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Část I.

VÝVOJ POCHOPENÍ A POJMU
INTERNACIONÁLNÍHO SLOHU KOLEM ROKU 1400
A JEHO STŘEDOEVROPSKÉ VARIANTY –
KRÁSNÉHO SLOHU
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Úvod

Umělecký vývoj na přelomu 14. a 15. století stojí v centru pozornosti
historiků středověkého umění již více než jedno století. Za tuto dobu, vyplněnou
pilnou prací, narostl objem literatury k danému tématu do takových rozměrů, že
prakticky není v silách jednotlivce seznámit se s touto sumou v její úplnosti.
V rámci tématu však postupem času vyhránila řada ucelených základních přístupů
– budu je nazývat koncepty (či přístupy k) umění kolem roku 1400 – které nejen
vyjadřují základní přesvědčení svých autorů a zastánců o podobě a vývoji tohoto
umění, ale zároveň do jisté míry předem ovlivňují konkrétní výsledky navazujících
speciálních studií. Nezřídka se tyto koncepty projevují již volbou terminologie
používané k popisu dobových uměleckých procesů či k pojmenování slohových
celků. Pojmová variabilita vede k situaci, kdy se pro umění jednoho dějinného
úseku v literatuře běžně užívá několika označení v závislosti na tom, jaký přístup
autor upřednostňuje, což v minulosti nezřídka rezultovalo i z národností či školské
příslušnosti jednotlivých badatelů.
V této části práce se pokusím o představení výše zmíněných základních
konceptů, jejich geneze a jejich zdůvodnění. Tato reflexe je potřebná zvláště
v době,

kdy

probíhá

na

teoretické

rovině

„inventura“

základního

uměleckohistorického pojmosloví, která se nevyhýbá ani konstitutivním termínům
jako dějiny či umění, ale v první řadě je zacílená na pojem styl,1 který tvořil
základní paradigma uměleckohistorické medievistiky po většinu minulého století a
který je rovněž substantivní částí téměř všech pojmů označujících umění kolem
roku 1400. Otázka do jaké míry považují jednotliví autoři umění kolem roku 1400
za samostatný sloh2 nebo za celek s vyhraněnými slohovými rysy bude proto
jedním z důležitých úhlů pohledu při hodnocení konkrétních přístupů.

Jás Elsner, Štýl, in: Robert S. Nelson – Richard Shiff (edd.), Kritické pojmy dejín umenia,
Bratislava 2004, s. 131-144. Tam základní mladší literatura k tématu. Viz také pozn. 428.
2 Vycházeje ze situace v jazycích, v nichž zejména probíhal samotný proces vzniku dějin umění jako
samostatné vědecké disciplíny, nepovažuji za nutné zabývat se tím, zda existuje rozdíl mezi stylem a
slohem; pokládám situaci za české jazykové specifikum a oba termíny chápu jako volně zaměnitelná
synonyma, jejichž užití se řídí pouze konvenční usancí a stylistickými požadavky.
1
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Jak již bylo naznačeno, množství literatury k tématu nutně odsuzuje každé
zpracování tohoto typu k výběrovosti a je proto nezbytné formulovat kritéria, jež
rozhodovala o tom, jaký přístup bude do přehledu zařazen a který bude opomenut.
Tato kritéria byla nastavena rozdílně v každé z obou následujících kapitol. První
část, jejímž vlastním obsahem je výzkum variability a geneze konkrétních pojmů
popisujících umění kolem roku 1400 z celoevropské perspektivy, zahrnuje několik
autorů, které považuji (začasté ve shodě se starší historiografií) za otce
jednotlivých termínů a konceptů, které za těmito termíny stojí. Dále jsou zařazeni
takoví autoři (a výstavní podniky), kteří vnesli do diskuse podstatně nové
momenty, aniž by nutně vytvořili vlastní ucelený systém popisující sloh kolem roku
1400 a jeho místo ve vývoji pozdně gotického umění. Již však nejsou zmiňováni
jejich nástupci, kteří prohlubovali poznání speciální problematiky, když napřeli
svoje uvažování naznačeným směrem, ale zároveň z tohoto směru nijak
nevybočovali. Pozornost byla také soustředěna na ojedinělá monografická
zpracování této problematiku a názory autorů příslušných kapitol ve velkých
syntetických přehledových dějinách umění, které se nezřídka stávají směrodatnými
pro generace mladších badatelů, ale i pro poučenou veřejnost. Doba tvorby a
promýšlení velkých koncepcí končí podle všeho v 70. letech 20. století.
V následujícím období je patrná skepse vůči formulaci obecně platných zákonitostí
či termínů a s tím související přesouvání zájmu z otázek po celoevropské podobě
umění kolem roku 1400 na problematiku jednotlivých diferencovanějších okruhů
nahlíženou nezřídka prizmatem tzv. „nových dějin umění“.3
Jeden z těchto regionálně vymezených celků tvoří vlastní náplň druhé
kapitoly. Ta je věnována koncepcím krásného slohu, chápaného ve shodě
s většinou dosavadní literatury jako středoevropská varianta umění kolem roku
1400 obecně, tedy internacionálního stylu. Geneze těchto koncepcí probíhala
paralelně s formulací pojetí zmiňovaných v první kapitole, někdy i v přímém
dotyku či konfrontaci s nimi. Potud je tedy provedené rozdělení do dvou kapitol
zdánlivě redundantní. Bližší pohled však ukáže, že v první řadě ne všichni autoři
promýšlející krásný sloh se zároveň vyjadřovali k obecným otázkám evropského
umění kolem roku 1400. A za druhé je třeba při sledování jednotlivých pojetí
3 K pojmu „nové dějiny umění“, jeho vývoji a jeho obsahu viz A.L. Rees – Frances Borzello, The
New Art History, Atlantic Highlands (NJ) 1992, zejm. s. 2-40.
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krásného slohu detailnějšího pohledu a hlubšího ponoru do středoevropského
památkového fondu, který by tempo vstupní kapitoly nepatřičně zatěžoval.
Každému z obou těchto tematických okruhů tedy věnuji vlastní místo, ač díky tomu
může docházet až k případům, že dva referáty přednesené na jedné konferenci jsou
zařazeny každý do jiné kapitoly.4
Jestliže základní koncepce internacionálního slohu kolem roku 1400 byly
formulovány téměř výhradně na materiálu knižního a deskového malířství, tak
jednotlivá pojetí krásného slohu se tříbila většinou na základě památkového fondu
sochařského a tuto práci prováděli badatelé, jejichž nejvlastnějším tématem bylo
právě středověké sochařství. Platnost jejich teorií byla samozřejmě aplikována a
prověřována i na dílech malířských. Pojetí deskové malby středoevropského
krásného slohu, jemuž má být tato práce primárně věnována, tak hránilo
bezpochyby v úzké symbióze s genezí obecných koncepcí (tedy sochařských),
kterým je proto věnována patřičně velká pozornost.
Kritéria výběru jednotlivých autorů a výstav zastoupených v druhé kapitole
jsou obdobná jako ta, která byla uplatněna v oddíle předchozím. Protože druhá
část práce je věnována krásnoslohé malbě rakouského, respektive vídeňského
okruhu a jejím vztahům k umění českému, hlavní akcent je v druhé kapitole první
části položen na vývojovou linii koncepce krásného slohu, jak se vyvinula v české
uměleckohistorické medievistice. Názory zaznívající z německé či rakouské strany
jsou zařazeny v případě, že byly pro české badatele podnětem k formulování
vlastních závěrů nebo naopak na tyto závěry reagovaly. Cílem této části je
představit dialog, který se mezi oběma stranami odehrával několik desetiletí a
nabýval tu smířlivějšího, tu ostřejšího tónu, aniž by však dospěl, jak je patrno ze
závěrečných pasáží, k výraznějšímu konsenzu.
Autoři, kteří propracovávali vlastní koncepci krásnoslohého malířství
v Rakousku a k obecnější problematice dotýkající se situace v sousedních zemích se
vyslovovali pouze na okraj, jsou podrobně představeni v první kapitole druhé části
práce. Stranou tak zůstal jedině okruh badatelů z německého Slezska a badatelů

Tak je tomu v případě příspěvků Gerharda Schmidta a Jaromíra Homolky na konferenci ve
Štýrském Hradci v roce 1990. Přestože konference nesla název Internationale Gotik in
Mitteleuropa, Schmidtův historiograficky zaměřený příspěvek je orientován na obecnou
problematiku umění kolem roku 1400. Referát Jaromíra Homolky se však týká převážně otázek
středoevropských. Viz s. 33 a 86.
4
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polských, jejichž názory by měly být systematicky představeny a uvedeny do
souvislostí s obecnými koncepcemi krásného slohu v budoucí práci, jejímž
tématem bude slezská malba první poloviny 15. století a její vztah k soudobému
umění českému.5
V první části práce chci tedy položit teoretické východisko pro širší
zkoumání fenoménu krásného slohu ve střední Evropě, jeho geneze, povahy a jeho
konce. Motivací byl fakt, že se každé hlubší zpracování tématu (středo)evropského
umění kolem roku 1400 musí vědomě či nevědomě vyrovnávat s předcházejícími
názory a musí je zhodnotit z hlediska současného stavu poznání památkového
fondu a pod zorným úhlem zvoleného metodického postupu. V závěru první části
se proto pokusím formulovat obecnější směr „pohybu myšlení“ o fenoménech
internacionálního a krásného slohu. Úkolem tohoto shrnutí bude poskytovat
pevnou názorovou mřížku pro budoucí uvažování o daných tématech, zasadit do
předchozího kontextu současné tendence a v ideálním případě také naznačit
(nikoli rozpracovávat) možné nosné směry dalších úvah. O jejich aplikaci se pak
pokouší část druhá.

Práce na toto téma by pak měla reagovat na syntetickou publikaci, jejíž vydání připravuje při
příležitosti stejnojmenné výstavy Národní galerie v Praze ve spolupráci s Univerzitou ve Vratislavi:
Andrzej Niedzielenko – Vít Vlnas et al. (edd.), Slezsko – perla v České koruně. Tři období
rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů, Praha 2006.
5
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Základní přístupy k umění kolem roku 1400 – evropská perspektiva

Povědomí o stylové jednotě západoevropského umění kolem roku 1400 se
objevilo v dějinách umění v rámci celého proudu bádání, který se soustředil na
jasnější diferenciace pozdních fází gotického slohu a na stanovení počátků
renesance.6 Označení „internacionální sloh“ pro umění přelomu 14. a 15. století
použil totiž poprvé pařížský profesor Louis Courajod v přednáškách, které proslovil
na École du Louvre v roce 1892.7 Courajod však nepovažoval toto umění za
svébytný styl, ale spíše za přechodné období, které (a mluvíme stále o
západoevropském, respektive francouzském(!) umění kolem roku 1400) svázal
daleko více s italskou renesancí, než se severskou gotikou. Courajodovým cílem
totiž bylo dokázat, že kořeny renesance musíme hledat ve Francii, nikoli v Itálii. O
celé desetiletí před Maxem Dvořákem učinil předmětem a později i nástrojem
svých úvah pojem naturalismus (či realismus). Naturalismus je podle Courajoda
tím, co podstatně odlišuje renesanci od předchozích uměleckých fází a je to právě
francouzské a nizozemské umění přelomu 14. a 15. století, kde se naturalismus
projevil poprvé naplno. Ve své teorii zašel pařížský učenec tak daleko, že neváhal
označit italské umění sledovaného období za „hrubě gotické“ a teprve v průběhu
15. století se toto umění, podle něj, chopilo myšlenek jejichž kolébkou byla oblast
franko-vlámská: „Die italienische Kunst blieb durch und durch gotisch und bis
zum 15. Jahrhundert im Gefolge der französischen Kunst. Erst dann trat Italien
in der Strom jener Ideen ein, die Frankreich und die Niderlande hervorgebracht
hatten.“8 Ačkoli je nejen z dnešního pohledu zřejmé, že v Courajodově případě bylo

K tomu viz Jan Białostocki, Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów
nowych. in: Materiały sesji Stowaryszenia Historyków Sztuki, Wrocław 1962, Warszawa 1965, s.
18. Konkrétně jde např. o pochopení pozdní gotiky jako zvláštního „německého“ slohu, které
vychází z psychologizujících a rasových teorií: Kurt Gerstenberg, Deutsche Sondergotik. Eine
Untersuchung über das Wesen der deutschen Baukunst im späten Mittelalter, München 1913.
7 Tiskem v edici André Michela: Louis Courajod, Leçons professés à ľÉcole du Louvre, 18871896, Paris 1899-1903, zvl. díl II, s. 22, cit. podle: Białostocki, Późny gotyk (cit. v pozn. 6), s. 30.
Doslovný překlad Courajodova termínu „courant international“ by sice zněl „mezinárodní proud,“
ale pojem „internacionální sloh“ lze chápat jako současnému uchu lépe znějící synonymum. Jako
synonymum používal Courajod pojem „gothicité universelle“.
8 Citováno v: Jan Białostocki, Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Berlin 1972, s. 13; viz
také Anna Eörsi, Die Malerei der Internationalen Gotik, Budapest 1984, s. 5.
6
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přání otcem myšlenky, jeho zásluhou zůstává, že upozornil na vnitřní souvislosti
francouzského a franko-vlámského9 umění na jedné, a italského umění kolem roku
1400 na druhé straně. A třebaže se další uměleckohistorické uvažování ubíralo
poněkud jiným směrem, Courajodovo jméno musí být zmíněno na počátku
každého přehledu dosavadních výsledků bádání na poli internacionální gotiky.10
Zatímco pojem internacionální sloh, kterým Louis Courajod upozornil na
obecnou otázku stylových příbuzností v evropském umění kolem roku 1400 byl na
desetiletí zapomenut, aby byl později znovu vtažen do diskuse zejména
anglosaskou a románskou literaturou,11 termín dvorské umění, s nímž vystoupil
v přibližně stejné době poslední příslušník první vídeňské školy dějin umění Julius
von Schlosser, se stal konstantou veškerého pozdějšího studia. Ve své široce
založené studii12 si Schlosser všímá motivických podobností, které nachází
v uměleckém prostředí aristokratických dvorů pozdního 14. století. Východiskem je
mu při tom populárně-naučný lékařský spis Tacuinum sanitatis, konkrétně jeho
iluminovaný exemplář z majetku veronského rodu Cerruti. Obecnou platnost si
podržela druhá kapitola Schlosserovy práce, nazvaná „Die höfische Kunst des XIV.
Jahrhunderts“, v níž použil, pro označení doby pozdního 14. a následujícího 15.
století poetické označení Hrebstzeit, které později zpopularizoval Johan
Huizinga.13 Schlosser podrobně katalogizuje motivy a náměty, které se objevují
zejména v nástěnných malbách (ale i v tapisériích apod.) aristokratických sídel
9 Pojem používám v konvenčním slova smyslu jako označení umění, jež se rozvíjelo zejména v Paříži
za účasti umělců pocházejících často z oblastí, které jsou součástí dnešní Belgie. Ke kritice pojmu
viz zejména Robert Didier, K problematice tzv. franko-flámského umění kolem roku 1400, in:
Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. Materiály ze sekce
dějin umění, Praha 1982, s. 156-158.
10 Nelze opomenout, že na Louise Courajoda navázal svým způsobem Johan Huizinga, který se ve
svém klasickém kulturně-historickém díle Herfsttijd der Middeleeuwen (1. vydání: Leiden 1919,
české vydání: Podzim středověku, Jinočany 1999), zejm. v jeho poslední kapitole, zabývá vznikem
tzv. „severské renesance“ v prostředí odumírajícího světa středověké aristokracie. V českém vydání
s. 541nn.
11 Jaroslav Pešina – Jaromír Homolka, K problematice evropského umění kolem roku 1400,
Umění 11, 1963, s. 161.
12 Julius von Schlosser, Ein veronesisches Bilderbuch und die höfische Kunst des XIV.
Jahrhunderts, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchstes Keiserhauses 16,
1895, s. 144-230.
13 Ibidem, s. 156; Huizinga, Podzim středověku (cit. v pozn. 10); Za vlastního otce označení doby
14. a 15. století za „podzim“ odcházející epochy lze však zřejmě považovat již Carla Schnaaseho,
který termín použil ve 4. dílu svých Geschichte der bildende Künste in Mittelalter již v roce 1861.
Viz Jaromír Pečírka, K dějinám sochařství v lucemburských Čechách, Český časopis historický
39, 1933, s. 23. (Pečírka uvádí chybný rok vydání Schnaaseho práce – 1874.)
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západní a severozápadní Evropy a zjišťuje úzké souvislosti s motivickým
bohatstvím výzdoby severoitalských šlechtických městských paláců a hradů.14
Schlosser v této kapitole také otevřel cestu dalšímu studiu, když zmínil úzké
dynastické i politické styky mezi jednotlivými dvory a pomohl tak definovat jeden
z pilířů, na němž spočívá internacionální charakter umění kolem roku 1400.15
Třetí kapitolu věnoval Schlosser otázce stylu. Posun, který se podle jeho
názoru odehrál se zarážející rychlostí na přelomu století zároveň na severu i na jihu
Evropy charakterizoval jako posun od idealismu 14. k realismu 15. století. Podobně
jako vymezení tématu v předchozí kapitole, je i vysvětlení zmíněného stylového
posunu založeno sociologicky: podle Schlossera zde rozhodující roli hraje nástup
nové třídy – měšťanstva. „… aus der romantischen höfischen Kunst wird eine
realistische bürgerliche: ein Vorgang, der sich auch in der politischen
Geschichtein der Emporkommen des Bürgerthums in der Städten äussert.“16
Rozdíl mezi italským a záalpským uměním v 15. století spočívá pak v tom, že
k obecnému realismu přistupují v Itálii dva další určující elementy: studium antiky
a objev lineární perspektivy.17 V závěru předkládá Schlosser ještě jednu podnětnou
myšlenku, která zároveň metodicky objasňuje jeho přístup k látce. Podle jeho
názoru celému středověkému umění dominuje obsah nad formou, přičemž
v základu tohoto pohledu leží výrok Řehoře Velikého „pictura laicorum scriptura“.
Změna poměru těchto dvou komponent, kterou plně uskutečnilo italské umění 15.
století, se připravuje právě v dvorském umění italského quattrocenta a zároveň
v umění příbuzných „severských škol“18 Lze tedy uzavřít, že kromě pojmu
dvorského umění vnesl Schlosser do následující diskuse i pojem formalismu, na
který později naváže německá věda (v čele s Wilhelmem Pinderem) a který sehraje
významnou roli ve druhé třetině 20. století i v úvahách českých historiků umění o
krásném slohu.

Ve svém důsledně ikonografickém přístupu a v systematické katalogizaci námětů lze tuto kapitolu
chápat jako jistým profánním pandán k Mâlově ikonografii pozdně středověkého náboženského
umění. Émile Mâle, L’art religieux de la fin du Moyen Age en France, Paris 1922.
15 Např. jeho zdůraznění doposud opomíjených vztahů milánských Viscontiů k vládnoucímu
francouzskému rodu Valois. Schlosser, Ein veronesisches Bilderbuch (cit. v pozn. 12), s. 178.
16 Ibidem, s. 195.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 211nn.
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Jednotného stylového charakteru umění konce 14. století si povšimnul ve
své epochální práci také Max Dvořák.19 Z povahy tématu, jemuž je kniha o umění
bratří z Eycku věnována, plyne, že Dvořák chápal umění internacionálního slohu
jako přechodový článek, jako auftakt nizozemského realismu obecně a geniální
eyckovské tvorby zvláště. V podtržení vztahu mezi internacionálním slohem20 a
nizozemským ars nova, nebyl Dvořák bez předchůdců. Vedle Hippolyta Taina mezi
nimi vynikal již zmíněný Louis Courajod. Avšak na rozdíl od Courajodova
nacionálně zatíženého pohledu na mezinárodní sloh není pro Dvořáka důležité
řešit v rámci úvah o vývoji realismu národnostní otázky. V tom jedná zcela
v intencích vídeňské školy dějin umění, pro níž je charakteristické pojetí umění
jako nadnárodního fenoménu, který je ovládán stejnými imanentními zákony bez
ohledu na časoprostorové souřadnice. Umění kolem roku 1400 tedy pojímá jako
obecně franko-vlámské a otázkou „Francie či Flandry“ se odmítá zabývat
s poukazem na nemožnost historicky obhajitelného vymezení těchto dvou oblastí
v dané době.21
O Dvořákově pojetí svědčí nejlépe zvolená terminologie, v níž je umění
mezinárodního slohu rozděleno poměrně ostrým předělem roku 1400 do dvou
slohových fází: „druhý italizující“ a „první naturalistický styl“. Tato označení mají
však své opodstatnění pouze v obecném franko-vlámském kontextu 14. století.
Mezinárodního charakteru těchto stylů si ale Dvořák povšiml zejména při analýze
pronikání italských vlivů do francouzského umění, kterému otevřel dveře přesun
papežského dvora z Říma do Avignonu.22 Recepce probíhala, jak napovídá
terminologie, ve dvou vlnách: označení „první italizující styl“ lze vztáhnout na
umělce působící na dvoře Karla V., kteří z Itálie přebírali jednotlivé, již hotové

19 Max Dvořák, Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck, Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen des Allerhöchstes Keiserhauses 24, 1903, s. 161-317. Následující citace se vztahují k
nejnovějšímu vydání ve Vídni z roku 1999 (v edici Arthura Rosenauera), které je reedicí vídeňského
vydání Johannese Wilda a Karla M. Swobody z roku 1925.
20 Pojem mezinárodní (internacionální) sloh používám v rámci zjednodušení terminologie, u
vědomí toho, že obecným nástrojem uměleckohistorické medievistiky se stal nejdříve v 50. letech
20. století. Dvořák označuje umění doby kolem roku 1400 jinými termíny (viz níže). Užití pojmu i
pro starší dobu se však jeví ospravedlnitelné právě poukazem Louise Courajoda a jeho termín
„courant international“.
21 Dvořák, Das Rätsel (cit. v pozn. 19), s. 142n.
22 Vztahům Avignonu, který hrál v jeho koncepci mezinárodního slohu důležitou úlohu, a českých
zemí se Dvořák věnoval již v článku o iluminátorech Jana ze Středy v roce 1901. Max Dvořák, Die
Illuminatoren des Johann von Neumarkt, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien
22, 1901, s. 35-126.

13

prvky a včleňovali je do tradiční soustavy poklasické gotiky, jak to činili např. Jean
de Bondol či Mistr Paramentu z Narbonne. Naproti tomu „druhý italizující styl“ –
na jehož evropské rozšíření Dvořák poukázal v okrajové poznámce o nápadné
podobnosti tohoto stylu se soudobým uměním českým – je příkladem dokonané
umělecké syntézy. Typická díla, kterými jsou iluminace Jacquemarta de Hesdin
v Hodinkách vévody z Berry, oltář Melchiora Broederlama pro dijonskou kartouzu
Filipa Smělého, tondo s námětem Piety z Louvre či tapisérie s Apokalypsou
z Angers a – z oblasti sklomalby – torzo výzdoby Sainte-Chapelle v Bourges, se
vyznačují převzetím celého pogiottovského stylu i s jeho řešením základních
malířských problémů a jeho přesazením do prostředí franko-vlámského
naturalismu, který se projevuje nejen v obsahu, ale i ve formální stránce děl.
Podobnost se soudobým uměním italským je pro Dvořáka tak určující, že dokonce
píše: „Manchmal könnte es wahrlich scheinen, als hätten wir es mit Arbeiten
irgendwelcher weniger bekannten italienischer trecentesken Lokalschule zu
tun.“23 Současně ale Dvořák upozorňuje na rysy, které bychom v italském umění
hledali marně, a které ukazují na starší umění francouzské gotiky. Především jde o
pojetí draperie, která dosahuje až barokní bohatosti. Od soudobého italského se
pak francouzské umění konce 14. století odlišuje právě daleko větší mírou
naturalismu.24 Toto zjištění vedlo Dvořáka k označení poslední fáze pozdně
gotického malířství ve franko-vlámském prostředí, bezprostředně předcházející
vystoupení Huberta a Jana van Eyck, jako „první naturalistický styl“. Jeho
klíčovým představitelem je v první řadě chantillský rukopis Přebohatých hodinek
vévody z Berry s iluminacemi bratří z Limburku.25
Hlavní otázka, kterou si Dvořák klade, zní: v jakém poměru je tato
dvoustupňová syntéza severských a italských prvků k idealismu a naturalismu,
coby základním principům ovládajícím středověké figurální umění, případně
k jejich dynamické výměně? Jde o umění ještě idealistické (italizující) nebo již
naturalistické (franko-vlámské)? Odpověď vyplývá z výše zmíněného Dvořákova
pochopení internacionálního slohu jako transitní vývojové fáze: jde totiž o umění,

Ibidem, s. 152. Zde má asi kořeny Pächtův bonmot, který praví asi tolik, že je jednodušší určit,
zda konkrétní dílo vzniklo v době kolem roku 1400, než u takového díla stanovit jeho provenienci.
(Viz níže, pozn. 49)
24 Dvořák, Das Rätsel (cit. v pozn. 19), s. 154.
25 Ibidem, s. 169.
23
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jež je již formálně naturalistické, ale zároveň ještě plně tkvící v souřadnicích umění
gotického – tedy idealistického. A jelikož, zjednodušeně řečeno, gotické umění ve
svém třistaletém vývoji směřuje od idealismu k naturalismu, je umění doby kolem
roku 1400 daleko spíše koncem jedné evoluce, nežli počátkem jiné. Tento závěr
formuloval Dvořák jako skrytou polemiku s Courajodem, který internacionální
sloh oddělil od umění gotického a viděl v něm organickou součást a počátek
renesance, a to nejen severské, ale i italské.
Ačkoli se Dvořákova práce v rámci studia internacionálního slohu téměř
necituje, jeho přínos na tomto poli je nesporný. Nasměroval budoucí výzkum
formálních stránek tohoto umění, když je vysvětlil jako syntézu italských a
francouzských komponent. Důležitá je pasáž, která zasazuje zjemnělé umění
přelomu století do souřadnic dvorské kultury, jejíž projevy ve Francii a v Itálii
shledává Dvořák jako nápadně podobné.26 Zároveň se jako velmi podnětné ukázalo
včlenění uměleckého dění kolem roku 1400 do obecného kontextu problematiky
idealismu a naturalismu, které později vyústilo v životnou thesi o dynamickém,
idealisticko-naturalistickém charakteru mezinárodního slohu. K problému, který
explicitně tematizoval v „Hádance bratří Eycků“, se Dvořák v obecnější rovině
vrátil ve své slavné studii o idealismu a naturalismu ve středověkém umění.27
V neposlední řadě je třeba upozornit na Dvořákův postřeh, že vedle Francie, která
je pro něj nezpochybnitelnou kolébkou slohu a z níž se tento paprskovitě šíří, a
severní Itálie, která jej na počátku 15. věku nadšeně přijala, jsou třetím centrem
tohoto umění české země (ačkoli jeho formulace nezaznívá takto vyhraněně).28
Pro ilustraci situace, která panovala v terminologii na poli studia umění
kolem roku 1400 uvádím přehledné dějiny umění, které sepsal marburgský

V tomto postřehu navazuje na zjištění svého učitele a předchůdce Julia von Schlossera.
Max Dvořák, Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei
(Sonderabdruck aus der Historischen Zeitschrift), München und Berlin 1918, zejm. s. 107nn. Zde
se ovšem autor nezabývá konkrétně francouzským uměním kolem roku 1400, nýbrž klene
myšlenkový most od idealizujícího umění Giottova k naturalismu raného nizozemského malířství –
touto globální optikou je však speciální problematika umění kolem roku 1400 zřejmě
nezachytitelná.
28 Dvořák, Das Rätsel (cit. v pozn. 19), s. 151. Za touto zmínkou stojí Dvořákovo přesvědčení o
klíčové roli avignonského papežského dvora pro francouzské, stejně jako pro české umění 2. půle
14. století.
Závěrem je možno vyzdvihnout Dvořákův vybroušený cit pro výtvarné dílo s nímž vymezil skupinu
prací, které jsou dodnes beze změny považovány za chefs-ďœuvre celého slohu.
26
27
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profesor a zakladatel světově proslulého fotoarchivu Richard Hamann.29
Dosavadní pojmová neujasněnost zdvihla stavidla autorovy fantazie a zrodil se
termín, jehož dosah zůstal omezen na stránky Hamannovy knihy – Prunkstil.
Okázalost, přepych a nádhera, kterou název evokuje, ukazuje stejným směrem jako
označení dvorský sloh. Zároveň se tímto pojmem snaží autor postihnout jednu
kvalitu v malířství kolem roku 1400, kterou je „…die Fülle des das Auge reizenden
Beiwerks in einer ausgesprochen kostbaren Manier von großer Zartheit und
Feinheit …“30 Tato rozmanitost vedlejších postav, krajinných motivů či dokonce
zátiší je podle Hamanna soustředěna do pozadí výjevů (Gentile da Fabriano) je
vlastní jak italskému, tak německému okruhu (a, dodejme, znemožňuje užití
termínu pro popis krásného slohu středoevropského…). Zároveň jsou v tomto
umění neustále přítomny výpady směrem k zobrazení přírody, k naturalismu
(Hamann uvádí například frankfurtskou destičku s Madonou a světicemi v rajské
zahradě), které konečně vedou k slohu bratří z Eycku na jedné a k rané renesanci
italské na druhé straně. I přes poněkud odlišnou terminologii běží tedy
Hamannovo pojetí v mantinelech vymezených Maxem Dvořákem.31
Meziválečná léta studiu internacionálního slohu příliš nepřála. Je to
pravděpodobně dáno zacílením na otázky národních umění a problém „národního“
v umění, kterými se nezabývali pouze historikové umění typu Alfreda Stangeho,32
ale i řada odchovanců vídeňské školy, jako byli Otto Benesch či Karl M. Swoboda.33
Zcela pregnantně vyjádřil názor a argumentační úběžník této generace Dvořákův
žák a profesor vratislavské university Dagobert Frey větou: „Das 14. und 15.
29 Richard Hamann, Geschichte der Kunst, Berlin 1933. Zejm. kapitola Prunkstil und
Naturalismus, s. 379-412.
30 Ibidem, s. 379.
31 Hamannovo školení u Heinricha Wölfflina lze snad postřehnout v jeho striktním uvažováním ve
dvojicích opozic, ačkoli tento moment nacházíme téměř u všech velkých metodologických systémů
první půle 20. století a nelze ho tedy přeceňovat. Viz Ludvík Hlaváček, Wölfflinovy
„Grundbegriffe“. Poznámka k jednomu z historických systémů uměleckého vývoje, Sborník prací
přátel a žáků k 65. narozeninám O. J. Blažíčka, strojopis uložený v knihovně NG v Praze, Praha
1979, s. 495-520.
32 Ten věnoval celý spis „německému umění kolem roku 1400“: Alfred Stange, Deutsche Kunst
um 1400, München 1923.
33 Odklonem od internacionálního konceptu a „nacionalizací“ názorů žáků vídeňské školy dějin
umění se recentně zabýval Ján Bakoš, From Universalism to Nationalism. Transformations of
Vienna School Ideas in Central Europe, in: Robert Born, Alena Janatková, Adam S. Labuda
(edd.), Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs, Berlin 2004, s.
79-101.

16

Jahrhundert sind die Zeit der Nationalisierung der abendländischen Kunst.“34
Vždyť i pátý mezinárodní uměleckohistorický kongres konaný ve Stockholmu roku
1933 si jako svoje téma zvolil problematiku národních umění.35 Studium
internacionálního slohu se tedy s plnou silou rozvinulo teprve v desetiletích po 2.
světové válce. Otázku jakou roli zde sehrála nevyřčená celospolečenská objednávka
související s počátky evropského integračního procesu zde pouze naznačujeme.36
Courajodův pojem internacionální styl (internacionální gotika) přijímá
jako nosný Erwin Panofsky ve svém klasickém díle o raném nizozemském
malířství.37 Vznik slohu (umění kolem roku 1400 je u Panofského pochopeno jako
samostatný slohový útvar, arci s pevnými vazbami na následující fázi raného
nizozemského realismu) proběhl podle Panofského na francouzské půdě, ale jeho
bytostná internacionalita je v tom, že spojuje galský a latinský element, k nimž
přistupují ve vlámské podobě prvky anglosaské.38 Charakteristické prvky slohu,
který je pochopen nejen jako styl umělecký ale přímo jako styl životní – tedy
extravagance, zjemnělost, důraz na sociální representaci – jsou důsledkem boje o
moc

mezi

odcházející

aristokracií

a

nastupující

třídou

měšťanskou,

representovanou mocnými kupci a finančníky.39 Jak moc se hluboké prožívání
sociální rozrůzněnosti a zájem o sociální protiklady promítal do výtvarného umění,
a to přímo do jeho stylové roviny, dokládá Panofsky příkladem Přebohatých
hodinek vévody z Berry, v jejichž kalendářních obrazech jsou šlechtici zobrazováni
přísně z en face nebo z profilu a jejich vzezření je vysoce stylizované, zatímco
příslušníci nižších stavů jsou podáni ve volnějších a zároveň v hrubších formách.40

34 Dagobert Frey, Die Entwicklung nationaler Stile in der mittelalterlichen Kunst des
Abendlandes, Deutsche Viertlejahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistgeschichte XVI,
1938, s. 65.
35 Viz příspěvky v: Actes du XIIIe Congrès international d’histoire de l’art, Stockholm 1933.
36 Ta se nepochybně projevila na pojetí vídeňské výstavy v roce 1962. K tomu viz níže.
37 Erwin Panofsky, Early Netherlandisch Painting. Its Origin and Character I, II. Cambridge Massachusetts 1953. Další citace odkazují k poslednímu německému vydání Erwin Panofsky, Die
altniederländische Malerei. Ihr Ursprung und Wesen I, II. Köln 2001.
38 Ibidem, zejména kapitola Das frühe 15. Jahrhundert und der „Internationale Stil“, s. 53nn, zvl. s.
66.
39 V tomto bodě navazuje Panofsky na sugestivní líčení Huizingovo, na jehož knihu přímo odkazuje.
Po srovnání postačí zmínit názvy některých kapitol Huizingovy knihy – cit. podle českého vydání
Huizinga, Podzim středověku, (cit. v pozn. 10): Touha po krásnějším životě, Rytířská myšlenka,
Sen o hrdinství a lásce, Společenské formy lásky, Idylický obraz života…
40 Panofsky, Die altniederländische Malerei (cit. v pozn. 37), s. 70.
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Panofsky si zároveň povšiml, že výklad umění mezinárodního slohu kolem
roku 1400 jako umění idealizujícího, lyrického a zjemnělého nepostihuje celou šíři
reality a že z dochovaných památek můžeme soudit také na existenci fenoménu,
který nazval přiléhavě „Nachtseite des Internationalen Stils“,41 tedy volně
„odvrácená strana mezinárodního slohu“. Do tohoto proudu, který odráží
všudypřítomný dobový strach i rodící se módní melancholii, řadí Panofsky např.
motiv Gnadenstuhlu, stejně jako stále častější tematizaci smrti (ať již v námětu
Setkání tří živých a tří mrtvých či v představě Tance smrti nebo v typu náhrobku,
který byl kodifikován výzdobou hrobu kardinála LaGrange z roku 1402 v Avignonu
– transi). Sem také patří nepřehlédnutelná postava „velkého barbara“ Mistra
Rohanských hodinek, jehož umění plné představivosti a pocitovosti stojí na samém
vrcholu a zároveň konci internacionálního slohu.42
Panofskému vděčíme za první podrobné kritické zpracování památkového
fondu francouzského a před-eyckovského deskového malířství kolem roku 1400,
které navázalo na průkopnickou pařížskou výstavu z roku 190443 a podstatně se
vyrovnávalo se syntézou Dvořákovou. Konkrétní Panofského atribuce sice mnohdy
nedošly obecného přijetí,44 ale pojem internacionální sloh teprve po vydání
Panofského knihy definitivně opustil uzavřený svět spisů Louise Courajoda a stal
se jedním z nejfrekventovanějších termínů uměleckohistorické medievistiky
následujících desetiletí.
Schlosserovo pochopení umění kolem roku 1400 jako slohu dvorského našlo
svoji odezvu zejména ve francouzské umělecko-historické literatuře. Tento fakt
nepřekvapí, uvážíme-li, že francouzské dvorské umění konce 14. a počátku 15.
patřilo v celku evropské umělecké produkce k nejvyšší kvalitativní špičce; a na
navíc, že poznání francouzského uměleckého dění mimo dvory členů rodu Valois

Ibidem.
Ibidem, s. 73.
43 Průkopnická výstava s názvem Primitifs français se konala roku 1904 v Pavillon de Marsan
v Louvre. Viz: Henri Bouchot et al., Catalogue de l’exposition des Primitifs français, édition
définitive, Paris, 1904. Ke stoletému výročí uspořádala Réunion des Musées Nationaux v Louvre
bilanční výstavu Primitifs français, découverte et redécouverte. Viz katalog Dominique
Thiébaut – Philippe Lorentz – François-René Martin, Primitifs français, découverte et
redécouverte, Paris 2004.
44 K tomu viz zejm. první část podrobné recenze Pächtovy: Otto Pächt, Panofsky’s Early
Netherlandish Painting’ – I, II, The Burlington Magazine 98, 1956, s. 110-116, 267-297.
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takřka
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téměř

stoprocentními ztrátami.
Modelovým příkladem tohoto pojetí je stať profesora École du Louvre
Charlese Sterlinga v Laroussově encyklopedii Umění a lidstvo.45 Sterling
upozornil, že prvním internacionálním stylem se stal již dvorský sloh doby Ludvíka
IX. Svatého, na nějž umění přelomu 14. a 15. století v mnohém navazuje. Roli
prostředníka, který mladému umění předal výtěžky slohu předchozího století, a to
podstatně ovlivněné novým italským realismem, přisoudil Sterling Jeanu
Pucellovi.46 K dalším kořenům slohu patří tradicí nezatížený, životný realismus
vlámských umělců, kteří se na konci 14. století začali hromadněji objevovat při
francouzských dvorech a vliv Lombardského umění druhé poloviny 14. století.47
Sterlingův pohled na internacionální sloh je centralistický, a ačkoli není
prost ani vysokého hodnocení severoitalského umění, za ohniska slohu, odkud se
tento paprskovitě šíří, považuje francouzské dvory Karla IV. a jeho strýců Filipa
Smělého a Jeana de Berry. Autor jde tak daleko, že mluví o franko-vlámském slohu
v jednotlivých evropských zemích.48 V pozadí Sterlingova přesvědčení o úzkém
spojení umění internacionálního slohu s aristokratickou, rytířskou společností,
která si uvědomuje, že se nachází v terminální fázi svého vývoje a utíká se proto do
snu, fantazie a hry, opět nelze nevytušit vlivnou práci Huizingovu. Stylový
charakter umění kolem roku 1400 považuje Sterling za manýristický, tedy takový,
který staví realismus do služeb antinaturalistického fantaskna a v němž nad
přesným pozorováním života převládá stylistická konvence a abstraktní
formalismus.49

Charles Sterling, Le style courtois international, in: René Huyghe (ed.), Ľart et ľhomme II.
Paris 1958, s. 363nn; Citovat budeme nadále podle českého vydání: Charles Sterling,
Mezinárodní gotický styl, in: René Huyghe (ed.), Umění a lidstvo. Larousse. Umění renesance a
baroku. Praha 1970, s. 37-51. Ačkoli byl v českém vydání název příslušné kapitoly poněkud
pozměněn (a zásah je to svým způsobem signifikantní), jeho obsahu odpovídá spíše titul originálu.
46 Ibidem, s. 38-44.
47 Jak na něj poukázali již Schlosser, Ein veronesisches Bilderbuch (cit. v pozn. 12) a Otto Pächt,
Early Italian Nature Studies and the Early Calendar Landscape, Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 13, 1950, s. 13-47.
48 Například v Čechách, Rakousku, severním Německu, Anglii a ve Španělsku. Sterling,
Mezinárodní gotický styl, (cit. v pozn. 45), s. 46.
49 Ibidem, s. 50n.
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Stav poznání fenoménu internacionální gotiky dospěl na počátku 60. let 20.
století na stupeň, na němž bylo možné pokusit se o vyčerpávající syntézu. Ta
dostala podobu velikého výstavního podniku s názvem Europäische Kunst um
1400, který se konal ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu v roce 1962.

50

Výstava byla pořádána pod záštitou Rady Evropy, což velmi pravděpodobně
ovlivnilo také její vyznění i základní notu celého katalogu. Jakýmsi mottem výstavy
se totiž stal citovaný výrok Otto Pächta: „In der Regel sehen wir zunächst, daß ein
Bild oder Skulptur von 1400 ist, un dann erst, daß es sich um ein französisches,
lombardisches oder böhmisches Werk handelt dürfte; und häufig muß diese frage
unentschieden bleiben.“51 Vyhraněný internacionalismus tohoto pojetí, který by
byl dokonce ochoten, domyslíme-li Pächtovu hyperbolu, rezignovat na pokusy o
lokalizaci jednotlivých uměleckých děl, je jistě do značné míry právě výsledkem
tehdejší politické zakázky. Výstava totiž patřila do série monumentálních projektů,
které Rada zaštiťovala 52 a které měly demonstrovat a legitimizovat nově nalezenou
a napříště nerozbornou jednotu starého kontinentu (nebo přinejmenším jeho
západní poloviny53) a zároveň se stávaly i svého druhu nástrojem, jímž štrasburská
instituce naplňovala jedno ze svých základních poslání, totiž: „..vnášet do vědomí
občanů význam společného kulturního dědictví.“54
Základní polohu všech umělecko-historických textů v katalogu určil rovněž
Otto Pächt svojí syntetickou statí příznačně nazvanou „Die Gotik der Zeit um 1400
als gesamteuropäische Kunstsprache“.55 V pochopení pojmu internacionální sloh
navazuje Pächt na Panofského, když jeho internacionalitu vysvětluje jako

Europäische Kunst um 1400. Wien 1962.
Otto Pächt, Die Gotik der Zeit um 1400 als gesamteuropäische Kunstsprache, in: Europäische
Kunst, (cit. v pozn. 50), s. 54. O vztahu výroku k dřívějšímu názoru Dvořákovu viz pozn. 22. Ve
shodě s Pächtem formuluje svůj názor na jednotný sloh v malbě kolem roku 1400 ve stejné
publikaci také Charles Sterling. (Viz pozn. 65)
52 Výstavy organizované pod záštitou Rady Evropy ještě před vídeňským projektem se konaly od
roku 1954 každoročně v tomto pořadí: Humanismus (Brusel 1954), Manýrismus (Amsterdam
1955), Baroko (Řím 1956), Rokoko (Mnichov 1958), Romantismus (Londýn 1959), Kořeny 20.
století (Paříž 1960), Románské umění (Barcelona 1961).
53 Zatímco byla na jedné straně zdůrazněna téměř unifikující jednota západoevropského umění
internacionálního slohu (Pächt v pozn. 51), celé velké umělecké okruhy, které v tomto umění hrály
klíčovou roli, byly vlastně opomenuty. Kromě umění českého a moravského patří k nejpalčivějším
desideratům umění ze Slezska, Východního Pruska a Horních Uher.
54 Werner Weidenfeld – Wolfgang Wessels (edd.), Evropská unie od A do Z. Příručka
evropské integrace, Praha 1997, s. 131.
55 Pächt, Die Gotik (cit. v pozn. 51), s. 52-65.
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decentralizaci, respektive pluralitu center.56 Zároveň se postavil proti pojetí umění
kolem roku 1400 jako přechodové fáze mezi gotikou a renesancí (které má kořeny
ještě u Courajoda), s poukazem na jeho velmi vyhraněný stylový charakter.57
Důležité je rovněž Pächtovo omezení pojmu „dvorský sloh“ na popis jedno
z aspektů skládajících dohromady obraz internacionálního stylu. S poukazem na
krásné madony a jejich původní umístění a funkci dokládá, že ne všechnu formální
zjemnělost a vytříbenost lze bez dalšího sociologicky vztáhnout ke dvorskému
prostředí.58 Dále autor zopakoval výsledky svých předchozích výzkumů, podle
nichž lze záalpské oblasti přičíst prvenství v konstituování typu (panovnického)
portrétu, zatímco severní Itálie směle vykročila směrem ke studiu přírody. Obě
tendence při tom souvisí se snahou umění vyvázat se ze slohových požadavků
cestou realismu.59
Harmonická konsonance figury a krajiny a tělesného pohybu s pohybem
ovládajícím draperii v malířství internacionálního stylu má základ v organickém
propojení severských rytmicko-kaligrafických principů a italské plastické formy.
Eurytmický pohyb se tak odpoutává od plochy a proniká do prostoru. Veškerá
hmota se dostává do pohybu, aby se přizpůsobila hlavnímu lineárnímu rytmu
kompozice, který je určován pohybem draperie. Tento rys umění kolem roku 1400
vedl podle Pächta k pojmenování měkký sloh.60 Zmíněný termín reklamuje autor
zvláště pro umění německé, které v této době ve prospěch harmonické souhry
opustilo svoje základní směřování – tedy k výrazu. V dějinách německého umění
nenajdeme totiž mnoho fází, „in denen sie nicht Mühe gehabt hätte,
Stilgesetztlichkeit und Ausdruckbedürfnis miteinander in Einklang zu bringen.“61
Ještě lépe než v malbě se tato tendence projevila v plastice, kde vedla ke vzniku
typu krásné madony. Pächt také poukázal na další specifikum internacionálního
slohu, totiž na úzkou propojenost jednotlivých uměleckých odvětví od tapisérií po
zlatnictví a emailérství (s výslovným vyloučením architektury).62 Na závěr pak

Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 54.
58 Ibidem, s. 55.
59 Ibidem, s. 56n, 59; Pächt, Early Italian Nature Studies (cit. v pozn. 47).
60 Pächt, Die Gotik (cit. v pozn. 51), s. 61
61 Ibidem.
62 Ibidem, s. 63. Jinak se situace na poli architektury jevila autorům katalogu kolínské výstavy
z roku 1978. Viz zejm. Götz Fehr, Die Wölbekunst der Parler, in: Anton Legner (Hrsg.), Die
56
57
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zdůraznil čilou výměnu motivů a uměleckých myšlenek, která souvisela
s rozmachem putování jednotlivých umělců, ale i obchodníků, dvorů a pod.
V Pächtově přístupu se již ukazuje rys, který bude ovládat veškeré další
uvažování o fenoménu internacionálního stylu – totiž pluralita hledisek a
východisek z nichž je možné se k tomuto jevu vztahovat. Tak vedle sebe stojí
přístupy historické a kulturně-historické, stylové a ikonografické, sociologické a
psychologizující.63 Každý z těchto pohledů nám poodhaluje jednu s faset
internacionální gotiky, ale jako by se přes všechny proklamace vytrácela možnost
nahlédnout tento jev v jeho celistvosti, jinými slovy množství uváděných paradoxů
brání pojmenovat jeho slohovou podstatu.
Příznačný je posun od svých o málo starších názorů, který prodělal pohled
Charlese Sterlinga ve stati věnované ve vídeňském katalogu malířství kolem roku
1400.64 Nejpříhodnějším označením stylu by mu bylo spojení pojmů mezinárodní
gotika a dvorský sloh, které by zahrnovalo tři podstatné rysy tohoto umění:
gotickou linearitu a kaligrafii vycházející z francouzského umění 13. století, cit pro
luxus, který odpovídá aristokratickému vkusu, a konečně, ve shodě s Pächtem,
„eine

Einheitlichkeit,

die

alle

nationalen

Grenzen

überwindet

und

so

ausgesprochen ist, daß viele Bilder nacheinander verschiedenen Ländern
zugeschrieben wurden.“65 Sterling dále oslabuje svoje někdejší přesvědčení o
prioritě Francie v procesu vzniku slohu a, v návaznosti na Panofského, praví, že za
svůj vznik vděčí sloh zároveň komponentě francouzské, italské a nizozemské.66
Stejně tak relativizuje jeho dvorský charakter, když poukazuje na změnu, která se

Parler und der Schöne Stil 1350-1450. Europäische Kunst unter der Luxemburgen III. Köln 1978,
s. 44-48.
O krásném slohu v architektuře (jehož hlavními rysy jsou změněný názor na prostor tendující
k sjednocení a nové, dynamické kružbové vzorce) pak mluví Heinrich Gerhard Franz, Zum
Problem des Weichen Stils in der gotischen Baukunst um 1400. Entwicklungsphasen der
Architektur von 1350 bis 1500, in: Götz Pochat – Brigitte Wagner (Hrsg.), Internationale
Gotik in Mitteleuropa. Kunsthistorisches Jahrbuch Graz XXIV, 1990, s. 316-331.
63 Poslední přístup, který poukazuje na strach aristokracie z dějinného vývoje či na obecný strach
společnosti ze smrti není ve zkoumané Pächtově studii explicitně tematizován.
64 Charles Sterling, Die Malerei in Europa um 1400, in: Europäische Kunst, (cit. v pozn. 50), s.
66-78.
65 Ibidem, s. 66.
66 Ibidem, s. 69.

22

udála v „sociologii slohu“ kolem roku 1400, totiž že výdobytků umění určeného pro
aristokratickou třídu se začíná rychle zmocňovat nastupující třída měšťanská.67
Sterling dále vysoce oceňuje umění českých zemí, kterému přiznává primát
v recepci mezinárodního slohu v říšské oblasti. Poukazuje na poněkud odlišný
charakter tohoto umění, které se vyznačuje malebností, lyrismem a užíváním
sfumata. Počátky lokálního slohu klade do doby panování Karla IV. a vidí je ve
dvorském umění pražském a na Karlštejně (!). Nejpokročilejším dílem je mu
Svatovítská Madona, jejíž autor musel přijít do bezprostředního styku s frankovlámským malířstvím, snad s okruhem Jeana Malouela.68
V oddíle věnovaném plastice se slohovou jednotou umění kolem roku 1400
zabývá Theodor Müller. Podle jeho názoru tato jednota nespočívá ani tak ve
společném obratu od idealismu k naturalismu (když pozůstatky prvního lze
nacházet v pozdní fázi, právě tak, jako zárodky druhého v rané fázi slohu), ale
v tom, že k řešení toho dobově podstatného, totiž „Entdeckung der Welt und des
Menschen“ přispívá zároveň a současně nizozemské umění Clause Slutera a bratří
van Eycků a florentské umění Filippa Brunelleschiho.69 Důraz na stylovou jednotu
záalpského a italského sochařství kolem roku 1400 vede Müllera k tomu, že do
proudu internacionální gotiky organicky vřazuje postavy, které se v klasických
přehledových kompendií objevují spíše v kontextu rané renesance, jako je Lorenzo
Ghiberti či Jacopo della Quercia.70 Pro celé vyznění výstavy je příznačné, jak
Müller hodnotí situaci středoevropskou. Jedinou sochou, která byla v katalogu
označena za (jiho)českou (tedy nikoli pražskou!) byla Krumlovská Madona.71
Důraz pak byl položen na Salcburk a jeho okolí.72
Vídeňská výstava a její katalog sice proklamovala jednotu umění kolem roku
1400 a zdůraznila jeho internacionální charakter, ucelenou koncepci však

Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 73. Názor, který naposledy oživila Milena Bartlová, viz pozn. 426 a 428.
69 Theodor Müller, Plastik, in: Europäische Kunst, (cit. v pozn. 50), s. 300.
70 Ibidem,. s. 303n; Srv. např. Antonín Matějček, Dějepis umění III., Praha 1927, s. 138nn či
Václav Vilém Štech, Italská renesanční plastika, Praha 1960, s. 70nn.
71 A to ještě nikoli zcela přesvědčivě: „Südböhmisch (?), um 1400“; Europäische Kunst, (cit. v pozn.
50, s. 367, č. 424.
72 Müller se sice ve své stati o Salcburku šířeji nezmiňuje, nicméně jistá „protekce“ je patrná z toho,
že hned 9 katalogových čísel z oddílu plastiky je označeno za salcburské práce (včetně Madony
z Altenmarktu; Europäische Kunst, (cit. v pozn. 50), s. 357, č. 408).
67

68
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nenabídla.73 Připočteme-li ještě zmiňovaná rozsáhlá desiderata a dlouhou řadu
atribucí, které následující bádání nepřijalo, lze uzavřít, že smysl celé akce spočíval
(hodnoceno z bezpečného časového odstupu) zejména v rozdmýchání diskuze na
téma umění kolem roku 1400, která čile probíhala vlastně až do otevření výstavy
kolínské v roce 1978. Druhým z trvalých výsledků vídeňské výstavy je, že etablovala
poslední z užívaných označení dané umělecké epochy, termín, kterého se pro jeho
neutrální zabarvení většinou přidržuji i v této práci – umění kolem roku 1400.
Výhodou tohoto pojmu je nepochybně jeho jistá elasticita (která mu, dlužno říci,
na druhé straně poněkud ubírá na jednoznačnosti), umožněná schopností přijmout
ještě adjektivní část. Pro ilustraci této elasticity uvádím v opozici název vídeňské
výstavy „Europäische Kunst um 1400“ a titul Stangeho knihy „Deutsche Kunst um
1400“.
Nelze opomenout řadu významných bezprostředních reakcí v odborném
tisku. Za nejdůležitější z hlediska koncepčního uvažování o internacionálním slohu
považuji českou odpověď Jaroslava Pešiny a Jaromíra Homolky, které je věnována
detailnější pozornost ve druhé kapitole.74
S tematicky zaměřeným číslem přišel britský umělecký měsíčník Apollo.
K otázkám koncepce internacionálního slohu představené ve Vídni se vyslovil
Denys Sutton.75 Zaujal v mnohém ohledu opačné stanovisko, co se týče
internacionality umění kolem roku 1400 a předznamenal tak postupný návrat
z apogea, kam svými vyjádřeními dospěla vídeňská výstava. Za prvé míní (a
přebírá tak starší názor Sterlingův), že internacionální gotika je projevem
„francouzské kulturní expanze“ a ještě úžeji: „In many respects, international
style, insofar as it existed, was a fief of the Valois.“76 Zcela proti výroku Pächtovu
pak považuje Sutton za zajímavější a přínosnější výzkum právě těch složek, které
jednotlivé umělecké okruhy kolem roku 1400 oddělují. Nerezignuje na možnost
Promyšlenou koncepci pak postrádala i výstavní instalace a v katalogu se například projevuje
řazením děl abecedně (sic!) podle (začasté pomocných) jmen autorů či podle proveniencí, které jsou
mnohdy přinejmenším sporné. Na to upozornila v recenzi Margaret Rickert, European Art
around 1400, The Burlington Magazine 104, 1962, s. 367-373, zvl. s. 368.
74 Viz s. 66n. Nepodařilo se mi bohužel dohledat pravděpodobně stejně zaměřenou a vícekráte
v odkazech zmiňovanou studii Liany Castelfranchi Vegas, Fortuna storica del «Gotico
internazionale», Paragone 13, 1962, č. 155, s. 61-74.
75 Denys Sutton, The Challenge of International Gothic, Apollo 1962, s. 248-256.
76 Ibidem, s. 250.
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lokálního zařazení jednotlivých děl, kterou poskytuje ovládnutí morelliovské
metody (tedy komparativní analýzy).77 To, že úzké spojení internacionální gotiky
s francouzským prostředím v sobě vždy nese předpoklad sociohistorického
pohledu na vývoj umění, prozrazuje Sutton, když mluví o konci tohoto slohu. Ten
podle něj souvisel s pádem Francie a se změnou donátorské vrstvy, kdy na místo
kosmopolitních aristokratických estétů nastupují florentští bankéři a benátští
obchodníci.78
Jiného problematického aspektu internacionality se dotkl v reakci na
výstavu Louis Grodecki – totiž toho, že tento rys není pouze výsadou umění kolem
roku 1400.79 Výrazné rysy internacionalizace uměleckého vývoje jsou podle něj
sledovatelné asi od roku 1300 a tento proces se v prvních dvou třetinách 14. století
odehrává mezi Paříží, Avignonem a Prahou. Internacionální sloh je výsledkem
dlouhodobé vzájemné umělecké výměny.80 Pozoruhodná je terminologická
poznámka, že přes svoje akustické nedostatky popisuje termín le styl mou (tedy
doslovný překlad termínu užívaného německojazyčnou vědou – weicher Stil)
základní kvalitu umění kolem roku 1400 a umožňuje toto období na čistě
sémantické rovině jasně oddělit od le styl dur (těžký, tvrdý sloh) Mistra z Flémalle,
Jana van Eyck nebo Konráda Witze.81 Není mi známo, že by tato terminologie (o
níž se zmiňuje například i Gerhard Schmidt82) došla širšího rozšíření.

77 „A study of international Gothic may well suggest, that the most interesting trail to follow is not
so much the international current (zde se mimořádně objevuje originální termín Courajodův, pozn.
J. K.) as the national component. Here Morellian detection is relevant: national characteristic are
betrayed by details.“; Ibidem, s. 251.
78 Ibidem, s. 255.
Ve stejném čísle byla uveřejněna úžeji zaměřená krátká studie Andrewa Martindala, Italian Art
and the International Gothic Style, Apollo 1962, s. 277-282, která byla později pouze s malými
změnami začleněna do přehledového díla Landmarks of the World’s Art. Man and Renaissance,
London 1966. To bylo přeloženo do češtiny a vyšlo v rámci řady Umění světa nakladatelství Artia
jako: Andrew Martindale, Člověk a renesance, Praha 1971. Kapitola K novému slohu (s. 8-41) se
však drží v intencích Panofského názoru na internacionální gotiku. Signifikantní však je zařazení ve
svazku věnovaném renesanci. V tom je patrný příklon de facto ještě ke Courajodovi (ovšem
s předpokladem opačného směru proudění idejí). Viz Białostocki, Późny gotyk (cit. v pozn. 6), s.
29-30.
79 Hans Haug – Louis Grodecki, L’an 1400, L’Oeil 2, 1962, s. 38-55, 110-111, zvl. s. 110.
80 Srv. k tomu řečnickou otázku Wojciecha Marcinkowského: „Czy był inny gotyk niż
międzynarodowy?“; Wojciech Marcinkowski, Sztuka około roku 1400 – spór o pojęcia, in:
Magistro et Amico – amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin.
Kraków 2002, s. 58. V odpovědi Marcinkowski navrhuje několik možných nových termínů, které by
lépe vystihovaly jedinečnost umění kolem roku 1400: „gothicité universelle“, „styl
międzynarodowy około roku 1400“ a „międzynarodowy styl piękny“; Ibidem, s. 62.
81 Grodecki, L’an 1400 (cit. v pozn. 79, s. 50-51.
82 Viz s. 33n, pozn. č. 123.
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K problematice internacionálního slohu se vrátil krátce po vídeňské výstavě
Theodor Müller. Charakteristice tohoto fenoménu věnuje úvod svojí knihy o
pozdně gotickém sochařství Nizozemí, Německa, Francie a Španělska, která tím, že
byla vydána v proslulé řadě The Pelican History of Art (a ovšem i svojí obsahovou
pronikavostí…), získala platnost základní příručky k danému tématu.

83

Již na

první pohled je zarážející, jak úzkostlivě se Müller vyhýbá zavedeným označením.84
Jakoby se zde projevilo určité vystřízlivění z upřednostnění „společné věci“, které
je patrné v katalogu vídeňské výstavy, Müller dokonce ani nepřiznává umění kolem
roku 1400 samostatný slohový charakter. V souladu s titulem publikace je pojímá
jako předehru, která již patří velké době pozdní gotiky. Když se však přesto odváží
mluvit o slohu, nazývá ho „the feudal style of the years round 1400“85 – styl, který
je nahrazen pozdně gotickým měšťanským naturalismem. Sochařství kolem roku
1400 je u Müllera pojato jako soubor národních škol, které navzájem poutají jisté
slohové podobnosti. Vedle oblasti franko-vlámské připadá v tomto souzvuku
významné místo také umění, které se rozvíjí na pražském dvoře, zejména
v souvislosti se stavbou katedrály sv. Víta.86 Müller konečně nově interpretuje
protiklad mezi hospodářským, politickým a náboženským marasmem na jedné a
rozkvětem umění kolem roku 1400 na druhé straně.87 Tuto nezávislost umění na
politických a sociálních okolnostech vysvětlil jako znak umělecké emancipace,
která je vlastní umění nové doby.88
Ve stejné době vydala monografii na téma umění mezinárodního slohu
v Itálii Liana Castelfranchi Vegas, která jediná v našem přehledu zastupuje italskou
83 Theodor Müller, Sculpture in the Netherlands/Germany/France/Spain: 1400-1500, London
1966.
84 Termín International Style of 1400 se v celé kapitole objeví pouze jednou, a to v posledním
odstavci; Ibidem, s. 6
85 Ibidem; Jeho kritérium je tedy opět sociologické. Neobvyklé označení, jehož český překlad by
mohl navozovat nepatřičné představy spojené s marxistickou historiografií, lze snad chápat jako
Müllerovo svébytné synonymum k běžnějšímu pojmu „dvorský sloh.“
86 Ibidem, s. 3
87 Tedy moment na který opakovaně a důrazně poukazují úvodní texty vídeňského katalogu:
Alphons Lhotsky, Die Zeitwende um das Jahr 1400, in: Europäische Kunst, (cit. v pozn. 50),
s. 5-26; Hendrik Schulte-Nordholt, Die geistgeschichtliche Situation der Zeit um 1400, in:
Europäische Kunst, (cit. v pozn. 50), s. 27-51
88 Müller, Sculpture (cit. v pozn. 83), s. 6; Je otázkou, do jaké míry lze v tomto postřehu vidět
navázání na starší názor Courajodův a Hiuzingův. (Není bez zajímavosti, že Huizingovu práci
Müller v této souvislosti také zmiňuje, Ibidem, s. 5-6.)

26

medievistiku.89 Téma mezinárodního slohu, který se časově kryje s počátky
florentské renesance, nepatří totiž v italské vědě k nejdiskutovanějším. Již volbou
terminologie se Vegas hlásí k pojetí Panofského. Opakuje jeho tezi o charakteru
internacionální gotiky, který je složen z plastické složky italské a klaigrafického
elementu francouzského. K této syntéze došlo v Avignonu v tvorbě italských mistrů
Simona Martiniho a Mattea Giovannettiho. Avignon pátého desetiletí 14. století je
podle Vegas kolébkou celého mezinárodního proudu.90 Autorka se nevyhýbá ani
interpretaci sociologizující, když podstatu umění na francouzských a burgundských
dvorech konce 14. století vysvětluje jako prolnutí nizozemského měšťanského
realismu a francouzské aristokratické kultury. Také tento názor koření v pojetí
Erwina Panofského. Ze střetu aristokratické a měšťanské složky pak také pramení
vnitřní napětí slohu, který nabývá poloh „kouzelně dekadentních“, ale zároveň se
vyznačuje neutuchajícím zájmem o realistické rysy zobrazení.91
Terminologii obohatila Vegas o pojem, který by měl nahradit složitou
vnitřní klasifikaci slohu a měl by jednoduše popsat situaci, v níž na různých
místech ve stejném čase vznikají podobná umělecká řešení. Je to termín koiné, 92
z jehož charakteristiky je však patrné, že v autorčině podání není ničím víc, než
rodným bratrem Pächtovy Kunstsprache: „… die (koiné) so eng ist, daß sie auf den
ersten Blick in jedem Werk zu erkennen ist, ohne daß man dabei dessen
Ursprungsland kennt.“93
Svůj názor na umění internacionálního slohu formuloval v sedmém svazku
kánonické řady Propyläen Kunstgeschichte Jan Białostocki.94 Ve shodě
s předmětem knihy, jímž je evropské umění 15. století, chápe umění přelomu 14. a
15. století jako východisko severské pozdní gotiky i italské renesance a řadí se tak
do proudu, který vidí v internacionální gotice spíše momenty obrácené do
Liana Castelfranchi Vegas, Il gotico internazionale in Italia, Roma 1966. Následující citace
se vztahují k německému překladu: Die internationale Gotik in Italien, Dresden 1966.
90 Ibidem, s. 13.
91 Ibidem, s. 11.
92 Koiné = obecná podoba jazyka vyrovnávající nářeční rozdíly (podle: Lumír Klimeš, Slovník
cizích slov, Praha 1981, s. 349).
93 Vegas, Die internationale Gotik (cit. v pozn. 89), s. 11. Svoje základní názory na charakter a
vznik internacionálního slohu představila autorka recentně ve zhuštěnější ale podstatně nezměněné
podobě patřičné kapitole syntetické práce Liana Castelfranchi Vegas, Die Kunst des
Mittelalters, Düsseldorf 2002, zejm. s. 365-370.
94 Białostocki, Spätmittelalter (cit. v pozn. 8).
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budoucna, nežli závěrečnou epochu stylu gotického. Možnost popsat a zhodnotit
zaalpské a italské umění zároveň je založena podle Białostockého právě v tomto
společném východisku. „... der direkte Ausgangspunkt der Entwicklung war im
Norden und Süden sogar derselbe: der internationale gotische Stil um 1400.“95
Samozřejmě si je na druhou stranu vědom i silného zakotvení slohu v předchozím
období druhé půle 14. století.
Pro důležitou otázku vymezení internacionálního slohu vůči slohu
gotickému nebo vůči pozdní gotice, případně rané renesanci je podnětné
Białostockého

pojetí

mezinárodního

slohu

kolem

roku

1400

jako

„Gemeinschaftssprache“96, které ještě zesiluje označením koiné, které přebírá od
Vegas, ale v jehož rozpracování ani on nepokročil. Zdá se, jakoby Białostocki
volbou terminologie kladl otazník nad stylovou váhu zkoumaného jevu, který se
tímto dostává spíše do pozice jakési stylové varianty či dokonce pouze „eine Art
Mode“

97

(!) Białostocki zde zůstává pouze na rovině náznaků, k jejichž

rozpracování nedospívá, jak ukazuje nedvojznačný název příslušné kapitoly, který
hovoří opět o stylu: „Der Schöne Stil der Jahrhundertwende“.98 Je povšimnutí
hodné – a vychází to pravděpodobně z autorova zakotvení v pojmové oblasti
středoevropského dějepisu umění – že zde užil (tuším, že vůbec poprvé99) termínu
krásný sloh jako označení s celoevropskou platností. Z tohoto pojmového posunu
však neplyne nic podstatného pro obsah kapitoly, v níž se hovoří výhradně o slohu
internacionálním, který je vysvětlován tradičně, jako syntéza francouzského
kaligrafického linearismu a italské plasticity.100 Białostocki, znalý bezpochyby
soudobé speciální literatury české, podtrhnul roli pražského dvoru za Karla IV.
v počáteční fázi slohu: „Der Anteil Prags an der Ausbildung des Internationalen

Ibidem, s. 15.
V tom navazuje na Pächtovo pojetí, pregnantně formulované v názvu jeho stati ve vídeňském
katalogu z roku 1962 – „gesamteuropäische Kunstsprache“; Pächt, Die Gotik (cit. v pozn. 51), s.
52.
97 Białostocki, Spätmittelalter (cit. v pozn. 8), s. 16; Zde se nabízí otázka, do jaké míry je nosné
užívání lingvistické terminologie v diskurzu o internacionálním slohu a zda by nepřispěla
k vyjasnění vztahů také aplikace Schlosserových termínů Stilgeschichte a Sprachgeschichte.
Problematikou se naposledy zabýval Beat Wyss, „Stil“ und „Sprache“ der Kunst – Julius von
Schlosser, in: Wiener Schule. Erinnerungen und Perspektiven. Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte. 53, 2004, s. 235-245.
98 Ibidem, s. 25-45
99 Druhým takto flagrantním případem je název kolínské výstavy z roku 1978 (viz níže na s. 99nn).
100 Białostocki, Spätmittelalter (cit. v pozn. 8), s. 25-26.
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Stils umfaßt also verschiedene Kunstgattungen, Stilfaktoren und Stilphasen.“101
Poněkud nelogické se zdá v rámci kapitoly nazvané „Der Schöne Stil der
Jahrhundertwende“ vydělovat podkapitolu s názvem „Der Weiche Stil“. Zde se
autor letmo dotkne vývoje pojmu v německé jazykové oblasti, aby potom celý
problém terminologické plurality lapidárně shrnul (a tím opět znejasnil podobně
jako před ním Müller) slovy: „…,Weicher Stil‘ eine beschreibende Variante des
soziologischen Begriffs ,Höfischer Stil‘ und der von der geographischen
Verbreitung

ausgehenden

Bezeichnung

,Internationaler

Stil‘

darstellt.“102

V souladu s tímto přesvědčením vidí rané zastánce měkkého (krásného) stylu
zároveň v Mistru Třeboňského oltáře stejně jako v André Beauneveuovi. Spolu
s Wilhelmem Pinderem pokládá za nejdokonalejší a nejpříkladnější výtvor
krásného slohu typ „krásné madony“. Na tomto místě se pak jedinkrát vrací
k názvu celé kapitoly, když praví: „Das Adjektiv ,schön‘ als eine … stilistische
Qualitätsbezeichnung hat die tschechische Kunstwisschenschaft allgemein auf
Stilphänomene jener Zeit bezogen und daraus den Begriff ,Schöner Stil‘
abgeleitet.“103
Białostockého příspěvek je syntetické a přehledové povahy a jako takový
nepřichází s novými řešeními, ale sumuje dosavadní poznání.104 Autorův postoj
k obecné problematice internacionálního slohu je pak nejlépe čitelný právě
z užívané terminologie. Úhrnem lze říci, že Białostocki se pokusil o syntézu všech
dosavadních pohledů, z nichž k žádnému nezaujal vysloveně kritické stanovisko, 105
přičemž do nejobecnější celoevropskou rovinu uvedl český pojem „krásný sloh“.
Syntetická povaha jeho koncepce se projevuje i v tom, že nebýt jisté stylistické

Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 31.
103 Ibidem, s. 34.
104 To platí pro všechny okruhy problémů v našem textu pouze naznačené – franko-vlámské umění
konce 14. století či problém krásných madon, ale i pro další, které jsme opomenuli – problematika
adachtsbildu, ikonografie či otázka realismu.
105 Relativně největší odstup si zachovává od pojmu dvorský styl a od sociologicky založených dějin
umění: „Der weg von der Gesellschafts- zur Kunstanalyse ist jedoch weit und beschwerlich.
Offenbaren soziale Situationen ihre Spannungen tatsächlich immer in entsprechenden
Kunstformen? Wie hat sich im konkreten Fall der höfischen Internationalen Gotik das Verhältnis
von Auftraggeber und Künstler gestaltet, der doch immer bürgerlicher Herkunft war?“;
Białostocki, Spätmittelalter (cit. v pozn. 8), s. 29.
101
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zdrženlivosti, přiklonil by se Białostocki nejraději k termínu „Der verfeinerte
internationale ,weiche Stil‘ um 1400“.106
Inovativním metodickým charakterem a zároveň konkrétními výsledky,
které zhusta nebyly dalším bádáním akceptovány, vyniká zpracování, které
představili Herbert Beck a Horst Bredekamp v katalogu výstavy umění kolem roku
1400, konané ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1976.107 Již rozdělením textu na
kapitoly „Der internationale Stil“ a „Die »Nachtseite« des internationalen Stils“
naznačují, že jim půjde zejména o stránky obsahové. V otázce základního pojetí
umění kolem roku 1400 přejímají tezi vídeňské výstavy – styl má silně
mezinárodní charakter, vyplývající z toho, že je výsledkem procesu mnohostranné
výměny uměleckých idejí a jeho genese není jasně definovaná.108 Ztotožnění
internacionálního slohu a typu krásné madony ukazuje na inspiraci vlivným
pojetím Pinderovým. Odklon od otázek formy ke zkoumání obsahu formule zvané
krásná madona zakládá přesvědčení (které se stalo na obecné rovině i credem
postmoderních „nových“ dějin umění), že krása krásných madon nepatří ještě do
sféry estetické a internacionální sloh se nachází na časové přímce ještě před věkem
umění (abychom použili termínu Hanse Beltinga): „Noch immer War die
Schönheit vorwiegend Erscheinungsmoment einer jensetigen Idee und nicht
Anlaß genießender Lust eines Betrachters an der Harmonie der küstlerischen
Form. Ästethik fand ihren Sinn damals nicht durch die Abtrennung des „Schönen“
vom „Religiösen“, sondern auf Grund der Inszenierung gerade religiöser Gehalte,
die sich stärker als früher ausgesprochen geschönter Formen bediente. Somit
bezeichnet der Internationale Stil ein entwickeltes Stadium innerhalb der
Vorgeschichte der „Autonomie der Kunst“, nicht seine Anfangsstufe.“109
Internacionální sloh je tak pro autory vrcholem idealismu v umění (s tím souvisí
jeho regotizační tendence), které se ale bez vnitřního pnutí mísí s naturalistickými
prvky parléřovské tradice. Krásná madona je paradoxem své doby, protože je

Ibidem, s. 31.
Herbert Beck – Horst Bredekamp, Die internationale Kunst um 1400, in: Herbert Beck –
Wolfgang Beeh – Horst Bredekamp, Kunst um 1400 am Mittelrhein. Ein Teil der
Wirklichkeit, Frankfurt am Main 1976, s. 1-29.
108 Ibidem, s. 1.
109 Ibidem, s. 5.
106
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radikálním odpovědí na teologický a filosofický nominalismus a reprezentuje
systém vrcholně scholastický.110
Ve druhé kapitole se Beck a Bredekamp soustředí na konkretizaci
Panofského pojmu „dark side of the international style“, nicméně stejnými
poukazy na tance smrti a oblibu transi jeho interpretaci nijak neposouvají, pouze jí
aktualizují na místním materiálu (oltář z Idar-Oberstein).111
Na podněty přítomné ve studii Becka a Bredekampa zareagoval
v následujícím roce Gerhard Ringshausen.112 V ročence Städelova institutu
věnované téměř výhradně umění konce 14. a 15. století přijal výzvu obsaženou
v názvu frankfurtské výstavy a znovu promýšlel sociální funkci umění kolem roku
1400 a jeho vztah k panujícím teologicko-filosofickým názorům a k dobovému
vývoji dvou základních institucí – církve a říše. Vymezil se proti názoru, že typ
krásné madony souvisí s dobovými diskusemi kolem realismu a nominalismu
v teologii a zároveň proti povrchnímu pochopení dobové politické, mocenské i
církevní krize.113 Právě v tomto druhém fenoménu pak vidí možné souvislosti nejen
s obsahovou, ale i s formální podobou umění kolem roku 1400. Volání po reformě,
které se na přelomu 14. a 15. století ozývalo čím dál silněji, se vinou neutěšeného
stavu věcí muselo často uchylovat k ideálním představám o institucích církve a
císařství. Odraz této idealizace pak vidí Ringshausen ve formálních vlastnostech
krásných madon i v samotné genezi tohoto typu. Nikoli krize ale reforma je vlastní
podstatou umění kolem roku 1400.114
Podobného druhu jako příspěvek Jana Białostockého je díl věnovaný umění
pozdní gotiky v rámci proslulé řady Universum der Kunst z mnichovského

Ibidem, s. 14, 15.
Ibidem, s. 20.
Podobně jako autoři frankfurtského katalogu přistoupil k problematice krásné madony Michael
Viktor Schwarz, který se pokusil o jiné vysvětlení, ale vycházející ze stejných pozic, chápajících tuto
formu jako hluboce spjatou s konkrétním historickým okamžikem. Michael Viktor Schwarz, Die
Schöne Madonna als komplexe Bildform, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 47/48, 1993/1994,
s. 663-678.
112 Gerhard Ringshausen, Kunst und Wirklichkeitsdeutung um 1400, Städel-Jahrbuch, N.F.,
Band 6, 1977, s. 209-230.
113 Ibidem, s. 210.
114 Ibidem, s. 226.
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nakladatelství C. H. Beck.115 Autorem kapitoly, která se zabývá uměním
internacionálního slohu je Albert Châtelet. Přiklání se při tom k termínu
internacionální gotika, který podle jeho názoru postihuje formální charakter slohu
a zároveň jeho nadteritoriální jednotu. Také on si vypomáhá lingvistickým
termínem zapůjčeným od Pächta: „…, die Bezeichnung ‹international› sich
dadurch rechtfertigt, daß von Aragón bis nach Flandern, von Frankreich bis
Böhmenund sogar von der Lombardei bis zu den deutschen Zentren die gleiche
Formensprache dominiert.“116 V linii s tradici francouzského dějepisu umění
reprezentovanou zejména Charlesem Sterlingem chápe i Châtelet internacionální
gotiku jako sloh bytostně dvorský, svázaný s francouzským aristokratickým
prostředím, které se rozvíjelo na dvorech příslušníků vládnoucího rodu Valois.
Vrací se k názoru Dvořákovu, když zmiňuje důležitou roli, kterou při výměně
italských a severských uměleckých idejí sehrál Avignon. Vlastní syntéza však
proběhla na dvoře Karla V. v Paříži a na císařském dvoře pražském a byla
dokončena již kolem roku 1375 (!).117 Sociologicky založená je argumentace
vysvětlující genezi realistické složky tohoto umění, která vede k záalpskému
realismu 15. století. Chápe ji totiž jako lidové umělecké hnutí, které je reakcí na
rafinované výtvory vznikající pro nádherymilovné objednavatele.
V nadsázce je možno formulovat zákon, podle nějž přichází od 50. let 20.
století kulminace zájmu o umění kolem roku 1400 v pravidelných vlnách
s periodou přibližně patnácti let. Když pomineme nárůst zájmu, který vyvrcholil
v letošním roce dvěma výstavami v Praze a v Budapešti (jejichž tematika je ale
spíše středoevropská než celoevropská a jejich přínos bude tedy zhodnocen ve
druhé kapitole), za poslední období čilého ruchu na sledovaném badatelském poli
lze považovat přelom 80. a 90. let. 20. století. V roce 1989 uspořádala universita ve
Štýrském Hradci konferenci, která se věnovala fenoménu internacionálního slohu
ve středoevropském kontextu a jejíž výsledky byly publikovány v tamní umělecko-

Albert Châtelet – Roland Recht, Ausklang des Mittelalters 1380-1500. Universum der
Kunst, München 1989.
116 Ibidem, s. 190.
117 Podstata internacionální gotiky je však bytostně severská, což se ukazuje v tom, že samo sienské
umění vděčí za mnohé francouzské klasické gotice 13. století v čele s iluminátorskými ateliéry
Ludvíka IX. či stavebními hutěmi v Remeši a Auxerre; Ibidem, s. 190.
115
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historické ročence.118 Minimálně dva příspěvky z této konference se podle mého
názoru dotýkají více obecných otázek internacionálního slohu než problematice
středoevropského kontextu a proto je zařazuji již do této kapitoly.
Úvodní teoreticky zaměřenou stať věnoval jeden z editorů sborníku Götz
Pochat problematice, která zaměstnává mladší dějiny umění nepřetržitě, tedy do
jaké míry jsou pojmy, které dnes používáme pro popis událostí a jevů minulosti,
opodstatněné a do jaké míry odpovídají historické realitě.119 Pomocí složitého
přístupu kombinujícího Pinderovu teorii generací v kontextu uměleckého
vývoje,120 problematiku vymezení uměleckého regionu121 a otázku stylového
pluralismu dochází k předvídatelnému závěru, že pojem internacionální gotika je
pouhým konstruktem, který není schopen jednoduše vystihnout variabilitu
uměleckých projevů v daném časovém úseku: „Die Vielfalt der Tendenzen und
Regionalstile im 14. Jahrhundert lassen es sehr gerechtfertigt erscheinen, von
Stilpluralismus zu sprechen. Als übergeordneter Bergiff der ganzen Epoche droht
der Realitätsbezug des Ordnungsbegriffs Internationale Gotik zu entfallten – mit
Entscheidenheit natürlich auch da, wo er sich von der Kunstbetrachtung
abwendet und auf die historische Situation in toto abzielt.“122 S touto skutečností
však počítá mnou předkládaná studie jako s faktem vytčeným „před závorku“ –
otázku gnoseologických limit historického bádání ponechávám záměrně stranou.
V bilancujícím příspěvku se teoretickým a metodologickým problémům
studia internacionálního slohu věnoval Gerhard Schmidt.123 Co se týče označení
slohu, poté, co podrobil kritice všechny dosud používané termíny předložil
k diskusi pojem „Synthetischen Stil“, který se mu zdá vhodný nejen proto, že
popisuje vznik slohu z různých pramenů, ale také pro svůj hegeliánský význam –
umění kolem roku 1400 jako syntéza dvou předchozích antitezí, totiž
Pochat – Wagner, Internationale Gotik (cit. v pozn. 62).
Götz Pochat, Internationale Gotik – Realität oder Phantasiegebilde?, in: Pochat – Wagner,
Internationale Gotik (cit. v pozn. 62), s. 9-19.
120 Viz výše, pozn. č. 147.
121 K tomu zejm. Rainer Haussherr, Überlegungen zum Stand der Kunstgeographie. Zwei
Neuerscheinungen, Rheinische Vierteljahresblätter, 30, 1965, s. 351-372; Rainer Haussherr,
Kunstgeographie – Aufgaben, Grenzen, Möglichkeiten, Rheinische Vierteljahresblätter 34, 1970, s.
158-171.
122 Pochat, Internationale Gotik (cit. v pozn. 119), s. 18.
123 Gerhard Schmidt, Kunst um 1400. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, in:
Pochat – Wagner, Internationale Gotik (cit. v pozn. 62), s. 34-49.
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kaligrafického stylu počátku 14. století a „haptické“ reakce třetí čtvrtiny století.
Problematické se mu ale jeví, zde je v takovém případě vhodné mluvit o
samostatném stylu. Je zřejmé, že osobně není o stylové kvalitě onoho umění
přesvědčen, ačkoli doporučuje prozatím nadále užívat pojem internacionální sloh
(pro jeho konsensuální charakter), avšak s upřesňujícím dodatkem kolem roku
1400.124 K dichotomiím, které zakládají vnitřní dynamiku internacionálního
slohu,125 přidal Schmidt ještě pojmovou dvojici „prostorová a plošná hodnota“. Tu
tematizoval na problému diagonály v kompozicích internacionálního slohu.126
Upozornil dále na otázku chronologie, která byla dosud, až na několik výjimek,
řešena mechanickým vytýčením čtyřiceti let (případně půlstoletí) kolem roku
1400. Podle Schmidtova názoru (a v tom navazuje zejména na české bádání) bude
nutno vznik slohu posunout hlouběji k počátku 70. let 14. století. Na druhé straně
je třeba se rozloučit s představou jednotného milníku, který by označoval konec
slohu, protože na konci první čtvrtiny 15. století již nastupuje silná teritoriální
diferenciace a existují oblasti, které se formálních znaků internacionálního slohu
přidržují téměř do roku 1500.127
Perspektivy, které překládá Schmidt před budoucí badatele jsou vesměs
úkoly sociokulturní povahy – otázky vztahu umění a společnosti, vztahu
měšťanského patriciátu k dvorskému umění, otázky směřující na donátory
z nearistokratických kruhů, problematika vztahu dobové mentality a umění. Další
úkoly jsou však svrchovaně uměleckohistorické – například nové a komplexní
monografické zpracování rukopisů z okruhu vévody z Berry, či dokonce přímo
heuristické: podíl Salcburku, Brna či Vídeňského Nového Města na středoevropské
podobě internacionálního slohu. Jistě podnětné a doposud pouze málo naplňované
je Schmidtovo volání po spolupráci s moderními francouzskými historiografickými
směry, které by snad pomohly nalézt alespoň

dílčí odpovědi na některé

z nadnesených otázek.128
Ibidem, s. 37.
Těmi se podrobněji zabýval Jaroslav Pešina, viz níže na s. 67.
126 Schmidt, Kunst um 1400 (cit. v pozn. 123), s. 37; Na problematiku diagonály jako jednoho ze
základních stavebních prvků náročných obrazových kompozic v Přebohatých hodinkách vévody
z Berry upozornil již Otto Pächt. Pächt, Die Gotik (cit. v pozn. 51), s. 59.
127 Schmidt, Kunst um 1400 (cit. v pozn. 123), s. 40; podobně uvažoval také Jaroslav Pešina, viz
Pešina – Homolka, K problematice evropského umění (cit. v pozn. 11), s. 163.
128 Ibidem, s. 42n. Zatímco historikové vycházející ze školy Annales se věnují otázkám z dějin umění
poměrně často (za všechny lze uvést práce Georgese Dubyho, Saint Bernard. L'Art cistercien,
124
125
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Schmidtův příspěvek, který na jedné straně shrnuje výsledky stoleté
badatelské činnosti na poli mezinárodní gotiky a na straně druhé se pokouší
otevírat další výhledy snad můžeme považovat za symbolickou tečku za přehledem
dosavadních

přístupů

k jednomu

z nesporných

vrcholů

evropských

dějin

umění, vymezenému nedokonalým pojmem internacionálního slohu kolem roku
1400.129

Paris 1976; Georges Duby, Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002; ale nejde
jen o umění středověké: Peter Burke, Italská renesance, Praha 1996; a mnoho dalších..) čistě
uměleckohistorické práce, které by se opíraly o metodu odvozenou z pojetí školy Annales chybí.
129 Zcela nedávno se umění kolem roku 1400 monograficky věnovala řada souvisejících výstav
v Paříži, Dijonu, Bourges a Chantilly. Jejich cílem však nebylo přispět k poznání obecné
problematiky internacionálního slohu, ale spíše přesněji definovat podíl jednotlivých francouzských
a burgundských uměleckých center na celku umělecké produkce kolem roku 1400. V přístupu, který
i historicky jednotný region vymezený příslušnými dvory příslušníků rodu Valois separuje ještě do
jednotlivých oblastí kolem těchto center lze spatřit projev pohybu, který směřuje od velkých
evropských pohledů k daleko menším celkům, a který zákonitě nechává stranou otázky
internacionálního slohu a soustředí se (stále v opozici k vídeňské výstavě z roku 1962?) na
jednotlivé lokální styly a jejich vymezení (k tomu viz závěr této části předkládané práce). Srov.
kapitolu „Art parisien ou Gothique international?“ in: Elisabeth Taburet-Delahaye –
François Avril (edd.), Paris 1400. Les arts sous Charles VI, Paris 2004, s. 307-309. Katalog
dijonské výstavy (která byla reprizována v The Cleveland Museum of Art) se otázkám
internacionálního slohu, jeho vzniku a charakteru, nevěnuje vůbec a soustředí se (chvályhodně) na
podrobné monografické studie k problémům spjatým s uměním, umělci a donátory z okruhu
burgundského dvora.Viz Art from the Court of Burgundy, The Patronage of Philip the Bold and
John the Fearless 1364-1419, Cleveland 2004.
Výstavy tedy neformulovaly jasnou koncepci umění internacionálního slohu. To pochopitelně
nikterak neumenšuje jejich význam ve věci prohloubení poznání samotného památkového fondu.
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Krásný sloh – pojem a geneze v českých a středoevropských dějinách
umění
Roli iniciátora diskurzu, kterou hrál pro oblast studia internacionálního
slohu kolem roku 1400 Louis Courajod, obsadil v oboru studia středoevropské
varianty tohoto umění - krásného slohu - Wilhelm Pinder. Prvotním zpracováním
látky je jeho studie o krásných madonách v ročence Pruských uměleckých sbírek
z roku 1923.130 Zatímco termín Weicher Stil, který rozpracoval ve svých pozdějších
publikacích, převzal Pinder pravděpodobně od Hanse Börgera,131 pojem krásná
madona (Schöne Madonna) použil ve zmíněném článku vůbec poprvé a odůvodnil
ho tím, že jde o „… Typus von unüberbietbarer Feinheit und Holdheit, zierlich in
Maßstabe, reich in der Form, juwelenhaft in der Bemalung …“132 Užitím právě
tohoto označení se na jedné straně stal faktickým otcem pojmu krásný sloh a na
straně druhé nadlouho předznamenal směr následujícího středoevropského studia,
když obrátil jeho pozornost zejména k formálním charakteristikám tohoto slohu.
Sám mluvil pouze o „slohu krásných madon“ do nějž později včlenil ještě piety –
toto omezení na formálně nejvyspělejší výkony internacionálního slohu ve
středoevropské oblasti, na kabinetní umění „für Privatandacht erlesener
Menschen, deren Geschmack die letzte Höhe einer sehr europäischen Epoche
gewonnen hat“133, se nutně odrazilo v celkovém Pinderově pojetí. Krásné madony
jsou podle něj drahocenným uměním určeným k soukromým adoracím ze strany
elity konce 14. století, která si zároveň objednává burgundské iluminované
rukopisy či sienské obrazy. Sociologický pohled na tyto aristokratické dvorské elity,
které jsou na přelomu 14. a 15. století zcela světské, vede Pindera k tomu, že jejich
základní smýšlení označuje za „Frührenaissance.“134 Tomu také odpovídá
charakter

objednávaných

děl,

které

jsou

vypracovány

v malém

měřítku

z drahocenného materiálu a bývají nádherně polychromované. Když se táže po
130 Wilhelm Pinder, Zum Problem der „Schönen Madonnen“ um 1400, Jahrbuch der
Preuzsischen Kunstsammlungen 44, 1923, s. 147-171.
131 Ten jej použil ve své knize o mohučských náhrobcích: Hans Börger, Grabdenkmäler im
Maingebiet vom Anfang des XIV. Jahrhunderts bis zum Eintritt der Renaissance, Leipzig 1907.
K tomu viz Białostocki, Spätmittelalter (cit. v pozn. 8), s. 31.
132 Pinder, Zum Problem (cit. v pozn. 130), s. 147.
133 Ibidem
134 Ibidem, s. 168. Proti tomu se staví závěr Pešinův: Pešina – Homolka, K problematice
evropského umění (cit. v pozn. 11), s. 173-174.
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kořenech tohoto slohu, dospívá Pinder také k umění 13. století, ale pečlivá rozvaha
je vidět ve výběru díla, na němž je tato příbuznost demonstrována a kterým se stala
Madona z dómu v Magdeburku. Autor totiž trvá na německé originalitě typu
krásné madony, kterou nemůže zastřít ani internacionální rys tohoto slohu. Ten
Pinder nespatřuje ani tak v jeho rozptylu a obecné oblibě (alespoň co se týče
některých sociálních vrstev pozdně středověké společnosti), jako spíše ve vytýčení
bezprostředních kořenů typu krásné madony, jimiž jsou jihočeská desková malba
(důsledně označovaná adjektivem südostdeutsche) a francouzské poklasické
sochařství (viz níže). Jeho závěr tedy zní: „So international bedingt und
vielverschlungendes werden unseres Typus also sein kann, sein Wesentliches
bliebt deutsch, sein Ruhm ein Ruhm unserer Kunst.“135
Větším přínosem než je obecné pojetí slohu krásných madon byly konkrétní
výsledky Pinderovy studie, která shromáždila zkoumaný materiál v komplexnosti,
jež byla ve své době bezprecedentní. Zmíněno musí být rozdělení fondu na dva
základní okruhy – slezský (s těžištěm v madonách z Vratislavi a z Toruně) a
jihočeský (zejm. Madona Krumlovská, Třeboňská a Plzeňská),136 jehož význam je
podtržen na úkor pražského centra. K těmto dvěma přistupuje ještě podokruh
salcburský, který je sice samostatný, ale ovlivněný je okruhem českým.137 Zmínku o
Brunšvickém skicáku („Ein deutscher Maler der böhmischen Schule hat es
geführt“138) jako jednom z možných zdrojů slohu krásných madon rozvedl později
Albert Kutal.139 Bezprostřední ingredience, z nichž povstala krásná madona, viděl
Pinder v západoevropském sochařství, konkrétně v Madoně neznámého původu
v Louvre (tradičně označovanou za burgundskou práci), bez níž si nelze představit
vznik záhybového systému s dominantní diagonální vlásečnicí tvořící při zemi
Ibidem, s 169; Nacionální prvek, který byl u Pindera přítomen již v této studii postupně zesiloval,
aby se v jeho pozdějších publikacích stal prvkem určujícím. Wilhelm Pinder, Vom Wesen und
Werden deutscher Formen II. Die Kunst der ersten Bürgerzeit, Leipzig 1940. Citováno podle 3.
vydání ve Frankfurtu 1952, s. 173n; srv. Jaromír Homolka, K problematice české plastiky 13501450. Na okraj knihy A. Kutala „České gotické sochařství 1350 - 1450“, Umění 11, 1963, s. 416 a
pozn. 14 na s. 438.
136 „… dürfen wir zwei sehr verschiedene Nuancen südostdeutscher Kunst trennend benennen: die
schlesische und die südböhmische.“ Pinder, Zum Problem (cit. v pozn. 130), s. 148
137 Ibidem s. 160: „In der Tat läßt sich auch eine ziemlich große Gruppe dieser Art
zusammenstellen, die wahrscheinlich von Böhmen angeregt, jedoch gemeinsam-eigenen
Charakters und nachweisbar alpenländisch, im engeren sazlburgisch ist.“; s. 168: „So denke ich
mir die Entstehung des alpenländischen Typus aus dem böhmischen.“
138 Pinder, Zum Problem (cit. v pozn. 130), s. 154
139 Albert Kutal, The Brunschwick Sketchbook and the Czech Art of the Eighties of the 14th
Century, Sborník Prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, F 5, 1961, s. 205-227.
135
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charakteristickou smyčku u madon z Vratislavi, z Plzně či Krumlova. Druhým
zdrojem, který podle Pindera ovlivnil horní část kompozice krásné madony, je pak
česká desková malba, konkrétně dva její dominantní mariánské typy, které znal
Pinder ještě pod staršími názvy – zlatokorunský a vyšebrodský.140 Zaostření na
české umělecké prostředí poslední čtvrtiny 14. století – zejména na deskovou
malbu – jako na východisko (u Pindera jedno z východisek) krásného slohu zůstalo
trvale platným podnětem nejen pro českou uměleckohistorickou medievistiku.
Wilhelm Pinder se k tématu krásných madon vyslovil i o rok později, ve
svém zásadním příspěvku do řady Handbuch der Kunstwissenschaft.141 Zopakoval
zde základní charakteristiku slohu jako umění určeného privátní zbožnosti
mezinárodně vzdělaných elit, které se vyznačují dvorským vkusem. V rozlišení
materiálu již více akcentoval slezský okruh, jemuž přisuzuje vývojový primát,
zatímco (jiho)česko-rakouská skupina (Pinder navrhuje uchopit jihočeské a
rakouské příklady jako celek) se vyznačuje zemitějším projevem, který se nevyhýbá
realismu a z nějž je cítit jeho slovanský (sic!) nádech. U skupiny salcbursko-alpské
již nezdůrazňuje napojení na český okruh, tváře jejích zástupkyň však
charakterizuje jako „»Katzenkopftypus« der Krumauer Madonna“.142 Zcela nově
pak sloh rozšiřuje o druhou skupinu „krásných piet“ (vedou ho k tomu zjištěné
příbuznosti zejména ve vratislavském prostředí), naznačuje obdobné dělení jako u
madon. Ostatní náměty a sochařské ikonografické typy zařazuje Pinder vedle slohu
krásných madon (a piet) ačkoli vnímá síť vztahů, která tehdejší sochařskou
produkci zpevňuje.143
Naposledy zpracoval Pinder téma krásné madony, tentokráte pojaté
mnohem obecněji, ve druhém dílu své trilogie O podstatě a vzniku německých
uměleckých forem.144 Zde již opustil pojem styl krásných madon ve prospěch
Stangeho nacionálně vymezeného termínu německé umění kolem roku 1400,
alternovaného specificky německým pojmem Weicher Stil.145 Jeho výraznou (i
když pouze krátce panující) slohovou jednotu vyzdvihl osobitým způsobem –
Pinder, Zum Problem (cit. v pozn. 130), s. 157n.
Wilhelm Pinder, Die deutsche Plastik vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der
Renaissance I, Wildpark-Potsdam 1924.
142 Ibidem, s. 170.
143 Ibidem, s. 172-177.
144 Pinder, Die Kunst der ersten Bürgerzeit (cit. v pozn. 135).
145 Ibidem, s. 162nn. Viz pozn. 131.
140
141
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označil jej za umění, které jakoby bylo určováno pouze jedinou generací: „...diese
Zeit gehört dennoch zu jenen, die merkwürdig weitgehend von nur einem
(zvýraznil W. P.) Geschlechte, von seiner Gefühls- und Geschichtslage bestimmt
scheinen.“146 Zde snad běží o jediný případ, kdy Pinder takto explicitně a
významově rezignoval na vlastní, důmyslně propracovanou teorii generací v
dějinách umění.147 Ve zmiňované práci zřejmě dosáhlo vrcholu nacionalistické
pojetí internacionální fenoménu, kterým umění kolem roku 1400 nesporně bylo.148
Trend, který byl v publikacích z počátku 20. let pouze naznačen, se nyní plně
rozvinul ve zdůrazňování nordického původu základních kvalit slohu (jako je
například měkkost či lyričnost), v neúnavném zpytování kmenové příslušnosti jeho
hlavních exponentů a v národnostní podmíněnosti jeho šíření.149
Přes všechen nános dobového nacionalismu přináší Pinderova syntéza
několik pozoruhodných postřehů, k nimž se mnohdy následující bádání
dopracovávalo postupně znovu jinou cestou. Jedním z nich je například zjištění, že
internacionalita umění kolem roku 1400 není zdaleka tak všeobecná, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Podle Pindera se sloh drží v poměrně striktně
vymezených hranicích, které se pozoruhodně přesně kryjí s hranicemi, v rámci
nichž se od doby karolínské franské říše vyvíjel sloh románský.150 V celých velkých
oblastech (Uhry, Polsko) bychom tak o internacionálním stylu nemohli mluvit.
Toto zjištění má pak zvláštní význam pro vysvětlení vztahu Itálie (mimo severní)
k zaalpskému umění kolem roku 1400. Toskána v čele s Florencií se podle Pindera

Ibidem, s. 164.
Wilhelm Pinder, Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, Berlin 1926.
Pinderova teorie generací ve výtvarné tvorbě směřuje – zjednodušeně řečeno – k relativizaci stylu
coby vůdčího paradigmatu konstitutivní fáze dějin umění. Poukazuje totiž na to, že v každé době
vedle sebe působí minimálně tři generace tvůrců, které rozdílně nahlížejí a prožívají jeden a týž
okamžik. Tento rozdílný, generačně determinovaný prožitek skutečnosti pak implikuje synchronní
stylovou variabilitu umělecké tvorby.
148 Není jistě náhodou, že kniha vyšla poprvé tiskem v roce 1937, tedy ve stejné době, kdy Pindera ve
sborníku věnovaném k jeho šedesátinám pozdravil Hans Sedlmayr jménem Führerovým. K tomu a
k obraně Pindera před jednostrannou desinterpretací viz Udo Kultermann, Geschichte der
Kunstgeschichte, München 1996, s. 199; a podrobněji Marlite Halbertsma, Wilhelm Pinder und
die Deutsche Kunstgeschichte, Worms 1992.
149 „Sluters Art hat ganz Burgund beherrscht. Es muß in diesem sprachlich so früh romanisierten
Lande doch noch ein germanisches Volkserbe gelebt haben, das Sluters Gedanken mit
Begeisterung aufnehmen konnte. Das ist schließlich in einem Gebiete, das früher einmal die höchst
unklassischen und gar nicht mittelmeerischen, sonder großartig „barbarischen“ Bogenfelder von
Autun und Vézelay hervorgebracht hatte, eientlich kein Wunder.“ Pinder, Die Kunst der ersten
Bürgerzeit (cit. v pozn. 135), s. 167.
150 Ibidem, s. 170.
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mohla stát kolébkou renesanční naturalistické reakce právě proto, že se zde nikdy
plně nerozvinul románský sloh severského ražení (na rozdíl od Lombardie, která se
stala jedním z center internacionálního slohu a v recepci renesance se za ostatními
Italskými oblastmi značně opozdila).151
Pro české prostředí je pak podnětná pozornost, kterou Pinder věnoval
vztahu parléřovského umění a internacionálního slohu. Není tu ani tak podstatné,
že Petr Parléř u Pindera vystupuje jako zástupce německého umění par excellence,
ani to, že onen vztah je vztahem akce a reakce (když je umění kolem roku 1400
popsáno jako jakési starostlivé vývojové protiopatření proti parléřovskému
naturalismu).152 Jde spíše o to, že zde byla naznačena logická kauzalita mezi těmito
dvěma fázemi umění 14. století, tedy otázka, kterou již dříve otevřel Vincenc
Kramář a jejíž podrobné analýze se později soustavně věnovalo české bádání v čele
s Albertem Kutalem a Jaromírem Homolkou.153
V době těsně předválečné publikoval Eberhard Wiegand významnou českou
památku vrcholné fáze krásného slohu – Korčkovu bibli (respektive její část
chovanou v Karlsruhe). Tento objev mu byl východiskem pro studii, jejíž výsledky
se nesetkaly se širším ohlasem, ačkoli jejich aktuálnost je dodnes překvapivá.154
Krásný sloh155 odvodil z české malby vrstvy Třeboňského mistra a z pražské
parléřovské plastiky, Krumlovskou madonu považoval za jeho vrchol, kterému ale
předchází madona z Vratislavi a celá navazující slezsko-pruská řada. Navíc ale
rozlišil Wiegand v českém malířství kolem roku 1400 dvě možné stylové polohy,
obě vycházející z díla Mistra Třeboňského oltáře – polohu malířštější a polohu
čistého krásného slohu, kterou zastupuje právě Korčkova bible. Kontinuitu českého
uměleckého prostředí dokonce naznačil zmínkou o možné vývojové souvislosti
mezi Mistrem Theodorikem a Třeboňským mistrem: „Formengeschichtlich
erscheint diese freie, innerlich ältere richtung als ein Weiterführen jener
»malerischen« Stilkräfte, die die Wandlung innerhalb des Theoderichstiles

Ibidem.
Ibidem, s. 171n.
153 Ke Kutalově a Homolkově koncepci krásného slohu podrobně viz níže v této kapitole.
154 Eberhard Wiegand, Beiträge zur Südostdeutschen Kunst um 1400, Jahrbuch der
Preussischen Kunstsammlungen 59, 1938, s. 67-82.
155 Wiegand používá samozřejmě německý výraz „weicher Stil“.
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bewirkten und die in den Werken des Wittingauer Meisters ihre Vollendung
fanden.“156
Na Wiegandovy podněty, k nimž se bude česká literatura vracet i mnohem
později, navázal v polovině 50. let Walter Paatz,157 který v krátkém přehledu
dosavadního studia okruhu krásných madon a piet158 podotknul, že právě
Eberhard Wiegand jako první (..německý autor, dodejme) označil České země na
přelomu 80. a 90. let 14. století za kolébku krásného slohu. K tomu se přiklání i
Paatz, když praví, že Vratislavskou (již považuje za nejstarší) a Toruňskou madonu
lze odvodit z pražského parléřovského umění, zatímco nejmladší Krumlovská
pochází nepochybně z Čech, ne-li přímo z Prahy. Další konkrétní důkazy ovšem již
Paatz nenabízí a obrací svoji pozornost k francouzskému prostředí, odkud podle
něj musela Praha dostat rozhodující podnět. Odmítá přitom Pinderovu verzi,
operující s Madonou z Louvre, a přiklání se k Wiesemu, když onen prototyp nalézá
zachycen na pařížské iluminaci z roku 1402.159
Než budu věnovat pozornost koncepci Vincence Kramáře a dalších badatelů
z meziválečné generace českých medievistů, je zapotřebí zmínit jednu vývojovou
větev ve studiu krásného slohu (respektive krásnoslohého sochařství, omezeného
navíc – s několika výjimkami potvrzujícími pravidlo – opět na madony a piety). Je
to cesta, která vrcholí (a končí) úctyhodnou knihou Clasenovou.160 Její genezi
přehledně představil Jaromír Homolka.161 Jde o názor, že diferenciace souboru
krásných madon (a piet) na autorské (či regionální) okruhy je nadbytečné a
zavádějící, jelikož všechna hlavní díla tohoto slohu jsou díly jednoho autora, který
prošel napříč Evropou a zanechal po sobě širokou sféru vlivu s mnoha
Wiegand, Beiträge (cit. v pozn. 154), s. 73.
Walter Paatz, Prolegomena zur Geschichte der deutschen spätgotischen Skuptur im 15.
Jahrhundert, Heidelberg 1956.
158 Paatz zůstává ve svém zpracování na půdoryse vymezeném Pinderem – mluví pouze o krásných
madonách a pietách a nezmiňuje se o jednotném slohovém charakteru zobrazivých umění kolem
roku 1400.
159 Erich Wiese, Zur Detierung des „Schönen Madonnen“, Zeitschrift für Bildende Kunst, 11,
1927/1928, s. 362; Paatz, Prolegomena (cit. v pozn. 157), s. 33; Tento „prototyp“ odmítl Albert
Kutal s upozorněním, že struktura zobrazené madony neodpovídá vratislavsko-toruňskému typu.
Kutal, České gotické sochařství (cit. v pozn. 215), s. 100.
160 Karl Heinz Clasen, Der Meister der Schönen Madonnen. Herkunft, Entfaltung, Umkreis,
Berlin 1974.
161 Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 415n.
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kvalitnějšími či slabšími následovníky. Na počátku tohoto pojetí stojí článek
Alfreda Stixe, který navázal na Ernstovu publikaci Krumlovské madony, k níž
připojil Madonu z vratislavského kostela sv. Máří Magdalény a obě připsal
jednomu putujícímu autorovi.162 Ačkoli Stixova studie téměř upadla do
zapomenutí a do literatury ji vrátil až Albert Kutal, její hlavní teze se stala
základem celého zmiňovaného názoru. Poprvé jej představil roku 1939 Karl Heinz
Clasen v knize Die mittelalterliche Bildhauerkunst im Deustschordensland
Preussen. Stylový okruh krásných madon, který patří k nejlepším výkonům
v umění své doby v celoevropském měřítku, se sice s největší silou rozvinul ve
střední Evropě,163 ale kořeny jeho autora – Mistra krásných madon – je nutno
hledat v prostředí západním. Mistr vyšel z dolního Porýní, konkrétně snad k Kolína
(to dokládá Clasen poukazem na Madonu z Bonnu a příbuzné práce), odkud se
odebral do Východního Pruska (Madona Toruňská) a poté přes Slezsko (Madona
z Vratislavi) do Čech, kde jsou jeho dílem domácím prostředím již ovlivněné sochy
Madony z Krumlova, či sv. Kateřiny z Jihlavy. V pozdní fázi pak zasáhl svým vlivem
Rakousko, Salcburk, Bavorsko a alpské země.164 Své pojetí precizoval Clasen v útlé
publikaci z roku 1951 a v roce 1958 jej osobně představil v Praze.165 Svoje
celoživotní dílo na poli studia slohového okruhu krásných madon shrnul ve
zmiňované knize z roku 1974.166 Hlavní teze jeho práce se nijak nezměnily, trasa
Mistra krásných madon zůstala ve svých předválečných obrysech, pouze zesílila
snaha doložit za každou cenu západní (porýnský) původ hlavních komponent slohu
a potažmo tedy vysvětlit krásný sloh ve střední Evropě jako západní import
jednoho umělce.167 Otázkou zůstávají pohnutky, které Clasena vedly k takto
162 Ibidem, s. 115; Richard Ernst, Die Krummauer Madonna der K. K. Staatsgalerie, Jahrbuch des
Kunsthistorischen Institutes d. K. K. Zentralkomission für Denkmalpflege 11, 1917, s. 109-131;
Alfred Stix, Die Madonna von Krummau, Die bildenden Künste. Wiener Monatshefte, 2, 1919, s.
190-192.
163 ..řečeno dnešní terminologií. Clasen praví, v souladu s datem vydání knihy, „im ostdeutschen
Neusiedlungsraum“. Karl Heinz Clasen, Die mittelalterliche Bildhauerkunst im
Deustschordensland Preussen. Die Bildwerke bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Berlin 1939, s.
186.
164 Ibidem, s. 188-191.
165 Karl Heinz Clasen, Die Schöne Madonnen, ihr Meister und Seine Nachfolger, Königstein in
Taunus 1951; Viktor Kotrba, Zpráva o přednášce profesora dr. K. H. Clasena „O předpokladu a
vzniku krásného slohu“, Umění 7, 1959, s. 79.
166 Clasen, Der Meister (cit. v pozn. 160).
167 Vlastně dvou, protože Clasen předpokládá podobně vlivnou, západně orientovanou, postavu i na
poli malby, která přichází do českých zemí zhruba stejně s Mistrem krásných madon a ztotožňuje ji
s Mistrem Třeboňského oltáře (v jeho pojetí kolem 1395). Clasenova kniha se dočkala obsáhlé
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jednostranné deformaci historické skutečnosti. Samozřejmě zde mohla hrát roli
rezidua velkoněmeckého pohledu, chápajícího české prostředí jako periferní,
umělecky slabé, pasivně přijímající a ve svých velkých výkonech ideově poplatné
západním říšským centrům (v tomto případě Kolínu), jak naznačuje Kutal.168 Snad
však spolupůsobila ještě jedna skutečnost – totiž Clasenovo přecenění kvality coby
podstatného atribučního vodítka.169 Clasen vyšel z přesvědčení, že hlavní řadu děl
slohu krásných madon (Madonou v Bonnu počínaje a Plzeňskou madonou konče)
vyznačuje stejná míra špičkové kvality, za níž viděl ruku jednoho geniálního
mistra,170 aniž by si položil otázku, zda je možné aby jedna umělecká individualita
byla původcem tak strukturálně odlišných děl, jako jsou např. madony z Českého
Krumlova a z Toruně.171
Zároveň s Clasenem přijal Stixovu atribuci Krumlovské a Vratislavské
madony jednomu autorovi (a tím tedy koncept Mistra krásných madon) i historik
německého sochařství Adolf Feulner. Ve své pozdní práci na toto téma vytýčil
svému mistru dráhu, která se přibližně kryje s itinerářem vypracovaným
Clasenem: z Pruska, přes Slezsko do Rakous.172 Na rozdíl od jeho předchůdce mu
však neunikla podstatná skutečnost: sochař, který vytvořil obě toruňské skupiny
(zvláště pak konzoly), tak nemohl dosti dobře učinit bez důkladné znalosti pražské
parléřovské huti, zejména pak portrétní galerie dolního triforia. S poukazem na
klíčovou roli Radečovy busty soudí Feulner: „Wahrscheinlich kam der Bildhauer
recenze, v níž Albert Kutal vyvrátil všechny hlavní předpoklady Clasenovy teorie a odmítnul jeho
výsledky: Albert Kutal, Ein neues Buch über die Skulptur des Schönen Stils, Umění 23, 1975, s.
544-567. (viz také níže). Dnes tak Clasenova publikace zaujímá postavení užitečné příručky pro
množství obrazového materiálu a pečlivě provedený katalog děl. Její these jsou však zcela
neudržitelné. Clasenovu knihu recenzoval též Gerhard Schmidt, viz níže pozn. 387.
168 Kutal, Ein neues Buch (cit. v pozn. 167), s. 565.
169 Tato jednostrannost se jeví vlastně jako vcelku sympatická v kontextu současné marginalizace
umělecké kvality jako fenoménu subjektivně podmíněného a normativistického, která vede
v konečném důsledku opět k chybným atribucím.
170 Ponecháváme zde stranou, zda je toto Clasenovo přesvědčení opodstatněné nebo zda lze i v oné
špičkové skupině ještě dále diferencovat podle kritéria kvality. Zdá se totiž, že například Bonnskou
madonu odlišuje od jejího toruňského vzoru právě nevelký, ale přesto patrný kvalitativní pokles.
171 Zda tuto strukturální odlišnost vnímal se lze pouze domnívat, protože ji ve svých publikacích
důsledně zamlčoval, jak na ostatně také poněkud ironickým tónem poukazoval Kutal, Ein neues
Buch (cit. v pozn. 167), s. 549.
172 Adolf Feulner, Der Meister der Schönen Madonnen, in: Zeitschrift der deutschen Vereins für
Kunstwissenschaft X/1943, s. 19-48. Takto kompletní itinerář představil Clasen až v publikaci z
roku 1951 – lze tedy předpokládat, že na on navazoval na Feulnera – jeho práci ovšem necituje.. viz
k tomu stručný přehled počátků studia okruhu krásných madon in: Walter Paatz, Prolengomena
zu einer Geschichte der spätgotischen Skulptur im 15. Jahrhundert. Heidelberg 1956, s. 28.
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pravděpodobnějším výsledkem také vyhodnotil předivo vztahů, které váže práce
Mistra krásných madon k soudobé české malířské tvorbě v obou tehdy
dominujících oblastech. Sochař se tedy ve Feulnerově pojetí vynořil již jako hotová
umělecká individualita v 90. letech 14. století v Praze. Prvním zjištěným dílem je
ale až Toruňská madona z pruské oblasti, po přesídlení do Slezska vytvořil Madonu
z kostela sv. Máří Magdalény a pietu z kostela sv. Alžběty ve Vratislavi. Pro
Feulnerovo pojetí je typické, že Čechy se mu pro jakoukoli uměleckou aktivitu
uzavírají nejpozději rokem 1409 – tedy odchodem německojazyčné inteligence
z pražské univerzity a z Prahy vůbec. Aniž by tedy zmínil jihlavskou sv. Kateřinu,
posílá svého mistra prožít svoji pozdní fázi přímo do Rakouska, které „von da an
die Führung auf künstlerischem Gebiete bekam.“174 Ve Vídni pak vzniklo mistrovo
zřejmě poslední dílo – Madona Krumlovská (kolem 1415) a vzešel odtud i Mistrův
odchovanec Mistr z Großlobmingu.175 Ačkoli je Feulnerova koncepce jednoho
Mistra krásných madon stejně jako Clasenova neudržitelná, jeho postřehy o
souvislosti nejlepších výkonů krásného slohu s parléřovským sochařstvím a o
vztazích mistra k vídeňskému prostředí se dočkaly v mladší literatuře ohlasu a
ovlivnily podstatně formování teze o Petru Parléřovi jako tvůrci krásného slohu.
Aktivitu českého dějepisu umění na poli studia internacionálního slohu,
respektive jeho středoevropské varianty, ve 30. letech předznamenal Vincenc
Kramář ve své stati z roku 1928, která byla první syntézou českého umění 14. a
počátku 15. století vystavěnou důsledně na metodických postupech vídeňské školy,
jejímž byl Kramář absolventem.176 Podstatné je, že Kramář nevidí v umění kolem
roku 1400 žádný svébytný sloh, ale několik jasně vyhraněných proudů. Na počátek
toho progresivního staví Mistra Třeboňského oltáře, kterého charakterizuje
Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 47.
175 Jemuž připisuje vedle figur z Großlobmingu a Steyru poněkud překvapivě také Madonu zv.
z Amiens v Szépművészeti Múzeum v Budapešti (s. 44n), tedy dílo, které u Clasena stojí (právě pro
svůj předpokládaný západní původ) na samém počátku œuvre hlavního mistra.
176 Vincenc Kramář, La peinture et la sculpture du XIVe siècle en Bohême, Ľart vivant en
Tchecoslovaquie, No 78, 1928, s. 202-215; Ke Kramářovi viz zejm.: Luboš Hlaváček,
Uměnovědný odkaz Vincence Kramáře, Umění 25, 1977, s. 377-398; Josef Krása, Vincenc
Kramář, in: Rostislav Švácha (ed.), Kapitoly z českého dějepisu umění II., Praha 1987, s. 118-125;
Vojtěch Lahoda – Olga Uhrová (edd.), Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. Praha
2000 (tam veškerá starší literatura).
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zejména mistrovsky zvládnutý šerosvit. Konzervativnější proud, více akcentující
jasnou linii a lokální barvu zastupují Epitaf Jana z Jeřeně a Votivní deska
z Dubečka. Oběma proudům je přitom společný formalismus, jehož nositelem je
zejména osamostatněná draperie.177 Internacionalitu tohoto umění (ačkoli takové
slovo u Kramáře nenajdeme) dokládají jeho vztahy k francouzské malbě 60.-80. let
14. století, právě tak, jako vliv umění severní Itálie. Podstatným přínosem, který v
posledku umožnil rozpoznat pražský dvůr jako jedno z přímých rodišť
mezinárodního slohu, bylo ovšem Kramářovo upozornění na nezpochybnitelné
domácí kořeny českého umění kolem roku 1400. Zatímco pro Mistra Třeboňského
oltáře bylo východiskem karlovské dvorské malířství, zejména pak nástěnná
výzdoba Karlštejna (která je podle Kramáře sama ve své druhé fázi ovlivněna
Francií),178 kořeny plastiky krásného slohu rozpoznal Kramář v pražské Parléřově
huti, zejména v bustách vnitřního i vnějšího triforia svatovítské katedrály a
v mohutných „osamostatněných“ draperiích přemyslovských náhrobků, které
předznamenávají krásný sloh svými vzory i vztahem draperie k tělesnému jádru.179
K otázkám umění kolem roku 1400 se Kramář vrátil ještě v roce 1930
v komentáři k výstavě, kterou uspořádal jako ředitel Státní obrazárny starého
umění na počest 80. narozenin presidenta T. G. Masaryka. Nadále se přidržel
pojmosloví „pokročilý“ a „konzervativní“ proud a umění kolem roku 1400 označuje
v intencích terminologie Dvořákovy za stále se vracející středověký idealismus –
tentokrát v nové formě, která v sobě integruje i úsilí o přiblížení se realitě a která se
zároveň dovolává starších motivů ze 13. a raného 14. století (lineární
rytmizace..).180 Kramář také odmítl Pinderovo pojetí slohu zúžené na jeden
(respektive dva) ikonografické typy, stejně jako jeho označení: „Německá věda
vyčarovala si zvláštní problém ,krásných madon‘, jak bývají tyto madony
bezdůvodně nazývány, čímž uvedla jen zmatek do studia plastiky 15. století.“181
Závěrem zopakoval Kramář svoje starší přesvědčení, že sloh Krumlovské madony
je vysvětlitelný z předchozího vývoje české malby a plastiky, ale zároveň poukázal

Kramář, La peinture et la sculpture (cit. v pozn. 176), s. 212.
Ibidem, s. 211.
179 Ibidem, s. 209-210, 212.
180 Vincenc Kramář, České středověké malby z majetku čsl. státní obrazárny. K výstavě státních
nákupů z let 1919-1930, Národní Osvobození 8, 1930, č. 67, s. 5.
181 Ibidem.
177
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na dvě otázky, kterých se bude muset chopit pozdější studium – francouzské vlivy
v počáteční fázi krásného slohu a vztah Prahy a Vídně před a kolem roku 1400.182
K opačným závěrům zřejmě došel v době o málo pozdější Josef Opitz, jemuž
ale nebyla dána možnost představit je v podobě připravované ucelené koncepce.
V úvodu i závěru své velké práce o sochařství lucemburské doby zmiňuje budoucí
druhý díl, který bude pojednávat o “slohu krásných linií nebo krásných madon“.183
Tento sloh má podle Opitze kořeny v době rozkvětu svatovítské huti, tedy v 70.
letech 14. století, ale zároveň je „v rozporu s oběma slohy druhé poloviny 14.
století“ tj. s italizujícím slohem trůnících madon a s jihoněmecky ovlivněným
slohem svatovítské parléřovské huti.184 Jediným náznakem spojení parléřovského
sochařství a krásnoslohé produkce mohou být sochy nejvyšší etáže Staroměstské
mostecké věže.185 Na tento názor navázal později Albert Kutal a učinil ho
východiskem svého pojetí geneze krásného slohu.186
Problematice krásného slohu se věnoval v meziválečné době na více místech
Jaromír

Pečírka,

který

se

snažil

o

nahlédnutí

otázky

v celoevropských

souvislostech. V prvním moderním přehledu dějin českého středověkého umění,
v prvním díle Dějepisu výtvarného umění v Čechách, hovoří o „slohu kolem roku
1400“ s deskriptivními epitety „měkký“ a „malebný“. Jeho nejvlastnějším
příkladem je „krásná Madona“.187

Za podstatnou otázku považuje vyšetření

původu tohoto typu. Proti Pinderovi a Wiesemu podtrhuje primát Prahy, pro který
svědčí i několik dochovaných písemných zmínek. Skupinu rozděluje na dvě

Ibidem, č. 87, s. 4.
Josef Opitz, Sochařství v Čechách za doby Lucemburků, Praha 1935, s. 106. K životním
osudům a dílu Josefa Opitze viz Milena Bartlová, Život a dílo Josefa Opitze, in: Michaela
Neudertová – Petr Hrubý (edd.) Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách.
Sborník z kolokvia u příležitosti 70. výročí výstavy Josefa Opitze. Ústí nad Labem 1999, s. 8-24.
Bartlová naznačuje, že důvodem, proč nevyšel druhý díl práce, věnovaný sochařství krásného slohu,
mohlo být metodické zaměření Opitzovy práce prosté jakýchkoli stop nacionálních ideologií a
vycházející z chytilovsky pojatého paradigmatu kulturní historie. Jako takové bylo podle názoru
badatelky v předválečné a válečné Praze neakceptovatelné (a to zřejmě pro oba národnostní
tábory). Viz zejm. s. 15.
184 Josef Opitz, Sochařství (cit. v pozn. 183), s. 1.
185 Ibidem, s. 88, 90.
186 Viz pozn. 231.
187 Jaromír Pečírka, Gotická plastika, in: Zdeněk Wirth (red.), Dějepis výtvarného umění
v Čechách I. Středověk. Praha 1931, s. 181-239, zvl. s. 218.
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podskupiny podle kompozice draperie – krumlovskou a třeboňskou.188 Významná
je Pečírkova zmínka o pietách pocházejících ze sledovaného období, zvláště pak
naznačená domněnka o českém původu typu piety horizontální.189
Pečírkovo pojetí slohu je tedy čistě formalistní (což vyplývá z jeho
vídeňského školení) a opomíjí široký okruh otázek po prostředí, z něhož krásná
madona vyrůstá. Ve dvojí publikaci v roce 1933 se výslovně přihlásil k pojetí svého
„velikého neoželeného učitele“190 Maxe Dvořáka191 a v návaznosti na jeho vlivnou
knihu a idealismu a naturalismu ve středověkém umění192 vysvětlil povahu umění
konce 14. století jako vzájemné pronikání idealismu a naturalismu, přičemž
považoval, na rozdíl od Kramáře, sloh kolem roku 1400, za sloh, který se „vyvíjí
v posledních desítiletích 14. století, přes svůj immanentní rys retrospektivní,
směrem k realismu, ke skutečnosti“ a krásná madona se stává „ideálem
pozemského

tělesného

lidského

zjevu“.193

Důležité

je

Pečírkovo

ocenění

naturalistické složky v kompozici krásné madony jako rysu již veskrze
renesančnímu. Pečírka tak dostál svému přesvědčení o genetickém vývoji umění
bez úpadkových období. Po „humanistickém realismu“ parléřovského období se
tak umění neodvrací od svého cíle, tedy od smyslové skutečnosti, jen k němu spěje
jinou cestou – totiž cestou naturalismu, jehož podstatu vyložil Pečírka jako
subjektivně mystickou.194
Pečírka je také autorem samotného pojmu „krásný sloh“, který poprvé
použil jako nadřazené označení pro umění, jehož příkladem jsou krásné madony a
krásné piety.195 Spojil zde v jednom pojmu dvě terminologické tradice. Tu, která
pochází od Pindera a reklamována byla doposud pro jeden (respektive dva)
sochařské náměty. Druhá tradice je daleko starší – má svůj původ ještě v pojetí
vývojových fází slohu v teorii Johanna Joachima Winckelmanna,196 který pojmem
krásný styl označoval třetí stadium řeckého sochařství od Praxitela po Lysippa a
Ibidem, s. 222.
Ibidem, s. 226.
190 Jaromír Pečírka, Středověké sochařství v Čechách, Umění 6, 1933, s. 185.
191 Pečírka, K dějinám sochařství (cit. v pozn. 13), s. 12.
192 Viz pozn. 27.
193 Pečírka, Středověké sochařství (cit. v pozn. 190), s. 196.
194 Ibidem, s. 199.
195 Pečírka, K dějinám sochařství (cit. v pozn. 13), s. 33.
196 Na tuto filiaci upozornila Milena Bartlová: Milena Bartlová-Štefanová, Die Skulptur des
Schönen Stils in Böhmen, in: Ladislav Kesner (ed.), Prag um 1400. Der Schöne Stil. Böhmische
Malerei und Plastik in der Gotik. Wien-Prag 1990, s. 81.
188
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Apella a obecnější platnost této klasifikace dokládá paralelou s krásným stylem
v moderním malířství, který vidí v díle Correggiově či Guida Reniho.197 Obě
zmíněné periody vykazují shodné rysy, které dovolují termín použít i na jiné
historické úseky, v nichž sloh dospěl do svojí vrcholné fáze: je to především grácie,
která „vzniká a tkví v gestech a projevuje se v akcích a pohybech těla, ba i v oděvu
a jeho řasení.“198 Pečírka se tak přijetím tohoto pojmu přihlásil k představě
vývojových zákonitostí, arciť v podobě, kterou reprezentoval Vojtěch Birnbaum
(nikoli Winckelmann). Podařilo se mu však zároveň předložit mnohem příhodnější
termín (vystihující navíc spíše něco z originality a novosti umění kolem roku 1400,
než z jeho vývojové nutnosti) než byl Birnbaumův „artismus“ či „manýrismus“.199
V článku z roku 1941 nezměnil Pečírka na svém výkladu slohu kolem roku
1400 podstatně nic. Podrobněji ozřejmil vztah typu k francouzské katedrální
plastice 13. století poukazem na vývoj od Madony z Chartres, přes sochu ze
západního portálu v Remeši po „Vierge dorée“ z Amiens. Do rodokmenu krásného
slohu zařadil i slavné remešské sochy sv. Josefa a Usmívajícího se anděla. a
konkretizoval spojení idealismu a naturalismu v typu krásné madony jako sestavu
idealisticky nehmotné figury Panny Marie držící živé dítě, pojaté zcela
naturalisticky (zabořující se Mariiny prsty).200 Pozoruhodně moderní je Pečírkovo
upozornění na změnu vztahu mezi matkou a dítětem oproti madonám poloviny 14.
století. Autor to vysvětluje poukazem na změněnou funkci sochy a na nový vztah
díla a jeho recipienta.201
Stať věnovaná v prvním díle Dějepisu výtvarného umění v Čechách
gotickému malířství byla svěřena Antonínu Matějčkovi.202 Tento badatel byl, zdá
se, vůči specifické problematice internacionálního slohu kolem roku 1400 dosti

K Winckelmannově pojetí zcela stručně in Jean-Luc Chalumeau, Přehled teorií umění, Praha
2003, s. 36. Jeho význam pro teoretické myšlení o slohu vyzdvihla Růžena Vacková, Věda o
slohu I, Praha 1993, s. 12.
198 Johann Joachim Winckelmann, Dějiny umění starověku: stati, Praha 1986, s. 163.
199 Vacková, Věda o slohu (cit. v pozn. 197), s. 44.
200 Jaromír Pečírka, O krásných Madonách, Volné směry 37, 1941/1942, s. 14-26, 38-43, zvl. s.
25.
201 Ibidem, s. 21: „Dítě odvrátilo hlavičku a dívá se s výše oltáře na zbožného člověka, který se mu
přišel poklonit. Jinak řečeno: tento nový pohybový motiv dítěte vysvětlíme vědomým účelem
sochy, jež měla být a byla předmětem zbožnosti a pobožného vzývání.“
202 Antonín Matějček, Gotické malířství, in: Zdeněk Wirth (red.), Dějepis výtvarného umění
v Čechách I. Středověk, Praha 1931. s. 240-379.
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resistentní. Z hlavního úkolu, který si ve 30. letech 20. století vytýčil – totiž sestavit
„korpus“, chronologicky a národnostně vymezený soupis veškeré dochované české
gotické deskové malby203 – vyplývá výrazně diachronní zaměření jeho syntetických
prací, soustředěné na vypsání jednolitého a kauzálního uměleckého vývoje ve
sledovaném časovém úseku na území Čech a Moravy. Určitou indicií ukazující
případný možný směr Matějčkova uvažování je popis situace pražského dvora v 80.
letech s jeho zjemnělou kulturou a rafinovaným dvorským mravem. Jinak ovšem
popisuje styl, který podle něj vznikl z dotyku se soudobou plastikou a s frankovlámskou malbou, jako styl eklektický, formalizující a dekorativní – tedy uvažuje
čistě v intencích formálně-stylových kategorií a umění kolem roku 1400 se mu
z tohoto hlediska nejeví jako vývojově potentní. Pečírkův pojem prozatím
neakceptuje.204
Zatímco ve stati z roku 1931 se Matějček zdráhal styl jakkoli jednotně
označit, užil v úvodu ke korpusu české malby gotické termínu krásný sloh.205 Vedle
toho nicméně tento styl opsal jako „estetické, s raným humanismem souvislé
hnutí“206 a zdá se, že takové zdrženlivé a nepříliš vyhraněné pojetí mu bylo bližší.
Zároveň také precizoval svůj názor na tento fenomén, když mluvil o návratu
k tradičnímu, poetickému linearismu a k abstrakci formy, o souvislosti s dobovou
plastikou, jejíž vyhraněná formální estetika vrcholí ve skupině „krásných madon“ a
o retrospektivní tendenci čerpající ze starší italizující vrstvy. Konečně lze říci, že se
Matějček přiklání k pojetí krásného slohu jako slohu s výraznými dvorskými rysy,
když píše: „Útlost, elegance, hledaný pohyb a jemná mimika postav, s níž se
setkáváme ve skulptuře, deskovém, knižním i nástěnném malířství této doby,
odpovídají rafinovanosti dvorské kultury doby Václavovy, do níž pronikaly
znova zesílené vlivy francouzského umění.“207

Jaromír Homolka, K Matějčkovu korpusu „Česká malba gotická“, in: Jan Royt (ed.),
Antonín Matějček (1889-1950). Sborník příspěvků …, Praha 1989, s. 31-40.
204 Ibidem, s. 300, 314.
205 Antonín Matějček, Česká malba gotická. Deskové malířství 1350-1450. Praha 1938, s. 26
206 Ibidem, s. 24.
207 Ibidem.
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Osobitý názor na umění kolem roku 1400 formuloval Matějčkův žák a jeden
ze spoluautorů korpusu Pavel Kropáček.208 Sloh umění kolem roku 1400, který
nazývá formalistickým,209 pojímá jako slepou vývojovou uličku (která ovšem
nepostrádá vysokou formální kulturu) v mezidobí mezi velikým uměním Mistra
Třeboňského oltáře a uměním Mistra Rajhradského oltáře, který na předchozího
jako jediný vpravdě umělecky navázal a navíc vykročil směrem k ranému
nizozemskému realismu. Kropáček pracuje s představou striktních vývojových
zákonitostí uvnitř slohu, podle níž náleží umění kolem roku 1400 místo
předposlední fáze, která se projevuje právě formalismem210 (slohovou rigiditou,
sklonem k dekorativnosti) a těsně předchází fázi poslední, manýristickou, která
zrcadlí vnitřní slohový rozklad a konečně definitivní slohový úpadek.211 Vedle této
„vnitřní

zákonitosti

vývoje

malířství“

vidí

Kropáček

příčinu

nástupu

formalistického slohu také ve „vnitřních podmínkách“, kterými míní vliv
středověkého světonázoru a církevní ideologie na soudobé umění.212 Konkrétně jde
o to, že před rokem 1400, s širokým nástupem ikonoklastických nálad, končí vliv
náboženské mystiky, který vedl ve výtvarném umění k pokrokovému mystickému
naturalismu. Formalistický styl je pak projevem „pozdního idealismu“, jehož znaky

Pavel Kropáček, Malířství doby husitské, Praha 1946; Ačkoli Kropáčkova kniha vyšla
(posmrtně) až po válce, do tisku byla odevzdána již v roce 1941 a její sazbu se podařilo zachovat.
Vznikala tedy v těsné návaznosti na Korpusu, na jehož podobě se Kropáček významnou měrou
podílel.
209 V tom navazuje na Kramáře i na Matějčka, ale aplikaci pojmu domýšlí a počítá při tom
s negativními konotacemi, které s sebou toto označení nese.
210 Zde se sbližuje názor Kropáčkův a Menclův, který o něco později napsal v rámci charakteristiky
kostela sv. Víta v Českém Krumlově: „Do umění vnáší se formalismus, tvorba se začíná
proměňovati v hru s formou, namísto tvaru logicky opodstatněného nebo opticky působivého
nastupuje hříčka, která chce umností svých tvarů diváka jen pobavit a překvapit jej formou, jíž by
nečekal.“ Václav Mencl, Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948, s. 146.
211 Kropáček zde jistě navazuje na Birnbaumovu teorii vývojových zákonitostí, která byla
propracována zejm. ve dvou publikacích: Barokní princip v dějinách architektury (1924) a
Doplněk k vývojovým zákonům (1932).Obě byly přetištěny ve výboru: Vojtěch Birnbaum,
Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987. K Birnbaumovi viz Jiřina Hořejší, Vojtěch Birnbaum,
in: Rostislav Švácha (ed.), Kapitoly z českého dějepisu umění II., Praha 1987, s. 101-117.
212 Kropáček, Malířství (cit. v pozn. 208), s. 6-9. Jako komplementární kategorii k „vnější situaci“
pochopené jako „souhrn historicko-politických a hospodářských podmínek, které nezasahují
bezprostředně do vnitřní umělecké struktury, ale mají na její utváření důležitý a často i
rozhodující vliv.“ Ke Kropáčkově strukturalistickému pojetí vývoje umění viz Ján Bakoš, Československý štrukturalizmus a dejepis umenia, in: Ján Bakoš, Štyry trasy metodológie dejin
umenia, Bratislava 2000, s. 161-207, zejm. s. 185-187; Ke kritice jeho striktně slohově-genetického
uvažování pak Milena Bartlová, Vývoj českého malířství krásného slohu v pojetí Pavla Kropáčka,
Ars 1-3, 1996, s. 156-160.
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jsou: meditativní soustředěnost, bezdějovost, lyrická intimita a „kvietistický
sentiment.“213
Kropáčkova představa nevyrůstá bez předpokladů ve starším speciálním
studiu – jak dvojice naturalismus-idealismus, tak označení slohu za formalistický
se již v diskusi objevily. Kropáček ale tyto pohledy radikalizuje – v první řadě tím,
že ve formalistickém slohu odmítá vidět jakékoli realistické prvky a za druhé tím,
že z popisného pojmu „formalistický“ činí pojem hodnotící.214 Největší slabinou
Kropáčkova pojetí ale, podle mého názoru, je, že sloh, k jehož podstatné
charakteristice patří vnitřní rozpolcenost, nejednotnost a dynamika protikladů,
vnímá zásadně jednostranně. To mu nedovoluje vidět onu druhou janusovskou
tvář obrácenou do budoucnosti v umění, které je také retrospektivní, onu
realistickou notu v umění oslavujícím ideální formu ani onen dramatický spodní
proud v umění plném lyrické něhy.
Badatelem, který rozhodnou měrou přispěl (mimo jiné) k poznání
středoevropské edice internacionálního slohu – k její genezi a struktuře, a tím i
k hlubšímu propracování pojmu krásného slohu – byl Albert Kutal. Umění
krásného slohu se mu stalo vpravdě celoživotním tématem, když na otázky s ním
spojené natrefil již při prvním velkém vědeckém úkolu, jehož se zhostil jako
vědecký pracovník obrazárny Zemského muzea v Brně. Výstava gotického umění
na Moravě a ve Slezsku z roku 1935, její katalog a řada dílčích monografických
studií, představujících výsledky heuristické práce, naplno ukázaly jak Kutalova
základní metodická východiska, tak jeho raný postoj k specifické problematice
krásného slohu.215 Již v této fázi zřetelně vystupuje Kutalova metodická kázeň,

Kropáček, Malířství (cit. v pozn. 208), s. 20n.
Na možnou příčinu Kropáčkova radikalismu v dobovém klimatu v němž jeho práce vznikala a
v tušené vnitřní analogii mezi uměním přelomu 30. a 40. let 20. století (k němuž zaujal mladý
badatel velmi angažované stanovisko) a uměním přelomu století 14. a 15. upozornila Milena
Bartlová. Bartlová, Vývoj českého malířství (cit. v pozn. 212), zejm. s. 159.
215 Kutalovou uměleckohistorickou metodou či „kunsthistorikou“ se detailně zaobíral Ján Bakoš,
Úvahy o umeleckohistorickom stanovisku Alberta Kutala, Ars 1982, s. 120-143, která byla beze
změny přetištěna pod názvem „Umeleckohistorické stanovisko Alberta Kutala“ v práci Bakoš,
Štyry trasy (cit. v pozn. 212), s. 69-107. Na ní odkazují citace v tomto textu. Důležité poznatky ke
Kutalovu pojetí obecně a k pojetí krásného slohu zvl. přinesl Jaromír Homolka – Homolka,
K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135). Ke Kutalovi dále Jaroslav Pešina, Šedesát let
Alberta Kutala, Umění 11, 1963, s. 407-410; Projevy na pohřbu profesora Dr. Alberta Kutala, DrCs.
6. ledna 1977 v Brně (Ivo Krsek, Jiří Hlušička), in: Umění 25, 1977, s. 359-360; Zuzana
Všetečková-Plátková, Albert Kutal, in. Švácha, Kapitoly (cit. v pozn. 211), s. 301-309. Kutalovi
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která se vyhýbá veškerým apriorním představám a vzorcům aplikovaným na
uměleckohistorický materiál a omezuje se na přesnou analýzu formální stránky
uměleckého díla. Její výsledky, doplněné analýzou komparativní, umožňují
Kutalovi konstruovat genetické vývojové řady a postihnout tak směr a smysl
uměleckého vývoje v daném historickém úseku.216 Tato fáze Kutalovy práce vrcholí
v první z řady syntéz, které autor věnoval problematice českého sochařství 14. a 15.
století.217 Je charakteristické, že v názvu patřičné kapitoly této práce používá Kutal
heslo „Formalismus a manýrismus doby Václava IV“.218 a řadí se tak
demonstrativně do proudu tradice založené Kramářem a v oblasti studia
deskového malířství završené Kropáčkem, v textu však pracuje s termínem krásný
sloh, který přebírá od Pečírky a který pro svou interpretační otevřenost a
neutralitu219 v jeho dalších studiích zcela převáží. Kutal se také výslovně distancuje
od sociologické a kulturně-historické podmíněnosti uměleckého vývoje, když po
stručném vylíčení hlavních rysů doby kolem roku 1400 pokračuje: „Než bylo by
dosti odvážné z takové dobové nálady odvozovati ráz umělecké tvorby. …
Výtvarné umění je sice úzce spojeno s životem, má však své vlastní zákony
formálního vývoje, jež se někdy mohou se zákony života rozejít.“220 Krásný sloh
v Kutalově pojetí není ani slohem dvorským, ačkoli je „aristokraticky uzavřený od
problémů, jenž hýbaly životem“.221 Kutal také přehodnocuje schlosserovskohuizingovskou myšlenku umění krásného slohu jako idealizované, pohádkové
útočiště před jen velmi málo pohádkovou realitou věku sociálních a náboženských
otřesů. Na rozdíl od zmíněných autorů však toto refugium otevírá všem vrstvám

bylo také při příležitosti stého výročí jeho narození věnováno kolokvium, pořádané Seminářem
dějin umění FF MU v Brně roku 2004. O obsahu přednesených referátů stručně informovala
Milena Bartlová, Albert Kutal zum 100. Geburtstag. Brünn/Brno, Masaryk-Universität,
Kunstgeschichtliches Seminar, 12. Februar 2004, Kunstchronik 57, 2004, Heft 9/10, s. 448-449.
216 Bakoš, Uměleckohistorické stanovisko (cit. v pozn. 215), s. 70-71.
217 Albert Kutal, Gotické sochařství v Čechách a na Moravě, Praha 1940.
218 Ibidem, s 54. Je to pojetí, s nímž se setkáme i v jedné z nejdůležitějších Kutalových publikací ze
30. let, kterou uvedl do literatury desku Ukřižování z kostela v Nových Sadech u Olomouce. „Toto
formalistní pojetí charakterizuje také ostatní složky obrazu, zejména drapérii, jež má, zvláště
tam, kde se může volněji rozvinouti, všechny znaky onoho dekorativního, za samoúčelnou hrou
linií spěchajícího slohu, jak se utvořil v českém malířství a sochařství od konce 14. století.“ Albert
Kutal, Ukřižování Novosadské, Volné směry 32, 1936, s. 68.
219 Oproti pojmu „formalismus a manýrismus“, v němž je, i přes vídeňské Kramářovo školení,
ukryto reziduum normativismu, jak je to patrné zejména u Kropáčka; viz pozn. 209.
220 Kutal, Gotické sochařství (cit v pozn. 217), s. 54.
221 Ibidem, s. 56.
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společnosti, nejen „zestárlé aristokracii odcházející z jeviště dějin“.222 Pro Kutala je
dále charakteristické, že umělecký vývoj nepojímá v žádném jeho dějinném
okamžiku jako monolit, ale vždy jej chápe jako složený ze dvou či více paralelních
tras, které mají podobu interaktivních genetických řad.223 Tak také v umění kolem
roku 1400 rozeznává dva proudy: širší evropský, zaměřený dekorativně a
formalistně, který zcela převládl v Čechách (zde je odůvodnění názvu kapitoly) a
proti němu druhý, zaměřený na analytické (Nizozemí) či syntetické (Itálie) poznání
skutečnosti.224 Ani formalistický proud však není prost realistických snah,
pohříchu značně omezených.225 Postižení hlavních rysů krásného slohu vyplývá
z Kutalova soustředění na formální stránku díla – spojení kaligrafické lineárnosti,
pocházející z první půle 14. století s prostorovostí, výrazná plasticita a jasně
formulované objemy (v protikladu k šerosvitnému malířskému pojetí Mistra
Třeboňského oltáře) a úsilí o dokonalou krásnou formu.226
Již zde je precizně formulováno přesvědčení o domácím, autochtonním
původu slohu a je odmítnuta Pinderova snaha o prokázání francouzského
rodokmenu krásné madony.227 Neznamená to však, že by tento proces probíhal bez
doteků s okolím. Kutalovo rané pojetí krásného slohu je shrnuto v několika větách:
„Dekorativní styl kolem r. 1400 byl styl mezinárodní a v Čechách se vyvinula jen
jedna jeho odnož. Nebyl však převzat hotový a vyvinutý z ciziny, jako tomu často
bývalo ve starších údobích českých dějin, nevznikl napodobením cizích vzorů.
Vyrostl z domácích podmínek příklonem k velkému mezinárodnímu slohovému
proudu, který ovlivnil jeho vnější znaky. … Čechy se staly střediskem, jehož
význam nebyl jen místní. Paprsky jeho vlivu ozařovaly široký prostor střední
222 Ibidem; Je to do jisté míry podmíněno zaostřením na české prostředí, v němž umění kolem roku
1400 nabývá specifických rysů. Zároveň se zde promítá Kutalovo přesvědčení o autonomii umění,
které není nutně svázané se svojí původní společenskou třídou. Viz Bakoš, Uměleckohistorické
stanovisko (cit. v pozn. 215), s. 100 a pozn. 47.
223 Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 436.
224 Zpřesnění tohoto rozdělení a prokreslení vývojových jednotlivých směrů (kořeny této
diferenciace lze objevit již v Dvořákově práci o umění bratří z Eycku a na českém materiálu ji
poprvé provedl Kramář) se stane konstantou českého studia krásného slohu jak v sochařství, tak
v deskové i knižní malbě. Viz níže, zejm. pozn. 236, 270 a 311.
225 Myšlenku realistických impaktů (v podobě zobrazení tělesných částí) do idealisticky-formalistní
kompozice postavy a draperie (s. 56 a 59) převzal Kutal od Pečírky. Pečírka, Středověké sochařství
(cit. v pozn. 190), s. 196.
226 Kutal, Gotické sochařství (cit v pozn. 217), s. 60.
227 Naopak v této rané práci přijal Kutal Pinderovo dělení krásných madon na slezský a český okruh.
V jeho pojetí se však český okruh v čele s Madonou Krumlovskou s okruhem slezským vyvíjí
paralelně.
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Evropy a zasahovaly až do krajů velmi vzdálených.“228 Tvrzení, že krásný sloh
vyrostl z domácích podmínek v plodném styku s evropským internacionálním
slohem, se stalo Kutalovi (a vedle něj i celé generaci poválečných českých historiků
středověkého umění) půdorysem pro celoživotní argumentační práci.
V době těsně poválečné přistoupil SVÚ Mánes k vydání dvousvazkových
dějin českého gotického umění, jehož přípravou byl pověřen Antonín Matějček
(zamýšlený autor části věnované malířství). Publikován byl ovšem pouze díl prvý,
který zahrnuje vedle Matějčkova úvodu a Líbalovy studie o gotické architektuře
ještě stať věnovanou sochařští, v níž Albert Kutal představil druhou ze svých syntéz
dějin českého gotického sochařství.229
Kapitola, která se věnuje sochařství krásného slohu, je – v souladu
s koncepcí knihy – nazvána jednoduše „Sochařství doby Václava IV“. Vypuštění
termínů formalismus a manýrismus není ale náhodné – po hutné charakteristice
formálních znaků nového slohu, která se valně neliší od knihy z počátku 40. let,
uzavírá Kutal: „Je tedy patrno, že v krásném slohu ústí několik slohově
vývojových tendencí, jež spolu s novými dobovými znaky vytvořily formální
organismus, který je příliš složitý na to, něž aby mohl být vyjádřen označením
formalismu a manýrismu.“230 Vědomí složitosti dosud heslovitě chápaného
fenoménu se ukazuje i při hledání vhodných východisek: Kutal opět poukazuje na
linearismus poloviny století. Zároveň zmiňuje i dynamismus a prostorové cítění,
které je dědictvím 70. let 14. století Naopak je z rodokmenu krásného slohu
explicitně vyloučena katedrální plastika parléřovská: „…sloh od hutní plastiky
svatovítské zcela odlišný a vyrostlý z jiné formální tradice.“ „Tyto děti (krásných
madon) jsou také z vrcholných projevů českého realismu XIV. století a jen některé
práce svatovítské hutě se s nimi mohou měřiti.“231 Ačkoli již Kutal neoznačuje
krásný sloh explicitně za formalistický ve své podstatě, jistý stín formalismu na
něm přeci jen ulpěl. V pozadí stojí opět Kutalovo přesvědčení o autonomii
uměleckého vývoje, který se může oddělovat od vývoje společnosti. „… náboženská
idea … se pak stala jen záminkou pro projev individuální, autonomní tvarové

Kutal, Gotické sochařství (cit v pozn. 217), s. 61.
Albert Kutal – Dobroslav Líbal – Antonín Matějček, České gotické umění I. Stavitelství a
sochařství, Praha 1949.
230 Ibidem s. 65.
231 Ibidem, s. 65, 66.
228
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představivosti, jenž chápe umělecký tvar izolovaně a bez vztahu k ostatním
sociálním a duchovním skutečnostem. Důležitější než idea je tu formální
vytříbenost a technická dokonalost.“232 Pozoruhodné je Kutalovo hodnocení
českého krásného slohu v evropském kontextu. Oproti pozdějšímu, hojně
citovanému bonmotu Pächtovu v něm vidí silné národní rysy, které sloh odlišují od
soudobého umění ostatní Evropy.233 To ovšem nebrání hledání uměleckých vztahů
zejména s okolními zeměmi, které byly v užším styku s českou korunou – Slezsko,
Lužice, východní Prusko... Čím je ale české prostředí výjimečné, je naprostá
jednota struktury malířského a sochařského projevu – oba projevy umění jsou
výrazem téhož cítění. To je (a zůstane i pro další zpracování) Kutalovi jedním
z hlavních důkazů autochtonnosti českého krásného slohu.234 V intencích citované
věty z první syntézy se Kutalovi konstatováním autochtonního vývoje slohu
neuzavírá cesta k hledání široce založených mezinárodních paralel. Vskutku
internacionálním jevem v umění kolem roku 1400 je zejména jeho kaligrafická
eurytmie, směřující k dekorativní abstrakci, která se objevuje současně ve Francii,
v Itálii a v Čechách. Konkrétnější filiace českého umění ze západního či jižního
směru Kutal odmítá – mezi nimi hlavně Pinderovu představu Madony z Louvru
jako prototypu krásných madon. Podle Kutala nejen, že je sporná její burgundská
provenience (v samotném Burgundsku by byla totiž zcela osamocena), ale dokonce
možná jde o český import či o práci, která vznikla pod českým vlivem. Tezi o
domácím vývoji posílil Kutal poukazem na nově objevenou Madonu ze Žebráku,
kterou vročil do poloviny 80. let a v genezi sochařství krásného slohu ji přisoudil
místo analogické významu Mistra Třeboňského oltáře pro krásnoslohé malířství.
Nejdokonalejším vtělením slohového cítění je pak Madona Krumlovská, kterou
mohl Kutal položit na vrchol řady proto, že v ní odmítl vidět dílo manýristické –
Ibidem.
Otázkou je, do jaké míry tento názor podmínila doba vydání knihy. Poválečné období se i
v oblasti studia krásného slohu antiteticky vyrovnávalo s předchozí érou v níž dominovalo
velkoněmecké pojetí slohu jako „deutsche Kunst um 1400“, jak je tomu u Pindera či u Alfreda
Stangeho. (Pro českou plastiku obecně byla synonymem tohoto přístupu kniha Hilde
Bachmannové, Gotische plastik in den Sudetenländern vor Petr Parler. Brünn-München-Wien
1943). Nasvědčuje tomu Pešinův výrok, že Kutal „nebrzděn již protektorátní cenzurou, mohl zde
rozvinout smělejší a samostatnější koncepci, mohl ještě více vyzdvihnout prioritu a zdůraznit
národní charakter českého gotického sochařství.“ Pešina, Šedesát let Alberta Kutala (cit. v pozn.
215), s. 408, pozn. 158.
234 Kutal –Líbal –Matějček, České gotické umění (cit. v pozn. 229), s. 66; Ze zahraničních
badatelů tuto jednotu nejpřesněji postihnul Eberhard Wiegand. Kutalovy závěry jsou v tomto
ohledu Wiegandovým velmi blízké. Srv. pozn. 154.
232
233
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tedy pozdní (Pinder, Feulner), ale naopak: všechny charakteristické vlastnosti
krásného slohu „jsou tu vyjádřeny ve formě tak vytříbené a s tak virtuosním
využitím všech výtvarných prostředků, že každý další krok v tomto směru by už
znamenal přechod do oblasti manýrismu.“235
Padesátá léta vyplnil Kutal usilovnou badatelskou prací, za níž lze tušit fázi
příprav nového, podstatně prohloubenějšího syntetického zpracování českého
gotického sochařství. Není bez významu, že většina těchto dílčích studií se zabývá
tematikou spojenou s problémem krásného slohu. V práci o královéhradeckém
zlomku piety se Kutal vrátil k otázce formalismů v krásném slohu.236 Ostřeji než
dosud si uvědomil, že charakteristiku slohu nelze postihnout jedním, byť
sebepřiléhavějším termínem, neboť samotná díla krásného slohu ukrývají více, něž
jedinou tendenci. Ve franko-vlámském prostředí existuje očividná dichotomie mezi
dvorským, zjemnělým a překultivovaným slohem a analytickým úsilím o postižení
vnějšího zjevu skutečnosti. České umění oné doby proti tomu zdůrazňuje
konvenční, abstraktní a obecnou složku. To ale také neplatí bezvýhradně – kde
námět dovolí nebo dokonce vyžaduje, tam umění prudce vykročí směrem ke
skutečnosti (nahé tělo Kristovo na Ukřižování či v rámci Piety) Tato tendence je
však omezená na viditelné tělesné partie a nedotýká se šatu (na rozdíl od umění
nizozemského).237 Diferenciaci provedl Kutal v následujícím textu, který je jeho
první ucelenou typologií krásných piet. Typy Vratislavský a Marburgský mají
blízko k horizontálním pietám a jsou citově expresivní. Vnitřní štěpení slohu však
ukazují rozdíly mezi typem Magdeburským a Jihlavským, které oba zastupují
manýristickou fázi slohu.238 Zatímco autor piety z Magdeburku vyzdvihnul
smyslové kvality, citový a výrazový obsah a při zpracování forem počítal s optickým
působením světla, Jihlavská pieta je výsledkem racionálního výkonu, soustavou
autonomních formálních útvarů a její formy jsou krystalicky přesné, abstrahující
skutečnost do ideálního celku.239 Myšlenka, kterou Kutal rozvedl v knize z roku
1962 se stala červenou nití celé jedné větve studia umění krásného slohu. Zejména
Kutal –Líbal –Matějček, České gotické umění (cit. v pozn. 229), s. 68.
Alberta Kutal, Fragment piety v Hradci Králové, Časopis společnosti přítel starožitností 59,
1951, s. 139-152.
237 Ibidem, s. 141, 142.
238 Označení manýristický se již přesunulo z označení celého slohu na jeho vrcholnou a pozdní fázi.
Tento terminologický úzus přetrvává v odborné literatuře v podstatě dodnes.
239 Kutal, Fragment piety (cit. v pozn. 236), s. 151.
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popsání a co nejpřesnější konstrukce genetické řady prvního, smyslově
orientovaného proudu, se ukázala jako naléhavý úkol pro pochopení a zařazení
celého díla Mistra Rajhradského oltáře – jako taková tak ani dnes neztratila nic na
své důležitosti.
Další práce o pietách, v níž Kutal publikoval vynikající Všeměřickou pietu
z okruhu Mistra Týnské kalvárie, je významná pro pochopení Kutalova postoje
k námětu díla. Ve stejném roce, v němž vyšlo Panofského opus magnum,
formuloval Kutal následující myšlenku: „Thema obrazu, … , je totiž prvek
z vnějšku vnesený do umění, který může být jen prostředkem k navození obsahu;
v tomto obsahu je obsažen jak základní poměr umělcův k realitě života, tak i
formální prostředky, které vyjadřují jeho poznání. Tento obsah je něco zcela
jiného, je mnohem více než thema, je to vědomí a vědění autorovo, jeho
přesvědčení a jeho názor, je to ovšem také jeho umění jej vyslovit.“240 Zde se Kutal
přibližuje úsilí o totální uchopení uměleckého díla a proniknutí jeho struktury,
když naznačuje přímý vztah mezi obsahem, námětem, světonázorem a konečně
formou. Námět samotný tedy Kutal chápal jako diskurzivní vrstvu, která přistupuje
k umění z vnější a svojí tendencí k tradování stojí mimo dějinnost umění, které je
svojí povahou nediskurzivní a jeho dějiny jsou dějinami nových formálních řešení.
Jako takový není pro Kutala námět předmětem dějin umění a ikonografie, ale i
ikonologie se může stát nanejvýš pomocnou vědou uměleckohistorickou.241
Dvě následující monografické studie o vůdčích sochařích krásného slohu,242
v nichž si Kutal „ověřoval nosnost hypotéz a zkoušel sílu argumentace“,243 došly
k výsledkům, které jejich autor zopakoval ve svém stěžejním díle, jenž završilo
druhou etapu jeho badatelského života – v knize z roku 1962 České gotické
sochařství 1350-1450.
Kapitolu o krásném slohu nazval Kutal „Internacionální sloh a převládnutí
severské tradice“ a znovu se tak terminologicky posunul. Tentokrát šlo o posun
hlediska na vertikální ose, který odpovídal ambicím předkládané publikace – a ty
240 Albert Kutal, K jihočeské plastice doby předhusitské a husitské, Sborník prací Filosofické
fakulty Brněnské university 2, 1953, s. 162.
241 O Kutalově vztahu k ikonologii a k jejím kritikům píše Ján Bakoš, Kritiky ikonológie a Albert
Kutal, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university 23-24, 1979-1980, s. 9-18, zejm. pozn.
33 na s. 17.
242 Albert Kutal, O mistru Krumlovské madony, Umění 5, 1957, s. 29-63; Albert Kutal, Madona
ve Šternberku a její Mistr, Umění 6, 1958, s. 111-150.
243 Pešina, Šedesát let Alberta Kutala (cit. v pozn. 215), s. 409
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nebyly uzavřené národnostním valem, ale byly vpravdě (středo)evropské. Termín
internacionální sloh v titulu kapitoly naznačuje, že půjde o řešení otázek krásného
slohu v co nejširších souvislostech. Vztah internacionálního a krásného slohu
pojmenoval Kutal explicitně a jednoduše jako vztah množiny a podmnožiny, když
napsal, že krásný sloh je „zvláštní česká odnož internacionálního stylu, vzniklá
z českých a snad i rakouských předpokladů, ale nikoli bez intenzivních styků se
západním uměním.“244 Zpracování látky v předkládané syntéze začíná kapitolou o
vzniku krásného slohu. Kutal opět upevňuje svoje přesvědčení o domácích
kořenech slohu v umění 80. let. Vlastní počátky vidí (v protikladu k předchozímu
syntetnickému zpracování) v malířství a konkrétně u Mistra Třeboňského oltáře,
jehož umění je „hluboce rozeklané, tíhnouc na jedné straně k pravdivosti
smyslového světa a na druhé k stylizaci a spiritualizaci.“245 Již zde lze tušit
založení pozdějších vnitřních proudů v rámci krásného slohu. Sochařství 80. let je
více diferencované – vyznačuje ho na jedné straně hutní parléřovská plastika, která
opouští katedrálu a sestupuje do města (Týnský tympanon, Mostecká věž) a na
straně druhé dřevěná plastika, která však stále udržovala vazby na sochařství
v kameni. Podobně jako Mistr Třeboňského oltáře souvisí úzce s franko-vlámskou
odnoží, tak jeho sochařský pandán, Madona ze Žebráku, má svoje paralely
v západním prostředí, konkrétně ve výzdobě poutního kostela ve vlámském
Hallu.246 Produkci 80. let lze podle Kutala rozdělit na tři proudy – vlastní
parléřovský, vázaný na Petra Parléře, směřující k izolované abstrakci tvarů, směr
reprezentovaný Mistrem busty sv. Cyrila směřující k postižení relativního tvaru
v homogenním prostoru a třetí, řezbářský proud, ovlivněný západním uměním,
který směřoval k syntéze malířského, šerosvitného podání s obnovenou lineární
kaligrafií. Význam, který kutal v genezi krásného slohu přikládal devátému
desetiletí, dokládá i monografická stať, kterou tématu věnoval těsně před
uveřejněním knihy o českém gotickém sochařství.247 Východiskem je mu nové
zpracování náčrtníku českého umělce, chovaného v dolnosaském Brunšviku.
244 Albert Kutal, České gotické sochařství 1350-1450, Praha 1962, s. 79. Pro Kutala je typické, že
výklad (a ostatně ani sebe sama) nezatěžuje otázkami po hierarchii a oprávněnosti pojmů,
neteoretizuje a drží se materiálu a faktů. Snad i toto jeho osobní nastavení lze ilustrovat výrokem,
který cituje Bakoš, Kritiky ikonológie (cit. v pozn. 241), pozn. 21 na s. 14: „Umělecké dílo, to je něco
zcela konkrétního … slova, to jsou konvence …“
245 Kutal, České gotické sochařství (cit. v pozn. 215), s. 74.
246 Ibidem, s. 74, 75.
247 Albert Kutal, The Brunschwick Sketchbook (cit. v pozn. 139).
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Kolem tohoto díla rozvádí síť vztahů sahajících do královských iluminátorských
dílen na jedné straně a k Staroměstské madoně a do hutního ateliéru pracujícího
při kostele P. Marie před Týnem a na Staroměstské mostecké věži na straně druhé.
Z tohoto prostředí krásný sloh sice organicky vyrůstá, ale zároveň se od něj
podstatně odlišuje – oslabením dramatičnosti a potlačením protikladů: „What is
shown above all by the art of about the year 1400 is the weaking of the
contradictory vision of the world. The antithesis of the sensual and spiritual, the
real and ideal, …, approach each other in order to form a kind of idealised picture
of the world, in which there are scarcely any contradictions.“248 Návratem
k pojetí umění kolem roku 1400 jako lyrického, idealizujícího, bez napětí, dělá
Kutal krok vzad, ještě před článek o fragmentu Královéhradecké piety. To je zřejmě
dáno snahou po tom, nezatěžovat příliš závěr stati, věnované spíše problému
předpokladů krásného slohu a určené pro širší, evropské auditorium.
Podle Kutala vzniká krásný sloh střetnutím parléřovského proudu
s proudem, který v deskové malbě reprezentoval Mistr Třeboňského oltáře. Vedle
toho zde hraje roli styk s franko-vlámským okruhem a návraty k umění první půle
14. století. Samotným fundusem slohu je ale právě popsaná vrstva českého umění
80. let.249 V Kutalově pojetí vrcholné fáze slohu, kterou vyznačují dvě hlavní linie
krásných madon, za nimiž autor vidí dva Mistry, rozpoznal Homolka rezidua
předchozích názorů Piderových, Clasenových i Feulnerových (připojil bych
k tomuto výčtu ještě podnět Wiegandův), které jsou však nově přehodnoceny a
stávají se součástí podstatně nové interpretace vývoje krásného slohu.250
V rekonstrukci uměleckého vývoje a œuvre obou hlavních mistrů spojil Kutal
poprvé (?) řadu madon a řadu piet, které byly doposud studovány odděleně, arci
při vědomí vzájemných vazeb. Dílně Mistra Krumlovské madony lze připsat vedle
řady stojících figur251 také první skupinu krásných piet, která se ještě těsně
Ibidem, s. 224.
Kutal, České gotické sochařství (cit. v pozn. 215), s. 79.
250 Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 428.
251 Ta byla konstruována již v předchozích publikacích: Madony Altenmarktská a Plzeňská, Sv.
Anna z Nové Říše, sv. Petr ze Slivice, Madona Krumlovská a sv. Kateřina z Jihlavy (a navazující
pozdní články – Madony v Třeboni a Vimperku). Oproti starší chronologii, v níž byla no počátek
řady postavena a do doby kolem roku 1390 datována Plzeňská madona (Albert Kutal, Tváře
krásných madon, in: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university 3, 1951, s. 63, pozn. 23.)
se v článku o mistru Krumlovské madony dostává na samý počátek Madona Altenmarktská z roku
1393. Kutal, O mistru Krumlovské madony (cit. v pozn. 242), s. 29-63. Tuto chronologii podržel
Kutal i v syntéze z roku 1962.
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přimyká k pietám horizontálním na čele se sousoším z kostela sv. Tomáše v Brně:
Pieta z Marburku, z kostela sv. Máří Magdalény ve Vratislavi a v Lutíně. Ve zralé
fázi, reprezentované především samotnou Krumlovskou madonou, se ale lze
v dílně setkat také s pietami z Kreuzensteinu, Magdeburku a z Ermitáže, tedy se
skupinou, která ve starším Kutalově pojetí tvoří senzualisticko-optický proud
vrcholného a pozdního krásného slohu.252 Řada toruňské madony byla taktéž
představena v samostatné publikaci.253 Kutal znovu zdůraznil její homogennost a
filiační vztah k pražské katedrální plastice (hlava Mojžíše na konzole v Toruni). Na
Feulnera navazuje, když nechává pražsky školeného umělce odejít do Pruska a do
Slezska a Pinderův ohlas je patrný v hodnocení salcburského okruhu jako
sekundárního výkonu odvozeného z toruňské řady. Kapitolu uzavřel Kutal
formulací hypotézy, v níž ztotožnil autory Krumlovské a Toruňské madony se syny
Petra Parléře, slavnými Pražskými Panici. Argumentem mu bylo vyhodnocení
malířské a řezbářské složky Svatovítské madony. K charakteristickým rysům jeho
práce patří fakt, že hypotézu, která okouzluje svojí nápaditostí a myšlenkovou
důsledností, nepřestal nikdy považovat za pouhou hypotézu a neopřel o ni žádný
další výklad a naopak otevíral možnosti k dalšímu studiu této problematiky.254
V závěru knihy zasazuje Kutal český krásný sloh do evropského kontextu a
shrnuje jeho hlavní rysy: vyzdvihuje komplikovanost vývoje a zdůrazňuje jeho
vnitřní diferenciaci na dva základní proudy – realistický a idealistický. Toto
rozdělení (které však nelze provádět automaticky, protože v každém z nich je do
jisté míry přítomen i opačný pól) platí zejména pro vrcholnou a pozdní fázi slohu,
kde znamená „převratně nový pohled … a otevírá výhledy dosud zdaleka
nevyčerpané.“255 Konečně je nutno připomenout novou náplň, kterou přisoudil

Kutal, České gotické sochařství (cit. v pozn. 215), s. 83-94.
Kutal, Madona ve Šternberku (cit. v pozn. 242), s. 111-150. Řada začíná Madonou z Benátek,
dnes v Düsseldorfu, pokračuje přes Madonu z Toruně, sv. Kateřinu z Poznaně, a Madonu
z Vratislavi ke Šternberské madoně. K okruhu patří také Toruňská Madona v naději a Kristus
z Olivetské hory v Marlborku.
254 „Množství otazníků a kondicionálů, jichž bylo nutno použít, nasvědčuje tomu, že jsme stále
v oblasti nerozhodných možností. Na druhé straně je však shod příliš mnoho, aby je bylo možno
pominout mlčením. Snad lze proto otázku o totožnosti Paniců s potomky Petra Parléře a s mistry
Toruňské a Krumlovské madony položit jako pracovní hypotézu. Možná se někdy podaří přivést ji
k jistotě.“ Kutal, České gotické sochařství (cit. v pozn. 215), s. 106.
255 Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 430; Byl to právě Jaromír
Homolka, který ve stejném roce aplikoval myšlenku vnitřní diferenciace pozdní fáze slohu na
materiál deskové malby a podstatně tak zpřesnil naše poznání v dané oblasti – viz pozn. 311. Na
poli knižní malby stejný směrem vykročil již dříve Jaroslav Pešina, Viz pozn. 270.
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Kutal charakteristice „retrospektivní“ či „retrográdní“ ve spojení s krásným
slohem. Ve své nové interpretaci přesvědčivě vysvětlil dvě specifika krásného slohu
jako lokální české varianty slohu internacionálního – totiž vůdčí roli plastiky
v době, kdy na západě jasně dominuje malba a širokou oblibu slohu, který ve
Francii a do jisté míry i v severní Itálii zůstává téměř výhradním statkem vysoké
aristokracie.256
Kutalova práce s definitivní platností rehabilitovala v českém prostředí
umění doby kolem roku 1400 a doložila přesvědčivě jeho životnost, která se
nevyčerpala (sic!) s vypuknutím husitských válek, ale zachovala kontinuitu až do
doby kolem poloviny 15. století. Provždy opuštěna tak byla Kropáčkova dogmatická
představa formalistního slohu – onoho „starého neduživce, který byl ostatně
služebníkem nepřátelské reakce“257 a který byl odsouzen ke krátkému dožití ještě
před vypuknutím sociálních a náboženských nepokojů.258
Neméně podstatný je i Kutalův přínos k pochopení internacionálního slohu
v celoevropském měřítku, ač je formulován ve velmi zhuštěné formě. Začleňuje ho
do celkové koncepce vývoje směrem od kaligrafické abstrakce ke konkrétnímu
tvaru a souvislému prostoru.259 V tomto vývoji je internacionální sloh césurou v níž
naposledy převládly kaligrafické sklony, ale zároveň neustala snaha o postižení
prostorového kontinua. Právě v izolovanosti postavy (a ve vyloučení napětí a
kontrastů) tkví výjimečnost českého krásného slohu v porovnání s širokým
proudem internacionální gotiky. Druhým aspektem internacionálního slohu, který
byl v rozporu se skutečností v českém prostředí, byla jeho těsná vazba na vládnoucí
aristokracii, jak bylo již řečeno výše.
Čtvrtá Kutalova syntéza zaujímá mezi publikacemi o českém gotickém
umění výsadní postavení.260 Kniha vyšla v roce 1972, tedy v době, kdy se téměř

Kutal, České gotické sochařství (cit. v pozn. 215), s. 82.
Kropáček, Malířství (cit. v pozn. 208), s. 6.
258 Dobový determinat byl při pasní Kropáčkovy knihy příliš silný, než aby dovolil jiné hodnocení
formalistického krásného slohu…, Bartlová, Vývoj českého malířství (cit. v pozn. 212), s. 156-160.
259 V tomto pojetí je Kutal legitimním dědicem té vrstvy Vídeňské školy dějin umění,
reprezentované Dvořákovou prací o umění bratří z Eycku a prostředkované českému prostředí
zejména činností Kramářovou, od něhož pochází i představa dvou základních pólů, určujících
dynamiku umění 14. století: severská lineární abstrakce a italská prostorová objemovost. Ke
Kutalovu vztahu k Vídeňské škole a ke Kramářovi viz: Bakoš, Uměleckohistorické stanovisko (cit.
v pozn. 215), s. 73-76 a Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 431 a 437.
260 Albert Kutal, České gotické umění, Praha 1972; Kutalovu stať v katalogu neuskutečněné
výstavy České umění gotické 1350-1420 nám budiž dovoleno pominout. Vznikala ve stejné době,
256
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naráz objevily tři zpracování daného tématu. Na rozdíl od německé knihy Gotik in
Böhmen a od tuzemského Českého umění gotického 1350-1420 byla však
zpracována jediným autorem, jehož koncepci tak mohla věrně tlumočit. V tom
ostatně spočívá její výjimečnost dodnes.261 Z povahy nepříliš rozsáhlého textu,
určeného pro laiky, stejně jako pro poučené čtenáře hned několika jazykových
okruhů vyplývá omezení analytických pasáží a náročný imperativ nezjednodušující
zkratky. Díky těmto základním omezením lze v knize nalézt Kutalova pojetí
uměleckého vývoje jednotlivých období pregnantně vyjádřená v hutných pasážích.
Umění krásného slohu představil Kutal jako umění retrográdní, regotizující,
obrácené k poklasické francouzské gotické formě z 1. poloviny 14. století.262 Kutal
zde neváhá vést některé paralely s životním stylem vládnoucích vrstev, v jejichž
prostředí se styl formoval. Zůstává zde ale uměřený a pokušení sociologicky
založeného výkladu slohu se vesměs vyhýbá. Ze svých starších myšlenek tematizuje
zejména vznik slohu v umělecké vrstvě 80. let, ale ještě více zdůrazňuje rysy, které
umění kolem roku 1400 od této vrstvy odlišují, tedy potlačení dramatičnosti,
oslabení rozporného vidění světa a umění paradoxu, spájející antiteze do ideálního
výsledku. Vyzdvihuje estetismus tohoto uměleckého projevu, když si všímá faktu,
že díla jsou samotnými současníky hodnocena jako krásná – dokonalost provedení
a krása forem se stává samostatnou hodnotou. Neméně důležitá pro pochopení
Kutalova pojetí krásného slohu je péče, jakou i na omezeném prostoru věnoval
myšlence vnitřní diferenciace do několika paralelních, interaktivních proudů jak
v plastice, tak v obou dominantních odvětvích soudobého malířství.263
Poslední Kutalova syntéza vyšla již posmrtně. Oproti předchozí práci je
kapitola, zařazená do akademických dějin českého výtvarného umění, opět
věnována pouze Kutalovu tématu nejvlastnějšímu – české vrcholně gotické

jako kniha z roku 1972 a je do této knihy vtělena takřka beze změn. (Albert Kutal, Scohařství, in:
Jaroslav Pešina – Jaromír Homolka (edd.), České umění gotické 1350-1420. Praha 1970, s.
112 (resp. 117) -120.
261 Situaci a význam knihy postihl v recenzi Jaroslav Pešina, K nové syntéze dějin českého
gotického umění, in: Umění 1973, s. 240-247.
262 Kutal, České gotické umění (cit. v pozn. 260), s. 105; Tato myšlenka se snad vědomě staví do
opozice ke klasickému názoru Erwina Panofského o několika zdrojích slohu (cit. v pozn. 38), který
ale zastává například i Jaroslav Pešina (Pešina – Homolka, K problematice evropského umění
(cit. v pozn. 11), s. 163-165). Zdá se, že zde Kutal nedostatečně reflektuje výraznou plasticitu
v malířství internacionálního slohu, která je považována za prvek italského původu.
263 Ibidem, s. 125, 129.
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plastice.264 V celkovém hodnocení krásného slohu již své předchozí názory
nepřekonal. Zopakoval zde základní tezi o vzniku slohu spojením proudu
reprezentovaného

Mistrem

Třeboňského

oltáře

s hutním

sochařstvím

parléřovským a v popisu vrcholné fáze slohu opět zdůraznil jeho snahu o
nekonfliktní pojetí protiv, hraničící s odvržením reality vůbec: „Co se ovšem
ztratilo, byla schopnost postihnout rozpornost světa… Teď, v posledním desetiletí
14. století a kolem roku 1400, se tvorba pohybuje v rovině pohádkově neskutečné
ideality, v níž není rozporů.“265 Z prostoru, který věnoval popisu životního slohu
tehdejší aristokracie lze soudit, že se Kutal nakonec přiklonil k interpretaci
internacionálního slohu (jako celoevropského fenoménu) jako umění, které
povstalo právě z potřeb této vrstvy. V samotném závěru vývoje vlastní koncepce
vpustil tedy do své interpretace i tradiční hledisko sociologické.
Vývoj Kutalova názoru na české umění krásného slohu se, jak vidno
z předloženého přehledu, odehrává zejména na rovině kvantitativní – jeho poznání
se prohlubuje. Již v prvé práci předložil totiž Kutal jasný soud o kvalitě (míněno
v přísném slova smyslu: čím a jaké je) tohoto umění a tento názor si podržel ve
veškeré další badatelské činnosti. Není to ovšem projevem názorového rigidismu,
ale naopak doklad neobyčejné vyzrálosti mladého autora, jeho ostrého citu pro
podstatu uměleckého díla ukrytou ve formální kvalitě a v neposlední řadě jeho
badatelské sebevědomí, s nimiž dokázal v době po všech stránkách málo příznivé
předložit myšlenku, kterou nemusel později podstatně revidovat ani duch tolik
kritický k vlastním formulacím, jako byl právě Kutal. Nedosti na tom – Kutal
nakonec vybojoval i svoji osobní při s názorovými oponenty na straně
německojazyčné vědy.266 Výstava, která se konala rok po Kutalově smrti v Kolíně
nad Rýnem totiž znamenala celoevropské prosazení právě jeho koncepce (dílčím
způsobem samozřejmě začasté odlišné), jak napovídá již její název a neméně pak
obsah mnohasvazkové doprovodné publikace. Tím není řečeno, že by byla
bezvýhradně přijata, ale fakt, že podstatně ovlivnila tvář projektu, který je dodnes

Albert Kutal, Gotické sochařství in: Rudolf Chadraba (red.), Dějiny českého výtvarného
umění I/1. Praha 1984, zvl. s. 265
265 Ibidem.
266 Jsem přesvědčen, že spor o pojetí krásného slohu lze interpretovat přes veškerou věcnost
argumentace i jako spor či dokonce souboj jednotlivých protivných argumentací.
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nutno chápat na daném poli jako celoevropsky zásadní, lze hodnotit jako Kutalovo
vítězství.
Kutalovým o málo mladším generačním druhem, který vypracoval nepříliš
odlišné pojetí krásného slohu v kontextu internacionální gotiky na materiálu
českého deskového (ale i knižního) malířství byl Jaroslav Pešina. Stejně jako Kutal,
byl i Pešina žákem první generace českých odchovanců Vídeňské školy dějin
umění. Jeho studijní léta na pražské filosofické fakultě formoval vliv osobností jako
byl Vojtěch Birnbaum, Josef Cibulka či Josef Šusta. V nejvlastnějším slova smyslu
byl však žákem Antonína Matějčka. Od něj přejal nejenom určující metodické
zásady své vědecké práce – přísná formální analýza, komparace s co nejširším
materiálem a zařazení do vývojové, geneticky konstruované řady – ale i hlavní
témata své badatelské činnosti – české gotické malířství a umění 19. a počátku 20.
století.267 První etapa Pešinovy vědeckého úsilí vrcholí v roce 1950, kdy se
výraznou měrou podílel na reedici Matějčkova korpusu.268 Jeho věcné zásahy
výrazně posunuly vyznění zejména oddílu, který byl věnován předhusitské a
husitské době a který v prvním vydání korpusu zpracovával Pavel Kropáček.
Zároveň vydal Pešina knihu, která pokračovala v intencích korpusu a obsáhla
poslední etapu českého deskového malířství do doby kolem poloviny 16. století.269
Nelze říci, že by Pešina touto publikací uzavřel svoje studium pozdně gotického
malířství, zvláště v 50. letech tvoří toto téma stále hlavní náplň jeho publikací.
Přeci je ale možné pozorovat ponenáhlý nástup druhého badatelského tématu,
které v pozdní etapě Pešinovy vědecké činnosti zcela převáží – je jím deskové
malba předhusitské éry, zvláště pak období kolem roku 1350 a kolem roku 1400.
I Pešinovo dílo na poli dějin předhusitského malířství vyznačuje řada
větších syntéz. Než k nim však přistoupil, vyslovil se k otázkám spojeným
s krásným slohem v několika speciálních studiích. První publikací, v níž se Pešina
267 K Jaroslavu Pešinovi viz: Albert Kutal, Padesát let Jaroslava Pešiny, Umění 10, 1962, s. 208209; Josef Krása, Sedmdesát pět let Jaroslava Pešiny, Umění 25, 1977, s. 549-551; Jaromír
Homolka, Zemřel Jaroslav Pešina, Dějiny a současnost 1993, s. 58-59; K Pešinově metodě viz
zejm. Jaroslav Pešina, K metodologii dějin českého středověkého umění, Acta Universitatis
Carolinae 1960, s. 21-28; Rostislav Švácha, Dějepis umění v současnosti, in: Švácha, Kapitoly
(cit. v pozn. 211), zvl. s. 357-358.
268 Antonín Matějček, Česká malba gotická. Deskové malířství 1350-1450. Praha 1950 (3.
vydání).
269 Jaroslav Pešina, Česká malba pozdní gotiky a renesance, Praha 1950.
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vyrovnává

s touto

problematikou,

znepřehledněnou

poněkud

soudobou

německojazyčnou literaturou, je jeho recenze devátého svazku dějin německé
gotické malby od Alfreda Stangeho.270 Přínosem této stati je zejména nový pohled
na knižní malbu v časovém úseku asi 1390-1430. Pešina zde provedl podobnou
práci jako o něco dříve Kutal271 - přesněji diferencoval vývojové proudy uvnitř
umění kolem roku 1400. Odmítl představu o okruhu václavských rukopisů jako
bázi krásného slohu v knižní malbě a naopak přijal starší formulaci Matějčkovu,
který vidí v produkci konce 80. a 90. let dva hlavní proudy – jeden spojený
s panovníkem a druhů svázaný s osobnostmi z okruhu vysokého pražského kléru.
Právě tento druhý okruh je vlastním podhoubím krásného slohu v jeho
manýristicky orientované podobě, kterou lze vysledovat od rukopisů z počátku 90.
let, přes Misál Jana z Jeřeně po Misál Václava z Radče a zvláště Korčkovu bibli z
roku 1400, v níž již není přílišných reziduí staršího českého výtvarného názoru ale
naopak, ukazuje plně vyzrálý krásný sloh.
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Od Korčkovy bible (a titulního listu

Zlaté Buly) lze sledovat nepřetržitý vývoj k rukopisu, který stojí na hranici
možností tohoto směru a kterým je Hazemburský misál z roku 1409. Druhý proud
se vyznačuje silnou franko-vlámskou orientací a stupňujícím se realistickým
názorem na krajinnou složku miniatury (kterou ovšem organicky spájel s domácí
tradicí výstavby figury a draperie). Jeho inkunábulí je Bible Konráda z Vechty z
roku 1402, respektive práce jejího třetího iluminátora, který na tomto díle
spolupracoval se staršími, konzervativními příslušníky někdejšího královského
ateliéru (Mistr Ezdrášovy knihy). Patří sem dále řada rukopisů z prvních dvou
desetiletí 15. století, mezi nimiž Ditrichštejnské martyrologium z Gerony,
miniatury Sedleckého antifonáře a Boskovická bible tvoří nejdůležitější články. Na
rozdíl od názoru Pächtova273 však Mistra Antverpské bible s Mistrem martyrologia
neztotožnil, ale druhého z nich představil v žákovském postavení vůči prvnímu.
Výčet poloh, které české knižní malířství kolem roku 1400 zaujímalo, zakončuje
Pešina poukazem na konzervativní proud, čerpající ještě namnoze z velké tradice
60. let 14. století.

Jaroslav Pešina, Nový pokus o revizi českého malířství 15. století, Umění 8, 1960, s. 109-134.
Kutal, Fragment piety (cit. v pozn. 236).
272 Pešina, Nový pokus o revizi (cit. v pozn. 270), s 116, 117.
273 Otto Pächt, A Bohemian Martyrology, The Burlington Magazine 73, 1938, zejm. s. 197 a 203.
270
271
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Ačkoli se Pešina nedobral obecného zhodnocení krásného slohu, které
zůstalo vyhrazeno publikaci následující, prokázal jeho autochtonnost i na
materiálu knižní malby. Zároveň upozornil na to, že, stejně jako v ostatních
uměleckých odvětvích, nelze situaci kolem roku 1400 popsat zjednodušujícími
termíny, ale je zapotřebí vycházet z důvěrné znalosti materiálu, který ukazuje obraz
podstatně plastičtější.
Pešinovým originálním příspěvkem k obecné, teoretické problematice
internacionálního slohu a pojmového aparátu jeho speciálního studia je úvod
k důkladné recenzi274 vídeňské výstavy z roku 1962.275 V něm podrobil analýze
nejčastěji užívaná označení slohu a (pomineme-li prozatím termíny měkký či
krásný sloh, jejichž lokálního dosahu si je autor vědom) přiklonil se k označení
internacionální sloh, jehož internacionalitu vidí, podobně jako Panofsky a
Pächt,276 v pluralitě center slohu a v jeho „etnickém synkretismu“.277 Přínosem
citované stati je zejména to, že explicitně upozornila na již dříve tušené paradoxy,
které v sobě umění internacionálního slohu ukrývá. V první řadě jde právě o napětí
mezinárodní-národní. Pešina dokonce ve zřetelné opozici k výše citovanému
názoru Pächtovu říká: „…studium internacionální gotiky je tak přitažlivé ne tolik
pro svůj mezinárodní charakter, jako spíše pro svoje prvky národní“278 a ještě
ostřeji na jiném místě: „Odtud bohatá diferencovanost umění kolem roku 1400,
jehož zdánlivá jednotnost se při bližším přihlédnutí … brzy rozpadne v řadu
jednotlivých velmi příznačných a svérázně vyhraněných národních škol, z nichž
každá

má

vlastní

specifickou

těžko

zaměnitelnou

intonaci.“279

Tato

diferencovanost má, podle Pešiny, svůj původ právě v etnickém synkretismu slohu
(názor, že ve slohu se spojují prvky italské plasticity s francouzskou lineární

Pešina – Homolka, K problematice evropského umění (cit. v pozn. 11); úvodní část z pera
Jaroslava Pešiny na s. 161-176.
275 K výstavě a jejím podnětům viz výše, zejm. pozn. 50-80.
276 Panofsky, Die altniederländische Malerei (cit. v pozn. 37), zejména kapitola Das frühe 15.
Jahrhundert und der „Internationale Stil“, s. 53nn, zvl. s. 66; Pächt, Die Gotik (cit. v pozn. 51), s.
54.
277 Pešina – Homolka, K problematice evropského umění (cit. v pozn. 11), s. 161n.
278 Ibidem, s. 164.
279 Ibidem, s. 166. V tom se Pešinovo stanovisko shoduje s názorem dalších citovaných recenzentů.
Viz pozn. 75.
274
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kaligrafií a se středoevropským lyrismem), který umožňuje jednotlivým národům,
ve shodě se svojí národní psychologií, akcentovat tu kterou složku.280
Další vnitřní dichotomií slohu je rozpor mezi skutečností a neskutečností,
abstrakcí a pozorováním, realitou a imaginací, který Pešina převádí na polaritu
dvořákovské dvojice „realismu (naturalismu) a irealismu (idealismu).“281
Idealistická složka (a v ní obsažený romantismus) je od dob Schlosserových a
Huizingových jednotně vykládána sociologicky, poukazem na odcházející
aristokratickou třídu. Složka realistická se irealistické podřizuje, protože
„irealismus potřeboval skutečnost proto, aby sám nabyl věrojatnosti a dosáhl
žádoucí autentičnosti.“282 Sociologicky jsou také založeny retrográdní rysy, které je
možno vyčíst například ze záliby ve francouzském kaligrafickém slohu 13. století.
Této interpretaci vyčítá Pešina přílišné zaměření na objednavatele a nedostatečné
přihlédnutí ke specifičnosti výtvarného jazyka.283 Poněkud nelogicky odvozuje
Pešina půvab, něhu a jemnou melodičnost umění internacionálního slohu
z vnitřních uměleckých předpokladů, zatímco jeho „noční podobu,“ kterou klade
do opozice připisuje z vnější působícím „náladám ,fin de sièclu‘“284
Další diferenciací je různé sociální složení hlavních vrstev nositelů slohu
v jednotlivých oblastech, které nelze paušálně ztotožnit s vysokou aristokracií jako
v případě francouzském. Zajímavý je zde příklad českých zemí, kde se (podle
Pešiny) patriciát cítil ve stejném ohrožení jako aristokracie a tudíž hledal v umění
podobnou možnost úniku z reality. To, že zdejší hrozba byla náboženské povahy,
zapříčinilo i poněkud odlišný charakter retrospektivních tendencí. V protikladu ke
zesvětštělému umění francouzskému se krásný sloh, jako lokální varianta slohu
internacionálního, obrací k jistotám v podobě starých náboženských představ.285
Pešina

si

všímá

pojmu

„manýrismus“,

který

se

v diskurzu

o

internacionálním stylu objevuje nápadně často a také je nazírán z dvojího aspektu:
Jednak jako projev „zestárlé společnosti“ a nebo jako symptom konce slohové
280 Ibidem, s. 165; tak například české země či Porýní akcentovaly lyrický náboj, který obsahuje
realistická složka germánská (nizozemská).
281 Ibidem, s. 166.
282 Ibidem, 168.
283 Ibidem.
284 Ibidem, s. 169.
285 Ibidem, s. 171; konkrétním projevem je pak například znovuoživení typu milostného
mariánského obrazu z poloviny 14. století, který došel v českých zemích v první půli století 15.
nevídaného rozšíření.
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epochy gotiky nebo dokonce celého umírajícího středověku.286 Jako příslušník
české uměnovědy, obeznámený s Birnbaumovou teorií slohových zákonitostí, se
Pešina jednoznačně přiklonil ke druhému pohledu. „Druhý aspekt je ovšem třeba
hledat v rovině vnitřní zákonitosti slohového vývoje a pohybu formy samé, která
se v pozdních vývojových etapách, jakou internacionální sloh vskutku byl,
uzavírá do sebe, stává se samoúčelná a ,autonomní‘ a vzdalována stále více
skutečnosti ústí ve formalistické hře nebo v čiré abstrakci.“287
Význam Pešinovy studie tkví v tom, že přes množství paradoxů a protikladů,
které v umění kolem roku 1400 jasnozřivě pojmenoval, aby tak problematizoval
každou další zjednodušující výpověď o tomto úseku dějin umění, nepřestal viděl
v internacionálním stylu vyhraněnou slohovou epochu, která, ač navazuje na dobu
starší a v mnohém předznamenává periodu nadcházející, zůstává od obou jasně
ohraničena, a napříště musí být posuzována pouze autonomními kritérii.288
Pozoruhodnou studii věnoval Pešina Albertu Kutalovi k 60. narozeninám.289
Zaměřil se v ní na jeden z hlavních aspektů krásného (a internacionálního obecně)
slohu – na jeho formální i ikonografický historismus. S Kutalem se shodl na tom,
že retrospektivní proud v intenzitě, v jaké se objevuje právě v českém prostředí,
dodává českému krásnému slohu v kontextu národních odnoží internacionálního
slohu na jedinečnosti, i v tom, že jeho odůvodnění je nutno hledat v sociální
základně slohu, která byla v českých zemích enormně široká a zahrnovala i lidové
vrstvy obyvatelstva. Zatímco však Kutal vyzdvihnul jako hlavní retrográdní rys
návrat ke kaligrafické tradici, pramenící ve francouzské poklasické gotice, Pešina
ho viděl naopak v návratu k italizující vrstvě českého malířství z poloviny 14. století
Zdánlivý rozpor vzniká v době před polovinou 14. století, která je oběma autorům
zdrojem historizujících rysů krásného slohu. Stylová vrstva Mistra Michelské
madony totiž vyrůstala právě z francouzských poklasických předpokladů,290
Ibidem, s. 172
Ibidem,
288 Ibidem, s. 173n; zde se Pešina očividně vymezuje vůči pojetí Courajodovu či Dvořákovu, ale i
vůči pochopení internacionálního slohu u Theodora Müllera, které bylo explicitně formulováno
pouze o málo později. Viz pozn. 83.
289 Jaroslav Pešina, K otázce retrospektivních tendencí v českém malířství krásného slohu,
Umění 12, 1964, s. 29-36.
290 K tomu naposledy Jaromír Homolka, K některým problémům českého sochařství 14. století.
Tři poznámky ke stavu bádání, in: Jan Royt – Michaela Ottová – Aleš Mudra (edd.), Regnum
Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana, Praha 2005, s. 295310.
286
287
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zatímco umění okruhu Mistra Vyšebrodského oltáře (přestože s pracemi
Michelského mistra nejedním rysem úzce souvisí) bylo do značné míry ovlivněno
uměním raného italského trecenta.291 Za Kutalovu interpretaci již míří Pešinův
poukaz na obnovení byzantinismů, známých právě z českého umění kolem
poloviny století, v některých dílech pozdního krásného slohu. Pešina hovoří o
stálém

„slovanském

byzantinizujícími

povědomí

výtvarnými

českého

znaky.“292

obyvatelstva

Nehledě

na

to,

tlumočeném
že

samotný

byzantinizující prvek v dílech, na které Pešina poukazoval,293 není zdaleka tak
jednoznačný, jak se z jeho textu jeví, vysvětlení onoho prvku je pak zcela poplatné
svojí době a stěží odpovídá historické skutečnosti.294
O rok později publikoval Pešina obsáhlou studii o dílčím problému umění
kolem roku 1400. Soustředil se v ní na vývoj zobrazení krajiny v české malbě od
vrstvy Mistra třeboňského oltáře do druhého desetiletí 15. století.295 V otázkách
obecných i speciálních (datování, genealogické řady) setrvává Pešina na starších
názorech, formulovaných zejména v recenzi Stangeho monografie. Odhaluje však
svůj základní koncept vývoje výtvarného umění 14. a 15. století. Pakliže Kutal přijal
prostřednictvím Kramářovým představu pohybu (lineárního, nikoli cyklického)
mezi pólem severské linearity a italské plasticity, Pešinovi byla bližší dvořákovská,
Matějčkem prostředkovaná polarita idealismu a naturalismu, kde pojem
naturalismus byl nahrazen poněkud méně vyhroceným realismem. Realismus –
vyvázání se z pojmové abstrakce středověkého obrazu pomocí smyslového přístupu
ke skutečnosti – byl pro Pešinu vlastním cílem vývoje, který vrcholí v racionálním
italském a empirickém nizozemském umění 15. století Z tohoto hlediska hodnotil
jako vývojově nosný právě ten proud umění krásného slohu, který vyznačuje dříve
konstruovaná řada od třetího malíře Antverpské bible ke skupině kolem

Jaroslav Pešina, Mistr Vyšebrodského cyklu, Praha 1982, zejm. s. 45-60.
Jaroslav Pešina, K otázce retrospektivních tendencí (cit. v pozn. 289), s. 33.
293 Šlo zejména o Roudnický oltář a tzv. Kapucínský cyklus, který krátce před tím rekonstruoval
Josef Cibulka do podoby deésní řady východního ikonostasu. Josef Cibulka, České stejnodeskové
polyptychy, Umění 11, 1963, s. 4-23.
294 K problému hodnocení slovanských a byzantských rysů českého středověkého umění viz Milena
Bartlová, »Slavonic Features« of Bohemian Mediaeval Painting from the Point of View Racist and
Marxist-Leninist Theories, in: Born – Janatková – Labuda, Die Kunsthistoriographien (cit.
v pozn. 33), s. 173-179.
295 Jaroslav Pešina, Obraz krajiny v české knižní malbě kolem roku 1400, Umění 13, 1965, s. 233286.
291

292
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Geronského martyrologia – právě jemu byla také z podstatné části věnována studie
z roku 1965.
První Pešinovou syntézou malířství předhusitské doby je stať v katalogu
výstavy českého gotického umění, připravované na konci 60. let, ale z politických
důvodů nakonec neuskutečněné.296 Pro formulaci základního pojetí krásného
slohu je ale ještě důležitější kapitola kterou Pešina s Homolkou předsadili celé
knize a která se sebevědomím, podpořeném dřívější argumentací Kutalovou,
zasazuje české umění do širokých evropských souvislostí s důrazem na ty epochy,
kdy toto umění patřilo ke složce aktivní, dávající, mezi něž období kolem roku
1400 bezpochyby spadá. Pešina přejal dualistické řešení Kutalovo, když představil
krásný sloh, jako „integrující součást internacionálního slohu, na jehož utváření
se významně podílel, zároveň však představuje také velmi samostatnou jeho
odnož, jež vyrůstá ze široké základny celého českého duchovního života a jejíž
základní povaha je determinována domácím prostředím.“297 Dostál tak
požadavku, který sám formuloval, tedy řešit otázku vlivů působících na české
středověké umění bez krajních poloh, které chápou toto umění jako pouhý
mechanický součet cizích vlivů nebo naopak jako samorostlý, ve vztahovém vakuu
se vyvíjející organismus.298 Rysy, které krásný sloh s jeho internacionální variantou
spojují jsou: rafinovanost dvorské kultury, romantismus, útěk ke hře a sklon
k autonomii formy. Naopak odlišnosti vyplývají zejména ze specifické sociální
skladby konzumentů slohu, která sahá od vysoké aristokracie po lidové vrstvy.
Otázku českých kořenů slohu posouvá Pešina konstatováním, že podoba umění
kolem roku 1400. se v Čechách formovala již v 70. letech v prostředí pražského
dvora. V hodnocení zralé fáze slohu opět navazuje na Kutala a rozvádí jeho
základní tezi: krásný sloh ve své české variantě a ve své klasické fázi je natolik
svébytný a svrchovaný, že se stává „nesmírně přitažlivým pro okolní země“ bližší i
vzdálenější. Tradovaný pohled na české umění po roku 1400, jako na umění

296 Jaroslav Pešina, Desková malba a Katalog deskové malby, in: Pešina – Homolka, České
umění gotické (cit. v pozn. 260), s. 202-243.
297 Jaroslav Pešina – Jaromír Homolka, České země a Evropa, in: Pešina – Homolka,
České umění gotické (cit. v pozn. 260), s. 50.
298 Jaroslav Pešina, K metodologii (cit. v pozn. 267), s. 27. Zvláště v pojmenování prvního
extrému je skryt osten, namířený proti německé uměleckohistorické medievistice, která se v dílech
Pinderových či Stangeho ani po tragickém konci Třetí říše nevzdala ve vztahu k českému umění
zažitých velkoněmeckých apriori.
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úpadkové, dožívající a neschopné radiace do okolí je podle Pešiny zásadně
mylný.299
Myšlenku, že kořeny slohu je třeba hledat již v 70. letech rozvádí Pešina
nepřímo v kapitole věnované deskové malbě, kde se soustředí na vztah Mistra
Třeboňského oltáře, který pokládá vlastní základy krásného slohu, k předchozí
vrstvě Theodorikovské a potheodorikovské, čímž ještě zpevnil přesvědčení o
autochtonním původu onoho umění. Vrcholná fáze slohu se i v oblasti deskové
malby rozpadá na několik proudů.300 Proud, který začíná epitafem Jana z Jeřeně a
přes Madonu Svatovítskou míří k Madoně z Jindřichova Hradce, charakterizuje
Pešina jako umění poznamenané dvorským estetismem, tendující k manýrismu.
Vedle něj stojí ona linie, která je bližší prostředí církevnímu a svojí prohloubenou
religiozitou zrcadlící předreformní nálady zasahuje i široké vrstvy. Vyznačuje ji
silné historizující ladění a řada byzantinismů a je tvořena zejména početnou
skupinou madon s malovanými rámy. Poslední poloha krásného slohu je určována
důrazem na empirickou složku a směřováním ke smyslovému uchopení
skutečnosti – sem patří zejména Mistr Rajhradského oltáře, který ob generaci
navázal na tyto prvky, latentně přítomné ve svrchovaném výkonu Mistra
Třeboňského.
Práce na katalogu přinesla i mnoho dílčích poznatků k jednotlivým
malířským dílům krásného slohu, které si vyžadovaly speciální sevřenou studii, na
něž

však

v syntetické

uveřejnil následujícího

kapitole
roku

nebylo

v ročence

prostoru.

semináře

Pešina

dějin

tuto

umění

studii

Brněnské

university.301 Její cíl představil sám ve zhuštěné formulaci prvního odstavce: „Eine
der Hauptfragen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Ausstellung
„Gotische Kunst Böhmens 1350-1420“ und mit der Bearbeitung ihres Katalogs mit
neuer Dringlichkeit in der Vordergrund gerückt sind und Antwort heischten, war
die Frage der Stellung der böhmischen Länder und ihre Priorität im Kontext der
europäischen Entwicklung dieser Zeit. … das Interesse hat sich besonders auf die
Pešina – Homolka, České země (cit. v pozn. 297), s. 52.
Pešina, Desková malba (cit. v pozn. 296), s. 207. Myšlenka to není nová, na materiál deskové
malby ji prvně aplikoval Jaromír Homolka. Viz dále, pozn. 311.
301 Jaroslav Pešina, Zur Frage der Chronologie des „Schönen Stils“ in der Tafelmalerei Böhmens,
Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, F 14-15, 1971, s. 167-191. Práce byla téměř
beze změny přetištěna v následujícím roce: Jaroslav Pešina, Zur Frage der Chronologie des
„Schönen Stils“ in der Tafelmalerei Böhmens, Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes der
Universität Graz 7, 1972, s. 1-28.
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Kunst um 1400 oder den Schönen Stil konzentriert, wobei besodere
Aumerksamkeit der Genese und Chronologie dieses Stil gewidmet wurde, der sich
in solch bedeutendem Maße und so initiativ an der Bildung und Endform des
europäischen internationalen Stils beteiligt hat, dessen selbstständige Variante er
bildet.“302 V této obšírné citaci je vyjádřena hlavní motivace dvou generací českých
historiků středověkého umění ve druhé polovině 20. století, a to motivace
apologetická. Snaha postavit tuto apologii na pevný základ a nahradit relativní
chronologii stylově kritickou chronologií absolutní vedla Pešinu směrem k práci
archivně-historické, k hledání pevných dat: „ … sie (Studie) ausgeht nicht so sehr
von der Stilanalyse und Komparation … als eher von den wenigen sicheren oder
verhältnismäßig sicher festsellbaren Daten, an die dann die ganze chronologische
Kette angehängt ist.“303 Navazuje v tom na Eberharda Wieganda, který v rámci
svojí studie rovněž představil řady pevných dat jako opěrné stupně dalšího výkladu
– pohříchu řady nepříliš husté a vycházející přirozeně z podstatně jiného stavu
bádání.304 Nelze na tomto místě opakovat argumentaci Pešinovu ani představit
jeho nový návrh chronologické řady. Je ale nepochybně zapotřebí zdůraznit, že
došlo k podstatnému posunu v datování památek deskové malby směrem
k samotnému počátku vlády Václava IV. Podle Pešiny se nyní krásný sloh vynořuje
jako hotový již těsně před rokem 1380 (to umožnilo přehodnocení Mistra
Třeboňského oltáře z předchůdce na exponenta slohu) a Jeřeňův epitaf, který svým
vročením sloužil Kutalovi jako důkaz priority plastiky před malbou v genesi
krásného slohu, se dostal na samý závěr jeho konstitutivní fáze. Tím je naznačen
hlavní důsledek celé koncepce – nejen že se české malířství ve vývoji neopožďovalo
za západním prostředím, ba naopak, navíc ale dokázalo držet krok i
s avantgardním sochařstvím.305 Druhým výsledkem Pešinovy faktograficky
zaměřené studie byla precizní (nikoli však explicitní) formulace faktu, že malířská
díla první fáze krásného slohu jsou bez výjimky spojená s církevními vrstvami, ať
již řádovými, či světskými.

Ibidem, s. 167.
Ibidem.
304 Wiegand, Beiträge (cit. v pozn. 154), s. 70.
305 Pešina, Zur Frage der Chronologie (cit. v pozn. 301), s. 183, 184.
302
303
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Poslední dvě syntetické práce, které Pešina tématu věnoval lze zmínit
najednou – ač je od sebe dělí několik let, v hlavních tezích jsou totiž shodné.306
V hodnocení slohu, v popisu jeho hlavních rysů a jeho vztahu ke slohu
internacionálnímu Pešina opakuje svá starší zjištění a připojuje „kutalovskou“
charakteristiku vyrovnání a potlačení protikladů. Došlo však k mírnému oslabení
radikálních výsledků předchozí publikace: Mistr Třeboňského oltáře se opět stal
předchůdcem slohu a zralá fáze v malířství je posunuta zpět do 90. let s vrcholem
v klasickém díle – Jeřeňově epitafu. Sekundární postavení deskové malby
v uměleckém vývoji kolem roku 1400 je navíc nedvojznačně podtrženo
konstatováním, že kolem roku 1410 si sochařství vyměnilo vůdčí úlohu s knižní
malbou.307 Pozoruhodný posun se odehrál v Pešinově hodnocení vývoje uvnitř
krásného slohu. V pozdních publikacích již nezdůrazňuje jeho rozrůzněnost, ale,
zdá se, vyzdvihuje zejména lineární průběh genetického vývoje od Mistra
Třeboňského po Mistra oltáře z Rajhradu.
Pešinovo pojetí krásného slohu navazuje na konstrukci zpracovanou
Kutalem – spolu s ním chápe umění kolem roku 1400 jako svébytný sloh, který má
svoji internacionální podobu a svoje lokální varianty. Edice česká má přitom v této
polyfonii výhradní postavení díky některým zvláštním rysům, jako je výrazný
historismus (obsahový i formální) a zcela specifická sociální základna slohu.
Krásný sloh v Pešinově pojetí také není jeden lineární proud, ale ve své vrcholné
fázi se štěpí na tři ramena, která jsou definovaná podle cílů – manýristické
opakování navyklé slohové konvence, překonání slohu přikročením ke smyslovému
pojetí reality a setrvání ve starší domácí tradici. Nejosobitějším přínosem je,
soudím, Pešinovo zpracování problematiky studia internacionálního slohu
z celoevropské

perspektivy,

v němž

dokázal

přetrvávající

úroveň

české

uměleckohistorické medievistiky, která i v nelehkých podmínkách politické
nesvobody nejen, že v důležitých otázkách udržela se západní vědou krok, ale ve
svých nejlepších badatelských výkonech dokázala být i směrodatná.308
Jaroslav Pešina, Česká gotická desková malba, Praha 1976; Jaroslav Pešina, Desková
malba, in: Chadraba, Dějiny (cit. v pozn. 264), s. 354-397.
307 Pešina, Česká gotická desková malba (cit. v pozn. 306), s. 52; Pešina, Desková malba, (cit.
v pozn. 306), s. 388.
308 To platí i pro Kutala, právě tak, jako pro Pešinu a Homolku, kteří měli možnost tuto životnost
osvědčit v přímé konfrontaci při přípravě parléřovské výstavy v Kolíně nad Rýnem. Dlužno říci, že
ve srovnání s ostatními publikovanými texty obstáli znamenitě.
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Vedle práce Kutalovy má fundamentální význam pro dnešní poznání složité
problematiky umění krásného slohu soustavná badatelská činnost Jaromíra
Homolky. Homolkova koncepce z Kutalovy vychází, vyvíjí se v plodném dialogu
s ní a neváhá jí ani v zásadních bodech korigovat, doplňovat a prohlubovat. Než
přistoupil k syntézám, ověřil si Homolka svoje hypotézy na řadě analyticky
koncipovaných monografických studií, které jsou, stejně jako u Kutala, založeny na
minuciózních formálních rozborech směřujících k zařazení díla do logické
souvislosti kauzálního vývoje.309 Homolka navíc nikdy neztrácí ze zřetele sociální
podmíněnost díla, jeho vztah k objednavateli a recipientovi, jak se zrcadlí v jeho
obsahově-formální struktuře.310
Homolkův první příspěvek k tematice krásného slohu vyrostl z terénní
soupisové práce v regionu západních Čech v polovině 50. let. Péče, kterou
Homolka věnoval nově objevené deskové malbě Madony ze Svojšína, vedla přes
prezentaci na výstavě Jiří z Poděbrad a jeho doba v Národním muzeu roku 1958 a
odborné restaurování díla až k vystavení desky ve stálé expozici Sbírky starého
umění v Národní galerii. Studie, kterou při této příležitosti Homolka obrazu
věnoval, působí dodnes pronikavostí svých postřehů a inovativním přístupem.311
Samozřejmostí je při tom přesné vymezení místa, které malbě vývojově náleží, a to
za použití detailní formální a srovnávací analýzy v širokém kontextu české a
středoevropské malby deskové i knižní. Autor navíc oproti korpusu podstatně
zpřesnil chronologii deskové malby mezi léty 1400-1420. Nejdůležitějším přínosem
však je Homolkova aktualizace Kutalových a Pešinových zjištění o vícevrstevném
vývoji druhé fáze krásného slohu na materiálu deskové malby. Svojšínskou
Zásady uměleckohistorické práce v intencích Vídeňské školy (později obohacené vlastním
pochopením ikonologie a nezanedbatelnými podněty strukturalistickými) přejal Homolka od svých
učitelů Josefa Cibulky, Jaroslava Pešiny a Jaromíra Pečírky a nepochybně mu v tomto byl vzorem i
sám Albert Kutal.
310 Metodu Homolkovy uměleckohistorické práce se pokusil na konkrétním příkladu autorova
zpracování středověkého sochařství na Slovensku postihnout Ján Bakoš, Koncepcie dejín
stredovekého dreveného sochárstva Slovenska do polovice 15. storočia II, Umění 27, 1979, zvl. s.
437-443; Ján Bakoš, Český dejepis umenia a Slovensko, Umění 34, 1986, s. 216.; Ján Bakoš,
Jaromír Homolka – historik stredovekého umenia Slovenska, Ars 1996, s. 3-10; Viz též Ivo Hlobil,
Životní výročí Jaromíra Homolky, Umění 34, 1986, s. 546-547; Jan Royt, K sedmdesátinám
profesora Jaromíra Homolky, Umění 44, 1996, s. 461-462.; Pavel Preiss, Jaromír Homolka
sedmdesátník, in: Jiří Fajt (ed.), Gotika v západních Čechách (1230-1530). Sborník příspěvků
z mezinárodního vědeckého symposia. Praha 1998, s. 7-14; Michaela Ottová, K jubileu profesora
Jaromíra Homolky, Bulletin UHS 18, 2006, s. 20-21.
311 Jaromír Homolka, Madona ze Svojšína, Umění 1962, s. 425-449.
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madonu vysvětlil jako centrální článek řady formalistické v jejím vývoji od Madony
svatovítské k Madoně z Vyššího Brodu. Druhý proud, realistický, je vlastnímu úzce
vymezenému krásnému slohu v podstatě protikladný a zastupuje ho Mistr
Rajhradského oltáře s Madonou z Louvre a Bolestnou Marií z Kreuzbergu u
Českého Krumlova. Důležité je, že oba směry mají svoje kořeny již v konstitutivní
fázi krásného slohu, když formalistní navazuje na Epitaf Jana z Jeřeně, zatímco
realistický na dílo Mistra Třeboňského oltáře, jehož sloh dospívá k syntéze
s krásným slohem např. v desce s Madonou a světci z Protivína. Přijímajíc
rozvržení Pešinovo, zástupce třetího proudu – konzervativního, spjatého silně
s tradicí 14. století nalézá autor v oltáři z Roudnice. Již touto první prací zasáhl
Homolka hluboce do poznání krásného slohu. O trvalé platnosti jeho závěrů svědčí
fakt, že se s nimi konstantně setkáváme v pracích Pešinových, počínaje studií
v katalogu neuskutečněné výstavy České umění gotické 1350-1420.312
V 60. a 70. letech se širší tematika krásného slohu, napříště již
v materiálovém omezení na sochařství, stala jednou z hlavních náplní Homolkovy
vědecké práce. Již v roce 1963 se jí věnoval ve dvou recenzích, které ale svým
rozsahem a obsahem nabývají povahy samostatné základní studie. Ve vícekrát
zmiňované tandemové recenzi vídeňské výstavy313 upozornil na nedostatečně
nosný koncept sochařství internacionálního/krásného slohu, který v katalogu
představil Theodor Müller.314 Upozornil na to, že omezení problematiky na krásné
madony a piety je nedostačující, stejně jako je neuspokojivé vágní vyjádření o
počátcích krásného slohu kdesi v trojúhelníku Praha - Vídeň - Salcburk – zvláště
s ohledem na publikované výsledky Kutalovy práce. Celkově činí podle Homolky
Müllerův text dojem stagnace v oblasti obecného, teoretického promýšlení slohu.315
Homolka sumárně zhodnotil výstavu slovy, která se beze zbytku naplnila o necelá
dvě desetiletí v Kolíně nad Rýnem: „Naše účast by prospěla výstavě, která takto
podala v oblasti tzv. krásného slohu obraz nutně zkreslený, ale prospěla by i
našemu dějepisu umění, protože dobře vybraná kolekce soch by patřila nejen
k nejkrásnějším celkům výstavy, ale byla by také jedním z nejvážnějších slov ve

Viz pozn. 260.
Pešina – Homolka, K problematice evropského umění (cit. v pozn. 11), Homolka je autorem
části na s. 176-196.
314 Müller, Plastik (cit. v pozn. 69).
315 Pešina – Homolka, K problematice evropského umění (cit. v pozn. 11), s. 176-177.
312
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vědecké diskusi o významu Čech pro středoevropské sochařství kolem roku
1400.“316 V následujícím textu, který se detailně zabývá vybranými díly, se
projevuje na jedné straně míra s níž Homolka vychází z koncepce Kutalovy, ale na
straně druhé také náznaky směrů, ve kterých se od ní odlišuje a v nichž bude jeho
další práce pokračovat. Máme zde na mysli zejména zásadní otázku hodnocení
Altenmarktské madony, kterou vyčleňuje z œuvre Mistra Krumlovské madony a
upozorňuje na některé její tradičnější rysy, které ukazují spíše ke staršímu okruhu
kolem Svatotomášské piety z Brna, jejíž souvislost s parléřovskou plastikou
rozpoznal přesně Kutal již v jedné ze svých raných prací.317 Trasu, vedoucí od
parléřovského sochařství (později od Petra Parléře samotného) ke krásnému slohu,
bude Homolka sledovat ve všech příštích příspěvcích k tomuto tématu.
Ve vývoji Homolkova pojetí krásného slohu má nesporně klíčové význam
recenze Kutalovy syntézy z roku 1962. Motivován imponujícím výkonem jejího
autora, představil Homolka v konfrontaci s ním a na ploše nepoměrně omezenější
vlastní pohled na základní otázky slohu, opřený o jasně formulovaná metodická
východiska, který lze chápat jako potlačení některých Kutalových důrazů a
akcentování a domýšlení jiných. Posun, který naznačuje Homolka v interpretaci
počátků slohu směřuje od jednoho hlavního pramene, kterým byl pro Kutala
(samozřejmě že v dotyku s parléřovským sochařstvím) Mistr Třeboňského oltáře,
k akcentu na řezbářství 80. let, zejména onen okruh, který stojí parléřovskému
proudu nejblíže a který zastupují díla typu vltavické relikviářové busty či socha sv.
Mikuláše z Rožmberka. Také okruh Madony ze Žebráku není třeba vázat tak
těsnými pouty k Madoně Staroměstské radnice (a tak ji stavět do blízkosti Mistra
Třeboňského), ale spíše lze vyzdvihnout její vztah k sinému řezbářskému okruhu
let

70.

a

k hutní

plastice.318

Výhrady

vznáší

Homolka

proti

Kutalem

shromážděnému œuvre Mistra Krumlovské madony, jehož ruce připisuje pouze
madony z Plzně a z Krumlova, sv. Petra ze Slivice a sv. Kateřinu z Jihlavy. Zejména
socha sv. Petra se Homolkovi jeví jako podstatná, a to pro její vazby na parléřovské
sochařství sahající až k přemyslovským tumbám na straně jedné a ke konzole
Toruňské madony na straně druhé. Sochy jako toruňský Mojžíš či slivický Petr totiž

Ibidem, s. 177.
Albert Kutal, Pieta v kostele sv. Tomáše v Brně, Brno 1937.
318 Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 428.
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po právu obracejí pozornost k realistické složce krásného slohu. Co se týče
chronologie, je Homolka nakloněn spíše staršímu názoru Kutalovu, že totiž
Plzeňská madona obsahuje některé parléřovské rysy, které ji staví ještě před
relativně spolehlivě datovanou sochu z Altenmarktu. Zásadní odlišností je také
Homolkův názor na umělecké východisko Mistra Týnské kalvárie, které vidí
v poparléřovském slohu konce 14. století, tedy mimo hlavní proud krásného slohu,
čímž přispívá ke zpřesnění Kutalem navržené vnitřní diferenciace slohu kolem
roku 1400.319
Závěrem Homolka vytyčuje trasu, po níž by se mělo následující bádání
ubírat, a opět je to směr, který v hrubých obrysech naznačil už Kutal a který
Homolka zpřesňuje a domýšlí: Jde o myšlenku diferenciace uvnitř slohu, spojenou
s myšlenkou multiplikace vývojových genetických řad, k jejichž konstrukci studium
směřuje. Kutal připouští dva základní proudy, ale nepokročil již k myšlence jejich
paralelity a vzájemných interakcí, spíše hovořil o prudkém střídání výtvarných
názorů. Pro Homolku je naopak možnost, že tyto proudy (a může jich být i větší
množství) aktivně koexistují vedle sebe v jednom časovém okamžiku, otevřením
dalších perspektiv k prohloubení znalostí o tomto složitém úseku dějin českého
výtvarného umění: „Domníváme se, že východiskem je vytvoření více paralelních
řad a současně jejich rozdrobení na kratší úseky umožňující zachytit soustavněji
nástup nových myšlenek; tedy hustší síť, která pokryje pravidelněji mapu
historického dění. Taková totální konstrukce řad by mohla vyčerpat plněji
všechny vlastnosti zachovaných památek, znamenala by uskutečnění myšlenky
jednoty protikladů při zkoumání jednotlivých kusů i větších celků a poskytla by
také větší možnost výkladu.“320
Příspěvek do sborníku ke Kutalovým šedesátinám věnoval Homolka složité
otázce vzniku krásného slohu.321 V hlavních rysech načrtl odpověď již Kutal.
Homolka se ale nesmířil s myšlenkou, podle jeho názoru poněkud zjednodušující,
že jako spiritus movens celého slohu by měl vystupovat pouze Mistr Třeboňského
oltáře (respektive jím iniciované umění v syntéze s parléřovskou plastikou).
Pokusil se tedy ukázat, že základna krásného slohu byla v oblasti sochařství značně
Ibidem, s. 431.
Ibidem, s. 136.
321 Jaromír Homolka, Einige Bemerkungen zur Entstehung des Schönen Stils, Sborník prací
Filosofické fakulty Brněnské university F 8, 1964, s. 43-60.
319
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širší, než se domníval Kutal. Poukázal na syntézu parléřovského sochařství, které
v 80. letech opouští úzký sociální rámec dvorského umění, se silnou tradicí
domácího řezbářství sahající od okruhu Mistra Michelské madony přes silnou
vrstvu trůnících madon až do konce 70. let. Takto vzniklá široká základna se stala
kolébkou krásného slohu a její šíře také dostatečně průkazně vysvětluje rychlé
šíření a přijetí slohu ve všech vrstvách české společnosti na konci 14. století322
Oproti Kutalovi tak došlo k rozšíření: k vrstvě ovlivněné Třeboňským mistrem a
k hutnímu sochařství přibyla mohutná skupina tradičně orientované řezby, která
ovlivnila jak sociologickou skladbu krásného slohu, tak vyšla vstříc jeho
historizujícím tendencím.
K historismu v krásném slohu se Homolka vrátil ve studii otištěné o rok
později ve sborníku Květově.
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Zde představil nikoli synchronní diferenciaci

vývoje v jeho celku (v intenci citovaného výroku z recenze Kutalovy knihy), ale
naopak diachronní diferenciaci jedné vývojové linie, jinými slovy precizní
charakteristiku

tří

vývojových

stadií

genetické

řady

připisované

Mistru

Krumlovské madony. Vyšel při tom z Kutalova postřehu, že krásný sloh není jenom
vývoj vpřed, ale také návrat ke staršímu výtvarnému názoru a pokusil se podobu
tohoto návratu nejen detailně popsat, ale také ho uvést do vztahu k dobové
spiritualitě a kultuře. V první fázi vývoje Krumlovské řady jde o návrat
k tradičnímu typu kultovní sochy přičemž povaha tohoto návratu by se dala spíše
popsat termínem survival. Plzeňská madona (protože ta, jak bylo již řečeno, stojí
v Homolkově pojetí na počátku krumlovského typu) totiž přejala schéma,
vytvořené ve Francii již v klasickém období katedrálního sochařství, které se
později rozšířilo po celé Evropě a ještě ve druhé půli 14. století bylo běžně užíváno.
Spojovacím článkem k Plzeňské madoně jsou zde drobné práce jako Madona
z Hejnic či ze Slatiny.324 Precizní analýzou, která přesáhla přísně formální rámec
směrem k strukturálně pojatému výkladu jednoty formy a obsahu, doložil
Homolka, že toto staré schéma naplnil umělec novým pojetím, které bylo pevně
zakořeněné v realismu parléřovského sochařství a tento nově vzniklý útvar –
krásnou madonu – vztáhnul k náboženskému a spirituálnímu prostředí
Ibidem, 60.
Jaromír Homolka, On the development of Czech Gothic Sculpture about 1400, Acta
Universitatis Carolinae 1965, s. 113-122.
324 Ibidem, s.. 114.
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v předhustiské Praze. Druhým vývojovým stupněm je samotná Krumlovská
madona. V ní se dokonalost formálního provedení snoubí s kultovní funkcí
v poloze, kterou Homolka popisuje jako „the sensually concrete expression of an
ideal and completely spiritual phenomenon.“325 V Krumlovské madoně není
návratu ke starší formě – je to socha svým způsobem renesanční, která se svým
konkrétním realismem řadí po bok prací Sluterových. Ač stále v souřadnicích
umění náboženského, svými výtvarnými kvalitami překračuje jeho hranice do sféry
estetické funkce. V tom je blízká soudobému protohumanismu, reprezentovanému
kupříkladu dílem Ackermann aus Böhmen. Třetí stupeň vývoje krumlovské řady
zastupuje nově zhodnocená Madona z Chlumu sv. Máří. Právě až v této
manýristické fázi krásného slohu vidí Homolka konkrétní projev regotizace,
obnovení kaligrafického principu a nové hierarchizace formy.326 Poukazem na
paralelní vývoj v deskové malbě (kde se regotizační tendence projevují ve vrstvě
Mistra Vyšebrodské madony), kterým výsledky z oblasti studia plastiky povýšil na
rovinu obecnější platnosti, tak podstatně zpřesnil chápání fenoménu historismu
v umění krásného slohu.
Genezi krásného slohu věnoval Homolka obsáhlou monografickou studii
v roce 1974.327 Jak napovídá název, autor se soustředil zejména na prozkoumání
terénu pražského umění 80. let 14. století, v němž již Kramář (a po něm Kutal)
postřehl vlastní základnu umění přelomu 14. a 15. století. Homolka se zaměřil na
dva sochařské komplexy ve veřejném pražském prostoru, spojené objednavatelsky
s dvorským prostředím a autorsky se širším okruhem parléřovské huti – na
výzdobu Staroměstské mostecké věže a severního portálu kostela P. Marie před
Týnem. Obě dvě kapitoly práce328 jsou především vyčerpávajícími rozbory daných
uměleckých děl, jejich stránky formální i významové ve vzájemné korelaci a
jednotě. Lze říci, že studie je nejpropracovanějším a nejoriginálnějším příkladem
aplikace ikonologické metody v české uměleckohistorické medievistice. Ikonologie
v Homolkových rukách však nezůstává nástrojem k demaskování skryté symboliky
Ibidem, s. 116.
Ibidem, s. 118.
327 Jaromír Homolka, Studie k počátkům krásného slohu v Čechách. Acta Universitatis
Carolinae Philosophica et Historica Monographia LV, Praha 1974.
328 Práce byla původně zamýšlena ve větším rozsahu – kapitoly o arcibiskupovi Janu z Jenštejna, o
Petru Parléřovi a o Mistru třeboňského oltáře publikoval Jaromír Homolka na jiných místech,
zatímco speciální studie o Jindřichu Parléřovi či o vývoji piety ještě na svoje uveřejnění čekají.
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výtvarného díla, ale ve spojení s hlubokým socio-historickým ponorem pomáhá
pochopit umění v jeho tehdejší společenské funkci a formulovat totální výklad
výtvarného díla jako „myšlenky historicky podmíněné a podílející se na
společenské problematice doby.“329
Kromě řady speciálních poznatků a jejich obecnějších interpretací,
formuloval Homolka ve studii řadu závěrů, které podstatně posunuly pojetí
krásného slohu jako celku. Předně vnesl do diskuse o obecných charakteristikách
slohu další aspekt – filosoficko-teologický, kterým nově motivoval vícekrát
zmiňovaný historismus: v krásném slohu „se setkává zjemnělá a rafinovaná
dvorská kultura a osobní zbožnost augustiniánské a humanisticky zbarvené
devotio moderna s rozhodným příklonem k dogmatu a obnovením staré
středověké tradice a tradičního řádu symbolického zobrazení. Odtud vyplývá i
historizující podoba krásného slohu.“330 V Homolkově důrazu na teologické a
obecně náboženské pozadí krásného slohu, na jeho těsné sepjetí s okruhem
Jenštejnovým, ale v některých rysech i s protoreformačním prostředím obecněji,
lze

spatřovat

domyšlení

a

překonání

pronikavé

úvodní

kapitoly

knihy

Kropáčkovy.331 Tím, že za inkunábule krásného slohu označil sochy z horní etáže
výzdoby Mostecké věže a že v Mistru Týnského tympanonu poznal jednu z vůdčích
uměleckých osobností českého umění 80. let, Homolka opět podstatně rozšířil a
zpřesnil znalost základny, z níž krásný sloh vyrostl. Nejdůležitější přínos knihy pro
pochopení krásného slohu pak spočívá právě v postižení umělecké individuality
Mistra Týnského tympanonu, která v sobě spájela jak poučení z pražského
parléřovského sochařství, tak znalost progresivního umění franko-vlámského a
velké pisanovské tradice italské. Takto plastická osobnost tvořila podle Homolky
spolu s Petrem Parléřem, Jindřichem Parléřem a Mistrem Třeboňského oltáře
základní kóty mnohotvarého pražského uměleckého prostředí 80. let, které bylo
svými potencialitami zcela rovnocenné dalším centrům internacionálního slohu –
Paříži a Lombardii. V českém prostředí však v dalším vývoji převládla jedna
z těchto potencialit – cesta, kterou reprezentoval zejména Jindřich Parléř. Ta se
soustředila na tvorbu izolovaných děl sloužících převážně devocionálním účelům a

Homolka, Studie (cit. v pozn. 327), s. 8.
Ibidem, s. 54.
331 Kapitola nazvaná „Historický úvod“, in: Kropáček, Malířství (cit. v pozn. 208), s. 9-22.
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dobové dilema – „rozpor mezi starou tradicí symbolického zobrazení a novou
tendencí k poznání a zobrazení skutečnosti a osobní zkušenosti“ –překonala
„novou aktualizací tradiční symboliky“.332 Těmito zjištěními Homolka přispěl k
řešení otázky západních vlivů v rané fázi krásného slohu a zpřesnil pochopení jeho
historizujícího aspektu. Především ale odpověděl na dosud otevřenou otázku: co to
věcně historicky znamená, když prohlásíme, že „krásný sloh je specifickou
středoevropskou variantou slohu internacionálního, jak svojí podstatou, tak svojí
genezí“? Toto dualistické tvrzení, které mělo doposud charakter ne nepodobný
zenovému koanu, naplnil Homolka ve Studii k počátkům krásného slohu
konkrétním obsahem.
Problematika donátora v konstitutivní fázi krásného slohu, kterou Homolka
řešil již v předchozí publikaci, vystupuje jako dominantní téma ve studii o Janu
z Jenštejna, která je patrně další z postupně uveřejňovaných kapitol šířeji
koncipované práce o Petru Parléřovi a genezi a charakteru českého krásného
slohu.333 Autor pokračuje organicky v souvislostech vytýčených ve straší studii –
odkrývá počátky krásného slohu jako jednotlivé kořínky pozdějšího mnohotvarého
organismu. Na rozdíl od dvorského okruhu a jeho hlavních zakázek v městském
prostředí se nyní Homolkův zájem soustředí na okruh katedrální. Zde působí až do
svojí roztržky s královskou mocí postava třetího pražského arcibiskupa Jana
z Jenštejna. Do jeho blízkosti lze situovat počátky onoho proudu, který se stal
v krásném slohu dominantní, proudu reprezentovaném Jindřichem Parléřem a
Mistrem Osvaldem. Důraz položený na tohoto malíře, jako jednoho z iniciátorů
slohu, patří bezesporu k hlavním inovacím, které Homolkův referát do
problematiky vnesl. Jenštejn v Homolkově pojetí není pouhým pasivním
úběžníkem, v jehož okruhu se stýkají prameny směřující k vytvoření nového slohu.
Arcibiskup svým příklonem k dogmatickému proudu, který začal hránit v opozici
k protoreformačnímu hnutí, ovlivnil podobu slohu jako umění zaměřeného na
jednotlivý devoční obraz, svou mariánskou úctou předznamenal jeho motivickou
monotónnost a svojí estetikou – napájejíc se z augustinovských a novoplatónských
pramenů, spatřuje nejvyšší smyslově postižitelnou formu krásy v podobě Mariině a
Ibidem, s. 95.
Jaromír Homolka, Arcibiskup Jenštejn a výtvarné umění (poznámky k výtvarné propagandě
v předhusitských Čechách), in: Jenštejn 1977. Sborník. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1977, s.
115-151.
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Kristově334 – zasáhnul zřejmě i formální složku rodícího se krásného slohu.
„Jenštejn se jeví jako zcela pozoruhodný donátor, který … aktivněji a záměrněji
spoluurčoval podobu svých objednávek. … Také v rovině formální participoval …
především na směru formulovaném Jindřichem Parléřem, Mistrem Osvaldem a
Třeboňským mistrem a vyústivším v umění krásného slohu.“335
Syntézu svých dosavadních poznatků a názorů na podstatu a genezi
krásného slohu podal Jaromír Homolka ve své stati v kolektivním díle, věnovaném
umění středověké Prahy.336 Zopakoval Kutalův názor o klíčové roli Mistra
Třeboňského

oltáře,

jehož

přínos

konkrétněji

vymezuje

jako

tendenci

k osamostatnění figury, vydělení námětu z narativního kontextu a směřování
k izolovanému devočnímu obrazu. Podstatnější role je přisouzena svatovítské huti
a konkrétně přímo Petru Parléřovi. K jeho osobě lze vztáhnout ty rysy krásného
slohu, jako je formální dokonalost a dokončenost tvarů, spojení smyslového
přístupu ke skutečnosti s čistou abstrakcí, oživení lineárně rytmické kaligrafie, či
sám ženský typus krásných madon, kořenící v triforiových podobiznách. Přímo
z jeho ruky je Madona Toruňská a nedochovaný pravzor horizontálních piet. Pro
Homolkovu konstantní snahu o postižení

hlubší diferenciace slohu je

signifikantní, že již v jeho samých počátcích odlišuje od právě popsané linie
v rámci pražské huti druhý proud, který se vyznačuje tendencí ke konvenčnějšímu
a nadindividuálnímu tvaru a k lineárnímu vzorci. Jeho zástupcem je socha sv.
Václava a jeho exponentem byl s vysokou pravděpodobností Jindřich Parléř, autor
Svatotomášské piety (převádějící Petrův vzor do poněkud stylizovanější roviny) a
Šternberské madony (kterou vyznačuje stejný vztah k Madoně Toruňské).337
Hlavní rysy výtvarných děl vrcholného krásného slohu vidí autor v typologické
závaznosti a teologicky promyšlené ikonografii. Zde jistě nebyl bez významu vliv
objednavatelů – na prvním místě arcibiskupa Jana z Jenštejna. Do jeho
bezprostředního okruhu lze, kromě dalších prací, včlenit zejména dvě sochy, které
nechal postavit v polovině 80. let na pilířích závěru svatovítského chóru a jejichž
vliv byl jistě dalekosáhlý – krásnou madonu a bolestného Krista.

Ibidem, s. 133.
Ibidem, s. 131-132.
336 Jaromír Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha středověká. Praha 1983, s.
359-489, zvl. 435-463.
337 Ibidem, s. 438.
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Homolka v tomto textu podal definici krásné madony, kterou překonal starý
a poněkud zevšeobecňující výkon Pinderův. Pro její výstižnost odrážející také
autorovo pochopení krásného slohu jako celku, si dovoluji ocitovat ji v podobě
pouze nepodstatně krácené:
„Krásná madona … je tedy zvláštní typus většinou samostatně stojící
sochy, kterou charakterizuje dosti specifický vztah ikonografie a formálního
pojetí. Pohybové rozložení Mariina těla, vyplývající z kontrapostu, je nadsazením
a formálně svébytným rozvedením „ornamentalizováno“, povýšeno nad
konkrétní skutečnost a svět, a stejný smysl má harmonicky uspořádaná bohatá
drapérie i idealizovaný krásný obličej lemovaný zvlněnými a jemně cizelovanými
a ornamentalizovanými vlasy. S nevídanou logikou a virtuozitou i půvabem a
lehkostí je vyvedena z jednoho základního motivu celá forma i její rytmus,
rozvedený v bohaté varianty až do posledního detailu. … K tomu

přistupují

veristické detaily … a úžasný smysl pro hmotu inkarnátu, smyslově konkrétní a
až emailově hladkou. To vše propůjčuje sochám dojem fyzické přesvědčivosti či
bytí, zároveň zbaveného jakékoli náhodnosti a vyňatého z času, povýšeného nad
pozemskou skutečnost, což ještě vystupňováno či dovršeno technickou brilancí
zpracování a barevností (akord bílé, modré a zlaté), se vymyká nelomností barev
běžné optické zkušenosti; v rámci středověké barevné symboliky ukazuje
jednoznačně k oblasti nadpozemské.“338
Z krumlovské řady je v Homolkově pojetí nejstarším příkladem madona
z Plzně, blízká ještě svým pojetím parléřovské skulptuře. Sama Krumlovská
madona potom stojí svým vyhraněně artistním pojetím na samém vrcholu
možností slohu. Od Toruňské madony ji odlišuje zejména základní koncepce, která
zaměnila objemovost za reliéfnost či preferenci průčelního pohledu. Vznikla někdy
v klasické fázi slohu – v 90. letech 14. století. S opukovými pracemi se sice
setkáváme i v následujícím desetiletí, ale již se hlásí změny ideové a sociální, které
postaví na přední místo řezbářství, určené pro objednavatele z měšťanského
prostředí. Tato změna je vyznačena i tím, že do popředí se namísto katedrály
dostává Týnský chrám. V poklasické fázi lze také rozlišit dvě tendence, z nichž
první vyznačuje mariánská tematika a tradičně reprezentativní pojetí, zatímco

338

Ibidem, s. 443-445.
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druhý je orientovaný na náměty eucharistické a na jeho platformě se odehrává
obrat k realismu. Jeho exponentem je Mistr Týnské kalvárie, školený ještě
v parléřovském okruhu, v jehož osobě se setkává diferenciace počátků i
rozrůzněnost závěrečné fáze krásného slohu.
Náročnou komplexní koncepci, kterou Homolka v knize o Praze představil
na konkrétním materiálu jako uzavřenou a určenou pro široké auditorium,
zpracoval později v otevřené formě specialistům určeného programu. Tak by se
dala charakterizovat stať omezeného rozsahu, ale klíčového významu, kterou byl
Homolkův příspěvek na česko-slovenské konferenci v Bratislavě v roce 1988.339
Zatímco směrem do budoucna otevírá badatelské perspektivy a metodické
možnosti dalšího studia (které autor v poslední době proměňuje v konkrétní
studie), vůči minulosti má charakter mezníku: Doposud se Homolka s Kutalovou
koncepcí vyrovnával její modifikací či domýšlením, její kvantifikací, řekněme –
v tomto textu jde však o změnu kvalitativní, Kutalova koncepce je ve svých
hlavních bodech překonána a opuštěna.340 Tato změna přitom není náhlá, její
genezi jsme sledovali v předcházejících textech.341 Základní kámen nové stavby je
vyjádřen v tomto souvětí: „Proti Kutalovi se však kloníme k mínění o přímém a
bezprostředním spojení sochařství krásného slohu s klasickou fází pražského
parléřovského sochařství sedmdesátých let, které vůbec prvně formuloval už roku
1928 Vincenc Kramář (a tedy k předpokladu, Kramářem už expresis verbis
nekonstatovanému, o podstatně aktivnějším a významnějším tvůrčím podílu
Petra Parléře samotného).“342
Toto pojetí přináší několik podstatných konsekvencí, které Homolka
v dalším textu představuje. Předně lze nyní sestavit plynulou vývojovou genetickou
řadu s několika pevnými datačními body – od sochy sv. Václava ke Krumlovské

339 Jaromír Homolka, Středověké umění kolem roku 1400, in: Ján Bakoš (ed.), Kontexty
českého a slovenského umenia (zborník referátov z konferencie). Bratislava 1988, s. 33-43.
340 Toto vyjádření nelze vnímat absolutně, protože už jenom v tom, na jaké otázky se v rámci studia
krásného slohu Homolka zaměřuje a jakým způsobem na ně hledá odpovědi, se ukazuje, jak
hluboce zůstává v jeho přístupu Kutalovo dědictví přítomno.
341 Za moment počátku tohoto obratu snad můžeme označit Homolkovy příspěvky do „handbuchu“
kolínské výstavy Parléřové a krásný sloh z roku 1978/79. Viz níže pozn. 415 a 420. Jako v podstatě
dopracovaná, ale postrádající onen příznačně manifestační charakter se koncepce objevuje právě
v knize o středověké Praze. viz pozn. 336.
342 Homolka, Středověké umění (cit. v pozn. 339), s. 33.
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madoně.343 Tato řada pak nově potvrzuje Kutalovo mínění o avantgardní roli
sochařství v procesu vzniku krásného slohu. Dalším důsledkem je opětovné
překonání Pinderova umělého vydělení krásných madon a piet344 z obecné
problematiky slohu poukazem na bezprostřední filiační vztahy mezi hutní
plastikou spojenou s architekturou a izolovanými opukovými devočními sochami,
jejichž platformou je filiální síť parléřovských hutí. Z duální povahy Parléřovy
umělecké individuality pak plyne důsledek pro další Homolkovo studium patrně
nejpodstatnější: „existence krásného slohu v architektuře“, jehož „…základní znak
bychom mohli vidět v charakteristickém protikladu a jednotě hmoty či zdi a
článkované struktury stěny …, dovedené in extremis a výrazně dynamizované.
Strukturálně to odpovídá stavbě krásné madony.“345
Rovněž v dalším důrazu Homolkova koncepce překonává Kutalovu, na níž
zároveň opět navazuje. Jde o pochopení historizujícího aspektu formální stránky
krásného slohu – návratu k idealizující francouzské kaligrafii. Znovu se zde vrací
myšlenka survivalu v postřehu, že tato idealizující kaligrafie (jejímž vlastním
polem byla draperie) nevymizela ani po polovině 14. století, tedy ve fázi
vzrůstajícího realismu, ale začala být používána diferencovaně a hlavně významuplně. Do umění kolem roku 1400 pak vešla právě touto kontinuální cestou, nikoli
retrográdním návratem.346 S obnovou lineární kaligrafie nebylo tedy zapotřebí
čekat na velkého idealistu – Mistra Třeboňského oltáře, jemuž tento čin připisuje
Kutal, ale nalezneme ji (nikoli paradoxně) spíše právě u Petra Parléře.347 Další
novum, které ze svojí koncepce Homolka vyvodil (náznaky byly zřejmé již ve studii
o Jenštejnovi) je tedy odklon od myšlenky syntézy parléřovského umění (v užším,
Vyloučení sochy sv. Václava z genealogie krásného slohu bylo, podle Homolky, největší slabinou
Kutalovy koncepce.
344 Vzhledem k tomu, jak Homolka aktualizuje některé dávné postřehy Kramářovy, lze na tomto
místě připomenout již citovaný Kramářův názor: „Německá věda vyčarovala si zvláštní problém
,krásných madon‘, jak bývají tyto madony bezdůvodně nazývány, čímž uvedla jen zmatek do
studia plastiky 15. století.“ Viz str. 45.
345 Homolka, Středověké umění (cit. v pozn. 339), s. 36.
346 Ibidem, s. 36-37.
347 Již dříve Homolka naznačil, že s obnovou velké draperie v českém malířství nezačal Mistr
Třeboňský, ale již mistr Teodorik. A učinil tak významuplně, když navázal na italská řešení, která
velkou ideální draperii rezervovala pro hierarchicky důležitější postavy, pro světce a zejména pro
Krista. Mistr Třeboňský dovedl pak toto pojetí až na hranice jeho vnitřní potence. „Tato koncepce
Třeboňského mistra a sochařské invence pražské svatovítské hutě a Petra Parléře především
podmínily formulaci a význam draperie v umění krásného slohu, krásných madon a piet. Neboť zde
se právě draperie stala nositelem určitého významu.“ Jaromír Homolka, Příspěvek k ikonografii
českého umění 2. poloviny 14. století, in: Mezinárodní vědecká konference (cit. v pozn. 9), s. 159180, zvl. s. 174.
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na Petra Parléře zaměřeném smyslu) s uměním Třeboňského mistra coby základny
krásného slohu.348 Jeho místo zaujme napříště Mistr Osvald, umělec Parléřovi
zejména místem působení kromobyčejně blízký. Zde je otevřena další cesta
speciálnímu studiu, protože umělecký profil a koneckonců ani œuvre Mistra
Osvalda nejsou ještě přes některé náznaky dostatečně jasně definovány.349
Poslední impuls, který Homolka udělil budoucímu studiu, se skrývá ve zjištění
(latentně opět přítomném u Kutala v pasážích o pietě Svatotomášské), že iniciační
roli v krásném slohu sehrál nikoli typ krásné madony, ale krásné piety – a tento
ikonografický typus v první fázi ohraničené rokem 1400 také kvantitativně
dominoval. Pieta je také vlastním polem hluboké ikonologické analýzy vztahu
krásného slohu k některým teologickým pojmům, na jejichž aktuálnosti se toto
umění samo podílelo.350
Pandánem k tomuto programovému článku, v němž Homolka představil
zahraniční

odborné

veřejnosti

posun

problematiky

oproti

kolínskému

„handbuchu“, je jeho příspěvek na konferenci ve Štýrském Hradci v roce 1990.351
Autor zde již v krátkosti konkrétně doříkává možnosti, které otevřel svoji novou
koncepcí.352 Počátek krásného slohu je třeba hledat v pražském centru, konkrétně
v katedrální huti v blízkosti Petra Parléře v 70. letech. Bezprostředně s ním je
spojen vznik krásné piety (panovnické postavy na průčelí Mostecké věže) i krásné
madony (jak dokládá zejména srovnání Mojžíše na konzole pod Toruňskou
madonou

s hlavou

Přemysla

Otakara

I.).

V oblasti

malířské

postupuje

v naznačeném směru ještě dále – principy krásného sloho se již nepřipravují
v dílně Osvaldově (tam hrání již jednotlivé jeho konkrétní rysy), ale dokonce již
v díle Theodorikově (soustředění na jednotlivou figuru, obnova lineární kaligrafie

348 Tato syntéza proběhla později a zůstala vyhrazena mladším hutním sochařům, kteří snad byli
totožní se syny Petra Parléře, Ibidem, s. 40.
349 K Mistru Osvaldovi doposud zejména: Karel Chytil, Mistr Osvald a jeho účastenství při
výzdobě v chrámu Svatovítském, Památky archeologické 15, 1891, s. 25n; Jakub Vítovský,
Nástěnné malby ze XIV. století v pražské katedrále, Umění 24, 1976, s. 473-503; Karel Stejskal,
Klášter Na Slovanech, pražská katedrála a dvorská malby doby Karlovy, in: Chadraba, Dějiny (cit.
v pozn. 264), zvl. s.336-338.
350 Náběhy k této analýze na s. 41-43, imponující navzdory omezenému prostoru svojí
koherentností, odkazují opět k budoucí, vícekrát anoncované rozsáhlejší studii věnované tématu
piety.
351 Internationale Gotik in Mitteleuropa. Příspěvky z této konference vyšly ve sborníku Pochat –
Wagner, Internationale Gotik (cit. v pozn. 62). Viz také výše pozn. 123.
352 Jaromír Homolka, Prag und die mitteleuropäische Kunst um 1400 – Einige Bemerkungen.
in: Pochat – Wagner, Internationale Gotik (cit. v pozn. 62), s. 174-181.
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(sic!)), Je to posun logický, který musel následovat – s ohledem na jeho
„merkwürdiger

Parallelität

mit

der

parlerischen

Bildhauerei,

der

ein

Spezialstudium zu widmen wäre“353 – v souvislosti s přenesením důrazu na Petra
Parléře. Naopak umění Mistra Třeboňského oltáře bude nutno vnímat v blízké
souvislosti s tvorbou Parléřových synů a nástupců ve vedení katedrální huti.
V katedrálním prostředí lze navíc hledat i impulsy ikonografické: např. freskový
andachtsbildový

cyklus

(cum

grano

salis…)

ve

Svatováclavské

kapli.354

V souvislosti s posunutím celého procesu hlouběji do 70. let souvisí také pohyb
v koncepci pozdní fáze slohu. reakce na návrat k symbolické reprezentaci
nepřichází až v prvním desetiletí 15. století ale zvedá se již v 90. letech, organicky
napojena na kontinuální proud parléřovského řezbářství, který běžel nedotčen
krásným slohem v jeho manýristické podobě. Umění Mistra Týnské kalvárie,
tematizující eucharistickou ideu těla a krve Kristovy, tvoří podle Homolky „eine
Parallele … zum vorhussitischen und hussitischen Kult des Altar-Sakraments und
Kommunion sub utraque.“355
Homolka zakončuje referát formulací, která má kořeny ještě v Pešinově
odmítnutí Pächtova zjednodušujícího bonmotu a která expresis verbis relativizuje
sám pojem internacionální sloh: „Zum anderen scheint es uns evident zu sein, daß
wir uns … mit dem Schönen Stil in einer anderen inhaltlichen und formalen
Antmosphäre befinden als z.B. mit der Kunst französischer Höfe … Auch daraus
geht wohl hervor, daß heute eine wissenschaftliche Skepsis gegenüber dem
Begriff des „Internationalen Stils“, beziehungsweise einer allzu allgemeinen
Anwendung des Begriffes „Internationalen Stil um 1400“ angebracht ist.“356 Že se
postupem času prosadil právě tento zdrženlivý pohled, toho důkazem budiž i velké
výstavní podniky z posledních let, které, ač se věnovaly právě umění kolem roku
1400, ponechávaly stranou otázky obecná a stály na koncepcích vybudovaných na
přísně lokálních základech.357
Možnosti a cesty, které ve svém programu z roku 1988 Homolka otevřel,
jsou bezpochyby nosné. Náročnosti, které kladou na komplexní připravenost
Ibidem, s. 176.
Ibidem.
355 Ibidem, s. 179-180.
356 Ibidem, s. 180.
357 K pojetí internacionálního slohu na výstavách ve Francii, v Praze (New Yorku) a v Budapešti
(Luxemburgu) viz na příslušných místech: Pozn. 129, 446 a pozn. 254 ve II. části na s. 178-179.
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354

87

badatele, jenž se po nich vydá, však v současné době (měřeno počtem publikací
takového charakteru) dostojí pouze jejich autor sám. To ukázal v posledních dvou
studiích k tématu, které byly přiléhavě charakterizovány jako „směřující často až
k samým hranicím poznání.“358 Zabývá se v nich strukturálně pojatou analýzou
výtvarného díla a jeho komparací s výtvarným dílem jiného uměleckého druhu.
Konkrétně srovnává Parléřovy realizace v architektuře a v sochařství a směřuje
k postižení jednotícího tvůrčího principu neboli „rukopisu“.

359

Náročná činnost

porovnávání zobrazivého a nezobrazivého umění, vyžadující značnou míru
analytického vidění a abstraktního myšlení, přináší v Homolkových aplikacích
pozoruhodné výsledky. Srovnávací analýza vztažená k architektonickému dílu
nepochybného Parléřova autorství (kaple Všech svatých), potvrzuje již dříve
vyřčenou hypotézu, že sám Petr Parléř je autorem ztracené Toruňské madony360 a
v jeho bezprostřední blízkosti vznikla i madona Krumlovská. Jednotícím principem
je pojetí díla jako důsledně dvouvrstvé struktury, kdy jádro a exteriér jsou spojeny
řadou tektonicko-atektonických vztahů, resp. kdy jsou tyto logicko-protikladné
vztahy vedeny „mezi figurou a velkou lineárně plastickou drapérií (plně
artikulovaný princip dvojího tvaru, Kern und Schale).“361 Ve studii o Sloupové
síni Pražského hradu je princip dvojího tvaru či prostoru, jakési vnitřní strukturní
nespojitosti vlastní Parléřovým dílům, předložen jako doklad správnosti dřívějšího
připsání této architektury Petru Parléřovi, jehož původcem je Jan Muk ml. Tento
princip Homolka sleduje i v parléřovské sochařské tvorbě a označuje ho za úhelný
kámen pozdně gotického sochařství. „Už od sakristie je tedy labilní statuarika
spojována s problémem dvojího tvaru či prostoru – ve Sloupové síni řešení
vyzrálo – a krátce na to, po určitém „zkoumání“, ovládla také sochařství (krásné

Michaela Ottová, K jubileu (cit. v pozn. 310), s. 20.
Řeč je o studiích: Jaromír Homolka, Královská kaple Všech svatých na Pražském hradě, in:
Dalibor Prix (ed.), Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 141-146; Jaromír
Homolka, Paris – Gmünd – Prag. Die königliche Allerheiligenkapelle auf der Prager Burg, in:
Parlerbauten – Architektur, Skulptur, Restaurierung, Stuttgart 2004, s. 135-139); Jaromír
Homolka, Příspěvek k dějinám české architektury krásného slohu (kolem roku 1400). K slohové
situaci tzv. Sloupové síně Pražského hradu, in: Lenka Bobková – Mlada Holá (edd.), Lesk
královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85.
narozeninám, Praha – Litomyšl 2005, s. 265-271.
360 Jaromír Homolka, Zur Kunst der Gotik in Böhmen, in: Kunst der Gotik aus Böhmen.
Katalog zur Ausstellung im Schnütgen-Museum Köln. Köln a.R. 1985, s. 68.
361 Jaromír Homolka, K jednomu motivu krásných Madon, in: Acta historiae artis Slovenica
6/2001, s. 5-16, resumé: http://www.zrc-sazu.si/uifs/acta/Acta_6_2001.htm#Homolka, vyhledáno
25. 7. 2006.
358
359

88

Madony, jmenovitě Toruňská a Krumlovská), aby posléze – opět ve spojení: dvojí
tvar a labilní dynamická statuarika – odtud vyrostl jeden ze základních
výtvarných principů pozdně gotického sochařství.“362
Přínos Jaromíra Homolky pro studium krásného slohu je tedy enormní.
Vyšel z koncepce Kutalovy, kterou v řadě monografických prací podrobil verifikaci
konfrontací s důsledně analyzovaným materiálem. Posuny a doplnění, které
z těchto studií rezultovaly, vedly nakonec k formulaci vlastní koncepce v jejímž
středu stojí otázka původu a genese krásného slohu, která v sobě ale obsahuje i
podněty k novému promýšlení druhé fáze po roce 1400. Snad se nedopustíme
smysl pozměňující simplifikace, když popíšeme základní půdorys složité stavby
Homolkova pojetí jako posun od důrazu na Mistra Třeboňského oltáře a
parléřovské umění 80. let k akcentu na Petra Parléře samotného a katedrální
centrum, včetně malířství reprezentované především Mistrem Osvaldem v 70.
letech 14. stol (či dokonce až k promýšlení role Mistra Theodorika při vniku
krásného slohu). K výrazným pozitivům koncepce pak patří, a zde nám budiž
dovoleno ocitovat slova, kterými sám autor zhodnotil před lety pojetí Kutalovo, že
„není dogmaticky uzavřená a že otevírá některé nové pohledy a naznačuje tedy
směr dalšího studia.“363
Vývoj při tom prodělal i Homolkův metodický přístup k látce. Od počátku
byla jeho základnou detailní formální a slohová analýza, k níž později přibyly dva
výrazné nástroje: ikonologická analýza a sociálně-funkční pohled, zaměřený na
přínos objednavatele. V poslední etapě se do ohniska Homolkova přístupu dostává
otázka vkladu geniální umělecké individuality, která je schopna vymanit se
z dobových konvencí a transformovat je do nového principu, který se svým
vnitřním souladem s obecnou duchovní dobovou problematikou stane principem
slohotvorným.364 K postižení této individuality dospívá strukturální analýzou
výtvarného díla zacílenou na nalezení jeho jednotícího principu, který je nezávislý
Homolka, Příspěvek k dějinám (cit. v pozn. 359), s. 270.
Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 432.
364 A není zde míněn pouze krásný sloh, jako umění do značné míry ovlivněné Parléřovou
uměleckou individualitou, ale, jak ukázala poslední citace, směřuje se k uznání zásadního Parléřova
přínosu pro celé umění pozdně gotické. Do okruhu těchto myšlenek patří i vícekráte tematizovaná
Homolkova teze o Parléřovi jako architektovi, který se s klasickou katedrální gotikou vyrovnal tím,
že dovršil její sekularizaci a rozbil ji na poli jejích vlastních principů. viz Homolka, Středověké
umění (cit. v pozn. 339), s. 35.
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na konkrétním uměleckém druhu a dovoluje nahlédnout vlastní tvůrčí postoj
umělcův. V tomto bodě se Homolka blíží pochopení díla u Hanse Sedlmayera a
jeho „Strukturanalyse“365, aniž by však ztratil ze zřetele vývojové souvislosti díla.
Za jeho pojetím slohotvorné individuality kooperující s obecným vývojem lze snad
přečíst vliv Schlosserovy koncepce „Stilgeschichte“ a „Sprachgeschichte“. Jaromíra
Homolku je tedy z této perspektivy možno považovat za legitimního dědice
Vídeňské školy dějin umění v její nejprogresivnější variantě, která se ve 30. letech
20. století sbližovala se stále vlivnějším strukturalismem.366
Než budeme pokračovat ve zkoumání zcela recentních přístupů ke
krásnému slohu, musíme se ještě vrátit k několika okamžikům, kdy se v minulosti
střetávaly (či doplňovaly) koncepce českého a zahraničního původu. S Kutalovým
obrazem krásného slohu a jeho geneze se totiž nevyrovnávalo pouze bádání české
(v osobě Jaromíra Homolky, jak bylo řečeno), ale také uměleckohistorická věda
německá a rakouská.367 Opozici zde tvořili zejména dva badatelé – Dieter
Großmann z Marburgu a vídeňský profesor Gerhard Schmidt.
V roce 1965 uspořádala dómská kapitula v Salcburku výstavu „Schöne
Madonnen 1350-1450“. Odborného zpracování se ujal Dieter Großmann, který se
již svými staršími publikacemi z počátku 60. let profiloval jako badatel, zaměřený
na otázky slohu krásných madona a jeho původu.368 Jeho stať je nazvaná příznačně
„Salcburský

podíl

na

»krásných

madonách«“369

V textu

se

zabývá

internacionálním charakterem umění kolem roku 1400 a regionálním omezením
typu krásné madony a pozornost věnuje nově také materiálu, z nějž je většina
těchto soch vytvořena – umělému kameni.370 Sochy z vápence (opuky) a litého
kamene pak pokládá za rovnocenné, pravé krásné madony, kdežto produkci ve

Hans Sedlmayr, Zum Begriff der „Strukturanalyse“, Kritische Berichte zur
Kunstgeschichtlichen Literatur 3-4, 1931/32-1933/34, s. 146-160.
366 Na blízkost Schlosserových pojmů „Stil“ a „Sprache“ se Saussurovým pojetím duality jazyka jako
„langue“ a „parole“ upozornil nedávno Beat Wyss; Wyss, „Stil“ und „Sprache“ (cit. v pozn. 97),
zejm. s. 244.
367 Hlavnímu oponentovi z řad německé medievistiky – C. H. Clasenovi – jsme se věnovali výše.
368 Např.: Dieter Großmann, Die Schöne Madonna im Louvre und ihre Verwandten in
Österreich, Alte und moderne Kunst 7, 1962, s. 15-22; Dieter Großmann, Die Breslauer ›Schöne
Madonna‹ und ihr Typus in Westdeutschland, Städel-Jahrbuch, N.F., Band 6, 1977, s. 231-264.
369 Dieter Großmann, Salzburgs Anteil an den »Schönen Madonnen«, in: Johannes Neuhardt
(Hrsg.), Schöne Madonnen 1350-1450. Salzburg 1965, s. 24-44.
370 Ibidem, s. 29-30.
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dřevě hodnotí jako kvalitativně slabší a pozdější, odpovídající lokálnímu šíření
jednotlivých typů. Dále podává přehled vývoje dosavadního studia (včetně
literatury české) a upozorňuje na některé problémy, mezi nimi zejména na otázku
rozčlenění materiálu podle ikonografického typu (pohled Pinderův, Paatzův či
Kutalův, který mluví o 2-3 hlavních typech se jeví Großmannovi jako
zjednodušující) a otázku původu slohu. Jeho přístup k látce je začasté statistický a
kvantifikační – z těchto předpokladů také vyvozuje své závěry. V otázce typologie
tento postup ústí do poněkud pitoreskního řešení – Großmann vypracoval až
patnáct základních (sic!) typů krásné madony.371 Při celkovém počtu cca 50 tehdy
známých krásných madon nenabízí takové rozdělení žádný relevantní přínos ani
v otázce geografických souvislostí typů (většina se jich objevuje právě jenom
v oblasti Salcburku) ani pro otázky atribuční. K problematice původu slohu
přistoupil Großmann rovněž ze statistických pozic, když vyzdvihnul jako významný
fakt, že asi tři pětiny z celkového počtu děl se nacházejí v oblasti, která byla pod
kontrolou salcburského arcibiskupa. Na úskalí těchto počtů, které začasté odrážejí
apriorně nastavená kritéria, upozornil v recenzi výstavy a katalogu Albert Kutal,
který upozornil na to, že Großmann opomněl připočítat k českým památkám i
slezské a vynechal právě produkci ve dřevě, čímž podstatně proměnil prostý číselný
poměr mezi zachovaným materiálem českým a salcburským.372 Protože ale
v Salcburku nenašel dostatek vhodných předpokladů (paralelní sloh madon na lvu
je zcela jiného uměleckého rodu), za místo vzniku krásného slohu označil
Großmann Vídeň (ačkoli Salcburk si mezi řádky podržel charakter vedoucího
centra v klasické fázi slohu).373 Prahu podle Großmanna opomenout nelze, ale její
371 Ibidem, s. 34. Tento přístup přežívá podnes v odborné rakouské literatuře. Příkladem budiž
„oficiální“ dějiny středověkého umění v Rakousku, v nichž se praví, že Albert Kutal rozčlenil do
pouhých dvou skupin „12 až 15 existujících variant“ krásné madony. Günter Brucher, Die Gotik
in Österreich: Historische, geschichtliche und künstlerische Voraussetzung, in: Günter Brucher
(Hrsg.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Gotik. München-London-New York 2000, s.
28.
372 Albert Kutal, K problému krásných madon. Poznámky k výstavě „krásné madony“ v Salcburku,
Umění 14, 1966, s. 436. Dodejme ještě že smysluplné není ani to, že z výčtu byly vyřazeny taková
díla, která s krásnými madonami úzce souvisí, třebaže zobrazují jiný námět – sv. Kateřina z Jihlavy,
sv. Anna z Nové Říše, sv. Petr ze Slivice.
373 Zatímco myšlenku priority Salcburku přejal Großmann z pozapomenuté práce Louise
Adalberta Springera, Die bayerisch-österreichische Steingußplastik der Wende vom 14. zur 15.
Jahrhundert, Würzburg 1936, Vídeň jako kolébku a centrum krásného slohu vyložil již Franz
Kieslinger, Die mittelalterliche Plastik in Österreich. Ein Umriß ihrer Geschichte, Wien 1926.
Toto pojetí u rakouských badatelů v expresivnější či potlačenější podobě přetrvává (Gerhard
Schmidt, Lothar Schultes).
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podíl byl výraznější v oblasti malířství a parléřovské sochařství na krásný sloh
zapůsobilo jen na velmi obecné rovině.374 Z vídeňských prací je to zejména dílo
Mistra Michaelských figur či Madona z kaple sv. Eligia, která tvoří typu krásné
madony přímý předstupeň.
Kutal se v recenzi obšírně věnuje základní Großmannově tezi o vídeňském
kořeni krásného slohu a vyrovnává se s ní přísně metodicky – vychází pouze
z materiálu, jehož vídeňský či dolnorakouský původ je nepochybný. Vyjádřil
pochybnost o slohové jednotě skupiny, která by měla být základnou krásného
slohu a zopakoval svoje předchozí teze o klíčové roli Mistra Třeboňského oltáře a
s ním spojené sochařské vrstvy reprezentované Madonou ze Žebráku, přičemž je
zapotřebí vzdát se letité fikce (Großmannem znovu akceptované) o samostatném
uměleckém centru v jižních Čechách.375 Zjišťuje zásadní nedostatek sochařských
děl, která by bylo lze vztáhnout k Vídni a zároveň vročit do první fáze krásného
slohu (do roku 1400). Ostatně ani sporadicky zachované malířství (jehož souvislost
byla v některých oborech /desková malba/ kolem roku 1400 zcela přerušena)
nesvědčí pro roli Vídně v pozici uměleckého centra.376
Ještě slovo budiž připojeno ke druhému katalogovému příspěvku, který se
týkal obsahové náplně krásné madony jako typu.377 K tématu, kterým se v českém
prostředí zabýval zejména Jaromír Homolka, přistupuje Holböck poněkud „úzkou
cestou“. Nezohledňuje dobová hnutí, ale klíč k výkladu hledá v konkrétních
teologických traktátech z jihoněmecké (nikoli náhodou) oblasti. Závěry, k nímž
dochází, jsou v podstatě shodné s těmi, které později jinou cestou formuloval
Homolka: Typ krásné madony zdůrazňuje na jedné straně P. Marii nejen v její roli
matky, ale i v roli spolu-vykupitelky – coredemptrix, a na straně druhé vyzdvihuje
její tělesnou krásu, která je zrcadlem krásy a dokonalosti duchovní.378
Dieter Großmann se k tématice krásného slohu vrátil při stejné příležitosti
ještě o několik let později. Zpracoval totiž příslušnou kapitolu katalogu k výstavě

Großmann, Salzburgs Anteil (cit. v pozn. 369), s. 39.
Albert Kutal, K problému krásných madon (cit. v pozn. 372). . 448, 455.
376 K vídeňskému malířství kolem roku 1400 viz druhou a třetí kapitolu druhé části této práce.
377 Ferdinand Holböck, Theologischer Hintergrund und theologische Aussage der „Schönen
Madonnen“, in: Neuhardt (red.), Schöne Madonnen (cit. v pozn. 369), s. 45-56.
378 Ibidem, s. 49nn.
374
375
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„Stabat Mater“, kterou v roce 1970 pořádal opět dómská kapitula s Salcburku.379
V koncepci obou výstav se ozývá primární hledisko náboženské (s ohledem na
pořadatele je to samozřejmé), směřující k seznámení laika s tím, jak se určitá
událost z dějin spásy odrazila ve výtvarném umění (středověku). Byl to opět Albert
Kutal, který recenzoval v českém odborném tisku tuto výstavu a upozornil při tom,
že z hlediska vědeckého by bylo prospěšnější představit díla jedné umělecké etapy
v celku a v jejich motivické šíři.380 Großmann ve svém příspěvku v podstatě
zopakoval svoji tezi z předchozího katalogu o prioritě Vídně v genezi krásného
slohu (pominul přitom význam Salcburku, pro jehož výjimečné postavení v oblasti
krásných piet v rané fázi slohu nic nesvědčí) a bylo opět na Kutalovi, aby zopakoval
a aktualizoval pojetí své.381 Odmítnul přitom Großmannem postulovaný primární
vývojový význam piet z Badenu a v Klosterneuburgu a opět zdůraznil klíčovou roli
horizontální piety parléřovské, s brněnskou zástupkyní z kostela sv. Tomáše v čele.
Dále naznačil složitý vývoj tohoto typu, který se dělil na dva hlavní proudy podle
míry využití základních tendencí slohu (progresivní a konzervativní) a dále na
několik středisek geografických (mezi nimi i středisko vídeňské a salcburské).382
Problematice krásného slohu a jeho genese se na více místech věnoval
Gerhard Schmidt. Důležité postavení v řadě těchto publikací má rozsáhlá
monografická studie, která si vytýčila za cíl nově vymezit v rámci parléřovské
plastiky podíl umělecké osobnosti Jindřicha IV. Parléře – synovce Petra Parléře.383
Tedy otázka, která má pro pochopení krásného stylu obecně značnou důležitost,
protože se dotýká poměru dvou vůdčích individualit v pražské parléřovské huti a s
tím i jejich podílu na vzniku krásného slohu. Postup, který si Schmidt zvolil,
spočívá v kombinaci detailní srovnávací analýzy korigované poznatky pramenného

379 Dieter Großmann, Imago Pietatis, in: Johannes Neuhardt (red.), Stabat Mater. Maria
unter dem Kreutz in der Kunst um 1400. Salzburg 1970, s. 34-47.
380 Albert Kutal, Výstava Stabat Mater v Salcburku, Umění 9, 1971, s. 402-416.
381 Kutal se k problému vyjádřil již dříve, v příslušné kapitole syntézy z roku 1962 a v samostatné
monografické studii Albert Kutal, K problému horizontálních piet, Umění 11, 1963, s. 321-359.
382 Albert Kutal, Výstava Stabat Mater (cit. v pozn. 380), s. 412-413.
383 Gerhard Schmidt, Peter Parler und Heinrich IV. Parler als Bildhauer, Wiener Jahbuch für
Kustgeschichte 23, 1970, s. 108-153. Nově otištěno pod stejným názvem in: Gerhard Schmidt,
Gotische Bildwerke und ihre Meister. Wien-Köln-Weimar 1992, s. 175-228. Následující citace
odkazují k této edici.
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výzkumu, způsob, který byl koneckonců shledán pro autora typickým.384
Schmidtova práce se objevila v době, kdy již byla hotova koncepce Kutalova
(spiritus movens slohu je Mistr Třeboňského oltáře, parléřovská plastika na jeho
vzniku participuje a vkladem Jindřicha Parléře je konstitování typu horizontální
piety – předchůdkyně krásných piet) a vyzrává pojetí Homolkovo (spiritus movens
slohu je zde Petr Parléř a role Jindřichova je chápána ve shodě s Kutalem, posílena
o poukaz na sochu sv. Václava jako jednu z inkunábulí slohu). Do této situace
přišel Schmidt s podstatným rozšířením Jindřichova œuvre: vyšel z jeho doložené
práce – sv. Václava a připsal mu ještě náhrobky v osové kapli svatovítského chóru
(Břetislav I. a Spytihněv II.) a bustu Václava Lucemburského ve spodním triforiu.
Maje na paměti doložený Jindřichův kolínský pobyt, připisuje mu i konzolu
s parléřovským znakem a reliéfy ve spodní části svatopetrského portálu. S
moravským pobytem Jindřichovým pak úzce souvisí Madona ze Šternberka (a s
ohledem na enigmatickou signaturu není vyloučeno ani jeho přímé autorství).385
Jako práci velmi těsně příbuznou s přemyslovskými náhrobky pak charakterizuje
sv. Annu z Nové Říše. Je zřejmé, k jakým důsledkům Schmidtovy atribuce vedly:
Nikoli Mistr Třeboňský ani Petr Parléř, ale jeho synovec Jindřich je oním magnus
parens nového slohu. Schmidt dokonce počítá s tím, že z celá toruňskovratislavská skupina by mohla navazovat na prototyp (blízký Madoně Šternberské)
který Jindřich vytvořil za svého moravského pobytu v 80. letech. To by podle něj
vysvětlilo silou západní notu, která byla v souvislosti s touto skupinou
konstatována vícekráte již od Pindera. Za svého kolínského pobytu se totiž mohl
Jindřich seznámit s předsluterovskou franko-vlámskou produkcí. Schmidtův obraz
parléřovské plastiky před nástupem krásného slohu tedy vypadá tak, že vedle
vedoucí, ale poněkud konzervativní umělecké individuality Petra Parléře,
Gerhard Schmidt, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke. 1, 2. Hrsg. von Martin
Roland, Graz 2005, s. X.
385 Schmidt, Peter Parler (cit. v pozn. 383), s. 204-207.
Z české strany se ke Schmidtovu pojetí individuality Jindřicha Parléře vyjádřil kriticky na více
místech Ivo Hlobil. A to jak ke ztotožnění synovce Petra Parléře Jindřicha z Gmündu s parléřem
Jindřichem zachyceným v týdenních účtech svatovítské katedrály (Ivo Hlobil, Heinrich IV. Parler
und der Parlier Heinrich. Die Rechnungsbücher des Veitsdoms in Prag beziehen sich auf den
Parlier Heinrich, nicht auf Heinrich Parler, Umění 45, 1997, s. 141-152), tak k připsání sochy sv.
Václava Jindřichu Parléřovi. Hlobil v ní vidí práci Petrovu. (Ivo Hlobil, Die Wenzelstatue mit
Peter Parlers Zeichen im Veitsdom, Umění 47, 1999, s. 385-388). Oslabuje také spojení Madony ze
Šternberku s Jindřichem Parléřem a navrhuje obrátit pozornost k synům Petra Parléře, zejména
k Janu Parléřovi – in: Ivo Hlobil – Marek Perůtka (ed., red.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná
kultura Moravy a Slezska 1400-1550. III. Olomoucko, Olomouc 1999, s. 271.
384
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setrvávající u pojetí hmotné, objemové a nepříliš členěné figury, vystupuje mladší,
pokročilejší a vpravdě slohotvorná síla Jindřicha IV. Parléře, který „von Anfang an
für die zeitgenössischen Tendenzen der westeuropäischen Gotik empfänglicher
als Petr, nimmt er schon in der siebziger Jahren Formulierungen und
Ausdruckqualitäten des „Weichen Stils“ vorweg.“386 Pro uznání role Jindřichovy je
rovněž podstatné, že triforiovou bustu Václava z Radče († 1417), která hraje
v Homolkově koncepci roli důležitého spojujícího článku mezi mladší parléřovskou
katedrální plastikou a vlastními výtvory krásného slohu (sv. Petr ze Slivice),
hodnotí Schmidt jako dílo pozdní, z konce druhého desetiletí 15. století: „es scheint
mir wenig glaubhaft, daß dieser … Kopf … noch vor Jahrhundertwende
entstanden sein sollte; eher wird das Todesjahr des Dargestellten einen Hinweis
geben können.“387
Poté, co se vyrovnal s počátky krásného slohu, vyslovil se Gerhard Schmidt
v recenzi Clasenovy knihy také k problému krásných madon.388 V základním
názoru se Schmidt vyhraňuje proti Clasenovi a přimyká se ke koncepci Kutalově:
skupinu krumlovskou nazývá „českou“ a o skupině „slezsko-pruské“ praví „auf
jeden Fall ist der böhmisch-mährische Raum neuerlich – und entgegen Clasens
Meinung – als die eigentliche Wiege des Madonnenstils in Erwägung zu ziehen.“
a modifikuje mínění Feulnerovo, když říká, že počátek umělcova itineráře by spíše
musela vyznačovat Madona ze Šternberka (sic!) a teprve poté by mistr šel přes
Vratislav do Toruně.389 Zopakoval také tezi o rozhodujícím podílu Jindřicha
Schmidt, Peter Parler (cit. v pozn. 383), s. 207. Schmidt zde navazuje na starší tezi Alfreda
Stixe, který považoval Petra Parléře za vynikajícího architekta, ale pouze průměrného sochaře –
spíše schopnou hlavu sochařské dílny, v níž pracovali i kvalitnější umělci. Alfred Stix, Die
monumentale Plastik der Prager Dombauhütte um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts,
Kunstgeschichtliches Jahrbuch der K. K. Zentralkomission 2, 1908, s. 96nn. Na Stixův článek se
Schmidt v poznámkách hojně odvolává.
387 Schmidt, Peter Parler (cit. v pozn. 383), s 221.
Ještě dále za Schmidta v podcenění role Petra Parléře při genezi krásného slohu a jeho sochařského
umění vůbec jde Schmidtův vídeňský žák Michael Viktor Schwarz. Omezil jeho vliv i v rámci hutní
plastiky na minimum a jediný okruh, který na Parléře navazuje je podle Schmidta hutní plastika
řezenského dómu. Krásný sloh podle něj povstal ve franko-vlámském prostředí a na východ byl jako
již hotový systém přinesen umělci, žáky významných franko-vlámských mistrů (Beauneveua, Guye
de Dammartin…) Mezi ty počítá Schwarz i jednoho z mnoha předpokládaných pražských mistrů –
Mistra Radečovy busty. Michael Viktor Schwarz, Höfische Skulptur im 14. Jahrhundert.
Entwicklungsphasen und Vermittlungswege im Vorfeld des Weichen Stils, Worms 1986, s. 357443, zvl. s. 399, 443.
388 Gerhard Schmidt, Zu einem Buch über den „Meister der Schönen Madonnen“, Zeitschrift für
Kunstgeschichte 41, 1978, s. 61-92. Nově otištěno pod stejným názvem in: Schmidt, Gotische
Bildwerke (cit. v pozn. 383), s. 229-268. Následující citace odkazují k této edici.
389 Ibidem, s. 246.
386
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Parléře na vzniku této skupiny s poukazem na podobnost utváření hlavy
toruňského Mojžíše s pražským náhrobkem Spytihněvovým (příznačně), ale hlavně
s případnými Jindřichovými díly na svatopetrském portálu v Kolíně. Podstatný
posun oproti pojetí Kutalovu (o Clasenově nemluvě..) znamená Schmidtův názor,
že obě skupiny nepojily v jejich konstitutivních fázích vzájemné vztahy, ale naopak
lze říci, že typologicky i stylisticky vycházejí z rozdílných pramenů. Přesto jejich
mateřskou půdou zůstává v obou případech české prostředí.390
Třetí důležitou stať – recenzi kolínské výstavy Die Parler und der Schöne
Stil391 – pojal Schmidt jako řadu připomínek k dílčím problémům, z nichž některé
se týkají i obecných otázek krásného slohu.392 Předně si ale povšiml, že celý
monumentální výstavní podnik vyrůstá z jiné koncepce, než bylo jeho hodnocení
významu Jindřicha Parléře, a to z pojetí, které akcentuje zejména individualitu
Petra Parléře.393 Ačkoli oslabil v dalším textu možnost, že by Šternberská madona
pocházela přímo z ruky Jindřichovy, zopakoval Schmidt i tváří v tvář výsledkům
výstavního projektu svoje dřívější přesvědčení. „Die Mehrzahl der Autoren nimmt
an, Böhmen sei die Urheimat der Schönen Madonnen gewesen und die Parler
hätten bei der Ausbildung dieses Statuentypus eine mehr oder weniger
maßgebliche Rolle gespielt. Auch ich halte diese Hypothese für die am besten
fundierte und habe vermutet, es sei vor allem Heinrich IV. Parler gewesen, von
dem im Laufe seiner späten Tätigkeit in Mähren wichtige Impulse ausgegangen
seien.“394
Na konci 60. let dospěla situace v poválečném studiu českého středověkého
umění do bodu, z nějž bylo možno podniknout pokus o syntézu dosavadního
poznání. Že nešlo o nahodilý stav ukazuje fakt, že k této syntéze přistoupila
současně strana česká (ta v připravované a neuskutečněné výstavě „České umění

Ibidem, s. 250.
K té viz níže pozn. 408.
392 Gerhard Schmidt, Paralipomena zu der Ausstellung „Die Parler und der Schöne Stil“, in:
Schmidt, Gotische Bildwerke (cit. v pozn. 383), s. 269-312. Recenze je v tomto výboru
publikována poprvé, přičemž není příliš zřetelné, zda byla sepsána v bezprostřední návaznosti na
výstavu a před publikováním ještě marginálně upravena (jak o tom svědčí některá mladší citovaná
literatura) nebo byla sepsána přímo pro souborné vydání Schmidtových statí, což se zdá být
nepravděpodobné.
393 Ibidem, s. 270.
394 Ibidem, s. 290.
390
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gotické 1350-1420“ a v jejím katalogu z roku 1970) i strana německá. Kniha Gotik
in Böhmen395 byla jedním dílem z řady, která měla německé odborné i laické
čtenářské obci zprostředkovat nacionalismem nezatížený pohled na vývoj českého
umění od raného středověku do 19. století a jejíž autoři se rekrutovali z řad
německojazyčných znalců českého umění a historie.396 V případě gotického dílu se
redakce ujal někdejší profesor dějin umění na Německé universitě v Praze, Karl
Maria Swoboda397 a také většina spolupracovníků měla k tematice bližší osobní
vztah.398 Význam knihy, která se měla stát základní příručkou studia středověkého
umění v Čechách pro německý jazykový okruh,399 postřehla okamžitě česká
medievistická obec, která zareagovala obsáhlou kolektivní recenzí.400
Krásnému slohu se v rámci publikace věnovala Hilde Bachmannová
(sochařství) a Gerhard Schmidt (desková a knižní malba). Bachmannová nevnáší
do pojetí krásného slohu nic, co by již neznala dřívější literatura. Genezi slohu
chápe podobně jako Kutal, arci se změněnými důrazy – vedle Prahy, která přispěla
parléřovským realismem je to hlavně Vídeň, kde se v prostředí dvorské huti zrodily
takové rysy krásného slohu, jako graciéznost, jemnost, rafinované postoje atp.401
Originálním rysem je zapojení slohu madon na lvu do rodokmenu krásného slohu.
Velký důraz klade spolu s Kutalem na vrstvu sochařství 80. let, kterou však chápe
jako ovlivněnou zároveň z Prahy a z Vídně.402 O geografickém původu typu krásné
madony či o lokalizaci dílny, z níž tyto kusy vycházely říká zdrženlivě, že jedinou
jistotou je, že to bylo ve východní či jihovýchodní části tehdejší říše. Mnohoznačně
vzápětí zdůrazňuje, že nejvíce soch tohoto typu je zachováno v okolí Salcburku, pak
následují jižní a západní Čechy a nakonec Slezsko. Z toho je patrné, že jednak
Karl Maria Swoboda (Hrsg.), Gotik in Böhmen, München 1969.
Před svazkem věnovaným gotice již vyšel díl barokní a následovaly knihy Romanik in Böhmen a
Renaissance in Böhmen.
397 Ke Swobodovi recentně viz: Sigrid Canz, Karl Maria Swoboda (1889-1977) Kunsthistoriker.
Wissenschaftler zwischen Wien und Prag, in: Monika Gletter – Alena Míšková (edd.), Prager
Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik, Essen 2001, s. 175-190.
398 Ať již oba autoři historických úvodů Karel Schwarzenberg a český rodák a znalec dějin českého
středověku Ferdinand Seibt či manželé Bachmannovi a Götz Fehr – tři z někdejších Swobodových
pražských žáků.
399 Tento význam byl ještě znásoben anglickým vydáním, jehož se po Swobodově smrti ujal
Ferdinand Seibt (ed.), Gothic Art in Bohemia. Architecture, Sculpture and Painting. Oxford
1977. V té době však již existovala v němčině i v angličtině Kutalova syntéza z roku 1972.
400 Viktor Kotrba – Jaromír Homolka – Karel Stejskal – Jaroslav Pešina – Josef
Krása, Gotik in Böhmen, Umění 19, 1971, s. 358-401.
401 Hilde Bachmann, Plastik bis zu den Hussitenkriegen, in: Swoboda, Gotik (cit. v pozn. 395),
s. 129.
402 Ibidem, s 130-131.
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přijímá tezi Großmannovu o prioritě Salcburku a jednak tkví hluboko v klišé
německé historické literatury, která vidí ve Václavovi IV. pouze „Wenzel der Faule“
a Praze za jeho vlády upírá uměleckou potenci (proto zdůraznění jižní a západní
části Čech). Vlastní rozdělení krásných madon do okruhů a jednotlivé atribuce pak
není prosto jistého zmatení – klasifikace do tří okruhů navazuje opět na
Großmanna, nikde však nenajdeme zmínku o základní tektonické odlišnosti ve
stavbě Toruňské a Krumlovské madony. Odtud pak pramení například
neopodstatněné vyřazení Madony plzeňské či sv. Kateřiny z Jihlavy z okruhu
Krumlovské madony.403
Jaromír Homolka se v příslušné části kolektivní recenze omezil na to, že
představil Bachmannové názory a upozornil na jejich případnou irelevanci. Pro
jeho vlastní pojetí je pak důležitá zmínka o příbuznosti tváře budapešťské Madony
zv. z Amians (kterou Kutal kladl daleko na konec Krumlovské řady) s triforiovou
bustou Anny Svídnické.404
Podstatnější otázky jistě kladla stať Schmidtova. Gerhard Schmidt, který se
v oboru etabloval jako znalec středověké knižní malby, věnoval značnou pozornost
krásnoslohé iluminátorské produkci a vztahům mezi výzdobou rukopisů a
deskovou malbou. V chronologii slohu však setrvává při starém názoru
formulovaném v korpusu – že se totiž s krásným slohem setkáváme až v 90. letech,
konkrétně s Epitafem Jana z Jeřeně. Nezohledňuje tedy výsledky novějšího
českého studia, které doložilo zralý krásný sloh v deskové malbě již v 80. letech. Ve
stejném duchu se nese Schmidtova snaha vyvrátit (s odvoláním na Charlese
Sterlinga) datování Svatovítské madony před rok 1397405 a posunout ho pomocí
komparací s malbou Jeana Malouela a bratří z Limburka až do poloviny prvního
decennia 15. století.406 Ponechal tedy stranou Kutalovo upozornění na blízkou
příbuznost Svatovítské madony a sochařských děl Krumlovské řady. V dalších
posunech se Schmidtovy a Pešinovy názory rozcházejí pouze detailně, nikoli
koncepčně. Z metodologického hlediska za nejdůležitější tak lze považovat to, že
Ibidem, s 134.
Jaromír Homolka v rámci: Kotrba – Homolka – Stejskal – Pešina – Krása, Gotik (cit.
v pozn. 400), s. 371.
405 Datování do doby mezi léty 1392-1397 s ohledem na životní data Jenštejnova navrhl a
ikonografickým rozborem podepřel Jaromír Homolka, in: Národní galerie v Praze, České umění
gotické. Praha 1964, s. 33.
406 Gerhard Schmidt, Malerei bis 1450. Tafelmalerei – Wandmalerei – Buchmalerei, in:
Swoboda, Gotik (cit. v pozn. 395), s. 242.
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Schmidt posuzuje deskovou malbu v neustálé korelaci s malířstvím miniaturním
(Madona z Jindřichova Hradce – Mistr Hasemburského misálu; Roudnický oltář –
Mistr knihy Jozue /tj. Pešinův 3. mistr Antverpské bible/; Mistr Rajhradského
oltáře – Mistr martyrologia).407
Kniha Gotik in Böhmen tedy žádné výraznější podněty do studia krásného
slohu nevnesla a nemotivovala tím k zaznamenání hodným výkonům na tomto poli
ani českou stranu. Za zmínku stojí jistě Schmidtova poznámka k terminologii, v níž
označil jak český termín „krásný sloh“ tak německý „Weicher Stil“ za pojmenování
pouze omezeně vyhovující. K tematice zde naznačené se vrátil v důkladné studii
později.408
Událostí dalekosáhlého významu pro studium umění kolem roku 1400, a to
jak jeho mnohostranné konkrétní problematiky, tak jeho celkové koncepce, byla
výstava „Die Parler und der Schöne Stil 1350-1450. Europäische Kunst unter der
Luxemburgen“. Konala se v Kolíně nad Rýnem na přelomu let 1978/1979 a jejím
vědeckým garantem se stal tehdejší ředitel hlavní pořádající instituce,
Schnütgenova musea, Anton Legner. Význam výstavy spočívá v tom, že
v celoevropských souvislostech podstatně revidovala výsledky vídeňského podniku
z roku 1962, v mnoha ohledech již dlouho antikvované. Nikoli nepodstatné je, že
do názvu byl vložen termín „krásný sloh“ spjatý doposud pouze s českým
jazykovým prostředím. Jeho působnost tak byla rozšířena na podstatou část
evropského území – severně od Alp a východně od Rýna. Že nešlo pouze o
terminologický detail, ale o krok zcela koncepční dokládá v předmluvě sám Legner,
když představuje momenty, které výstavu motivovaly a předestírá hlavní problémy,
kterými se má zabývat. Podle Legnera dospělo studium umění 2. půle 14. století a
doby kolem roku 1400 na počátku 70. let 20. století do fáze, v níž bylo možno začít
pomýšlet na jeho novou syntézu. V nedlouhé řadě badatelů, kteří se o tento stav
zasloužili nejvíce, figurují nikoli náhodou (vedle Sonji Schürmann, Hanse Petera
Ibidem, s. 243, 258, 259. Josef Krása v příslušné části recenze vesměs souhlasí se Schmidtovým
názorem na skupinu kolem Martyrologia z Gerony. Navrhuje pouze (a je to posun nejen oproti
Schmidtovi, ale i oproti Pešinovi) vydělit z díla Mistra martyrologia umělce, jemuž lze připsat
výzdobu Mandevillova rukopisu v Londýně, Boskovickou bibli, iluminaci s Rajskou zahradou
z Ferdinandea v Innsbrucku a separované iluminace Sedleckého antifonáře. Josef Krása v rámci:
Kotrba – Homolka – Stejskal – Pešina – Krása, Gotik (cit. v pozn. 400), s. 401.
408 Viz výše: Schmidt, Kunst um 1400 (cit. v pozn. 123), s. 34-49.
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Hilgera a zejména Gerharda Schmidta, který se ale vlastní přípravy katalogu
neúčastnil) Albert Kutal a Jaromír Homolka.409 Podílet se přímo na podobě
monumentálního katalogu bylo dáno pouze druhému z nich,410 byla to však v první
řadě Kutalova koncepce, která určila základní půdorys celé vědecké akce. Svědčí o
tom jeden z nejdůležitějších z Legnerem formulovaných úkolů výstavy, totiž
prokázat „Kontinuation und Kontinuität von der Parlerkunst zum Schönen
Stil“.411 Hned následující – určit „der Anteil der Parler an der Bildung des
Schönen Stil“ – však dokládá, že to však bylo konkrétně Homolkovo pojetí (z
Kutala

vycházející),

které

ovlivnilo

v zásadních

rysech

prvotní

přístup

k vystavenému a zkoumanému materiálu a kladené otázky.
Příspěvkem ke zcela nejobecnějšímu pojetí internacionálního umění, které
zůstávalo neměnné od zmiňované vídeňské výstavy,412 byl poznatek, že jeho
internacionalitu neovlivnila pouze hustá síť dynasticko-politicko-ekonomických
vztahů vážících panovnické dvory, ale také, a to zcela podstatně, síť parléřovských
hutí, pokrývajících značnou část Evropy od Milána přes alpskou oblast a východní
území říše po Kolín nad Rýnem. Právě ta tvořila platformu, na níž byly sdíleny
umělecké ideje a schémata a po jejíchž trasách putovali nejen umělci, ale i
předlohy a hotová díla. Vůdčí postavení v této síti rovnocenných dílen pak připadlo
huti usazené v císařské Praze a vedené Petrem Parléřem.
Zadání, formulovaná v předmluvě trojsvazkového katalogu Antonem
Legnerem, naplnili ve svých statích ve 3. svazku katalogu413 především Alfred
Schädler a Jaromír Homolka. Alfred Schädler, žák Theodora Müllera, se věnoval

409 Anton Legner, Zur Handbuch und zur Ausstellung, in: Anton Legner (Hrsg.), Die Parler
und der Schöne Stil 1350-1450. Europäische Kunst unter der Luxemburgen I. Köln 1978, s. XVIII.
410 Spolu s řadou českých kolegů: Josefem Krásou, Jiřím Kropáčkem, Dobroslavem Líbalem,
Jaroslavem Pešinou, Emanuelem Pochem, Jiřím Spěváčkem a Karlem Stejskalem.
411 Ibidem, s. XIX.
412 Na celkovou stagnaci studia umění kolem roku 1400 upozornil právě Jaromír Homolka: „Pro
krizi v teoretickém myšlení o krásném slohu je příznačná předmluva, kterou v oddíle o plastice
v reprezentativní práci nedávné doby – katalogu vídeňské výstavy 1962 – napsal Theodor Müller.
…“ Homolka, K problematice české plastiky (cit. v pozn. 135), s. 433.
413 Kromě třísvazkového katalogu, tzv. „Handbuchu“, vyšel v roce 1980 ještě 4. svazek, zahrnující
referáty a diskusní příspěvky z mezinárodního kolokvia, pořádaného k ukončení výstavy v březnu
roku 1979 a téhož roku byl vydán poslední (již nečíslovaný) svazek, tzv. „Resultatband“, který, vedle
drobných publikací, restaurátorských zpráv, varií a hlavně dlouhé řady barevných fotografií,
obsahuje ještě několik delších článků, podnícených výstavou, z nichž je nutno v poznámce
vyzdvihnout zejména zpracování anglického umění druhé půle 14. století z pera Amandy Simpson,
které patří k výrazným desideratům základní trojdílné řady.
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vztahům mezi krásným slohem a dílem Petra Parléře.414 To v první řadě znamenalo
vyrovnat se s otázkou Parléřova œuvre. Schädler navrhuje jeho rozšíření, jak
početní, tak hlavně chronologické (doposud se podle něj zvažovaly práce
z krátkého úseku let 1376/7-1385). Pro otázky genese slohu jsou nejdůležitější jeho
připsání obou mariánských soch z Toruně (zejména na základě analogií v
konzolách) přímo Petru Parléřovi a zařazení sochy sv. Václava a busty Václava
z Radče do bezprostřední blízkosti vedoucí individuality huti. Tím reklamoval pro
Petra Parléře pozici, do níž ho souběžně dosadilo studium české - pozici vlastního
tvůrce krásného slohu. Svůj závěrečný soud pak Schädler formuluje ve zjevné
polemice se Schmidtem: „Mann wird festhalten dürfen, daß sich im
bildhauerischen Werk Peter Parlers schon früh Elemente des Schönen Stils in
Ansätzen zeigen, die sich immer stärker ausprägen und nach 1380 voll zur
Geltung kommen. … Ein Zusammenwirken mit seinen Söhnen wäre bei der
Schönen Madonna von Thorn vorstellbar, nicht aber bei der Moseskonsole. Die
„Spätwerke“ des etwa 50jährigen Meisters sind Inkunabulen jenes neuen Schönen
Stils, der in folgenden Jahrzehnten dominiert.“415
Podobně svoje závěry formuloval Jaromír Homolka v navazující studii, která
se přes svůj název Petr Parléř – sochař416 věnuje i Petrovu dílu architektonickému
a vnitřním vztahům mezi oběma obory v rámci jedné umělecké individuality.417
V interpretaci klíčových děl zaznamenáme oproti Schädlerovi posun v tom, že
podle Homolky je Parléř i tvůrcem prototypu horizontální piety – nejspíše ve dřevě
– na níž navazovala pieta Jindřicha Parléře u sv. Tomáše v Brně a z níž se
kontinuálně vyvinul typ diagonální, krásné piety. Podíl Jindřichův je oproti
Schmidtově pojetí relativizován pouhým poukazem na fakt, že se svým dílem
zřejmě podílel na koncepční změně uměleckého názoru směřující k izolaci figury,
k jednotlivým Andachtsbildům, jako vlastnímu tématu krásného slohu.418 Co se
pak týče Petra Parléře, je Homolkův soud poněkud zdrženlivý, ale jasný: „… man
kann annehmen, daß der Anteil Peter Parlers an der Entstehung des Schönen
Alfred Schädler, Peter Parler und die Skulptur des Schönen Stils, in: Legner, Die Parler III.
(cit. v pozn. 409), s. 17-25.
415 Ibidem, s. 24
416 Jaromír Homolka, Peter Parler, der Bildhauer, in: Legner, Die Parler III. (cit. v pozn. 409),
s. 27-34.
417 Tedy téma, které Homolka důkladně rozpracovává ve svých posledních publikacích. Viz výše.
418 Homolka, Peter Parler (cit. v pozn. 416), s. 33.
414
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Stils viel größer war als man es bisher geglaubt hat, daß aber gleichzeitig die
Madonna von Toruń in diesem Rahmen eine einzigartige Stellung einnahm, daß
sich Peter Parler auch jetzt eine breitere Schaffensskala erhielt und man sein
Schaffen mit der entstehenden Schönen Stil nicht ganz identifieren kann.“419
Na

stať

věnovanou

problémům

formálním,

spjatým

s uměleckou

individualitou, navázal Homolka krátkou studií věnující se druhému velkému
okruhu otázek – roli objednavatele v procesu vzniku slohu. Nad svůj příspěvek
z předchozího roku420 zdůraznil roli arcibiskupa Jenštejna v hránění specifické
mariánské ikonografie, ovládající značnou část krásnoslohé produkce – tedy role
Marie jako spoluvykupitelky, a zdůraznění motivu ostentatio, které se objevuje
zejména v krumlovské skupině.421 Vedle tohoto ikonografického směru, spojeného
s katedrálním centrem (kult zemských patronů) a s dogmatickou tematikou, se
začíná postupně prosazovat myšlenkový proud, soustředěný na motivy pašijové a
na témata eucharistická, spojený s konkretizací tvaru a s rostoucím realismem.
O tom, že koncept, na kterém byl celý výstavní a vědecký projekt založen ani
jeho hlavní teze o přímé filiaci krásného slohu z bezprostředního okruhu Petra
Parléře, nedošly jednohlasného přijetí (a o tom, že organizátorům nechyběl
nadhled odmítající jakoukoli dogmatickou uzavřenost vůči protikladným názorům)
svědčí několik příspěvků, otištěných ve dvou pozdějších svazcích, které se stavěly
kriticky k některým z představených závěrů. Pro sledování našeho hlavního motivu
– konceptu krásného slohu – je podstatný zejména příspěvek Dietera Großmanna.
Großmann se zaměřil na termín krásný sloh, užitý v titulu výstavy.422
Vysvětlil ho jako české specifikum, nejen ve smyslu jazykovém, ale i ve smyslu
obsahovém – popisuje totiž specifickou českou situaci. Proto se mu zdá příhodnější
vrátit se, pro dané regionální vymezení, k termínu Weicher Stil. V jeho pojetí tak
vzniká soustředná struktura tří pojmů – obecně chápaný internacionální sloh,
platný kolem roku 1400 pro většinu Evropy, Weicher Stil, popisující situaci v říši
jako celku a konečně krásný sloh, jako česká redakce nikoli internacionálního
Ibidem.
Homolka, Arcibiskup Jenštejn (cit. v pozn. 333), s. 115-151
421 Jaromír Homolka, Johannes von Jenczenstein und der Schöne Stil, in: Legner, Die Parler
III. (cit. v pozn. 409), s. 35-39, zvl. 37.
422 Dieter Großmann, Der Begriff „Schöner Stil“ und andere Bemerkungen zur Ausstellung. in:
Anton Legner (Hrsg.), Die Parler und der Schöne Stil 1350-1450. Europäische Kunst unter der
Luxemburgen IV. Köln 1980, s. 191-197 (včetně zápisu následující diskuse).
419
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(Kutal), ale právě měkkého slohu. Na abstraktní podstatu termínů poukázal
v diskusi Friedrich Kobler, který nicméně předpověděl, že v budoucnu bude
potřeba odlišit krásný a měkký sloh.423 Na příkladu Porýní však ukázal Großmann
na skutečný problém, který v termínu tkví, je ale skryt nikoli v adjektivu ale
v substantivu. Pakliže lze totiž pro oblast Českých zemí či šíře střední Evropy
mluvit skutečně o slohu (který zasahuje všechny druhy umění ve všech
kvalitativních vrstvách a projevuje se ve společnosti také obecněji, jak na to
vícekráte poukázal Kutal), pak konkrétně např. v Porýní se setkáváme pouze
s jednotlivými díly krásného slohu, s krásnými madonami či pietami (a mohou být
i tamějšího původu, nikoli exporty), ale celkové umělecké prostředí (Großmann
mluví poněkud lakonicky o „normale kölnische oder rheinische Stil“) není
„krásnoslohé“.424 To je námitka oprávněná a jako taková byla i Antonem Legnerem
uznána. Titul výstavy Legner ospravedlňuje poukazem na potřebu jednotícího
hesla.425
Ze současné střední generace historiků středověkého umění se věnuje
soustavněji období krásného slohu v jeho širším kontextu zejména Milena
Bartlová. Bartlová je žačkou Jaromíra Homolky a ve svých prací rozvíjí některé
impulsy, které Homolka formuloval ve svých pracích ze 60. a 70. let minulého
století. Těsněji však navazuje na proud tzv. „nových dějin umění“, které
z postmoderního hlediska přehodnocují základní oborové pojmy, jako „styl“ či
„umělecká individualita“, ale také samotné pojmy „umění“ a „dějiny umění“.
Názorové diference vůči staršímu bádání, které je možno zjistit v publikacích
Mileny Bartlové, spočívají, podle našeho mínění, v zásadním faktu, že autorka
opustila (v současné české uměleckohistorické medievistice je v tomto kroku první
a nejdůslednější) samotné paradigma dějin umění, které je podle ní pro oblast

Ibidem, s. 195.
Ibidem, s. 194. Výraz „normaler Stil“ lze, domnívám se, přeložit asi tak, že obecná porýnská
produkce byla bližší spíše franko-vlámské redakci internacionálního stylu, z níž se brzy vyvinula
řada lokálních, snadno odlišitelných škol (Kolín, Vestfálsko, střední Porýní…).
Podobný postoj (jednoznačněji formulovaný) k problematice jednotného slohu kolem roku 1400
zaujal i Wojciech Marcinkowski: „Nie można mówić o jednym stylu około roku 1400 – w
ówczesnej sztuce było wiele stylów.“ Marcinkowski, Sztuka około roku 1400 (cit. v pozn. 80), s.
61.
425 Legner mluví o „eher literarische als wissenschaftliche Titel“ (Ibidem, s. 196). Dnešní
terminologií bychom snad řekli, že šlo o nalezení vhodného sloganu.
423
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středověkého umění anachronické. Svoje metodologické krédo představila
nejpregnantněji v úvodních kapitolách knihy o malířství husitského období.426
Vycházejíc z poznatků, které o roli obrazu v předrenesanční epoše shromáždil
zejména Hans Belting,427 praví: „Hlásím se totiž k názoru, že „dějiny umění“ jsou
dnes spíše „dějinami zobrazování“ či „dějinami obrazu“ (image)“.428 Ke konceptu
stylu (který samozřejmě poznamená i pochopení umění kolem roku 1400 jako
stylové jednoty) pak: „Jsem spolu s E. H. Gombrichem a Robertem Suckalem
přesvědčena, že motivy a hybné síly proměn a výměn výtvarných stylů lépe
pochopíme, jestliže je přirovnáme ke změnám oděvní módy a k politické
propagandě …“ a „Podnětná je také interpretace volby výtvarného stylu jako
výrazu politické aliance podle R. Suckaleho.“429 Toto pojetí má pak zásadní
důsledky pro sám postup uměleckohistorické práce, jako je například skepse vůči
možnostem formální analýzy („Při formální analýze kladu důraz na srovnávací
metodu, neboť hloubkové studium jednotlivé konkrétní památky přináší
poznatky, které jsou důležité pro interpretaci objektu jakožto uměleckého díla, ale
jsou jen v omezené míře schopny vypovídat o začlenění anonymního díla do
časové a místní souvislosti, jež je základem správné uměleckohistorické
atribuce.“430) či pominutí otázek umělecké kvality („Větší část mých výzkumů i
interpretací ponechává uměleckou kvalitu obrazů vytčenou před závorku.“431),
ale i skepse vůči možnostem ikonologie („U dochovaných děl jen výjimečně

Milena Bartlová, Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě. Praha 2001.
Hans Belting, Bild und sein Publikum im Mittelalter, Berlin 1993; Hans Belting, Bild und
Kult. Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990.
428 Bartlová, Poctivé obrazy (cit. v pozn. 426), s. 15.
429 Ibidem, s. 32. Myšlenka stylové plurality a volitelnosti stylu, aplikovaná na středověké umění,
znamená podle mého soudu jednu z nejvážnějších výzev soudobé (středoevropské) umělecké
medievistiky. Její přijetí a aplikace totiž vedou k hlubokým změnám v nazírání uměleckých děl
samotných i celých uměleckých okruhů, jak ukázal např. katalog výstavy českého gotického umění
v New Yorku v roce 2005: Jiří Fajt – Barbara D. Boehm (edd.), Prague. The Crown of Bohemia
1347-1437. New York 2005. Ke koncepci katalogu viz blíže Jan Klípa, Po New Yorku Praha.
Ohlédnutí za výstavou Karel IV. – císař z Boží milosti, Dějiny a současnost č. 8, 28, 2006, s. 22-23.
Koncept stylu se těší neutuchající teoretické reflexi a příslušná literatura dosahuje úctyhodných
rozměrů. K naznačené problematice lze uvést např.: Günter Brucher, Zum Problem des
Stilpluralismus. Ein Beitrag zur kunstgeschichtlichen Methodik, Wien-Köln-Graz 1985. A
recentně: Robert Suckale, Stilgeschichte zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Probleme und
Möglichkeiten, in: Bruno Klein – Bruno Boerner (Hrsg.) Stilfragen zur Kunst des Mittelalters.
Eine Einführung, Berlin 2006, s. 272-281. Ve stejném výboru se dané problematiky dotýká i řada
dalších studií: Styl jako médium (M. V. Schwarz), Styl jako politikum (W. Brückle), Parléřové jako
úskalí stylových dějin (T. Flum), a další.
430 Bartlová, Poctivé obrazy (cit. v pozn. 426), s. 31.
431 Ibidem, s. 15.
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můžeme zjistit bezprostřední vztah k soudobé teologické (teologicko-filosofické)
spekulaci, jež stála v dobovém žebříčku hodnot nejvýše.“432). Přesun důrazu
z výtvarných a uměleckých složek díla na jeho historický, sociální a funkční kontext
posouvá dějiny umění zpět blíže ke kulturní historii („Dnešní dějiny umění jsou
podle mého názoru spíše „pouze“ jednou z historických disciplín, která má
vypracovány své specifické nástroje, …“433). Celkově by se metodologický obrat,
který reprezentuje práce Mileny Bartlové a který znamená změnu samotného
předmětu dějin umění, dal popsat pomocí strukturalistické terminologie jako
odklon od důrazu na estetickou funkci díla ve prospěch důrazu na funkci
komunikační.434
Co se týče otázek spojených s pojmem krásného slohu a s jeho genezí,
spočívá možný přínos Mileny Bartlové právě v důsledné metodologické reflexi.
V konkrétních otázkách se však více méně drží na pozicích, které obsadila již starší
generace českých medievistů.435 Krásný sloh je českou variantou internacionálního
slohu kolem roku 1400, která vznikla ve dvorských malířských a iluminátorských
dílnách a v prostředí pražské katedrální huti v 80. letech 14. století ze tří
ingrediencí: domácí tradice a západních a severoitalských vlivů.436 Iniciátorem
slohu v sochařství byl Petr Parléř, zatímco v malířství tuto roli sehrál Mistr
Třeboňského oltáře. Přínosné je, že i Bartlová pokračovala v diferenciaci a situaci
v 90. letech popsala jako koexistenci tří proudů: Jeden, vycházející ze samotného
Třeboňského mistra (k němu lze počítat Protivínskou desku a snad také Madonu
královéhradeckou), druhý, soustředěný okolo Epitafu Jana z Jeřeně (zejm. deska
z Dubečka) a třetí, konzervativní a eklektický, jehož zástupcem je tzv. Cibulkův
triptych.437 V druhé fázi slohu (1400-1420) převládají tendence franko-vlámské,

Ibidem, s. 33.
Ibidem, s. 15.
434 „…dosažení této funkce (tj. estetické) nebylo (ve středověku) hlavním cílem tvorby uměleckých
děl, jak je tomu v epoše moderny.“ Ibidem, s. 33. A na jiném místě: „Hlavní důvod
problematičnosti Kropáčkových aktualizací vidím v tom, že v rámci středověkého obrazu přecenil
jeho uměleckou, výtvarnou složku.“ Milena Bartlová, Vývoj českého malířství (cit. v pozn. 212),
s. 158.
435 Zcela jinak je tomu v otázkách spojených s tzv. pozdní fází krásného slohu (druhá čtvrtina 15.
století), kde autorčino nové pojetí vyvolalo radikální přehodnocení dosavadních výsledků. K tomu
blíže v závěru druhé části této práce.
436 Milena Bartlová, Moravský krásný sloh?, in: Alena Martyčáková (red.), Podzim
středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních
uměleckých škol ve střední Evropě v 15. století, Brno 2001., s. 15.
437 Bartlová, Poctivé obrazy (cit. v pozn. 426), s. 120.
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prostředkované českému prostředí zejména silnou generací západně školených
iluminátorů.438 Třetí fáze, do poloviny 15. století je pak těsně spjata
s problematikou obrazu v husitství.
V sochařství je situace obdobná – Bartlová upravuje Kutalovu tezi o Mistru
Toruňské a Krumlovské madony na tezi o „mistrech krásných madon“, které
situuje do jedné dílny439 a o možnostech konkrétních připsání se vyjadřuje se
skepsí: je „nespornou skutečností, že podrobná analýza známých krásných
madon neposkytuje dostatek přesvědčivých podkladů pro skutečné autorské
atribuce.“440 Posun lze zaznamenat v knize věnované dílu Mistra Týnské
kalvárie,441 kde se v kapitole o kontextu českého sochařství první půle 15. století
vrací k hodnocení druhé fáze slohu. Poznatek o jejím výrazně franko-vlámském
charakteru rozšiřuje z knižní malby na celou produkci (která se ale bohužel podle
autorky téměř vůbec nedochovala). Důkazem je jí franko-vlámský charakter
Svatovítské madony (kolem 1415) v její malířské i řezbářské složce a rovněž
podobné

ladění

pozdních

krásných

madon

či

relikviářových

bust

z Arcibiskupského paláce.442
V roce 2002 byla publikována první syntéza českého středověkého malířství
v celém jeho rozsahu šesti století se zahrnutím všech oborů malby od
monumentální po knižní.443 Z povahy takové práce plyne, že nemůže věnovat příliš
místa speciální problematice jednotlivých období, byť by to byla období patřící
v daném kontextu k nejvýznamnějším. Důležité je tedy, jak se autor – Jan Royt –
vyrovnal s předchozími koncepcemi. Soudě podle uvedené chronologie, navazuje
na starší pojetí Pešinovo. Jistým návratem k pojetí, které sahá až ke Schlosserovi je
důraz na prostředí Václavova královského dvora, který hraje při vzniku forem
krásného slohu důležitou úlohu.444 Také v hodnocení pozdní fáze slohu v malířství

Není nepodstatné, že po autorčině chronologické revizi se v této vrstvě dochovaly pouhé zlomky
deskového malířství oproti stavu, s nímž počítala starší koncepce.
439 Milena Bartlová, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění, Brno 2003, s. 123.
Do jisté míry se tím vrací k modifikovanému pojetí Clasenovu.
440 Ibidem.
441 Milena Bartlová, Mistr Týnské kalvárie. Český sochař doby husitské, Praha 2004. V této
publikaci provedla Bartlová logicky konsekventní krok, který musel následovat po předatování díla
Mistra Rajhradského oltáře – předatovala podobným způsobem dílo Mistra Týnské kalvárie. Bez
tohoto kroku by totiž tkvěly v navržené koncepci pozdní fáze slohu značné trhliny.
442 Ibidem, s. 101-104.
443 Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002.
444 Ibidem, s. 85, 86. Viz název příslušné kapitoly: „Rozvoj krásného slohu za vlády Václava IV.“
438
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se Royt přidržuje staršího pojetí, ačkoli vliv Mileny Bartlové a její koncepce je
patrný v opatrnějším datování Rajhradského oltáře do (oproti starším názorům)
velmi širokého časového rozpětí mezi léty 1420-1435.445
Naposledy se k obecným otázkám krásného slohu vyjádřil Gerhard Schmidt,
který tak učinil v nedlouhé stati zařazené do katalogu výstavy českého gotického
umění, konané v New Yorku roku 2005.446 Opět se zde vyrovnává s pojetím, které
reprezentuje Pächtova předmluva v katalogu vídeňské výstavy z roku 1962.447 Jeho
cílem bylo nyní demonstrovat Pächtovu tezi o internacionálním slohu jako
jednolité polyfonii, v níž se u jednotlivých hlasů střídají aktivní a pasivní party.448
Schmidt ukazuje v čem je český krásný sloh odlišný od internacionální gotiky
západního ražení a v čem je tedy jeho přínos dobovému uměleckému idiomu. Na
instruktivně volených příkladech z české a francouzské produkce dokládá, že český
krásný sloh preferuje plošný ornament před jasnější definicí prostoru; že v něm
hraje roli vysoká míra lineární autonomie, kdy přirozené struktury metamorfují do
kvazi-kaligrafických vzorců (vlasy); a konečně je zde přítomna zdrženlivost vůči
dramatickému a emotivnímu výrazu. „In short, Bohemia’s Beautiful Style proves
to be an art that translates earthly reality into uncommonly refined and idealized
forms.“449 Ve Schmidtově pojetí je český krásný sloh jakýmsi vývojově uzavřeným
pozdním květem, který má v kytici lokálních variant tvořících internacionální
gotiku svoje nezastupitelné místo, ale nikoli svoje následovníky (na rozdíl od
varianty francouzské, otevírající cestu do budoucna). Zdá se mi, že zdůrazňováním
adjektiva „český“ krásný sloh Schmidt na jednu stranu až příliš atomizuje
středoevropskou uměleckou produkci kolem roku 1400 a podsouvá tak mimoděk
názor, že např. „rakouský“ či „uherský“ krásný sloh mohly vykazovat jiné formální
vlastnosti a mohly tak mít kupříkladu i jiný vývojový význam… Na druhou stranu

Ibidem, s. 90.
Gerhard Schmidt, The Beautiful Style, in: Fajt – Boehm , Prague (cit. v pozn. 429), s. 105111.
447 Podobně Schmidt postupoval, ačkoli s poněkud jiným cílem – a tedy i s odlišným výsledkem, ve
svém textu pro sborník Internationale Gotik in Mitteleuropa z roku 1990. Schmidt, Kunst um
1400 (cit. v pozn. 123).
448 Pächt, Die Gotik (cit. v pozn. 51), s. 53.
449 Gerhard Schmidt, The Beautiful Style (cit. v pozn. 111), s. 110.
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se zde do diskuse vrací tendence k hledání poznávacích znaků národních umění,
která kdesi v hloubi stojí stále na základech nacionalistických.450
Závěr

V první části práce jsem se pokusil ukázat základní pohyby a tendence, které
lze vysledovat v uměleckohistorickém myšlení o umění kolem roku 1400 ve 20. a
na počátku tohoto století. Otázka, která musí být zodpovězena závěrem zní, zda je
možné v těchto tendencích postihnout nějakou zákonitost či vývojovou logiku,
která by umožnila lépe pochopit současnou situaci na tomto poli a případně
naznačila možné další směřování či potenciální východiska.
Domnívám se, že složitou dráhu, kterou urazilo teoretické uvažování o
internacionálním a krásném slohu ovlivňovalo vícero sil. V první řadě sem patří
střídání základního nastavení optiky evropské intelektuální elity a společnosti
vůbec, které se pohybuje na sinusoidě mezi póly panevropského a nacionálního
pohledu na kulturu jako celek. Z tohoto hlediska bylo vloženo studiu
internacionálního slohu v jeho počátcích do vínku dynamické napětí. Na jedné
straně stojí postoj Courajodův, který ve zdůraznění internacionality nachází
potvrzení vůdčí vývojové role jednoho národního subjektu, na straně druhé jsou
koncepce Julia von Schlossera a Maxe Dvořáka, kteří, věrni původnímu
přesvědčení vídeňské školy dějin umění, otázky národnostní ponechávají stranou.
Vnášejí do studia fundamentální přístupy, které se však s národnostně zacíleným
pojetím brzy střetnou a propojí. Tak sociologický náhled Schlosserův, ústící do
pojmu dvorský sloh přijme za svůj zejména ten proud, jenž zdůrazňuje
francouzský původ slohu a jeho paprskovitou strukturu šíření (Sterling a do jisté
míry i Châtelet). Formalistického pohledu Dvořákova (kniha o umění bratří
z Eycku je vyvrcholením právě této fáze jeho metodického přístupu k látce) se brzy
chopí věda německá, která jej použije jako nástroj v diskusi o podstatě jednotlivých
národních umění. Ta se projevuje právě ve specifických formálních kvalitách.451

K tomu viz Bartlová, »Slavonic Features« (cit. v pozn. 294).
Viz titul pozdější Pinderovy trilogie (cit v pozn. 135) nebo Stangeho knihy o německém malířství
kolem roku 1400 (cit v pozn. 32).
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Tento přístup vrcholí ve 30. a 40. letech, která, jak je patrno i z první kapitoly této
části, nepřináší nová řešení či nové pohledy na evropské umění kolem roku 1400.
Po druhé světové válce se zdůrazňování národnostních hledisek stalo na
delší dobu nežádoucí, a to nejen v rámci studia internacionálního slohu.
Následující reakce byla dvojího druhu: Na jedné straně stál Panofského obrat
k obsahové složce tohoto umění a podtržení jeho vnitřní rozeklanosti (jistě zde
hraje roli nevyslovená paralela s moderním světem, který zemřel na bojištích obou
světových konfliktů), na straně druhé pak demonstrativní proklamace umění
kolem roku 1400 jako bytostně jednotného internacionálního slohu jako
předobrazu evropské integrace. Pojetí formulované Pächtem v předmluvě katalogu
vídeňské výstavy z roku 1962 tak zastupuje „panevropský“ pól amplitudy pohybu
mezi nacionalismem a internacionalismem.452 Otázku, zda je možno tuto reakci
chápat pouze jako vnitřně motivovanou nebo zda je možno předpokládat jistý druh
politické zakázky jsem pouze naznačil.
Vídeňskou výstavou, jak ukazují předchozí kapitoly, končí doba, kdy se
v rámci studia dějin a povahy umění kolem roku 1400 formulují základní přístupy
a ucelené koncepce. Tento přelom se projeví také v tom, že katalog výstavy
„Europäische Kunst um 1400“ etabluje poslední z pojmů, označující úsek dějin
umění, který stojí v centru naší pozornosti – umění kolem roku 1400.
V následujícím studiu se setkáváme buď s akcentováním jednotlivých pojmů
(internacionální gotika, dvorský sloh, umění kolem roku 1400), které odráží
výchozí postoje svých autorů nebo s pojmovou opatrností hraničící s nejistotou,
v níž spatřuji jistou reakci na příliš jednoznačný pohled prezentovaný ve
vídeňském katalogu. Tuto fázi zastupují syntézy Theodora Müllera a Jana
Białostockého. Náznak oživení, které sliboval Białostockým použitý pojem koiné
zůstal ke škodě věci nerozpracován.
Druhou polovinou 70. let 20. století, kdy se nejplodněji střetly oba
sledované přístupy ve parléřovské výstavě v Kolíně nad Rýnem, definitivně končí i
epocha, v níž byly starší koncepce prověřovány na větší ploše a která se snažila o

Situaci studia mezinárodního slohu mezi těmito dvěma póly v době první poloviny 20. století
jsem se věnoval v referátu na studentské konferenci konané v Brně na jaře 2006. Viz: Jan Klípa,
Mezinárodní sloh mezi nacionalismem a internacionalismem, in: Aktuální proměny českých dějin
umění – Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů
dějin umění v ČR. Brno 2006 (v tisku).
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pokud možno vyčerpávající zpracovaní tématu, z něhož měly rezultovat obecnější
poznatky. Obrat od obecného ke konkrétnímu, od globálního přístupu k lokálnímu
pohledu souvisí nepochybně s postmoderním obratem celé západní kultury, který
se projevil hodnotovou relativitou a přesunu důrazu z faktu na jeho interpretaci,
jejíž pravdivost je však měřitelná pouze autonomními parametry. Konkrétním
projevem tohoto obratu je současná situace bádání na poli umění kolem roku
1400, která se projevuje v první řadě proklamovanou skepsí k možnosti celostního
uchopení fenoménu (Pochat) a následně jakousi novou nacionalizací, kterou snad
bude vhodnější nazvat regionalizací či atomizací přístupů (Schmidt). Již
symposium ve Štýrském Hradci stojí na půli cesty mezi (posledním) pokusem o
celoevropský pohled (Internationale Gotik...) a nástupem regionální optiky (...in
Mitteleuropa). Výstavy z posledních let jsou bez výjimky poznamenány tímto
regionalistickým přístupem, který sám o sobě není negativem, ale zároveň
znemožňuje obecnější závěry, o jejichž formulaci se pokoušela uměleckohistorická
věda v prvních dvou třetinách minulého století.453 Tato tendence je pozoruhodná
ve srovnání s situací konce 50. a počátku 60. let 20. století. I v dnešní době probíhá
v Evropě na politické rovině silný integrační proces. Jeho ohlasy jsou v soudobých
historických textech a v kultuře obecně dostatečně patrné. Dějiny umění jsou však
v této recepci zdrženlivější, a je to patrné o to více v případě tématu, který již svou
podstatou procesu sjednocování konvenuje. Do budoucna lze předpokládat, že
vývoj studia kráčející směrem regionalizace ještě nevyčerpal veškeré svoje
potenciality. Jednou z nejpodstatnějších příčin je otevření dalších možností na
úrovni samotného materiálového studia. S obratem o němž byla řeč výše totiž
souvisí i marginalizace výtvarné kvality, která je pochopena jako subjektivní
hodnotící měřítko, které nelze absolutizovat. Touto změnou optiky se však značně
rozšířil počet děl, která je zapotřebí analyzovat a určit jejich vývojové místo ještě
před přistoupením k nové syntéze. Ta by měla být provedena na co nejširší
základně. S největší pravděpodobností to však již nebude základna celoevropská
(na níž stála vídeňská, ale do značné míry i parléřovská výstava) – jako
nejvhodnější se jeví pohled nadregionální (vyznačený například titulem symposia

453 Viz témata výstav a doprovodných publikací, kterým nikdy nechybí teritoriální omezení:
Enrico Castelnuovo (ed.), Il Gotico nelle Alpi. 1350-1450, Trento 2002; Taburet-Delahaye –
Avril, Paris 1400 (cit. v pozn. 129). Fajt – Boehm , Prague (cit. v pozn. 429).

110

ve Štýrském Hradci), doplňovaný v případě zásadních otázek (vznik slohu)
přístupem celoevropským, vymezeným ovšem obnovenými kritérii kvalitativními.
Myšlení o krásném slohu – lokální středoevropské variantě slohu
internacionálního – do jisté míry kopíruje obecný pohyb, který jsem naznačil výše.
Také zde lze hovořit o konstitutivní fázi, kdy se ustaluje základní terminologie. Ta
trvá podle mého názoru do 70. let 20. století a je vymezena pojmy krásná madona
a krásný sloh (popřípadě v německém jazykovém prostoru weicher Stil). Pojem
krásná madona navrhnul a definoval Wilhelm Pinder a vyšel z něj i při definici
celého slohu. Toto omezení odmítla věda česká (Kramář) a Jaromír Pečírka
v návaznosti na Pindera formuloval širší termín s obecnější platností – krásný
sloh. Definici, která je dodnes platná pak podal Albert Kutal ve své syntéze z roku
1972.454 Doposud nepřekonanou definici pojmu krásná madona pak předložil
Jaromír Homolka.455
Fázi cizelování terminologie (že za tímto procesem stojí ohromující suma
práce s konkrétním materiálem snad netřeba zvláště vyzdvihovat…), která
vyvrcholila kolínskou výstavou v letech 1978/1979, ponenáhlu vystřídalo období
hledání a zpřesňování autochtonních kořenů tohoto umění. Je to, zdá se, proces
obdobný pohybu na celoevropské scéně studia krásného slohu – od velkých
koncepčních problémů ke zcela konkrétním otázkám, jejichž charakter je však
začasté lokální pouze zdánlivě. Vlastním polem tohoto tázání se stalo pojetí umění,
role a významu pražské katedrální huti a sochařského díla Petra Parléře
samotného v procesu vzniku krásného slohu a s tím související problematika
Jindřicha Parléře. Na jedné straně stojí koncepce zastávaná dnes Jaromírem
Homolkou (ta navazuje na linii vymezenou jmény Feulner, Kutal, Schädler), která
staví Petra Parléře do role vlastního iniciátora slohu, jemuž lze navíc připsat i
klíčová sochařská díla, formující podobu umění kolem roku 1400. Opačný názor
představil nejuceleněji Gerhard Schmidt (a završuje tak postoj formulovaný Stixem
a přejatý Pinderem a Großmannem), který tvůrce klíčových děl a tedy iniciátora
nového slohového názoru spatřuje v Jindřichu Parléřovi. V této linii pokračují i
některé zcela současné vědecké aktivity, jako byla pražská karlovská výstava, jejíž
454
455

Kutal, České gotické umění (cit. v pozn. 260), s. 105, 106.
Viz citát na s. 83.
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autoři některými spornými atribucemi znejasnili obraz vlastního osobního slohu
Petra Parléře456 a potažmo tak problematizovali jeho vývojovou roli. Že se diskuse
o významu Petra Parléře netýká pouze parciální otázky počátků slohu, ale zasahuje
do obecnější problematiky jeho povahy dokládá i pojetí Mistra Týnské kalvárie u
Mileny Bartlové.457 Ta radikálně oslabuje dřívější Homolkův názor, že Mistr
navazoval přímo na umění Petra Parléře z 80. let 14. století a stal se dovršitelem
potenciálu

ukrytého

v parléřovském

řezbářství.458

Nenachází

však

pro

uprázdněnou roli průkopníka pozdně gotického slohu (realismu) za Petra Parléře
dostatečně vhodnou alternaci.459
Jestliže příští zpracování širší tematiky internacionálního slohu bude muset
nalézt cestu mezi regionalistickým a panevropským přístupem, pak před studiem
jeho středoevropské varianty – krásného slohu – stojí úloha složitější. Bude se
muset vyrovnat se zásadními metodologickými otázkami, jejichž úběžník spatřuji
v problému stylového pluralismu, s nímž úzce souvisí otázky volitelnosti slohového
výrazu, vztahu fundátor – sloh díla či problematika reflektovaného historismu
(jako revivalu).460 Zásadní při tom je postoj, který příští bádání zaujme k formální
analýze, jako nástroji dosavadního poznání, jehož nezastupitelná výhoda spočívá
v nikoli nepodstatné míře verifikovatelnosti výsledků – zda bude přijata a
aplikována (zajisté ne mechanicky – tento proces bude vyžadovat značnou
erudici...) – a zda bude vůbec aplikovatelná – i ve změněném paradigmatu dějin
pozdně středověkého umění. Pakliže k syntéze formální analýzy a přístupů nových
dějin umění nedojde (mám zde na mysli syntézu faktickou, nikoli pouze na rovině
To se týká zejména Madony z Vratislavi a Piety z basiliky sv. Jiří. Ani jedno z těchto děl však
nebylo zařazeno do katalogu americké verze výstavy. Protože česká verze katalogu je dosud v tisku,
musím odkázat pouze ke stručnému průvodci, který připravila Správa Pražského hradu pro
pražskou reprízu: Jiří Fajt, Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních
Lucemburků 1347-1437. Katalog výstavy. Praha 2006, s. 56, 57.
457 Bartlová, Mistr (cit. v pozn. 441), s. 121.
458 Jaromír Homolka, Ke stylovému původu Mistra Týnské kalvárie, in: Jaromír Homolka –
Jan Chlíbec – Milena Štefanová-Bartlová, Mistr Týnské kalvárie, Praha 1990, s. 7-24, zejm.
s. 21, 22.
459 Snad lze takto interpretovat následující úryvek: „Některé rysy jsme v návaznosti na starší bádání
mohli odvodit z uměleckých prostředí, kde se Mistr Týnské kalvárie vzdělával, i když jistou záhadou
zůstává místo, kde získal své vynikající anatomické znalosti a schopnost jejich sochařského
ztvárnění.“ Bartlová, Mistr (cit. v pozn. 441), s. 124.
460 Kromě odkazů uvedených v poznámce 429 lze v této souvislosti uvést názor Michaela V.
Schwarze, který je o nevyhnutelnosti přijetí konceptu stylového pluralismu a volitelnosti stylu
dějepisem středověkého umění zcela přesvědčen: Michael V. Schwarz, Das Problem der Form
und ihrer Geschichtlichkeit: Hildebrandt, Riegl, Gombrich, Baxandall, in: Wiener Schule.
Erinnerungen und Perspektiven. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. 53, 2004, s. 203-216.
456
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proklamací), lze očekávat, že propast, která se rozevírá mezi výsledky staršího a
současného studia nebude překonána a že (aplikováno na naši konkrétní situaci)
povstane zcela odlišný obraz dějin krásného slohu, jehož podobu dnes ještě nelze
zcela odhadnout.
Je tedy zřejmé, že se studium internacionálního slohu ve všech jeho
podobách odvrátilo od formulací velkých koncepcí ke konkrétní problematice
jednotlivého uměleckého díla v jeho lokálním, dobovém a sociálním kontextu. Tato
analytická práce je zřejmě jedinou možnou cestou, vedoucí k překlenutí panující
skepse vůči terminologickému a metodickému aparátu starší uměleckohistorické
medievistiky. Pole, které se zde otevírá novému zhodnocení je velmi široké a týká
se v podstatě umělecké produkce kolem roku 1400 jako celku. Lze tedy
předpokládat, že cesta k nové syntéze (vyvstane-li vůbec ještě v budoucnosti
vážněji její potřeba) bude dlouhá a nebude to cesta, kterou by mohl projít
jednotlivec sám. Příspěvkem k tomuto novému pohledu, který se týká konkrétní
středoevropské problematiky (a pojímá ji metodicky tradičně) chce být i
následující část předkládané práce.
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Část II.

VÍDEŇSKÉ DESKOVÉ MALÍŘSTVÍ MEZI LÉTY
1400-1440. JEHO PODOBA A JEHO VZTAH
K ČESKÉ MALBĚ KRÁSNÉHO SLOHU
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Úvod

Vzájemné umělecké vztahy Čech a Rakouských zemí (respektive příslušných
center – Prahy a Vídně) v období konce 14. a počátku 15. století jsou předmětem
speciálního studia již několik desetiletí a patří k nejdůležitějším otázkám
uměleckohistorické medievistiky. Pozornost se při tom soustřeďuje zejména na
několik tématických okruhů, souvisejících se vznikem a rozvojem krásného slohu –
středoevropské varianty internacionální gotiky. Z tohoto pohledu se jeví jako
klíčové řešení otázky vztahu dvorských okruhů Karla IV. a jeho vídeňských zeťů
Rudolfa IV. Zakladatele a Albrechta III. v 50. až 70. letech 14. století. Tato
problematika je úzce svázána se studiem hutní plastiky parléřovské a
svatoštěpánské, v nichž obou lze rozpoznat formulaci a řešení konkrétních témat,
které hrají v procesu vzniku krásného slohu, jak jsme schopni ho dnes nahlédnout,
rozhodující úlohu.461 Otázka priority v této diskuzi není pouhým reliktem
národoveckých vášní první a velké části druhé půle minulého století, jak je někdy
vykládána a bagatelizována. Jde v první řadě o zhodnocení dějinné úlohy Petra
Parléře (rodem i jazykem Němce ze Švábského Gmündu) jako sochaře, který je
v jednom pojetí geniální uměleckou individualitou, slohotvorným umělcem, který
předznamenal umělecký vývoj minimálně ve střední Evropě na jedno století
dopředu; v případě druhém je pouze úspěšným podnikatelem a manažérem,
nejvýše však zdatným kompilátorem, který citlivě vnímal dobové umělecké
podněty a dovedl na ně reagovat, ale nepatřil zdaleka (a to ani v rámci svojí dílny)
k vlivným vizionářům typu Giotta či Clause Slutera.462 Sochařství hraje primární
roli i v druhém okruhu otázek po vzniku konkrétního typu krásné madony a po
centru krásného slohu, z něhož se toto umění šířilo do okolních zemí.
S ohledem na množství speciální literatury, která výše naznačené
problematice věnuje a s ohledem na detailní a hluboké výsledky, které její studium
přináší je nápadné, jak málo pozornosti bylo doposud věnováno vzájemným
vztahům Prahy a Vídně v oblasti malířství. Předpoklad, že tyto vztahy existovaly a
461
462

K tomu viz druhou kapitolu první části této práce.
K tomu viz závěr první části této práce.
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nebyly nijak výjimečné, vyplývá z pochopení umění přelomu 14. a 15. století jako
jednotného slohového organismu, který se projevuje ve všech oborech umělecké
činnosti a z faktu, že v případě ojediněle zachované rakouské deskové malby ze 14.
století lze téměř vždy zjistit úzký vztah k vývoji malby české.463 Těžko lze tedy
připustit hypotézu, že vedle (či v rámci) sítě vztahů, které poutají sochařské
památky, zde neexistovala podobná struktura vížící dohromady malířství obou
regionů.464 Hlavní důvod neuspokojivého stavu bádání je bezpochyby ten, že pro
předpokládané umělecké centrum v klíčové době mezi léty cca 1370-1410 platí, že
„wir besitzen keinen einzigen Beleg dafür, daß in Wien Tafelbilder angefertigt
worden wären.“465 Nepochybně je nutno zohlednit historické okolnosti, které se
mohly i bez zjevné vnější příčiny podepsat na faktu, že fond deskové malby ve
Vídni je v tomto období nulový. Nelze se jistě domnívat, že zde neprobíhala žádná
činnost na poli deskové malby, ovšem zmizení všech dokladů patří k
nezodpovězeným otázkám rakouského dějepisu středověkého umění. Interpretaci
tohoto faktu musíme ponechat stranou, lze snad jen naznačit, že jedním ze znaků
tvůrčího uměleckého centra by měla být komplexnost uměleckého vývoje.466
Východisko z nepříjemné situace navrhl Gerhard Schmidt takto: „Daß die
Wiener Malerei in diesem Zeitraum dennoch blühte, läßt sich nur aus den
reichlicher überlieferten Glas- und Buchmalereien erschließen.“467 Vyjadřuje tedy
přesvědčení, že pohled do oblasti sklomalby a malby knižní je schopen organicky
463 Zadní strany Verdunského oltáře v Klosterneuburgu, Pašijový oltář tamtéž, Portrét vévody
Rudolfa IV. ze Svatoštěpánského dómu, křídlový oltář z hradu Tirol, či trojdílný pašijový oltářní
nástavec ze St. Lambrechtu (který je někdy připisován pramenně doloženému malíři Wölfflovi z
Neumarktu. V odpovědi na otázku, kterým směrem předpokládané vlivy proudily se dosavadní
české a rakouské bádání různí v případě prvních dvou děl. Bez doteku s českým uměním se tak zdají
pouze dvě památky rakouské deskové malby 14. století – silně italsky ovlivněné desky Narození
Krista (Staatliche Museen zu Berlin) a Ukřižování (Sammlung Brühle, Zürich).
464 Jaromír Homolka, Prag und die mitteleuropäische Kunst um 1400 – Einige Bemerkungen,
in: Götz Pochat – Brigitte Wagner (Hrsg.), Internationale Gotik in Mitteleuropa.
Kunsthistorisches Jahrbuch Graz 24, 1990, s. 174-181, Lothar Schultes, Prag und Wien um
1400, Plastik und Malerei, in: Ladislav Kesner (ed.), Prag um 1400. Der Schöne Stil. Böhmische
Malerei und Plastik in der Gotik. Wien-Prag 1990, s. 25-42; Jaromír Homolka, Prag und Wien
um 1400. Einige Bemerkungen, in: Vídeňská gotika. Sochy, sklomalby a architektonická plastika
z dómu Sv. Štěpána ve Vídni, Praha-Vídeň 1992, s. 18-26.
465 Gerhard Schmidt, Die Malerei, in: Günter Brucher (Hrsg.), Geschichte der bildenden
Kunst in Österreich. Gotik. München-London-New York 2000, s. 478
466 V obdobné situaci se ve stejné době nachází Paříž – i zde se setkáváme s výraznou převahou
miniaturního malířství a sochařství v dochovaném památkovém fondu. Přesto desková malba
nechybí docela a zcela náhodné zachované příklady dokládají bez výjimky vynikající úroveň i
v tomto oboru. Viz: Elisabeth Taburet-Delahaye – François Avril (edd.), Paris 1400. Les arts
sous Charles VI, Paris 2004,, s. 194-200.
467 Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 478.
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zaplnit chybějící periodu ve vývoji malby deskové.468 V zásadě jde o přístup
správný a platný, protože úzká specializace na jednotlivé obory umělecké činnosti
vede nutně ke zkreslení reálného obrazu vývoje umění. Na druhou stranu lze
namítnout, že při aplikaci tohoto postupu na konkrétní případy je třeba dbát na
specifika jednotlivých uměleckých oborů. Formální vlastnosti sklomalby jsou při
tom, vzhledem k technice zcela odlišné od jiných malířských oborů, natolik
jedinečné, že je stěží možné srovnávat více než kompoziční či figurální
schémata.469 Schmidtova teorie „vévodské umělecké dílny“470 dokazuje tedy právě
tolik, že ve Vídni před a kolem roku 1400 pracovala plodná sklomalířská dílna,
která později ovlivnila tvorbu na celé řadě rakouských lokalit, ale nepraví nic o
tom, jak vypadalo, a jestli vůbec v oné době existovalo, vídeňské deskové malířství.
Když se navrátíme k otevřené problematice vzájemných vztahů
pražského a vídeňského centra kolem roku 1400 na poli malířství, musíme
konstatovat, že ani ztráta všech památek deskové malby nedovoluje předpokládat,
že by český vliv podstatně ochabnul. Dokladem budiž rozpoznaná závislost
některých figurálních kompozic vitrají z vévodské kaple v jihozápadním nároží
dómu na řešeních, která do střední Evropy uvedl malíř Lucemburském rodokmenu
či podněty, které přijímali autoři starší fáze výzdoby rukopisu Rationale Durandi
z okruhu Václavových iluminátorů. Situace, která nastává na přelomu prvního a
druhého desetiletí 15. století je však – v obraze, který poskytuje dosavadní
literatura – zcela proměněná. Ve Vídni vyrůstá nová generace a nová malířská
tradice, která nenavazuje na předchozí vývoj a která zpřetrhala také veškeré vztahy
k českému umění a zcela se orientuje na oblasti západní Evropy v čele s Porýním a

468 Toto řešení není zcela nové, podobně (poukazem na svatoštěpánskou sklomalířskou dílnu) se
vyrovnal s chybějící vrstvou deskovou malbou odpovídající v Českých zemích Mistru Třeboňského
oltáře a vrcholnému krásnému slohu Karl Oettinger, Ein Österreichischer Kreuzigunsaltar gegen
1400, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 50, 1953, s. 93-106, zejm. s. 96.
Výslovně přesvědčení o plnohodnotné zástupné roli sklomalby formuloval Oettinger ještě dříve a
není bez zajímavosti, že tak učinil v článku výrazně velkoněmecky (a protičesky) zaměřeném: Karl
Oettinger, Altdeutsche Maler der Ostmark, Wien 1942, s. 12.
469 Základním rysem procesu vzniku vitraje je aditivní postup – to jí sbližuje daleko více s musivní
nežli s malířskou technikou, stejně jako práce s monochromatickou plochou. Také vnitřní kresba
jednotlivých sklíček vzniká (přinejmenším v době kolem roku 1400) postupem zásadně odlišným
než kresba běžná, totiž odebíráním – vyškrabáváním původně souvislé napařené olověné fólie.
Tento rys – a v neposlední řadě naprostá převaha linie, daná technikou spojování pomocí
olověných pásků, které v ideálním případě konturují obrysy vyobrazených těles – přibližuje
sklomalbu opět více grafickým technikám nežli malířství.
470 „Herzogswerkstatt“, Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 478.
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hlavně Paříží.471 Tento obraz vyplývá z názoru, po generace tradovaném
v německojazyčné literatuře, že Praha ztrácí svůj vliv v kulturní oblasti spolu
s Václavovým neúspěchem v říšské politice roku 1400, nejpozději však v roce 1409
s odchodem německojazyčné elity z pražské univerzity,472 a její umění, uzavřeno do
sebe, živoří do vypuknutí husitských válek, v jejichž víru pak zcela zaniká.
V následující části práce půjde o přezkoumání tohoto názoru, který tvrdí, že
malířská škola působící v prvních čtyřech desetiletích 15. století ve Vídni se
rozvíjela bez poučení a bez kontaktů se soudobým uměním českým. K tomu je ale
nutné se vyrovnat se složitou problematikou produkce dílny Mistra Votivní desky.
Tyto dva pojmy – vídeňská škola první třetiny 15. století a dílna Mistra Votivní
desky – jsou totiž, jak ukazuje poslední literatura, do značné míry synonymní. Pro
usnadnění orientace v přebujelé houštině rakouské speciální literatury jsem
považoval za účelné předřadit vlastnímu pokusu o vyrovnání se s danou
problematikou kapitolu, která podrobněji představí hlavní proudy a koncepty
vídeňského (někdy v širším rakouském kontextu) malířství 1400-1440. Přímá
konfrontace jednotlivých názorů, odhalující leckdy jejich relativní platnost a
osobní i dobovou podmíněnost, umožní nahlédnout v následující kapitole
konkrétní atribuční, filiační a datační otázky pohledem poučeným, avšak
nezatíženým jinými a priori, než vlastními omezeními a měřítky.
Vnější omezení přitom plynou z tématu předkládané práce, kterým je
malířství krásného slohu a konkrétněji vztah pražského a vídeňského centra v této
době. Horní časová hranice sledované problematiky je tedy dána slohovým
přelomem, kdy na místo pozdního krásného slohu (jakkoli mohl vykazovat i
výraznější výpady směrem k realismu) nastupuje vlna nesená poučením z umění
první

generace

nizozemských

realistů,

filtrovaným

ponejvíce

porýnským

prostředím. Za takový bod považuji, ve shodě se starším bádáním, vystoupení
Mistra Albrechtova oltáře v roce 1439 nebo těsně před tímto datem. K časovému
vymezení se druží vymezení teritoriální: V centru mojí pozornosti stojí právě a
Názor, který se začal silněji prosazovat nejpozději od Schmidtova článku z roku 1966. Gerhard
Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel in der Huntington Library, Österreichische
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 20, 1966, s. 1-15. Dnes jej propracovává v první řadě Jörg
Oberhaidacher. Viz závěrečné pasáže první kapitoly této části. Viz pozn. 217, 218, 221.
472 Tak soudí např. Adolf Feulner, Der Meister der Schönen Madonnen, Zeitschrift der deutschen
Vereins für Kunstwissenschaft 10, 1943, s. 47.
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jenom vídeňská dílna Mistra Votivní desky a příbuzné umělecké projevy. Stranou
jsou tedy ponechány ostatní regionální celky,473 v nichž se mnohokrát uplatnil
český vliv zřetelněji a hlouběji než ve Vídni (na mysli mám především Salcburk,
jehož umění na počátku 15. století tvoří paralelu k vývoji v Norimberku). Zvláštní
postavení mezi rakouskými zeměmi má v rámci pojednání o dílně Mistra Votivní
desky Štýrsko, které bylo mnohými badateli reklamováno jako vlastní působiště
tohoto mistra. Proto do první kapitoly zařazuji i hlavní zpracování štýrského
malířství a v druhé kapitole bude častěji řeč o památkách zachovaných či dokonce
vzniklých (alespoň tak předpokládá speciální literatura) na štýrském území.
Stranou jsou však ponechány štýrské památky, které nemají přímý vztah
k vídeňskému okruhu (a v nichž se český vliv nejednou projevil zcela zřetelně).474
Posledním vnějším omezením je omezení materiálové. Protože pro poctivé
zpracování jakékoli uměleckohistorické problematiky je nepostradatelná důvěrná a
nezprostředkovaná znalost materiálu, vycházím ve svých úvahách zejména
z deskového malířství, protože právě tento materiál se mi podařilo alespoň zčásti
takovým způsobem poznat.475 Další dvě odvětví, do nichž zasáhla činnost
sledované dílny – sklomalbu a kresbu – jsem nucen ponechat z větší části stranou.
Již z charakteru funkce sklomalby v kostelním interiéru plyne ztížená možnost
jejího detailního studia a protože se v Rakousku dochovala většina sklomalířských
památek in situ a ve veřejných sbírkách se lze seznámit s pouhým zlomkem,
zůstává tato oblast pro nespecializované badatele více méně uzavřena.476
S obdobnými obtížemi se badatel setkává v oboru pozdně středověké kresby.
Materiální povaha těchto památek vyžadující značný stupeň ochrany ztěžuje snahu
o jejich přímé studium, které příliš nevychází vstříc ani fakt, že jsou dnes

473 Dělení materiálu rakouské deskové malby na regionální celky s vlastním průběhem uměleckého
vývoje (Salcburk, Dolní Rakousy s Vídní, Štýrsko, Tyroly, Korutany a v poslední době i Horní
Rakousy) patří ke konstantám rakouské uměleckohistorické medievistiky a tato tradice
ospravedlňuje i zde zvolený přístup. Klasickým příkladem zpracování celku rakouského deskového
malířství, ale striktně na regionalistickém základě je kniha Pächtova (viz pozn. 76).
474 Tak například epitaf Ulricha Reicheneckera (kolem 1410), který kompozičně čerpá z Jeřeňova
epitafu, či oltářík s Ukřižováním ze St. Lambrechtu s postavami apoštolů na pevných křídlech
(druhé desetiletí 15. století), kde lze z rozvržení postav pod křížem i z jednotlivých detailů soudit na
vzor v Ukřižování ze sv. Barbory Mistra Třeboňského oltáře.
475 Neplatí to jistě stoprocentně, protože některé desky, o nichž píši níže jsou dnes nezvěstné či de
facto nedostupné (v soukromých sbírkách nebo např. v kalifornském San Marinu…) a při jejich
zpracování jsem se musel spolehnout na publikované fotografie.
476 Na problematiku rozdílů strukturní povahy mezi sklomalbou a ostatními malířskými obory a
omezených možností srovnávací analýzy na tomto poli jsem upozornil výše v pozn. 9.
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přechovávány v mnoha, často od sebe polohou velmi vzdálených institucích. Na
druhou stranu často monochromatický charakter těchto památek umožňuje větší
míru jejich důvěrného poznání i z pouhé reprodukce. Kresba však hraje důležitou
roli mediátora uměleckých typů, řešení, ale i slohu a tedy na ní přes řečené obtíže
musí být brán větší zřetel.
V oblasti rakouského deskového malířství první poloviny 15. století jsme, jak
je ostatně v uměleckohistorické medievistice obvyklé, nuceni potýkat se
s nedostatkem pramenných zpráv, které by bylo možno uvést v přímou souvislost
s dochovaným památkovým fondem. Všechny pokusy, které byly v tomto směru
učiněny, se setkaly ze strany odborného pléna s přímějším či opatrnějším
odmítnutím.477 Tento stav, spolu s narůstajícím množstvím jednotlivých konceptů
vývoje vídeňské deskové malby vedl v nedávné době k formulaci skeptického
postoje k samotným možnostem tradičních metodologických postupů v čele
s formální analýzou a k výzvě k celkové změně přístupu k dané problematice.478 Ve
svém pokusu o formulaci vlastního pojetí vývoje vídeňské malby ve sledovaném
období tuto změněnou optiku479 do jisté míry přijímám a rovněž se nedomnívám,
na základě zjištěných těsných vztahů mezi jednotlivými památkami, že je možné
hovořit o oddělených malířských dílnách, jejichž vedoucí mistry poutaly učitelskožákovské (nebo „spolužákovské“) vztahy, jak si zhusta představovala starší
literatura. Na druhou stranu jsem se však rozhodl nerezignovat na poznání vnitřní
struktury tohoto uměleckého organismu, na rozlišení jeho vůdčích uměleckých
individualit a jejich přínosu a zejména na možnost přesnějšího časového zařazení
jednotlivých památek.480 A protože pro tuto práci nedisponujeme za současného
stavu poznání jinými vodítky, než těmi, která se skrývají v uměleckých dílech
samých, bylo zapotřebí formální strukturu těchto děl opět podrobit analýze a

O tom hovoří celá první kapitola této části předkládané práce.
Nejjasněji jej formuloval Robert Suckale. Robert Suckale, Überlegungen zur spätgotischen
Tafelmalerei in Oberösterreich, in: Lothar Schultes – Bernhard Prokisch (Hrsg.), Gotik
Schätze Oberösterreich. Linz-Weitra 2002, s. 123.
479 Jejím výsledkem je koncept tzv. „Großwerkstatt“ – „supraateliéru“, který sdružoval všechny
známé vídeňské malíře období 1410/20-1440. Viz k tomu hlavně Jörg Oberhaidacher v pozn. 248.
480 Domnívám se totiž, že stále platí Pinderovo: „Zahlen sind für die Kunstgeschichte Namen,
Zahlnamen sind ihr Bezeichnungen für geschichtliche Lage. Geschichtliche Lagen sind immerhin
ein Teil menschlichen Wesens, ein Teil also auch am Wesen der Kunstwerke.“ Wilhelm Pinder,
Die Kunst der ersten Bürgerzeit. Vom Wesen und Werden deutscher Formen II. Leipzig 1940, s.
163.
477
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srovnáváním

dosažených

poznatků

dospět

k novému

návrhu

atribucí

a

chronologie, byť v rámci předpokládaného „supraateliéru“.
Tato práce není samoúčelná, ale směřuje k pochopení uměleckého vývoje
v relativně samostatném středoevropském kulturním centru na počátku 15. století,
do jehož běhu nezasáhly rozhodující měrou vnější události. Tento obraz vývoje
vídeňské malby bude pak možno, podle mého názoru, považovat za analogický
s předpokládaným předchozím vývojem v jiném, podobně definovaném centru –
pražském. Na otázku, zda a do jaké míry může být tato analogie nosná a použitelná
pro řešení problematiky spjaté s chronologií českého malířství krásného slohu se
pokusím odpovědět ve třetí kapitole.
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Vídeňská desková malba mezi léty 1410-1440. Vývoj názorů a přístupů

Znalost památkového fondu rakouské deskové malby a jeho rozvržení do
jednotlivých „škol“ nebyla v době, kdy se na vídeňské universitě konstituovaly
dějiny umění jako samostatná a moderní vědecká disciplína, nijak pronikavá. Na
rozdíl od uměleckohistorické vědy německé, která se právě na materiálu deskového
malířství nejpozději od časů Bouře a vzdoru a interesu Goethova a Herderova
ustavovala,481 rakouské gotické malířství zůstávalo po celé 19. století více méně
nepovšimnuto. Výjimku z této situace tvoří snad jenom článek Karla Schnaaseho,
který je ale pozdější literaturou opomíjen, ačkoli byl publikován v hlavním orgánu
starší fáze vídeňské školy.482 Příčinu tohoto stavu viděl Otto Pächt v málo
rozvinutém poučeném sběratelství a v tom, že Vídeňská galerie, byvši soukromou
kolekcí císařovou, neplnila úlohu velké veřejné sbírkové instituce, známé v 19.
století ze všech středoevropských center. V první řadě však ve faktu, že
představitelé vídeňské školy dějin umění řešili úkoly převážně mezinárodního
charakteru a celooborového významu.483 Situace, která se mohla zdát současníkům
neuspokojivou, byla ale pro počátek vlastního studia velmi příznivá, což se ukázalo
na množství a kvalitě publikovaných příspěvků v prvních dvou desetiletích (tj. ve
20. a 30. letech 20. století). Badatelé měli k dispozici široké zázemí obecného
dějepisu, shrnuté do přehledného zpracování Huberova,484 výsledky několika
desetiletí heuristické práce Centrální komise a v neposlední řadě výsledky činnosti
německé uměleckohistorické medievistiky, k níž se bylo možno vztahovat a která

Rudolf Chadraba, Vídeňská škola dějin umění, in: Rostislav Švácha (ed.), Kapitoly z dějin
českého dějepisu umění II, Praha 1987, s. 9-12.
482 Karl Schnaase, Zur Geschichte der österreichischen Malerei im XV. Jahrhundert, in:
Mittheilungen der k. k. Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale VII,
1862, zejm. s. 205-211. Schnaase poprvé upozornil na skupinu deskových maleb s mariánským
cyklem z augustiniánského kláštera v Klosterneuburgu u Vídně a viděl v nich ohlas kolínské školy
(tedy právě té, která se od Goethova obdivu těšila spolu s Dürerovým Norimberkem největšímu
zájmu). Nejvíce pozornosti ale věnoval malbě salzburské, za jejíž hlavní dílo považoval „obraz veliké
ideální krásy z Vlasteneckého muzea v Mnichově“ – oltář z Pählu.
483 Otto Pächt, Zur jüngsten Literatur über die gotische Tafel- und Glasmalerei Österreichs,
Kritische Berichte zur kunstgeschichtlichen Literatur 1-2, 1927/8-1929/30, s. 161-174
484 Alphons Huber, Geschichte Österreichs I-V, Gotha 1885-1896.
481
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shromáždila mohutný komparační materiál.485 Navíc byli vyzbrojeni přísnou
metodikou práce, kterou načerpali při studiích na Vídeňské universitě, a
přesvědčením, že na základě stylově historického rozboru se lze dobrat poznání o
průběhu vývoje umění v dané době a prostoru.486 Nelze při tom zapomínat na to,
že mezi badateli, kteří se dějinám rakouského gotického malířství věnovali byli
nejenom žáci Dvořákovi a Schlosserovi, jako Otto Pächt či Otto Benesch, ale také
odchovanci vídeňského „Attily“ Josefa Strzygowského, který na „svém“ 1.
uměleckohistorickém institutu, jejž jako profesor vedl od roku 1908, věnoval
soustředěnou pozornost právě studiu dějin rakouského umění. Z jeho školy pak
vyšli autoři jako Karl Ginhart, Richard Kurt Donin či Otto Demus.487
Přehled dějin studia lze zahájit moderně – ženou: Betty Kurth uvedla v roce
1922 do literatury diptych z cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuzu.488 Zdá se býti
do jisté míry symbolické, že na počátku stojí právě tato studie, protože dílo Mistra
z Heiligenkreuzu, které následně veškeré bádání hodnotilo jako zajímavý, leč
okrajový jev bez silnějších vztahů k ostatní malbě, se v posledních letech dostalo do
samotného středu problematiky a byla mu přisouzena role klíče k řešení poměru
rakouského malířství k pokročilému umění západnímu. Kurth v diptychu
rozpoznala francouzskou práci s nejbližšími analogiemi v burgundské a pařížské
knižní i tabulové malbě a datovala jej do let 1395-1410. Již o dva roky později
připojil Ernst Buchner k diptychu další dvě desky, které se objevily v mnichovském
uměleckém obchodě a jejichž původ je údajně východopruský.489 Desky s náměty
Smrt Panny Marie490 a Smrt neznámé klarisky491 (kterou Buchner identifikoval se
Bertold Riehl, Zur Bayerischen Kunstgeschichte I. Die ältesten Denkmale der Malerei,
Stuttgart 1885; Carl Aldenhoven, Geschichte der Kölner Malerschule, Lübeck 1902, Karl
Gebhardt, Die Anfänge der Tafelmalerei in Nürnberg. Straßburg 1908 a d. Z novějších prací
samozřejmě Wilhelm Worringer, Die Anfänge der Tafelmalerei. Leipzig 1924; Curt Glaser,
Die altdeutsche Malerei. München 1924; apod.
486 Ne všichni se ale vídeňskou metodou při své práci řídili, jak poukázal Otto Pächt ve zdrcující
kritice Kieslingerova „korpusu“ rakouské sklomalby. Pächt, Zur jüngsten Literatur (cit. v pozn. 23),
zejm. s. 168nn.
487 Jiří Kroupa, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I, Brno 1998, s. 166.
488 Betty Kurth, Französische Tafelbilder aus der Wende des 15. Jahrhunderts in Österreichischen
Sammlungen, Zeitschrift für bildende Kunst 27, 1922, s. 14-22. Dnes je diptych v majetku
vídeňského Kunsthistorisches Museum, inv. č. 6523, 6524.
489 Ernst Buchner, Eine Gruppe deutscher Tafelbilder vom Anfang des XV. Jahrhunderts, in:
Ernst Buchner – Karl Feuchtmayr (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte der Deutschen Kunst. I.
Band. Oberdeutsche Kunst der Spätgotik und Reformationszeit, 1924, s. 1-13.
490 Washington, National Gallery of Art, inv. č. 1952.5.83.
485
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sv. Agnes z Montepulciana, pozdější bádání se však přiklonilo ke sv. Kláře), jsou,
jak prokazuje detailní srovnání, dílem stejné ruky jako diptych z Heiligenkreuzu.
Umělec byl, podle Buchnera, v přímém styku s francouzským uměním, ale tvořil
asi ve Vídni. Do jeho bezprostřední blízkosti patří i diptych s Madonou a
Bolestným Kristem z Basileje a nikoli nepodobná je i technika mnichovského oltáře
z Pählu.492
Skupinu, o níž půjde v této práci především, představil v ucelené formě
poprvé Walter Hugelshofer.493 Na počátek celé skupiny postavil desku se Sv.
Trojicí typu Trůn Milosti v Londýnské National Gallery, kterou přesvědčivě připsal
vídeňskému prostředí.494 Přechodem k další skupině byla v jeho pojetí destička
s Adorací dítěte (získána do Österreichische Galerie roku 1923), kterou připsal ruce
londýnského mistra a v níž rozpoznal příbuznost jihočeské malířské škole a vztah
k Adoraci z českobudějovického muzea.495 Vyjádřil však názor, který ovlivňuje
rakouský dějepis středověkého umění dodnes, o úpadku historické role Prahy po
roce 1400 – na uprázdněné vůdčí místo pak nastupuje právě aktivní úloha Vídně.
Kolem roku 1420 vzniká další dílo – Ukřižování z vídeňské soukromé sbírky,496
v němž je patrný ještě vliv londýnského Gnadenstuhlu, ale již zde není stop po
vlivu českém a vše ukazuje na západní dvorské umění. K této desce se těsně
přimyká Nesení kříže z Österreichische Galerie, které vykazuje zřetelný italský vliv
– kompozice je podle Hugelshofera převzata z obrazu stejného námětu od Simona
Martiniho v Louvru.497 Do blízkosti obou desek patří Ukřižování z Neuklosteru ve
Cleveland, Museum of Art, inv. č. 36.496.
V návaznosti na tuto studii vidí obě díla jako související i Robert Suckale, který je ovšem
připisuje pražské dílně po roce 1400. Robert Suckale, Das Diptychon in Basel und das Pähler
Altarretabel: Ihre Stellung in der Kunstgeschichte Böhmens, Zeitschrift für Schweizerische
Archeologie und Kunstgeschichte 43, 1986, s. 103-112. Naproti tomu Jaroslav Pešina se přikláněl
k českému původu pählského triptychu, zatímco diptych z Basileje z českého umění striktně
vyloučil. Jaroslav Pešina – Jaromír Homolka, České země a Evropa, in: Jaroslav Pešina –
Jaromír Homolka (edd.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970, s. 53; Jaroslav Pešina,
Bohemica pravá a nepravá (Na okraj studie M. Frinty o českém deskovém malířství), Umění 39,
1981, s. 418
493 Walter Hugelshofer, Eine Malerschule in Wien zu Anfang des XV. Jahrhunderts, in:
Buchner – Feuchtmayr, Beiträge (cit. v pozn. 29), s. 21-41.
494 inv. č. NG3662. V předchozí literatuře byla deska hodnocena jako francouzská, burgundská
(zjištěný původ ve sbírkách Savojského rodu), kolínská či česká. Rakouskému prostředí ji bez
bližšího určení připsal Wilhelm Suida roku 1922.
495 Dnes Alšova jihočeská galerie na Hluboké.
496 Dnes v Österreichische Galerie, jako pravá část (odděleného) diptychu s Nesením kříže.
497 Hugelshofer, Eine Malerschule (cit. v pozn. 33), s. 28.
491

492

124

Vídeňském Novém Městě a deska s Olivetskou horou v galerii benediktinského
kláštera v St. Lambrechtu. Volnější vztah panuje mezi vídeňským diptychem a
deskou s Kristem ve smutku.498 Stejné dílně, ale slabšímu pomocníkovi lze připsat
oltář sv. Ondřeje ze Svatoštěpánského dómu,499 s nímž (respektive s deskou
nesoucí obraz sv. Kryštofa) těsně souvisí sv. Kryštof z Berlína.500 Mezi
Ukřižováním z Neuklosteru a oltářem sv. Ondřeje stojí Obřezání Krista
z Germanisches Nationalmuseum v Norimberku, k němuž se zase váží mariánské
obrazy z Neuklosteru ve Vídeňském Novém Městě501 a v Klosterneuburgu.502 Dále
Hugelshofer upozornil na čtrnáct nevelkých deskových obrazů v arcibiskupském
sídle v Ober-St. Veit u Vídně, z nichž se podle něj osm týká zmiňované skupiny.503
S odkazem na Vincence Kramáře zmínil také desky s pašijovou tematikou v Opavě
a v Ostřihomi.504 Hugelshoferův článek, který se pouze v první části soustředil na
postižení uměleckých kořenů a vztahů a v druhé části se omezil na výčet a popis
děl,505 shromáždil v hlavních rysech materiál, který zůstane předmětem studia
s menšími či většími dodatky do dnešní doby.

Berlín, Staatliche Museen, Preußischer Kulturbesitz. Jde o obraz neobvyklého námětu – Živý
Kristus (má pootevřené oči, jako při Ukřižování, nikoli zcela otevřené, které by značily Krista
Zmrtvýchvstalého, ani zavřené, které by Krista charakterizovaly jako mrtvého, právě sňatého
z kříže) se stopami po utrpení sedí na Golgotě, opřen o kříž, o nějž se opírají také nástroje umučení.
Poblíž, ale bez přímého kontaktu, sedí truchlící Panna Maria a apoštol Jan. Pro německý název
„Christus in der Trauer“ neexistuje užívaný český ekvivalent, v následujícím textu budu tedy tento
námět označovat jako Kristus ve smutku. Termín „smutek“ obsažený v tomto pomocném názvu
však nevztahuji přímo na Krista, ale spíše na celkovou atmosféru obrazu, který plnil jistě funkci
Andachtsbildu a jako takový do smuteční atmosféry pašijových událostí vtahoval i recipienta.
Ikonografie desky není zdaleka uspokojivě vysvětlena, protože se dosud nepodařilo nalézt literární
pramen, který by stál v pozadí takto neobvyklé sestavy. Téma stojí na pomezí mezí Snímáním
s kříže, Oplakáváním, Pietou a pozdějším oblíbeným námětem „Christus im Elend“. Podobného
obsahu je zřejmě obraz Hanse Holbeina st. z roku 1502. (Vyobrazení v: Lexikon der christlichen
Ikonographie III, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1990, sl. 497, obr. 1)
499 Původně z Neuklosteru ve Vídeňském Novém Městě, dnes v Erzbischöfliches Dom- und
Diozösan Museum ve Vídni.
500 Berlin, Staatliche Museen, Preußischer Kulturbesitz.
501 Obětování v chrámu je dnes v Österreichische Galerie ve Vídni, zatímco velmi poškozené Klanění
Tři králů přechovává klášterní galerie v Heiligenkreuzu.
502 Galerie augustiniánského kláštera v Klosterneuburgu u Vídně.
503 Dnes rekonstruovány ve vídeňském Erzbischöfliches Dom- und Diozösan Museum do podoby
dvou menších několikadílných oltáříků, jejichž slohová poloha je značně rozdílná.
504 Čtyři (z nich dvě oboustranně malované) jsou dodnes ve Slezském zemském muzeu v Opavě.
V případě Ostřihomských desek si nejsem jist, zda měl Hugelshofer na mysli práce chované
v Budapešti (z nichž dvě jsou dnes v Österreichische Galerie ve Vídni), či zda šlo ještě o jiné obrazy.
Soudě podle dnešního inventáře ostřihomského Keresztény Múzeum, první varianta je
pravděpodobnější.
505 S poznámkou, že úkol uspořádat materiál, připsat jej pomocným jménům a stanovit relativní
chronologii již autor přenechává jiným badatelům, Hugelshofer, Eine Malerschule (cit. v pozn.
33), s. 40.
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125

Hugelshoferův materiál utřídil a doplnil následujícího roku Wilhelm
Suida.506 Vyšel při tom, tak jako již mnohem dříve Karl Schnaase ze souboru
chovaného v Klosterneuburgu, v němž rozlišil dvě ruce – hlavního mistra, jemuž
připsal Obětování v chrámu, Ukřižování, Smrt Panny Marie a Korunování Panny
Marie, a slabšího pomocníka, autora Zvěstování a Noli me tangere. Spolu
s Hugelshoferem připsal stejnému mistru i dva obrazy z novoměstského
Neuklosteru a předpokládav jeho dílnu ve Vídni, pojmenoval jej Vídeňským
mistrem Obětování v chrámu.507 Do œuvre mistra zařadil ještě půvabnou kresbu
sedící madony z Berlína.508 Z druhého desetiletí 15. století pochází londýnská Sv.
Trojice, jejíž formy však neumožňují bližší lokalizaci do Vídně či do Štýrska. Na
malíře, jenž byl slabším umělcem než vídeňský mistr Obětování v chrámu a od
kterého neznáme druhého díla, působil jistě vliv Čech, jak dokazuje srovnání
kompozice s obrazem sv. Anny Samotřetí ze slezské Střihomi.509 V názoru na okruh
Mistra z Heiligenkreuzu se Suida neliší od předchozích zjištění, pouze upozorňuje
na to, že v pramenech je zachycen ve Vídni usedlý francouzský malíř André von
Paris a to mezi léty 1426-1434.510 Přesněji Suida zařazuje pašijové desky z Opavy a
z Budapešti – patří podle něj buď do vídeňského či štýrského okruhu a jejich
kompozice jsou také blízké odpovídajícím výjevům na vnějších, malovaných
stranách Znojemského oltáře. Jistě oba soubory pocházejí z jedné ruky, od mistra,
který

měl

blízko

k tehdejší

produkci

zastoupené

mariánským

cyklem

z Klosterneuburgu či Olivetskou horou z klášterní galerie v St. Lambrechtu. Suida
pro tohoto umělce navrhuje označení Mistr Pašijových řad – Meister der
Passionsfolgen511 - a předpokládá, že byl putujícím umělcem, který působil ve

Wilhelm Suida, Die wiener Malerschule von 1420-40, Belvedere 2, 1925, s. 45-58.
Wiener Meister der Darbringung. Přes podobné pomocné označení se pozdější Schmidtovo
pomocné jméno Meister der wiener Darbringung (Schmidt, Die Österreichische
Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 11; srv. s. 158) od Suidova mistra liší částečně obsahem a
podstatně významem.
508 Berlin, Kupferstichkabinett.
509 Dnes Muzeum Narodowe ve Vratislavi, inv. č. XI 221.
510 Chybné datum příchodu do Vídně bylo později korigováno Karlem Oettingerem, který doložil, že
tento malíř pobýval ve Vídni již roku 1417 – což by bylo datum pro vznik obrazů o něco příhodnější.
Karl Oettinger, Zur Malerei um 1400 in Österreich, in: Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen in Wien 10, 1936, s. 78.
511 Suida, Die wiener Malerschule (cit. v pozn. 46), s. 51.
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východních oblastech.512 Jeho rakouský původ dokládá srovnání s řešením
stejných ikonografických témat u Mistra Rajhradského oltáře, která, podle Suidy,
nemají v tvorbě Mistra Pašijových řad žádnou paralelu, stejně jako bychom
příbuzná díla nenašli ani v samotném Rakousku. S odkazem na Wilhelma Bodeho
potvrzuje Hugelshoferem naznačený rakouský původ desky se sv. Kryštofem
z Berlína – ta má pocházet z podunajského Peschenbachu v Horních Rakousech.
Závěry této studie zopakoval Suida následujícího roku v rozsáhlejší
publikaci, která se zabývala zejména štýrským uměním v době vlády vévody
Arnošta Železného a která přinesla první moderní uměleckohistorické zařazení
klíčového díla rakouského umění první půle 15. století – Votivní desky z kláštera
v St. Lambrechtu.513 Celá kniha je nesena potřebou podat důkaz, že Praha
předstihla Vídeň v umělecké činnosti pouze nakrátko, za panování Karla IV. a
v době po roce 1400 se Vídeň stala na českém umění opět plně nezávislou, což
vyvrcholilo v pozdní gotice.514 Dalším Suidovým cílem bylo dokázat, že za vlády
Arnošta Železného (1402-1424) bylo Štýrsko s centrem ve Vídeňském Novém
Městě (kam Arnošt přesunul dvůr ze Štýrského Hradce) umělecky nejaktivnější
částí celého Rakouska.
Hlavní pozornost zaměřil na Votivní desku ze St. Lambrechtu, kde v postavě
jezdce, který vede vítězící pluky, spatřoval podobiznu samotného vévody. Otázku
jakou bitvu deska zobrazuje, ponechává Suida nerozřešenu, ačkoli se kloní spíše
k variantě, že jde o Arnoštovu bitvu s Turky u Radkesburgu v roce 1418. Otázku
původního určení řeší poukazem na model kostela, který není nepodobný tomu,
jak ve skutečnosti vypadá lambrechtský chrám sv. Petra, svěcený roku 1424 –
Suida se tedy kloní k tomu, že deska byla určena pro St. Lambrecht a vznikla po
roce 1424. Upozornil také na kompozičně i stylově příbuzný tympanon poutního
kostela v Mariazell, který byl ve správě benediktinů ze St. Lambrechtu. Tympanon
byl podle erbů fundován vévodou Arnoštem a zobrazuje vítěznou bitvu uherského
krále Ludvíka I. z Anjou proti Turkům v roce 1370. Obě díla by tak byla výsledkem
donátorské aktivity Arnošta Železného a deska by formálně i obsahově navazovala
na tympanon – Arnošt by sebe a svojí vítěznou bitvu postavil touto fundací na
Opavské desky se nalezly v okolí Opavy a desky z Budapeště mají neurčitý původ kdesi v Pováží.
Wilhelm Suida, Österreichs Malerei in der Zeit Erzherzog Ernst des Eisernen und König
Albrecht II., Wien 1926.
514 Ibidem, s. 7.
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roveň slavnému předchůdci.515 Do blízkosti Votivní desky, která byla nepochybně
dílem vedoucího mistra, zařadil autor poškozený obraz Olivetské hory z klášterní
sbírky a upozornil na jeho druhou stranu, na níž je namalováno Nesení kříže – lépe
dochované, avšak z jiné ruky. Blízká díla – Ukřižování a Nesení kříže z vídeňské
galerie vykazují detailní shody s Votivní deskou, ale jejich pokročilejší
naturalismus je řadí do doby kolem roku 1430. Stejný slohový stupeň zastupuje
Ukřižování z Neuklosteru ve Vídeňském Novém Městě, zatímco Ukřižování
z kostela sv. Petra na Kammersbergu, chované ve Štýrském Hradci516 patří mladší
fázi – není nepodobné výkonům Mistra Tucherova oltáře v Norimberku. Do
Štýrské skupiny zařadil Suida i monumentální Ukřižování z Lince,517 v němž však
vidí práci jiné ruky z let kolem 1435-1440. Ze zemí Vnitřního Rakouska (Štýrsko,
Korutany, Kraňsko), tedy z území, na němž panoval Arnošt Železný, musel podle
Suidy pocházet také oltář sv. Ondřeje, jehož umístění v Neuklosteru považuje za
druhotné. Oltář je dílem slabšího umělce z okruhu Mistra Votivní desky. Pečlivější
rozdělení si zasluhují také další štýrské památky, spojené zejména s klášterem v St.
Lambrechtu – první individualitou je autor křídel s martyrii sv. Ondřeje a sv.
Diviše (se Zvěstováním na vnějších stranách), zvaného Oltář z fundátorské
krypty.518 Druhý umělec, nazývaný Mistr Ukřižování ze St. Lambrechtu, maloval
dva oltáře Ukřižování s pevnými, respektive pohyblivými křídly a zlomek se
Sesláním sv. Ducha a s polofigurou sv. Petra.519 Ke štýrské skupině mají nejblíže
také dvě oboustranné kresby se Zmrtvýchvstáním a sv. Acháciem a s Madonou a
Olivetskou horou, které do rakouského umění vřadil již Hugelshofer.520 Nakonec
navrhuje Suida možnost že Mistr Votivní desky by mohl být ztotožněn s pramenně
doloženým malířem a sochařem Hansem z Judenburgu, autorem bolzenského
oltáře Korunování Panny Marie z roku 1421. Touto hypotézou se bude zabývat celá
jedna větev (nejen) rakouského speciálního studia.521
Ibidem, s. 11-12. Podstatné přitom je, že Suida nepovažoval tympanon za stylově jednotný –
zatímco horní část s Ukřižováním vznikla podle něj kolem roku 1400, část spodní s vyobrazením
bitvy a uctívání Panny Marie měla být z doby kolem roku 1420.
516 Graz, Landesmuseum Joanneum.
517 Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum.
518 Stiftergruftsaltar. Dnes v klášterní galerii v St. Lambrechtu.
519 Ukřižování s pevnými křídly, nesoucími postavy čtyř apoštolů, je dnes zapůjčeno
v Landesmuseum Joanneum ve Štýrském Hradci, zbylá dvě díla zůstala na místě v benediktinském
klášteře v St. Lambrechtu.
520 Obě kresby jsou v majetku berlínského Kupferstichkabinettu.
521 Viz pozn.: 98, 171, 199, 200.
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Kořeny štýrské umělecké skupiny s vrcholem ve Votivní desce spatřuje
Suida v předchozí domácí tradici, která navazovala na české vlivy, jak ukazuje
epitaf Ulricha Reicheneckera z Pürgu z roku 1410, který přesně opakuje kompozici
Jeřeňova epitafu z pražské katedrály. To co odlišuje starší od mladší generace,
reprezentované Mistrem Votivní desky je právě rapidní pokles intenzity tohoto
českého vlivu.522
V roce 1928 věnoval monografickou studii obrazu Ukřižování z Lince a jeho
okruhu Otto Benesch.523 Obraz, který se vymyká svojí velikostí i slohovým
charakterem,524 umožňuje podle Benesche vydělit další osobnost ze skupiny,
rozdělené Suidou na teritoriálním základě na štýrskou s vedoucím Mistrem Votivní
desky a vídeňskou s vůdčí individualitou Vídeňského mistra Obětování v chrámu.
Hlavním rysem lineckého Ukřižování je podle Benesche vertikalita a ztišený
lyrismus. To také odlišuje dílo od staršího Ukřižování z vídeňské galerie, které se
svou dramatičností a vnitřním napětím řadí do poslední fáze krásného slohu, do
první půle 20. let 15. století. Kompoziční předpoklad vidí Benesch v dramatickém
Ukřižování z Kolmaru,525 jehož slohová pozice však není vyjasněna. Nepochybný je
tedy západní původ. Seznam děl spojitelných s okruhem Mistra Votivní desky
rozmnožil Benesch ještě o šest sklomaleb, které pocházejí z kostela sv. Petra v St.
Lambrechtu a byly nalezeny v tamní zámecké kapli.526 Zobrazují tři typologické
páry novozákonních a starozákonních scén. Zejména Ukřižování dokládá
nepochybně ruku samotného mistra – je blízké vídeňské desce a zejména desce se
stejným námětem z Klosterneuburgu. Důležité je, že tyto památky lze spojit
s přesným datem, totiž s rokem 1424, v němž započala přestavba kláštera vedená
opatem Heinrichem Moykerem. Na stejné stylové rovině stojí oboustranná kresba

Suida, Österreichs Malerei (cit. v pozn. 53), s. 19.
Otto Benesch, Zur altösterreichischen Tafelmalarei, Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen N.F.II., 1928, s. 63-118. Později byla studie otištěna v Beneschových sebraných
spisech: Eva Benesch (ed.), Otto Benesch Collected Writings Vol. III. German and Austrian Art
of the 15th and 16th Centuries, London-New York-Vienna 1972, s. 16-29. K této edici odkazují citace
v předkládané práci.
524 Obraz má rozměry 213 × 152 cm. Jako první jej publikoval Heinrich Zimmermann, který však
obraz chybně zařadil do salcburského kontextu. E. Heinrich Zimmermann, Ein Salzburger
Kreuzigungsbild, Jahrbuch für Kunstsammler 1921, s. 11-12.
525 Colmar, Musée d’Unterlinden.
526 Dnes v Landesmuseum Joanneum, Graz.
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523

129

s Oplakáváním a Ukládáním do hrobu z Londýna,

527

které jsou podle Benesche

jedinými vlastnoručními malbami vedoucího mistra. Nesení kříže z vídeňské
galerie připravuje svým zjemněním a zdrobněním forem (patrné je to zejm. při
srovnání s obrazem stejného námětu ze St. Lambrechtu) přechod k Lineckému
Ukřižování, které je představitelem zralé fáze mistrova vývoje. V naznačené dílně
lze vydělit podskupinu fragmentů mariánského cyklu z Neuklosteru, spojenou
s Mistrem Obětování v chrámu. Sem patří i epitaf z lineckého muzea.528 Starší
skupinu pak tvoří vídeňská Adorace, k níž řadí autor Marii ze Zvěstování529 a
Krista na Olivetské hoře ze soukromé pařížské sbírky Durrieu.530
Otázku přesné lokalizace působiště Mistra Lineckého Ukřižování, kterého
považuje za hlavu velké dílny, v níž byl činný i Mistr Votivní desky, ponechává
Benesch otevřenu s poukazem na to, že příslušná díla nacházíme ve Štýrsku i
v Horních a Dolních Rakousech a umělcův vliv je ještě širší (Benesch ho vidí jak
v salcburské, tak v tyrolské malbě). Důležitá problematika stylového původu je
zodpovězena poukazem na burgundskou malbu vrstvy Broederlamovy a na obecné
italské poučení. Pakliže první generaci německých realistů (Konrad Witz, Hans
Multscher) odpovídá ve Vídni Mistr Albrechtova oltáře z roku 1439, pak vrstvu
Mistra Lineckého Ukřižování by podle Benesche zastupovala asi ztracená raná díla
Lucase Mosera vzniklá před oltářem z Tiefenbronnu.531
Následujícího roku uveřejnil svoje pojetí vývoje rakouského, respektive
vídeňského deskového malířství Ludwig Baldass.532 Konstituoval v něm Vídeň jako
samostatné lokální centrum internacionální gotiky s vlastním, neodvozeným
uměleckým idiomem. První léta po roce 1400, kdy se v jiných oblastech Rakouska
(Štýrsko, Salcburk) projevuje ještě vliv českého umění, jsou ve Vídni naplněna
uměleckým importem z pokročilejších západních oblastí, jak dokládá diptych
z Heiligenkreuzu, jehož marginální vliv lze ve Vídeňské malbě sledovat ještě kolem
roku 1430. Na počátku samostatného vývoje (Baldass tento počátek vidí poměrně
British Museum, London.
Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum. Poškozená malba, na níž se koří donátorka
doporučovaná Janem Křtitelem trůnící Madoně. Bohužel se nezachoval identifikační nápis.
529 Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum.
530 Dnes nezvěstné.
531 Benesch, Zur altösterreichischen Tafelmalarei (cit. v pozn. 63), s. 29.
532 Ludwig Baldass, Die Wiener Tafelmalerei von 1410-1460 (Neuerwerbungen des Wiener
Kunsthistorischen Museum), Cicerone 21, 1929, s. 65-72, 127-135.
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pozdě, až ve 20. letech 15. století) stojí Sv. Trojice z Londýna, deska, která má
stylovou paralelu v Madoně ve svatozáři ze štýrskohradeckého Joannea, pochází
nicméně z jiné ruky. Přesně lze vydělit skupinu, která se pojí s dílem Mistra Votivní
desky: vedle eponymního obrazu je to vídeňský diptych s Ukřižováním a Nesením
kříže, oboustranně malovaná deska s Olivetskou horou a Nesením kříže ze St.
Lambrechtu, Kristus ve smutku z Berlína, Linecké Ukřižování a kresby z British
Musea. Blízký je také sv. Kryštof z Berlína a ve stejné dílně vzniklo i malé
Ukřižování z Neuklostru ve Vídeňském Novém Městě. Celá tato skupina vykazuje
typické rysy internacionální gotiky. Baldass mluví o „náladě veselé rytířskosti,
s níž se vedle Paříže setkáme i ve Veroně, ve freskách Orlí věže v Tridentu a
v malbách Pisanellových či obrazech Gentile da Fabriana.“533 Paralelní
uměleckou osobností je Mistr Obětování v chrámu. Jeho œuvre, shromážděné
chronologicky, se Baldassovi jeví takto: na počátku stojí destička Adorace ve
vídeňské galerii, následuje kresba sedící Madony z Berlína, čtyři mariánské desky
v Klosterneuburgu, Obětování v chrámu a Klanění králů z Neuklosteru, kde se
poprvé objevují zalamované záhyby, epitaf neznámé donátorky z Lince a Obřezání
Krista z Norimberku.534 K dílně v širším slova smyslu patří i oltářík z rezidence
v Ober-St. Veit a oltář sv. Ondřeje.
Oba mistři – Mistr Votivní desky a Mistr Obětování, sídlili asi ve Vídni, kde
zastupovali poslední fázi vývoje krásného slohu, v rámci níž přijímají realismus
pouze partikulárně, nikoli jako ucelený slohový názor (to je vyhrazeno až generaci
Mistra Albrechtova oltáře, který vyšel z dílny Mistra Obětování v chrámu).
Paralelním zjevem v německé malbě může být například hamburský Mistr
Francke. Proti Beneschovi však vidí Baldass základní komponentu, která působí na
Vídeň první třetiny 15. století, v italském vlivu a západní působení, které Benesch
předpokládá od samého počátku století, je ochoten připustit až s vystoupením
Mistra Albrechtova oltáře na konci 4. desetiletí (!). Desky z Heiligenkreuzu jsou
podle Baldasse francouzským importem bez lokálního vlivu.535

Ibidem, s. 69.
Germanisches Nationalmuseum. Jde o desku, která patří, i přes poněkud jiné rozměry, do cyklu
z novoměstského Neuklosteru.
535 Baldass, Die Wiener Tafelmalerei (cit. v pozn. 72), s. 131-135.
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Zásadním příspěvkem do živé debaty o podobě a podstatě rakouského
malířství první půle 15. století byla kniha Otto Pächta z roku 1929.536 Pächt se
zabývá malířstvím odděleně po jednotlivých rakouských zemích a svojí ostrou
charakteristikou

typických

uměleckých

výkonů

daného

teritoria

dospívá

k postulování základních rysů, které lze nejen zobecnit na celou širší produkci, ale
lze je zpětně využít k přesnějšímu uměleckohistorickému zařazení sporných děl.
Pächt pracuje metodou vytříbené formální analýzy, která je zvláště vhodná pro
materiál, jenž vyniká svým množstvím a slohovou sevřeností a pro nějž na druhou
stranu existuje jen velmi málo opor v pramenné základně. Některá Pächtova
připsání byla pozdějším studiem opuštěna, vyvrácena či zpřesněna, formuloval
nicméně tezi, podle níž hlavní mistři sledovaného období pracovali současně ve
Vídni a to v těsné kooperaci. Na tuto myšlenku navázalo bádání po několika
desetiletích a dnes patří k nejvlivnější názorové platformě, na níž se současné
studium odehrává.
Základními rysy vídeňského malířství jsou podle Pächta obecná krásnoslohá
plynulost pohybu a lyričnost. Specifická je již záliba ve zdrobňování a vylehčování
forem, v jemné zdobnosti a v pestrosti čistě abstraktních barev.537 V první fázi stojí
Vídeň ještě stále ve vlivu Mistra Třeboňského oltáře, ale potýkáme se zde
s nepříznivým stavem dochování (Pächt zmiňuje vlastně pouze destičku s Adorací
Krista). Ten však není pouze dílem náhody, ale má svoje sociologické kořeny – ve
Vídni totiž nebyl přítomen rozvinutý dvůr, který znala všechna soudobá centra
internacionálního slohu a na nějž se toto umění zhusta vázalo. Dílo Mistra Votivní
desky ze St. Lambrechtu patří svým základním postojem ještě plně této první fázi.
Nenavazuje však na Třeboňského mistra, ale na starší fázi českého malířství, která
tomuto mistru předcházela a která je spjatá se jménem Mistra Theodorika.
Malířská výstavba figury a nečleněná forma byly připraveny k tomu, být naplněny
tělesnou masou. Otupení obrysu nahrávalo stupňování plasticity a celkový pohled
dominuje nad detaily. Do této fáze řadí Pächt londýnskou Sv. Trojici, Ukřižování
z klosterneuburského cyklu a Krista ve smutku z Berlína. Znamením přechodu
k pozdní fázi stylu bylo zvyšování počtu postav v obraze až k jakési masovosti.
S tím souvisela i změněná organizace obrazu, která opouští plochu a zmocňuje se i
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Otto Pächt, Österreichische Malerei der Gotik, Augsburg 1929.
Ibidem, s. 9.
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hloubky jako prostředku k pročlenění kompozice. Figura se stala blokovitější,
proporce zkrácenější a materiály tvrdší. Pohled na vídeňskou malbu ukazuje, jak v
pozdním krásném slohu změnu forem následuje podstatná změna motivická.
Obnova námětu je přitom hledána ve vzorech pseudohistorické ikonografie
sienského trecenta.538
Konkrétní rozdělení materiálu provedl Pächt pouze heslovitě v katalogu sui
generis na konci knihy. Na počátku stojí, jak již zmíněno, osamocená vídeňská
Adorace. Do œuvre Mistra Votivní desky pak Pächt řadí: Sv. Trojici z Londýna,
Krista ve smutku, čtyři desky v Klosterneuburgu, Olivetskou horu z oboustranně
malovaného křídla ze St. Lambrechtu, Votivní desku, diptych z Vídně a tři
mariánské desky z Neuklosteru. Dále pak kresby z Berlína a Londýna, kresbu
Ukřižování z knihovny v Erlangen, šest sklomaleb ze St. Lambrechtu a miniatury
z pozdní fáze výzdoby Rationale Durandi ve Vídni539 a Spaeculum Humanae
Salvationis, dokončené roku 1430 v Innsbrucku.540 K dílenským pracím rané fáze
patří oltářík z Ober-St. Veit se Smrtí Panny Marie, Sv. Trojicí a pěti destičkami se
světci. Pozdní fázi vývoje dílny zastupuje oltář sv. Ondřeje. K lokálním projevům
silného vlivu Mistra Votivní desky počítá Pächt trojdílný Oltář apoštolských knížat
z Rangersdorfu v Korutanech,541 který hraje v jeho pojetí důležitou roli tím, že je
přesně datován rokem 1424 – to je potom datum ante quem pro vznik Votivní
desky. Ještě volněji se k dílně přidružují: Madona ze Zvěstování a Epitaf neznámé
donátorky v Linci, Obřezání Krista z GNM, dvě desky slabšího pomocníka
v Klosterneuburgu a vnější strany Znojemského oltáře.
Hlavou druhého vídeňského okruhu byl Mistr Lineckého Ukřižování, jemuž
lze připsat: sv. Kryštofa z Berlína, Nesení kříže z oboustranně malovaného křídla ze
St. Lambrechtu, malé Ukřižování z Neuklosteru, Ukřižování linecké a čtyři pašijové
desky z Budapešti.542
Tímto přibližným rozvržením materiálu postuloval Pächt dva veliké, ve
Vídni vedle sebe fungující a vzájemně úzce propojené dílenské okruhy, do nichž
zařadil téměř veškerou produkci, zmiňovanou dosavadní literaturou. Na myšlenku
Ibidem, s. 10-11.
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2675.
540 Madrid, Biblioteca National de España, Ms. B 19, Vit 25-7.
541 Diözesanmuseum Klagenfurt. Höfler však udává datum ještě dřívější – r. 1422, Janez Höfler,
Die Tafelmalerei der Gotik in Kärnten (1420-1500), Klagenfurt 1987, s. 15, kat. č. 1.
542 Ibidem, s. 69-70.
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produktivní superdílny navázal později Gerhard Schmidt a zcela nedávno ji
tematizoval Robert Suckale. Oba při tom chápou svoje pojetí jako svého druhu
návrat k podnětu Pächtovu.543
Přelom třetího a čtvrtého desetiletí 20. století znamenal pro práci na
poznání rakouské deskové malby první půle 15. století dobu zvláště plodnou. Jak
co do počtu publikací, které vycházely ve velmi rychlém sledu, tak na poli nových
objevů. Mezi první patří publikace malé destičky s námětem, který se v rakouské
literatuře běžně (avšak nepřesně) označuje jako Gnadenstuhl, který však Francouzi
nazývají Pitié de Nostre Signeur, českým ekvivalentem názvu je termín Pieta
Páně.544 Otto Benesch se v roce 1930 věnoval nové interpretaci pašijových desek
z Opavy a Budapešti.545 Oba celky oproti Suidovu staršímu názoru spojil
dohromady a vysvětlil je jako původní křídla Lineckého Ukřižování. Celek
rekonstruoval jako oltář se dvěma páry pohyblivých a pravděpodobně ještě jedním
párem pevných křídel – dohromady s neméně než dvaceti scénami kristologického
a mariánského cyklu, z nichž se nám zachovalo právě deset ukázek. Celý oltář,
včetně obou stran křídel přitom připsal jedné ruce hlavního mistra – Mistra
Lineckého Ukřižování. Pro vyšetření přesnějšího místa Lineckého oltáře v rámci
dílny je třeba detailnějšího srovnání s nově objevenými deskami s náměty Nesení
kříže a Ukřižování z hornorakouského Welsu.546 Diptych z Welsu klade Benesch na
samý počátek umělcovy činnosti, pro což podle Benesche svědčí světlá barevnost,
plasticita a kromobyčejná blízkost francouzské knižní malbě. Nejblíže této
kompozici stojí Nesení kříže na lambrechtském křídle, které ale pochází z ruky
Viz pozn. 19.
Destičku, která se nacházela ve vídeňské sbírce Auspitz a dnes je v majetku Österreichische
Galerie poprvé zmínil Hans Tietze, Early Austrian Painting, The Burlington Magazine 55, 1929, s.
24-36. K ikonografii viz zásadní práci na toto téma: Georg Troescher, Die “Pitié-de-NostreSigneur” oder “Not-gottes”, Wallraf-Richartz-Jahrbuch 9, 1936, s. 148-168.
545 Otto Benesch, Neue Materialien zur altösterreichischen Tafelmalerei, Jahrbuch der
Kunsthistorischen Sammlungen, N.F.IV, 1930, s. 155-184 Studie byla později otištěna
v Beneschových sebraných spisech: Eva Benesch (ed.), Otto Benesch Collected Writings Vol. III.
German and Austrian Art of the 15th and 16th Centuries, London-New York-Vienna 1972, s. 77100. K této edici odkazují citace v předkládané práci.
546 Desky podobného formátu jako vídeňský diptych objevil v soukromé sbírce ve Welsu Karl
Garzarolli-Thurnlackh, který je vystavil roce 1929 a věnoval jim publikaci, která vyšla tiskem o dva
roky později. Zdá se, že Otto Benesch ve svém článku použil předběžné Garzarolliho poznatky,
protože pojednal o diptychu z Welsu de facto ještě před jeho publikací. I tento marginální fakt
svědčí o horečné práci, kterou rakouské dějiny umění podnikaly v dané době na poli poznání
deskové malby. Diptych z Welsu se později na přechodnou dobu dostal do majetku
Oberösterreichisches Landesmuseum v Linci (někdy je tedy zmiňováno Nesení kříže a Ukřižování
z Lince) a dnes je ve stálé expozici Burgmusea ve Welsu.
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slabšího pomocníka, zatímco Olivetskou horu na druhé straně lze připsat přímo
Mistru Lineckého ukřižování. Spolu s diptychem s Welsu zastupuje počáteční fázi
umělcova vývoje ještě nedávno publikovaná Pieta Páně z vídeňské soukromé
sbírky, která nezapře francouzské vlivy jak v ikonografii, tak ve stylu. V této rané
fázi byl Mistr Lineckého ukřižování současníkem autora Sv. Trojice z Londýna.
Benesch ještě zopakoval a precizoval svůj názor o těsném vztahu Mistra Tucherova
oltáře k Mistru Lineckého Ukřižování. Norimberčan prý musel pobývat ve Vídni
v době vzniku Lineckého oltáře v polovině 30. let.547
Ještě týž rok věnoval Benesch tématu další studii, která otevřela nové
možnosti studia malby kolem roku 1400 - vrstvy ještě před vystoupením osobnosti
Mistra Lineckého Ukřižování.548 Upozornil na malý obraz Ukřižování z WallrafRichartzovy sbírky v Kolíně nad Rýnem,549 který zařadil do doby kolem roku 1400
a spojil ho s destičkou s námětem Kristus odváděn od Kaifáše, která se dostala do
Österreichische Galerie z vídeňské Figdorovy sbírky a s malbou Přibíjení na kříž
stejného formátu ze Städelova institutu ve Frankfurtu. Všechny tři destičky připsal
ruce jednoho malíře, který byl nejspíše činný v Předních Rakousech,550 jak ukazuje
souvislost se severofrancouzskou malbou, ale zároveň ovlivnil dění ve Vídni, kde
jsou jeho umění blízké výkony Mistra Adorace, zvláště pak ty desky, které se
nacházely v pařížské sbírce Durrieu. Tak vytvořil pevnou basi pro předpoklad, že
Mistr Lineckého Ukřižování (tedy vedoucí osobnost dílny, v jejímž čele stál podle

Benesch, Neue Materialien (cit. v pozn. 85), s. 88; Druhou část článku věnuje Benesch
malířství salcburskému a zejména jeho dvěma hlavním představitelům – Mistrovi z Laufen a
Mistrovi z Hallein. s. 88-100.
548 Otto Benesch Grenzprobleme der österreichischen Tafelmalerei, Wallraf-Richartz-Jahrbuch,
N.F.I., 1930, s. 66-99. Studie byla později otištěna v Beneschových sebraných spisech: Eva
Benesch (ed.), Otto Benesch Collected Writings Vol. III. German and Austrian Art of the 15th and
16th Centuries, London-New York-Vienna 1972, s. 101-128. K této edici odkazují citace
v předkládané práci. Studie je zajímavá také ze stránky metodologické. Je totiž příkladem přeměny
nadnárodního modelu dějin umění, jak jej razili představitelé vídeňské školy dějin umění
v představu jednotlivých, národnostně vnímaných „umění“ (pl.). „...práce patří do kontextu
transformace unitární koncepce dějin umění klasické vídeňské školy, jež se v nástupnických státech
Rakousko-Uherska specifickými způsoby ve dvacátých a třicátých letech proměnila v přístupy, jež
umožnily konstrukci jednotlivých národních příběhů.“ Milena Bartlová, Je Znojemský oltář
rakouský, německý, český nebo moravský?, Bulletin Moravské galerie v Brně 58/59, 2002/2003, s.
141.
549 Dnes ve Schnütgen Museum v Kolíně nad Rýnem.
550 Habsburské rodové državy na horním Rýnu, kde se také nachází rodové sídlo Habsburg.
V některých koncepcích vývoje rakouského umění první půle 15. století hraje tato oblast důležitou
roli tranzitního regionu, přes který proudily moderní výtvarné ideje z nedalekého Burgundska a
Porýní přes sousední Tyroly do vlastních rakouských zemí. Jak by měl takový přenos vypadat
konkrétně v praxi se ale zatím nepodařilo přesvědčivě rekonstruovat.
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ostatních badatelů Mistr Votivní desky) mohl v samotné Vídni navazovat na
určitou starší tradici, než představoval těsně předcházející Mistr Adorace či
neodvislá činnost Mistra z Heiligenkreuzu.
V závěrečné části studie o „hraničních problémech“ rakouského malířství se
Benesch dotýká obzvláště závažného tématu – souvislostí či paralelismu vývoje
v Rakousku a v českých zemích. Z desek, které tvoří Rajhradský oltář stojí figurální
typikou Mistru Lineckého Ukřižování nejblíže Olivetská hora a Zmrtvýchvstání.
Příbuzná je také tlumená barevnost, která se odlišuje od světlé pestrosti západního
malířství. Svým dramatickým temperamentem a principem horror vacui se
zejména vídeňskému diptychu a Votivní desce blíží oboustranná deska z Náměště.
Mučednická scéna se sv. Lucií (tedy Apolenou) má přitom paralely v širokém
okruhu malby pozdního internacionálního slohu od Mistra Francka po Tomáše
z Kluže. Situace je ovšem taková, že v Rakousku (na rozdíl od Frank, Salcburku či
Tyrolska) nelze mluvit o českém vlivu, spíše jde o paralelní zjevy, které se objevují
na okraji veliké německojazyčné oblasti a které se projevují navazováním na vícero
slohových okruhů, aniž by bylo lze mluvit o přímých vlivech.551
Pro studium rakouské deskové malby první třetiny 15. století má značný
význam sborník, který byl vydán v Opavě u příležitosti 60. narozenin dlouholetého
ředitele tamního Schlesisches Landesmuseum Edmunda Wilhelma Brauna. Sešly
se v něm hned tři příspěvky ke sledovanému tématu. Eugen Dostál publikoval
epitaf, který byl nalezen v zámecké kapli ve slezském Jindřichově.552 Podle nápisu
datoval epitaf553 do roku 1434 a jako donátora určil Sigmunda Walocha. Podle
slohových kritérií zařadil desku do kontextu slezského umění, stojícího po
husitských válkách (a před vystoupením Mistra oltáře sv. Barbory) pod silným
českým vlivem.
Na Dostálovu publikaci zareagoval ještě téhož roku Karl GarzarolliThurnlackh, Dostálův spolupřispěvatel do Braunova sborníku, a opravil chybné
Benesch Grenzprobleme (cit. v pozn. 88), s. 126.
Eugen Dostál, Nový slezský epitaf, in: Karel Černohorský (red.), Věstník Zemského musea
v Opavě 2, 1930. Sborník k šedesátým narozeninám E. W. Brauna, Augšpurk 1931 / Anzeiger des
Landesmuseums in Troppau 2, 1930. Festschrift zum sechzigsten Geburtstage von E. W. Braun,
Augsburg 1931, s. 34-38.
553 Dnes v Národní galerii v Praze (inv. č. DO 4597), kam se dostal v poválečných měsících roku
1945.
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slohové určení.554 Desku přesvědčivě vřadil do rakouské deskové malby, konkrétně
do vrcholné fáze Mistra Lineckého Ukřižování, pro jehož vývoj tím získal cenný
chronologický opěrný bod. Podařilo se mu také identifikovat donátora – Sigmund
Waloch byl zlatníkem a měšťanem Vídeňského Nového Města. Toto určení se stalo
výchozím bodem pro pozdější teorii Karla Oettingera, který sídlo celé rozsáhlé
dílny předpokládal právě v tomto nově zřízeném politickém centru celého Štýrska.
Wilhelm Suida se ve svém příspěvku do Braunova sborníku věnoval opět a
důkladněji pašijovým deskám, které byly do opavského Zemského muzea získány
roku

1924

ze

zámecké

kaple

v Hlavnici,

která

patřila

velehradským

premonstrátům.555 Pomocí četných komparací zařadil autora desek do vídeňského
prostředí po roce 1420, a to do blízkosti Vídeňského mistra Obětování v chrámu.
Jako samostatný cyklus, respektive jeho zlomek, připsal autorovi také desky
z Budapešti a výslovně odmítl Beneschův návrh na rekonstrukci oltáře
s Ukřižováním z Lince ve střední části.556 Závěrem se Suida vyslovil k otázce
lokalizace dílny, v níž hráli hlavní roli Mistr Votivní desky a Mistr Obětování
v chrámu.557 Podle míst, kde se díla dochovala, je nutno, míní Suida, předpokládat
sídlo dílny někde v západním Horním Štýrsku, možná přímo v Judenburgu. Vídeň
nebyla na počátku 15. století uměleckým hegemonem jako v jeho pokročilejších
fázích. Lze sem lokalizovat pouze stylovou odnož reprezentovanou Mistrem
Obětování, z níž ovšem vyšel i Mistr Pašijových řad, působící později ve
východních oblastech.
Důležitou studií přispěl do stejného sborníku i Karl Garzarolli-Thurnlackh.
Publikoval zde diptych s Nesením kříže a Ukřižováním z hornorakouského
Welsu.558 Desky zařadil do pozdní fáze vývoje Mistra Votivní desky a vídeňský
diptych tedy určil jako starší. Na diptych z Welsu již plynule navázal svým uměním
Mistr Lineckého Ukřižování. Půdu, z níž umění Mistra Votivní desky vyrůstá
Karl Garzarolli-Thurnlackh, Ein Epitaph des Meisters der Linzer Kreuzigung in Schlesien,
Belvedere 10, 1931, s. 81.
555 Wilhelm Suida, Der Meister der Passionsfolgen, in: Černohorský, Věstník Zemského musea
(cit. v pozn. 92), s. 39-46.
556 Ibidem s. 45.
557 V rozdělení materiálu dává Suida za pravdu Baldassovi a přijímá jeho klasifikaci představenou
roku 1929 v Cicerone.
558 Karl Garzarolli-Thurnlackh, Zur Identität des Votivtafelmeisters von St. Lambrecht mit
Hans von Judenburg, in: Karel Černohorský, Věstník Zemského musea (cit. v pozn. 92), s. 4754. Díla byla prezentována již roku 1929 na výstavě Alt Linz na linecké radnici a okamžitě se
dočkala zasloužené pozornosti. (Viz pozn. 86)
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vyznačil Garzarolli třemi díly, která datoval do doby zhruba kolem roku 1410 – Sv.
Trojice z Londýna, Madona ve svatozáři v Joanneu a malá Madona ze Zvěstování
z Lince. Do vídeňského prostředí, které ale dostává jasné kontury sotva dříve, než
s vystoupením Mistra Albrechtova oltáře v roce 1439, řadí nejnadanějšího žáka
Mistra Votivní desky – Mistra Obětování v chrámu. Pro datování samotné skupiny
děl Mistra Votivní desky je důležité datum 1424 – někdy kolem tohoto roku totiž
povstalo eponymní dílo z lambrechtského kostela. Při takovém ukotvení relativní
chronologie vychází Garzarollimu řada takto: vídeňský diptych před rokem 1430,
diptych z Welsu kolem 1435 a Linecké Ukřižování kolem 1440.
Hlavně však Garzarolli-Thurnlackh poukázal na to, že ve zdobeném lemu
levého biřice na welském Nesení kříže lze přečíst jméno „Iohan“. To by mohlo
znamenat, že mistr byl totožný s Hansem z Judenburgu. Pro to se zdá svědčit i
teritoriální dochování jeho díla.559 Pramennými zmínkami o Hansi z Judenburgu
se zabýval důkladně Fritz Popelka, který také připojil ke Garzarolliho článku anex,
v němž tyto doklady shromáždil a interpretoval ve prospěch vyslovené hypotézy.560
V roce 1934 naposledy zasáhl výrazněji do diskuse Ludwig Baldass, a to
hned ve třech příspěvcích. V prvním se věnoval obecnějším vztahům a filiacím
vídeňského malířství v první třetině 15. století To vnímá jako stylově poměrně
uzavřený celek, jehož původ lze najít v internacionální gotice francouzské, zejména
v její rané fázi zastoupené Mistrem Paramenta z Narbonne. České vlivy se nedají
přehlédnout, ale jsou také spíše obecného charakteru a poněkud historizující –
s vlivem Mistra Rajhradského oltáře se nesetkáme a právě tak malý je vliv Mistra
oltáře Třeboňského. Jisté paralely naproti tomu přinášejí srovnání s malbou
z okruhu václavských rukopisů.561
V katalogu Uměleckohistorického muzea562 zopakoval svoje přesvědčení o
vedoucí roli Vídně v prvních desetiletích 15. století, kdy se tato oblast vymaňuje ze
závislosti na českém malířství. Z Francie přejalo vídeňské malířství smysl pro
harmonické a rytmické řazení celků na obrazové ploše. Kolem roku 1420 je třeba
559 Tuto možnost navrhnul jako hypotézu bez důkazního materiálu již Wilhelm Suida, Suida,
Österreichs Malerei (cit. v pozn. 53), s. 17.
560 Fritz Popelka, Archivalische Nachrichten über Hans von Judenburg, in: Černohorský,
Věstník Zemského musea (cit. v pozn. 92), s. 54-55.
561 Ludwig Baldass, Das Ende des weichen Stils in der österreichischen Tafelmalerei, Pantheon
14, 1934, s. 373-381.
562 Ludwig Baldass, Österreichische Tafelmalerei der Spätgotik 1400-25. Kunstgeschichtliche
Übersicht und Katalog der Gemälde, Wien, Kunsthistorisches Museum 1934.
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datovat revoluční vystoupení Mistra Votivní desky, které se sice připravuje ve
štýrské malbě kolem roku 1400, ale svojí kvalitou se jednoznačně řadí do
vídeňského centra. K následovníkům mistra patří, podle Baldasse, Mistr
Pašijových řad a jemu blízký malíř vnějších stran křídel Znojemského oltáře, který
však nedosahuje srovnatelné přesvědčivosti zobrazení a patří k mladší generaci
před rokem 1450.563
Přehledné shrnutí a představení vlastního pohledu na problematiku564 bylo
u Baldasse motivováno potřebou rozřešit spor o zařazení nově nalezeného diptychu
z Welsu. Zatímco Benesch565 v něm vidí dílo rané fáze, navrhnul Baldass jeho
zařazení do zralého období mistrovy činnosti.566 Zde zopakoval svůj názor a
upozornil na blízkost ukřižovaného Krista z vídeňského diptychu (který podle něj
zastupuje onu ranou fázi) stejné postavě na londýnské Sv. Trojici a na odlišnosti
v kompozici welského Nesení kříže od italských vzorů (Simone Martini).
Problematickou se jeví relativní chronologie mistrova œuvre i s ohledem na
analýzu záhybového systému. Nehledě na vývoj draperie od krásnoslohé vláčnosti
a lineární rytmiky kolem roku 1410 k lámanému, „hranatému“ slohu raného
realismu kolem roku 1440 používá totiž Mistr Votivní desky dva druhy draperie,
jak je vidět například na srovnání obou ženských postav samotné Votivní desky.567
Co do klasifikace dílenské činnosti, spatřuje Baldass hlavu dílny v Mistru
Obětování, který navazuje ještě na mistra Adorace. Stylem tohoto mistra (destičky
z pařížské sbírky Durrieu) je ovlivněn ještě i Mistr Votivní desky, jeho dílo je však
jiného druhu, než umění Mistra Obětování. Baldass k němu počítá oba diptychy,
Pietu Páně z Vídně, Olivetskou horu ze St. Lambrechtu, Votivní desku a Walochův
epitaf. Blízké jsou desky Ondřejského oltáře a oltáříku se smrtí Panny Marie
v diecézním muzeu ve Vídni (dříve Ober-St. Veit). Kristus ve smutku z Berlína je
obraz, který stojí v rámci skupiny relativně samostatně. Odmítá Beneschovo

Ibidem, s. 9.
Ludwig Baldass, Zur Chronologie, Werkstattführung und Stilableitung des Meisters der St.
Lambrechter Votivtafel, Kirchenkunst 6, 1934, s. 102-110.
565 Benesch, Neue Materialien (cit. v pozn. 85).
566 In margine článku o Conradu Laibovi. Ludwig Baldass, Der Maister des Grazer Dombildes,
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, N. F. 4, 1930, s. 185n. K tomuto názoru se
připojil i Garzarolli-Thurnlackh, Zur Identität des Votivtafelmeisters (cit. v pozn. 98).
567 Ačkoli lze při bližším pohledu s tímto Baldassovým postřehem polemizovat (draperie Madony i
klečící světice jsou podle mého názoru zcela stejného rodu), aktuálnost takového názoru vyjde
najevo zejména v kontextu současné debaty o stylovém pluralismu a volním užívání stylu.
563

564
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ocenění Lineckého Ukřižování a vidí v něm práci následovníka hlavního mistra,
jemuž lze připsat ještě Nesení kříže v St. Lambrechtu, Ukřižování z Neuklosteru,
sv. Kryštofa z Berlína a Pašijové desky z Opavy a Budapešti. Důležité jsou pak
vztahy Mistra Votivní desky ke starší malbě štýrské, jako je Madona ve svatozáři či
Ukřižování s pevnými křídly – obě práce z kláštera v St. Lambrechtu. Protože zde
nicméně nejsme schopni odkrýt rané dílo Mistra Votivní desky, musíme ho, jako
umělce, který se vynořuje již v plné zralosti, situovat spíše do Vídně, tolik Baldass.
V téže době uveřejnil svoji koncepci, která významně ovlivnila a proměnila
bádání na řadu následujících let, Karl Oettinger.568 Podobně jako GarzarolliThurnlackh učinil i Oettinger svorníkem svého uvažování signaturu „Iohan“
z welského Nesení kříže. Tu nicméně nespojil s Hansem z Judenburgu, ale s jiným
pramenně doloženým umělcem – Hansem z Tübingen.569 Oettinger na počátku
ohraničil skupinu děl, u nichž panuje obecný konsenzus, že patří k dílu mistra
samotného či jeho dílny. Jsou to: Votivní deska, křídlo s Olivetskou horou a
Nesením kříže ze St. Lambrechtu, šest sklomaleb tamtéž, epitaf Sigmunda
Walocha, Ukřižování z novoměstského Neuklosteru, diptych s Nesením kříže a
Ukřižováním ve Vídni, diptych stejného námětu z Welsu a Pieta Páně ve vídeňské
galerii.
Při lokalizaci dílny vyšel Oettinger z jediného obrazu, který je nepochybně
místně určen – z epitafu Sigmunda Walocha z Vídeňského Nového Města – a
z poznatku, že podle nařízení Arnošta Železného, nesměl ve městě, kde byla usedlá
malířská dílna (a ve Vídeňském Novém Městě tomu právě tak bylo) působit cizí
malíř. Z toho plyne, že novoměstský epitaf, a potažmo i další obrazy, musel
pocházet z dílny usedlé a zachycené právě zde. Že stejného původu mohou být i
další práce, dokládá Oettinger pramennou rešerší, která se týká sbírky Blasia Höfla
z Nového Města, která byla dražena roku 1839 a z níž s největší pravděpodobností
pochází právě Walochův epitaf a dále Ukřižování ve Vídni, Pašijové desky i diptych
z Welsu.

Karl Oettinger, Hans von Tübingen zu Wiener-Neustadt, der Meister von St. Lambrecht,
Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, N. F. 8, 1934, s. 29-64.
569 Oettinger věnoval malíři článek již v předchozím roce, zde se ale zabýval pouze archivní rešerší a
pointu – ztotožnění Hanse z Tübingen s Mistrem Votivní desky – představil právě až o rok později.
Karl Oettinger, Hans von Tübingen Maler zu Neustadt, Kirchenkunst 5, 1933, s. 5n.
568

140

Podrobně se Oettinger zabýval otázkou signatury vepsané do zdobného
lemu pláště, vědom si nebezpečí, která například ukázal případ „Mistra Pfenniga“,
později navzdory jasné „signatuře“ ztotožněného s Conradem Laibem ze
Salcburku, či případ Pacherovy „signatury“ na Kefermarktském oltáři. Dospívá
k tomu, že v případě welské desky ale není možné pochybovat o tom, že jde o
signaturu umělce, ani o jejím čtení. Poukazuje dále na to, že ve Vídeňském Novém
Městě působil malíř Hans (zachycený od roku 1433 ještě asi 30krát), který od roku
1449 používá přídomek „von Tübingen“. Jeho závěť je datována rokem 1462.570
Oettinger jeho životaběh rekonstruuje takto: Narodil se asi kolem přelomu století,
na konci 20. let se usadil v Novém Městě, roku 1433 je zmiňován jako měšťan, roku
1455 je na vrcholu sil – představeným malířského cechu. Umírá pak v roce 1462.
S těmito poznatky souhlasí také časové zařazení dvou důležitých děl. V případě
Votivní desky nesouhlasí Oettinger se Suidou, že by byla původně určena do
klášterního kostela v St. Lambrechtu a že zobrazuje bitvu Arnošta Železného.
Naopak ukázal, že model kostela, jakož i ikonografie desky ukazuje spíše na kostel
v Mariazell, který byl St. Lambrechtu podřízen a byl postaven Ludvíkem Velikým
jako votivní po vítězné bitvě s Turkem v 60. letech 14. století.571 Tympanon kostela,
v němž viděl Suida kompoziční předlohu desky, přesvědčivěji určil jako mladší, na
Votivní desku naopak navazující dílo. Podle zobrazených znaků datoval tympanon
před rok 1438, což pak prý vyhovuje jako datum ante quem pro počátek činnosti
Mistra Votivní desky, což potvrzuje i Walochův epitaf, pocházející jednoznačně
z roku 1434.
Stylovými rozbory doplnil Oettinger tyto závěry roku 1938 a rozšířil je do
podoby mohutné monografie, která dodnes – ač je značná část jejích výsledků
přesvědčivě odmítnuta – patří k základním příručkám studia rakouské deskové

Jméno malíře nebylo před Oettingerem neznámé. Do historické literatury jej spolu s vydáním
novoměstských regest uvedl již Wendelin Boeheim, Die Gründung und bauliche Entwicklung
von Wiener-Neustadt. Wiener-Neustadt 1885. Wilhelm Suida ho například s opatrností přiřadil
k Friedrichovu oltáři z Vídeňského Nového Města (dnes v severní lodi dómu sv. Štěpána ve Vídni)
z roku 1447.
571 Tuto identifikaci bitvy a panovníka definitivně potvrdil i archivní výzkum Othmara Wonische,
Archivalische Beiträge zu den St. Lambrechter Tafelbilder- und Plastikbeständen, Graz,
Landesmuseum Joanneum, 1938. Wonisch se ovšem přiklání k tomu, že deska byla určena přímo
do kostela sv. Petra v St. Lambrechtu a dokládá to identifikací zobrazených duchovních pod
pláštěm Madony – opat Heinrich II. Moyker (1419-1455) a kněz Thomas von Weitra, zmiňovaný
1419-1437.
570
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malby 15. století a staví se tak směle vedle o desetiletí starší knihy Pächtovy.572
Obsah knihy – pramenné rešerše a stylově-historický výklad – předurčila
metodická východiska, které autor postuloval: „Es mußten die historischen
Grundlagen wesentlich verbreitet werden, um das Gebäude der Stilkritik nicht
weiter ohne hinreichenden Halt zu lassen. Und es mußte der Forderung nach
strengster

entwicklungsgeschichtlicher

Begründung

für

behauptete

Stilzusammenhänge in jedem Einzelfall nachgegeben werden.“573
V Oettingerově pojetí tvoří společný základ školy vídeňská tvorba Mistra
Adorace, která se rozvíjela mezi léty 1415-1430 a navazovala na české umění vrstvy
Mistra Třeboňského oltáře. V této dílně působili jako spolužáci bok po boku Hans
z Tübingen a Mistr Obětování v chrámu.574 Vedle nich zde možná působily i slabší
osobnosti Mistra Noli me tangere a mistra sklomaleb z Tamswegu, zvaného podle
zachované signatury „Oberndorffer“. Někdy kolem roku 1425 se Hans
osamostatnil a se svou novou dílnou se usadil ve Vídeňském Novém Městě. V této
rané době zde možná působil i jeho společník Mistr Obětování v chrámu, který zde
zanechal svůj ranější mariánský cyklus. S jistotou ale jeho dílnu nacházíme ve 30.
letech ve Vídni kdy poskytuje působiště i Mistru Noli me tangere – na cyklu pro
Klosterneuburské augustiniány. Na základě stylového rozboru lze říci, že s uměním
Mistra Oplakávání v chrámu přišli do styku též Mistr Madony s půlměsícem575 a
Mistr oltáře sv. Ondřeje. Druhý z nich jistě přišel později do dílny Hansovy, kde byl
činný od 30. do 50. let. Jako třetí pomocník v mistrově dílně vystupuje autor
sklomaleb ze St. Lambrechtu, který byl činný kolem roku 1440. Takové je základní
rozdělení rukou (Oettinger rozeznává neméně než 9 malířských individualit) a
jejich vztahů a závislostí.576
Oettinger přijal Beneschovo rozšíření díla Mistra Adorace o čtyři destičky
s pašijovou tematikou, které bývaly v pařížské sbírce Durrieu. Datoval je kolem
roku 1420 a našel v nich přesvědčivé předstupně pro kompozice Hanse von
Tübingen a odtud také odvozuje české vlivy, které v jeho díle sporadicky nachází.
Karl Oettinger, Hans von Tübingen und seine Schule. Berlin 1938.
Ibidem, s. 5.
574 Jelikož mu Oettinger připisuje obě Obětování v chrámu, jak z Klosterneuburgu, tak
z Neuklosteru (dnes v Österreichische Galerie) (a příslušné cykly), tak ho zve „Meister der
Darbringungen“ – Mistr Obětování v množném čísle. Toto rozlišení čeština neumožňuje.
575 V mnichovské soukromé sbírce.
576 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 116-118.
572
573
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Daleko důležitější jsou podle Oettingera prvky západní, jejichž původ vysvětluje
tak, že si Hans ze své švábské domoviny přinesl ještě před tím, než se začal
vzdělávat u dolnorakouského mistra, náčrtník, v němž byly zachyceny moderní
kompozice, běžné ve Francii, Burgundsku a Porýní na přelomu 14. a 15. století
Třetím zdrojem Hansova umění byla sporadická malířská tradice přímo ve
Vídeňském Novém Městě, jejímiž představiteli jsou mistři, kteří zasklívali chórová
okna kostela v Neuklosteru a které zve Oettinger Mistr vitraje se sv. Václavem
(značně česky ovlivněný) a Mistr Arnoštovy tabulky z let 1420/21.
Vlastní œuvre Hanse z Tübingen a jeho chronologii navrhuje Oettinger
následovně: na počátku stojí destička s Olivetskou horou,577 která vznikla
v polovině 20. let a ukazuje ještě mistrovo sepětí s krásnoslohou fází,
reprezentovanou Mistrem Adorace. Následuje Votivní deska ze St. Lambrechtu
(před 1430) a pašijový diptych z vídeňské galerie (kolem 1430), epitaf Sigmunda
Walocha z roku 1434. Ještě v druhé půli 30. let byla na zadní stranu křídla ze St.
Lambrechtu namalována Olivetská hora. Kolem 1440 pak vznikla malá Pieta Páně
a se značným odstupem, kolem roku 1450, následuje mistrovo poslední dílo –
diptych s Nesením kříže a s Ukřižováním z Welsu. Při studiu díla Hansova
pomocníka – Mistra Lineckého Ukřižování – vyšel Oettinger z oltářního křídla ze
St. Lambrechtu, na jehož přední, zlatým pozadím vybavené straně je namalováno
Nesení kříže, které je třeba připsat právě tomuto mistru. Do následujícího
desetiletí spadají další dvě práce – sv. Kryštof z Berlína a malé Ukřižování, které
bylo z novoměstského Neuklosteru prodáno do soukromé švýcarské sbírky. Na
konci řady stojí zralé monumentální Ukřižování v Linci, které lze datovat kolem
1450 či do let těsně následujících. Rozhodně však až po roce 1437, kdy vznikl již
zmiňovaný tympanon kostela v Mariazell, který ve své horní části velmi přesně
předznamenává lineckou kompozici.578
Postavení Mistra oltáře sv. Ondřeje v rámci Hansovy novoměstské dílny
osvětlí srovnání sv. Barbory a sv. Kryštofa se stejnojmennými postavami z díla
samotného Tübingena (Walochův epitaf) a Mistra Lineckého Ukřižování (berlínský
obraz). Liší se od nich lehčím, uvolněnějším rukopisem a větším smyslem pro
577 Krátce před tím ji publikoval Ludwig Baldass (ještě jako „v berlínském uměleckém obchodě“),
Baldass, Zur Chronologie (cit. v pozn. 104), s. 103. Poté se nacházela se v soukromé švýcarské
sbírce.
578 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 32.
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plasticitu a výstavbu prostoru. Stejné ruce lze připsat také Pašijové desky z Opavy,
Budapešti a Vídně.579 Oltář sv. Ondřeje datoval Oettinger do konce 30. let, zatímco
pro Pašijové desky, v nichž vidí pokročilé rysy umělcova stylu, navrhuje dataci
kolem 1450.580 Přijal navíc Beneschův názor, že Linecké Ukřižování a Pašijové
desky patřily původně k sobě a navrhl možnost, že tento velký oltář, zasvěcený sv.
Kříži, je totožný s fundací, kterou počátkem 50. let učinil císař Fridrich III. pro
kapli sv. Kříže ve svém oblíbeném Neuklosteru.581
Posledním pomocníkem v Hansově dílně byl umělec, který namaloval
soubor vitrají pro kostel sv. Petra v St. Lambrechtu, z nějž se dodnes dochovaly tři
typologické páry: Ukřižování a Ukřižování Petrovo, Zmrtvýchvstání a Jonáš
vyvržený velrybou a Nanebevzetí a Eliáš v ohnivém voze. Termínem post quem je
pro ně rok 1424, kdy započala velká přestavba kostela za opata Heinricha Moykera.
Srovnáním se stejnými kompozicemi z cyklu Pašijových desek dospívá Oettinger
k dataci kolem roku 1440 a hodnotí tohoto mistra velmi vysoko, když praví „In
diesem dritten, um 1440 etwa greifbaren Gesellen, haben wir die stärkste Kraft
zu erkenne, welche die ganze hier behandelte Schule neben dem Hauptmeister
selbst besaß.“582
Vrstevníkem Hanse z Tübingen v dílně Mistra Adorace byl Mistr Obětování
v chrámu. Jeho dílo, čítající tři mariánské desky z Neuklosteru a čtyři ze šesti desek
mariánského cyklu z Klosterneuburgu rozmnožil Oettinger o Beneschem zmíněný
zlomek obrazu s námětem Setkání Jáchyma a Anny u Zlaté brány, který se vynořil
ve vídeňském uměleckém obchodě a byl prodán soukromému sběrateli. Deska
původně patřila k cyklu z Vídeňského Nového Města.583 Srovnáním s paralelním

Budapešťský soubor byl totiž v roce 1932/33 rozdělen a dvě z desek přešly do vídeňské
Österreichsche galerie. Konečný stav rozdělení celého konvolutu, který platí podnes je následující:
V Opavě se nacházejí čtyři desky (Olivetská hora, Nesení kříže, Kristus před Kaifášem / Klanění Tří
králů a Zmrtvýchvstání / Ukřižování), v Budapšťském muzeu krásných umění zůstal Vjezd do
Jeruzaléma a Poslední večeře a do Vídně byly prodány desky s Jidášovým polibkem a Posmíváním
Kristu.
580 Sladil tak umně protichůdné názory Beneschovy (připustil že Linecké Ukřižování a Pašijové
desky vznikly ve stejné době a že mohly patřit k jednomu celku) a Suidovy (přijal rozdíly
v rukopisech a každou z částí tohoto celku připsal jiné umělecké individualitě. Odmítl ale Suidovo
rozdělení souboru na dva celky – opavský a budapšťský).
581 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 36.
582 Ibidem, s. 41.
583 Ibidem, s. 50.
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vývojem v dílně Hansově stanovil autor, že neuklosterský cyklus,584 který se
vyznačuje temnějším koloritem a hrubšími a sraženějšími postavami je starší
(kolem 1430) než světlejší, koloristicky vylehčený cyklus z Klosterneuburgu,
zabydlený figurami štíhlých proporcí (kolem 1440).

Mezi oběma cykly musel

vzniknout Epitaf neznámé ženy z lineckého muzea. Nejstarší prací ovšem, která
v díle Mistra Obětování v chrámu zastupuje fázi obdobnou postavení Votivní desky
a která má nejblíže k umění Mistra Adorace, je Kristus ve smutku z berlínských
státních sbírek, který vzniknul někdy ve druhé půli 20. let. Dvě desky
z Klosterneuburského cyklu – Noli me tangere a Zvěstování Panně Marii –
připisuje

Oettinger,

ve

shodě

s veškerou

dosavadní

spisbou,

slabšímu

pomocníkovi, Mistru Noli me tangere, jehož umělecké počátky lze snad stopovat
až do dílny Mistra Adorace.585
Stylově blízko dílně Mistra Obětování v chrámu stojí malíř, jehož dílem je
mladší cyklus z arcibiskupského sídla v Ober-St. Veit, který čítá sedm destiček –
Smrt Panny Marie, Sv. Trojici typu Trůn milosti a pět světeckých párů. Stejné ruce
připisuje Oettinger nově dvě okna v kostele sv. Leonarda v Tamswegu586 a nově
publikovanou malbu z mnichovské soukromé sbírky, Madonu s půlměsícem –
jediný zástupce českého typu milostného mariánského obrazu v celém fondu
rakouského deskového malířství 15. století587 Tento obraz hodnotí natolik vysoko,
že pojmenování mistra odvozuje právě od něj.588 Než mezi sklomalbami
v Tamswegu se objevuje ještě jedna ruka, jejíž styl je příbuzný s okruhem Mistra
Obětování v chrámu – a to v malbách okna označeného signaturou Oberndorrfer a
odtud zvaného „Oberndorrferfenster“.
Ačkoli „školu“ spojenou se jménem Hanse von Tübingen vymezuje jako
horní hranice nástup první vlny realismu západní ražby,589 pojal Oettinger do
práce o této škole i její vyučence, kteří již zastupují právě tento stupeň – Mistra

K němu řadí Oettinger ještě příbuznou, avšak rozměry poněkud odlišnou práci – Obřezání
Krista z Germanisches Nationalmuseum v Norimberku.
585 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 54-55.
586 Podle Kieslingerova rozdělení jsou to okna č. 12 a 18. Franz Klieslinger, Gotische Glasmalerei
in Österreich bis 1450, Zürich-Leipzig-Wien 1928, s. 30n.
587 Jak madona svatovítského typu, chovaná v galerii v Klosterneuburgu, tak pozdní kopie madony
Vyšebrodské z Melku s kristologickým cyklem na rámu jsou s největší pravděpodobností české
importy.
588 „Meister der Mondsichel-Muttergottes“ Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 58.
589 Ibidem, s. 116.
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Albrechtova oltáře z roku 1439, v němž vidí žáka Mistra Obětování v chrámu a
Mistra zvaného „ze zámku Liechtenstein“ podle místa nálezu jeho mariánského
cyklu („Meister von Schloß Lichtenstein“), který je podle Oettingera „ein in der
Werkstatt des Hans von Tübingen ausgebildeter Geselle, der nach Schwaben
wandert und sich im Bannkreis der Multscher-Werkstatt die neu, schon der
niederländischen Kunst verpflichtete Malweise aneignet.“590
V rámci hledání kořenů, z nichž styl Hanse z Tübingen vychází se Oettinger
zmínil i o okruhu, pro nějž razil pojem „Murtalschule“ a jemuž se věnoval v práci,
uveřejněné nedlouho před monografií z roku 1938.591 Pro období mezi léty 13901420 rozlišil tři základní školy – okruhy Mistra Adorace, a Mistra pašijových
destiček se zabýval důkladně Otto Benesch.592 Oettinger zaměřuje svojí pozornost
na okruh, který nepříliš ostře vymezil Suida.593 Na počátek štýrské skupiny řadí
trojdílný oltářík s Ukřižováním, Narozením a scénami z legendy sv. Markéty
z Obervellachu, který nezapře blízký dotyk s uměním Mistra Třeboňského oltáře.594
Kolem roku 1400 vznikla deska z kláštera klarisek Paradieskloster v Judenburgu,
která nese čtyři pašijové scény a je svým slohem velmi západně, porýnsky
orientovaná, ačkoli její kvalita není příliš vysoká.595 Nejmladším dílem skupiny je
Oltář z fundátorské krypty v kostele s.v Petra v St. Lambrechtu. Poněkud
osamoceně pak stojí Epitaf Ulricha Reicheneckera z Pürgu, který vznikl v roce
1410 pod silným českým vlivem, jak dokládá figura sedící Madony, ale také
z místních předpokladů – postava klečícího donátora je kopií figury vévody
Albrechta III. ze sklomalby v okně kostela v St. Erhard in der Breitenau (kolem
1390). S touto deskou souvisí skupina několika nepříliš kvalitních maleb, které lze
slohově spojit se starší vrstvou sklomaleb v Neuklosteru ve Vídeňském Novém
Městě.596
Právě do této skupiny pronikl také vliv Hanse z Tübingen. Oettinger totiž
autorsky spojil Madonu ve svatozáři ze St. Lambrechtu (kterou datoval mezi léty
1420-30) s deskou se Sv. Trojicí z Londýna. Posun, který je však při srovnání
Ibidem, s. 67.
Oettinger, Zur Malerei um 1400 (cit. v pozn. 50), s. 59-88.
592 Benesch, Zur altösterreichischen Tafelmalarei (cit. v pozn. 63); Benesch Grenzprobleme (cit.
v pozn. 88).
593 Suida, Österreichs Malerei (cit. v pozn. 53).
594 Dnes v Österreichische Galerie ve Vídni.
595 Landesmuseum Joanneum, Graz.
596 Oettinger, Zur Malerei um 1400 (cit. v pozn. 50), s. 65-76.
590
591
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těchto dvou děl zřetelný, vysvětlil právě dotekem s dílem Tübingenovým, a to
konkrétně s vrstvou Walochova epitafu, která má být východiskem pro syntézu,
provedenou na obraze Sv. Trojice někdy na konci 30. let.597
Zde je zapotřebí, vrátit se do doby těsně předcházející publikaci
Oettingerovy monografie, která přinesla dva objevy, spojené právě s touto
„štýrskou“ skupinou. Othmar Wonisch, historiograf benediktinského kláštera v St.
Lambrechtu, publikoval v roce 1936 zlomek se dvěma benediktiny-prosebníky a
s přímluvci Ondřejem a sv. Janem Evangelistou.598 Podle pohledů obrácených
vzhůru je zřejmé, že jde o část většího celku. Nápisová páska sv. Jana Evangelisty
se slovem „cellarus“ totiž pokračuje pod novým zlacením v levém spodním rohu
desky s Madonou ve svatozáři. Oba zlomky naznačují, že šlo nejspíše o votivní
obraz značných rozměrů. Wonisch také identifikoval donátory jako Andrease
Grasslabera599 a sklepníka Johanese Meissnera.600 Podle toho lze celek datovat do
sklonku 20. let 15. století.
Ve stejném roce uveřejnil Fritz Grossmann čtyři desky z majetku rodiny
Thunů, chované na zámku v Rastenbergu – Madona s dítětem, sv. jeptiška, sv.
Vavřinec a sv. Štěpán.601 Zařadil je do blízkosti Mistra Adorace a Sv. Trojice
z Londýna a viděl v nich doklad vztahů rané rakouské deskové malby
k francouzskému umění – ke sluterovské plastice a k Mistru z Heiligenkreuzu.
Obrazy datoval do doby kolem roku 1410.
Ještě jednou se vrátíme k publikaci Oettingerově, v níž autor věnoval značný
prostor i přesnému zařazení grafických prací v rámci „školy“. Dvě oboustranné
kresby z Berlína připisuje stejně s Beneschem Mistru oltáře sv. Ondřeje. Mistru
Lineckého Ukřižování připisuje kresbu zachycující souhvězdí, která je v rukopise
chovaném v klášterní bibliotéce v Klosterneuburgu602 a oboustranná kresba
s Oplakáváním Krista a Ukládáním do hrobu z Londýna je, podle Oettingera, prací
Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 75.
Othmar Wonisch, Eine Votivtafel in zwei Bruchstücken, Kirchenkunst. Österreichische
Zeitschrift für Pflege religiöser Kunst 8, 1936, s. 10-11.
599 Zmiňován 1397-1410, zemřel pravděpodobně roku 1438.
600 Zmíněn roku 1427. Je zřejmě totožný se Janem sklepníkem zmiňovaným 1429-1431.
601 Fritz Grossmann, Zur Österreichischen Malerei der ersten Hälfte des 15 Jahrhunderts (Die
Madonna von Rastenberg), Belvedere 11, 1936, s. 51-57.
602 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 79.
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Mistra sklomaleb ze St. Lambrechtu. Druhému velkému okruhu, spojenému se
jménem Mistra Obětování v chrámu, lze přiřadit list se sedící Madonou z Berlína a
do jeho blízkosti také dvě kresby, každou z jiné ruky – stojící Madonu z vídeňské
soukromé sbírky603 a stojící sv. Kateřinu z Albertiny, která je stylově mladší a
ukazuje k době kolem roku 1440. Sv. Jana z Mnichova,604 jehož Baldass a Benesch
připisovali buď samotnému Mistru Votivní desky či vídeňskému okruhu, přiřadil
Oettinger přesvědčivě ruce Mistra londýnské Sv. Trojice. Naopak do těsné blízkosti
samotného Hanse z Tübingen patří dva dřevořezy z rané fáze rozvoje tohoto
umění, chované ve vídeňské Albertině – Zvěstování a Navštívení.605
Oettingerova práce je dodnes úctyhodná a celá jedna epocha studia
rakouské deskové malby (do poloviny 60. let 20. století) je založena na
vyrovnávání se s jejími závěry. Z dnešní perspektivy lze říci tolik, že nadčasovou
platnost prokázala právě přísná metoda, kterou si Karl Oettinger uložil, a její
konkrétní výsledky. Ve své práci podal řadu brilantních srovnávacích analýz, které
neulpívají na povrchu, ale dotýkají se nezřídka samotné struktury daných děl. Na
tomto základě se mu pak podařilo přesvědčivě rozčlenit mnohočetný a
nepřehledný materiál do logicky vystavěných celků – a to následně po takové fázi
speciálního studia, o níž platí, že co nová publikace, to jiné atribuční rozčlenění
mistrů, pomocníků a jejich děl. Zejména na meziválečnou literaturu k danému
tématu se totiž vztahuje varování, že každému, kdo se bude chtít věnovat rakouské
deskové malbě zhruba první půle 15. století reálně hrozí, že se „udusí v houštině
hypotetických chronologií a pomocných jmen jednotlivých mistrů.“606 Jinak je ale
zapotřebí hodnotit závěry, které Oettinger na tomto solidním základě vystavěl a
které očividně podřídil jednomu svůdnému předpokladu, totiž ztotožnění Mistra
Votivní desky s pramenně zachyceným Hansem z Tübingen. Teorie se autorovi
zřejmě zdála natolik originální a nárokující si konečnou platnost, že neváhal

Museum Boymans, Rotterdam.
Kupferstich-Kabinett, München.
605 Oettinger závěry svojí práce současně představil ve zhuštěné podobě a v širším kontextu celého
gotického malířství v Rakousku: Karl Oettinger, Die Tafelmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts in
Österreich, in: Karl Ginhart (Hrsg.), Die bildende Kunst in Österreich. Gotische Zeit. Baden bei
Wien 1938, s. 126-136.
606 Tolik Beate Rukschcio, Die Salzburger Tafel- und Glasmalerei in der ersten Hälfte des 15.
Jahrhuderts, in: Spätgotik in Salzburg. Die Malerei 1400-1530. Salzburg 1972, s. 37; platí to ovšem
zejména pro dva z hlavních okruhů rakouského deskového malířství – vídeňský a štýrský.
V Salcburku a v Tyrolsku je situace přeci jen poněkud přehlednější.
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v jejím zájmu deformovat závěry, které přinesla formální analýza. Jde zejména o
to, jak neopomíná zmínit pozdější literatura, že životní data Hansova jsou příliš
pozdní na to, aby je bylo možno sjednotit se stylem dotyčných památek. To se týká
hlavně závěrečné fáze: datování Lineckého Ukřižování nebo dokonce welského
diptychu do doby kolem roku 1450 je z hlediska stylových dějin neudržitelné.
Druhým problémem je dlouhý Hansův život, který se Oettinger snaží zaplnit
rovnoměrně, takže vzniká velmi umělá řada, vystavěná ve skocích po dekádách.
Tento rozestup je opět pro většinu děl příliš dlouhý – celé œuvre spíše vzniklo
v období půl druhého desetiletí.607 I přesto však vznikla na konci Hansovy kariéry
stěží vysvětlitelná proluka více než jednoho desetiletí bez dochované práce, která je
ještě o to méně pravděpodobná, že šlo o muže, jenž byl v plné síle ještě ve vysokém
věku. Z pramenů je totiž zřejmé, že jeho druhá žena byla těhotná ještě v roce jeho
smrti.608
Zatímco tedy Oettingerovo rozčlenění celé skupiny ne jednotlivé „ruce“
podléhá demontáži jen velmi pomalu – jednoznačného přijetí se nedočkal ani
příspěvek Gerharda Schmidta, který jinak hraje v rámci studia rakouské malby ve
druhé půli 20. století podobně klíčovou roli, jakou měla právě Oettingerova studie
v jeho první polovině – chronologie a pojmenování mistra se obecného přijetí
nedočkaly. Většina pozdější literatury se vrací k pojmu Mistr Votivní desky ze St.
Lambrechtu, a když užívá jméno Hans z Tübingen, tak pouze jako konvenční
označení mistra, bez přímého vztahu k historickému nositeli tohoto jména.
Reakce na Oettingerovu teorii přišla již po prvním zveřejnění, ještě před
vydáním monografie, a pocházela z pera Garzarolliho-Thurnlackha.609 Jak vyplývá
z podstaty katalogu, autor se věnuje hlavně štýrské oblasti. Ale protože je
přesvědčen o její prioritě před Vídní v dané době, nebere mu toto omezení
možnost, vyslovit se i k otázkám spojeným s tvorbou Mistra Votivní desky.
V horním Štýrsku sleduje Garzarolli malířskou tradici (která je ovšem kvalitativně i
slohově různorodá) od 80. let 14. století, kdy je zde zachycen malíř Wölffel von
Neumarkt, až po 20. léta století 15. kdy místní tvorba vrcholí v díle Mistra
Viz druhou kapitolu této části práce, kde tento názor dokládám příslušnými rozbory.
Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 9.
609 Karl Garzarolli-Thurnlackh, Malerei und Skulptur aus Steiermark bis 1440.
Kunstgeschichtliche Übersicht und Katalog, Wien, Kunsthistorisches Museum 1936.
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Ukřižování ze St. Lambrechtu a jeho okruhu. Tento mistr, soudě podle výhradního
zachování jeho díla v klášterním majetku, působil se svou dílnou právě v St.
Lambrechtu. Zřejmě přes malíře staršího Reicheneckerova epitafu z Pürggu byl
obeznámen s malířstvím českým. V průběhu 20. let ovšem nastala slohová
proměna nesená hlavně dvěma jmény – Mistrem Obětování v chrámu, jehož
umělecké začátky předpokládá Garzarolli v Judenburgu (opíraje se o mistrovu
nepochybnou znalost okruhu Madony ve svatozáři či Mistra Ukřižování ze St.
Lambrechtu. Jeho další činnost kolem roku 1430 a výše předpokládá však autor ve
Vídeňském Novém Městě) a Mistr Votivní desky. Ten se naopak vyučil ve Vídni, u
Mistra Adorace, poté působil v Judenburgu, jehož umělecké tradice přejal a kde
zanechal zejména Votivní desku a nakonec se přestěhoval do Vídeňského Nového
Města, kde již vzniknul Walochův epitaf, vídeňský diptych a Pieta Páně (ve 30.
letech), Linecké Ukřižování (40. léta) a diptych z Welsu (kolem 1450).
Oettingerovo ztotožnění s Hansem z Tübingen Garzarolli-Thurnlackh nepřijímá
s poukazem na nepřehlednou slohovou situaci zejména v počátcích mistrovy
činnosti, která se vzpírá Oettingerově chronologii. Na druhou stranu ale pomlčel o
svojí starší hypotéze identifikující Mistra Votivní desky s Hansem z Judenburgu.
Garzarolli ale svůj názor po uveřejnění Oettingerovy objemné studie změnil
a přijal identifikaci Mistra Votivní desky s Hansem z Tübingen.610 V článku o
štýrských uměleckých školách se zcela ztotožnil s Karlem Oettingerem jak
v rozdělení rukou, tak v datování jednotlivých památek. Přispěl k tomu jistě fakt, že
Oettinger předpokládal činnost Hanse z Tübingen a minimálně zčásti i činnost
Mistra Obětování v chrámu ve Vídeňském Novém Městě – tedy tehdejším
správním centru Štýrska, které jako takové udržovalo stálý styk se staršími
uměleckými centry v údolí řeky Mur či v Judenburgu a St. Lambrechtu. Tak zůstala
nenarušená kontinuita štýrské malby a její představení se u Garzarolliho obešlo
bez zmínek o případné větší roli Vídně. Důležitý je opět zdůrazněný český vliv na
starší fázi štýrského umění, který začíná u malíře Wölffa a jeho třídílné oltářní
Karl Garzarolli-Thurnlackh, Die steierischen Malrschulen bis zur Mitte des 15.
Jahrhunderts. Bericht über der gegenwärtigen Stand der Kunstforschung. Das Joanneum. Beiträge
zur Naturkunde, Geshichte, Kunst und Wirtschaft des Alpenraumes 6, 1943, s. 201-218. Jak se zdá,
s Oettingerovou identifikací se Garzarolli-Thurnlackh ztotožňoval i nadále. V pozdní monografické
studii o Hansi z Judenburgu nenajdeme o jeho vztahu k okruhu Votivní desky ani zmínku. Karl
Garzarolli-Thurnlackh, Hans, Maler in Judenburg, und sein Schmerzensmann vom
Pfenningberg, Kunstjahrbuch der Stadt Linz 1961, s. 14-28.
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predely ze St. Lambrechtu a pokračuje v Reichneckerovu epitafu a v tvorbě
sklomalířské dílny ve Vídeňském Novém Městě za panování Arnošta Železného
(vedené podle Oettingera Mistrem tabule se sv. Václavem).
Oettingerovu hypotézu přijal i Otto Demus – s poznámkou, že pro ní sice
nemáme klíčového důkazu, ale, jak nás učí zkušenost, „Oettingerova intuice a
štěstí na objevy činí identifikaci pravděpodobnou.“611 Demus se věnoval analýze
desky. Její aditivní nespojitou strukturu, sestávající ze dvou rozdílných částí –
klidné kompozice s Madonou ochranitelkou a dramatické bitevní vřavy – přirovnal
k tradičnímu způsobu nástěnného malířství v Korutanech a Štýrsku. Významný je
Demusův postřeh, že kompozice v levé i pravé části je složena z častých citací
z dílenských náčrtníků a vzorníků. Na základě tohoto poznatku řeší soudobá
literatura problém námětové monotónnosti, spojené s motivickou variabilitou,
která tvorbu celé dílny charakterizuje.612 Je to postřeh velmi důležitý i pro hledání
uměleckých kořenů Mistra Votivní desky.
V roce 1954 uveřejnil Josef Zykan nečekané výsledky poválečného
restaurování křídel z Rastenbergu.613

Jednak se ukázalo, že nejde o (těžko

rekonstruovatelný) triptych, ale o dvě oboustranně malovaná, později oddělená
křídla. Druhým překvapením bylo očištění desky se sv. Vavřincem – pod
přemalbou byl skryt opět (stejně jako na rubové straně) sv. Štěpán – z techniky
této malby vyplynulo, že právě tato postava (spolu se sv. jeptiškou) tvořila vnější
strany křídel. Zykan dále srovnal rozměry desky se Sv. Trojicí z Londýna (na
svislých lištách rámu tohoto obrazu jsou totiž zachovány stopy po uchycení pantů)
a rozměry rastenberských křídel a došel k názoru, že tato díla tvořila jeden celek –
se londýnskou deskou ve středu.614 Důležité je, že přes všechny vztahy takto

611 Otto Demus, Hans von Tübingen: Votiftafel. Meisterwerke der österreichischen Tafelmalerei.
Niederösterreich, Klagenfurt-Wien 1947, s. 3.
612 Suckale, Überlegungen (cit. v pozn. 18), s. 123.
613 Josef Zykan, Die gotische Tafeln aus Rastenberg, Österreichische Zeitschrift für Kunst und
Denkmalpflege 8, 1954, s. 1-8.
614 Rozměry se sice nepatrně liší – londýnská deska je asi o 9 cm menší, ale lze důvodně
předpokládat, že byla dole poněkud seříznuta, protože zatímco svislé a horní vodorovná lišta jsou
původní, spodní lišta rámu je nově přidaná. Jedinou výtkou proti navržené (a literaturou vesměs
přijímané) rekonstrukci je proporční nevyváženost postav – ty na křídlech by působily jako větší,
než postavy střední desky…
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vzniklého celku ke štýrskému prostředí, navrhuje Zykan zařadit oltář do
vídeňského malířství kolem roku 1430.
Období 50. a 60. let bylo v rakouské medievistice dobou konání souborných
výstav, jejichž koncepce byla založena regionálně a zároveň obdobím syntetických
zpracování. V roce 1955 vyšly hned dvě takové syntézy, věnované vývoji
středověkého umění ve Vídni. Autorem oddílu věnovanému malířství v první z nich
je Walther Buchowiecki.615 Základ, z něhož vyrůstá malba počátku 15. století vidí ve
dvorském okruhu vévody Albrechta III., pro nějž vznikl nejen skvostný
korunovační evangeliář písaře a malíře Jana z Opavy, ale který také inicioval vznik
rukopisu Rationale Durandi. Výzdoba této knihy se protáhla na několik desetiletí,
když její první část byla hotova kolem roku 1384, zatímco druhou dokončoval
v letech 1404-06 pro vévodu Wilhelma a jeho ženu Johanu z Durazza iluminátor
českého původu, Mikuláš z Brna. Do stejné dílny spadá i rukopis výkladu žalmů
Mikuláše z Lyry, který byl iluminován někdy v době kolem roku 1400. Mikuláš
z Brna udržuje kontinuitu rakouské miniaturní malby do třetího desetiletí 15.
století kdy je zachycen jako iluminátor v Klosterneuburgu a jeho posledním
známým dílem je dokonce Misál Wilhelma Tuerse z doby kolem roku 1430.
V tradici pak pokračuje Mikulášův žák, iluminátor Michal, plodný mistr, od nějž
známe na 30 rukopisů. Velký rozkvět zažila za Albrechtova panování sklomalba –
v 70. a 80. letech zdobila dílna, pro níž se v rakouské literatuře vžil termín
„Herzogswerkstatt“ (vévodská dílna) okna jihozápadní kaple svatoštěpánského
dómu. Její vliv je však zjistitelný i na mnoha dalších místech – ve St. Erhardu in
der Breitenau či v korutanském Viktringu.
Ve výkladu vývoje deskové malby kodifikuje Buchowiecki syntetický pohled,
stojící na různorodých meziválečných základech. Počátky kontinuálního vývoje
deskového malířství spadají do 1. desetiletí 15. století a jsou vyznačeny dvěma
jmény

–

domácího

Mistra

pašijových

destiček

a

západního

Mistra

z Heiligenkreuzu. Do druhého desetiletí spadá činnost Mistra Adorace, který
navazuje na starší české malířství a předznamenává následující rakouský vývoj –
má tedy klíčové postavení jakéhosi mostu mezi dvěma epochami. Mistru Adorace
Walther Buchowiecki, Geschichte der Malerei in Wien. in: Geschichte der Stadt Wien VII/2.
Geschichte der bildenden Kunst in Wien. Wien 1955, s. 1-226.
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také autor nově připsal destičku s Klaněním Tří králů z Budapešti,616 která tvořila
část stejného cyklu (diptychu) jako Adorace dítěte z vídeňské galerie. K jeho žákům
patří zejména Mistr Obětování v chrámu, činný 1420-40,617 u nějž není potřeba
předpokládat kvůli jednomu celku pobyt ve Vídeňském Novém Městě. Jeho žákem
a pomocníkem byl mistr Oltáře sv. Ondřeje. Také œuvre Mistra Votivní desky
rekonstruuje Buchowiecki podle Oettingera, s tím, že pro první období činnosti
přijímá i chronologii, zatímco Pietu Páně a diptych z Welsu není podle něj, a
ohledem na komplexní rakouský vývoj, možné datovat po roce 1440. Co se týká
identifikace mistra, praví Buchowiecki, že pakliže novější literatura jméno Hanse
z Tübingen přijímá, pak to není dáno pádnou přesvědčivostí teorie, ale skepsí
k možnosti jasného řešení a potřebou jednotícího, jednoduchého termínu, k němuž
lze ostatní poznatky vztahovat.618 Poněkud rezervovaně se také, s odvoláním na
Benesche, staví k vydělení Mistra Lineckého Ukřižování a upozorňuje na názor
Kieslingerův, podle nějž je celý konvolut děl kolem Lineckého Ukřižování ranou
fází tvorby Mistra Votivní desky. Mistr Votivní desky vyšel z dílny Mistra Adorace,
ale ani jeho žákovský poměr ke staršímu Mistru Obětování není nepravděpodobný.
Autor také přijímá Oettingerovo přesvědčení, že hlavní dílna celého okruhu sídlila
od 30. let ve Vídeňském Novém Městě.
Podobný poměr k Oettingerově knize zaujal Erich V. Strohmer v příslušné
kapitole dějin výtvarného umění ve Vídni.619 Sleduje stejný vývoj dílen i stejnou
filiaci jednotlivých žáků a učedníků. Zařazením celého díla do kapitoly věnované
vídeňské malbě však naznačuje, že ať malíř působil kdekoli (od roku 1433 ve
Vídeňském Novém Městě) patří jeho dílo do vídeňských, nikoli do štýrských
souvislostí – to je ještě podtrženo důrazem na rozdíly, které oddělují umění Hanse
von Tübingen od Mistra londýnské Sv. Trojice.

Szépművészeti Múzeum, Budapest. Na tuto práci a její rakouský původ upozornil Miklos Csanky.
Viz pozn. 272.
617 Chronologický vývoj díla je přejat od Oettingera: Kristus ve smutku, cyklus z Neuklosteru,
Linecký epitaf, cyklus z Klosterneuburgu.
618 Buchowiecki, Geschichte der Malerei (cit. v pozn. 155), s. 17.
619 Erich V. Strohmer, Die Malerei der Gotik in Wien, in: Richard K. Donin (Hrsg.),
Geschichte der bildende Kunst in Wien II. Gotik, Wien 1955, s. 182-200.
616
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K Oettingerovu řešení se přiklání i Hans Theodor Musper. Oproti
předchozím publikacím vyzdvihl význam Mistra z Heiligenkreuzu, kterého řadí do
rakouského umění, zejména díky ženskému figurálnímu typu, užitému na vnějších
stranách, který tvoří přechodový článek mezi západním malířstvím kolem roku
1400 a pozdější produkcí novoměstské dílny. Inovativně vidí i vliv celé skupiny,
který předpokládá nejen v širším okruhu rakouských zemí, ale řadí sem i Mistra
Nesení

kříže

z Worcesterovy

sbírky,

který

je

obecně

považován

za

hornobavorského malíře.620
Walther Buchowiecki zopakoval svoje výhrady vůči Oettingerovi ve stati o
malířství v kolektivním díle Gotik in Österreich.621 Na filiaci a vývoji dílen nic
nezměnil, ale poukázal opět na proluku, která vzniká v závěrečné fázi mistrovy
činnosti do roku jeho smrti (1462) a také na fakt, že slohová příbuznost děl je
natolik těsná, že není třeba oněch devět obrazů klást do širokého rozpětí 25 let.
Zdůraznil také, že před příchodem Hanse z Tübingen nebylo Vídeňské Nové Město
prosto českých vlivů: působil zde miniátor Arnošta Železného a Mistr vitraje se sv.
Václavem.622 Hansův vliv na sklomalířství v Oettingerových intencích představil ve
stejné publikaci Wilhelm Mrazek. Vedle šesti vynikajících sklomaleb ze St.
Lambrechtu zmiňuje právě okno s Apoštolským mlýnem v kostele sv. Leonarda
v Tamswegu.623
V roce 1961 dospěla k jedenáctému dílu monumentální práce Alfreda
Stangeho. Tento svazek se zabývá malířstvím ve východních oblastech s německým
osídlením a v Rakousku.624 Stange v úvodu předeslal, že pro 30. léta 15. století se
mu zdá vývojový podíl Vídně a Vídeňského Nového Města jen stěží přesně
oddělitelný a při srovnání díla Mistra Obětování v chrámu a mistra Hanse
s Fridrichovým oltářem, který prokazatelně vzniknul v novoměstském prostředí,
tak velké odlišnosti napovídají, že celou dílnu budeme muset předpokládat spíše ve
Hans Theodor Musper, Gotische Malerei nördlich der Alpen, Köln 1961, s. 124.
Walter Buchowiecki, Die Wand-, Buch- und Tafelmalerei, in: Petr von Baldass (Hrsg),
Gotik in Österreich, Wien 1961, s. 27-45.
622 Ibidem, s. 56.
623 Wilhelm Mrazek, Die Glasmalerei, in: Peter von Baldass, Gotik in Österreich (cit. v pozn.
161), s. 46-60.
624 Alfred Stange, Deutsche Malerei der Gotik XI. Österreich und der deutsche Siedlungsraum
von Danzig bis Siebenburgen in der Zeit von 1400 bis 1500. München 1961.
620
621
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Vídni, která byla až do vlády Ladislava Pohrobka sídlem albrechtovské habsburské
linie. Mistr Adorace, který stojí na počátku vídeňské malby, byl podle Stangeho
přímým žákem Mistra Třeboňského oltáře již v 80. letech (!) a jeho práce je nutno
datovat před rok 1410.625 Důležitým poukazem je Stangeho poznámka o
příbuznosti Mistra Adorace s Ambraským vzorníkem.626 Český vliv je patrný
(ačkoli zdaleka nikoli v takové míře) i u hlavní umělecké individuality, kterou
nazývá Stange – s ohledem na to, že průkazně neznáme nic více než právě
signaturu s tímto jménem – prostě Mistr Hans. Obličejové typy Votivní desky
(před 1430) se připravují již u Theodorika. Radikálně odlišně hodnotil Stange
postavení obou diptychů v rámci Hansova díla: na samý počátek klade diptych
z Welsu (kolem 1420) a do blízkosti Votivní desky pak diptych z Vídně. Z ještě
ranější fáze, kdy byl malíř ještě v intenzivním styku s Mistrem Adorace, pochází
Olivetská hora ze švýcarské sbírky a Pieta Páně z Vídně. Vývoj k dramatičnosti a
prostorovosti, v němž je vidět odklon od českých pravzorů, vrcholí ve Votivní
desce. Linecké Ukřižování se Stangemu nejeví jako dílo samostatného umělce, ale
jako organické pokračování stylu mistra Hanse po epitafu Sigmunda Walocha.
V blízkosti dílny vznikly i grafické práce, jako dva dřevořezy z Albretiny či kresby
z British Museum a sklomalby – tabule ze St. Lambrechtu.
V Hansově dílně působili dva pomocníci – jeden byl autorem křídel
k Lineckému Ukřižování (Pašijové desky), oltáře sv. Ondřeje a pravděpodobně také
berlínských kreseb, druhý je pak slabší tovaryš, jemuž je možno připsat Nesení
kříže ze St. Lambrechtu a Ukřižování, původem z Neuklosteru, které v kompozici
opakuje Ukřižování vídeňského diptychu se dvěma klečícími posmívajícími se židy.
Mistr Obětování v chrámu vyšel, podle Stangeho, ze stejných předpokladů,
jako mistr Hans – je ale umělcem opačného naturelu, směřujícím ke klidu, pasivitě
a kontemplaci. Také jeho dílo lze sledovat zhruba od roku 1410, kdy vzniká
nejstarší kompozice s Kristem ve smutku, v níž lze ještě rozpoznat vlivy
francouzské knižní malby kolem roku 1400.627 S odstupem desetiletí datuje Stange
cyklus z Neuklosteru a kolem roku 1430 desky v Klosterneuburgu. Odlišně od

V tomto přesvědčení pravděpodobně následuje Stangeho Arthur Saliger. Ač takový názor
nepublikoval, lze jej vyčíst z datací, které jsou uvedeny na popiskách v Österreichische Galerie
v Dolním Belvederu. Vídeňská Adorace je zde kladena do doby kolem roku 1390 (!).
626 Ibidem, s. 10.
627 Ibidem, s. 20.
625
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Oettingera řadí Obřezání z Norimberku, které je podle něj samostatnou prací
vyznačující samý závěr mistrovy kariéry, kdy se již dotýká moderního realistického
názoru. Z ostatních výtvarných oborů lze mistrovi připsat, ve vzácné shodě s celým
dosavadním bádáním, trůnící Madonu z Berlína a návrh okna v St. Leonhardu u
Tamswegu, které je „signováno“ Oberndorffer – Stange ale pochybuje, že by šlo o
jméno Mistra Obětování v chrámu. Zaměření Stangeho knihy na východní oblasti
v širším kontextu se projevilo také na připsání desky s Marií Gravidou (předoucí)
z Güssingu628 do okruhu Mistra Madony s půlměsícem. Ve štýrské malbě sleduje
Stange dosavadní rozdělení a opakuje dosavadní filiace. Výjimkou je ovšem důraz,
který klade na české vlivy v díle Mistra londýnské Sv. Trojice, jemuž připisuje i
Madonu ve svatozáři v Joanneu a související zlomek s donátory a sv. patrony ze St.
Lambrechtu.
Je patrné, že Stange si z většího odstupu dovolil provést v rozdělení a
chronologii některé podstatnější změny, ke kterým nepřistoupili rakouští badatelé,
kteří stáli jakoby ve fatalistickém vlivu koncepce Oettingerovy, která svojí
monumentalitou a svojí domyšleností působila jako pevně vystavěná a nesnadno
napadnutelná bašta.
S rezervou se naopak k Oettingerovým závěrům postavil mezinárodní tým,
který připravoval vídeňskou výstavu umění kolem roku 1400 v roce 1962.629
V Mistrovi z Heiligenkreuzu vidí autoři francouzského umělce, který má svojí
technikou velmi blízko k soudobé knižní malbě. Za zakladatele vídeňské tradice tak
katalog konsensuálně považuje Mistra Adorace. Mistr Obětování z této dílny vyšel,
ale o něco později, než předpokládá rakouská literatura, protože nejen
klosterneuburský, ale i cyklus z Neuklosteru je považovaný za práci doby kolem
roku 1430. Otázku ztotožnění Mistra Votivní desky s Hansem von Tübingen řeší
katalog tak, že se vrací k pomocnému označení – Oettingerův návrh „in der Folge
vielfach umstritten“630 označuje za nevyhovující z chronologických důvodů,
zatímco Garzarolliho hypotézu, k níž se po válce přiklonil i Nicolò Rasmo,631

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, inv. č. 52.656.
Europäische Kunst um 1400, Wien 1962.
630 Ibidem, s. 120.
631 Nicolò Rasmo, Sinopia di affresco medioevale nella parrocchiale di Bolzano, Cultura atesina
1954, s. 131n.
628
629
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odmítá z důvodů stylových. U většiny vystavený a v katalogu zpracovaných děl
našeho okruhu je pak shrnuta dosavadní literatura a zopakováno běžné zařazení
(Oettingerovo).
S radikální změnou koncepce, která se formovala od 20. let, vyvrcholila
v knize Oettingerově z roku 1938 a v následujícím čtvrtstoletí ovlivňovala (a
petrifikovala) studium rakouské deskové malby první půle 15. století vystoupil v
roce 1966 Gerhard Schmidt. V článku věnovaném Nesení kříže z Huntingtonovy
knihovny v Kalifornii navrhl zcela jiný pohled zejména na počátky dílny a
přeskupením atribucí oživil starší teorii Pächtovu.632 Destičku již za války
publikoval a do rakouského prostředí správně zařadil Millard Meiss,633 ale jeho
článek, uveřejněný v obtížně dostupném periodiku, nenašel odezvy ani u badatelů
tak informovaných, jako byl Alfred Stange. Deska prošla v poválečných letech
důkladným restaurováním, které ji zbavilo četných barokních přemaleb a byla tak
připravena k novému, důkladnějšímu zhodnocení.634
Podrobným srovnáním se čtyřmi kompozicemi stejného námětu, které se
nám v okruhu Mistra Votivní desky635 dochovaly, dospěl Schmidt k názoru, že jde o
nejstarší, prototypní zobrazení, z něhož následující vycházely a čerpaly. O tom
svědčí také blízkost kompozice trecenteskní malbě italské. Konkrétní slohové prvky
však ukazují spíše na západní, francouzské prostředí, kde se objevuje srovnatelná
rytmizace obrazové plochy, rytmizace pohybů jednotlivých postav a zabydlení
pašijových výjevů mnohohlavými zástupy komparsistů. Při přesném časovém
zařazení lze vyjít z fixované knižní malby, a protože Nesení kříže stojí na stupni
těsně následujícím etapu zastoupenou Mikulášem z Brna a jeho tvorbou
v Rationale, je možno americkou destičku datovat do let 1405-1410. Tímto
zařazením sesadil Schmidt z pomyslného čela vídeňské deskové malby Mistra
Adorace, jehož tvorbu navíc posunul (s odkazem na formální stupeň budapešťské

Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 1-15.
Millard Meiss, An Austrian Panel in the Huntington Library, Art in America, 28, 1940, s. 3043.
634 Přemalby zůstaly zachovány na místech, kde průzkum nezjistil souvislou vrstvu gotické malby –
bohužel se to týká zejména tváře Kristovy a hlav obou biřiců po jeho levé straně z pohledu divákova.
Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 1.
635 Schmidt nepřijal Oettingerovo pojmenování ani v jeho pomocné roli a vrací se k původnímu
pojmu Mistr Votivní desky ze St. Lambrechtu.
632
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Epifanie) do 3. desetiletí 15. století636 Snaha po dílenském či autorském připsání
vedla Schmidta k tomu, že konstatoval těsnou blízkost Huntingtonova Nesení
s rukou, která malovala berlínského Krista ve smutku a čtyři desky mariánského
cyklu v Klosterneuburgu. Stylu nesení není vzdálený ani umělec, který maloval Sv.
Trojici z londýnské Národní galerie. V jeho případě se ukázala jako velmi poučná
výstava ve Vídni v roce 1962, kde při adjustaci bok po boku vyšlo najevo, že křídla
z Rastenbergu s Trojicí úzce souvisejí, ačkoli je nelze připsat jedné ruce, zatímco
s Madonou ve svatozáři ze St. Lambrechtu, s níž doposud tvořila londýnská deska
ve starší literatuře jeden autorský celek, nemá tato zhola nic do činění. Je tedy
potřeba navrátit k myšlence Pächtově a jako prostředí, z něhož Sv. Trojice vyšla,
označit nikoli Štýrsko ale Vídeň.637 Poněkud heterogenní se Schmidtovi zdá také
skupina, kterou Oettinger připsal Mistru Obětovní v chrámu. Sám rozděluje œuvre
i identitu tohoto mistra na dvě části – nadanějšího Mistra klosterneuburského
Obětování a slabšího Mistra vídeňského Obětování (u nějž nevylučuje autorství
právě rastenberských desek). Chronologii dílny navrhuje Schmidt následující –
Huntingtonovo Nesení nejpozději 1410, ve druhém desetiletí vznikla Sv. Trojice –
práce malíře, jemuž nelze připsat žádné další dílo, v němž však fúzoval vliv západní
(zprostředkovaný raným Nesením kříže) a vliv středoevropského krásného slohu.
Kolem roku 1420 povstal berlínský Kristus ve smutku a na konci třetího desetiletí
pak Klosterneuburský cyklus, v němž se již hlásí prvky nastupujícího realismu.638
Těsná příbuznost této skupiny s dílem, které připsal Oettinger Mistru
Votivní desky staví do problematického světla jeho snahu tuto skupinu rozdělit
nejen na jednotlivé ateliéry, ale i do různých měst. Pravdě podobnější je Pächtova
idea velké dílny, v níž pracovalo několik výrazných uměleckých osobností, které,
jak dodává Schmidt, používaly stejné vzorníky a obvyklá schémata, protože jinak
onu zarážející blízkost některých typů nelze vysvětlit. Velký ateliér, který ale nelze
dále zvát jednoduše dílna Mistra Votivní desky, tak poskytoval pracovní příležitost
minimálně

sedmi

sledovatelným

uměleckým

individualitám:

Mistr

klosterneuburského Obětování, Mistr vídeňského Obětování, Mistr londýnské Sv.
Trojice, samotný Mistr Votivní desky, Mistr Lineckého Ukřižování, Mistr oltáře sv.

Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 8.
Ibidem, s. 10.
638 Ibidem, s. 11n.
636
637
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Ondřeje a Mistr Madony s půlměsícem. Sídlem dílny byla nepochybně alespoň
v první fázi Vídeň. Jestli se později ateliér přestěhoval do Vídeňského Nového
Města či jestli zde vznikla jakási jeho pobočka (s ohledem na provenienci
Walochova epitafu) nelze s jistotou říci. Poslední práce dílny – oltář s Lineckým
Ukřižováním, vznikla někdy v letech 1435-40, tedy v době, kdy se již ke slovu
hlásila moderní generace v čele s Mistrem Albrechtova oltáře. Vedle této kolosální
dílny působili ve Vídni i další malíři, jak ukazuje případ retrospektivního, česky
ovlivněného Mistra Adorace.
Hlavní důsledek Schmidtovy nové koncepce byl ten, že byl „uspokojivě“
vysvětlen vznik a vývoj samostatného vídeňského (a šířeji rakouského) malířství
s konečnou platností bez jakéhokoli přispění českého vlivu. Na jeho počátek byla
postavena silně západně orientovaná deska, dosavadní prostředník mezi oběma
uměleckými tradicemi – Mistr Adorace – byl odsunut na periferii dění a jeho role
marginalizována. Celý ateliér byl pak umístěn do Vídně, v neposlední řadě právě
proto, že „in den gleichen Jahren stehen die anderen österreichischen
Kunstlandschaften (Tirol, Salzburg, Steiermark) unter starkem böhmischem
Einfluß;

das

gleiche

dürfte

auch

für

Wiener

Neustadt

im

ersten

Jahrhundertviertel gelten, wie man aus dem Werk des lokalen Meisters der
Wenzel-Scheiben schließen kann.“639
Schmidtovo pojetí přijal hned následujícího roku dosavadní zastánce (ač
rezervovaný) Oettingerovy vývojové řady Walther Buchowiecki. Ocenil na něm, že
ukázalo limity dosavadní obsesivní snahy stanovit a oddělit dílny, mistry,
pomocníky a jejich vlivy, jejíž nekonečně variované výsledky činily každý příští
závěr pro nestranného pozorovatele již a priori podezřelý. Situaci, kterou, alespoň
v počátcích, Schmidtovo vystoupení na poli specializovaného studia vyvolalo,
vystihuje však nejlépe Buchwieckého sokratovská závěrečná douška: „Das Ende
wird stets die Erkenntnis sein, ‚daß wir nichts wissen können‘!“640
Jiný postoj – zcela svébytný – zaujal v katalogu téže výstavy Arthur
Rosenauer. Nemaje místa na představení celé koncepce vývoje malířství ve

Ibidem, s. 14, pozn. 52.
Walther Buchowiecki, Wand- und Tafelmalerei, in: Harry Kühnel (Ausstellungsleitung),
Gotik in Österreich, Krems an der Donau 1976, s. 72
639

640
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sledovaných

časoprostorových

souřadnicích,

omezil

se

na

nejstručnější

charakteristiky u vybraných děl. Jeho nesouhlas se Schmidtovou teorií lze přečíst
zejména z hesla věnovaného desce s Korunováním Panny Marie z klosterneuburského cyklu. Nejen, že jejího autora nazývá „Meister der Darbringung“ a tedy
nepřistoupil

k oddělení

celků

z obou

klášterů,

ale

dokonce

hodnotí

klosterneuburský cyklus jako starší novoměstského (kolem 1420), a to pro jeho
relativní blízkost k dílu Mistra Adorace (!). Iniciátorský význam tohoto umělce
zůstal tedy u Rosenauera zachován.641 Pašijové desky – a spolu s nimi i Linecké
Ukřižování – datuje Rosenauer také výrazně nízko – do 30. let s poukazem na
příbuzné formy na Walochově epitafu. Nejblíže jim stojí (a do œuvre Mistra
Lineckého Ukřižování tak patří ?) sklomalby se St. Lambrechtu a Olivetská hora ze
stejné lokality. Také srovnání s Olivetskou horou Svatoondřejského oltáře ukáže
shodné rysy. Madonu ve svatozáři hodnotí podobně jako Schmidt, taktéž nevěří na
autorství Mistra londýnské Sv. Trojice, a ve shodě s převažující tendencí datuje
také velmi brzy – kolem 1410 (tedy do doby epitafu písaře Reicheneckera).642
Elfriede Baum se v katalogu Österreichiseche Galerie omezila na přehledné
výčty dosavadních názorů a v datování jednotlivých děl se přidržela Oettingerovy
koncepce.643 Arthur Saliger se problematiky dotknul při zpracování fondu
vídeňského Dómského a diecézního muzea. To vlastní tři soubory, které patří tak či
onak do okruhu „školy“ Mistra Votivní desky. První tvoří sedm destiček
z arcibiskupského sídla Ober-St. Veit na Vídeňce: Zvěstování, Narození, Klanění
Tří králů, deska s martyriem sv. Voršily a jejích družek, deska se sv. Markétou,
Barborou a Kateřinou a dvě desky se světeckými páry – sv. Kryštof a Jan
Evangelista a sv. Dorota a sv. Jiří. Tento celek není v dosavadní literatuře nijak
frekventovaně zmiňován – patří evidentně ještě fázi před vystoupením Mistra
Votivní desky a zřejmě předchází i Mistra Adorace. Saliger v něm vidí exponenta
francouzských vlivů a včleňuje jej do vídeňského prostředí počátku 15. století
Kühnel, Gotik in Österreich (cit. v pozn. 180), s. 102, kat. č. 1. Mariánský cyklus z Neuklosteru
(ve Vídni a v Heiligenkreuzu) Mistra Obětování v chrámu považoval za pokročilejší a tedy mladší
než cyklus klosterneuburský již Wilhelm Suida. Viz Suida, Die wiener Malerschule (cit. v pozn. 46),
s. 23.
642 Ibidem, s. 109, kat. č. 12.
643 Elfriede Baum, Katalog des Museums mittelalterlicher österreichischer Kunst.
Österreichische Galerie Wien, Kataloge I, Wien 1971. s. 28-37.
641
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(kolem 1410), pro něž tyto vlivy nebyly cizí (Mistr z Heiligenkreuzu).644 Druhý
celek, z téhož letního sídla vídeňských arcibiskupů, budil u badatelů větší zájem,
protože jeho příbuznost se základním figurálním typem školy obecně a s oltářem
sv. Ondřeje konkrétně je nadevší pochybnost.645 Saliger zde spatřuje kombinaci
starších západních vlivů z přelomu století a novějšího proudu (nejblíže pak stojí
sklomalby v Tamswegu) a datuje celek do doby kolem roku 1430. Svatoondřejský
oltář, jehož mistr má, podle Stangeho, blízko k malbám Pašijových desek, vznikl
pak kolem roku 1440.646
V druhém vydání katalogů dómského muzea Saliger přesunul datování
všech tří celků o jedno desetiletí dříve. Starší oltářík z Ober-St. Veit musí podle něj
– ve souladu s nově interpretovaným dílem Mistra z Grosslobmingu647 – pocházet
z posledního desetiletí 14. století Do doby kolem roku 1420 je nutno posunout
vznik mladšího cyklu a to s ohledem na příbuznou soudobou knižní produkci
Mikuláše z Brna v Klosterneuburgu, kolem roku 1430 pak povstal Svatoondřejský
oltář.648 Klíčem k určení místa vzniku je pro Saligera neustále opakovaný západní
vliv, který je možný jenom ve Vídni. Aby pak nedošlo k pochybnostem ohledně
naprosté absence českých vlivů, vidí Saliger v druhém vydání katalogu dómského
muzea v postavě sv. Václava na Ondřejském oltáři nově sv. Floriána.649
Koncepci Gerharda Schmidta, v jeho vlastním článku pouze naznačenou,
aplikovala a na kompletně shromážděném materiálu vídeňské deskové malby první
půle 15. století prověřila jeho žačka Elisabeth Vavra v disertační práci v roce
1975.650 Vyšla přitom ze základní Schmidtovy premisy: dílo Mistra Adorace –
zvláště Klanění králů v Budapešti – nelze datovat před rok 1420 a počátek vídeňské
Erzbischöfliches Dom- und Diozösan Museum, Wien 1973, s. 60-64.
Je to opět sedm destiček, jejich výčet je zmiňován výše (Trůn milosti, Smrt Panny Marie, a pět
destiček se světeckými dvojicemi: Kateřina – Barbora, Anežka – Markéta, Erasmus – Tomáš,
Ondřej – Wolfgang). Tento celek zařadil Baldass do blízkosti Mistra Obětování v chrámu,
konkrétně k dílu Mistra oltáře sv. Ondřeje (Baldass, Die Wiener Tafelmalerei (cit. v pozn. 72), s.
s. 71), zatímco Oettinger a po něm Stange v něm viděli dílo Mistra Madony s půlměsícem
(Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 57).
646 Erzbischöfliches Museum 1973 (cit. v pozn. 184), s. 68-69.
647 Lothar Schultes, Der Meister von Großlobming und die Wiener Plastik des Schönen Stils,
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 39, 1986, s. 1-40.
648 Dom- und Diozösan Museum, Wien 1987, s. 87-104.
649 Ibidem, s. 103.
650 Elisabeth Vavra, Ein Kodex in Madrid, Bibl. Nat. Ms. B 19, Vit 25-7, Studien zur Wiener
Malerei in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Dissertation an der Philosophischen Fakultät
der Universität Wien, Wien 1975.
644
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malby tedy zastupuje Huntingtonovo Nesení kříže, které je zcela západně
orientováno a prosto českých vlivů. Této destičce stojí nejblíže Kristus ve smutku
z Berlína, u nějž však lze – v tělesných proporcích a v poměru těla a draperie –
vysledovat jistý návrat k starším českým vlivům. Londýnskou Sv. Trojici chápe
Vavra, stejně jako Schmidt, jako ojedinělé dílo rané fáze, které je ale asi mladší než
berlínský obraz.651 Mistr klosterneuburského Obětování (on je autorem Nesení
kříže i Krista ve smutku) prodělal ve 20. letech názorovou změnu a výrazněji začal
směřovat k novému realismu. Výsledkem této tendence je kolem roku 1430
klosterneuburská řada. V některých tvářích je přitom vidět vliv mistra londýnské
Sv. Trojice. V otázce křídel z Rastenbergu se Vavra kloní k Schmidtovu názoru, že
jsou dílem Mistra vídeňského Obětování, ale zároveň praví že jde zřejmě o práci
ateliéru z nějž vyšla londýnská deska, ale podíl jejího autora byl menší na vnitřních
a ještě okrajovější na vnějších stranách křídel. Tím ještě těsněji spojila okruh
Mistra vídeňského Obětování s deskou Sv. Trojice. Mistr vídeňského Obětování by
přitom byl dílenským pomocníkem, jemuž lze kromě Rastenberských křídel a
mariánských desek z vídeňské galerie a z Heiligenkreuzu připsat ještě nezvěstný
fragment Setkání u Zlaté brány, Obřezání z Norimberka a Linecký epitaf, který
pochází z pozdní fáze tvorby a stylově stojí poblíž Walochova epitafu.652
Votivní deska je dílem stylově výjimečným a dojjakým – jeho nejmladší
vrstvou je jistě postava Madony Ochranitelky, jejíž plasticita odpovídá vrstvě
vídeňského Obětování v chrámu, tedy kolem roku 1430. Tato tendence pokračuje
na Walochově epitafu, kde se k ní přidává ještě sklon k protažení proporcí a
zesílená linearita. Na stejném stylovém stupni je také diptych z Vídně. Ten je však
asi o málo mladší, než Walochův epitaf, protože u Mistra Votivní desky lze obecně
sledovat tendenci k prosvětlování palety. Naopak malá Pieta Páně z vídeňské
galerie, která byla doposud často kladena do pozdní fáze tvorby Mistra Votivní
desky ukazuje figurálním typem Kristovým a celkovou zklidnělou, lyrickou náladou
na ranou dobu vzniku, v blízkosti londýnského obrazu. Větší časový rozdíl ji
dokonce musí dělit od samotné Votivní desky, takže jako nejpřijatelnější se jeví

651
652

Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 35.
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doba kolem 1420. Olivetská hora ze St. Lambrechtu patří opět blízko Walochova
epitafu.653
Mistr Lineckého Ukřižování je světlomilným představitelem pozdní fáze
tvorby dílny Mistra Votivní desky. Linecké Ukřižování tvořilo střed oltáře, jehož
křídla jsou zachována v Opavě, Budapešti a Vídni. Beneschovu rekonstrukci oltáře
se dvěma páry křídel ale odmítá jako nepodloženě velkorysou a navrhuje sestavu,
z níž by při inventuře dnešního stavu dochování chyběly pouze čtyři oboustranně
malované desky a která by vypadala asi jako oltář Konráda ze Soestu
v dolnorýnském Niederwildungen.654 Hlavní obraz, který se vyznačuje lineární
vertikalitou a potlačenou prostorovostí, sahá některými motivy a prvky zpět do
doby raného díla Mistra klosterneuburského Obětování.655 Složitá otázka autorství
křídel je u Vavrové vyřešena tak, že návrh je připsán Mistru Lineckého Ukřižování,
ale samotné provedení bylo svěřeno dokonce dvěma mistrům, z nichž schopnější
(autor desek v Budapešti a Vídni) je možná totožný s Mistrem oltáře sv. Ondřeje.
V tom případě by tento oltář byl jeho starším, umění Mistra Votivní desky bližším,
dílem. Do œuvre Mistra Lineckého oltáře lze ve shodě se staršími názory zařadit
také Nesení kříže ze St. Lambrechtu a Ukřižování ze švýcarské sbírky, původem
z Neuklosteru. Naopak rozdílně od veškeré dosavadní literatury hodnotí Elisabeth
Vavra Olivetskou horu ze švýcarské sbírky a diptych z Welsu. V první malbě vidí
pozdní dílo Mistra Lineckého Ukřižování zatímco jeho ranou fázi – kolem 1420-25
zachycují právě desky z Welsu (!). A opět je hlavním argumentem světlá barevnost,
která v této kvalitě v díle Mistra Votivní desky nikde nevystupuje.656 Místo Mistra
Adorace je podle Vavrové také na okraji dílny, ve 3. desetiletí, ale nově hodnotí
jeho relativní chronologii, když pašijové destičky z pařížské sbírky Durrieu
považuje za starší a krásnému slohu bližší nežli obrazy ve Vídni a v Budapešti.657

Ibidem, s. 47.
Ibidem, s. 49. Vyobrazení dolnorýnského oltáře viz Arthur Engelbert, Conrad von Soest. Ein
Dortmunder Maler um 1400. Dortmund 1995, s. 33, obr. 14.
655 Postřeh, na který navázal a který rozvedl v nedávné době Jörg Oberhaidacher. Viz níže pozn.
248, s. 234
656 Vavra, Ein Kodex in Madrid (cit. v pozn. 190), s. 64.
657 Co se týče grafických prací: Sv. Jan z Mnichova patří podle Vavrové k dílu mistra londýnské Sv.
Trojice; Oboustranné kresby z Berlína se svojí technikou (šrafování) blíží dílu Mistra Lineckého
Ukřižování kolem roku 1430; kolem 1435 vznikla v témže okruhu kresba sedící Madony z Berlína;
Londýnský list kreslila asi ruka, zachytitelná na sklomalbách ze St. Lambrechtu (jak předpokládal
Oettinger) – ty se svým stylem blíží dílu Mistra Lineckého Ukřižování kolem roku 1440;
V Tamswegu ukazuje okno s Apoštolským mlýnem, datované rokem 1434 ještě na styl Mistra
653
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Problém lokalizace dílny řeší Vavra stejně jako Schmidt – za pomoci vlastní
Oettingerovy argumentační zbraně. Vychází z toho, že podle Oettingera existovala
ve Vídeňském Novém Městě pouze jedna malířská dílna. Blízkost umění Mistra
Votivní desky a Mistra klosterneuburského Obětování je přitom takového stupně,
že vylučuje rozdílná působiště. Ve Vídni navíc prameny zachycují do roku 1450 (i
při svém torzálním zachování) 6 malířů (Suida zmiňuje ještě tři další), což lépe
odpovídá situaci velké dílny o vícero spolupracovnících, kterou navrhnul Pächt a
znovu uvedl v život Schmidt.658
V letech těsně následujících po práci Elisabeth Vavrové lze v dosavadním
studiu naposledy rozeznat vzestup názoru, který stavěl do popředí Štýrsko a tuto
oblast také považoval za domovinu Mistra Votivní desky. Pregnantně jej vyjádřila
Eva Kreuzer-Eccel ve své monografii Hanse von Judenburg.659 Nevzala na vědomí
argumentaci Oettingerovu a už vůbec ne nové poznatky Schmidtovy a vyšla
z Garzarolliho a Rasmovy domněnky o totožnosti Mistra Votivní desky právě
s Hansem z Judenburgu.660 Pokusila se jí podpořit několika náhodnými paralelami
(např. že oba umělci užívají typus figury s otevřenými ústy – židé pod křížem na
vídeňské desce a anděl ze Zvěstování z Grosslobmingu, kterého považuje za
Judenburgovu práci, atp.)661 O identitě obou umělců také prý svědčí fakt, že
stejným způsobem zpracovávají a přehodnocují podněty českého krásného slohu.
To ovšem platí pro sochařská díla Hanse von Judenburg, ale mnohem méně a
hlavně v jiném slovy smyslu pro dílo Mistra Votivní desky. Nakonec zmiňuje
Rasmem rozluštěný kryptogram na lemech přihlížejících židů na vídeňském

Votivní desky, zatímco okna se Stromem života a se signaturou Oberndorfferovou jsou blízké oltáře
sv. Ondřeje.
658 Ibidem, s. 71-72. Navíc lze podotknout, že tím, že Vavra připsala Nesení kříže z Welsu (označené
signaturou Iohan) Mistrovi Lineckého Ukřižování, vyňala ze základů Oettingerovy stavby samotný
úhelný kámen.
659 Eva Kreuzer-Eccel, Hans von Judenburg und die Plastik des weichen Stiles in Südtirol,
Calliano 1976.
660 K badatelům, kteří zastávají tuto identifikaci, se řadí i Emilijan Cvec, Srednjeveška plastika
na Slovenskem, od začetkov do zadnje četrtine 15. stoletja. Ljubjana 1963.
661 Kreuzer-Eccel, Hans von Judenburg (cit. v pozn. 199), s. 86.
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Ukřižování: písmena J.O.A.N. U.O. I.U. E.N. by měla znamenat: jo(h)an vo(n)
ju(d)en(burg).662
Od druhé poloviny 70. let uveřejnil řadu publikací k tématu štýrské malby
první poloviny 15. století Gottfried Biedermann. Patří mezi ně v první řadě dva
katalogy sbírky středověkého umění v Joanneu ve Štýrském Hradci.663 Zaměříme
se pouze na díla bezprostředně spojená s „vídeňskou“ skupinou. Madonu ve
svatozáři hodnotí Biedermann jako vůbec nejkvalitnější dílo celé rakouské malby
krásného slohu, které čerpá z poučení české a kolínské deskové malby. Za jeho
autora pak, byť váhavě, označuje Mistra londýnské Sv. Trojice. Obě díla však musí
dělit časový odstup minimálně jednoho desetiletí – Madona kolem 1420, Sv.
Trojice kolem 1430. Malíř londýnského obrazu navíc zřejmě vyšel z dílny Mistra
Adorace,664 čímž Biedermann popřel koncepci Schmidtovu. Votivní deska,
zobrazující bitvu Ludvíka Uherského s Turky a Bulhary, představuje v první řadě –
s odvoláním na Othmara Wonische – nikoli votivní obraz, ale za tzv.
„Mirakelbild“.665 U obrazu, která vznikl kolem roku 1430 zdůrazňuje italské a
české komponenty a méně akcentuje vliv západní malby. Stylové rozdíly v doposud
shromážděném œuvre podle Biedermanna nedovolují myslet na jednu osobnost.
Právě tak je komplikované zařazení do vídeňského okruhu, ačkoli se zdá, že
mistrovým předchůdcem byl malíř vídeňské Adorace.666 Nesení kříže ze St.
Lambrechtu považuje autor za dílo blíže neurčeného následovníka Mistra Votivní
desky z doby kolem 1430-1435. Sklomalby ze St. Lambrechtu vytvořil pak
samostatný mistr kolem roku 1440 – velmi blízko mají k Pašijovým deskám, jak
ukazuje srovnání vitraje Zmrtvýchvstání z Joannea s deskou stejného námětu
v Opavě.
Ibidem, s. 90. Je však třeba vzít na vědomí, že době počátku 15. století byla takováto šifrovaná
hra očividně cizí. O tom svědčí zachované signatury, které jsou většinou zcela jednoznačné: „johs de
eyck me fecit“, „laib“ apod.
663 Gottfried Biedermann, Kunst des Mittelalters, Malerei/Plastik/Glasmalerei. Alte Galerie
am Steiermärkischen Landesmudeum Joanneum in Graz, Graz 1976; Gottfried Biedermann,
Katalog. Alte Galerie am Landesmuseum Joanneum, Mittelalterliche Kunst. Tafelwerke –
Schreinaltäre – Skulpturen, Graz 1982.
664 Biedermann, Katalog (cit. v pozn. 203), s. 74.
665 Rozdíl spočívá v tom, že zatímco votivní obraz daruje jako poděkování sám aktér zobrazené či
dotyčné událostí, Mirakelbild zachycuje nějaký zázrak nikoli jako poděkování za něj, ale jako jeho
připomínku – oproti votivní funkci vystupuje do popředí spíše funkce komemorativní.
666 Biedermann, Kunst des Mittelalters (cit. v pozn. 203), s. 44; Biedermann, Katalog (cit.
v pozn. 203), s. 83-90.
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Gottfried Biedermann je také autorem oddílu pojednávajícím o deskové
malbě v katalogu výstavy gotického umění ve Štýrsku.667 Zde poněkud oslabil
spojení Madony se svatozáří a londýnské Sv. Trojice do jednoho autorského celku,
ale naopak zdůraznil příslušnost obou děl ke štýrskému uměleckému okruhu.
Londýnský obraz je při tom pokročilejší a zejména jeho prostorovost nemůže být
vysvětlena bez vlivu Itálie.668 Z okruhu Mistra Votivní desky považuje za jisté body
pouze toto dílo a Walochův epitaf. Votivní deska svým stylovým stupněm a svojí
narativností stojí na úrovni vestfálského Konráda ze Soestu či severoněmeckého
Mistra Francka. Její styl je přitom odvozen z malby kolínské, české, ale hlavně
italské. Mistr Lineckého Ukřižování je pak osobností, která z dílny Mistra Votivní
desky vychází, ale naturelem je mu již velmi vzdálená. Je možné, že tento mistr
maloval i oltář sv. Ondřeje ve vídeňském dómském muzeu.669 To, že Biedermann
pokládal Mistra Votivní desky za štýrského, nikoli vídeňského malíře (ačkoli
otázku jeho působiště nechával vždy otevřenou) dokazuje výběr exponátů na
zmíněné výstavě v klášteře v St. Lambrechtu, kde bylo zastoupenou mistrovo dílo
značně početně – včetně desek připisovaných Mistru Lineckého oltáře to bylo
celkem osm kusů.670
Na okraj dosavadního studia lze zařadit článek Jánose Végha, který si
vytknul jediný cíl – identifikovat klečící světici uprostřed Votivní desky ze St.
Lambrechtu a učinil tak s pozoruhodným výsledkem.671 Přiklonil se k Wonischově
identifikaci zobrazené bitevní scény s bitvou, kterou vítězně vybojoval Ludvík I.
Veliký proti „Ostvölker“, ačkoli je historicita této šarvátky sporná, protože se o ní
nezmiňuje ani pečlivý Ludvíkův historiograf János Apród z Küküllö a její vročení
v historické literatuře kolísá mezi léty 1359-1377.672 O identitě zobrazené světice
naopak pochyboval již klášterní dějepisec v 17. století – viděl v ní sv. Alžbětu či sv.

667 Gottfried Biedermann, Die Tafelmalerei vom Ende des 14. Jahrhunderts bis um 1500, in:
Elisabeth Langer (Katalogred.), Gotik in der Steiermark, Graz 1978, s. 108-128; Tématu se autor
okrajově dotknul také v publikaci Gottfried Biedermann, Zur Problematik steierischer
Tafelmalerei um 1400, Alte und Moderne Kunst 22, 1977, s. 1-8.
668 Biedermann, Die Tafelmalerei (cit. v pozn. 207), s. 110.
669 Ibidem, s. 112.
670 Ibidem, katalogová čísla 95-102.
671 Janos Végh, Die heilige Hemma. Zur Ikonographie der Votivtafel von St. Lambrecht, Acta
Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 24, 1978, s. 123-131.
672 Ibidem, s. 123.
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Hedviku. Zatímco o Alžbětě moderní literatura nikdy neuvažovala, sv. Hedvika se
v popisech desky objevuje velmi často. Ovšem sv. Hedviku Slezskou, manželku
Jindřicha I. lze vyloučit, protože ta měla v rakouském umění ustálenou ikonografii
– byla vždy zobrazována bosá, s botami v ruce – na důkaz pokory. Wonisch
upozornil na to, že právě Ludvík I. z Anjou měl dceru Hedviku, která se stala
polskou královnou a požívala v Polsku, ač nekanonizována, úcty světice. To Végh
odmítá s poukazem na to, že tato úcta byla striktně lokální a neznáme jediný její
důkaz v rakouském prostředí. Naopak poukázal na lokální světici Emu z Gurku,
která byla podle legendy zakladatelkou gurkského biskupství, s jehož hranicemi
sousedilo

panství

svatolambrechtské.

Kronikáři

tohoto

kláštera

navíc

nepochybovali, že Ema pocházela také z rodu zakladatelů St. Lambrechtu a převor
opata Moykera, za jehož vlády deska vznikla, byl obzvláštním ctitelem sv. Emy a
vlastníkem cenného kodexu Vita beatae Hemmae.673 To vše ukazuje na skutečnost,
že neznámou světicí uprostřed kompozice Votivní desky je právě sv. Ema z Gurku.
Ačkoli je Véghova teorie velmi přesvědčivá, nedočkala se v rakouské
literatuře většího ohlasu ani přijetí. V mladších publikacích je stále opakována
identifikace neznámé světice s Hedvikou, dcerou Ludvíka Velikého nebo prostě
jenom se sv. Hedvikou.
Poslední dvě desetiletí ovládá studium rakouské deskové malby první
poloviny 15. století tendence, která vychází z publikace Schmidtovy a lze ji popsat
jako snahu o potvrzení Vídně v roli vůdčího centra a potvrzení jejího přímého
styku se západním uměním; a zároveň snahu o zpřesnění našeho poznání
tehdejšího dílenského provozu.
Lothar Schultes přijal Schmidtovu myšlenku velké vídeňské dílny v níž vedle
sebe působí Mistr Obětování v chrámu, Mistr Sv. Trojice, Mistr Votivní desky a
Mistr Lineckého Ukřižování. Tu by podle něj snad bylo možno identifikovat
s malířskou rodinou Gegenunsů.674 Český vliv dokazuje nejen Reichneckerův
epitaf, ale také starší oltářík z Ober-St. Veit. Hypotetické rodině Gegenunsů stojí
blízko také iluminátor Mikuláš z Brna, jehož miniatury čerpají z českých i
Ibidem, s. 128.
Schultes, Prag und Wien (cit. v pozn. 4), s. 25-42, zejm. s. 36. Schultes ovšem svůj návrh
nepodepřel žádným argumentem. Čerpal jej z dávné publikace: Joseph Feil, Wien’s ältere Kunstund Gewerbsthätigkeit, Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Verein zu Wien 3, 1859, s. 249.
673

674
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vlámských pramenů. Bohužel z klíčové doby mezi léty 1405-20 se nám
z Vídeňského prostředí nezachoval žádný kvalitní rukopis.
Badatelem, který rozvíjí Schmidtovy podněty nejdůsledněji a přitom značně
samostatně a směřuje tak k nové syntéze dějin rakouského malířství krásného
slohu, je Jörg Oberhaidacher. Od počátku je u něj patrná zmíněná tendence
k ocenění Vídně a jejích vztahů k západnímu prostředí. V ohnisku těchto pohledů
se logicky nachází dílo Mistra z Heiligenkreuzu. V příspěvku, který se zabývá
západními prvky v ikonografii rakouské malby ukázal Oberhaidacher, že již tzv.
vévodská sklomalířská dílna musela disponovat vzorníkem kompozic a typů, jehož
kořeny byly v blízkosti dílny Mistra paramenta z Narbonne. Jelikož se příklady
užívání této ikonografie váží na úzký dvorský okruh, uvažuje autor o tom, že
znalost mohla být zprostředkována dynastickými cestami. Půvabné je přitom
Oberhaidacherovo ostýchavé upozornění na příbuzenské vztahy habsburských
vévodů s Lucemburky – „rodem pocházejícím z pomezí Francie a Německa“.675 Že
nejpozoruhodnější květy tohoto rodu rozkvétaly již více než půl století v Praze je
diplomaticky zamlčeno… Další impuls umělecké výměny přinesl rozvoj institutu
putujícího umělce. Jedním z prvních, kteří takto přišli do střední Evropy byl Mistr
z Heiligenkreuzu působící kolem roku 1410 ve Vídni. Ten do Vídně přinesl nové
pojetí architektonicky vymezeného prostoru – obrazového jeviště a vedle toho nový
figurální typ Madony s protáhlým obličejem a s pláštěm přetaženým přes temeno
hlavy.
Kvalitativní změna nastala však až se vznikem ateliéru Mistra Votivní desky.
Malíři v něm činní podle Oberhaidachera zřejmě jezdili na vlastní oči poznávat
vymoženosti západní malby – a to ještě před první vlnou nizozemského realismu.
V této době bylo do Rakouska přineseno téma Piety Páně (Pitié de Nostre Signeur,
Not Gottes – Oberhaidacher již nemluví o Trůnu milosti, což bylo nešvarem starší
rakouské literatury), západně je orientovaný i typ Zvěstování, při němž anděl
pokleká na obě kolena. Obliba vícefigurálních scén je prý také fakt ve střední
Evropě před vystoupením Mistra Votivní desky neznámý a souvisí úzce s italským
uměním trecenta. Řada dílčích motivů v oblíbené kompozici Nesení kříže je
675 Jörg Oberhaidacher, Westliche Elemente in der Ikonographie der österreichischen Malerei
um1400, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 43, 1990, s. 67-88, zvl. s. 75
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odvozena ze západního prostředí, jak ukázal již Schmidt. Oberhaidacher
předpokládá nějaký obecně známý a slavný západní předobraz, jehož nejvěrnějším
ohlasem je zřejmě eyckovské Nesení kříže v Budapešti. Význam ikonografických
transferů končí s počátkem samostatné tvorby: Nejpozději od Mistra Albrechtova
oltáře je ikonografie pro původ zobrazení sekundární a na první místo se dostávají
otázky stylu.676
V rámci úvah o původu ikonografie námětu Nesení kříže, který byl
v prostředí

Mistra Votivní desky zvláště oblíben, dochází Oberhaidacher opět

k podtržení západního vlivu a západního původu oné kompozice. 677 Polemizuje se
starším názorem, který jako obecný předobraz kompozice chápal Nesení kříže od
Simona Martiniho v Louvre, které je součástí tzv. Orsiniho kvadriptychu. Jako dílo,
které mohlo zrcadlit hledaný předobraz se Oberhaidacherovi jeví diptych
s námětem Nesení kříže a Ukřižování (tedy stejná typologická dvojice, která se
často vyskytuje právě v rakouském prostředí), chovaný v muzeu ve francouzském
Lyonu. Toto dílo je některými badateli kladeno do kontextu umbrijské malby, ale
Oberhaidacher je názoru, že jde o dílo západní, v jehož kořenech jistě stojí obraz
z bezprostřední blízkosti Simona Martiniho, který ale není totožný se slavným
pařížským Nesením kříže. Zatímco tedy celou řadu dílčích motivů přejímá malíř
z prostředí západního, tak základní názor na výstavbu mnohafigurové scény má
kořen v trecenteskní malbě.
Vlivem Mistra z Heiligenkreuzu se Oberhaidacher zabýval důkladněji ještě
jednou, v souvislosti s deskou z Güssingu.678 Obraz předoucí Marie Gravidy, který
je od dob Stangeho a Radocsaye připisován rakouskému prostředí, ale zmiňován je
v tomto kontextu jen velmi sporadicky, je podle autora dokladem rychlé
domestikace motivů, které Mistr ze západu přinesl. Malba je ze druhého desetiletí
a patří počátkům vídeňského supraateliéru, jehož raný styl ovlivnilo právě
vystoupení Mistra z Heiligenkreuzu. Na budapešťské desce se tento vliv projevuje
zejména ve výstavbě prostoru. Draperie sedící Madony také potvrzuje, že
676 Ibidem, s. 88. Upřednostnění ikonografických před formálními hledisky před vystoupením
Mistra Albrechtova oltáře souvisí, soudím, rovněž se snahou marginalizovat vliv českého umění –
ten se totiž projevil výhradně na rovině stylové. K tomu viz závěrečná kapitola.
677 Jörg Oberhaidacher, Der Meister der St. Lambrecht Votivtafel und Simone Martini, Wiener
Jahrbuch für Kunstgeschichte, 45, 1992, s. 173-181.
678 Jörg Oberhaidacher, Der Beitrag des Meisters von Heiligenkreuz zur Enstehung des Wiener
Stilbilds der Internationalen Gotik. Zur Stilsynthese in der wiener Malerei um 1400, Wiener
Jahrbuch für Kunstgeschichte, 46/47, 1993/1994, s. 533-539

169

s lomeným záhybem je nutno ve vídeňském prostoru počítat již ve velmi rané době.
Mistrem z Heiligenkreuzu jsou však ovlivněni i další umělci, kteří se rekrutují
z vídeňské dílny. Mezi ně řadí Oberhaidacher překvapivě také malíře zvaného
Mistr Ukřižování ze St. Lambrechtu, který byl doposud unisono považován za
představitele štýrského, českým uměním dotčeného malířství.679 Jen zřídkakdy
převzali malíři poučení od Mistra z Heiligenkreuzu komplexně, spíše se setkáváme
s jednotlivými výpůjčkami. Ale tím, že rakouské malířství včas objevilo západní
zdroj, vyhnulo se podle Oberhaidachera pádu, který potkal malbu českou.680
Mistr z Heiligenkreuzu se stal tématem Oberhaidacherovy publikace ještě
v roce 1998.681 V tomto příspěvku se autor zaměřil na přesnější určení původu
Mistrova umění, který byl doposud obecně shledáván ve francouzské, respektive
pařížské malbě. Oberhaidacher tento názor potvrzuje a dokládá ho důkladnou
argumentací, která vychází ze stylových, ale opět především z ikonografických
elementů v umělcově tvorbě. Poukazuje na vliv vrstvy Jeana Pucella, vliv knižní
malby poslední čtvrtiny 14. století, stejně jako kontakty se soudobou (tj. z prvního
desetiletí 15. století) pařížskou knižní malbou – jmenovitě s uměním Mistra
hodinek maršála Boucicauta. Styl Mistra z Heiligenkreuzu spadá,

podle

Oberhidachera, do kategorie retardataire, když se na počátku 15. století obrací
k umění první poloviny století předcházejícího.682 Ztotožnění anonyma s malířem
jménem André de Paris, který je ve Vídni doložen od roku 1417 brání
chronologické důvody, protože, s ohledem na budapešťský rukopis Concordantiae
caritatis, musíme předpokládat vznik Mistrových vídeňských děl před rokem 1413.
Oberhaidacher má totiž za to, že některé postavy a jejich pohybové motivy,
především

u

tzv.

„Hlavního

pomocníka“

(jeden

ze

sedmi

iluminátorů

rozpoznatelných při práci na budapešťském rukopisu)683 nejsou myslitelné bez
přímé znalosti děl Mistra z Heiligenkreuzu.684
Šíři, kterou se vyznačovala vídeňská a rakouská desková malba ve svých
počátcích dokládá podle Oberhaidachera nová interpretace data, které bývalo
Ibidem, s. 537.
Ibidem, s. 539.
681 Jörg Oberhaidacher, Zur kunstgeschichtlichen Herkunft und Bedeutung des Meisters von
Heiligenkreuz, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 52, 1998, s. 501-517.
682 Ibidem, s. 512.
683 K rukopisu Concordantiae caritatis a k jeho významu pro chronologii vídeňského malířství viz
s. 195, 196. K rukopisu naposledy přehledně: Zabern, Sigimundus (cit. v pozn. 254), s. 604-605.
684 Oberhaidacher, Zur kunstgeschichtlichen Herkunft (cit. v pozn. 221), s. 515-517.
679
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umístěno vlevo na soklu trůnu na němž sedí Maria Gravida z Güssingu.685 Datum
1409 bylo odstraněno při restaurování v roce 1976, když bylo rozpoznáno jako
novodobější

přídavek

a

interpretováno

jako

staré

inventární

číslo

(batthyányovské?) sbírky. Oberhaidacher vyšel z technologických zjištění, které
souborně publikovala Gyöngyi Török686 a dospěl k názoru, že deska byla upravena
v době po tridentském koncilu, který vystoupil proti nekanonickým, apokryfním a
dogmaticky pochybným zobrazením. Při této úpravě byl původní nápis i s datem,
který se prvotně nacházel na levé straně desky, přepsán na plochu zbylé části –
právě na sokl Mariina trůnu. Tak vysvětlil Oberhaidacher datum 1409 (nikoli
nápis, který toto datum obsahoval) jako datum, které je autentické a vztahuje se na
dobu vzniku obrazu. Dospěl tím k novému pochopení prapočátků vídeňského
malířství, které vyznačují na jedné straně práce Mistra z Heiligenkreuzu a na
straně druhé právě deska s Marií Gravidou z Güssingu v budapešťské galerii.687
Tento pohled znamená i přehodnocení základních stylových elementů, které
vyznačují vídeňskou malbu – je to realismus, světlý kolorit a kontrastní malba a
jasný obrys. Tedy kvality přímo protikladné umění generačně staršího Mistra
Třeboňského oltáře.688
V roce 2000 vyšel druhý svazek velkoryse pojatých Geschichte der
bildenden Kunst in Österreich věnovaný gotickému umění. Syntetickou studií o
malířství přibližně od poloviny 13. století do období kolem roku 1430 završil nestor
rakouské medievistiky Gerhard Schmidt několik desetiletí svojí badatelské práce
na poli rakouského gotického malířství.689 V úvodní části studie představuje
Jörg Oberhaidacher, Zur Datierung der Güssinger Maria-gravida-Tafel in der Ungarischen
Nationalgalerie in Budapest, Pantheon 57, 1999, s. 57-60.
686 Gyöngyi Török, Neue Erkentnisse durch Infrarot-Reflektographie zur Ikonographie der
„Maria Gravida“ aus Güssing (Németujvár) in der Ungarischen Nationalgalerie, Österreichische
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 48, 1994, s. 133-139. Autorka představila
ifrareflektografický průzkum desky, podle nějž jde o fragment původního většího celku s námětem
Josefovy pochybnosti. Původně zde bylo též namalováno Dítě Ježíš držící kříž, inkarnované v životě
Panny Marie. Spící Josef s andělem, který mu zvěstoval poselství o Mariině těhotenství se nacházel
na levé, dnes odříznuté straně desky.
687 Oberhaidacher, Zur Datierung der Güssinger Maria-gravida-Tafel (cit. v pozn. 225), s. 58.
688 Ibidem, s. 59.
689 Schmidt, Malerei (cit. v pozn. 5), s. 466-489; Schmidt se nevěnuje pouze deskové malbě, ale
všem malířským oborům zároveň. Výhodu tohoto synoptického přístupu spatřuje v tom, že
dovoluje rekonstruovat plynulý vývoj i přes to, že v některých obdobích nemáme některá malířská
období v dochovaném památkovém fondu téměř vůbec zastoupena. Později se ukáže, jak je tato
konstrukce důležitá právě pro období kolem roku 1400.
685
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Schmidt dvě témata, jejichž diachronní sledování napříč dochovaným materiálem
považuje za důležité – jsou jimi otázka objednavatele a s ní související
problematika vzniku portrétu. Prvním tématem se vřazuje do mohutného proudu
ovlivňujícího soudobou umělecko-historickou medievistiku, nicméně je to
přihlášení do jisté míry pouze proklamativní, jelikož autor v dalším textu sleduje
tradiční linii stylových dějin umění. Důležitější je důraz na druhé téma, který
Schmidtovi dovoluje rehabilitovat úlohu vídeňského centra v malířství druhé
poloviny 14. století – které se podobiznou vévody Rudolfa IV. řadí po bok
avantgard v oblasti tohoto uměleckého úkolu – tedy Paříže (s dochovanou, ačkoli
silně renovovanou profilovou podobiznou Jana II Dobrého)690 a Prahy, kde lze
existenci dvorské podobizny v okruhu Karla IV. důvodně předpokládat.691
Kapitola věnovaná krásnému slohu se potýká s naznačeným problémem
nulového stavu památkového fondu v oblasti deskové malby. Jak bylo řečeno již
v úvodu, Schmidt si zde vypomáhá konceptem „vévodské dílny“ která se na
inkriminované období stává nositelkou malířské kontinuity ve vídeňském centru
s obecnou platností.692 Konstrukce vévodské dílny, podpořená navíc analýzou
hlavního díla vídeňské knižní malby konce 14. a počátku 15. století – Rationale
Durandi rakouských vévodů, dovoluje Schmidtovi uvolnit vztahy rakouského
malířství k českému krásnému slohu a poukázat na stále nápadnější styky se
západním uměním slohu internacionálního.693
K charakteristickým rysům Schmidtovy koncepce patří oddělení krásného a
internacionálního slohu, nejen v rovině teritoriální, ale i v rovině chronologické –
krásný sloh ve vídeňské malbě předchází internacionálnímu slohu ve vídeňské
malbě.694 Veliký rozmach deskové malby, který můžeme sledovat ve vídeňské

690 K portrétu a problematice jeho původu naposledy viz Mojmír S. Frinta, Le portrait du Louvre
de Jean le Bon, Umění 52, 2004, 402-413.
691 Schmidt, Malerei (cit. v pozn. 5), s. 469.
692 Viz k tomu poznámky 7-9.
693 Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 480-481.
694 Soudě alespoň z chronologického sledu kapitol… Pro vysvětlení tohoto zvláštního pojetí totiž
nenalezneme v samotném textu podnět. Ani srovnání se studií, kterou Schmidt věnoval teoretickým
a metodologickým otázkám slohu kolem roku 1400 nenabízí východisko. Gerhard Schmidt,
Kunst um 1400. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, in: Pochat – Wagner,
Internationale Gotik (cit. v pozn. 4), s. 34-49; Snad je v pozadí tohoto rozdělení Schmidtovo
přesvědčení o čistě středoevropských kořenech krásného slohu (viz studie Paralipomena zu der
Ausstellung „Die Parler und der Schöne Stil“, in: Gerhard Schmidt, Gotische Bildwerke und ihre
Meister. Wien-Köln-Weimar 1992, s. 269-312), který byl paralelním slohovým fenoménem
k západnímu slohu internacionálnímu. Pak je nutno počítat se zpožděním, s nímž vlivy
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oblasti zhruba od roku 1410 řadí tedy autor pod pojem „Die Wiener Tafelmalerei
des Internationalen Stils.“ Schmidt zopakoval svoje přesvědčení o iniciační roli
destičky s Nesením kříže z Huntingtonovy knihovny v San Marinu v Kalifornii
v kontextu vídeňské malby. Posun ale nastal v hodnocení autorství. Za jejího
autora již nepokládá Mistra vídeňského Obětování v chrámu, ale předpokládá
dalšího anonyma Mistra Huntingtonova Nesení kříže, od nějž sice neznáme jiné
dílo, z jehož okruhu však vyšli mistři, kteří ovlivňují vývoj malířství dalších
desetiletí. V posunu od Mistra Adorace k nejdůležitějšímu z nich, Mistru Votivní
desky ze St. Lambrechtu, tedy od internacionálního slohu k většímu realismu a
expresionismu, spatřuje autor paralelní jev k vývoji, který na české straně prodělal
Mistr Rajhradského oltáře. S touto paralelou lze ale nakládat pouze v teoretické
rovině protože „konkrete stilistische Beziehungen zu Böhmen lassen sich
allerdings für die Wiener Tafelmalerei der zwanziger Jahre nicht belegen.“(!)695
Schmidtův postoj k otázce určení autorství jednotlivých děl z rozsáhlého
okruhu dílny Mistra Votivní desky a stanovení filiačních vztahů mezi jednotlivými
osobnostmi reprezentuje zdrženlivé stanovisko současného studia, které došlo
k tomu, že na přesnější diferenciaci bude třeba rezignovat a že je i
z metodologického hlediska přijatelnější počítat s velkou, na svoji dobu moderně
organizovanou, dílnou, v níž několik výraznějších osobností tvořilo série obrazů
podle několika základních dílenských předloh.696 Podle něj všechny tři hlavní
umělecké individuality – Mistr Votivní desky, Mistr Lineckého ukřižování a Mistr
oltáře sv. Ondřeje z vídeňského diecézního muzea – „scheinen gemeinsam einen
großen und vielsietig tätigen Werkstattkomplex gebildet zu haben, dessen
Produktion für uns allerdings erst ab ca. 1420 greifbar wird…“697 Vedle produkce
dílny Mistra Votivní desky nacházíme podle Schmidta ve Vídni i další práce, které
autor vnímá převážně jako solitéry, jejichž přesnější umělecko-historické zařazení

internacionálního umění dospívají do střední Evropy. Otázku po motivech tohoto rozdělení u
Schmidta neumím uspokojivě zodpovědět…
695 Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 485.
696 Nápadný je častý výskyt námětů Nesení kříže, Ukřižování a Olivetské hory v produkci této dílny.
697 Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 484n, a ještě doslovněji v závěru na s. 488: „…es
erscheint zweifelhaft, ob die traditionelle Bemühung der Kunsthistoriker, jedes Bild einem
bestimmten Künstler zuzuschreiben, zum Verständnis des historischen Prozess sehr viel beiträgt.
…noch lohnender aber dürfte es sein, ein Künstlerkollektiv wie die Votivtafel-Werkstatt als Ganzes
ins Auge zu fassen, ihre internen Arbeitsprozesse sowie den von ihr im Lauf von rund zwei
Jahrzehntenvollzogenen Stilwandel zu analysieren.“
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stále chybí. Právě do této marginalizované skupiny zařazuje vídeňskou destičku
s Adorací, v níž viděla předchozí literatura mateřské dílo celé školy. Vedle tohoto
díla sem patří i Sv. Trojice z Londýna a ikonograficky záhadná kompozice Krista ve
smutku z berlínských sbírek. Tento obraz je tak oproti Schmidtovu staršímu
názoru vyňat z œuvre Mistra vídeňského Obětování v chrámu.
Dílo Mistra vídeňského Obětování v chrámu, respektive jeho rozsáhlejší
dílny, je pro Schmidta posledním vídeňským okruhem v deskové malbě
sledovaného období. Dílna, v níž Schmidt rozlišuje vícero rukou, stojí svými
slavnostními a klidnými kompozicemi internacionálnímu slohu blíže než produkce
dílny Mistra Votivní desky – a jsou to právě tyto kvality, které umění Mistra
vídeňského Obětování v chrámu sbližují se soudobou knižní malbou (tj. kolem
roku 1420), zastoupenou například Antifonářem z Klosterneuburgu.698
V hodnocení problematiky díla Mistra z Heiligenkreuzu se Schmidt staví na
pozice zastávané starším rakouským dějepisem umění a proti výsledkům
Oberhaidacherovým. Malíř je podle Schmidta neorganickým zjevem v celku
rakouské deskové malby krásného slohu, mistrem výrazně západního školení,
jehož činnost je v rakouském prostředí bez předstupňů a také bez následků. Autor
se přidržel teze o putujícím malíři, který prošel francouzským školením, kde poznal
dílo bratří z Limburka a okruh Mistra hodinek maršála Boucicauta – do Vídně tedy
mohl dorazit nejdříve mezi léty 1415-1420. Jeho pobyt zde však nebyl ani
dostatečně dlouhý ani dostatečně časný na to, aby zanechal ve vídeňském malířství
výraznější stopu.699
V závěru stati naznačuje Schmidt určité metodologické výhledy pro další
studium. Specifikum rakouské oblasti vidí v existenci dlouhodobě činných
malířských kolektivů či dílen, které nejsou specializované pouze na jedno malířské
odvětví a jako takové nemají v ostatní Evropě paralely.700 Tyto dílny se zřejmě
Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 485; Tím, že autor neváhá vložit do jinak hutného textu
větu: „Die Übereinstimmungen gehen hier freilich nie so weit, daß man einen konkreten
Zusammenhang, geschweige denn Identität zwischen dem Illuminator Nikolaus und dem
Darbringungsmeister postulieren möchte…“ naznačuje, že právě o této identifikaci přemýšlel a že
tedy považuje vztahy dílny ke knižní malbě za poměrně významné.
699 Jedinou výjimku tvoří (jak ukázal Jörg Oberhaidacher) oltářík s Ukřižováním a s pevnými křídly
z kláštera v St. Lambrechtu, který je dílem Mistra z Heiligenkreuzu ovlivněn zejména ve figurálním
typu vyznačujícím se vyzáblými končetinami, tenkými prsty a podlouhlými obličeji s vysokými čely.
Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 485n.
700 Otázkou je, zda by takovou paralelou nemohl být, stále spíše tušený, než jasně konturovaný,
všestranný umělecký kolektiv v Praze v 1. a 2. desetiletí 15. století, který snad bude možno
698
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vyskytovaly v rakouských zemích tradičně, jak naznačuje případ školy při klášteře
sv. Floriana, která asi v letech 1300-1325 produkovala řadu iluminovaných
rukopisů, kolem roku 1330 klášter opouští a její dozvuky lze sledovat ještě ve
vídeňské sklomalbě v polovině století.701 Další takovou velkodílnou je zřejmě již
zmiňovaná „Herzogswerkstatt der Glasmalerei“ jejíž činnost na poli deskové
malby se sice nepodařilo prokázat, není ale (stejně jako v případě školy ze St.
Florianu)

zcela

vyloučená.

Klíčovou

úlohu

v rakouské

malbě

mezi

internacionálním slohem a počátky pronikání nizozemského realismu pak hraje
dílna Mistra Votivní desky ze St. Lambrechtu. Z tohoto obratu vyplývá jiný druh
otázek, které si následující studium musí klást. Cesta k poznání fungování tohoto
velkého kolektivu a jeho tvorby nevede totiž přes detailní rozlišování jednotlivých
rukou, přejmenování mistrů a zdůrazňování nepatrných posunů v jejich œuvre, ale
směřuje k rozpoznání vnitřní struktury a mechanismů tohoto celku – tázání by
tedy mělo vypadat následovně: byl hlavní mistr (a přitom není podstatné, zda jím
byl Mistr Votivní desky či Mistr Lineckého ukřižování) vedoucím umělcem, nebo
spíše podnikatelem a obchodníkem, který dojednával zakázky a dbal na jejich
plnění? musel se mistr na práci dílny fyzicky podílet nebo stačily jím dodané
vzorníky a návrhy? jaká byla motivická variabilita ve stylu a námětech prací z dílny
vycházejících (a jak ji sladit s relativní chronologií)? a pod. Další skupina
nevyřešených otázek patří však do tradičního okruhu dějin slohu – do jaké míry lze
v rakouské deskové malbě mluvit o resultátu různých vnějších vlivů a kdy se
konstituuje vlastní styl? či zda je správné hovořit o vlivu velkých uměleckých
osobností a ponechávat při tom stranou produkci, která nedosahovala takového
kvalitativního stupně, ale přesto nelze její vliv marginalizovat.702
K problematice dílny Mistra Votivní desky se podnětně vyjádřil i Robert
Suckale ve svém již vícekrát citovaném příspěvku do kolektivní práce o dějinách
gotického umění v Horních Rakousech.703 Místo snahy připsat každé konkrétní
dílo konkrétnímu umělci doporučuje Suckale mít na paměti dílnu Mistra Votivní

rekonstruoval ze slohově příbuzných prací malířských, kreslířských, ale i sochařských a zlatnických.
Viz Homolka, Prag und Wien (cit. v pozn. 4), s. 23-24.
701 Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 487.
702 Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 488.
703 Suckale, Überlegungen (cit. v pozn. 18), s. 122-131.
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desky jako celek a sledovat jeho stylový vývoj jako proces v průběhu dvou
desetiletí. Sama dílna je totiž „…eine arbeitsteilig vorgehende, routinierte
Großwerkstatt mit verschiedenen, in ihr tätigen Malern gehandelt, deren Status
sich kaum näher definieren lässt und die vielleicht auch verschiedene Standorte
hatte.“704 Ve snaze pojímat vyznačený slohový okruh jako jeden dílenský celek se
autor postavil proti Beneschově tezi přijaté s většími či menšími modifikacemi
následujícím studiem – tedy proti vydělení Mistra Lineckého ukřižování jako
samostatné umělecké individuality. Srovnání s diptychem z Welsu dokládá jeden
umělecký princip a rozdíly, o nichž i Suckale praví, že jsou nemalé, vysvětluje
rozdílnou uměleckou zakázkou – jednou jde o malý diptych určený privátní
zbožnosti, podruhé o monumentální kultovní obraz, který vyžaduje frontalitu,
symetrii a slavnostní důstojnost.705 V chronologii skupiny navázal Suckale na
Elisabeth Vavrovou, když srovnal Ukřižování z Welsu, Vídně a Lince a diptych
z Welsu položil na samý počátek slohového vývoje, vídeňskou práci hodnotil jako
mladší a jako poslední v řadě pak stojí obraz linecký. Protože welské obrazy mají
blízko ke slohu hlavního mistra Concordantiae Caritatis, datuje je kolem roku
1415 (!). Linecké ukřižování je mírou zalamování záhybů draperií nikoli nepodobné
Walochovu epitafu a spadá tedy do doby kolem roku 1435. Někdy mezi tím –
kolem poloviny třetího desetiletí – musel pak vzniknout diptych z vídeňské galerie.
Blízkost obrazů je dána příslušností k jedné dílně a jejich rozdíl lze vysvětlit
obecným stylovým vývojem.706 Suckale se brání pojmu „Mistr“: „Keine der Maler
der drei hier behandelten Kalvarienberge versuchte, sich persönlich zu
profilieren; die Unterschiede liegen zuweilen nur in kleinen handschriftlichen
Nuancen. Und deshalb scheint mir der Begriff des ‘Meisters’ zur Unterschiedung
der Bilder unangebracht.“707 Dílna totiž podle všeho pracovala poměrně rutinním
způsobem na větším množství zakázek – jednotlivé produkty byly vědomě
variovány, ale v podstatě spočívaly na jednotných vzorech.

Ibidem, s. 123.
Ibidem, s. 124.
706 Ibidem.
707 Ibidem, s. 125.
704
705
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Na otázky položené Schmidtem se snaží přinést dílčí odpovědi ve své
poslední publikaci k tématu opět Jörg Oberhaidacher.708 Ten v interpretaci
vídeňské dílny naznačeným směrem pokročil prozatím nejdál, když ji vysvětlil jako
korporaci samostatných umělců, kteří se z ekonomických důvodů sdružili do
skupiny v níž vystupují poměrně samostatně a jistě ne v tradičně chápaných
vztazích mistr-pomocníci. Rezignovali přitom zřejmě na vlastní umělecké
preference a přijali jednotný stylový modus. Od počátku také pracovali nejen pouze
pro místní objednavatele ale také na export. K zákazníkům této korporace patřil
také benediktinský klášter v St. Lambrechtu. Tato konstrukce umožňuje
Oberhaidacherovi do vídeňské dílny zařadit také autora Ukřižování ze St.
Lambrechtu, který byl doposud jednohlasně reklamován pro lokální štýrskou školu
odvolávající se na lekci českého umění.709 Styl tohoto mistra, který spočíval ještě
v mnohém na stupni krásného slohu kolem roku 1400, prý nejvíce konvenoval
uměleckému ideálu panujícímu v alpských oblastech rakouských zemí a proto byl
tento mistr „přiřazován“ k zakázkám proudícím z lambrechtského kláštera.710
Přínosem Mistra Votivní desky je, že starší středoevropský typ Ukřižování
kolem roku 1430 obohacuje o některé detaily emocionálního obsahu a striktně
západního původu (např. Panna Maria zhroucené pod křížem na zemi a obklopená
Kristovými věrnými) a přepracovává jej v čistý andachtsbild. Chronologii tří
Ukřižování však navrhuje zcela jinou než krátce předtím Suckale. Za nejstarší
považuje Ukřižování z vídeňského diptychu (kolem roku 1430), následuje diptych
z Welsu

(1430/1435),

Ukřižování

ze

soukromé

sbírky

v Linci

(původně

z novoměstského Neuklosteru) (1430/1435) a konečně Ukřižování z linecké galerie
(kolem roku 1435). Vývoj přitom probíhá od prostorového provázání kompozic
k plošnosti a frontalitě.711 Nový směr uvažování otevřel Oberhaidacher poukazem
na retrospektivní rysy dovolávající se umění kolem roku 1400, přítomné na
Lineckém ukřižování. Oltář, z nějž tato velká deska pochází, rekonstruuje
Oberhaidacher jako retabulum s jedním párem pevných a jedním párem
pohyblivých křídel. Z desek, které tato křídla tvořily, se nám zachovala kompletní
Jörg Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung als Beispiel für die Spätzeit der Tafelmalerei der
internationalen Gotik in Wien, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 56, 2002,
s. 226-238.
709 Biedermann, Katalog (cit. v pozn. 203), s. 69.
710 Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 226, pozn. 4.
711 Ibidem, s. 233.
708
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pašijová řada, která se ukazovala při prvním otevření oltáře (osm desek), a dvě
malby, jež byly vidět při úplném uzavření (těžce poškozené Klanění králů a
Ukřižování na vnějších stranách desek ze Slezského zemského muzea). Ze čtyř
obrazů, které tvořily vnitřní stranu pohyblivých křídel a byly tak k vidění při
slavnostním otevření oltáře, neznáme však ani jednu. V závěru článku však autor
popírá vlastní tvrzení o rekonstrukci oltáře, když se pokouší doložit, že osm
pašijových desek nepochází z jednoho celku a že tvoří dvě stylové skupiny: první
silně orientovanou na starší umění kolem roku 1415 (Vjezd do Jeruzaléma a
Poslední večeře z Budapešti a Olivetská hora a Zmrtvýchvstání v Opavě); a druhou,
realističtější, kterou připisuje vlastnímu Mistru Lineckého ukřižování a opakuje, že
v ní můžeme vidět zbytky křídel rozměrnějšího oltáře (Zajetí Krista a Posmívání
Kristu ve Vídni a Nesení kříže a Kristus před veleknězem v Opavě). Oberhaidacher
se tak vrací k názoru Suidovu,712 když předpokládá, že osm pašijových desek
pochází zřejmě ze dvou oltářních celků.713
Katalog výstavy Sigimundus Rex et Imperator konané v letošním roce
v Budapešti se dotýká některých zde pojednávaných problémů v jednotlivých
heslech.

Jejich

texty

přebírají

víceméně

poslední

názory

formulované

Oberhaidacherem. Je to zřejmé například z hodnocení Mistra z Heiligenkreuzu,
jehož vliv na umění Mistra Votivní desky a Mistra Obětování v chrámu je podle
maďarského katalogu, oproti Schmidtově pojetí, enormní.714 V katalogovém hesle
věnovaném Vjezdu do Jeruzaléma z budapešťského muzea je odmítnuta
Beneschova rekonstrukce oltáře s Lineckým ukřižováním ve středu a přijat názor
Oberhaidacherův. Ten je však ještě podpořen poukazem na možný bratislavský
původ čtyř desek z Jankovichovy sbírky (dnes Budapešť a Vídeň). Vedle původu
v Pováží má být argumentem také souvislost s deskovými obrazy z bratislavské
Národní galérie, jejichž příbuznost s vídeňským prostředím je naopak v literatuře
dlouho známa.715
Suida, Die wiener Malerschule (cit. v pozn. 46), s. 51.
Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 237-238.
714 Philipp von Zabern (ed.), Sigimundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit
Sigismundus von Luxemburg 1387-1437, Budapest 2006, s. 604.
715 Desky uvedl do literatury Oettinger v rámci œuvre umělce s pomocným jménem Mistr
bratislavské sv. Alžběty, k němuž patří ještě dvě oboustranně malované desky z městského muzea
ve Vídni. Mistr vyšel z vídeňské dílny Mistra oltáře sv. Ondřeje. Oettinger, Hans von Tübingen
(cit. v pozn. 112), s. 109. Nejpodrobněji se speciální problematikou spojenou s dílem tohoto mistra
v Bratislavě a ve Vídni zabýval Ján Bakoš, Príspevok k problematike vzťahov rakúského a
712
713
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Vídeňské deskové malířství první třetiny 15. století
Jsem si vědom toho, a předchozí kapitola to dokládá zřetelně, že vývoj
vídeňské deskové malby v první polovině 15. století byl podroben v minulých
desetiletích tak důkladnému studiu, že se lze jen stěží domnívat, že by bylo možno
představit celkovou koncepci jeho vývoje, která by byla inovativní (je téměř
vyloučeno sestavit nějakou chronologickou či filiační řadu nepostrádající
elementární vývojovou logiku, která by se zároveň ještě nikdy v průběhu studia
neobjevila jako možná hypotéza) a lépe by odpovídala současnému stavu poznání,
aniž by došlo k nějakým zásadnějším materiálovým objevům. Že ani tato možnost
není vyloučená, dokazuje objev rukopisu Concordantiae caritatis na přelomu 70. a
80. let 20. století, který byl iluminován ve vídeňském prostředí a který – přesně
datovaný rokem 1413 – poskytl pevnou oporu pro vývoj malby v první čtvrtině
století. Dalším příkladem může být nově interpretované datum 1409 na desce
s Marií Gravidou z Güssingu, které bylo z více stran potvrzené jako opis původního
nápisu.716 Vídeňský původ desky lze přitom důvodně předpokládat.717 Přesto se
zdá, že některé dílčí problémy nebyly ještě přesvědčivě vysvětleny a jiné vyvstaly
s koncepcí, která se nejpozději od 60. let prosazovala a v 90. letech pak ve studiu
rakouského malířství zcela převládla. Za nejdůležitější okruhy otázek považuji tyto:
1) podoba vídeňské deskové malby, která připravovala vystoupení Mistra Votivní
desky; 2) datování a význam skupiny spojené s pomocným jménem Mistra Adorace
a jeho vztah k Mistru Votivní desky a jeho současníkům; 3) parciální otázka dvojí
identity Mistra Obětování v chrámu; 4) vzájemný chronologický poměr pašijových
diptychů ve Vídni a ve Welsu a s tím související otázka směřování a vývoje tvorby
celého vídeňského ateliéru a problematika její horní časové meze. Samostatná
kapitola bude věnována problematice z našeho hlediska nejdůležitější, tedy otázce
slovenského tabuľového maliarstva v druhej štvrtine 15. storočia, Ars 1, 1982, s. 56-84. K této
tematice naposledy viz Milena Bartlová in: Dušan Buran a kol., Gotika, Dejiny slovenského
výtvarného umenia, Bratislava 2003, s. 258, 259 a kat. č. 4. 20 na s. 699.
716 K oběma dílům se naposledy podrobně vyjádřil katalog budapešťské výstavy. Zabern,
Sigimundus (cit. v pozn. 254), s. 602-605.
717 Oberhaidacher, Der Beitrag des Meisters von Heiligenkreuz (cit. v pozn. 218), s. 533-536;
Gyöngyi Török, Neue Erkentnisse (cit. v pozn. 226), s. 133-139; Oberhaidacher, Zur Datierung
der Güssinger Maria-gravida-Tafel (cit. v pozn. 225).
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českých vlivů a podoby vztahů Vídeň – Praha (respektive české země) v první
třetině 15. stol v oblasti (zejména deskového) malířství a otázka paralelního vývoje
k realismu, spojená s problematikou datování klíčových památek obou uměleckých
okruhů.
Podle mého názoru i dnes stojí badatel v podobně ideální pozici, v níž ho
shledal již před 80 léty Otto Pächt.718 Má k dispozici kompletně publikovaný
materiál z oblasti deskové malby, který přitom není zachovaný pouze torzálně, ale,
jak se zdá, rovnoměrně pokrývá, doplňován výkony v ostatních malířských a
grafických oborech, období od prvního desetiletí do nástupu první vlny nizozemsky
orientovaného realismu, kterou lze datovat do konce 30. let. 15. století. Zároveň
jsou k dispozici edice i interpretace pramenné základy k vývoji cechů a řemesel
v důležitých rakouských center. Jak je ale v uměleckohistorické medievistice
obvyklé i v případě rakouského malířství činí ztotožnění zachovaného materiálu
s pramenně zachycenými jmény obtíže a ani v nejdůkladněji promyšleném případě
(na mysli máme zejména Oettingerovu teorii o Hansi z Tübingen) se nepodařilo
dosáhnout výsledku, který by byl natolik přesvědčivý, že by byl konsensuálně přijat
širokou badatelskou obcí. Tuto cestu719 tedy ponechávám stranou.
Gerhard Schmidt a Robert Suckale ukázali, že model, pracující s představou
lineárně následujících mistrů a jejich dílen, kteří jsou navzájem v žákovském
postavení, respektive jejich paralelního „spolužákovského“ vývoje, nebude
v budoucnu schopen odpovědět na některé otázky speciálního studia. Že bude do
jisté míry jednodušší dochované památky považovat za produkci jednoho
rozsáhlého „supraateliéru“. S touto koncepcí se zřejmě bude možno ztotožnit,
ačkoli její aplikace v rukou Jörga Oberhaidachera se mi zdá až příliš radikální a
doslovně přenášející měřítka dnešní globalizované tržní ekonomiky na dobu ve
všech ohledech velmi vzdálenou.720 Přijetí tohoto postulátu nás ale nezbavuje

Pächt, Zur jüngsten Literatur (cit. v pozn. 23), s. 161.
V současné době po ní kráčí, jak bylo zmíněno, zejména Lothar Schultes. Schultes, Prag und
Wien (cit. v pozn. 4), s. 36; Schultes – Prokisch, Gotik Schätze (cit. v pozn. 18), s. 263. Výsledky
výzkumu pramenné povahy, které by bylo možno vztáhnout na konkrétní materiál nepřinesla ani
jinak důležitá studie Richarda Pergera, Jacob Grün – ein Wiener Hofmaler um 1400,
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 50, 1996, s. 29-34. Možnost, že by Grün
mohl být autorem fresek s neidhartovskou tematikou v domě na Tuchlauben, je navržena pouze
jako lákavá hypotéza bez argumentace. K freskám viz Eva-Maria Höhle - Oskar Pausach,
Neidhart-Fresken um 1400. Die ältesten profanen Wandmalereien Wiens, Wien, bez dat.
720 Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 226.
718
719
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povinnosti, snažit se odhalit vnitřní vztahy, které činnost takové dílny určovaly a
ovládaly a které jsou ve své podstatě obdobné filiačním a vlivovým vztahům,
s nimiž počítala starší koncepce, ač jsou chápány na jiné kvalitativní a
institucionální úrovni. Z tohoto hlediska je podstatné vymezit podíl hlavního
umělce, který celé dílně udával směr, určit vrstvu z níž vyšel a zachytit relativní
vývoj, který prodělal jeho osobní styl a který se pak zrcadlil v dalších dílech.
Formulací otázek, které osobně považuji za klíčové, jsem se vymezil vůči
úkolům, které vidí jako zásadní Gerhard Schmidt a Robert Suckale721 a učinil jsem
tak vědomě. Domnívám se, že pro povahu vzájemných vztahů Prahy a Vídně
v období krásného slohu je totiž v kontextu současné podoby speciálního studia
nejdůležitější nikoli to, zda byl Mistr Votivní desky spíše umělcem či spíše
podnikatelem, ale opět co nejpřesnější datování jednotlivých děl, které samozřejmě
znovu souvisí i s otázkami atribučními a filiačními. K řešení těchto úkolů je za
současného stavu poznání nejvhodnější metoda formální a obsahové analýzy
jednotlivých děl a jejich vzájemná komparace. Jedině ta nám může poskytnout
odpovědi na výše naznačené otázky.
Je nespornou výhodou konstrukce hypotetických uměleckých individualit,
tzv. „mistrů“, že do jejich œuvre lze se stoprocentní jistotou zařadit alespoň jedno
dílo – totiž to eponymní. Klíčem k pochopení „školy“, „dílny“, „supraateliéru“ či
pouze „skupiny“ kolem Mistra Votivní desky je tedy sama Votivní deska z kláštera
ve štýrském St. Lambrechtu (obr. 1). Je to temperová malba na dřevěné desce, jejíž
nápadná povrchová struktura je dána tím, že tempera byla nanášena přímo na
dřevěný povrch. Podmalba je velmi nepatrná, zřetelnější a propracovanější je
pouze v obličejových partiích hlavních postav.722 Deska zobrazuje v levé polovině
Madonu Ochranitelku, které se koří klečící světice s modelem kostela v ruce a
pozadí této scény tvoří skalní kulisa s hradem. V pravé polovině obrazu se
odehrává bitevní vřava. Na první pohled je nápadná monumentalita koncepce,
rozvedené na ploše, jejíž rozměry nejsou, vzhledem k zobrazenému tématu, nijak
velké.723 Jak neopomene zdůraznit žádné ze zpracování tohoto obrazu –

Viz pozn. 242, 243.
Demus, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 151), s. 5.
723 79 × 165,5 cm
721

722
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nejpřekvapivější na jeho kompozici je její aditivní nespojitost – deska je složena ze
dvou nezávislých polovin, které odděluje svislice kopí jednoho z bojovníků,
přijíždějících k bitvě. Pouze v tomto místě také došlo k prolnutí obou polovin, když
trojice zde zobrazených mužů zasahuje do levé části obrazu, zatímco významově je
spojena s jeho částí pravou – tedy s bitevní scénou. Oddělení obou polovin probíhá
důsledně i v zóně terénu – vlevo je země porostlá hustým pažitem, zatímco vpravo
je tvořena amorfní plochou, oživenou skálou a několika náhodně rozmístěnými
kameny. Obě části uzavírá směrem do hloubky jednotná tmavě modrá tapeta
pozadí, pravidelně posázená šesticípými hvězdami.
V levé partii obrazu lze hovořit o promyšlené výstavbě prostoru – ten je
tvořen v první řadě samotnými postavami, jejich tělesným objemem a jejich
umístěním v odstupu od obrazové plochy. Následně je zdůrazněn nikou Mariina
pláště, jejíž hloubka je naznačena četným překrýváním

shromážděných

orodovníků. Tvar niky je zopakován v těsném půlkruhu, kterým celou scénu
uzavírá les v pozadí a který začíná při levém okraji šikmo do prostoru umístěnou
skalkou, vrcholí v drúze hradu a končí skálou za zády klečící světice, respektive
vyznívá v cípu jejího pláště, který nepatrně zasahuje do zóny bitevní scény.
Obrazový prostor však není pro umělce hlavním tématem – k jeho iluzi jsou
využity tradiční postupy, které je možno v době první čtvrtiny 15. století považovat
za poněkud konzervativní – odsup od přední plochy a řazení postav nad sebe spíše
než za sebe.
Figury obou hlavních aktérek upoutají vyváženými proporcemi. Jejich
tělesnost je vyjádřena tím, jak se tělo uplatňuje pod draperií. Nelze říci, že by
draperie oplývala přílišnou autonomií a tělesné jádro by za sebou nechávala jen
tušit. Naopak – tělo zde vystupuje a draperii organizuje (je to patrné zejména na
postavě světice), ale není to tělo anatomicky přesně článkované, tělo živé, ale tělo
chápané sumárně a blokovitě, tělo, jehož povšechnou hmotnost podtrhuje právě
měkká. místy přiléhavá draperie. Záhyby pláště Panny Marie mají specifický
charakter – jsou tvořeny dlouhými, klidnými splývavými trubicemi, které se u
země měkce zalamují a rozprostírají se v širokém vějíři, který rozšiřuje podstavu
celé figury a tím jí dodává na jistotě a statuárnosti. Důležité je, že většina řas
tohoto vějíře směřuje paralelně jedním směrem a jen jedna tento směr svým
protipohybem vyvažuje. Celý útvar tak působí dojmem chtěné a hledané
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organizovanosti. Plášť klečící světice nabízí jiné charakteristické řešení – oděv
těsně přiléhá k zádům a k boku postavy a je organizován vějířem měkkých záhybů,
které se sbíhají do místa, kde ruka světice přidržuje přebytečný plášť před tělem.
Z tohoto bodu, jenž určuje podobu celé draperie, spadá také trs vertikálních
trubek, obdobných řasám Mariina pláště. Výše popsaná interakce tělesného jádra a
draperie se realizuje v měkkém obepnutí pláště, které pokračuje dolů, přes jasně se
rýsující nohu světice a vyznívá v obdobném útvaru, s nímž jsme se setkali u Panny
Marie Ochranitelky – tedy ve vějíři paralelně složených ostrých cípů, které
v případě klečící postavy nemají funkcí stabilizační, ale prodlužují a pointují její
obrys. Hlava světice je těsně ovinuta rouškou, jejíž ostré cípy jí volně spadají přes
rameno.
Obličeje obou žen jsou oválné, plné, s vysokými čely (obr. 4). Oči pod vysoce
vyklenutým obočím jsou výrazně plastické s víčky, která jako by byla napuchlá,
takže zvláště spodní tvoří charakteristický „pytlík“. Okraj horního víčka je
akcentován tmavou linkou, pod níž se uprostřed bělma nacházejí živé tmavé body
duhovek, bez zvýrazněných pupil. Rovný nos se hřbetem vysvětlovaným bělobou je
zakončen rozšířenou bambulkou, které může (jak je tomu v případě Madony)
směřovat i nepatrně vzhůru. Charakteristická jsou také malá dívčí našpulená ústa
s bradou, která se nápadně zvedá z jinak nečleněného oválu obličeje a je podtržena
masitým podbradkem. Vlasy jsou zobrazeny v sumě naznačenými vlnitými
prameny prokreslenými ostrými nasazovanými světly. Ruce jsou plné, s baculatými
dlaněmi z nichž vybíhají štíhlejší, detailně článkované a směrem k nehtům se
zužující prsty.
Pro podání terénu je typická detailní popisnost, s níž malíř představuje
jednotlivé květy či listy stromů a zejména způsob malování skal – ty jsou tvořeny
plynulými tahy širokým štětcem v jakémsi obloučkovém rytmu. Vyznění
jednotlivých tahů potom naznačuje rozeklané a ostré tvary skutečných skal.
Architektura hradu je dosti pojmová, složená z aditivně řazených jednotlivých
prvků, v nichž se zrcadlí větší či menší schopnost perspektivního zobrazení.
Umělec preferuje tmavější sytou barevnost a kolorit scény rozehrává
v základním akordu modré a několikrát opakované červené v různých sytostech,
různých odstínech a v různé látkové kvalitě, jak ukazuje srovnání těžkého brokátu
modlícího se kanovníka s lehkým ale pevným oděvem Ježíškovým a s nadzemskou
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matérií asistujících monochromních cherubů. Způsob malby je na nejvyšším
formálním stupni. Plynulost měkkých přechodů v partiích inkarnátu i pozvolná
světelná modulace objemů v rámci draperie svědčí o mistrovském zacházení
s médiem malby, stejně jako zvládnutá technika jemného šerosvitu, který
neznatelně rozpíjí jasné kontury tvarů.
V pravé polovině obrazu se setkáváme se světem, který je v jednotlivostech
podobný a přece jiný. Oproti klidné a vyvážené levé části zde vstupujeme do bitevní
vřavy, kterou ovládá zdánlivý chaos. Při bližším pohledu je však zřejmé, že jde o
chaos přesně organizovaný. Kompozice zaklíněných bojovníků vytváří oblouk,
v jehož ohnisku se odehrává ústřední drama celého výjevu – smrt orientálního
vojevůdce nesoucího královské insignie. Ještě nápadněji zde vyvstává umělcův
rezervovaný postoj k otázkám prostoru. Půloblouk bitevní vřavy se sice vypíná i do
hloubky, jak naznačují překrývající se obrysy jednotlivých válečníků. Tento náznak
ale zůstává právě jen překrýváním obrysů a ničím víc. Vztahy mezi jednotlivými
postavami – jejich vzájemné pohyby – jsou výhradně paralelní s obrazovou
rovinou. Dojem plošnosti podtrhují látky s exotickými vzory, které působí spíše
jako tapety a tělesný objem dalece potlačují. V případě, že jsou aktéři oděni do
nezdobeného oděvu, je se zde vidět stejný vztah mezi draperií a tělem jako v levé
části, ačkoli kvůli menšímu měřítku nemůže být předveden s patřičnou názorností.
Je to zřejmé například v brutální scéně s okrádači mrtvol v popředí, kde se těla pod
draperií sumárně rýsují, ale v místech, kde oděv získává na autonomii, živě se řasí
a stáčí se do zdobných kliček.
Obličejový typ lze jen stěží obecně stanovit, protože ve snaze o oživení scény
se malíř snaží jej pokud možno variovat. Mezi typové tváře patří jistě obličej muže,
který je zobrazen zepředu, není aktivně zapojen do vřavy a nachází se asi ve dvou
třetinách pomyslného oblouku kompozice. Je to široká tvář, pro níž platí základní
prvky zmíněné již výše, pouze s genderovou korekcí – napuchlá oční víčka, nos
zakončený bambulkou a malá ústa tentokrát rámovaná hustým vousem, který je,
stejně jako vlasy, pojednán sumárně a teprve na povrchu pramenů jsou
nasazovanými světly naznačeny jednotlivé vlasy (obr. 3). Typová je také vícekrát
použitá mladá bezvousá tvář, zobrazená ze tříčtvrtečního profilu. Barevnost bitevní
scény se nese ve stejném duchu jako kolorit levé strany – temné syté barvy – ale je
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zde použit jiný základní akord: červeno-zelený, doplněný výrazným trojím
akcentem bílé. Střed kompozice je zvýrazněn koncentrovanou hnědou barvou koní.
Z bitevní scény a z celé desky lze vyčíst několik základních charakteristik
malíře s pomocným jménem Mistr Votivní desky. První je schopnost zaujmout
rozličné základní postoje k látce – na jedné straně klidná, zadumaná vyrovnanost
levé poloviny, na druhé straně dramatická pohybovost pravé části. Nevystačíme
tedy s jednoduchými charakteristikami typu „Mistr Votivní desky je bytostný
dramatik“ a pod. Dále se zde ukazují meze jeho smyslu pro otázky výstavby
obrazového prostoru – lze říci, že k tomuto účelu využívá záměrně pouze jeden
z možných prostředků – objemovost figur. Důležitá je malířova odvaha zmocnit se
mnohafigurových, kompozičně náročných scén (jen v pravé půli obrazu je 9 koní a
23 postav!). Zároveň je zapotřebí přiznat, že v kompozici lze objevit logické trhliny
a nesrovnalosti. Tento postřeh vedl již před časem ke správné domněnce, že mistr
zhusta využíval vzorníků a typářů (tak ústřední postava vojevůdce na běloušovi
sahá svým rodokmenem k habsburské jezdecké pečeti (obr. 2), rozmlouvající
dvojice, která se ke vřavě klidně blíží zleva a působí v rámci bitvy značně nelogicky
je vypůjčena zřejmě z průvodu Tří králů a její význam je kompoziční – je jedinou
spojnicí mezi pravou a levou částí obrazu, původ dramatických gest okrádačů
mrtvol (obr. 5) byl nalezen ve skupinách pochopů, kteří se na vícefigurových
Ukřižování perou o Kristův plášť; ze vzorníků byly také zřejmě přejaty některé
skladebné prvky levé půle obrazu).724 Tento poznatek bude mít vliv na pochopení
dílenského provozu a na hodnocení kvality filiačních vztahů. Nakonec lze zmínit
několik důležitých detailů jako je záliba v pestrých desénech orientálních látek či
obliba profilového zobrazení – to se na desce vyskytuje celkem sedmkrát.
Abychom byli schopni určit časové zařazení díla a jeho postavení v relativní
chronologii umělcova vývoje, musíme jej konfrontovat s obrazem, u nějž jsme si
shodou historických okolností jisti dobou jeho vzniku – je jím epitaf Sigmunda
Walocha, zlatníka ve Vídeňském Novém Městě, dnes chovaný v Národní galerii
v Praze (obr. 6). Z nápisu na spodním okraji desky vyplývá, že epitaf musel
vzniknout těsně po smrti Walochovy první ženy v roce 1434. Při srovnání
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Demus, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 151), s. 7.
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malířského rukopisu, jak se projevil ve figurálním a obličejovém typu nelze než
konstatovat, že zde byl při práci jeden a týž umělec: Oba ženské obličeje jsou
nepříliš pozměněnou variantou obličeje Madony Ochranitelky ze St. Lambrechtské
desky – nečleněný ovál, napuchlá spodní víčka, rovný bambulkovitý nos, drobná
našpulená ústa a shodný duktus vlasů. Stejně tak obličejík dítěte je zcela identický.
Pouze nevelký rozdíl je zjistitelný v mužských tváří – a ten je zapříčiněn pouze tím,
že na desce v Joanneu nepoužil malíř nikde světecký mužský typ. Nejblíže sv.
Jakubu je asi mladistvá tvář krále pod Mariiným pláštěm – u obou lze spatřit
charakteristický nos a podání vlasů. Přivřené oči a výraz kolem úst přibližují světce
již zmiňované postavě neozbrojeného bojovníka s výrazným gestem ruky
s otevřenou dlaní. Shody mezi oběma díly jdou do samých podrobností, jako je
koruna sv. Barbory, podání pažitu, monochromní pozadí poseté zlatými
šesticípými hvězdami či ornamentální látka závěsu v pozadí. Nejnápadnější je pak
zejména dvojice rudých cherubů, která se na Walochově epitafu opakuje v podstatě
beze změny. Oba typy andělských tváří – z přísného i z tříčtvrtečního profilu se
navíc opakují na epitafu ještě jednou – za zídkou uzavírající prostor Mariina trůnu.
Vedle shod, které v podstatě vylučují podíl různých rukou na vzniku obou
obrazů, však nalezneme i řadu rozdílů. V první řadě je to draperie sedící Madony:
Její formy jsou v zásadě stejné – tenké trubkovité záhyby, které se u země ohýbají a
rozprostírají se do podoby širokého překládaného vějířovitého postamentu. Oproti
lambrechtské desce jsou ale drobnější, členitější a také poněkud tužší, jejich
světelná modelace je ostřejší, stejně jako jsou ostřejší linie a obrysy na desce
obecně. Ohýbání záhybů při zemi je rovněž ostřejší a blíží se zalamování. I povrch
tváří oproti měkké modelaci v případě Madony Ochranitelky poněkud ztvrdnul a
stal se vůči okolí jasněji ohraničený. Lze pozorovat i sklon k větší linearitě – světlé
tahy štětcem, které člení prameny vlasů jsou drobnější, preciznější a rozmnožené –
to vše ve srovnání se stejným prvkem na lambrechtské desce. Drobnopisnou
tendenci lze pozorovat při detailním ostrozrakém popisu, s nímž malíř přistupuje
k jednotlivým lístkům a květům trávníku. Změnily se i proporce postavy – to ukáže
nejlépe srovnání Madony Ochranitelky se sv. Barborou – tělo světice je štíhlejší,
protáhlejší – je zde patrná tendence k vertikalitě.
Nejpodstatnější změnu ale prodělal názor na výstavbu obrazového prostoru.
Madona je usazena do prostorového architektonického trůnu, postavy světců stojí
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přesvědčivě za (nikoli nad) svými chráněnci a andílci shromáždění za zády trůnu
nás přesvědčují, že mezi scénou a neutrální tapetou je třeba předpokládat ještě
určitý odstup. Prostorotvorný je i motiv cípu pláště, který splývá z ruky jednoho
z andělů před plochou zadní stěny trůnu. Než i zde poznáváme, že jde o malíře,
jemuž byla otázka prostoru spíše odtažitá. Máme na mysli nejen poněkud
nepřesvědčivý tvar opěradla trůnu, ale zejména mohutnou podestu, vymezující
odstup celé scény od obrazové plochy, jejíž klopotná, ale o to výraznější,
konstrukce svědčí spíše o malíři, který se s požadavkem prohloubení prostoru
vyrovnal raději okatou proklamací nežli vnitřním pochopením a zpracováním.
Základní

vývojové

tendence

zjištěné

ze

srovnání

Votivní

desky

s Walochovým epitafem tedy jsou – zmnožení draperiových motivů a jejich
ztvrdnutí, vývoj k drobnopisné linearitě a vertikalitě a sklon k vytváření (pouhé)
iluze

prostorovosti.

Vztaženo

k obecným

charakteristikám

vývoje

středoevropského umění první poloviny 15. století je zřejmé, že epitaf je prací,
která časově následuje po Votivní desce. Otázkou je, jak velký odstup je třeba ve
vývoji umělecké individuality, tváří v tvář naznačeným změnám, předpokládat.
Kloním se k tomu, že lze počítat s odstupem asi jednoho desetiletí a Votivní desku
datovat do poloviny 20. let. 15. století, do doby prvních příznaků pozdní fáze
internacionálního slohu ve Vídni. Lze zde připomenout starší tezi Suidovu, který
bitevní scénu zobrazenou na desce ztotožnil s bitvou Arnošta Železného proti
Turkům u Radkersburgu roku 1418. To bylo sice záhy přesvědčivě odmítnuto
s poukazem na to, že jde o bitvu Ludvíka Velikého ze třetí čtvrtiny 14. století,725 ale
zůstává otázka, kdo mohl být iniciátorem vzniku tohoto obrazu, který není ani tak
votivním darem, jako spíše komemorativní „Mirakelbild“. Jistě jím byl někdo
z postav shromážděných pod pláštěm Marie Ochranitelky. Othmar Wonisch
doložil, že v postavách v prvním plánu je možno rozpoznat opata Heinricha II.
Moykera (1419-1455) a kněze Thomase von Weitra, zmiňovaného mezi léty 14191437.726 Otázkou ale zůstávají oba korunovaní panovníci, kteří jsou vyobrazeni
v prvním plánu. S jistotou snad lze říci, že panovník vpravo, s korunou německého
krále, představuje Zikmunda Lucemburského – jeho levým protějškem by pak měl
725
726

K nejasnostem o historicitě bitvy viz Végh, Die heilige Hemma (cit. v pozn. 211), s. 123.
Wonisch, Archivalische Beiträge (cit. v pozn. 111).
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být místní panovník. Z informací, které máme o vztahu vévodů z leopoldovské
větve k výtvarnému umění a ke klášteru v St. Lambrechtu by v úvahu připadal
v dané době pouze Arnošt Železný – ne však jako přímý donátor desky, jak se
domníval Suida (v tom případě by mu zřejmě náleželo pod pláštěm Mariiným
významnější místo). Potom by deska jistě nemohla vzniknout delší dobu po jeho
smrti v roce 1424 (pakliže nevznikla ještě před tímto datem).
Dílem, které nemůže být svým vznikem od Votivní desky příliš časově
vzdáleno je malá Pieta Páně ve vídeňské Österreichische Galerie, původem ze
sbírky Auspitz (obr. 7). Postačí srovnat zmiňovanou mužskou postavu s otevřenou
dlaní z Votivní desky s obličejem Boha Otce na vídeňské destičce – stejný hranatý
obličej s přivřenýma očima, rámovanýma těžkými víčky, stejný duktus vlasů a
vousů a obdobný výraz pevně sevřených rtů. Gesto otevřené dlaně s odtaženým
palcem, které nemá na Votivní desce žádné opodstatnění (a opět tak dokládá, že je
bitevní scéna z větší části umně poskládaná ze vzorníkových typů) se opakuje u
Krista ve Vídni – tam ve významu ostentatia, ukazování svatých ran. Materiál ke
srovnání nabízejí opět poletující andílci a lze soudit, že polopostava modlícího se
cheruba zobrazeného z profilu tak, že vyniká jeho špičatý nos, patřila k oblíbeným
umělcovým motivům – zde ho nalézáme v levém horním rohu kompozice. I další
andílčí tvář, objevující se za pravým ramenem Boha Otce, má svoji paralelu na
Votivní desce, a to v dětské tváři Ježíškově. Nápadná je také určitá hravost, s níž
malíř zobrazuje andílky v perspektivních zkratkách nebo otočené nohama vzhůru –
kvalitativně proměněný v dramatický prostředek se tento sklon projevuje i
v několika padlých bojovnících na lambrechtské bitvě. Způsob malířovy práce
dokládá vídeňská deska svojí kompozicí. Ta je totiž nepochybně přejata cestou
vzorníku ze západního, francouzského vzoru, z námětu Pitié de Nostre Signeur,
oblíbeného na konci 14. století v prostředí burgundského dvora. Tam bývala
zpravidla vepsána do kruhového rámce.727 Z kruhové kompozice také přejal téma
Mistr Votivní desky – potvrzuje to zejména oblouková linie sukna, v němž je
ústřední skupina nesena, jakož i postavení křídel asistujících andělů, která měla

Jako je tomu u nejvýznamnější desky tohoto druhu, Malouelovy Pitié de Nostre Signeur
z Louvre.
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pomoci s převodem kompozice do čtvercového formátu. Ten se ale zdařil jen z
části, jak dokládají oba prázdné horní rohy.
Rozdíly, které leží mezi Pietou Páně a Votivní deskou, lze nejsnáze
postihnout v partiích draperie. Látka, v níž andílci nadnášejí sv. Trojici, stejně jako
plášť Boha Otce jsou měkké, nepříliš členěné, spíše nepravidelně mačkané, než
zvlněné či zalamované. Také linie andělských říz, vnější i vnitřní, jsou měkké a
nejasné, stejně jako kontury buclatých obličejů, jejichž inkarnát ovládá pozvolná
světelná modelace s náznaky sfumata. Kolorit je pestrý, i když poněkud tlumený.
Je ovládán kontrastem šedého pláště Boha Otce a světlého, ve tváři až bledého těla
Kristova. Kolem tohoto akordu jsou symetricky rozmístěné zelené, červené a
modré akcenty andílčích pláštíků. Obrazový prostor je v této malbě tvořen
výhradně objemem postav a jakousi nikou, kterou vytváří rozevřený plášť Boha
Otce a jejíž hloubku divákovi demonstruje andílek ležící na zádech. Bezprostředně
za postavami je spuštěna zlatá fólie s dekorativním puncovaným vzorem, která se
rozpíná od horní až po spodní lištu rámu.
Vyjdeme-li ze zjištění, že vývoj Mistra Votivní desky probíhal směrem
k prohloubení obrazového prostoru, k linearitě a ztuhnutí draperií, pak je třeba
konstatovat, že vídeňská Pieta Páně stojí na samém začátku tohoto procesu, ještě
před samotnou Votivní deskou. Pro její časové zařazení tedy navrhuji dobu před či
kolem roku 1420.
Zdá se pravděpodobné, že z přibližně z téže doby pochází i Olivetská hora,
ze soukromé švýcarské sbírky (obr. 8). Její nedostupnost však znemožňuje
detailnější analýzu a srovnání. Podle fotografie publikované v Oettingerově
monografii728 je zřejmé, že draperie postav mají stejnou povrchovou kvalitu a jsou
právě tak málo členěny, jako draperie vídeňské destičky s námětem Piety Páně.
Shodný je i měkký obličejový typus, ať již srovnáváme oba Kristy či asistující
andílky. Podání trávníku ukazuje volný rukopis, který nemá ještě nic z pozdější
drobnopisné preciznosti. Scéna v Getsemanské zahradě, která se odehrává
v konkrétním exteriéru, vyžaduje jisté ztvárnění obrazového prostoru. Sestava
jednotlivých prvků – stromy, vyplétaný plot, klečící Kristus, skála – působí však
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velmi plošně – jsou to obrysy řazené vedle sebe. Náznak řešení prostorové otázky
je vidět ve skupině dřímajících apoštolů. Zde se ukazuje malířova poučkovitá
bezradnost – tři figury jsou zobrazeny nad sebou a pravidelně se vyklánějí do
stran, aby každé z nich bylo poskytnuto patřičné místo. Výsledná drúza působí
dojmem značné nepřirozenosti. Všechny rysy tedy ukazují na dobu vzniku shodnou
s Pietou Páně nebo dokonce nepatrně dřívější.
Vývoj individuálního stylu Mistra Votivní desky ve směru, který jsem
naznačil výše lze dobře pozorovat na srovnání této rané Olivetské hory s obrazem
stejného tématu, který se dochoval na vnější straně křídla s Nesením kříže
z kláštera v St. Lambrechtu (obr. 41, 42).729 Rozvržení obrazu nás nenechává na
pochybách, že práce probíhala podle stejného vzoru jako v případě švýcarské
desky. Posuny naznačeným směrem jsou ovšem značné. Draperie je výrazněji
pročleněna a jednotlivé záhyby se jasně zdvihají nad sumární objem zahaleného
těla. Jejich kontury, jakož i obrysy postav jsou jasnější a ostřejší. Pevně
modelované jsou i tváře aktérů, jejichž tmavý inkarnát nabývá někdy až olivových
nádechů. Hlavní změna proběhla na poli výstavby obrazového prostoru: Scenérie
je na první pohled stejná: nehluboký travnatý prostor se skalkou, uzavřený
vyplétaným plotem paralelním s rovinou obrazu, za nímž je spuštěna neutrální
tapeta pozadí (v případě švýcarské desky je pozadí zlacené, deska ze St.
Lambrechtu, která byla možná vnější stranou křídla, má pozadí tmavě karmínové
barvy). Změnila se ale pozice Krista, který byl na starším obraze umístěn odděleně
od skupiny apoštolů a paralelně s dolním okrajem desky. Nyní je diagonálně
natočen, stejně jako kamenné jeviště, na němž klečí (a které je typickým příkladem
toho, jak Mistr Votivní desky maluje skálu – širokými, do špiček zakončenými
tahy), a cípem pláště zasahuje mezi spící apoštoly a odděluje prostorově Sv. Petra
od sv. Jana. V apoštolské skupině se změna projevila nejvíce – Sv. Jan je vydělen a
natočen k divákovi. Je přitom vysunut k samému spodnímu okraji obrazu, takže
tvoří repusoirový prvek, který uvozuje následující scénu (obr. 43). Petr a Jakub
jsou zobrazeni v odstupu za Janem a k tomuto dojmu přispívá nemálo právě cíp
Kristova pláště. Celá skupina pak nemá nic z bývalé lopotné chtěnosti a působí
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velmi přirozeně. Způsob pečlivé modelace inkarnátů a stupeň krystalizace povrchu
draperií, linearizace vlasů a vousů, protažení proporcí (ve štíhlé figuře klečícího
Krista) a postupné tlumení koloritu řadí lambrechtskou Olivetskou horu mezi
Votivní desku a Walochův epitaf a jako nejpříhodnější doba jejího vzniku se mi
tedy jeví období kolem roku 1430.
Prozatím ponechávám stranou diptych z vídeňské galerie, k němuž se
později vrátím při konstrukci řady jednotlivých Nesení kříže, která se ve vídeňské
malbě sledovaného

období objevují.

Ještě před tím se však

pokusím

charakterizovat umělecké prostředí, z něhož tvorba Mistra Votivní desky vyrostla –
vídeňskou malbu v prvém a druhém desetiletí 15. století.
Osobností, jejíž klíčovou roli akcentovala veškerá literatura do vystoupení
Schmidtova je vídeňský Mistr Adorace. Kolem malé destičky s tímto námětem
přechovávané v Österreichische Galerie ve Vídni (obr. 9) se podařilo shromáždit
nevelké œuvre, do nějž patří zejména Epifanie z budapešťského muzea (obr. 10),
pocházející možná ze stejného celku jako vídeňská Adorace dítěte. Dále pak čtyři
malé destičky s pašijovými náměty, které bývaly ve pařížské sbírce Durrieu (obr.
11-14). Poté, co byly z této sbírky prodány se jejich stopa ztrácí a dnes jsou
nezvěstné.730 Do dílenského okruhu Mistra Adorace řadí Oettinger jako pozdní
práci ještě malé třífigurové Ukřižování ze sbírek Österreichische Galerie, které
klade až k roku 1430.731
Adorace Krista je prostorově překvapivě rozmanitý obraz, což pramení
především ze způsobu, jakým malíř sestavil obvyklé architektonické prvky.
V samotném popředí výjevu je úzký skalnatý proužek půdy, na který navazuje
nehluboký, slámou pokrytý terén prvního plánu, do nějž jsou zasazeny figury
Panny Marie a adorujícího anděla. Druhý plán je oddělen podstavami jednoduché
architektury chléva a jsou v něm umístěny jesličky ve formě vyplétaného koše se
zavinutým Ježíškem. Nad nimi se z jedné strany sklání anděl a z druhé volek. Třetí
plán je oddělen vyplétaným plotem a zabydlen je oslem a dvěma pastýři.
Vavra, Ein Kodex in Madrid (cit. v pozn. 190), s. 79.
Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 48; Dále byly autorem do dílny Mistra
Adorace zařazeny dvě kresby – sv. Markéta původem ze sbírky Bondy ve Vídni a sv. Jan ze sbírky
Sachs, dnes v Metropolitním Museu v New Yorku. K tomu viz také Baum, Katalog 1971 (cit.
v pozn. 183), s. 28-29.
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Prostorově

ho

uzavírají

je

zadní

podpěry

prosté

dřevěné

architektury.

Bezprostředně za nimi je spuštěno zlaté puncované pozadí. Jednotlivé plány od
sebe nejsou striktně odděleny, ale prostupují se a vzájemně komunikují. Je to vidět
například z poněkud nejasného místa, kde se zahalené nožky dítěte dotýkají
podpěry chléva a není zcela jasné, zda přesahují do prvního či zůstávají ve druhém
plánu. Zřetelné propojení plánů pak znamená gesto pastýře s rohem. Celá
kompozice má dva formální středy, které zároveň akcentují její obsah – ideálně
umístěnou hlavu Panny Marie, podtrženou svislicí přední podpěry a hlavu
Ježíškovu, ležící uprostřed obou andělů. Její význam je zdůrazněn svislicí zadní
podpěry, mohutným akcentem vztyčené hlavy oslovy a koncentrovanými pohledy
všech hlavních aktérů. Již z pouhého rozboru výstavby a kompozice obrazu je
zřejmé, že v případě tohoto malíře nejde o outsidera stojícího na okraji dění, kam
jej odsunul Gerhard Schmidt.
Tento

závěr

jedině

potvrdí

analýza

umělcova

malířského

stylu.

Draperiového systému. Draperie nemá autonomní funkci, v podobě známé z doby
kolem roku 1400, ale je určována rýsujícím se tělesným objemem. Tělo však není
anatomicky přesné, ale je pod pláštěm pouze naznačeno ve větších objemech.
Nad těmito objemy se zvedají nečetné subtilní záhyby, paralelně spadající k zemi,
kde se rozvíjí bohatá hra skladů a přehýbání vyznívající v kaligrafické linii
zvlněného spodního lemu pláště. S ostřejším tvarem se setkáme pouze v náznacích,
jako jsou oba proti sobě mířící cípy modrého Mariina a červeného andělského
pláště. Modelace draperií je velmi měkká, tvořená pozvolnými valéry. Vysvětlování
vypuklých objemů nikde nepřechází v hrubě nasazovanou bělobu. Oděv obou
pastýřů je jednoduchý, nečleněný a prozrazuje objemné tělesné jádro. Obličejový
typ je tvořen jemnými oválnými tvářemi s lehce zapadlýma, přivřenýma očima,
která postrádají výše pozorovaná napuchlá víčka. Charakteristické jsou subtilní
rovné nosy, drobná ústa a špičatá brada. Vlasy Panny Marie jsou jen mírně
zvlněné, prokreslené světlejšími tahy, zatímco kštice andělů a pastýře je tvořena
výraznými kudrlinkami, které svým kaligrafickým stáčením nezapřou blízkost
ideálním grafickým útvarům krásnoslohým. Ruce jsou nečleněné s přiměřeně
dlouhými, do špičky se zužujícími prsty. Kolorit destičky je tvořen jasnými,
pestrými barvami, ale přesto vyznívá v celku poněkud potlačeně – modré
dominantě Mariina pláště tvoří protipól červené oděvy andílků a lahvově zelená
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halena pastýře. „Studenou“ levou polovinu obrazu uzavírá fialový šat druhého
z pastýřů. Paletu prohřívá vnitřním energie, k čemuž přispívá i teplé zlaté pozadí
nanášené na červený bolus.
Klanění králů z Budapešti (obr. 10) připsal právem Mistru Adorace již
Miklos Csánky.732 Prokazují to shody jednotlivých detailů, jako je puncovaný okraj
desky ve tvaru trojlístků, shodně puncovaná betlémská hvězda a stejný typ
svatozáře Panny Marie, kombinující soustředné kruhy s paprsky. Shodný je též
obličejový typ, jak potvrdí srovnání obou Marií nebo tváře nejmladšího krále, která
je prakticky s vídeňskou Marií identická. Stejný obličej i oděv má pastýř s rohem,
který se vynořuje za obzorem a obdobná postava z vídeňské desky. Rozdíly jsou
hlavně v duktu vlasů – v Budapešti se nesetkáme s kaligrafickými spirálami
andílčích vlasů vídeňských, a to ani ve vousech králů, které jsou poněkud
sumárnější. Snad pouze vlasy Ježíškovy ještě neztratili na své dekorativní
působivosti. Poněkud jinak je vystavěn obrazový prostor a je patrné, že pojetí
z Epifanie bylo malířovi bližší, než komplikovaná výstavba vídeňského obrazu.
Výjev se odehrává na jednoduchém jevišti, tvořeném rozkvetlým pažitem a postavy
jsou v prostoru přirozeně rozmístěné v určitém odstupu od spodní hrany obrazu.
Prostor je uzavřen výrazným vysokým rozeklaným horizontem, který plní ještě
symbolickou funkci, jakou ho nadal v 80. letech 14. století Mistr Třeboňského
oltáře – akcentuje, doplňuje a rozvíjí děj zobrazený v popředí.
draperie na budapešťské desce variují a rozvíjejí možnosti obsažené v plášti
vídeňské Panny Marie – nejblíže jí je klečící nejstarší král: jeho oděv se shodně
napíná na tělesném objemu a drobné paralelní trubice se spouštějí k zemi. Zde se
ovšem nerozehrává motivické bohatství jako ve Vídni, ale řasy se plynule ohýbají
do jednoho směru a vyznívají v několika cípech. Naopak šat Panny Marie
z Epifanie se u země rozprostírá obdobným způsobem jako u Marie vídeňské –
stejně dekorativně se vlní spodní okraj a shodně z objemu vybíhá ostrý cíp. Pouze
některé ohyby jsou o poznání tvrdší. Jinou variací je pak šat nejmladšího krále,
který vychází ze stejného poměru těla a draperie, sklad záhybů je však motivován
pohybem levé ruky, která před tělem přidržuje přebytečný oděv a vzniká tak
732 Miklos Csánky, Zwei spätgotische Wiener Tafelbilder im Museum der bildenden Künste,
Jahrbuch der bildenden Künste in Budapest, 1937-1939, s. 191nn.
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ohnisko, k němuž vějířovitě směřují subtilní řasy, členící měkkými oblouky bok
postavy.
Lze uzavřít, že vídeňská Adorace a budapešťská Epifanie jsou práce jedné
ruky z jedné doby a možná i ze stejného celku. Tomu by napovídala i paleta desek,
která je shodná do nejmenších podrobností v odstínech všech čtyř barev – modř
Mariina pláště, červeň klečícího krále a lahvově zelený a fialový oblek dalších dvou
postav. V první řadě díky souladu v barevnosti si lze obě destičky dokonce
představit jako součást diptychu, který by ostatně ani tematicky nebyl vyloučen a
jak prokazuje stav vídeňského památkového fondu, patřil zde diptych ke zvláště
oblíbeným formám devočního obrazu.
Čtyři nezvěstné pašijové destičky z pařížské sbírky Durrieu (Olivetská hora,
Zajetí Krista, Posmívání Kristu a Ukřižování) jsou publikovány rovněž u Oettingera
(obr. 11-14).733 Že patří k jednomu celku je zřejmé ze shodných rozměrů,
puncování i z užití jednotného typu Kristovy tváře. Ruku samotného Mistra
Adorace dokazuje řada detailů i celková koncepce – tak na Olivetské hoře je použit
terén z budapešťské Epifanie a zkombinován je s vyplétaným plotem známým
z Adorace dítěte. Sv. Jan a pastýř na vídeňském obrázku jsou jednoho typu, včetně
dekorativně ondulovaných vlasů, stejně tak obličej Krista je velmi podobný tváři
nejstaršího krále z Klanění. To že jde o krále nejstaršího, vyplývá pouze z jeho
postavení v rámci kompozice, typem obličeje není starší než druhý král – oba jsou
přitom celkem mladistvé zjevy. I to svědčí pro relativní blízkost roku 1400. Plášť,
který má přes hlavu přetažen sv. Jakub má svoji obdobu v pokrývce hlavy sedící
Marie v Budapešti. Draperie se zdají být poněkud poškozeny, ale v základních
rysech odpovídají charakteristice, kterou vykazovaly oděvy na předchozích
destičkách. Jsou velmi měkce modelované, členěné štíhlými záhyby a u země se
rozprostírají do širších útvarů. Z této charakteristiky se vymykají tvrdší povrchy
draperií na Ukřižování Tam bych ale, zvláště v partiích šatu Panny Marie a
v některých

inkarnátech,

nevylučoval

pozdější

přemalby

či

výraznější

konzervátorský zásah. Oproti deskám z Vídně a Budapešti jsou pařížské práce, ve
shodě s tématem, poněkud dramatičtějšího ladění, ale ač pašijové výjevy, stále se

733

Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), obr. 41b-43a.
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drží daleko od jakéhokoli náznaku drastičnosti či naturalistického detailu. Ze
srovnání s vídeňskou Adorací a budapešťskou Epifanií vyplývá, že pašijový cyklus
pařížský pochází s velkou pravděpodobností ze stejné doby, možná je nepatrně
mladší.
Otázkou však je, jak celé dnes známé œuvre Mistra Adorace datovat.
Důležitost tohoto problému je o to větší, že se v něm dotýkáme podstaty počátků
vídeňské deskové malby vůbec. Dosavadní datování, ustálené ve starší literatuře na
době kolem 1410 se v současnosti pohybuje v širokém rozpětí od roku 1390 po třetí
desetiletí 15. století.734 Když ponecháme stranou rané datování Saligerovo, které je
vyloučeno s ohledem na známou chronologii díla Mistra Třeboňského oltáře, stane
se vítanou datační oporu pro dobu na přelomu prvního a druhého desetiletí 15.
století rukopis Concordantiae caritatis Ulricha von Lilienfeld, který byl nalezen
v Budapešti v roce 1979.735 Je to moralistní literatura typu Spaecula Humanae
Salvationis založená na juxtapozici typologických párů. Stejně jako jiné kodexy
tohoto druhu, je i Concordantiae vyzdobena kolorovanou kresbou – její grafické
kvality pak ovlivňují srovnání s ostatními druhy výtvarné tvorby. Budapešťská
Concordantiae caritatis je obsáhlým dílem vytvořeným minimálně sedmi kreslíři,
z nichž hlavní mistr a další dvě ruce, 4. a 7., měly blízko k vídeňskému okruhu
Mistra Votivní desky, 2. mistr se pak stylově přiklání více k českému umění.736
Celkově lze však ve výzdobě rukopisu postřehnout i vliv umění franko-vlámského.
Srovnáním několika kompozic či záhybových motivů v budapešťském
rukopise s díly Mistra Adorace zjišťujeme, že se nacházíme ve stejném pojmovém
světě, v přibližně stejné době. Blízká jsou draperiová schémata u figur, jako je
anděl ze Zvěstování v Concordantii737 (obr. 19) a nejmladší z králů v Budapešti,
pohybový motiv užitý v postavě pravého katana z fol. 239v738 (obr. 17) a pochopa,
který stojí těsně za Jidášem na kdysi pařížské destičce se Zajetím Krista nebo motiv
pláště halícího ruku, z níž na konci spadá v jednoduché trubkovité kaskádě, jak jej
734 Do doby kolem roku 1390 klade destičku popiska ve stálé expozici Österreichische Galerie, která
je jistě dílem Arthura Saligera, ředitele Oranžérie. 20. léta pak navrhuje, jak bylo již vícekráte
zmíněno, Gerhard Schmidt.
735 K rukopisu naposledy souhrnně i se starší literaturou Zabern, Sigimundus (cit. v pozn. 254), s.
604-605.
736 Ibidem, s. 605.
737 Ibidem, obr. na s. 605.
738 Brucher, Geschichte (cit. v pozn. 5), obr. na str. 522.
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spatřujeme u proroka z téhož folia či u klečícího krále z Epifanie. V podstatě
shodný je ale i obrazový prostor, který je v kresbách tvořen mělkým jevištěm, jen
výjimečně doplněným skalkou s porostem v pozadí.
Draperie postav hlavního mistra Concordantiae čerpají ještě z formální
zásobárny internacionálního slohu, jak ukazují mísovité záhyby či trubicovité
kaskády na bocích ladně prohnutých postav. Některé motivy však naznačují již
jejich relativní pokročilost – zejména mám na mysli dlouhé ostré cípy plášťů, které
na zemi mohutně rozšiřují optickou základnu zobrazených postav (obr. 15, 19).
V těchto partiích také nalézáme neklamné známky častého ostřejšího ohýbání
záhybů. Rozdíl oproti vídeňské destičce s Adorací vynikne například při srovnání
klečící Marie z tohoto obrazu s postavami, jako jsou dva mladí martyrové na fol.
239v (obr. 17), nebo ženské postavy tlačící žebřiňák na fol. 264.739 Draperie pod
koleny srovnávaných klečících postav tvoří v podstatě obdobný mačkaný útvar, ale
zatímco u Panny Marie jsou záhyby mačkány měkce, se zřetelně dekorativním
účelem (jak ukazuje naondulovaná linie lemu pláště) tak záhyby oděvu klečícího
mladíka se zalamují ostřeji a vybíhají i do ostřejších cípů. Podobně je tomu u
postavy tlačící vůz, kde lze názorně porovnat i průběh lemu – ten je zde
nepravidelný a často ostře mění směr. Druhý z klečících mučedníků je oblečen
obdobně jako nejstarší z budapešťských králů – i zde je vidět, že to co bylo
v Budapešti pouze naznačeno – lehké ohnutí linie a vyznění do ostrého cípu, je
v rukopise provedeno s větší důsledností a vytažený cíp je mnohem výraznější.
Také v pohybových motivech a perspektivních zkratkách si hlavní malíř
Concordantiae libuje zřetelně více, než tradičněji orientovaný Mistr Adorace – to
ukazuje například postava kata s mečem z folia 239v (obr. 17) v konfrontaci
s poněkud nesmělým náznakem podobného rotačního pohybu u jednoho z biřiců
zatýkajících Krista na destičce z pařížského konvolutu (obr. 13). Zájem o
perspektivní zkratky a rozličně hledaná kompozice je vidět hlavně v postavách
proroků, které v počtu čtyř doprovázejí vždy ústřední scénu každého listu
Concordantiae. Levá dolní polopostava proroka z folia 239v toho budiž příkladem
(obr. 17). Nejvíce se však od maleb Mistra Adorace odlišuje užitý obličejový typus
– je to jistě dáno tím, že počet postav zobrazených v rukopisu jde do stovek, ne-li

739

Oberhaidacher, Zur kunstgeschichtlichen Herkunft (cit. v pozn. 221), obr. 535.

196

do tisíců a také kresebná technika přispěla k určité volné zběžnosti a
vybroušenému umění několika tahy vystihnout podstatné rysy zobrazené figury.
Obličejový typ se blíží uzanci Mistra Votivní desky, ačkoli v budapešťském rukopise
ještě není stopy po monumentalitě, dramatičnosti, ba tragice, kterou dokázal
zmiňovaný mistr svoje postavy obdařit. Zde mají všichni aktéři bezstarostné
mladické rysy a i staří vousatí proroci koukají na svět dětsky širokýma očima.
Právě způsob kresby očí – pomocí dvou obloučků, naznačujících obočí a spodní
víčko, a tečky mezi nimi – je tím, co rukopis přibližuje tvorbě mladšího vídeňského
mistra, stejně jako lineární duktus naznačených vlasů.
Z provedených komparací plyne, že Mistr Adorace a hlavní mistr
budapešťské Concordantiae Caritatis jsou dva odlišní malíři, pracující ve stejném
prostředí ve zhruba stejné době. Mistr Adorace patří ještě starší vývojové fázi,
těsněji spjaté s obecnými principy umění kolem roku 1400, zatímco kreslíř, který
z této vrstvy také vychází, se jeví spíše jako příslušník mladší generace obrácené
směrem k budoucnosti. Tato situace však, jak víme od Pindera, nemusí vypovídat o
tom, který z nich tvořil reálně dříve a který později. Přesto se však kloním k názoru,
že

činnost

Mistra

Adorace

předcházela,

byť

nepříliš

výrazně,

výzdobu

budapešťského rukopisu. Ten je přesným kolofónem datován a lokalizován do
Vídně, kde byl dokončen v roce 1413.740 Pro Tvorbu Mistra Adorace je pak nutno
předpokládat dobu před (Adorace a Epifanie) a kolem (pašijová řada) roku 1410.
Malé Ukřižování vídeňské galerie, o němž Oettinger předpokládal, že jde o
dílenskou práci – a tuto domněnku nelze při porovnání s Ukřižováním z Paříže než
potvrdit – pak vzniklo asi někdy kolem roku 1420.
Pro vyšetření počátků vídeňské malby je zapotřebí odkrýt počátky díla
hypotetických mistrů (nebo spíše počátky stylově jednotných okruhů označených
pomocnými jmény), kteří ovládali místní tvorbu od druhého do čtvrtého desetiletí
15. století Poté, co jsem tento krok provedl u díla Mistra Votivní desky a u Mistra
Adorace, zbývá ještě třetí okruh, spojovaný tradičně s označením Mistr Obětování
740 Na fol. 262v je kolofón tohoto znění: „Finitus est iste liber usque huc per Stephanum dictum
Lang civem Winnennsem in suo parvo studorio sue magne stube feria secunda hora octava ante
festum asscenssionis Domini circa horam septimam Anno Domini MoCCCCo Tredecimo.“ Podle
Zabern, Sigimundus (cit. v pozn. 254), s. 605.
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v chrámu, který Gerhard Schmidt rozdělil mezi dvě individuality – Mistra
klosterneuburského

Obětování

v chrámu

a

Mistra

vídeňského

Obětování

v chrámu.741
Dílo, po němž byl malíř (hovořit budu Mistru Obětování v plurálu, bez
rozlišení místa původu, protože jsem přesvědčen o tom, že mistr tohoto jména byl
pouze jeden – to se pokusím doložit níže komparační analýzou) nazván se nachází
v klášterní galerii v Klosterneuburgu u Vídně. Vedle Obětování v chrámu tvoří
cyklus ještě obrazy: Smrt Panny Marie, Korunování Panny Marie, Ukřižování,
Zvěstování a Kristus zahradník (Noli me tangere) (obr. 20-25). V následujících
odstavcích bude řeč pouze o prvních čtyřech deskách. Obrazy se Zvěstováním a
s Noli me tangere byly záhy rozpoznány jako práce slabšího pomocníka,
nazvaného „Mistr (zda je v tomto případě označení mistr namístě je skutečně
otázkou…) Noli me tangere“.742
Obětování Krista v chrámu (obr. 20) je intimní scénou, která se odehrává za
přítomnosti pouze nejbližších účastníků – kromě Panny Marie s Ježíškem a starce
Simeona je účasten již jen Josef přinášející k oběti dvě holoubátka. Výjev je
zasazen do značně propracovaného prostoru. Že právě prostor je jedním z hlavních
témat

obrazu

je

patrno

již

ze způsobu,

jakým

je

scéna

zarámována

architektonickým obloukem. Ten vytváří jakési proscénium, nepatrný, ale
podstatný odstup oddělující prostor zobrazení od prostoru diváka.743 Vnitřní
prostor obrazu tvoří chrámový interiér o dvou polích křížové klenby, v němž je
umístěn perspektivně vyobrazený oltář. Tento prostor, který do hloubky ubíhá
vlevo za sv. Josefem, je po pravé straně otevřen arkádou do prostory vedlejší, kryté
plochým stropem, která má zřejmě znázorňovat sakristii. Prolomenými okny je
vidět zlatá folie pozadí, která je ale plošně omezená na minimum a i toto málo je
ještě potlačeno mřížováním v oknech. Kromě levého otevřeného okna tedy nemá
obraz zlaté pozadí. V této snaze o konstrukci reálného hlubokého prostoru, jehož
přítomnostní kvalita je podtržena eliminací transcendentálního zlatého pozadí, lze
spatřovat hlavní rys, který odlišuje tvorbu Mistra Obětování od umění Mistra

Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 11
Suida, Österreichs Malerei (cit. v pozn. 53), s. 21n.
743 O roli akrády kopírující přední plochu obrazu, jako prostorotvorné stěny nazývné „diafragma“
viz Erwin Panofsky, Die Altniederländische Malerei. Ihr Ursprung und Wesen. Köln 2001, s. 5859.
741

742
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Votivní desky. Ačkoli mají oba velké množství společných rysů a sdílejí široký typář
motivů, v názoru na obrazový prostor se rozcházejí a to znemožňuje identifikovat
je jako jednu uměleckou individualitu, jak to navrhoval např. Otto Pächt.744
Figurální typus je u obou umělců v podstatě shodný – postavy vyvážených
proporcí s výraznými, ale nikoli přes míru velikými hlavami. Mužský obličejový
typus je shodný vlastně zcela – dále od sebe posazené oči s nápadnými, jakoby
napuchlými víčky, rovný mohutný nos zakončený bambulkou a menší sevřená
ústa. Vlasy a vousy jsou podány stejným způsobem – Mistr Obětování přitom
nešetří s vnitřní kresbou, která je bohatá a ostrá. Obličej Panny Marie je nepatrně
pozměněn, ale pouze v rámci variace základního typu – dojem dívčí křehkosti je
docílen zmenšením všech prvků obličeje a zahalením vlasů, takže vyniká jemná a
precizní modelace narůžovělého inkarnátu.
Draperie je u Mistra Obětování soběstačnější v tom smyslu, že důsledněji
halí tělesné jádro, aniž by mu dovolila se v některých partiích objemově uplatnit.
Je to těžká masa oděvu, která je ale jen decentně pročleněná tenkými záhyby, jenž
spadají k zemi v paralelních řasách, nebo tvoří vějířovité oblouky, když je oděv
přichycen předloktím vpředu před tělem. Motiv ruky zahalené v oblouku pláště po
zápěstí se objevuje v okruhu vídeňského ateliéru velmi často. U země se záhyby
měkce ohýbají nebo lomí tvrdším způsobem (v případě velekněze) a skládají se do
řady paralelních širokých cípů, jimž je zpravidla představen jeden do výrazného
protipohybu, jak to názorně ukazuje draperie Panny Marie. I tato sestava je ve
vídeňském okruhu obecně oblíbena, dokonce lze říci, že se jedná o svého druhu
poznávací znamení této školy. Záhyby draperie jsou modelovány jemnými
přechody, ale přitom do velmi výrazných a přesně ohraničených objemů. Tak je
například podána typická rouška, kterou má Simeon přehozenou přes ruce – její
paralelní trubkovité svislé záhyby jsou ilustrací výše řečeného.
Formální kvalita malby je opět velmi vysoká. Malba je nanášena v hustých
pastách na pečlivě rytou podkresbu a dosahuje ve vyklenutých objemech inkarnátů
i plášťů až emailových kvalit. Kolorit je druhým faktorem, v němž se odlišuje
umění obou mistrů. Barevnost desek Mistra Obětování v chrámu je jasná, zářivá,
není zde náznak tlumivého sfumata, akord je výrazný, durový – tmavá modř

744

Pächt, Österreichische Malerei (cit. v pozn. 76), s. 69.
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Mariina pláště, zářivě bílá rouška a sytá červeň obleku Simeonova, doplněna
červeným akcentem v postavě sv. Josefa. Celá scéna je završena klenbou v oblíbené
neutrální šedofialové barvě.
Stejné základní rysy opakují další tři desky cyklu, které je možno připsat
mistrově ruce. Snaha o prohloubení prostoru je patrná na Smrti Panny Marie
ikonografického typu Poslední modlitba Panny Marie (obr. 22).745 Tento námět,
v jehož rámci je Maria zobrazena klečící před smrtelným ložem, za nimž jsou
shromážděni

apoštolové

(někdy

s Kristem

uprostřed)

již

sám

o

sobě,

odstupňováním plánů, znamená výzvu ke zpracování prostoru. Mistr Obětování
v chrámu postoupil ještě za tento úkol tím, že kromě obvyklé uvozující arkády
připojil k přední hraně obrazové plochy klečícího apoštola ze tří čtvrtin
odvráceného od diváka, který plní roli uvozujícího repusoirového prvku. Malířovi
nestačil ani prostor, který vytvořil odstupem mezi umírající Bohorodičkou a
shromážděnými apoštoly, mezi nimiž prostředkuje sedící postava sv. Jana. Tento
jednoduchý kubický prostor proto v pozadí rozvádí a prohlubuje o další buňky,
které jsou samy (jako je tomu u cubicula vpravo) ještě pročleněny okny a výklenky
a jejichž funkcí je právě a jenom deklarace přístupu malíře k problematice
vnitřního prostoru obrazu.
Situace na desce s Korunováním Panny Marie (obr. 23) je poněkud
jednodušší – prostorová jímka je zde vytvořena mohutnou trůnovou architekturou,
která je konstruována podle správné úběžníkové perspektivy. Opět se ale projeví
malířova chuť zabývat se problémem zasazení figury do fiktivního obrazového
prostoru – již tím, že tříčlenná hlavní skupina, která by mohla být jednoduše
zobrazena v jednom plánu se rozpadá do tří subplánů, když ani Kristus není na
stejné rovině s Bohem Otcem, ale, zatímco ten sedí na trůnu, Syn povstává a ocitá
se tak v prostoru mezi Marií a Otcem. Andílci hudoucí za zadní plochou trůnu plní
stejný účel, který jim byl přisouzen již na Walochově epitafu – oddalují plochu
zlaté fólie. Zcela na okraj lze zmínit záhadný architektonický prvek – sokl, zjevující
se v pravém dolním rohu obrazu, který má zřejmě plnit roli jakéhosi terénního
repusoiru.
745 Gyöngyi Török, Ikonographie des letzten Gebetes Mariä, Acta historiae artium Academiae
scientiarium Hungaricae 19, 1973, s. 153-199.
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Třípostavové Ukřižování (ačkoli rozmnožené o nepodstatnou stafáž) není
námětem, kde by snaha po zachycení prostoru docházela pravidelně svého
uspokojení (obr. 21). Přesto se i zde snaží malíř tento problém tematizovat –
vykročením sv. Jana k samému okraji obrazu či uzavřením jeviště temným lesíkem
na obzoru ještě před spuštěnou zlatou fólií, která se v této desce uplatňuje plošně
nejvíc ze všech obrazů cyklu.
Základní otázkou problematiky spojené se jménem Mistra Obětování
v chrámu je po vystoupení Gerharda Schmidta v roce 1966 rozdělení doposud
jednotného œuvre mezi dvě umělecké osobnosti. Důkladná srovnávací analýza
obou obrazů stejného tématu – z Klosterneuburgu a z novoměstského Neuklosteru
(obr. 27) – však nevynese na světlo jediný rys, který by zakládal nutnost počítat se
dvěma rozdílnými umělci. Srovnejme obrazový prostor – v obou případech je od
přední roviny obrazu oddělen předsazeným obloukem, který má na vídeňském
obraze složitější tvar dvojité arkády sklenuté na střední visutý svorník. Chrámová
prostora, v níž se samotný děj odehrává je pak zcela stejného rodu: mramorová
podlaha, na stupni stojící oltář tvořený zlatou mensou a zeleným stipem, tmavě
fialové stěny a klenba, která je vynášena shodně profilovanými žebry, spočívajícími
na obdobných příporách a vrcholícími ve stejných prostých kruhových svornících
s otvorem uprostřed. Shodné jsou i tvary oken uzavřených prostou kosočtvercovou
mříží, za níž prosvítá zlaté pozadí, které se plně uplatňuje v otevřených otvorech po
stranách. Jedinou změnu registrujeme v tom, že klosterneuburské Obětování
uvolňuje přísnou prostorovou symetrii vídeňské desky. Tato změna ale zůstává
zcela nepochybně v možnostech osobních variací daného tématu a může
naznačovat jedině chronologickou následnost klosterneuburské desky po obraze
vídeňském.746 Také figurální a obličejový typ je na obou obrazech shodný. Stařec
Simeon i sv. Josef jsou v obou případech zcela totožní. Nepatrně odlišné působení
O té jsem přesvědčen spolu s Oettingerem (Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s.
45-48) a proti názoru Suidovu a Rosenauerovu (Suida, Die wiener Malerschule (cit. v pozn. 46), s.
23; Arthur Rosenauer in: Kühnel, Gotik in Österreich (cit. v pozn. 180), s. 102, kat. č. 1.).
Schmidt pokládá oba Mistry Obětování v chrámu za současníky, ale vzhledem k tomu, že u
klosterneuburské desky zdůrazňuje blízkost Votivní desce ze St. Lambrechtu, lze předpokládat, že
chronologickou posloupnost vnímal podobně jako Suida a Rosenauer. Tento názor však naposledy
korigoval v hesle věnovaném klosterneuburskému Obětování v chrámu v rakouských Dějinách
výtvarného umění. (Gerhard Schmidt – Irma Trattner in: Brucher, Geschichte (cit. v pozn.
5), s. 543, č. kat. 282.)
746
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obličeje Panny Marie na klosterneuburské desce je dáno jinou kompozicí pokrývky
hlavy, která halí i větší část čela a skráně. Posun lze pozorovat v duktu vlasů a
vousů, které jsou na vídeňském Obětování pojaty malířštěji a měkčeji, zatímco
klosterneuburský obraz postoupil k větší linearitě a ostré kresebnosti, s níž je
zachycen jednotlivý vlas. Podobnými slovy lze popsat i změnu v malířském názoru
na draperii – ačkoli je na oděvech obou hlavních postav aplikován vždy poněkud
jiný vzorec řásnění, jednotlivé záhyby zůstávají stejného druhu: nepatrně se zvedají
z málo členěného objemu draperie, která důsledně potlačuje tělesné článkování.
Jsou jemně vysvětlovány a při zemi se rovnoběžně zahýbají ve dvou základních,
vzájemně kolmých směrech a tvoří tak typický „vídeňský“ vějíř. Porovnáme-li
ovšem plášť Simeonův na vídeňské desce (zde je nutno počítat se určitým
poškozením svrchní vrstvy malby) s oděvem stejné postavy v Klosterneuburgu,
můžeme konstatovat, že v druhém případě jsou záhyby draperie tužší, ostřejší
modelace a jasněji formulované. Podobná charakteristika platí i pro tmavomodrý
plášť Panny Marie, zatímco záhyby Mariina oděvu na obraze vídeňském jsou
rozpíjeny měkkým světlem.
Stejně měkce jsou traktovány záhyby i na druhé desce z původního
neuklosterského cyklu, která je chovaná ve vídeňské galerii (obr. 28). Anděl
zvěstující sv. Anně narození Mariino je oděn do bílého šatu, jehož měkkost vynikne
ve srovnání s rouškou, jenž má přehozenu přes ruce Simeon na klosterneuburském
Obětování v chrámu. Prostorová výstavba obrazu je podobně „dogmatická“ jako
v případě přísně symetrické kompozice vídeňského Obětování. Strohá konstrukce
Aniny „světnice“ působí jako cvičení z úběžníkové perspektivy a není oživena
žádnou prostorotvornou invencí. Na druhou stranu je zřejmé, že právě obrazový
prostor a vztah zobrazených postav k němu je jedním z hlavních témat malířovy
tvorby.
S jinou situací se setkáváme na desce s Klaněním Tří králů, která pochází
původně rovněž z cyklu z novoměstského Neuklosteru, dnes je však v majetku
kláštera v Heiligenkreuzu.747 Malíř zde s architektonickým prostorem doslova
experimentoval. Zavrhl proto umístění Panny Marie s Ježíškem do chýše, která se
pro jeho úmysly jen málo hodila. Z ní nakonec zůstal pouze náznak v pozadí.
747 Pro velmi špatný stav malby není deska přístupná k přímému studiu. Vycházím tedy z fotografie
publikované Oettingerem. Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), obr. 45a.
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Panna Maria sedí pod vstupním obloukem zděného chléva (v navazujícím prostoru
v pozadí jsou vidět hlavy volka a osla), který je ovšem pojat rozporuplně zároveň
jako diafragmatický, lícující s přední rovinou obrazu (svým levým sloupkem) a jako
perspektivně ubíhající (oblouk a zadní sloup). Přední plán obrazu uzavírá nevysoká
zídka, která se od stejného prvku na obraze Zvěstování sv. Anně liší tím, že ještě za
ní jsou vidět hlavy tří královských koní (již známý způsob prostorového oddálení
zlatého pozadí) a tím, že je při pravém okraji obrazu vyvedena v nefunkční sloupek
završený volutou, ne nepodobný sloupkům, které oživují obrys královského trůnu
na klosterneuburském Korunování Panny Marie. Na stejné desce se opakuje ještě
jeden motiv naznačený již na Klanění králů z Heiligenkreuzu, totiž zcela
samostatný architektonický fragment při pravém okraji obrazu, který má snad
napomoci iluzi prostorového odstupu nejstaršího a nejmladšího krále.
Z výše řečeného vyplývá, že cykly z Neuklosteru ve Vídeňském Novém
Městě a z klosterneuburského augustiniánského kláštera, z nichž se v obou
případech shodou náhod zachoval mezi jinými také obraz Obětování v chrámu,
jsou dílem jednoho malíře. Jeho pomocné jméno bylo tedy právem navrženo
v podobě Mistr Obětování (v plurálu) v chrámu (Meister der Darbringungen).
Schmidtovo dělení na dva samostatné umělce je podle mého soudu nadbytečné,
protože zjištěné rozdíly mezi oběma cykly jsou pouze takového druhu, že je lze
přesvědčivě vysvětlit na bázi osobního stylového vývoje. Není však nutno mezi
oběma cykly předpokládat posun jednoho desetiletí, jak to činila větší část
dosavadní literatury. V případě že by šlo o posun vždy jen v jedné rovině (např.
pouze směrem k volnější výstavbě obrazového prostoru, nebo k patrnější
kaligrafičnosti v traktování vlasů a vousů) bych dokonce neváhal vysvětlit tyto
změny jako variace vzniklé takřka současně. Vědom si však toho, že jde o posun,
který je proveden komplexně na všech tří sledovaných rovinách (vedle otázky
prostoru a posunu „malířské – kaligrafické“ běží ještě o tuhnutí a jasnější
formulování draperie), navrhuji časový odstup nejvýše pěti let. Klosterneuburský
cyklus se přitom jeví jako celkově pokročilejší.748

748 Schematičnost tohoto pojetí je zřejmá, ale absence jakýchkoli datovaných, byť nepřímých
pramenů, nás nutí toto uvažování v desetiletích přjmout. Za nejpřesnější možnou dataci v rámci
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Pro otázku absolutního časového zařazení jsme nuceni využít pomocnou
řadu vybudovanou z děl připsaných Mistru Votivní desky. Oba umělci se ovšem
v mnohém liší – nepatrně, ale přesto v obličejovém typu; více v barevnosti, která je
u Mistra Obětování v chrámu jasnější, světlejší a čistší; velmi v názoru na obrazový
prostor, který Mistr Votivní desky začíná objevovat později a s mnohem menším
nadšením, než Mistr Obětování v chrámu; a zcela podstatně v základní
emocionální náplni obrazů – proti temnému dramatikovi, který v případě potřeby
necouvne před doslovným zobrazením lidské brutality ve výstižné reportážní
zkratce (okrádači mrtvol v bitevní scéně), jak se nám jeví Mistr Votivní desky ve
svém eponymním díle (ale ovládá také, jak bylo zmíněno, polohu lyrickou), stojí
umělec preferující klidné, vyvážené kompozice, scény prostoupené tichou
kontemplací odkazující k eschatologickému bezčasí. Při vědomí všech těchto
odlišností můžeme porovnávat zejména pojetí draperie – vzorce záhybů a způsob
modelace. Z tohoto srovnání vyplyne značná blízkost vídeňského Obětování
s Votivní deskou, zatímco tužší záhyby a jasnější modelace na Obětování
z Klosterneuburgu (které je, dlužno říci, v tomto směru ze všech čtyř tamních
obrazů, nejdále) ukazuje spíše k Walochovu epitafu, přičemž jeho stupně v tomto
procesu ještě zdaleka nedosahuje. Lze tedy vyslovit hypotetické zařazení
vídeňského cyklu do doby kolem roku 1425. Klosterneuburské desky by pak byly
malovány někdy kolem roku 1430. Oprávněnost tohoto zařazení potvrzuje i
srovnání Simeonovy roušky s kovově tuhým oděvem sv. Jana na Olivetské hoře ze
St. Lambrechtu, kterou jsem datoval do stejné doby.
Klíčovou roli pro přesné zhodnocení rakouského a konkrétněji vídeňského
malířství první půle 15. století hraje jistě doba před a kolem roku 1420, kdy se
formovala specifická vídeňská škola (i ostatní umělecké okruhy v rámci rakouských
zemí). V počáteční fázi stylového okruhu lze totiž nejlépe popsat podmínky a
vztahy, které utvářejí jeho formální i obsahovou podobu. V případě vídeňského
malířství se v tomto období objevují, kromě výše analyzovaného okruhu Mistra
Adorace (a méně kvalitního mistra, který byl autorem tzv. Pašijových destiček

okruhu, který je po stránce památkového fondu poměrně dobře zachován a nedisponuje řadou
pevných dat považuji právě interval poloviny desetiletí.
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přechovávaných ve Vídni, Kolíně a Frankfurtu749), práce do značné míry solitérní,
jejichž atribuce činila dosavadnímu bádání značné obtíže – ačkoli je zřejmé, že
jejich souvislost s širším dolnorakouským (či štýrským) okruhem je nepochybná.
V první řadě sem patří Suidou poprvé správně zařazená a Hugelshoferem
interpretovaná deska se Svatou Trojicí typu Thronus gratiae z londýnské Národní
galerie (obr. 29).750 V přísně symetrické kompozici (podtržené navíc rafinovanou
koloristickou rytmikou) je na široce pojatém architektonickém trůně zobrazen
majestátní Bůh Otec držící veliký kříž s ukřižovaným Kristem. Mezi nimi se vznáší
holubice Ducha Sv. Skupina je po stranách flankována dvěma klečícími adorujícími
anděly, kteří jsou oděni do drahocenných brokátových rouch. Souvislost
s vídeňskou deskovou malbou potvrzuje zejména srovnání figurálního a
obličejového typu.751 Zvláště blízko stojí londýnská deska Pietě Páně z vídeňské
galerie. Téměř identické jsou tváře Boha Otce i tvář mrtvého Krista (obr. 30).
Postřehneme však i rozdíly, které nedovolují připsat obě práce jedinému umělci.
Pomineme-li detail, jakým je pastózní bělobou zvýrazněné obočí londýnského
Boha Otce – ten se u Mistra Votivní desky nikde u stařeckých tváří nevyskytuje –
pak je nutno poukázat zejména na zvláštní malířskou kvalitu Sv. Trojice – hladkost
a přesnost malby, jasné ohraničení objemů a obrysů a zvláštní drobnopisnou
kresebnost a dekorativnost (zde máme na mysli andělská roucha), která se
organicky pojí s celkovou monumentalitou této pozoruhodné malby. Tento rozdíl
je nejvíce patrný při srovnání bytostně malířsky pojatých andílčích hlaviček na
vídeňské destičce, které mají místy charakter črty (odvrácený putti vpravo dole) a
pevně konstruovaných andělských hlav s vyhlazenou kůží na Trůnu milosti. Když
k tomuto rysu připočítáme ještě silné stínování okrajů, které přechází místy do
téměř čisté černi752 je pochopitelné, že starší literatura tuto desku často spojovala
Benesch Grenzprobleme (cit. v pozn. 88).
Hugelshofer, Eine Malerschule (cit. v pozn. 33), s. 21-23.
751 Stranou ponechávám detaily, jako např. způsob puncování. Tuto souvislost pak dokládá i
existence oboustranně malovaných křídel z hornorakouského Rastenbergu, které s londýnskou Sv.
Trojicí spojil již jejich objevitel. viz Grossmann, Zur Österreichischen Malerei (cit. v pozn. 141).
Josef Zykan pak doložil, že tyto tři desky tvořily původně dokonce jeden oltářní celek: Zykan, Die
gotische Tafeln (cit. v pozn. 153). Tento poznatek je, přes drobné výhrady směřující proti
rozdílnému měřítku postav, obecně akceptován.
752 Bez podrobnějšího ohedání či bez seznámení s restaurátorskou zprávou (existuje-li) však není
možné rozhodnout, zda právě tento výryzný rys nepadá na vrub mladším úpravám či nešetrné
konzervaci.
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s Madonou ve svatozáři z Joannea, původem z kláštera v St. Lambrechtu (obr.
102).753 Příbuznost, kterou zdánlivě potvrzovala i podobná kompozice, vyvrátila
instalace obou desek ve vzájemné blízkosti v rámci výstavy Europäische Kunst um
1400 ve Vídni v roce 1962. Ukázalo se, že rukopisné rozdíly jsou takové povahy, že
nedovolují londýnský obraz zařadit do štýrského kontextu.754
Rozdíl obdobného charakteru jako v případě obličejové typiky lze mezi
oběma zmíněnými deskami pozorovat i v draperii. Zde se projevuje opět jasností
modelace a větší organizovaností a záhybového systému u sedící postavy londýnské
(trubicové záhyby spadající z kolen, přehýbaná linie lemu, výrazný diagonální
záhyb spadající od pravé ruky k levé noze, který je navíc podtržen uplatněním
zeleného rubu pláště) ve srovnání s šatem polopostavy na vídeňské destičce, který
je řasen přirozeněji (a v ostřejších úhlech) a jehož modelace je méně zřetelná.755
Když ke zmíněným vlastnostem Londýnské desky – vyvážená kompozice,
dekorativnost v detailu i v používání barev, jemná, pevná modelace tvarů a
organizovaný harmonický systém draperie – připočteme ještě detail, týkající se
mladistvého vzhledu tváře Boha Otce, kterou ale její vnější znaky jasně
charakterizují jako stařeckou, a celkovou klidnou, mírnou atmosféru vnitřní
usebranosti, která ovládá všechny postavy, musíme konstatovat, že ve srovnání
s vídeňskou Pietou Páně má tato malba blíže ke klasické fázi internacionálního
slohu kolem roku 1400. Vzhledem k vídeňské Adoraci a jejímu okruhu,
zařazenému do doby kolem roku 1410 a k rukopisu Concordantia caritatis
z Budapešti z roku 1413 se jako nejvhodnější jeví doba vzniku kolem roku 1415.
Autorovi Londýnské desky nelze připsat jiné práce, než již zmíněná křídla
z Rastenbergu (obr. 31-34).756 Pro tuto atribuci pak hovoří nejen srovnání obličejů
obou rastenberských sv. Štěpánů, ale i draperiový systém Madonina pláště,
v základním názoru na modelaci i v detailech, jako je průběh linie lemu a využití
dekorativního účinu střídání rubu a líce shodný s oděvem londýnského Boha Otce.
Stejně jako v případě londýnské draperie i zde lze mluvit o blízkosti slohu kolem
Tak již Baldass, Die Wiener Tafelmalerei (cit. v pozn. 72), s. 67-68; Karl Oettinger připsal obě
práce jednomu umělci a rozdíl vysvětlil tím, že londýnský obraz byl vytvořen již v době, kdy měl
malíř za sebou poučení z umění Mistra Votivní desky, fáze Walochova epitafu. Oettinger, Hans
von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 75.
754 Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 10.
755 To je ovšem dáno i netradiční, tmavě sivou barvou šatu vídeňského Boha Otce.
756 Jelikož jsem bohužel neměl možnost poznat tato díla z autopsie, jsem v následujících úvahách
odkázán na fotografie publikované Oettingerem (1938), Zykanem (1954) a Vavrovou (1975).
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roku 1400. Také brokátový ornament, který zdobí pláště londýnských andělů, se
opakuje na oděvu sv. Štěpána z vnitřní strany pravého rastenberského křídla.
Rekonstruujeme-li oltář, o jehož částech hovoříme, jako triptych, který
zavřený ukazoval na levém křídle sv. Štěpána a na pravém neznámou svatou
jeptišku a otevřený na levém křídle Madonu s dítětem, na pravém opět sv. Štěpána
a uprostřed londýnskou desku se Sv. Trojicí, pak máme před sebou dílo, kterým se
vídeňská desková malba v samých počátcích svého soustavného rozvoje dotýká
v jednotlivostech západního prostředí. To se týká zejména typu Panny Marie
s oválným obličejem ve tříčtvrtečním profilu, jehož levá polovina se ztrácí
ve zdůrazněné prostorové zkratce. Tento typ představil v rakouském prostředí
Mistr z Heiligenkreuzu v Madoně na vnější straně pravého křídla stejnojmenného
diptychu.757 Souvislosti však nevedou pouze k západnímu malířství, ale lze je na
obecnější rovině nalézt i v oblasti sochařství – užitý mariánský typus se totiž
objevuje např. ve Sluterově Madoně z trumeau portálu kartouzy v Champmol.758
Dalším prvkem, který odkazuje na západní prostředí je monumentální
prostorovost architektury trůnu. Ačkoli komparace s Beauneveuovými proroky
v Žaltáři vévody z Berry nejsou zcela přesné,759 postihují směr, z nějž musel malíř
svoje poučení v tomto směru také čerpat, protože předstupně pro takové pojetí
prostoru jsou ve středoevropském prostředí v malbě předcházejícího období
výjimečné.760 Nelze však pochybovat o tom, že pakliže malíř západní vzory poznal,
tak pouze zprostředkovaně. Dosvědčuje to disonance mezi perspektivně
konstruovaným trůnem, jehož hloubka je opticky ještě podtržena tím, že prvky
v pozadí (skeletové opěradlo) jsou subtilnější než mohutná hmota sedáku
v popředí, a způsobem, jakým jsou do této struktury umístěny jednotlivé postavy.
Ty totiž daleko více než samostatné objemové jednotky vytvářejí plošné grafické
vzorce (trojúhelná kompozice ústřední skupiny či dekorativní symetrické obrysy
andělských postav), které prostorovou architekturu trůnu nezabydlují, ale jsou k ní
Této souvislosti si povšiml již Grossmann. Grossmann, Zur Österreichischen Malerei (cit.
v pozn. 141), s. 55. Dnes jde o levou polovinu zadní strany diptychu, který je adjustován jako
dvoudílná deska v pevném, originálním rámu. Souvislostem Mistra z Heiligenkreuzu a jeho díla se
západním prostředím se v posledních letech věnoval zejména Oberhaidacher, Westliche
Elemente (cit. v pozn. 215).
758 Grossmann, Zur Österreichischen Malerei (cit. v pozn. 141), s. 55.
759 Oberhaidacher, Westliche Elemente (cit. v pozn. 215), s. 69; Vavra, Ein Kodex in Madrid (cit.
v pozn. 190), s. 15.
760 O tom blíže v závěrečné kapitole. Viz s. 254-256.
757

207

pouze přiřazeny. Tento postup prozrazují některé detaily, jako například spodní
okraj kříže, který přesahuje předsunutý okraj podesty trůnu, zatímco vodorovné
břevno třímá pevně v rukou Bůh Otec – ten by však měl spočívat na sedadle,
vzdáleném od okraje podesty o řád celého plánu. Stejně tak dolní okraj pláště
pravého anděla směřuje evidentně rovnoběžně s holení nohy, tj. s rovinou
obrazové plochy, avšak zaujímá plochu architektonického výstupku, která je vůči
této rovině kolmá a pod. Plošné obrysy postav jsou tedy aplikovány před či na
architekturu trůnu, ale nikoli do ní. I tento rys řadí londýnskou desku do kontextu
umění kolem roku 1400, v němž se linie a objem, plocha a prostor organicky
spájely v jednotném účinu. V neposlední řadě ukazuje blíže k počátku století (ve
srovnání s prvními díly Mistra votivní desky) i kolorit desky, který je jasný, světlý a
rafinovaně jednoduchý a skládá se z čistých tónů komplementárních barev červené
a zelené, doplněných ušlechtilým akordem bílé a zlaté (v němž zřejmě také
vzdáleně zaznívá poučení francouzskou dvorskou malbou).
V postavě malíře londýnské Sv. Trojice vidím umělce, který měl zásadní
význam pro formování stylu Mistra Votivní desky, aniž by však byl jeho přímým
učitelem. Poprvé se zde setkáváme s pregnantně formulovaným obličejovým
typem, který ovládne vídeňskou produkci v následujících třech desetiletích, typ
ukřižovaného Krista přejde do repertoáru mladších tvůrců v čele s Mistrem Votivní
desky v podstatě beze změny. Naopak umělcovo vykročení směrem k prostorovosti
bylo mladšími mistry pochopeno a rozvíjeno až později. Samotný Mistr Votivní
desky jej překročil až v polovině 30. let, kdy vzniká Walochův epitaf, deska v níž je
stejné téma (postava zapojená v architektuře) zpracováno na novém stylovém
stupni, který se projevuje zejména v organické jednotě figury a trůnu, objemu a
prostoru.
Vedle Mistra Votivní desky to byl Mistr Obětování v chrámu, na nějž
zapůsobila lekce londýnské Sv. Trojice velmi výrazně. Pevnost formulace objemů
draperií, sklon k linearitě v pojetí obličejového typu a stálé promýšlení tématu
spojení figury a architektonického niveau lze u něj chápat také jako dědictví právě
této výjimečné práce z 2. desetiletí 15. století
Dalším ze solitérních děl vyznačujících počátek samostatné vídeňské
malířské tvorby je nevelká destička s námětem, jež jsem konvenčně nazval Kristus
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ve smutku.761 Malba není poutavá pouze svojí neobvyklou ikonografií, jejíž pramen
se doposud nepodařilo identifikovat, a výjimečnou technikou (malba temperou na
stříbrném podkladě), ale také svojí slohovou rovinou a emocionální náplní (obr.
35). Od Hugelshoferovy publikace nebyly vyjádřeny pochyby o příslušnosti malby k
rakouskému, respektive vídeňskému slohovému okruhu.762 Co se týče přesnějšího
autorského zařazení, Pächt navrhoval dílnu Mistra Votivní desky,763 Suida okruh
Mistra Obětování v chrámu,764 což přijal i Oettinger765 a většina následující
literatury. Schmidt zařadil malbu do díla nově konstruovaného Mistra
Huntingtonova Nesení kříže.766
Analýza

obrazu

dokládá

jeho

relativní

samostatnost

v kontextu

nezpochybnitelné příslušnosti k vídeňskému okruhu. Je to v první řadě opět
obličejový a figurální typ, který tuto příslušnost potvrzuje. Sedící postavy P. Marie
a sv. Jana mají svou nejbližší analogii překvapivě v drobném Ukřižování z vídeňské
galerie z doby kolem roku 1420.767 Ačkoli jde o práci nepoměrně nižší kvality,
ukazuje nám per analogiam v jakém vztahu byl malíř berlínské malby ke starší
vrstvě zastoupené dílem Mistra Adorace.768 Kompozice sedící Panny Marie či
obličej sv. Jana má sice paralely v samotném díle Mistra Adorace, ale v konkrétním
provedení došlo k podstatným změnám. Obličejový typ sv. Jana pokročil směrem
k typu běžnému v následujících desetiletích (kulaté oči s náznakem napuchlých
víček) a rovněž figurální typ Krista již není shodný s Kristem, který se objevuje
v pašijových scénách ze sbírky Durrieu, ale naopak se blíží Kristu z londýnské Sv.
Trojice a pozdějšímu typu sériově užívanému v okruhu Mistra votivní desky. Liší se
však měkkostí modelace a rezignací na linii, která je stupňovaná až k momentu,
kdy je rozdíl mezi vousem a tváří vyjádřen pouze na barevné škále. Podobně
malířskými kvalitami vynikají i draperie zbylých dvou postav, které ztratily na
jasné modelaci drobných záhybů, jež vyznačovala styl Mistra Adorace, ale jejíž

Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz. 25,4 × 34 cm
Hugelshofer, Eine Malerschule (cit. v pozn. 33), s. 28.
763 Pächt, Österreichische Malerei (cit. v pozn. 76), s. 10.
764 Suida, Österreichs Malerei (cit. v pozn. 53), s. 24.
765 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 52.
766 Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 9-10.
767 Viz str. 197.
768 Za práci, jejíž kořeny je nutno hledat právě v díle Mistra Adorace (a zároveň za první dílo Mistra
Obětování v chrámu) považoval berlínský obraz již Stange. Stange, Deutsche Malerei XI (cit.
v pozn. 164), s. 20.
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záhyby se ještě přímo nelámou, nýbrž měkce ohýbají. Veškeré povrchy, ať již
inkarnát či draperie, mají zvláštní taktilní kvalitu a vnitřní zářivost způsobenou
užitím netradičního stříbrného podkladu.
Zcela překvapivá je hloubková kompozice krajinného jeviště, v němž se
ztišený výjev odehrává. Její prostorovost je naznačena perspektivním ubíháním
hradeb vpravo a sarkofágu v otevřeném hrobě při levém okraji malby. S tímto
nástrojem se ale malíř při komponování krajiny nespokojil – její horizont vyvedl až
do tří čtvrtin výšky obrazu (a v případě architektonické veduty až k jeho
samotnému hornímu okraji) a k vyvolání prostorové iluze použil metodu, kterou
z frankovlámských dílen přinesli do prostředí střední Evropy iluminátoři z okruhu
Martyrologia z Gerony – překrývání jednotlivých kopcovitých útvarů a jejich
kulisovité „zasouvání“ za sebe. Novinkou, kterou zúročí ve své tvorbě opět zejména
Mistr Votivní desky, je i zmíněná městská veduta, která se skládá z několika
základních prvků – opevnění s bránami a mohutnými válcovými věžemi, městský
palác, kostel s věžemi či s kupolí. Pramenem tohoto typu architektonické sestavy je
opět česká, frankovlámsky orientovaná knižní malba. V pozdější tvorbě se objeví
zejména na obrazech, které tvoří jádro œuvre Mistra Votivní desky – na samotné
Votivní desce ze St. Lambrechtu a jednotlivé prvky pak zejména na Nesení kříže
z Vídně. Odtud jej převzal i Mistr Lineckého ukřižování (Diptych z Welsu).
Kolorit obrazu je tmavý, hluboký a zářivý a vystupuje z něj opakující se
světlejší akord červené a bílé. Jeho zvláštní kvalita je, jak bylo již zmíněno, dána
technikou malby na stříbrný podklad. Kolorit také podtrhuje klidnou, tragickou
atmosféru bezčasí, která je de facto vlastním námětem obrazu. Posledním závanem
děje je zezadu viděná postava jednoho z účastníků snímání, která mizí v otevřené
městské bráně. Právě atmosféra a základní emocionální obsah díla, kterým je tichá
kontemplace Kristova utrpení (důležité je zapojení Arma Christi do kompozice díla
– nikoli jako přidaných atributů, ale jako organická součásti scény) a jeho smyslu
pro konkrétního člověka, byla pro mnohé badatele argumentem pro zařazení
berlínské destičky do blízkosti či přímo do œuvre Mistra Obětování v chrámu.769

769 Tak zejm. Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 54-55; Stange, Deutsche Malerei
XI (cit. v pozn. 164), s. 20; Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 910.
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Starší názor Baldassův a Pächtův,770 podle nějž zaujímá Kristus ve smutku místo
v rané fázi díla Mistra Votivní desky, byl poválečným bádáním odmítnut. Výše
formulované závěry o povaze berlínské malby však ukazují, že pravdě
nejpodobnější bude předpoklad, že jde o malbu do jisté míry solitérní,771 k níž má
však blíže pozdější tvorba Mistra Votivní desky nežli umění Mistra Obětování
v chrámu. Posledně jmenovaný totiž od počátku ve svých dílech pracuje s pevně
definovaným objemem, jasnou modelací a značnou roli u něj hraje linie (např.
pojetí vlasů a vousů je od malířského způsobu berlínské desky značně odlišné). Ani
atmosféra, na níž se zakládala starší atribuce, není u obou umělců shodná. Zatímco
u Mistra Obětování v chrámu by se „klid“ dal charakterizovat jako jasný, vyvážený,
racionální či bezstarostný, na berlínské desce jde o klid či spíše zklidnění
pramenící z vyčerpání, tíhy okamžiku, je to spíše ustrnutí, které v sobě obsahuje
jak tragiku předchozích událostí, tak potenciál k novému dramatu. Právě na této
rovině tak stojí autorovi pozoruhodné malby nejblíže Mistr Votivní desky.
Přesnější časové zařazení díla není zcela jednoznačné. Ze slohového
postavení mezi Adorací z vídeňské galerie a prvními pracemi Mistra Votivní desky
vyplývá, že Kristus ve smutku musel vzniknout ve 2. desetiletí 15. století, vzhledem
k řečeným vztahům k dílům vzniklým kolem roku 1420 (nejenom Mistr Votivní
desky, ale i zmiňované malé Ukřižování z vídeňské galerie, derivát z umění Mistra
Adorace) se jeví nejpravděpodobnější 2. půle 2. desetiletí 15. století nebo dokonce
doba kolem roku 1420. Jako nepodloženou je nutno odmítnout Oettingerovu
dataci do doby kolem roku 1430.772
S poslední deskou, kterou lze zařadit do skupiny „solitérů z druhého
desetiletí 15. století“ se dotýkáme nejdůležitějších otázek, které jsou před studium
rakouské a vídeňské malby první poloviny 15. století kladeny. V první řadě je to
otázka jeho počátků, otázka po díle, které lze považovat za výchozí a dále jde o
problematiku dílenského provozu v okruhu Mistra Votivní desky, který můžeme
rekonstruovat pouze na základě dochovaných památek, jejich námětové, motivické
a formální podobnosti a v neposlední řadě na základě jejich statistické četnosti.
Baldass, Die Wiener Tafelmalerei (cit. v pozn. 72), s. 57-58; Pächt, Österreichische Malerei
(cit. v pozn. 76), s. 69.
771 Tak to v poslední publikaci formuloval Schmidt. (Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 485.)
772 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 55.
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Přemalovanou destičku s Nesením kříže, chovanou v Huntingtonově sbírce
v kalifornském San Marinu (obr. 36) publikoval v roce 1940 Millard Meiss, ale
důkladného zhodnocení se jí dostalo až po restaurování, a to z pera Gerharda
Schmidta v roce 1966.773 První z naznačených otázek v předchozím odstavci by bylo
možno formulovat i takto: Prokazuje analýza Huntingtonova Nesení kříže klíčovou
roli ve vývoji rakouské deskové malby, kterou mu přiřknul Schmidt? Odpověď však
může být pouze hypotetická. Důvodem je jednak takřka absolutní nedostupnost
díla pro přímé studium774 a jednak barokní přemalba, která byla v poválečné době
odstraněna pouze z větší části desky, zůstala však ponechána na obličejových
partiích Krista a dvou hlavních biřiců vlevo od něj (z pohledu divákova).
Přes tyto překážky lze soudit, že souvislost práce s rakouským prostředím je
nepochybná. Dokazuje jí zejména „vídeňské“ portfolio představených figurálních
typů, které později nacházíme ve všech dílech, kterými jsme se doposud zabývali.
To se týká tří ženských tváří při levém okraji výjevu (srv. například Pannu Marii
z Nesení kříže s Marií z klosterneuburského Obětování v chrámu nebo jednu
z Marií v červeném plášti na americkém obraze se světicí – sv. Emou z Gurku? – z
Votivní desky) stejně jako hlav tří biřiců vpravo (profilovou tvář nosiče žebříku
rozeznáme v jednom ze zlodějů okrádajících padlé na Votivní desce, široký
stařecký en face, který se opakuje např. v obličeji bojovníka, doprovázejícího
tureckého náčelníka na Votivní desce, ale i jinde..). Také tvář Kristova, znejasněná
barokní přemalbou vykazuje v celku rysy, s nimiž jsme se setkali u Krista
z londýnské

Sv.

Trojice,

z Piety

Páně

ve

Vídni

nebo

u

Ukřižovaného

z Klosterneuburgu.
Neméně důležitá je celková kompozice Nesení kříže, která dojde značné
obliby a rozšíření v okruhu Mistra Votivní desky. Její základní rysy jsou tyto: jde o
mnohafigurové nesení kříže, při kterém ústřední postavu Krista doprovázejí
zástupy biřiců a následují ho i jeho přátelé. V této rané redakci se nesetkáváme
s oběma spoluodsouzenci, kteří se však objevují později. Stejně tak chybí postava
Šimona Kyrénského, jejíž přítomnost vylučuje již základní orientace hlavní figury,
totiž fakt, že Kristus nese svůj kříž svislým břevnem dopředu. Tento západní typ je
773 Meiss, An Austrian Panel (cit. v pozn. 173); Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel
(cit. v pozn. 11).
774 Odkázáni jsme na kvalitní barevnou reprodukci publikovanou Brucher, Geschichte (cit. v pozn.
5), s. 169.
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v rakouském umění první půle 15. století zcela dominantní a teprve v pozdních 40.
letech se v okruhu Mistra z Laufen objevuje kvalitativně slabý nicméně
pozoruhodný derivát kompozice, kterou užil Mistr Rajhradského oltáře a která
představuje Krista nesoucího kříž vodorovným břevnem kupředu a zobrazuje i
Šimona Kyrénského, který nadlehčuje svislou část kříže.775 Kříž, který Kristus nese,
byl původně ve tvaru T, stejně jako na dalších variantách tohoto námětu
v rakouském malířství první půle 15. století Formu latinského kříže mu opět dodala
až přemalba, pravděpodobně ze 17. století. Dalším specifikem, které má
pravděpodobně původ v západních redakcích italského typu Nesení kříže, je motiv
dvou provazů, které má Kristus uvázané kolem pasu a kolem krku a za něž ho biřici
vlekou na popraviště.
Od vídeňské malby, jak jsme ji doposud poznali, se poněkud odlišují některé
rysy draperie. Oděv Krista (a do jisté míry i plášť zády otočeného biřice, který drží
provaz omotaný kol Kristova krku) je kompaktní, členěný jen málo a nikoli do
hloubky dlouhými svislými záhyby, modelovanými lehce nanášenými stíny. U země
se plášť neláme, ale měkce se ohýbá a vytváří cípovitý útvar ne nepodobný ostrému
cípu, který dominuje vídeňským draperiím od doby Mistra Adorace a nalezneme
ho čistě formulovaný ještě ve Walochově epitafu. Jinak je tomu s draperiemi dvou
postav následujících v průvodu za Kristem – biřice, který jej postrkává kupředu a
Panny Marie. Jejich pláště jsou pročleněny množstvím drobných, ostře
modelovaných záhybů, které jsou ve svém průběhu často přerušovány a směr
hlavních linií je měněn. Instruktivní je v tomto směru útvar, který se objevuje na
boku Panny Marie v úrovni kolen a který snad původně vyšel z krásnoslohé
kaskády, ačkoli původní tvar tohoto prvku je zde značně proměněn. S takovým
typem draperie se v pozdější vídeňské malbě již nesetkáme a je otázkou, do jaké
míry odpovídá skutečně původnímu stavu malby (k této pochybnosti vede právě
srovnání s oděvem Kristovým). Schmidt ovšem, který byl o technickém stavu
obrazu dobře informován, zásadnější přemalby v těchto partiích nezmiňuje,776 ba
dokonce o nich soudí, že jsou zachovány nejlépe z celého obrazu.777

Baum, Katalog 1971 (cit. v pozn. 183), s. 56, kat. č. 29. Srov. pozn. 450.
Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 1.
777 Gerhard Schmidt – Irma Trattner, in: Brucher, Geschichte (cit. v pozn. 5), s. 542, č. kat.
281.
775

776
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Otázka časového zařazení malby je opět ztížena faktem, že jde o dílo
solitérní, které nelze spojit s žádnou s dochovaných maleb do jednoho autorského
celku. Nejblíže však Huntingtonovu Nesení stojí berlínský Kristus ve smutku.
Nápadné shody se týkají detailů, jako například obličejového typu a gesta Panny
Marie na obou obrazech, kompozice a ztraceného profilu zezadu viděné postavy,
zopakované v obou dílech či dekoru vegetace, ale jsou i zásadnějšího charakteru –
rozměr desek a měřítko postav či barevnost (technologické rozdíly a stav
dochování samozřejmě způsobují, že kolorit kalifornského obrazu působí plošším a
sušším dojmem). Rozdíly však nedovolují pomýšlet na jednoho autora. Týkají se
pojetí draperie, která je v případě berlínského Kristus ve smutku malířštější, měkčí
a velkorysejší, plně formulován je již onen „vídeňský“ cíp u postavy sedící Panny
Marie. Týkají se také samotného kánonu figury – postavy Huntingtonova obrazu
jsou štíhlé, ladné a protáhlé, oproti zemitějším typům berlínským. Zásadní
nesoulad však panuje v názoru na výstavbu obrazového prostoru. Nesení kříže je
v tomto ještě typickým příkladem principů čerpajících z umění kolem roku 1400 –
děj se odehrává v ploše prvního plánu, ačkoli jeho prohloubení pomocí řazení
postav za sebe je patrné, rozvinutí prostoru je zastaveno zlatou fólií spuštěnou
těsně za posledním z účastníků.778 Plošnost kompozice podtrhuje do značné míry
dodržená isokefalie a dekorativní účin dramatických gest, která jsou vedena nikoli
proti obrazové ploše, ale v jedné rovině s ní. Rozdíly ve srovnání s londýnskou Sv.
Trojicí jsou obdobného charakteru a přidává se k nim ještě odlišný způsob
malířského duktu a monumentalita, která je jedním z hlavních rysů londýnské
desky.
Datování do doby mezi léty 1405-1410, které Schmidt navrhnul v roce 1966
muselo být korigováno s ohledem na novou publikaci budapešťského rukopisu
Concordantiae caritatis a to do doby 1410-1415.779 Podle mého názoru je jako
nejpravděpodobnější

datum

vzniku,

vzhledem

k naznačeným

vztahům

k berlínskému obrazu, doba kolem roku 1415.
Než přistoupím ke komparaci Huntingtonova Nesení kříže s ostatními
vídeňskými deskami tohoto námětu, je nutné vyrovnat se se Schmidtovým
Naznačená vegetace v pozadí v levé části obrazu není původní, nýbrž je součástí přemalby ze 17.
století. Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 1.
779 Gerhard Schmidt – Irma Trattner, in: Brucher, Geschichte (cit. v pozn. 5), s. 542, č. kat.
281.
778
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připsáním této práce rané fázi tvorby Mistra klosterneuburského Obětování
v chrámu. Tento názor však později sám autor korigoval a atribuci oslabil ve
prospěch domněnky o solitérním uměleckém díle.780 A skutečně při bližším
pohledu nenacházíme žádný argument pro autorství zmíněného mistra. V první
řadě dělí americkou destičku od první práce tohoto mistra v naší chronologii
zhruba jedno desetiletí, ale i s uvážením možného posunu v osobním slohovém
výrazu je stále připsání nepravděpodobné. Jsou to zejména odlišně pojaté
draperie, na obraze z Neuklosteru řasené dlouhými rovnoběžnými záhyby
dodávajícími postavám na vážné monumentalitě, které tuto možnost vylučují, ale i
obličejový typ – ač shodný v základních rysech, v provedení se u mladšího díla
podstatně odlišuje svým sklonem ke kresebnosti, který se naplno projevil u
pozdního cyklu z Klosterneuburgu. A je to opět pojetí obrazového prostoru, který
byl v první polovině 15. století v rakouském prostředí jistě jedním z hlavních témat
deskového malířství, v němž se obě díla rozcházejí zásadně.781
Nyní se můžeme vrátit k œuvre vedoucí individuality celé dílny, protože ze
všech naznačených hledisek stojí Huntingtonovu Nesení kříže nejblíže právě dílo
Mistra Votivní desky. V jeho okruhu lze nalézt několik desek stejného námětu,
které jsem zatím vědomě ponechával stranou. Nyní bych se chtěl pokusit o
vytvoření vývojové řady, která by měla, byly-li moje dosavadní závěry správné,
podpořit (a v opačném případě vyvrátit) postulovanou chronologickou a autorskyfiliační vztahovou síť.
Řada se skládá ze čtyř desek – vedle Huntingtonova Nesení kříže jsou to dvě
malby stejného námětu tvořící vždy levou stranu diptychu na jehož pravém křídle
je Ukřižování – z vídeňské Österreichsche Galerie (obr. 38) a z Burgmusea
v hornorakouském Welsu (obr. 47). Posledním dílem je lícní strana desky, ne
jejímž rubu je namalována Olivetská hora a která pochází z benediktinského
kláštera v St. Lambrechtu a dnes je jako zápůjčka vystavena v Landesmuseum
Joanneum ve Štýrském Hradci (obr. 44). Jako doplněk k této řadě je možno chápat

Ibidem.
O vztahu, který poutal z tohoto hlediska Mistra Obětování v chrámu k soudobé londýnské Sv.
Trojici jsem se zmínil výše.
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781

215

Nesení kříže z cyklu tzv. Pašijových desek, který je chován ve Slezském zemském
muzeu v Opavě (obr. 61).
V rámci této řady máme dvě díla již relativně pevně určena – je to naposledy
analyzované Nesení z Huntingtonovy sbírky, které jsem zařadil do doby kolem
roku 1415 a Nesení kříže ze St. Lambrechtu – komparativní analýza jeho rubové
strany prokázala vznik kolem roku 1430 a z technologického hlediska není důvodu
domnívat se, že každá ze stran této desky vznikla v jiné době. Úkolem tedy zůstává
vyšetřit v již poměrně husté struktuře místo obou diptychů, což byla v dosavadní
literatuře vždy jedna z nejzásadnějších otázek spojených se studiem okruhu Mistra
Votivní desky. Její řešení se zásadně liší autor od autora, ale překvapivě dva hlavní
názory – vídeňský diptych je starší než diptych z Welsu a naopak – zastává
statisticky zhruba stejný počet badatelů (těch, kteří představili vlastní celkovou
koncepci vývoje vídeňské malby) Garzarolli-Thurnlackh,782 který welský diptych
publikoval, jej zařadil do pozdní fáze tvorby Mistra Votivní desky a tohoto názoru
se přidrželi i Baldass, Oettinger, Schmidt a naposledy Jörg Oberhaidacher.
Benesch, který se o nově objevené práci zmínil ještě před Garzarollim,783 byl
opačného názoru a mínil, že diptych z Welsu je mistrovou prací ranou. K němu se
přiklonili Stange, Vavra a Suckale. Jádrem argumentace byly vždy kvality jako
světlá barevnost, plošnost a vertikalita, které byly jednou hodnoceny jako blízké
kvalitám umění kolem roku 1400 a jindy jako vlastnosti, které jsou určující pro
monumentální desku Ukřižování z Lince – tu však veškerá dosavadní literatura
klade jednohlasně na konec vývojové řady a nezřídka ji spojuje s odlišnou
uměleckou individualitou zvanou Mistr Lineckého ukřižování. Tyto názorové
rozdíly se ovšem promítly i do autorského určení welského diptychu – autoři, kteří
mají zato, že jde o práci pozdní, nevylučují, že je dílem právě posledně
jmenovaného mistra. Výjimku zde tvoří Elisabeth Vavra, která hodnotila diptych
z Welsu jako práci ranou, ale zároveň jako dílo Mistra Lineckého ukřižování, a to
již z let 1420-1425.784

Garzarolli-Thurnlackh, Zur Identität des Votivtafelmeisters (cit. v pozn. 98), s. 48.
Benesch, Neue Materialien (cit. v pozn. 85), s. 83.
784 Vavra, Ein Kodex in Madrid (cit. v pozn. 190), s. 76. Není to ovšem myšlenka zcela originální,
protože diptych z Welsu považoval za rané dílo Mistra Lineckého ukřižování již Otto Benesch.
Rozdíl spočívá v tom, že Benesch viděl v tomto umělci hlavu celé dílny, které připisoval i obrazy
řazené ostatními badateli do œuvre Mistra Votivní desky (v tom zůstal vždy osamocen).
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Vyjdeme-li od nejstaršího díla této řady, a tím je nepochybně Nesení kříže z
kalifornského San Marina, musíme se ptát, které z dalších tří Nesení mu stojí
nejblíže. Kritériem však nebude v první řadě ikonografická náplň, ale slohové
vztahy a jejich pohyb po linii, kterou vynesla předchozí pozorování. Jako stylově
nejbližší se mi tak jeví Nesení kříže z vídeňské galerie (obr. 38). Nejprokazatelnější
je srovnání ústřední figury, která se ve všech čtyřech variantách mění pouze velmi
málo. Oba Kristové kalifornské a vídeňské desky mají k sobě nejblíže pojetím
draperie a jejího vztahu k tělesnému jádru. Je to ta samá měkká látka, modelovaná
jemnými stíny do nevysokých záhybů, jejichž četnost na vídeňské práci vzrůstá.
Celkový charakter draperie je poněkud pytlovitý a článkování postavy pod ní spíše
zaniká, ačkoli jistě nelze mluvit o draperii autonomní, ve smyslu umění kolem roku
1400. Příznačná je malířská kvalita a snaha o postižení taktilního charakteru látky,
která je u Krista vídeňského diptychu vystupňovaná a která zároveň charakterizuje
vrcholné období činnosti Mistra Votivní desky. Stejnou míru příbuznosti ukazuje i
postava biřice v červeném plášti, jenž vleče Krista na provaze (uvázaném ve Vídni
toliko kolem pasu). Jeho taneční postoj malíř mladšího obrazu precizoval a
zároveň jej učinil přirozenějším, draperie je však podobné kvality jako u desky
předcházející (jisté ztvrdnutí povrchu je dáno smělejším užíváním nasazované
běloby). Figurální typ se v proporcích nepatrně prodloužil, ale v obličejích zůstal
v hlavních rysech zachován. Příznačná je stupňující se míra kresebnosti v partiích
vlasů a vousů, které jsou na Huntingtonovu Nesení kříže pojaty velmi malířským a
sumárním způsobem.
Mezi oběma deskami však existuje řada významných rozdílů, které
nedovolují pomýšlet v obou případech na jediného Mistra. V první řadě se změnil
formát z téměř čtvercového na převýšený, což s sebou přineslo změnu kompozice a
prostorové výstavby. Lze snad však říci, že z hlediska kauzality tomu bylo naopak –
formát a kompozice byly přizpůsobeny názoru malíře na zapojení figury do
obrazového prostoru a v neposlední řadě na roli architektury v utváření tohoto
prostoru. Zatímco průvod na Huntingtonově destičce postupuje v jedné rovině
zleva doprava, zástup na vídeňském obraze, jakoby mířil zleva zpředu vpravo do
hloubi obrazu. Tím, že však jeho samotný konec, tj. postava, jíž její pokrývka hlavy
charakterizuje jako pohanského vládce a kterou snad můžeme považovat za Piláta
Pontského, vyhlíží z městské brány odsunuté poněkud do pozadí, dostává pohyb
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celé lidské masy jakýsi obloukový charakter a vrchol tohoto prostorového oblouku,
nejblíže k divákovi, zaujímá postava Krista. Prostorový koncept však znejasňuje
diagonální síť proplétaných linií, kterou tvoří Kristův kříž, žebřík, který nese
postava shodná s biřicem na tomtéž místě v Huntingtonově obrazu, a palcát, jenž
proti Kristu pozvedá holomek, který nemá ve starším díle bez obdoby. Tato síť pak
pevně provazuje čelo oblouku s jeho prostorově vzdálenějšími konci tím, že
vodorovné břevno kříže ještě vězí v otvoru brány, která však patří jinému
prostorovému plánu, než jeho nositel. O větším významu (mám na mysli ve
srovnání s americkým obrazem, nikoli absolutně), který malíř zobrazení prostoru
připisoval svědčí i hlubší pás volného terénu, který tvoří odstup mezi recipientem a
vlastním výjevem.
O faktu, že jde v případě vídeňského diptychu o dílo Mistra Votivní desky,
speciální literatura nikdy nepochybovala a příčinu k pochybnostem nezavdává ani
detailní srovnání. Svědčí o tom obličejový typus – až na postavu s palcátem a
turbanem nalezneme pro všechny vojáky z popravčího průvodu analogie v bitevní
scéně votivní desky – obliba profilového zobrazení (viz skupina vojáků vpravo
vzadu na Nesení kříže) a nepochybně také styl draperie. Ten odpovídá pojetí oděvů
na Votivní desce v takové míře, že je nutno uvažovat o velmi blízké době vzniku
obou děl. Srovnejme oděv Krista nesoucího kříž s pláštěm sv. Emy na Votivní
desce, nebo oděv Panny Marie na obou dílech. Vidíme stejný stupeň měkkosti
modelace a smyslu pro látkovost, stejný způsob vedení záhybů v dlouhých
paralelních liniích, co je nepatrně odlišné je míra s jakou se uplatňuje pod draperií
tělo na samotné Votivní desce, ale ta je do jisté míry dána pozicí světice, která je
zobrazena v kleče, což je kompozice, která obecně daleko více přeje uplatnění
tělesného článkování pod oděvem nežli pozice stojící či kráčející postavy.
Shodný je i postup vytváření obrazového prostoru jednak objemem postav
samotných a jednak rozvinutím akce na obloukovém půdorysu, které je uplatněno
na obou dílech. Také stupeň zpracování architektury jak v celku, tak v jednotlivých
článcích je analogický, když vezmeme v úvahu, že jednou tvoří architektura
samostatnou „figuru“ oživující pozadí výjevu a podruhé je konstitutivním prvkem
obrazové výstavby a nabyla tedy patřičně na monumentalitě.
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K přesnějšímu stanovení časového vztahu vídeňského diptychu a Votivní
desky ze St. Lambrechtu, který je nepochybně velmi těsný, přispěje i rozbor druhé
z desek – mnohofigurového Ukřižování typu, který je v německojazyčné literatuře
zván im Gedräng (obr. 37). Tento námět je spolu s výjevy Nesení kříže a Kristus na
Olivetské hoře nejčastějším tématem vídeňské deskové malby první poloviny 15.
století. I při jeho značné variabilitě lze pojmenovat několik základních prvků. Až na
výjimky jde o Ukřižování se třemi kříži, se zástupem Kristových přátel na jedné a
vojáků a židů na druhé straně. V levé části dominuje skupina s omdlévající Pannou
Marií, která je někdy dramaticky zobrazena jako zhroucená na zemi, naproti stojí
v čele skupiny dvojice diskutujícího setníka a velekněze. Ve dvou případech, a
jedním z nich je vídeňská deska, je pravá skupina (po Kristově levici) rozšířena o
dvojici klečících židů s pitoreskními výrazy, v jejichž případě se literatura
nedokázala dlouho shodnout na interpretaci – zda jde o židy třesoucí se bázní nebo
rouhající se Kristu, tedy jakési prodloužení výjevu Posmívání v čase. Naposledy
ukázal Oberhaidacher, že pravděpodobná je druhá domněnka. Motiv posmívání
sem přešel nezjištěnou cestou z italského umění, kde se tato blasfemická skupina
sporadicky objevovala na konci 14. století.785 Zajímavá je úplná absence Longina
na Ukřižováních z vídeňského okruhu, který se však pravidelně vyskytuje na
štýrských příkladech. Naproti tomu nikdy nechybí postava Stefatona. Duše kajícího
lotra je nesena anděly do nebes zatímco duši zatvrzelce rve ďábel a unáší ji do
pekel.
Oproti Nesení kříže (přičemž není pochyb, že obě desky pocházejí z jedné
doby, z jednoho celku a od jednoho malíře) je vídeňské Ukřižování zabydleno
postavami, jejichž tváře i oděvy jsou o málo tvrdší v modelaci. Je to patrné zejména
na srovnání tváří obou sv. Janů, draperie Panny Marie, či na postavě velekněze na
Ukřižování zcela vpravo, která je oděná do detailů shodně s biřicem, který ranami
napřaženou dlaní pohání Krista na Nesení kříže. Tento motiv – napřažené ruky
s otevřenou dlaní a vytrčeným palcem – patří k detailům, které lze nalézt na
každém obrazu z okruhu Mistra Votivní desky. Zvláště příkladně je tuhnutí
modelace patrné na aktech Krista a odsouzenců, které jsou pevně a detailně
prokresleny stínováním, a na jejich bederních rouškách, jež jako plechové trubice

785

Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 232, obr. 274.
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ostře trčí do prostoru. Posun vynikne, když vedle Krista z vídeňského Ukřižování
postavíme Krista z londýnské Sv. Trojice – prvního zástupce typu, který bude
vídeňská malba opakovat po následující tři století. Jeho tělo je spíše kompaktním,
měkce klenutým objemem, na rozdíl od článkovaného trupu vídeňského Krista.
Zřetelné je také, jak subtilní Kristovo tělo nabralo na diptychu z Vídně na
robustnosti. Rozdíl v modelaci bederní roušky je pak evidentní a situaci pouze
dokresluje.
Prostor Ukřižování úzce souvisí s prostorovým pojetím Nesení kříže, s nímž
tvořilo původně jediný celek a s nímž je kompozičně provázáno. Výjev se odehrává
ve třech rychle po sobě následujících plánech, přičemž postavy nejsou jen trpně
iluzivně vyrovnávány nad sebe, ale zabydlují prostor skutečně od přední roviny
obrazu dozadu (sv. Jan, za ním stojící a plačící jedna z Marií a teprve za ní vyrůstá
kříž s kajícím lotrem. Celé jeviště je uzavřeno lesíkem v pozadí, který je stejného
rodu jako vegetace za Madonou na Votivní desce. Teprve poté následuje neutrální
zlatá fólie.
Vše co bylo doposud řečeno o vídeňském diptychu (obr. 39, 40), o jeho
vztahu k Huntingtonovu Nesení kříže a ke Sv. Trojici z londýnské National Gallery
z poloviny 2. desetiletí 15. století a o vztazích a rozdílech mezi ním a Votivní deskou
z doby kolem roku 1425 mě vede k tomu, abych jej datoval do druhé poloviny 20.
let 15. století. Pro toto zařazení svědčí i komparace skupiny s omdlévající Pannou
Marií pod křížem se skupinou spících apoštolů z Olivetské hory původem z kláštera
v St. Lambrechtu, kterou jsem zařadil do doby kolem roku 1430. Pakliže
v modelaci tváří a oděvů první skupiny lze pozorovat první náznaky k tvrdšímu,
plastičtějšímu pojetí modelace, pak ve skupině druhé, a zejména v postavě sv. Jana
Evangelisty lze spatřovat těsně následující fázi onoho procesu. Vídeňský diptych
tedy vzniknul rukou mistrovou mezi Votivní deskou a křídlem s Olivetskou horou
přechovávanou v Joanneu, tedy pravděpodobně mezi léty 1425-1430.
Do doby kolem roku 1430 je tedy nutno zařadit také další příklad Nesení
kříže z vídeňské deskové malby, protože tato práce tvoří s Olivetskou horou na
rubové straně nedílný celek.786 Na tomto Nesení kříže (obr. 44) je pozoruhodná
786 Křídlo ze St. Lambrechtu nás staví před otázku rekonstrukce původních celků, z nichž dnes
známe většinou pouhé fragmenty. Desky ve Vídni a ve Welsu jsou jednohlasně interpretovány jako
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Huntingtonovým. Výjev je nepatrně rozmnožen o několik postav, z nichž jsou
viditelné najmě pouhé fragmenty a samozřejmě přibyla mohutná brána, z níž celý
průvod vychází. Formátu se ale tyto změny nijak nedotknuly, zůstal dále přibližně
čtvercový. Právě díky tvarové a motivické shodnosti lze velmi dobře sledovat
změny, které se udály v celkovém pojetí a které se dají opět vystihnout na škále
pohybu od malířské ke kresebné formě, od měkkosti k pevné a tvrdé modelaci, od
graciézní štíhlosti k robustnosti od jisté plošnosti figur k jejich plasticitě a od
zářivého světlého koloritu k potemnělé žhnoucí barevnosti. Ve všech těchto
kritériích jde Nesení z Joannea ještě za vídeňskou desku shodného námětu, ale
rozdíly mezi nimi, jakož i mezi Nesením kříže a Olivetskou horou na rubové straně
vedla již od dob Suidových k přesvědčení, že lambrechtské Nesení je prací jiné
individuality, než byl Mistr Votivní desky.787 Dlužno říci, že umělec kvalit
vedoucího mistra nedosahoval. To je patrné ze způsobu, jakým trpně citoval starší
vzor, přičemž nebyl schopen nadat gesta přesvědčivou životností (např. pochop
s napřaženou pravicí za Kristem). I tváře působí šablonovitě a neživě, a v podstatě
přehrávají repertoár, který je znám z díla Mistra Votivní desky, ale celek má
charakter kodifikovaného systému a vyprázdněné manýry. Pouze výrazná, en face
zobrazená, tvář Kristova (typu Veraikonu) je v náznaku prodchnuta emocí a lze z ní
vyčíst, jak asi vypadala původní tvář Krista na Huntingtonově destičce. Slabší
kvalitu malby podtrhuje i takový detail jako je oproti ostatním dílům zjednodušený
dekor puncování, které zde sestává z pouhých trojic teček, bez doprovodné linie
tvořící charakteristické nosy.
Část staršího bádání v čele s Pächtem788 viděla v Nesení kříže rané dílo
Mistra Lineckého ukřižování a fakt, že zdobilo významnější, vnitřní stranu křídla
diptychy. Nepochybně ale mueslo jít o diptychy zamýšlené pro liturgický provoz na určitém místě –
jejich velikost (bezmála 90, respektive 60 cm na výšku) totiž vylučuje možnost, že by šlo o diptychy
určené osobní zbožnosti vzdělaných donátorů, které byly zhotovovány s ohledem na transportní
možnosti, byly tedy daleko menší (v rakouském prostředí by mohla být fragmentem takového
diptychu například destička s Pietou Páně z vídeňské galerie. K diptychu jako obrazovému typu,
jeho vývoji a významu viz Wolfgang Kermer, Studien zum Diptychon in der sakralen Malerei
von den Anfängen bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts : mit einem Katalog, Tübingen
1967.
Existence křídla ze St. Lambrechtu (68x58 cm) však naznačuje, že z dílny Mistra Votivní desky
vycházely i rozměrnější oltáře, jejichž ohlasem může být někdejší retábl, z nějž dnes známe osm
desek přechovávaných ve Vídni, Budapešti a v Opavě. Viz níže.
787 Suida, Österreichs Malerei (cit. v pozn. 53), s. 13.
788 Pächt, Österreichische Malerei (cit. v pozn. 76), s. 69-70.
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vysvětlil Oettinger789 jako ocenění, jaké se práci mladého umělce dostalo od
samotného mistra, který se uskromnil a spokojil se s provedením vnější strany.
Podle mého názoru neplatí ani jedna z částí této výpovědi. To, že Mistr Lineckého
ukřižování byl kvalitnější uměleckou individualitou a malířem jiného naturelu než
autor lambrechtského Nesení doložím níže. Navíc není jednoznačné, že by se
v případě Nesení kříže jednalo o významnější – vnitřní stranu. Příklad
Třeboňského oltáře dokazuje, že na přelomu 14. a 15. století nemuselo být
pravidlem, že výjev se zlatým pozadím byl nutně na vnitřní straně křídla. Také
samotná Votivní deska ze St. Lambrechtu nemá zlaté ale tmavě modré pozadí
posázené hvězdami. Na druhou stranu na díle obsahově podobném, které pochází
ze stejného slohového okruhu, tedy na oboustranně malovaných pašijových
deskách z Opavy je situace tradiční – výjevy se zlatým pozadím byly ukazovány
pravděpodobně při prvním otevření, zatímco špatně dochované Kalnění Tří králů a
Ukřižování na vnějších stranách měly pozadí fialovo-modré s hvězdami a nadto
byly provedeny jednodušší technikou malby na samotné dřevo (podobně jako větší
část Votivní desky).790 Ať již vypadal oltář ze St. Lambrechtu, z nějž dnes známe
jediné křídlo, jakkoli, úvahy o přenechávání prestižnějšího úkolu pomocníkům jsou
poněkud anachronické, a to i v situaci, že by šlo o kvalitního mladého umělce. To
ale není případ lambrechtské desky. Jistá rigidita a manýra, kterou jsme v Nesení
kříže pojmenovali spíše svědčí pro to, že autorem byl nepříliš samostatný dílenský
pomocník, jehož předností bylo, že se dokázal velmi přesně držet mistrovských
předloh.791 Pro každý další soud by bylo zapotřebí důkladněji poznat systém
dílenského provozu v okruhu Mistra Votivní desky, o což se nejnovější bádání
pokouší, ale což bude zřejmě sotva možné bez dalších pramenných objevů.

Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 27-28.
Jiný názor na rekonstrukci oltářních křídel z nichž pocházejí tzv. Pašijové desky z Vídně,
Budapešti a Opavy představil recentně Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248),
s. 236. Vychází v něm z předpokladu, že malby, které do této skupiny patří lze i autorsky rozdělit na
dva celky. To má potom konsekvence pro úvahy o možné rekonstrukci původního oltáře.
791 Poklud je možno soudit podle kvalitní černobílé fotografie publikované u Oettingera (obr. 18),
tak Ukřižování, původem z novoměstského Neuklosteru, které Oettinger uvádí jako „heute in
Schweizer Privatbesitz“ (s. 29) a o kterém referuje Oberhaidacher, že je nyní v soukromém majetku
v Linci (Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 233), je prací právě autora
lambrechteského Nesení kříže. Tak jej hodnotí ostatně i Oettinger, který však obě díla připisuje
Mistru Lineckého ukřižování. Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 29.
789

790
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Druhý pašijový diptych se stejnými náměty jako ve Vídni byl objeven
v soukromé sbírce v dolnorakouském Welsu, nějakou dobu byl chován
v Landesmuseum v Linci a dnes je majetkem Burgmuseum opět ve Welsu (obr. 4647). Pro přehled odborné literatury o těchto deskách platí totéž, co jsme řekli o
diptychu vídeňském neboť tato dvě díla byla vždy hodnocena zároveň a ve
vzájemné závislosti. Problematické při hodnocení welského diptychu bylo vždy to,
že vykazuje jisté rysy stupňování vertikality, tvrdosti modelace a kresebnosti – tedy
vlastnosti, které v díle Mistra Votivní desky nalézáme v pozdní fázi v období vzniku
Walochova epitafu, ale zároveň jeho barevnost je světlá a zářivá, ukazující na fázi
ranou

– svojí podstatou

je to vlastně kolorit

srovnatelný s koloritem

Huntingtonova Nesení kříže. Tuto dichotomii se podařilo překonat Elisabeth
Vavrové, která navrhla vidět v autorovi diptychu z Welsu umělce, který maloval
monumentální Ukřižování z Lince – tím vysvětlila světlou barevnost, která je
skutečně linecké desce vlastní.792 Její zařazení diptychu do doby mezi léty 14201425 je však, domnívám se, příliš rané a bylo motivováno jiným trefným
postřehem. Podle autorky má totiž Mistr Lineckého ukřižování (a tedy i welský
diptych) natolik blízko k Mistru (klosterneuburského) Obětování v chrámu, že je
dobře možné zde předpokládat žákovský vztah. Protože však hodnocení Mistra
Obětování v chrámu převzala od Schmidta (projevuje se to i v tom, že podržela
rozdělení jeho œuvre na dva celky), který jeho činnost předpokládal kolem roku
1420, musela potom desky z Welsu datovat do této velmi rané fáze. Moje
chronologie (která předpokládá vznik klosterneuburského cyklu kolem roku 1430)
však umožňuje Vavrové názory na autorství i filiaci přijmout a přitom zařadit dílo
do doby, která je, vzhledem k vývoji Mistra Votivní desky, který nepochybně nebyl
bez vlivu na celou vídeňskou malířskou školu, v mnohém případnější – tedy do
období počátku 30. let 15. století
Srovnáme-li oba diptychy, z Vídně a z Welsu, je nutno konstatovat, že se
přes základní ikonografické a motivické shody svým provedením odlišují.
Obličejový typ zůstává sice zcela v intencích vídeňského malířství a nepřekračuje
rámec vyznačený poprvé Mistrem londýnské Sv. Trojice, nicméně v detailech je
nepatrně odlišný (například výrazně ustupující brady ženských postav či mužský

792

Navázala v tom na přesvědčení Otto Benesche, viz pozn. 323.
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typ zakukleného obličeje). Podstatněji rozdílné je pojetí draperií. Zaměříme-li se
na ústřední postavu Nesení kříže – Krista, vidíme, že vzorec záhybů se zahustil a
jednotlivé záhyby se začínají ostřeji zalamovat. Nejvíce však upoutá způsob
modelace, která je do značné míry postavená na podkresbě. Ta je štětcová a velmi
detailní – naznačuje přesně průběh jednotlivých řas a dokonce i jejich modelaci –
šrafovaným stínováním. Poloprůhledná barevná vrstva pak celek pouze koloruje
v jednom tónu, který je na vrcholech objemů nepatrně zesvětlen. Podobný postup
užil malíř i v postavě zády otočeného biřice nebo ve figuře sv. Jana na desce s
Ukřižováním. Ostatní postavy mají pláště modelované ještě tradičním způsobem –
změnou intenzity barevného tónu a podkresba, která se neuplatňuje tolik jako
v draperii Kristově, je rytá.
Také pojetí obrazového prostoru se proměnilo, ačkoli zřejmě díky
závaznému prototypu není tato změna nijak výrazná. Zdá se, že se ve výjevu Nesení
kříže sváří bytostný malířův sklon k plošnosti a výraznému rytmickému členění
výjevu se zálibou v architektuře a v architektonickém detailu, která zřejmě pramení
v umělcově školení v okruhu Mistra Obětování v chrámu. Stejně jako u něj (srv.
Klanění králů z obrazárny v Heiligenkreuzu) vymezuje jeviště zároveň směrem od
diváka a zároveň od levého kraje architektonický detail – pilíř brány, v níž se opět
objevuje postava Pilátova (výrazný detail bílých rukavic by mohl odkazovat na
Pilátova slova po vydání Krista židům a potvrdit tak moji identifikaci této figury).
Právě vášeň pro architektonický detail (kování mříže, konzoly nárožních vížek,
střecha čtverhranné věžice či prokreslené táflování interiéru brány) odlišuje welské
nesení od jeho pandánu ve Vídni, kde je architektura pojatá vyloženě znakově a
sumárně. Rytmizace a členění plochy, které v posledku přispívá i k dojmu plošnosti
celého výjevu, se projevuje tím, že zástup je vlevo uzavřen architektonickým
prvkem a vpravo obdobně nemizí za okrajem obrazu (jako ve Vídni), ale jeho čelo
je poněkud násilně stlačeno, odsazeno od rámu a akcentováno zřetelnou vertikálou
kopí s praporem, respektive obrysem pacholka, který jediný tuto hranici
překračuje. Při samém okraji obrazu však zlaté pozadí dosahuje až k horizontu,
který je nasazen asi v jedné třetině výšky.
Rytmizace pokračuje i na protější desce – začíná opět zlatou puklinou
sjíždějící až k horizontu a tento prvek (který výrazně snižuje dojem prostorovosti
obrazu) se opakuje ještě dvakrát, aby z výjevu vyčlenil jeho ideový střed – Kristův
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kříž. V místech, kde na vídeňském Ukřižování klečí oba posměváčci a provazují tak
skupiny vlevo i vpravo pod křížem je ve Welsu distance, která je podtržená ještě
vertikálou halapartny a meče. Takto oddělené skupiny pak tvoří pouze plošné
vzorce, které ani nemají možnost se rozvíjet dále hlouběji do prostoru, jehož iluzi
na starším Ukřižování vyvolávala vegetace opticky oddalující horizont – ta je na
welské desce opomenuta. Plošnost se projevuje zejména v pravé skupině, kterou
ovládla i jistá nivelizace obličejového typu, takže namísto starší rozmanitosti
(která, pravda, kombinovala stále stejné předlohy) zde vidíme několik de facto
identických tváří.
Rozdíly, které oddělují oba diptychy jsou ještě markantnější ve srovnání
welské práce s o málo mladším epitafem zlatníka Walocha od Mistra Votivní desky.
Je patrné, že obličejový typ k němuž se dopracoval Mistr Votivní desky ve svém
pozdním období se v provedení lišil od tváří, které vidíme na deskách z Welsu, a to
zejména svojí jemností. Ačkoli je modelace oproti raným dílům tvrdší, tahy
štětcem jsou vysloveně minuciózní, každý objem je vyklenut s maximální
pozorností a stínování a vysvětlování je velmi pozvolné a plynulé. Autor welského
diptychu se nebrání prudkému nasazování světel či sumárnějšímu pojetí v partiích
vlasů a vousů. Zcela jiného druhu je draperie – iluze objemovosti dosahuje malíř
opět velmi citlivou a zároveň pevnou modelací a podkresba se nikde neuplatňuje.
Vzorce záhybového systému jsou bohatší, ačkoli malíř welského diptychu zřejmě
čerpal ze stejného zdroje,
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ukazuje srovnání skladu draperie při zemi u

omdlévající Panny Marie ve welsu a u trůnící Madony pražského obrazu. O vztahu
k prostoru a k architektuře nelze než zopakovat – Mistr Votivní desky nejeví zájem
o architektonický detail, ale s postupujícím věkem ho více zajímá problematika
spojení architektury a figury v obrazovém prostoru. Malíř welských desek je
naopak typem popisným, narativním, který rád ulpívá na detailech, ale
architekturu chápe jako pouhou kulisu a o problematiku obrazového prostoru jeví
zájem spíše slábnoucí.
Podnětný je návrh Eisabeth Vavrové, uvažovat o díle Mistra Obětování
v chrámu jako o přímém východisku autora welského diptychu, v němž spolu s ní
tuším Mistra Lineckého ukřižování. Na tuto filiaci by poukazoval již zmíněný motiv
793 Nebo – a to je pravděpodobnější – byla pro welského mistra vzorem nějaká z nedochovaných
starších prací Mistra Votivní desky.

225

architektonického vymezení prostoru vlastního výjevu, způsob modelace, v němž
hraje důležitou úlohu podkresba (u Mistra Obětování v chrámu se s ním
nesetkáme běžně, ale užit je např. v plášti sv. Jana pod křížem v Klosterneuburgu),
či péče o architektonický detail, která u Mistra Obětování vystupuje do popředí
hlavně u obou eponymních děl – v Klosterneuburgu i ve Vídni. Zdráhal bych se ale
v této věci vynést soud podobně jednoznačný jako Vavra, neboť ze srovnání
diptychů z Vídně a z Welsu je zřejmé, že vliv Mistra Votivní desky na celý okruh byl
určující a že, jak naznačuje Schmidt a dále rozvíjí Suckale, při pokusu o detailní
rozpletení vzájemných vztahů mezi pracemi vídeňské školy z první poloviny 15.
století narážíme na limity poznání tehdejší dílenské praxe – a to zvláště v případě
dílny tak mohutné a produktivní, jakou byl vídeňský ateliér.
Monumentální deska s mnohafigurovým Ukřižováním chovaná od první
poloviny 19. století v Landesmuseum v Linci (obr. 48) byla rovněž předchozím
bádáním hodnocena mnohdy rozličným způsobem.794 Nejoriginálnější zhodnocení
představil Otto Benesch,795 který si samotné Ukřižování cenil natolik, že v jeho
autorovi viděl vedoucího celé vídeňské dílny, v níž byl autor Votivní desky ze St.
Lambrechtu pouhým pomocníkem. Benesch také později přišel s dodnes
zastávanou tezí o původu pašijových desek z Vídně, Budapešti a Opavy
z rozměrného oltáře, jehož středem byla právě linecká deska.796 Otto Pächt soudil,
že Mistr Lineckého ukřižování byl vedoucím dílny, která pracovala paralelně
s dílnou Mistra Votivní desky – tomuto ateliéru připsal některé méně kvalitní
práce jako Nesení kříže ze St. Lambrechtu či Ukřižování, dnes v soukromé linecké
sbírce.797 Oettinger považoval Mistra Lineckého ukřižování za nejnadanějšího žáka
Hanse von Tübingen (Mistra Votivní desky) 798 a Stange vidí v obraze organické
pokračování stylu Mistra Votivní desky (tedy Mistra Hanse) a schopnému
pomocníkovi připisuje pouze křídla – pašijové desky.799 Názor Vavrové jsem
794 213×152 cm. Prastaré inventární číslo „(820-1) - G 1“ svědčí podle Schultese pro hornorakouský
původ obrazu. Památky z této oblasti totiž tvořily jádro pozdějších sbírek zemského muzea.
Schultes – Prokisch, Gotik Schätze (cit. v pozn. 18), s. 85, 264. K Oettingerově názoru viz pozn.
356.
795 Benesch, Zur altösterreichischen Tafelmalarei (cit. v pozn. 63), passim.
796 Benesch, Neue Materialien (cit. v pozn. 85), passim.
797 Pächt, Österreichische Malerei (cit. v pozn. 76), s. 70.
798 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 30.
799 Stange, Deutsche Malerei XI (cit. v pozn. 164), s. 15-17.
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zmiňoval podrobněji. Schmidt se v posledním příspěvku k této problematice kloní
k tomu, že Mistr Lineckého ukřižování byl partnerem Mistra Votivní desky
v mohutné vídeňské dílně a nelze jednoznačně rozhodnout kdo z nich byl vůdčí
osobností.800 Suckale a Oberhaidacher se vyslovují pro rezignaci na pokus o určení
jednotlivých rukou a filiací a přimlouvají se za všezahrnující pojem Großwerkstatt.
Tato dílna v Oberhaidacherově pojetí produkovala veškerý zachovaný fond od
štýrského oltáříku s Ukřižováním a s apoštoly na pevných křídlech po Ukřižování
z Lince.801
Z tohoto letmého přehledu je zřejmé, že je stěží možné přijít do diskuse
s originálním vkladem i v případě, že by to bylo mojí prvotní motivací. Jak jsem
naznačil, považuji Linecké ukřižování za dílo umělce, který maloval rovněž diptych
z Welsu, a to za dílo kvalitnější a tedy eponymní a zároveň pokročilejší. Figurální
kánon dosáhl vertikality, kterou nalezneme v pozdním díle Mistra Votivní desky,
ve Walochově epitafu, ale zdaleka ne na tak vyhraněném stupni. Za předstupeň lze
považovat skupinu v čele s veleknězem a setníkem na welském Ukřižování. V Linci
je však až manýristické protažení proporcí patrné zejména ve skupině Kristových
přátel. Panna Maria se nehroutí v mdlobách, jako na starších případech, ale
s pokleslou hlavou zůstává vztyčena, aby tak lépe vynikla její štíhlá postava. I
klečící Máří Magdaléna pod křížem nebo postava ukřižovaného Krista podléhají
téže tendenci. Obličejový typ vychází z welského diptychu, pouze vyzrál a zjemnilo
se jeho finální provedení – patrné je to například na tváři sv. Jana. Některé tváře
však odrážejí i starší tradici. Například andělé vznášející se kolem Ukřižovaného
jsou příbuzní andělů z Votivní desky a samozřejmě z Walochova epitafu. Ostrý
profil tváře Marie Magdalény má svůj vzor v repertoáru dílny Mistra Obětování
v chrámu o čemž svědčí profil anděla z dílenského Zvěstování v Klosterneuburgu.
Že šlo původně o tvář mužskou potvrzuje i, pohříchu poněkud nenaplněná, snaha
lineckého malíře model zjemnit a poženštit. Jiné tváře již ukazují svým hrubým
realismem do budoucna (voják ukazující na Krista ve zcela horní řadě postav nebo
individualizované tváře duší obou lotrů). Tento fakt nás upozorňuje na to, že
s obrazem Lineckého ukřižování již vstupujeme do doby blízké vzniku prvních

800
801

Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 487.
Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 226.
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skutečně pozdně gotických malířských památek v rakouském prostředí, jako byl
například oltář krále Albrechta v Klosterneuburgu malovaný kolem roku 1439.
K pozdní gotice již ukazují i některé prvky draperií spadajících v dlouhých
paralelních záhybech, které se při zemi prudce ohýbají a tvoří útvary složené
z ostrých cípů. Modelace draperií využívá v některých případech (tmavomodré
pláště na obou stranách obrazu) postupu popsaného u Krista na welském Nesení
kříže – stíny jsou naznačeny již ve šrafované podkresbě a tenká vrstva barvy pouze
koloruje celek. Znakem pozdní vývojové fáze je také jisté samoúčelné zmnožování
počtu asistujících postav (zcela netradiční v rakouském kontextu je například
přítomnost Veroniky s rouškou s pravou tváří Kristovou), kterých je zde zhruba
dvojnásobný počet, než je u mnohafigurových Ukřižování průměr. Označení im
Gedräng tak nabývá na novém doslovnějším smyslu. Postavy se totiž opravdu
nevejdou do prostoru jim určeného a tak dochází k tomu, že jednotlivé skupiny
narůstají – nikoli však do hloubky, ale do výšky. V tomto návratu ke staršímu
principu iluzivního prohloubení obrazového prostoru se nejlépe odráží malířův
sklon k plošnosti. Figury jsou vlysovitě vtěsnány do jednoho prostorového plánu,
který je pouze konvenčně odsazen pruhem vegetace od roviny divákovy. Dlužno
ovšem dodat, že umělec tuto finesu ovládl velmi dobře když dojem skutečného
odstupu posílil mírným předsunutím Máří Magdalény do této zóny a zároveň zbylé
aktéry postavil na nevysoký skalnatý stupeň, který je od travnatého pásu
jednoznačně oddělen. Nelze se tedy domnívat, že rezignace na otázku prostoru byla
zapříčiněna sníženou uměleckou potencí. Důvodem byl zřejmě skutečně naturel
malíře, odlišný od názoru Mistra Votivní desky, který se ve své zralé fázi tímto
problémem zabýval, ačkoli mu nebyl tak bytostně vlastní jako například Mistru
Obětování v chrámu. Se staršími deskami mistra pojí linecký obraz i nízko
posazený horizont, který ještě zužuje obrazové jeviště. Usuzuji na něj z drobného
detailu, který byl také převzat z welského diptychu, totiž z césury mezi skupinou po
Kristově pravici a svislým břevnem jeho kříže. Ta je vyplněna zlatým pozadím a
byla by nepochybně svedena až k zemi, nebýt postavy klečící Magdalény, jež spodní
část štěrbiny zakrývá. Se sklonem k plošnosti se pojí cit pro dekorativní účin
ornamentu. Ornamentem v tomto případě míním plošné figury jako tvary
povlávajících bederních roušek, andělská křídla v kombinaci s draperiemi, nebo
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řadu rukou, směřujících v různých gestech ke Kristu a koncentrujících nejen
vnitřní linie, ale i divákův pohled k ideovému i kompozičnímu středu výjevu.
Barevnost obrazu se odlišuje od temného koloritu Walochova epitafu, ale
není již tak jasná a světlá jako v případě welského diptychu. Podržuje si však jeho
pestrost. V první řadě je ale velmi rafinovaná a podtrhuje jak dekorativní účin
obrazu, tak i jeho vertikalitu. Ve výrazných svislých pásech se totiž s promyšlenou
nepravidelností střídají základní barvy: lahvově zelená, tmavě modrá a sytě
červená, doplněné jasnou bělobou šátků. ve střední vrstvě se jako intermezzo
zvedají ruce, z nichž dvě jsou oděny do jasně červených rukávců a v nebeské sféře
pak dominuje červeň andělských (ale i ďábelských) křídel a těl doplněná o silný
akcent tmavě modrého pláště, který koresponduje s oděvem Bohorodičky stojící
přímo pod jeho andělským nositelem. Svým rozložením ve velkých plochách
přispívá výsledný barevný akord k provázání celé kompozice v jediné prostorové
rovině, jinými slovy podtrhuje její plošnost.
Na základě výše řečené charakteristiky a naznačených vztahů k diptychu
z Welsu a k Walochovu epitafu se domnívám, že vznik Ukřižování z Lince spadá do
poloviny 30. let 15. století. Pro toto zařazení svědčí také srovnání s reliéfní
výzdobou tympanonu kostela v Mariazell.802 Tympanon (obr. 49) je složen ze dvou
částí, které podle znaků vznikly za panování krále Albrechta II., přesněji na
přelomu let 1437/1438.803 Spodní část tesaná z mramoru čerpá z kompozice
Votivní desky a je tedy (nejzazším) datem ante quem pro vznik této památky.
Horní část, již zřejmě prováděl jiný umělec a která je z vápencového kamene,
opakuje velmi přesně kompozici Lineckého Ukřižování (setník, voják ukazující na
Krista v zadní řadě, Máří Magdaléna pod křížem) a mísí ji s dalšími prvky běžnými
v okruhu Mistra Votivní desky (sedící židé). Horní část tympanonu nabízí tedy
datum ante quem pro vznik Lineckého ukřižování.804 A protože linecký obraz

802 Vztahů, které váží mariazellský tympanon k vídeňské (v jeho pojetí štýrské) malbě si prvý
povšimnul Wilhelm Suida. Datoval jej však příliš brzy bez ohledu na zobrazené erby (Ukřižování
dokonce k roku 1400). Suida, Österreichs Malerei (cit. v pozn. 53), s. 11.
803 Oettinger, Hans von Tübingen zu Wiener-Neustadt (cit. v pozn. 108), s. 56-57.
804 Podobně soudí i Lothar Schultes, in: Brucher, Geschichte (cit. v pozn. 5), s. 396, kat. č. 164.
Vzájemný vztah vyzdvihl také Oettinger (Oettinger, Hans von Tübingen zu Wiener-Neustadt (cit.
v pozn. 108), s. 57.), ale jeho směr upravil k obrazu svojí teorie, podle níž pochází linecký obraz
z doby kolem roku 1450. Zatímco tedy spodní část tympanonu je ovlivněná kompozicí Votivní
desky, horní část, podle Oettingera, ovlivnila podobu Lineckého obrazu. Tomuto směru však
odporuje právě kompozitní charakter mariazellského reliéfu.
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vznikl nepochybně ve 30. letech 15. století, je v jeho případě takový přesný bod
mnohem důležitější, než v případě o desetiletí starší Votivní desky. Příklad reliéfu
v Mariazell potvrzuje váhu vlivu, který měla vídeňská dílna nejen na příbuzná
malířská odvětví (sklomalba) ale i na jiný obor umění – na sochařství. Druhým
výtěžkem naznačených komparací je poznatek, že vídeňská dílna byla vnímána ve
své době jako jeden celek (potvrzuje se tak názor Schmidtův a Suckaleho) a každý
pokus o zpřesnění atribucí a filiačních vztahů (předkládaný nevyjímaje) se
pohybuje nikoli v rámci několika dílen, ale v kontextu jednoho supraateliéru,
v němž pracovalo v těsnější či volnější závislosti několik výrazných individualit,
z nichž nejnadanější a vůdčí byl umělec skrývající se pod pomocným jménem Mistr
Votivní desky.
Domnívám se, že kvalita lineckého obrazu (a ostatně ani diptychu z Welsu)
nedovoluje posuzovat Mistra Lineckého ukřižování jako malíře, který by byl
umělecky výrazně slabší než Mistr Votivní desky. Nezdá se proto pravděpodobné,
jak již bylo řečeno výše, že by byl autorem nepříliš silných malířských výkonů,
jakými jsou Nesení kříže z kláštera v St. Lambrechtu či Ukřižování z linecké
soukromé sbírky (obr. 45), která jsou zřejmě prací jediné ruky. Ze stejného důvodu
si dovoluji postulovat možnost,805 že ani řada tzv. Pašijových desek z Vídně,
Budapešti a Opavy není dílem samotného mistra. Předtím, než se pokusím tuto
domněnku podepřít stylově kritickou argumentací, musím se zmínit ještě o jedné
malbě, která se pravidelně objevuje ve výčtech Mistrova œuvre. Je jí nevelká
destička se sv. Kryštofem z Berlína (obr. 62).806 Pächt a Oettinger ji řadí na počátek
jeho díla, po bok Nesení kříže ze St. Lambrechtu. Již sama tato příbuznost by tedy
v naší koncepci vylučovala autorství Mistra Lineckého ukřižování. Proti tomuto
autorství mluví také zájem, s nímž je zobrazena krajina, jejíž horizont dosahuje
v pravé části horního okraje obrazové plochy. Ruku malíře lambrechtského nesení
vylučuje zřetelná měkkost modelace a přirozenost pohybu. Zdá se, že nejblíže má
berlínský sv. Kryštof přímo k tvorbě Mistra Votivní desky kolem roku 1430, kdy

805
806

Navazuji v tom na názor Stangeho. Stange, Deutsche Malerei XI (cit. v pozn. 164), s. 19.
Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz; 21,5×15 cm
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vzniká Olivetská hora na „rubu“ křídla s Nesením kříže z kláštera v St.
Lambrechtu.807
S hodnocením

okruhu

Mistra

Lineckého

ukřižování

úzce

souvisí

problematika pochopení a hodnocení tzv. Pašijových desek či Pašijových řad
(Suida). Soubor sestává z osmi deskových obrazů z nichž čtyři – Vjezd do
Jeruzaléma, Poslední večeře, Zajetí Krista a Posmívání Kristu (obr. 50-53) –
pocházejí z hornouherského území, z Pováží a spolu s kolekcí Miklóse Jankoviche
se v první polovině 19. století dostaly do sbírek uherského Národního muzea a
později do Muzea krásných umění v Budapešti.808 Dva posledně jmenované přešly
v rámci kulturně-majetkového vyrovnání na přelomu let 1932/33 za úplatu do
vídeňské Österreichische Galerie.809 Zbylé čtyři desky – Kristus na Olivetské hoře,
Nesení kříže, Kristus před Kaifášem a Zmrtvýchvstání, z nichž poslední dvě nesou
malbu i na zadní straně: Klanění Tří králů a Ukřižování (obr. 54-61) – byly
objeveny na zámku v Hradci u Opavy, odkud byly přičiněním Edmunda Wilhelma
Brauna získány roku 1924 do sbírek Slezského zemského muzea v Opavě.810
Suida uvedl do odborné literatury tzv. Mistra Pašijových řad, kterému
připsal oba soubory a který byl podle něj odchovancem vídeňské dílny působícím
ve východních oblastech s německým osídlením.811 Pächt považoval desky za dílo
Mistra Lineckého ukřižování.812 Otto Benesch vyšel v monografické studii
věnované Pašijovým deskám813 z názoru Pächtova, spojil oba celky do jednoho a
vysvětlil jej torzo dvojitých křídel oltáře, jehož střed tvořilo Linecké ukřižování.
Obrazy připsal přímo hlavnímu mistru celé dílny. Tento návrh nepřijal Suida, který
zařadil autora desek do blízkosti Mistra Obětování v chrámu a výslovně odmítl
hypotetické spojení s Lineckým obrazem.814 Oettinger viděl v Pašijových deskách
dílo Mistra Oltáře sv. Ondřeje a jejich vznik předpokládal v době kolem roku 1450.
Výše řečené však postuluji pouze jako pracovní hypotézu, jelikož je mi dotyčný obraz znám
pouze z fotografie v Oettingerově knize.
808 Zabern, Sigimundus (cit. v pozn. 254), s. 607.
809 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 33.
810 Původně však pocházejí z kaple zámku velehradských premonstrátů v Hlavnici u Opavy, kam se
dostaly neznámo kdy. viz Jaroslav Pešina, German Painting of the 15th and 16th Centuries.
Prague 1962, Tab. IV.
811 Suida, Die wiener Malerschule (cit. v pozn. 46), s. 51
812 Pächt, Österreichische Malerei (cit. v pozn. 76), s. 70.
813 Benesch, Neue Materialien (cit. v pozn. 85).
814 Suida, Der Meister der Passionsfolgen (cit. v pozn. 95).
807
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Zároveň přijal i Beneschovu představu velkého křídlového oltáře s Lineckým
ukřižováním na střední desce, který spojil s fundací Fridricha III. v novoměstském
Neuklosteru.815 Naposledy se Lothar Schultes postavil rezervovaně k představě
velkého křídlového oltáře a poukázal na pravděpodobný hornorakouský původ
Lineckého

ukřižování,

který

neodpovídá

Oettingerově

představě

velké

novoměstské fundace kolem roku 1450, tudíž ani hypotetickému původu
Pašijových desek právě z Neuklosteru.816 Oberhaidacher naproti tomu ztotožnění
desek s oltářními křídly doplňujícími linecký obraz přijímá, ale přijímá (a
modifikuje) prvotní názor Suidův, když mluví v rámci tohoto celku o dvou
autorech.817
Při srovnání všech desek je patrné, že jde o jednolitý celek. 818 Rozdělení na
dva autorské okruhy postrádá opodstatnění, stejně jako Oberhaidacherova
domněnka o dvou „stylových modech“, za nimiž by mohli stát dva různí umělci.
Nejvýše je možno uvažovat o tom, že autor používal různých předloh, z nichž
některé mohly mít blíže ke starší stylové fázi (to se týká podle našeho názoru pouze
postavy apoštola Petra na Vjezdu do Jeruzaléma, jehož draperie navazuje na starší
štýrské příklady a je Oberhaidacherovi východiskem zmíněných úvah). Stěží lze
však hovořit o volním a reflektovaném procesu volby mezi stylovými polohami.
Naopak figurální kánon, obličejový typ (zejména přesně se opakující tvář Kristova),
pojetí draperie a její objemová modelace, kolorit i podstatné otázky obrazového
prostoru – to vše je v jednotlivých deskách přítomno stejnou měrou a na stejném
stupni. Podíl více autorů se tak zdá být vyloučen.
Prvním krokem k formulaci názoru na možnost rekonstrukce velkého oltáře
s Ukřižováním z Lince uprostřed a s Pašijovými deskami tvořícími dva páry
pohyblivých křídel je prověření hypotézy, že autor obou těchto děl byl jeden, a to
malíř konvenčně zvaný Mistr Lineckého ukřižování. Vyjdeme-li z kvalit, které jsou
podle předchozího rozboru vlastní lineckému obrazu, musíme dát za pravdu
Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 36
Schultes – Prokisch, Gotik Schätze (cit. v pozn. 18), s. 85, 264. Proti tomu je však třeba
podotknout, že když Oettinger hovoří o předpokládaném původu celého hypotetického oltáře
z Neuklosteru ve Vídeňském Novém Městě (Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 35,
36, pozn. 1), tak předpokládá, že tento oltář existoval ve své původní podobě do roku 1833, kdy se
velké Ukřižování dostalo do nově zřízeného Landesmuseum v Linci (!) Odvolává se přitom na
„freundliche Mitteilung von Dir. Ubell“; Srov. pozn. 334.
817 Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 237-238.
818 S nepatrnými odchylkami jsou rozměry všech desek cca 100×70 cm.
815
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Suidovi, který uvažoval v případě Pašijových desek o samostatném umělci. Sklon
k vertikalitě se zajisté ve figurálním kánonu těchto obrazů uplatňuje. Patrné je to
například na deskách s Vjezdem do Jeruzaléma, Olivetskou horou či Zajetím
Krista. Tento fakt lze ale považovat za obecnější charakteristiku vídeňské malby ve
30. letech 15. století, protože jsme jej pojmenovali již na Lineckém ukřižování i na
Walochově epitafu vyznačujícím závěrečnou fázi tvorby Mistra votivní desky ze St.
Lambrechtu. Proto je nutno považovat tuto kvalitu Pašijových desek spíše za
vodítko datační nežli atribuční. Obličejový typ zůstává v pevném rámci vídeňské
tradice – oválné hlavy, delší bambulovitě rozšířené nosy, vlasy a vousy s výraznými
nasazovanými světly, která popisují jednotlivé prameny. Od tváří lineckého obrazu
se však odlišují jedním detailem – zpracováním očí. Doširoka otevřené oči
naplněné až dětským údivem se zvýrazněným bělmem, vysoce vyklenutým obočím
a zdůrazněnými podočnicovými váčky stupňují tyto charakteristiky až na rovinu
rukopisného znaku. Modelace draperií na Pašijových obrazech je měkčí než klenutí
záhybů na velkém Ukřižování, ačkoli jejich vzorec a průběh zůstává stále týž,
složený zejména z dlouhých paralelních záhybů, které se při zemi tu ostřeji, tu
pozvolněji ohýbají a rozšiřují základnu postavy typickými „vídeňskými“ špičatými
cípy. Jistou inovací jsou zkrácené draperie, které právě tuto dekorativní hru
nedovolují a omezují se na prosté vertikální řasení (Kristův oděv ve výjevech
Kristus před Kaifášem a Zajetí Krista). Specifickou podkresbu, která de facto
zastupuje barevnou modelaci povrchu – s jakou se setkáváme na welské desce
s Nesením kříže – na Pašijových deskách nenalezneme, ačkoli princip šrafování
v podkresbě byl autorovi obrazů znám, jak ukazuje detailní pohled na draperie
zejména bílé barvy, pod nimiž podkresba viditelně prosvítá – sv. Jan na Olivetské
hoře či Kristus na desce s Posmíváním. Šrafování tu však nenahradilo modelaci
barevným tónem, která je stále primární.
V názoru na obrazový prostor stojí autor desek blízko Mistru Lineckého
ukřižování, z některých obrazů lze však vyčíst prohloubenější smysl pro tyto
otázky. V deskách jako je Poslední večeře, Kristus před Kaifášem, Nesení kříže, ale
i Vjezd do Jeruzaléma pracuje malíř s jediným plochým obrazovým plánem a iluzi
hloubky v něm vyvolává prostým vršením jednotlivých postav nad sebe (Poslední
večeře). Roli architektury v jeho kompozicích osvětluje budapešťský Vjezd do
Jeruzaléma: Brána je zobrazena obdobně, jako na welském Nesení kříže, s jedním
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pilířem vymezujícím ze strany obrazové jeviště. Tím však její prostorotvorná
funkce končí a další pojetí je velmi schematické a kulisovitě ploché.819 Také
obrazový horizont, pokud se uplatňuje, zůstává poměrně nízko (Nesení kříže).
Rovněž finesu s podtržením prostorové distance od přední roviny obrazu pomocí
travnatého pásu, který je od následujícího výjevu oddělen skalním stupněm lze
odvodit z Ukřižování v Linci. Tak je tomu na Olivetská hoře v Opavě, kde je navíc,
podobně jako v Linci tento pás zabydlen postavou (sv. Jana), která tvoří jakýsi
repusoirový prvek.820 Na této desce lze ale demonstrovat i zmiňovanou větší
citlivost pro otázky prostoru (která však automaticky neznamená větší schopnost
vyvolání prostorové iluze). Právě repusoirová postava sv. Jana a naopak figura sv.
Jakuba přesvědčivě zobrazená až za (nikoli nad) sv. Petrem a skalka se stromovím
uzavírající levou část obrazu ukazují snahu rozvrhnout výjev do více plánů.
Omezené schopnosti umělce na tomto poli však odhalují nejasné prostorové vztahy
ovládající pravý okraj obrazu, kde je mezi figuru Krista a skalní útvar, na němž se
zjevuje kalich hořkosti (předpověď utrpení je ještě zdůrazněna křížem, kterým se
anděl tohoto kalicha dotýká), vsunut remízek, který sice skalku přesvědčivě
vzdaluje přední rovině obrazu, zároveň však působí rušivě právě vzhledem
k postavě klečícího Spasitele a jehož místo by mělo spíše být až za zmiňovaným
skalnatým útvarem. Na obraze Zmrtvýchvstání se malíř snaží pomocí (nepříliš
zdařilého) perspektivního zobrazení sarkofágu navodit iluzi trojrozměrného
prostoru, zatímco v desce Posmívání Kristu se vrátil ke staršímu konceptu postavy
sedící na trůnu s velmi výraznou podestou zajišťující prostorový odstup, který ve
vídeňské malbě představil Mistr Londýnské sv. Trojice a jejž propracovával
v nepříliš vzdálené době (ovšem na jiném kvalitativním stupni) Mistr Votivní desky
v Epitafu Sigmunda Walocha z Vídeňského Nového Města.
Kolorit obrazů je poněkud vzdálen jasné a pestré barevnosti welského
diptychu i linecké desky. Nevyznačuje se rafinovaností ve střídání barev a harmonií
základního akordu, ale zůstává poněkud suchopárný. Barvy jsou sjednoceny
potemnělou intenzitou a spíše než povrchovým leskem jsou prostoupeny vnitřní

Naopak rozdíl mezi oběma autory lze registrovat v rozdílné míře popisnosti a záliby v detailu,
která je v případě architektury na budapešťské desce – v protikladu k welskému obrazu – omezena
na naprosté minimum.
820 Řešení, které stálo v pozadí opavské kompozice je k vidění na Olivetské hoře v Joanneu, kde sv.
Jan již leží, ale ještě je kompozičně spojen v jeden celek se svými svatými druhy.
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energií, která však není příliš výrazná. Ve srovnání s Lineckým ukřižováním je
nápadná sytě růžová barva inkarnátů na Pašijových deskách. Rovněž specifická
kvalita, která se objevuje v rané práci Mistra Lineckého ukřižování, tedy cit pro
detail a pro drobnopisné vidění s nímž se věnuje struktuře mříže na welském
nesení a pod. – to vše je zde opuštěno ve prospěch sumárního vidění a zacílení na
jednoduché geometrické formy. Vyprávěcí a popisný potenciál obsažený v tématu
pašijového cyklu „zůstal nevyužit“.821
Z výše řečeného lze vyvodit první závěr: malíř Pašijových výjevů nebyl
totožný s anonymem pomocně nazvaným Mistr Lineckého ukřižování. Vedle výše
zmíněných rozdílů tomu nasvědčuje také rozdílná malířská kvalita, která je
v případě welského diptychu a lineckého obrazu přeci jen větší nežli v případě
obrazů, které místy působí poněkud provinčním dojmem (Poslední večeře či
Zmrtvýchvstání). Druhá otázka zní, zda je pravděpodobné, že Pašijové desky
pocházejí z křídel oltáře, jehož střed kdysi tvořilo Linecké Ukřižování, jak navrhnul
Otto Benesch. Je nutno zdůraznit, že na podporu této hypotézy nikdy nebyl
přinesen jediný důkaz pramenný či technologický a od počátku se opírala o
přesvědčení o totožnosti autora u obou děl a o fakt, že rozměry desek poměrně
přesně (s určitou odchylkou, kterou je možno přičíst na vrub původnímu
zarámování) odpovídají velikosti lineckého obrazu v poměru 1:2 u svislých i
vodorovných stran. Je však otázkou, zda mohou být rozměry dostatečným
důvodem pro takovou hypotézu, zvláště když uvážíme, že podobný střední formát
mohl být ve Vídni běžnější.822 S námitkou, že námět Ukřižování se objevuje i na
vnější straně desky se Zmrtvýchvstáním z Opavy se vyrovnal již Benesch poukazem
na oltář v norimberském kostele sv. Jana z dílny Tucherova mistra, kde dochází ke
stejnému opakování a svůj argument podpořil ještě formulací hypotézy, že Mistr
Tucherova oltáře byl jedním z nejlepších žáků Mistra Lineckého Ukřižování.823
Podle mého názoru není Beneschova rekonstrukce zcela přesvědčivá právě
kvůli zjištěným rozdílům mezi cyklem Pašijových desek na jedné a velkým
Ukřižováním na druhé straně. Nejde přitom primárně o rozdíly v detailech, ale o
821

János Végh, Deutsche und Böhmische Tafelbilder des 15. Jahrhunderts. Museum der bildende
Künste Budapest, Christliches Museum Estergom, Budapest 1967. kat. č. VII.
822 Podobných rozměrů je například vídeňský diptych Mistra Votivní desky a míry obrazů Oltáře sv.
Ondřeje z vídeňského Diecézního musea jsou cca 52×35 cm, tedy opět v poměru 1:2 k Pašijovým
deskám.
823 Benesch, Neue Materialien (cit. v pozn. 85), s. 84, 88.
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rozdíl kvalitativní, který je takového charakteru, že nemůže být vysvětlen pouhým
odstupňováním významu, jenž byl v hodnocení a potažmo v dílenské praxi
přikládán střední části oltáře, určené k prezentaci při svátečních příležitostech, a
křídlům (a jejich vnějším stranám). I kdybychom případně přijali možnost, že dvě
takto kvalitativně odlišné části mohly původně tvořit jeden celek (a frapantním
dokladem pro tuto možnost by mohl být Znojemský oltář z vídeňské
Österreichische Galerie, v němž se mizivá jakost maleb na vnějších stranách křídel
– jejich autor čerpal rovněž z motivické a formální zásobnice zde sledovaného
okruhu – snoubí se zcela výjimečnou kvalitou vnitřních reliéfů s dochovanou
původní polychromií), tak se nezdá pravděpodobné, že by tomu podobně bylo u
celků s natolik odlišným koloritem. Jejich případné spojení by muselo působit
příliš rušivě.824 Přikláním se tedy ke skeptickému názoru Suidovu, že v případě
Lineckého ukřižování a Pašijových desek nešlo ani o jediného autora, ani o
pozůstatky jednoho oltáře. Naproti tomu je třeba odmítnout Suidovo (a
Oberhaidacherovo) přesvědčení, že rozdíly mezi jednotlivými deskami cyklu jsou
takové povahy, že vyžadují předpoklad dvou různých celků nebo dokonce dvou
autorů.
Z charakteristiky Pašijových desek a z analýzy jejich vztahu k dílu Mistra
Lineckého ukřižování vyplývá, že v případě jejich malíře šlo o umělce nikoli
prvořadého (ale stále samostatnějšího, než byl například tvůrce Nesení kříže ze St.
Lambrechtu), jehož výtvarný projev má však k Lineckému mistrovi blíže než
k dílům vedoucího autora Votivní desky. Odpověď na otázku po jeho školení
nemůže zatím být jasněji formulovaná, protože prvky jeho malířského umění jsou
všechny odvozené ze širšího kontextu vídeňského okruhu, aniž by byly obohaceny
nějakým originálnějším vkladem se stopovatelnou genezí. Je tedy nutno
předpokládat, že malíř vycházel z díla Mistra Lineckého ukřižování a jeho
prostřednictvím poznal zřejmě i práce Mistra Obětování v chrámu. Nebyly mu ale
neznámé ani předlohy využívané v bezprostředním okruhu Mistra Votivní desky,
jak na to ukazuje kompozice Olivetské hory nebo některé pohybové motivy a gesta

Tato a mnohé další otázky spojené s problematikou rakouského umění první půle 15. století, a
s okruhem Mistra Votivní desky zvláště, mohou být definitivně vyřešeny pouze přímou konfrontací
jednotlivých děl. Takto speciálně zaměřená výstava se však, pokud je mi známo, nikdy nekonala,
ačkoli její potřeba bude jistě pociťována s čím dál větší naléhavostí (například v kontextu
Oberhaidacherem ohlášené nové syntézy rakouského malířství internacionálního slohu apod.).
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například na desce s Posmíváním Kristu. Na druhou stranu v kompozici Nesení
kříže nenavázal malíř na převládající tradici, ale sáhl zřejmě po starším vzoru,
čemuž by napovídal i bolestný výraz tváře Panny Marie zachycené en face,
opakující typ použitý již Mistrem Adorace na Ukřižování ze sbírky Durrieu. Tato
tvář se ve variantě opakuje i v druhé řadě postav po Kristově pravici na Lineckém
ukřižování a jenom tak potvrzuje úzký vzat obou mistrů. Popsané shody s dílem
Mistra Lineckého ukřižování nedovolují cyklus Pašijových desek datovat příliš
odlišně od tohoto obrazu. Lze tedy předpokládat, že cyklus vznikl někdy ve 2.
polovině 30. let 15. století.
Posledním celkem z oblasti vídeňského malířství první půle 15. století,
kterým se budeme v rámci revize okruhu Mistra Votivní desky podrobněji zabývat
je tzv. Oltář sv. Ondřeje přechovávaný dnes ve vídeňském Dómském a diecézním
muzeu (obr. 63-74). Jeho spletité dějiny popsal přehledně Arthur Saliger.825 Oltář
byl původně pravděpodobně mariánského zasvěcení a pochází z Neuklosteru ve
Vídeňském Novém Městě.826 Spolu s oltářem krále Fridricha827 (pozdějšího císaře
Fridricha III.) byl roku 1885 přemístěn do svatoštěpánského dómu ve Vídni, byl
doplněn novodobou sochou sv. Ondřeje od Franze Erlera a byl adaptován do
podoby oltářního nástavce rozměrné architektury Fridrichova retáblu. Roku 1934
se dostal do kaple sv. Ondřeje ve vídeňském arcibiskupském paláci. Po roce 1945
byl opět spojen s původním oltářem z Vídeňského Nového Města a roku 1973 byl
konečně převeden ze svatoštěpánského dómu do nové instalace diecézního muzea.
Oltář tvoří dva páry křídel – oboustranně malovaná pohyblivá a pevná,
malované pouze na jedné straně. Tato křídla byla původně spojena s oltářní skříní,
v jejímž středu stávala mariánská socha, pravděpodobně Madona s ochranným
pláštěm nebo Assumpta. Otevřený oltář nesl čtyři desky se zlaceným pozadím a

Arthur Saliger, in: Erzbischöfliches Museum 1973 (cit. v pozn. 184), s. 68.
Podle Hanse Tietzeho by však oltář mohl pocházet dokonce z korutanského Vitkringu a již
umístění v Neuklosteru by mohlo být druhotné. Hans Tietze, St. Stephan in Wien,
Österreichische Kunsttopographie, Bd. XXIII, Wien 1931, s. 281, 303.
827 V rakouské literatuře figuruje pod označením „Friedrichsaltar“ nebo „Wiener Neustädteraltar“.
K němu naposledy podrobněji viz: Jörg Oberhaidacher, Der Wiener Neustädter Altar zu St.
Stephan in Wien und seine kunsthistorischen Probleme, Österreichische Zeitschrift für Kunst und
Denkmalpflege 49, 1995, s. 29-42.
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s obrazy svatých: na levém křídle sv. Jiří a sv. Linhart a na pravém sv. Václav828 a
sv. Kryštof. Při zavření pohyblivých křídel se objevily dvě řady po čtyřech deskách
s monochromním tmavě modrým pozadím zdobeným hvězdami. Horní řadu
tvořily obrazy: Kristus na Olivetské hoře, sv. Barbora, sv. Matouš a Kristus
Bolestný. Spodní pak: sv. Pavel, sv. Helena, sv. Šebestián a sv. Petr.
Příslušnost oltáře ke sledovanému okruhu je nade vší pochybnost. Potvrzuje
to opět obličejový a figurální typus, který byl podle všeho v okruhu dílny Mistra
Votivní desky téměř závazný. Tváře jsou podobné obličejům, s nimiž jsme se
setkali na Pašijových deskách. Jsou ovšem vážnější, dramatičtější a zádumčivější,
což je opět dáno zpracováním očí. Ty již nejsou doširoka otevřené v „dětském“
údivu, ale přivřené s pokleslými horními víčky. Inkarnát je temnější a spolu
s pečlivější modelací a detailněji prokreslenými liniemi vlasů a vousů činí dojem
hlubšího psychologického ponoru a pokročilejšího umění malířova, ve srovnání
s pašijovými deskami. V draperiích se malíř Oltáře sv. Ondřeje vrací k bohatším
formám, které mají své předobrazy ještě v umění kolem roku 1400 a kombinuje je
s prvky obvyklými ve vídeňském okruhu, jako je paralelní sklad cípů při zemi (sv.
Barbora a sv. Matouš). Zkoumá také možnosti, které nabízí zkrácená draperie
členěná

pouze

dlouhými

paralelními

záhyby

kombinovaná

s prostými

diagonálními řasami svrchního pláště. Toto řešení s sebou ale nese úkol
organického spojení figury s půdou, který v případě draperií široce skládaných pod
a kolem postavy odpadá. Pro malíře Ondřejského oltáře je to úloha nelehká, jak
ukazují nereálné postoje sv. Šebestiána a sv. Bartoloměje, kteří se nad pažitem
spíše vznáší a jen lehce se jej dotýkají špičkami. Všechny draperie jsou poměrně
svébytné a ačkoli většinou nerozvádějí obrys postavy do bohatších obrazců,
tělesnému objemu příliš vyniknout nedávají.
Od ostatních výtvorů vídeňského malířství sledovaného okruhu se odlišuje
většina desek oltáře z dómského muzea tematicko-kompozičně. Zatímco všechny
doposud zmiňované obrazy byly vícefigurové a v některých případech (Votivní
deska či Linecké ukřižování) se zaplnění postavami stupňuje až k momentu, kdy je
možno mluvit o principu horror vacui. Na osmi z dvanácti desek Ondřejského
oltáře je zobrazena jediná světecká postava a vlastní formální náplní je tedy
828 Jehož Arthur Saliger v mladší publikaci identifikoval (bez zjevných důvodů) jako sv. Floriána.
Arthur Saliger, in: Diozösan Museum, 1987 (cit. v pozn. 188), s. 100-104.
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kompozice figury a její začlenění do obrazového prostoru. Na většině desek
vnějších stran je prostorové jeviště pouze mělké, tvořené úzkým travnatým pásem
posázeným rozkvetlou velkolistou dužinatou vegetací. V čtyřech případech je nízký
horizont oživen schematicky pojatým řídkým lesíkem. Protějškové desky
s pašijovými náměty Olivetské hory a Bolestného Krista, které tvořily levý a pravý
okraj horní řady, ukazují zvýšenou snahu po vydobytí obrazového prostoru.
Olivetská hora je z tohoto hlediska kombinací kulisovitého jeviště použitého na
desce téhož námětu v Opavě829 a hloubkové sestavy apoštolů původem z rané
Olivety Mistra Votivní desky chované v soukromé sbírce ve Švýcarsku. Deska
s Bolestným Kristem (obr. 64) pracuje s prostorotvorným motivem řazení
jednotlivých prvků za sebe – Kristův plášť, perspektivně zobrazený sarkofág a
skalka s řídkým lesíkem.
Zajímavější jsou z hlediska pojetí prostoru vnitřní strany křídel. Ten je zde
je totiž prohlubován zakřivením horizontu, který tak vytváří jednotlivým postavám
prostorové jímky. Zatímco sv. Linhart a sv. Václav (obr. 71, 74) je vyplňují
s monumentálním klidem, protějškové výjevy se sv. Jiřím a sv. Kryštofem (obr. 73,
72) jsou prodchnuty dramatickým pohybem. Rotační pohyb sv. Jiří, který vráží
drakovi kopí do chřtánu takovou silou, že jej propichuje naskrz, vychází ve spodní
partii již z Huntingtonova Nesení kříže, konkrétně z postoje biřice v červeném
oděvu, jenž je k divákovi otočen téměř zády – ani zde není na první pohled zcela
jisté, která noha je pravá a která levá. Horní část postavy převzala útočnický postoj
z Votivní desky, z kompozice figury v zeleném šatu při pravém okraji obrazu. Do
natažené levice (kterou si původní postava přidržuje deptaného orientálce) vložil
malíř svatému rytíři poněkud nelogicky neškodný meč zasunutý v pochvě.
Protějškový obraz sv. Kryštofa je ještě dynamičtější. Postoj světce je
v základě předpracován již na Huntingtonově Nesení kříže v postavě Kristově a
opakuje se s větší či menší pronikavostí na pozdějších zpracováních tématu.
Konkrétní předlohou, z níž malíř ondřejského retáblu vycházel byla však deska se
sv. Kryštofem chovaná v Berlíně, kterou jsem přiřadil těsněji k okruhu mistra
Včetně lesíku u paty skalky při pravém okraji výjevu. Zatímco však v Opavě se tento prvek jevil
jako neorganicky užitý, na svatoondřejském oltáři skutečně plní funkci měřítka vzdálenosti a
velikosti onoho skalního útvaru. Je to dáno pouhým detailem – opavský kalich hořkosti spojil tento
prvek pevným vztahem s figurou Kristovou, zatímco na vídeňské desce se objevuje „pravice Boží“,
která se vztahuje pouze ke Kristu a se skalkou nemá žádný prostorový vztah. Z toho plyne, že řešení
použité na vídeňském oltáři je organičtější a tím i původnější než nepochopené řešení opavské.
829
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Votivní desky, v němž vznikla někdy kolem roku 1430. Větší míru pozornosti však
mladší mistr věnuje krajinným prvkům, rozeklaným skaliskům porostlým hustým
lesem, které tvoří vlastní první plán. Svatý obr překonává řeku až v plánu druhém,
ačkoli je tento prostorový vztah naznačen pouhým drobným zakrytím konce hole a
pravé nohy jedním ze skalisek. Na rozdíl od přirozeného řešení berlínského se na
vídeňské desce projevuje silně již popsaná slabina ve spojení postavy s prostředím.
V tomto případě je nelogičnost „vznášení“ postavy nad hladinou umocněna tím, že
by se Kryštof měl naopak vodou brodit. Záliba v rozmanitosti, dekorativnosti a
detailu, která vídeňské zpracování od staršího berlínského rovněž odlišuje se
projevuje v bohatší (a tvrdší) draperii světcova pláště, ve svévolném povlávání
jednoho cípu, který tvoří na zlatém pozadí výrazný kaligrafický prvek srovnatelný
například s rouškami ukřižovaných na desce linecké. Hlavně se však ukazuje ve
fantazii, v níž malíř zaplnil tok nejrůznější vodní havětí (štiky, hadi, žahaví úhoři),
která symbolizuje nebezpečenství přes které světec přenáší pocestného – chlapce
Ježíše. Tato nesympatická fauna tvoří jistě pandán k baziliškovité bestii
zneškodňované sv. Jiřím. Barevnost oltáře sv. Ondřeje je potemnělá, sytá a
ponejvíce pracuje s trojicí základních barev doplňovaných bílou.
Z výše uvedených charakteristik a analogií je patrné, že dřívější autorské
spojení oltáře sv. Ondřeje s Pašijovými deskami není přesvědčivé.830 K výše
uvedeným rozdílům ve figurálním typu a v hloubce psychologického zachycení
výrazu lze ještě přidat rozdíly proporční. Výrazný sklon k vertikalitě a ke štíhlým
postavám zde nepozorujeme. Světecké figury jsou sice vysoké, ale zároveň jsou i
široce

rozložité.

To

vše,

podpořeno

navíc

rozdílem

v koloritu

vzdaluje

svatoondřejský oltář i samotnému podokruhu Mistra Linecké desky. Domnívám se,
že analogický vztah, jaký lze předpokládat mezi malířem Pašijových scén a
Mistrem Lineckého Ukřižování panoval mezi autorem desek z dómského muzea a
hlavou vídeňské dílny – Mistrem Votivní desky. Malíř oltáře byl jeho slabším
pomocníkem, který však zdařile navazoval na některá starší Mistrova řešení (sv.
Jiří, sv. Kryštof, téměř identická draperie Panny Marie na Votivní desce a sv.
Linharta a pod.). Vzhledem k berlínskému obrazu sv. Kryštofa, který byl předlohou
vídeňské scéně (zpracované ovšem s jiným naturelem) a analogiím k epitafu
830 Nepřesvědčivá je tedy celá Oettingerova konstrukce Mistra oltáře sv. Ondřeje („Meister des
Andreas-Altar“); Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 32-35.
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Zikmunda Walocha – které se nevyčerpávají typovými shodami (sv. Barbora, sv.
Matouš), ale týkají se především pečlivé modelace tmavších inkarnátů a právě tak
pozorného kaligrafického vykreslování vlasů a vousů – se domnívám, že
nejvhodnější dobou vzniku oltáře sv. Ondřeje je polovina 30. let 15. století. Rozdíly
jsou zřejmé: vztah k obrazovému prostoru, který je u autora oltáře spíše liknavý,
zatímco u Mistra Votivní desky se v tomto období dostává do popředí zájmu; a
rozdíl v proporcích postav. Když připočteme ještě rozdíl v kvalitě (jak v invenci, tak
v provedení) získáme obraz nikoli nenadané, ale závislé umělecké individuality,
tvořící v blízkosti vedoucího mistra.
Zcela na závěr je třeba zmínit dva celky složené vždy ze sedmi malých
destiček, které oba pocházejí z letní rezidence vídeňských biskupů v Ober-St. Veit
na Vídeňce (dnes jihozápadní předměstí Vídně) a chované jsou rovněž v Dómském
a diecézním muzeu.831 Oba celky zjevně pocházejí od jiných malířů a jeden z nich je
výrazně starší. Zmiňuji je však dohromady a na tomto místě proto, že tvoří jedinou
typologickou analogii k oltáři sv. Ondřeje. Na většině destiček jsou vyobrazeny
dvojice svatých a světic.
Stylově je ondřejskému oltáři bližší mladší řada (obr. 75-81). Její autor byl
však spíše druhořadým umělcem s poněkud rustikalizovaným projevem. Jeho
východisko ve vídeňské dílně prokazují obličejové typy, fialové pozadí s hvězdami
nebo obraz Sv. Trojice typu Gnadenstuhl, s Bohem Otcem sedícím na silně
perspektivně zobrazeném trůně. Centrální obraz podélného formátu nese výjev
Smrt Panny Marie. Je to jediný výskyt tohoto tématu před vystoupením Mistra
Albrechtova oltáře na konci 30. let. 15. století. Od doposud představené vídeňské
produkce odlišuje malby oltáříku z dómského muzea také měkká draperie, která se
téměř zcela vyhýbá motivu ostrého „vídeňského cípu“ při zemi. Saligerovo datování
do doby kolem roku 1420 je zcela neopodstatněné. Nízká kvalita nedovoluje
konkrétnější soudy, ale doba pozdních 30. let, možná dokonce kolem roku 1440, se
mi zdá vhodnější.
Jako první na ně upozornil Hugelshofer, Eine Malerschule (cit. v pozn. 33), s. 38. Oettinger
připisuje mladší z těchto celků Mistru Madony se srpkem měsíce, kterého pokládá za následovníka
Mistra oltáře sv. Ondřeje. Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 55-56. Saliger
v posledním katalogu diecézního muzea datuje mladší oltářík do doby kolem roku 1420 a starší do
konce 14. století (!). Arthur Saliger, in: Erzbischöfliches Museum 1973 (cit. v pozn. 184), s. 87-91
a 97-100.
831
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Zajímavější je však druhý, starší oltářík (obr. 82-88). Dnes čítá sedm
fragmentů většího celku, jehož přesvědčivou rekonstrukci na základě velikostí,
formátů, zlatého a monochromního pozadí a na základě srovnání letokruhů se
nedaří navrhnout. V souvislosti s oltářem sv. Ondřeje je pozoruhodné, že se zde
objevují v identické juxtapozici postavy sv. Kryštofa a sv. Jiří (pouze stranově
obrácené) a dále řada jednotlivých světeckých postav doplněná o tři mariánské
výjevy – Zvěstování, Adorace a Klanění králů. Tedy obsahový koncept v mnohém
podobný oltáři sv. Ondřeje.
Slohově jde však o zcela jiný svět než doposud. Vedle nepochybných
západních prvků,832 jako je postava sv. Josefa na výjevu Klanění králů, pokrývka
Mariiny hlavy tamtéž nebo typ zvěstujícího anděla, se zde objevují zřetelné
reminiscence na české umění vrstvy Mistra Třeboňského oltáře (zejména destička
se třemi světicemi ještě čerpá přímo z tohoto pramene).

Shrnutí
Vídeňské malířství v letech 1410 až 1440 lze chápat jako tvorbu jednoho
velikého supraateliéru. Svědčí o tom těsná příbuznost užívaných ikonografických,
kompozičních, figurálních i draperiových motivů. Pokusil jsem se však ukázat, že
přijetí tohoto konceptu nemůže znamenat rezignaci na podrobnější diferenciaci
v rámci takové dílny a o to méně rezignaci na otázky chronologické. Obraz
vídeňské tvorby nahlížený paradigmatem slohových dějin vypadá tedy následovně.
Počátky autochtonní a kontinuální tvorby spadají do období kolem roku
1410. Záměrně jsem ponechal stranou problematiku týkající se Mistra
z Heiligenkreuzu (obr. 89-95). Ten je podle mého názoru v kontextu vídeňské
malby zjevem dosti ojedinělým a jeho vliv na pozdější tvorbu je minimální. Kromě
pravděpodobného vlivu ve Štýrsku (oltářík s Ukřižováním v Joanneu) jej lze
vlastně pozorovat pouze na rastenberských křídlech, jejichž předpokládaný autor,
Mistr londýnské Sv. Trojice byl sám malířem ovlivněným patrně starší franko-

832

Na ně upozornil Arthur Saliger, Ibidem, s. 87-91.

242

vlámskou produkcí. Podobnost obou Madon (z Rastenbergu a na zadní straně
diptychu z Heiligenkreuzu může být tedy spíše projevem paralelních vlivů).833
Vlastní základnu, na níž vyrostlo umění Mistra Votivní desky a jím vedené
dílny tvoří vrstva děl z přelomu prvního a druhého a z druhého desetiletí 15. století.
Sem patří v první řadě dílo Mistra Adorace (obr. 9-14). Jeho vliv na pozdější
tvorbu byl určující. Z jeho díla čerpá Mistr Votivní desky (a s ním Mistr Obětování
v chrámu) základní draperiové motivy (při zemi se rozkládající vějíř s ostrými cípy,
radiální řasy členící bok postav, které si přidržují plášť před tělem, celkový systém
draperie klečící postavy apod.), do budoucna závazná kompoziční schémata
(Kristus na Olivetská hoře či ještě v Pašijových deskách rezonující Zajetí Krista a
Posmívání Kristu) a v neposlední řadě také některé problémy k řešení, jichž se
mladší mistři zmocňovali s nestejnou chutí a s kolísavými výsledky (zde mám na
mysli zejména prostorovou výstavbu obrazu, která byla tématem alespoň
některých děl Mistra Adorace: vlastní Adorace nebo Korunování trním – podobný
problém bude Mistr Votivní desky promýšlet ještě v polovině čtvrtého desetiletí…).
Na otázku jak konkrétně probíhal vztah Mistra Adorace a mladší vídeňské malby
může nabídnout odpověď (chci-li se vyhnout prostému konstatování o dílenském
školení) zachovaná kresba Sedící Madony,834 která je důvodně připisována Mistru
Obětování a zároveň nepochybně vychází z kompozice sedící Marie budapešťské
Epifanie.835
Podstatným přínosem pro podobu pozdější tvorby byla činnost tzv.
„solitérů“ ve druhém desetiletí 15. století. Každá ze tří prací, které jsem takto
pomocně označil

(ve shodě s většinovým názorem starší rakouské literatury),

přináší podstatné impulsy pro malbu dekády následující. Ve Sv. Trojici z Londýna
(obr. 29) nacházíme poprvé čistě formulovaný „vídeňský“ obličejový typ. Tomu
jsem věnoval v předchozím textu zvýšenou pozornost, protože je bez nadsázky
k poznávacím znakem místní tvorby, znakem, který se neopakuje v takové formě
jinde v Rakousku, ani v širším středoevropském kontextu. Jeho původu budu
Shoduji se v tomto s názorem Schmidtovým. Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 485.
Navrhovaný vliv na kreslíře Concordantiae (Oberhaidacher, Zur kunstgeschichtlichen Herkunft
(cit. v pozn. 221), s. 513-517) považuji za sporný z týchž důvodů
834 Fritz Koreny, in: Brucher, Geschichte (cit. v pozn. 5), s. 558, kat. č. 297.
835 Tuto souvislost postřehl již Baldass (ač mu byla budapešťská práce ještě neznáma), když
vídeňskou Adoraci i berlínskou kresbu připsal shodně Mistru Obětování. Baldass, Die Wiener
Tafelmalerei (cit. v pozn. 72), s. 70-72.
833
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proto věnovat pozornost v závěrečné kapitole. Rovněž typ ukřižovaného Krista
převzal Mistr Votivní desky a jeho okruh z londýnského Trůnu milosti. Do třetice
lze v tomto obraze spatřit jeden z mediátorů západních komponent, jako je
například typ architektury trůnu. Nepodstatný není (jak se pokusím ukázat výše)
ani dotek Mistra Sv. Trojice se soudobým uměním českým.
Vliv Nesení kříže z Huntingtonovy sbírky (obr. 36) na formaci vídeňské
malby je rovněž nesporný, ačkoli asi méně zásadní, než jak jej chápe Gerhard
Schmidt.836 Demonstruje syntetický charakter vídeňské malby, která často čerpá
celkové i parciální kompozice ze západních vzorů, aniž by však přebírala také
samotné slohové rysy, které zůstávají charakteristicky středoevropské. Při hledání
konkrétních cest, kterými se tyto vlivy ubíraly je jistě nutno počítat s rozšířenou
praxí přenosu uměleckých idejí i konkrétních formulací grafickými médii, mezi
nimiž kresebný skicák či vzorník hrál významnou úlohu. Roli vzorníků názorně
ilustruje například kompozitní charakter pravé poloviny Votivní desky s bitevní
scénou poskládanou z motivů, jejichž domovský kontext byl začasté zcela jiný.837
Významně přispěl k charakteru vídeňské malby do roku 1440 i umělec, který
se ze všech tří „solitérů“ jeví jako individualita nejzáhadnější a nejzajímavější –
autor berlínské destičky s Kristem ve smutku (obr. 35). Byl zřejmě tvůrcem dosti
originálním, jak nasvědčuje neobvyklá tematika a neméně svébytná technologie
jeho díla. Z jímavé atmosféry obrazu, která je zároveň ztišená a současně
potenciálně dramatická čerpají obě starší vůdčí individuality vídeňského ateliéru.
Ztišením ústícím do bezčasého klidu se vyznačují díla Mistra Obětování, zatímco
Mistr Votivní desky navázal na onen spodní tragicko-dramatický proud, který
dokázal tematizovat nejen v hlučné bitevní kompozici ale zpracoval jej i v dílech,
která jsou berlínské desce blízká svým emocionálním i ikonografickým obsahem.
Mám zde na mysli například oboustrannou kresbu z British Museum.838 Snad není
daleko od pravdy, když právě v oné hlubší notě přítomné v obraze s Kristem ve
smutku zahlédneme ještě ohlas vnitřního dramatu přítomného v kompozicích
Mistra Třeboňského oltáře.

Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11); Schmidt, Die Malerei (cit.
v pozn. 5), s. 484-485.
837 Demus, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 151), s. 7.
838 Blízkosti obou prací si povšimla již starší literatura. Parker v kresbě viděl dokonce kresebnou
studii k berlínské destičce. K. T. Parker, in: Old Master Drawings, No. 2/I, London 1926, s. 24.
836
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Ve vídeňském prostředí, které bylo formováno dílnou Mistra Adorace na
jedné a samostatnými umělci se širším rozhledem na druhé straně lze tedy najít
vlastní kořeny dílny Mistra Votivní desky. Ten začal svoji činnost někdy kolem
roku 1420 dvěma charakteristickými díly. Kristus na hoře Olivetské (obr. 8)
dokládá vliv domácího Mistra Adorace. Od něj mladší umělce převzal pojetí vztahu
draperie a tělesného objemu, některé draperiové vzorce (kupříkladu dlouhý cíp
z paralelních záhybů rozšiřující podstavu figury), ikonografické kompozice
(Olivetská hora ze sbírky Durrieu), ale i témata, ke kterým se navrátí až mnohem
později (architektonicky zpracovaný trůn a umístění postavy v něm, jak jej
promýšlí Mistr Adorace již v Korunování trním). Svojí druhou rannou prací –
Pietou Páně z vídeňské galerie (obr. 7) – se mistr vyrovnává s poučením ze strany
Mistra londýnské Sv. Trojice, který vídeňskému umělci prostředkuje některé
západní impulsy (jde zejména o tradiční franko-vlámskou ikonografii). V první
řadě ale z tohoto zdroje vychází figurální a obličejový typ, který se stane obecným
vlastnictvím celého vídeňského okruhu.
Ve svatolambrechtské Votivní desce z poloviny dvacátých let (obr. 1) se
setkáváme již s vyzrálým umělcem. Vlivy, které přijímá z různých stran, zpracovává
osobitým způsobem a přetavuje je do formy osobního slohu – rukopisu. Níže se
vrátím k impulsům z české strany. Na tomto místě lze zmínit ojedinělé přímější
poučení italské. V souvislosti s bitevní scénou byla zmiňována jména jako Pisanello
či Gentile da Fabriano.839 Také při recepci těchto jižních vlivů je přitom třeba
počítat s dosud ne zcela přesně definovanou rolí grafického média, konkrétně
náčrtníků či sborníků. Zároveň s Votivní deskou nebo o málo později vznikl také
vídeňský diptych s Nesením kříže a s Ukřižováním. Z témat, které se staly ve
vídeňském

okruhu

oblíbenými,

lze

vyčíst

důraz

na

osobní

zbožnost

divákovu.Vyzívají totiž k následování a účastenství na Kristově spásném díle.840
Ve přibližně stejné době vstupuje na scénu druhá vůdčí individualita
vídenského malířství do roku 1440 – Mistr Obětování v chrámu. Komparace
Baldass, Die Wiener Tafelmalerei (cit. v pozn. 72), s. 69.
Pouze v poznámce zmiňuji možnost, zda důsledné vyloučení Šimona z Kyrény z kompozice
Nesení kříže nesměřuje právě tímto směrem. K tomu, aby si divák na jeho místo mohl dosadit sebe.
Je také otázkou, zda rozšíření námětu Nesení kříže nelze vyložit v souvislosti s mohutnou dobovou
oblibou Kempenského spisu De imitatiatione Christi. O jiném aspektu vídeňského diptychu
podobných děl, totiž o procesu vzniku andachtsbildu z původně narativních kompozic se zmiňuje
Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 229-230.

839
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staršího

mariánského

cyklu

z Neuklosteru

(obr.

27,

28)

s mladším

klosterneuburským (obr. 20-25) ukázala, že není důvod k tomu, aby jeho dílo bylo
násilně rozdělováno mezi dva nezávislé umělce. Tento malíř je pozoruhodný tím,
že tvoří jakýsi protipól umění Mistra Votivní desky, ale zároveň lze soudit (pro to
svědčí zejména sdílený repertoár typů a názor na draperii a její funkci), že oba
umělci pracovali nejen v jednom vídeňském prostředí, ale i v těsnější blízkosti
dílenské. Tradiční terminologii používám s tím, že konkrétní podoba provozu
předpokládaného supraateliéru jednak není dosud známa a za druhé, jak jsem se
pokusil ukázat, jednotnost vídeňské produkce není zdaleka takového rodu, aby
znemožňovala rozlišení jednotlivých osobních vkladů a z toho vycházejících vazeb
vztahů a filiací.
Mistr Obětování vyšel ze stejného prostředí jako Mistr Votivní desky, který
mu mohl být v prvních letech jakýmsi mentorem. Z díla, které zastupuje londýnská
deska se Sv. Trojicí převzal cit a smysl pro výstavbu prostoru a roli architektury
v obraze (a nepochybně také obličejový typus, který je v jeho případě trochu
aristokratičtější nežli nezřídka zemité typy jeho staršího souputníka). Mistr
Adorace ho taktéž ovlivnil zejména pojetím draprie (srovnat lze například cestu od
sedící Marie budapešťské přes mistrovskou kresbu téhož námětu z berlínských
sbírek, která je Mistru Obětování důvodně připisována po figuru sv. Anny na
Předpovědi Mariina narození z vídeňské galerie). Oproti Mistru Votivní desky
nenacházím v díle Mistra Obětování výraznější impulsy, které by bylo třeba
připisovat poznání progresivního západního prostředí a které by nebylo možno
odvodit ze zmiňované vrstvy vídeňské malby druhého desetiletí 15. století.
Příspěvkem k poznání tehdejší praxe by mohl být již výše zmíněný poznatek,
že pozdní fázi tvorby vídeňského ateliéru ovlivnil rozhodujícím způsobem právě
Mistr Obětování v chrámu, nikoli vůdčí osobnost Mistra Votivní desky. V první
řadě od něj přebírá Mistr Lineckého Ukřižování protáhlejší proporce svých postav
či kovovou pevnost draperií. Odtud lze také vyvodit jeho ranný vztah k zobrazení
architektonického detailu či zájem o roli architektonického článku při výstavbě
obrazového prostoru, jak se projevuje na jeho starším díle – Nesení kříže z Welsu
(obr. 47). Tyto tendence však v díle Mistra Lineckého Ukřižování slábnou a
postupně přenechávají místo zvýšené snaze o vizuální efekt, která se projevuje
transformací původně životných gest a pohybů do polohy dekorativní a
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ornamentální (na mysli mám zejména figury, které se odrážejí od zlatého pozadí
lineckého obrazu, ať jsou to již strnulá gesta, manýristicky vzedmuté bederní
roušky či bohaté tvary křídel). Ze stejného zdroje jako Linecký mistr čerpal své
poučení také umělec, který k němu měl nejblíže, aniž by je však bylo třeba
ztotožňovat, jak někdy činila starší literatura.

841

S tímto umělcem, někdy zvaným

také Mistr Pašijových řad (sám jsem se snažil pojmu „mistr“ v jeho případě
vyhnout), již vstupujeme do závěrečné fáze tvorby vídeňské dílny, kterou
charakterizuje očekávaný pokles výtvarné kvality (obr. 50-61). Typy i kompozice se
stávají schematickými, bez potence k dalšímu vývoji. Pro pozdní vývojové fáze je
charakteristické, že se v nich setkáváme s originálními ikonografickými či
kompozičními řešeními. Tak pohlížím na ojedinělé pojetí Nesení kříže na jedné
z opavských desek (obr. 61), které se vymyká „předepsané“ ikonografii
kodifikované de facto již destičkou Huntingtonovou. Zároveň zde lze najít
retrospektivní návraty k řešením, které hráli roli v počátcích formulace určitého
místního

slohového

idiomu.

Přiléhavým

srovnáním

oděvu

sv.

Petra

z budapešťského Vjezdu do Jeruzaléma s draperií jedné z Marií na štýrském
oltáříku s Ukřižováním z druhého desetiletí na tento fakt upozornil opět
Oberhaidacher.842
Do těsnější blízkosti Mistru Votivní desky, než bylo doposud ve speciální
literatuře obvyklé, jsem zařadil tvorbu Mistra oltáře sv. Ondřeje (obr. 63-74).
Vedla mě k tomu zjištění o podobném vztahu umělce k námětu, o postoji
k zachycení vnitřního života postav, o blízkosti koloritu a o přímých výpůjčkách
v oblasti figurálního typu i draperiových schémat.
Než je zde ještě jedna individualita, jejíž díla byla dříve připisována ranné
fázi tvorby Mistra Lineckého Ukřižování,843 s nímž však nemají příliš společného.
Je jím malíř Nesení kříže na křídle s Olivetskou horou chovaném v Joanneu (obr.
44) a autor Ukřižování z novoměstského Neuklosteru (obr. 45), dnes v soukromé
sbírce. Tato dvě díla se vyznačují těsnou motivickou podobností s obrazy
vedoucího malíře, avšak postrádají samostatnosti a živosti. Jejich autorem byl asi

Benesch, Neue Materialien (cit. v pozn. 85).
Oberhaidacher, Die Linzer Kreuzigung (cit. v pozn. 248), s. 237.
843 Oettinger, Hans von Tübingen (cit. v pozn. 112), s. 27.
841

842
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jeden z pomocníků Mistra Votivní desky, který nepatřil k nejschopnějším a jehož
díla se nám dochovala zřejmě pouhou shodnou okolností.
Vznik těchto obrazů a tedy předpokládané jádro činnosti jejich původce
spadá do doby kolem roku 1430. Zdá se že to není náhodou, protože je to právě
toto období, které se v dějinách vídeňské deskové malby před vystoupením Mistra
Albrechtova oltáře, vyznačuje největší šíří produkce a nejvyšším počtem
identifikovatelných mistrů. Vedle staršího Mistra Votivní desky vidíme pracovat
právě autora Olivety a Ukřižování, zatímco v těsnější blízkosti Mistra Obětování
v chrámu začíná tvořit pozdější Mistr Lineckého Ukřižování a dílenským provozem
se snad již seznamuje s i malíř Pašijových desek. Pouze o málo později vznikl Oltář
sv. Ondřeje. Zatímco tedy kolem roku 1420 a ve třetím desetiletí vznikají rukou
Mistra Votivní desky a Mistra Obětování díla slohotvorná (mám na mysli sloh
lokální, jejž starší dějepis umění nazýval „školou“), ve 30. letech kulminuje tvorba
vídeňské dílny v širokém názorovém i kvalitativním proudu deskových maleb. Její
konec nastává pak poměrně náhle se změnou fundátorského vkusu i ideové
orientace tvůrců na přelomu 30. a 40. let 15. století. Díla jako je mladší oltářík
z Ober-St. Veit dokládají rychlý zánik formy, jejíž třicetiletý vývoj byl náplní právě
uzavřené kapitoly předkládané práce.
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Závěr
Vztah pražského a vídeňského centra v malířství první třetiny
15. století

Většinou odborné literatury je dnes bez námitek přijímán názor o českém
vlivu na rakouské malířství ve druhé polovině 14. století. Obě nejdůležitější
památky deskové malby spjaté s rakouským vévodským dvorem – Portrét Rudolfa
IV. Zakladatele (1359-1365) (obr. 106) a oltář z hradu Tirol (kolem 1370) (obr. 107)
– čerpají slohově z karlovského dvorského malířství, z přímého okruhu mistra
Theodorika.844 Nejinak je tomu v případě miniaturní malby. Evangeliář, který
vzniknul v roce 1368 na objednávku Rudolfova mladšího bratra Albrechta III., byl
sepsán písařem Janem z Opavy a iluminován byl mistry z okruhu biskupské
iluminátorské dílny Jana ze Středy (obr. 108).845 Poněkud kvalitativně slabší
ukázkou

českého

vlivu

na

rakouskou

knižní

malbu

je

kánonový

list

Klosterneuburského misálu z druhé poloviny 70. let 14. století, jehož sloh vychází
z umění mistra Theodorika, ale projevuje se na něm již jistý provinciální odstup od
vedoucího centra (obr. 109).846 Také formální aparát rukopisu věnujícího se
výkladu liturgických znamení – Rationale divinorum officiorum Guilelma
Duranda – zůstává ovlivněn ve své první fázi, na níž dohlížel ještě Albrecht III. (†
1395), českou miniaturní malbou z okruhu václavských rukopisů (obr. 111).847 Ale i
po zhruba desetileté přestávce, když byly práce na výzdobě obsáhlého rukopisu
z popudu vévody Viléma (1401-1406) obnoveny (obr. 110), stanul v jejich čele
iluminátor, jehož dílo lze sledovat až do doby kolem roku 1430 a jehož Karl
Oettinger ztotožnil s pramenně doloženým mistrem Mikulášem z Brna.848 Zejména
K Rudolfově portrétu nejúplněji viz Arthur Saliger, in: Dom- und Diozösan Museum, Wien
1987, s. 3-9, kat. č. 2. K oltáři z hradu Tirol: Erich Egg, Kunst in Tirol. Malerei und
Kunsthandwerk, Innsbruck-Wien-München 1972, 46-47. Erich Egg, Gotik in Tirol. Flügelaltäre,
Innsbruck 1985, s. 51-56.
845 K evangeliáři naposledy viz Jan Gromadzki in: Andrzej Niedzielenko – Vít Vlnas et al.
(edd.), Slezsko – perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů, Praha
2006, s. 109-111.
846 Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 476.
847 Brucher, Geschichte (cit. v pozn. 5), s. 520.
848 Karl Oettinger, Der Illuminator Nikolaus, Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen 54,
1933, s. 221-237. Gerhard Schmidt zaujal k formulaci této identifikace poněkud rezervovanější
844
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v jeho pozdějším díle, Klosterneuburském antifonáři z doby okolo a po roce 1420,
je patrný vliv českého, západně orientovaného okruhu kolem Mistra Geronského
martyrologia (obr. 112). Český vliv se však na přelomu 14. a 15. století neomezil
pouze na knižní malířství, ale zasáhl i malbu na skle. Některé ze starších realizací
rozsáhlého a plodného ateliéru, který rakouská literatura nazvala – s odkazem na
roli Albrechta III. – Herzogswerkstatt, mají svůj původ opět ve dvorském umění
pražském. Nejde pouze o kompoziční typy některých postav habsburského cyklu
(původně v oknech knížecí kaple ve svatoštěpánském dómu) převzaté z Lucemburského rodokmene (obr. 114).849 Také například sv. Barbora a Kateřina
z michaelského okna tamtéž ukazují slohovou příbuznost s českými realizacemi
přechodové fáze mezi měkkým slohem a uměním Mistra Třeboňského oltáře (obr.
115). V mladších dílech tohoto ateliéru realizovaných ve Vídni, Vídeňském Novém
Městě, ale i v korutanském Viktringu či štýrském Svatém Erhardu česká nota
pomalu slábne, ale nemizí docela. Tak ve Vídeňském Novém Městě nacházíme
v rámci této dílny česky orientovaného umělce, který vytvořil tabuli se sv.
Václavem v chórovém okně klášterního kostela.850 Také realizace vévodské dílny ve
Svatém Erhardu je nepřímo spojena s česky orientovaným malířským projevem.
Autor epitafu kraňského a štýrského zemského písaře Ulricha Reicheneckera (†
1410) (obr. 105),851 který velmi těsně navázal na kompozici Jeřeňova epitafu (a
který je proto obecně považován za malíře vyučeného v Čechách), si vypůjčil
postavu klečícího donátora v brnění právě ze sklomalby v tomto štýrském kostele,
kde je ve stejné pozici i zbroji zachycen vévoda Albrecht III.
Český vliv (ačkoli již ne tak jednoznačný, jako například v portrétu Rudolfa
IV.) lze tedy ve vídeňské knižní malbě i sklomalbě sledovat kontinuálně do prvního
desetiletí 15. století. Doba kolem roku 1410 je pro vídeňské malířství dobou
postoj, ale zároveň potvrdil všechny premisy, z nichž Oettinger vycházel: vývojovou logiku jdoucí od
pozdní fáze výzdoby Rationale Durandi přes Klosterneuburský antifonář (po roce 1420) až po Misál
Wilhelma z Tuers (kolem roku 1430) a přítomnost českých slohových prvků, které umožňují malíře
Mikuláše zmiňovaného v Klosterneuburgu ztotožnit s pramenně doloženým Mikulášem z Brna.
Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 481-482.
849
Robert Weissenberger, Schausammlung Historisches Museum der Stadt Wien, Wien 1984,
kat. č. I/49, s. 31. Ernst Bacher, Malovaná okna z bývalé královské resp. knížecí kaple chrámu sv.
Štěpána, in: Vídeňská gotika cit. v pozn. 4), s. 91-96, zejm. s. 95.
850 Oettinger ho neváhá nazvat rovnou „Mistrem“ (Meister der Wenzelscheibe) a vidí v něm
výraznou osobnost rakouského malířství kolem roku 1400. Oettinger, Zur Malerei um 1400 (cit.
v pozn. 50), s. 74.
851 Pochází z kostela v Pürggu, kde je Reichenecker pohřben. Dnes v Landesmuseum Joanneum ve
Štýrském Hradci.
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přelomovou. Zřejmě tehdy přichází pravděpodobně francouzský vakantní malíř,
autor diptychu z cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuzu (obr. 89-93), jehož vliv
na místní produkci zřejmě nebyl tak nepatrný, jak se domnívala starší literatura,
ale zároveň nenasvědčuje nic tomu, že by byl zcela rozhodující, jak ho hodnotí Jörg
Oberhaidacher.852 Ve stejné době také ve Vídni vznikal opis díla Ulricha von
Lilienfeld Concordantiae caritatis (obr. 15-19), který byl podle kolofónu dokončen
v roce 1413. Také tento rukopis je výrazně západně ovlivněn, jak v ikonografii, tak
v kompozičních řešeních i v kresebném stylu. Období kolem roku 1410 je tedy
momentem, kdy se vídeňské prostředí začíná hlouběji seznamovat s uměleckými
podněty z francouzského a frankovlámského prostředí. To však není důvodem
k předpokladu, že byly zároveň ukončeny všechny styky s českými zeměmi a s
Prahou. Ta byla, jak je patrné ze zachovaných zpráv vypočítávaných Jaromírem
Homolkou,853 až do samotného vypuknutí husitských válek stále silným exportním
centrem, z nějž proudily do míst blízkých i vzdálenějších nejen umělecké ideje, ale i
samotná díla a nepochybně i samotní umělci. Jedním z takových umělců byl i
Michael Böhm, který vytvořil sochu Krista nesoucího kříž darovanou v roce 1410
štrasburské katedrále.854 Téma, později tolik oblíbené právě ve vídeňském okruhu,
tedy nebylo neznámé ani českým umělcům již před vystoupením Mistra
Rajhradského oltáře.
Představa o přerušení recepce pražských podnětů v tomto momentě vývoje
vídeňského malířství byla pravděpodobně motivována snahou postavit počátky
kontinuální tradice deskové malby na jiný fundament – západní (francouzský) či
jižní (italský). Tato představa je ale těžko slučitelná s faktem, že právě v tomto
okamžiku vstupuje na scénu malíř, jehož vliv na pozdější tvorbu je značný a jehož
vztahy ke staršímu umění českému jsou nepochybné – Mistr Adorace.855 Vztahy
tohoto mistra k českému malířství předchozí generace jsou v rakouské literatuře
zmiňované již od samých počátků, ale doposud nebyly nikdy hlouběji analyzovány.
Oberhaidacher, Westliche Elemente (cit. v pozn. 215); Oberhaidacher, Der Beitrag des
Meisters von Heiligenkreuz (cit. v pozn. 218); Oberhaidacher, Zur kunstgeschichtlichen
Herkunft (cit. v pozn. 221). Tam také veškerá starší literatura k dané problematice.
853 Homolka, Prag und Wien (cit. v pozn. 4), s. 21-22.
854 Otto Kletzl, Die Junker von Prag in Straßburg, Frankfurt am Main 1936, s. 16.
855 Gerhard Schmidt jeho význam marginalizoval přesunutím œuvre do třetího desetiletí 15. století
a přeobsazením jeho iniciátorské role destičkou s Nesením kříže z Huntingtonovy sbírky. Ani on
však nepopřel české rysy malířovy tvorby. Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit.
v pozn. 11).
852
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Hledáme-li původ slohového odstínu Mistra Adorace, nejvíce shodných rysů
nacházíme skutečně ve vrstvě Mistra Třeboňského oltáře. Z Adorace hlubocké
(obr. 116) je přejat základní typ obrazu z vídeňské galerie s dítětem Ježíšem ležícím
ve vyplétaných jeslích, jemuž se koří klečící Panna Maria, vše zarámováno
jednoduchou architekturou chléva. Obdobně jako sv. Josef na českém obraze, tak i
pastýři na vídeňské desce jsou od samotného posvátného výjevu prostorově
odděleni. Opakuje se i ladná křivka klečícího matčina těla. Tvář vídeňské Marie
vychází z typu uvedeného Mistrem Třeboňským a nejblíže má ke sv. Kateřině na
rubové straně Olivetské hory z Národní galerie v Praze (obr. 119). Právě tak typ
mužské tváře lze odvodit ze stejného zdroje, jak to ukazuje srovnání prostředního
budapešťského krále se sv. Jakubem (obr. 118). Od českého Mistra přebírá
vídeňský umělec i pojetí tlumeného vnitřně sálavého koloritu, ačkoli zdaleka
nedosahuje nepřekonatelného mistrovství svého vzoru. Pochopení intence
Třeboňského mistra, ač pouze parciální, projevil Mistr Adorace také v tom, jak
dokázal krajinný reliéf budapešťské Epifanie podřídit výjevu a využil jej jako
rytmických akcentů. Vzorem mu zde byla zřejmě hluboce dramatická krajina
Olivetské hory z Třeboňského oltáře (obr. 117), jak o tom svědčí postava pastýře
vynořující se za skalkou. Poučení je samozřejmě oslabeno značným časovým
odstupem a omezenějším talentem vídeňského malíře. O základním vztahu však
nemůže být pochyb.
Malíř vídeňské Adorace však nenavazoval pouze na starší vrstvy české
malby, ale přijímal poučení i z jejích zcela progresivních proudů, reprezentovaných
v prvních dvou desetiletích zejména franko-vlámsky orientovanou knižní malbou z
okruhu Antverpské bible a Martyrologia z Gerony. Poklek Panny Marie na
rakouské destičce čerpá jistě ze stejných zdrojů, jako postoje obou protagonistů
v iniciále se Zvěstováním z brněnského Antifonáře 2 G 11, jehož výzdoba je
pravděpodobně dílem samotného Mistra Martyrologia (obr. 120).856 Také k pojetí
draperie a jejího vztahu k tělesnému objemu, který těsněji obepíná a vrásní pouze
nevysokými útlými řasami (to je situace budapešťského klanění) lze ve zmíněném
prostředí nalézt analogie (Samsonův zápas v Bibli Konráda z Vechty - obr. 121). Je
tedy pravděpodobné, že západní prvky, které v umění Mistra Adorace nacházíme,

856

Josef Krása, in: Pešina – Homolka, České umění gotické (cit. v pozn. 32), s. 295, obr. 129.
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prošly redakcí českého prostředí. Potvrzuje to i zjištění, že na západně orientovaná
malířská díla, s nimiž se malíř v této době mohl seznámit přímo ve Vídni,
nenacházíme v jeho tvorbě odkazy.857
Umění Mistra Adorace bylo však pouze jedním ze zdrojů, z nichž vyrostla
plodná tvorba vídeňského ateliéru v následujících třech desetiletích, arciť zdrojem
nejpatrnějším a nejlépe ohraničeným. Další prameny, které tuto tvorbu napájely,
známe pouze z fragmentů jejich někdejší předpokládané velikosti, které jsem
v předchozí kapitole zahrnul pod pomocné heslo „solitéry“ z druhého desetiletí 15.
století. Také v této vrstvě se lze s odkazy na české umění setkat.
Předně je však nutno souhlasit se Schmidtovým názorem, že ze zcela jiných
zdrojů než z českých čerpá malé Nesení kříže z Huntingtonovy knihovny
v kalifornském San Marinu. Jak autor ukázal, jeho ikonografické předpoklady leží
ještě Giottem formované malbě italského trecenta (Nesení kříže v kolegiátě v San
Gimignanu naposledy připsané Lippo Memmimu).858 Stylová poloha je již
složitější. Štíhlé proporce postav a drobnopisně řasené draperie mají svůj původ
zřejmě v západním prostředí francouzském, jak soudil Schmidt, a byly malíři
destičky zprostředkované pravděpodobně okruhem, z nějž nedlouho před vznikem
Nesení kříže vyšel rukopis Concordantiae caritatis.859 Z tohoto prostředí však
nelze zcela bez problémů odvodit obličejový typ. Drobné ženské tváře totiž vybízejí
ke srovnání s rámovými figurami, které se objevují na soudobých českých
mariánských obrazech. Zároveň nejsou nepodobné řadě tváří světic, které defilují
v medailónech Geronského martyrologia. Tedy ani v případě výrazně západně
orientovaného malíře ve Vídni v druhém desetiletí 15. století nelze zcela vyloučit
jeho kontakt s progresivní malbou českou.
Důležitější je, podle mého názoru, vyšetření uměleckého východiska desky
se Sv. Trojicí z londýnské Národní galerie. Důvodem je fakt, že právě v tomto díle
je již zcela hotov obličejový typus, který se stane základním poznávacím znakem
vídeňského malířství v následujících desetiletích. Zároveň je zde formulována
struktura draperie, ke které se Mistr Votivní desky a jeho okruh přimkne a
Neví o nich ani Oberhaidacher, který je jinak v hledání vztahů mezi uměním Mistra
z Heiligenkreuzu a soudobou rakouskou a vídeňskou malbou velmi důsledný. Oberhaidacher,
Der Beitrag des Meisters von Heiligenkreuz (cit. v pozn. 218); Oberhaidacher, Zur
kunstgeschichtlichen Herkunft (cit. v pozn. 221).
858 Gerhard Schmidt – Irma Trattner in: Brucher, Geschichte (cit. v pozn. 5), s., s. 542.
859 Zabern, Sigimundus (cit. v pozn. 254), s. 602-605¨.
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naznačeny jsou některé problémy obrazového prostoru a umístění figury v něm,
které bude mladší malířství (respektive jeho nejschopnější představitelé) řešit.
Deska, kterou připsal vídeňské malbě Walter Hugelshofer, 860 byla před tím
hodnocena zejména francouzskými badateli jako burgundská, francouzská,
porýnská či dokonce česká.
V české malbě bylo toto téma známo nejpozději od doby před polovinou 14.
století, kdy vznikla deska se Sv. Trojicí ze slezského Šonova (obr. 122).861 I
v prvních desetiletích to bylo téma živé, jak dokládají hned dvě miniatury s tímto
námětem z bývalého antifonáře cisterciáckého kláštera v Sedlci (obr. 124, 125).
Zejména druhá z nich, chovaná v Národní galerii ve Washingtonu, dokládá, že
české prostředí v době předhusitské neztratilo nic ze svojí kreativity ani na poli
ikonografie, když námět kombinuje s prvky odvozenými z tématu Nesení kříže a
v obsahové rovině snad i Olivetské hory (moment, kdy na sebe Kristus bere
vědomě nadcházející utrpení).862
Také formální problematika figury sedící na prostorově ztvárněném trůnu
nebyla české deskové malbě konce 14. a počátku 15. století lhostejná. Vedle
jednodušších verzí zpracování v rámci epitafu Jana z Jeřeně, na destičce
s Madonou z Jindřichova Hradce863 nebo v případě Madony z Hradce Králové se
v akčním radiu české malby vyskytuje i realizace, která si architektonickou
náročností trůnu nezadá z deskou londýnskou. Je jí Sv. Anna Samotřetí ze slezské
Střihomi (obr. 123). Tento obraz syntetizuje české a franko-vlámské vlivy (chladný
kolorit, figurální typus864) na úrovni, která byla kolem nebo krátce po roce 1400

Hugelshofer, Eine Malerschule (cit. v pozn. 33), s. 21-23.
O obraze naposledy Bożena Guldan-Klamecka, in: Niedzielenko – Vlnas, Slezsko – perla
v České koruně (cit. v pozn. 385), s. 115-116. Jeho vztah k dvorské ikonografii podtrhnul Jan Royt,
Nejsvětější Trojice typu Trůn Milosti a dvorská reprezentace v Čechách a Slezsku za vlády
Lucemburků, příspěvek na konferenci Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki, Wrocław-Legnica 26.30.4.2006.
862 Barbara D. Boehm, in: Jiří Fajt – Barbara D. Boehm (edd.) Prague. The Crown of
Bohemia 1347-1437. New York 2005, s. 285-286. Tam také k problematice původu ze Sedleckého
antifonáře, který není zcela jistý, ale je značně pravděpodobný.
863 Obě řešení mají své paralely v rakouské malbě. Vedle epitafu Ulricha Reicheneckera z Pürggu, o
němž byla již řeč výše je to malá destička se Zasnoubením sv. Kateřiny získaná v roce 1996 do
Österreichische Galerie ve Vídni. Použité řešení s mělkým trůnem přehozeným látkovým potahem
je analogické s Madonou jindřichohradeckou. Její kvalita je ale natolik nízká, že vylučuje připsání
Mistru z Heiligenkreuzu, které navrhuje Arthur Saliger, Die mysthische Vermählung der
heiligen Katharina. Meistr von Heiligenkreutz, Tafelbild, um 1380/90, Wien 1996.
864 K těsnému přivinutí tváří Panny Marie a Ježíška srv. např. pařížskou destičku s Madonou
z Frickovy sbírky v New Yorku.
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možná pouze v pražském malířském okruhu, jejž začínali ovlivňovat iluminátoři
s přímou zkušeností ze západních oblastí.865
Příbuznost desek z Londýna a z vratislavského Národního muzea vyvstane
nápadně zejména při komparaci draperií. Poměr těla a oděvu je zde týž – draperii
je vlastní ještě značná autonomie, která je na desce se sv. Annou patrnější nežli na
oděvu Boha Otce. Obdobný je i výrazný motiv diagonálního záhybu uplatňujícího
se rubovou barvou, který má původ v pražském parléřovském okruhu – v trůnící
figuře císaře Karla z východní fasády staroměstské Mostecké věže. Západní vlivy
však nevnikly do obrazu Sv. Trojice pouze touto naznačenou cestou. O přímějším
poučení svědčí typ architektury trůnu, který, a starší rakouské odborné literatuře
to samozřejmě neuniklo,866 vychází z architektur, jež v mnoha variacích představil
André Beauneveu v žaltáři vévody z Berry z poloviny 80. let 14. století (obr. 126).867
Z výše zmíněného způsobu spojení figury a trůnu na londýnské desce pouhým
„přiložením“ obrysu postavy lze však usuzovat, že malíř pracoval podle nějakého
druhu grafické reprodukce architektonických typů (kresebný vzorník apod.) a
nedosáhl

tak

onoho

stupně

spojení

prostoru

a

objemu,

který

činí

z Beauneveuových iluminací vrcholná díla tohoto umění ze 14. století.
Otázka původu figurálního a obličejového typu je v případě desky se Sv.
Trojicí důležitá proto, jak již bylo řečeno, že zde se poprvé setkáváme
s formulacemi, které přejdou do repertoáru vídeňské dílny v podstatě beze změny a
stanou se jedním z jejích nejdůležitějších poznávacích znaků. Typus ukřižovaného
Krista prochází vídeňskou tvorbou od tohoto prvního okamžiku až po velké
Ukřižování z Lince v podstatě beze změny. Kolísá jistě míra realismu či kaligrafické
lineárnosti ve zpracování vlasů a vousů a na některých obrazech je obličej poněkud
odulejší, ale stále jde o tutéž tvář s delším rovným nosem, přivřenýma očima,
v nichž se prožívané utrpení zračí zejména diagonálním usazením, s pootevřenými
ústy, vlasy jejichž jeden pramen spadá před pravým ramenem a druhý na záda a
s vousem zastřiženým do špičaté, často dvojité (Kristus z rané Piety Páně), bradky.
Původ této tváře v soudobém umění českém je podle mého názoru nepochybný a
Anna Ziomecka, in: Bożena Guldan-Klamecka – Anna Ziomecka, Sztuka na Śląsku
XII-XVI w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, kat. zb., Wrocław 2003, s. 217-220.
866 Respektive neuniklo to ani prvotnímu zpracování desky z pera Emilla Mâla, který ji proto řadil
do sféry burgundského umění.
867 Millard Meiss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Late Fourteenth Century
and the Patronage of the Duke. New York 1969, s. 135-154.
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nejbližší paralelou je kresba tváře Ukřižovaného z Ambraského vzorníku, jehož
pražský původ je dnes obecně uznáván (obr. 127).868 V atletickém těle
s vykreslenou muskulaturou a ve způsobu uvázání bederní roušky s ostrým
vlajícím cípem je možno vidět samostatné řešení malířovo, kterým se odklonil od
českého vzoru. Zejména ostrý cíp je, jak bylo výše mnohokrát řečeno, jedním
z oblíbených draperiových motivů vídeňského malířství první půle 15. století, a to
napříč dílenskými i autorskými okruhy. Obličejový typ Boha Otce je zřejmě do
značné míry invencí malíře londýnské desky. Takto formulovaný jej nenacházíme
nikde a nikdy předtím. Nejvíce nápadným znakem jsou přitom oči doširoka
otevřené v dětském údivu, se zářícím bělmem, zvýrazněnými spodními víčky a
s obočím s nasazenými světly. Kromě těchto zvláštních očí jsme ale schopni
některé vlastnosti do souvislosti s českou malbou vztáhnout. Drobné paralely ve
zpracování vlasů nacházíme v nedokončených miniaturách bible mincmistra
Konráda z Vechty (obr. 128), ale při této paralele je třeba opatrnosti, protože u
přípravných kreseb je „kresebnost“ vlastností substanciální… Ke vnitřním
vztahům, které vedou ke starším vrstvám české malby se ještě vrátím níže.
Z předpokladů, na nichž vyrůstá umění Mistra Votivní desky zbývá posoudit
z hlediska českých vlivů destičku s Kristem ve smutku z Berlína. Tato malba
některými svými rysy již oznamuje formující se malířskou školu s definovanými
poznávacími znaky. Tak typ Krista je týž jako na Sv. Trojici z Londýna869 a
kompozice sedící madony a rozložení jejího šatu při zemi zjednodušeně opakuje
řešení užité Mistrem Adorace na budapešťské Epifanii. Jinak je ale náplň obrazu
(nikoli pouze po ikonografické stránce) značně originální a vylučuje jeho připsání
jakékoli ze známých uměleckých individualit na počátku kariéry velké vídeňské
dílny pod vedením Mistra Votivní desky. O atmosféře, která berlínskou destičku
proniká, byla již výše řeč. Je to ovzduší zklidněné, ale vnitřně dramatické, které
dokáže bez vnějších křiklavých efektů a s hlubokým citem postihnout tragiku
okamžiku. K tomu přispívají nejen postavy pohroužené každá sama do sebe, ale i
vnitřně žhnoucí barva, která ke svým koloristickým efektům využívá reflexního

Robert Suckale – Jiří Fajt, in: Fajt – Boehm, Prague (cit. v pozn. 402), s. 275-276.
Je zřejmé (viz výše str. 205-211), že obě práce pocházejí přibližně ze stejné doby. Odlišný naturel
obou mistrů však podle mého soudu neumožňuje rozhodnout, která z prací vznikla dříve a která
později a tento poznatek ani nepovažuji pro danou problematiku za relevantní.
868
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podkladu.870 Z těchto charakteristik plyne, že malíř čerpal velmi citlivě přímo z díla
Mistra Třeboňského oltáře. Odtud se naučil niternému vztahu k námětu, který je
určen k jitření osobní zbožnosti ve smyslu devotio moderna, a jeho vyjádření
malířskými prostředky. Motivický repertoár pochází z mladší doby, jak bylo již
naznačeno (například městská architektura s repusoirovým motivem mizející
postavy je jistě franko-vlámského původu a byla zřejmě zprostředkována opět
progresivní vrstvou české knižní malby).871 V některých momentech ale nelze
vyloučit ani přímé poučení Třeboňským mistrem. Na mysli mám například
uvolněné posazení Kristova neživého těla, které variuje polohu předního
z žasnoucích vojáků na výjevu Zmrtvýchvstání (obr. 130) nebo lehkou průsvitnou
Kristovu roušku, která se v kontextu vídeňského malířství objevuje pouze na
berlínském obraze a která je ohlasem třeboňského Ukládání do hrobu.
Než přistoupím k formulaci vlastního názoru na vztah vídeňské a pražské
deskové malby v letech 1410-1440, považuji za nutné zmínit pohledy na tuto
problematiku obsažené v dosavadní odborné literatuře.
Pavel Kropáček vztahy k vrstvě Mistra Votivní desky (zvaného podle
Oettingerova návrhu Hans von Tübingen) až na výjimku nezjistil. Zato věnoval
značnou pozornost vztahům mezi fragmenty Oltáře z Vyššího Brodu a uměním
Mistra Fridrichova oltáře.872 Tohoto mistra ale považoval, dovolávaje se přitom
Oettingera, za jednoho z mistrů vídeňské školy sledovaného období, aniž by vzal
v úvahu, že mezi „školou Hanse von Tübingen“ a Mistrem Fridrichova oltáře je
rozdíl řádu slohové změny (a kvalitativní vrstvy).873 Vlivy, které šly podle Kropáčka
směrem z Rakouska do jižních Čech, dovolují v jeho koncepci datovat archu z okolí
Vyššího Brodu do pozdních 30. let 15. století. Avízovanou výjimkou je

Viz str. 209.
Srv. např. známou miniaturu Setkání Davida s Jonathanem z bible Konráda z Vechty
v Antverpách (obr. 129). K ní viz Jaroslav Pešina, Obraz krajiny v české knižní malbě kolem roku
1400, Umění 1965, s. 248.
872 Pavel Kropáček, Malířství doby husitské, Praha 1946, s. 138-144.
873 „To všechno jsou znaky, které jsou příznačné pro dolnorakouské malířství v prvé polovině 15.
století, a to nejen snad pro citovaného mistra Friedrichova oltáře, nýbrž i pro jiné tabule téhož
námětu a téže doby“ s poznámkou: „Např. mistr vídeňské Adorace, jehož obraz je ve vídeňském
Kunsthistorisches Museum, …“ Pavel Kropáček, Malířství, s. 141, pozn. 67. Klást na jednu rovinu
Mistra Adorace a Mistra Friedrichova oltáře se přitom rovná nezohlednění základního směru vývoje
vídeňské malby.
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monumentální deska Ukřižování ze Skalice.874 Ta svoji neobvyklou kompozici
odvozuje od Mistra Lineckého ukřižování, jak na to upozornil již před válkou
Vincenc Kramář.875 Podle Kropáčka to nejsou pouze shody kompoziční, ale též
slohové. Jejich zhodnocení ale znesnadňuje neutěšený stav dochování vrstev
malby. Celkově hodnotí Kropáček situaci takto: Ukřižování ze Skalice „je dodnes
jedinou známou malbou české produkce, která byla zasažena alespoň
postižitelným vlivem umění Hanse z Tübingen, který jinak do Čech nepronikl.
Tento obraz dává také tušiti prostředkující články, žel nezachované, které zanesly
tento vliv na naši půdu a byly jistě umělecky mnohem zajímavější, nežli tato dosti
hrubá malba.“876
Ve 3. vydání korpusu je uveden do souvislosti s vídeňským uměním,
konkrétně opět s ranou fází Mistra Fridrichova oltáře, oltář z Vyššího Brodu877 a
vzdálené ohlasy rakouského malířství jsou konstatovány v desce z Náměšti.878 Vše
je ale vyřčeno v náznaku, jako hypotéza, které však schází ani ne tak argumenty,
jako spíše motivace. Jaroslav Pešina spatřoval rakouské vlivy rovněž v díle Mistra
Nesení kříže z Vyššího Brodu, nicméně jejich pramen viděl nikoli v díle Mistra
Fridrichova oltáře, ale v okruhu Hanse von Tübingen. Náměšťskou desku hodnotí
jako vyrostlou čistě z umění Mistra Rajhradského oltáře a vliv rakouské malby v ní
nenachází.879
Milena Bartlová se domnívá, že poučení moderními myšlenkami se Mistru
Nesení kříže z Vyššího Brodu dostalo spíše na Zikmundově budínském dvoře, než
ve Vídni.880 Vylučuje Pešinou předpokládaný vliv dílny Mistra Votivní desky na
toto dílo a naopak souhlasí s Kropáčkem v názoru na vztah Ukřižování ze Skalice

Dnes v Národní galerii v Praze, inv. č. O 11070. Kropáček, Malířství (cit. v pozn. 412), s. 147.
Vincenc Kramář, Stručný průvodce státní sbírkou starého umění, Praha 1938, nepag.
876 Kropáček, Malířství (cit. v pozn. 412), s. 149.
877 Sestávající dnes z fragmentu Nesení kříže (v typu však české – kříž je nesen vodorovným
břevnem dopředu) a desky Navštívení zv. Ringhofferovo – obě v Národní galerii v Praze. Deska
s Adorací dítěte je chována v Szépművészeti Múzeum v Budapešti. Příbuznou prací je ještě
Zvěstování z Vyššího Brodu z Národní galerie v Praze.
878 Antonín Matějček, Česká malba gotická. Deskové malířství 1350-1450. (3. vydání) Praha
1950. s. 155, 163, 164
879 Jaroslav Pešina, Desková malba, in: Rudolf Chadraba (red.), Dějiny českého výtvarného
umění I/1. Praha 1984, s. 393, 394 a pozn. 109 na s. 397.
880 Milena Bartlová, Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě. Praha 2001, s.
258. V poslední publikaci se však autorka vrací i k možnosti, že prostředníkem mezi nizozemskými
vlivy a Oltářem z Vyššího Brodu byla malba vídeňská či mnichovská. Milena Bartlová, in:
Niedzielenko – Vlnas, Slezsko – perla v České koruně (cit. v pozn. 385), s. 79.
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k velkému Ukřižování z Lince.881 Vliv stejné vrstvy vídeňské malby vidí také
v rámcových

postavách

Svatovítského

veraikonu.882

Ve

shodě

se

svojí

chronologickou koncepcí pak vyzdvihuje na nejednom místě vztahy, které podle
jejího názoru k české malbě z vídeňského okruhu 40. let vyznačeného dílem Mistra
Albrechtova oltáře a zralou fází tvorby Mistra Fridrichova oltáře.883 Bartlová také,
v kontextu české speciální literatury zcela ojediněle, upozornila na opomíjené
vztahy mezi oběma regiony v desetiletích kolem roku 1400. Vyzdvihla aspekty
ikonografické (oblibu motivu peplum cruentatum či postavy, která pozvedá ruku
proti Kristovi na Nesení kříže). Zmínila také dosud nerozvedený Schmidtův poukaz
na vztah Mistra Votivní desky a vrstvy theodorikovské malby české.884
Z naznačeného přehledu je patrné, že dosavadní české studium se
soustředilo na otázku pronikání pokročilejších vlivů do českého malířství od 30. let
15. století později a zcela ponechávalo stranou problematiku spolupůsobení
českého prostředí na tvorbu Mistra Votivní desky a její případný argumentační
potenciál v oblasti chronologie české deskové malby pozdního krásného slohu.
Vlivy proudící opačným směrem, než hledala česká věda, si naopak uvědomovala
literatura rakouská, ač je zmiňovala většinou pouze in margine. Za nejdůležitější
postřeh celé meziválečné rakouské literatury k tomuto tématu považuji Pächtovo
upozornění na vnitřní souvislost figurálního typu Mistra Votivní desky s českým
uměním té vrstvy, která předcházela (!) vystoupení Mistra Třeboňského oltáře.
„Die Grundlage bildet aber nicht der Stil des Wittingauers, sondern in der
entscheienden Zügen die dem Wittingauer vorausgehende böhmische Kunst, die
der Name des Theoderich von Prag vertritt.“885 Pächt poukázal konkrétně na
momenty, jako je měkká nečleněná forma, zjednodušený obrys postavy, který
umožňuje nechat vyniknout vnitřní voluminozitu těl, dominanci jednotného celku
nad jednotlivým líčením detailů a také fakt, že malba Mistra Votivní desky se
vyhýbá užívání kontur, což ji opět sbližuje s českým uměním druhé poloviny 14.
Bartlová, Poctivé obrazy (cit. v pozn. 420), s. 248.
Ibidem, s. 201.
883 Ibidem, zejm. str. 308-368, kde jsou hledány souvislosti mezi oltářem Albrechta IV. a
Olomouckým (Rajhradským) oltářem.
884 Milena Bartlová, The Case of Bohemian Origin Claimed for Two Small Panel Paintings,
Opuscula historiae artium. Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis F 43,
1999, s. 29-30.
885 Pächt, Österreichische Malerei (cit. v pozn. 76), s. 10.
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století a naopak odlišuje od tendencí panujících v mnoha soudobých německých
malířských školách.886
Gerhard Schmidt, který ve své přelomové stati o Huntingtonově Nesení
kříže oživil mnohé myšlenky do té doby neprávem poněkud opomíjené Pächtovy
syntézy, přijal od něj i tento názor. Celou situaci sice poněkud bagatelizoval
poukazem, že rakouské malířství se k českému zdroji obrátilo opět až ve 20. letech
(tedy v době, kdy mělo, podle Schmidta, již za sebou iniciační lekci pod vedením
malíře Huntingtonovy destičky) a navázalo na vrstvu toho času již silně
antikvovanou, pokusil se však konkretizovat Pächtovo obecné vymezení tohoto
pramene. Shledává jej v potheodorikovské vrstvě zastoupené Votivní deskou Jana
Očka z Vlašimi, odkud Mistr Votivní desky převzal typiku „ošklivých“ obličejů
s bambulovitými nosy.887
Z dalších podnětů k tomuto tématu je třeba zmínit Baldassův poznatek,
týkající se českého rodokmene kompozice Obětování v chrámu na obou deskách
tohoto tématu ve vídeňském malířství sledovaného období.888 Na rozdíl od Pächta
považuje Baldass za zdroj, z něhož vídeňská malba třetího desetiletí 15. století
čerpá český vliv, vrstvu Václavových rukopisů. Tam má prý také původ rys horror
vacui, který autor ve vídeňské produkci nachází a který je cizí západnímu umění
oné doby. V mladší době pak soudil Gottfried Biedermann, že Votivní deska ze St.
Lambrechtu je nemyslitelná bez západních, italských a českých podnětů.889
Největší roli připisuje vlivům italským (pravá strana desky). Český vliv je patrný
zejména v levé polovině a v celkovém pojetí koloritu.890 Naposledy se domnívá
Fritz Koreny, že bude třeba znovu promyslet problematiku počátků rakouské
kresby, která se zdá být ve všech svých výtvorech ovlivněna Ambraským vzorníkem
– dílem pražského umělce.891 Výsledky této práce jistě nebudou bez konsekvencí
pro hodnocení počátků vídeňské deskové malby.

Ibidem.
Schmidt, Die Österreichische Kreuztragungstafel (cit. v pozn. 11), s. 14.
888 Baldass, Das Ende des weichen Stils (cit. v pozn. 101), s. 378.
889 Biedermann, Zur Problematik steirischer Tafelmalerei (cit. v pozn. 207), s. 7.
890 Biedermann, Kunst des Mittelalters (cit. v pozn. 203), s. 44.
891 Fritz Koreny, Die österreichische Handzeichnung der Gotik, in: Brucher, Geschichte (cit.
v pozn. 5), s. 553.
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887
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Jak jsem se pokusil doložit výše, český vliv na rakouské malířství s počátkem
15. století neustal, ačkoli již nebyl tak jednoznačný a determinující jako ve druhé
půli století předchozího. Nevyhnul se ani dílům a okruhům, které tvoří
nejvlastnější předpoklad umění Mistra Votivní desky. Je tedy nasnadě otázka, zda
a jakým způsobem se tento vztah projevil v díle samotného vedoucího umělce,
potažmo v celku vídeňského malířství třetího a čtvrtého desetiletí. Je evidentní, že
český vliv po roce 1420 ztrácel na síle spolu s prosazováním přímých, pražskou
knižní malbou nezprostředkovaných cest k franko-vlámským podnětům, které již
na přelomu prvního a druhého desetiletí nového století otevírali Mistr
z Heiligenkreuzu a hlavní kreslíř budapešťské Concordantiae caritatis. V úvahu je
třeba brát také existenci vzorníků typu ambraského „vademeca“ nebo ještě spíše
skicáku chovaného v Uffiziích,892 které rakouským umělcům zprostředkovávaly
nová franko-vlámská či italská řešení ikonografická (Huntingtonovo Nesení kříže)
či kompoziční (bitevní scéna na Votivní desce ze St. Lambrechtu). Přes to si však
tradiční osa Praha – Vídeň podržela jistý význam.
Jak naznačila pasáž o českých prvcích v malbě před vystoupením Mistra
Votivní desky a také předchozí řádky o názorech rakouských badatelů, je zřejmé, že
vliv české malby na umění vídeňské dílny je nutno hledat zejména v pojetí figury.
Je při tom skutečně signifikantní, že Mistr Votivní desky nenavazoval na poslední
pražské trendy reprezentované franko-vlámsky orientovanou knižní malbou, ale
čerpal ze starších vrstev. To je vysvětlitelné v rámci tradiční představy o šíření
uměleckých idejí a podnětů ve středověku způsobem, kdy tyto impulzy vycházejí
z centra v určitých vlnách a periférie (bez pejorativního podtextu) je recipuje
s jistým časovým odstupem.893 Umělec počátku 15. století tedy mohl některé rysy
vycházející ještě z pražského malířství doby Karlovy přijmout, aniž by bylo třeba
předpokládat užší spojení se samotným Pražským centrem (které je ostatně v době

892 Ulrike Jenni, Das Skizzenbuch der internationalen Gotik in den Uffizien. Der Übergang vom
Musterbuch zum Skizzenbuch, Wien 1976.
893 Ke kritice tohoto přístupu viz Milena Bartlová, Poctivé obrazy, s. 30-32. Autorka pléduje za to,
aby byla terminologie „z oboru mechaniky kapalin“ nahrazena přirovnáním ke „změnám oděvní
módy a k politické propagandě.“ Problémem však může být, že právě svět módy vykazuje jistou
sémantickou náklonnost k pojmům „z oboru mechaniky kapalin“. Dovoluji si k tomu (v nadsázce)
ocitovat větu z Taipei Review, leden 2003: „A japonští hudebníci neovlivňují taiwanské teenagery
pouze svou hudbou, ale také svými účesy, oblečením a slangem. Říká se tomu hajihfeng – m ó d n í
v l n a ř í t í c í s e T a i w a n e m j a k o t s u n a m i.“
http://www.gio.gov.tw/cz/press/20030207/2003020703.html (vyhledáno 28. 9. 2006)
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kolem a po roce 1420, kdy Mistr Votivní desky zahajuje svoji kariéru, spíše
nepravděpodobné). Staly se totiž obecným vlastnictvím teritoria rozpínajícího se
od Severního moře po alpské oblasti.894
Pächtův postřeh o příbuznosti s vrstvou 70. let 14. století považuji za
podnětný a pokusím se jej konkretizovat. Typ široké tváře s hustým vousem a
vlasem a s rovným, bambulovitě zakončeným nosem pochází původně jistě odsud.
Odlišné je, jak bylo řečeno, pojetí očí, které je, zdá se, přínosem Mistra londýnské
Sv. Trojice – buď vlastním nebo přejatým z dosud neidentifikovaného zdroje.
Zatímco ale Theodorikovo pojetí je čistě malířské, hraje v typu užívaném Mistrem
Votivní desky nezastupitelnou roli kresebnost, která se projevuje nikoli v obryse či
v kresbě draperiových motivů, ale v pojetí vlasů a vousů, které již nejsou
jednolitou, malířsky modelovanou hmotou, ale rozpadají se do jednotlivých
pramenů. I v obrazech karlštejnské kaple nalezneme zástupce typu, v němž je
potence směřující ke kresebnosti přítomná. Mám na mysli desky s apoštoly sv.
Filipem a sv. Matějem (obr. 132, 133), které od obrazů Theodorikových odlišuje
právě kaligrafické pojetí mohutných vousů. Jim příbuzné jsou, podle Jiřího Fajta, i
některé nástěnné malby z okenních záklenků kaple, například Zvěstování (obr.
131).895 Právě dobře zachovaná postava anděla ze Zvěstování ukazuje pak navíc
velmi podobný poměr těla a draperie, jaký je vlastní o půl století mladším
postavám Mistra Votivní desky (amorfní měkký objem je výrazněji pročleněn a
tělesná mechanika se uplatňuje ve skladu záhybů).
Vlastním zdrojem mistrova poučení, z něhož derivoval jím užívaný figurální
typ, byla zřejmě díla, jejichž polohu nejlépe objasní kresebné památky – fragmenty
náčrtníku chovaného dnes v knihovnách v Erlangen a Desavě (obr. 134).896

Jaroslav Pešina – Jaromír Homolka, České země a Evropa (cit. v pozn. 32), s. 30.
Jiří Fajt (ed.), Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997, s. 424-427.
Podobně vidí atribuční vztah i Jaromír Homolka, který zdůraznil vztahy Zvěstování k pokročilé
vrstvě pařížské malby, reprezentované Mistrem Paramenta z Narbonne. Jaromír Homolka,
Poznámky ke karlštejnským malbám, Umění 45, 1997, s. 122-140, zejm. s. 136. Není bez
zajímavosti, že právě tento okruh je rakouskými badateli častěji zmiňován při hledání východisek
vídeňského deskového malířství.
896 Rysy Theodorikova umění, kombinované s narůstající kaligrafičností a eurytmií záhybů svědčí
podle mého názoru spíše pro vznik v návaznosti na Mistra Theodorika, kolem roku 1370, jak
předpokládal Josef Krása, Knižní malba, in: Rudolf Chadraba (red.), Dějiny českého
výtvarného umění I/2. Praha 1984, s. 414. Jiného názoru jsou Robert Suckale a Jiří Fajt, kteří
navrhují vznik vzorníku mezi léty 1355-1365. Fajt – Boehm, Prague (cit. v pozn. 402), s. 165-166.
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Zejména list s postavami určenými jako Cicero (pravděpodobně) a Ptolemaios897
nabízí typy srovnatelné s hlavou starce zobrazeného en face uprostřed bitevní
scény na Votivní desce ze St. Lambrechtu či s podobnou hlavou, která se opakuje
na obou deskách diptychů ve Vídni i ve Welsu. Na erlangenské kresbě se
setkáváme i s pokrývkami hlavy – špičatým turbanem a kroucenou šerpou
s výrazným cípem, které jsou někdy hodnoceny jako důkaz franko-vlámských vlivů.
Erlangenský skicář ukazuje, že nebyly českému prostředí neznámé a zároveň, že
užití těchto módních doplňků se řídilo obsahovými hledisky – byly znakem
pohanství. Ať již chápaného veskrze pozitivně (jako v případě kreseb) nebo
v pašijovém kontextu – negativně (u Mistra Votivní desky).
V potheodorikovské vrstvě lze nalézt i další hypotetické zdroje, z nichž čerpá
figurální typ Mistra Votivní desky. Upozornění na Votivní desku Očkovu je platné
pouze omezeně a týká se spíše vztahu těla a jemně modelovaných draperií, nežli
podoby „ošklivých tváří“ o nichž hovořil Schmidt.898 Snad jedině tvář sv. Václava,
přímluvce mladého krále, nalezla ohlas v pozdějším vídeňském malířství, a to
ve tvářích Spasitele. Ty jsou, jak jsem ukázal výše, ovlivněny z velké části typem
známým ze vzorníku z Ambrasu. Avšak jistá malebnost v partiích vousů či typ
delšího nosu s bambulovitou špičkou – to jsou rysy předpracované právě již ve
vrstvě české malby 70. let. Konkrétní detaily – kosé uložení očí, typ trnové koruny
či propracovaná muskulatura – je třeba odvodit právě z malby mnohem mladší.
V této souvislosti by jistě bylo podnětné prozkoumat vztah vídeňského okruhu
k malbě rozvíjející se v okruhu pražské katedrály v 70. letech, která ještě čeká na
svoje hlubší zpracování. Spíše než pouze v obrysech dochovaný výjev Křtu sv.
Otýlie ve Vlašimské kapli, připisovaný Mistru Osvaldovi, nabízí zajímavé paralely
výzdoba Saské kaple z poloviny 70. let 14. století (obr. 137). Prostřední z králů na
výjevu Klanění má oděv obepnutý kolem válcovitého těla, který je členěný pouze na
povrchu tenkými záhyby – princip, s nímž jsme se stkali v tvorbě Mistra Votivní
desky vícekrát (výrazně např. na desce se sv. Kryštofem z Berlína). Pozoruhodná je
z našeho hlediska také sedící Panna Maria s dítětem, která předznamenává
kompozici použitou Mistrem Adorace na desce s Epifanií z Budapešti. Stav malby
nedovoluje bližší srovnání, ale v cípu záhybu, který směřuje daleko před špičky
897
898

Ibidem.
Viz pozn. 423.
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Mariiných nohou spatřuji hotovou formulaci prvku, který se v pokročilejší podobě
stane poznávacím znamením celého vídeňského okruhu.899
V odpovědi na otázku po tom, jakou cestou se k Mistru Votivní desky
podobné podněty původem z českého malířství 70. let 14. století dostávaly, je třeba
k výše zmíněnému obecnému rozšíření karlovského dvorského slohu opět
zopakovat specifickou situaci Vídeňskou. Právě theodorikovský sloh se zde uplatnil
ve 14. století nejvýrazněji. Vedle podobizny Rudolfovy, v jejímž autorovi je
spatřován umělec školený v blízkosti samotného Theodorika900 je to zejména oltář
z hradu Tirol, který vznikl nepochybně ve Vídeňském centru a pravděpodobně
rukou malíře, který byl k Theodorikovi v analogickém postavení jako autor malé
Smrti Panny Marie z Moravské galerie v Brně, nicméně byl nadanějším umělcem
schopným zhostit se tak rozsáhlého úkolu.901 Na vídeňském dvoře byl také
přechováván skvostně vyzdobený korunovační evangeliář Jana z Opavy, pořízený
Albrechtem III., který je rovněž odrazem pozdního Theodorikova stylu, jak se
projevoval ve skupině mladších tvůrců ateliéru Jana ze Středy.902
Pakliže na podněty z doby 70. let 14. století tedy vídeňské prostředí chudé
nebylo a mohlo v tomto směru působit i na mistry generačně mladší, o silnějším
vlivu iluminátorů rukopisů václavské skupiny na Mistra Votivní desky pochybuji.
Baldassem zmiňovaná podobnost skalní pevnosti na Votivní desce s hradem
zobrazeným na jednom z folií Keyserova Bellifortisu je pouze povšechná a
malované architektury londýnského rukopisu Mandevillových cest z druhého
desetiletí 15. století nabízejí ke srovnání vhodnější architektonické motivy, a to
v nepoměrně větším množství. Je třeba brát však ohled na fakt, že pro iluminátora
tohoto rukopisu bylo zachycení architektury často prvořadým motivem celé
kompozice a v tomto odvětví malby tedy nad jiné vynikal.903

899 Tento cíp vynikne nápadněji, srovnáme-li kompozici Marie z Klanění s oděvem trůnící Madony
na Votivní desce Očkově či se stejným prvkem na kresbě ze stockholmské Národní knihovny, kterou
připsal Karel Stejskal mistru Osvaldovi – staršímu (?) kolegovi malíře pracujícího v Saské kapli.
Karel Stejskal, Umění na dvoře Karla IV., Praha 1978, s. 122.
900 Arthur Saliger, in: Erzbischöfliches Museum 1973 (cit. v pozn. 184), s. 39.
901 Gerhard Schmidt, Gotische Malerei in Österreich. Vortrag gehalten am 25.2.1987 in der
Gesellschaft der Freunde der Bildenden Künste (Wien), Wien 1987, nepag.
902 Fajt, Magister Theodoricus (cit. v pozn. 435), s. 332.
903 Josef Krása, Mandevillovy cesty / Rukopis Britské knihovny Add. 24189, in: Josef Krása,
České iluminované rukopisy 13./16. století, Praha 1990, s. 268-297, zejm. s. 295.
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Dokladem toho, že se Mistr Votivní desky nevyhýbal ani poučení z české
malby těsně předcházející jeho vystoupení je těsná příbuznost Madony
Ochranitelky z levé části Votivní desky se stejnou postavou na vnitřní straně levého
křídla Oltáře z Roudnice.904 Shody obou figur a systému jejich draperií jsou natolik
dalekosáhlé, že umožňují myslet na přímou znalost či společný předobraz.
Ikonograficky jsou oba náměty identické, rozdíl je pouze v pojetí postavy Ježíška,
který je na pražské desce zobrazen průčelně, s křížovým nimbem, s šatem
zakrývajícím celé tělo a třímající jablko. Tímto hieratickým pojetím je podtržena
jeho světovládná role, kterou doplňuje korunovaná Maria jako Královna nebes.
Dítě na desce rakouské je uvolněnější, hravější, ukazuje obě obnažené nožky a živě
se natáčí a přiklání k matce. Jednou rukou pozvedá ochranný plášť a druhou
žehná. Stylové rozdíly hovoří pro časnější vznik roudnické archy. Postava Marie je
štíhlých proporcí, ladně esovitě prohnutá a přimyká se tak blíže klasické fázi
krásného slohu kolem roku 1400. Dlouhé tenké záhyby se pří zemi měkce skládají
a v této partii je též decentně naznačena dekorativní hra střídání různobarevného
líce a rubu pláště, oblíbená v draperiových soustavách vrcholné fáze krásného
slohu. Na rubové straně, viditelné pod Mariinou pravicí je naznačen mísovitý
záhyb. Všechny tyto motivy jsou rozehrány s neskrývanou chutí v plášti
protějškové postavy – Bolestného Krista-Ochranitele. Madona Mistra Votivní
desky je oproti tomu postavou rozložitější, tělo stojí pevně a nepodléhá esovitému
pohybu, ačkoli posazení dítěte na matčině boku by si jej mohlo vynutit. Draperie je
měkčí, není tak jasně formulovaná a v některých místech (zmáčknutí nad pasem či
v místě loktu pravé ruky) postrádá přísnou eurytmickou logiku, ovládající řasení
oděvů krásnoslohých. Záhyby se při zemi ohýbají s tuhou pravidelností a bez
jakékoli hravosti se skládají do paralelních tupě zařezávaných cípů. Domnívám se,
že ze srovnání těchto dvou Madon zřetelně vyplývá časová následnost vídeňské
desky. 905 Tu jsem detailní srovnávací analýzou zařadil do doby kolem roku 1425.
To je tedy nejzazší datum ante quem pro vznik Roudnického oltáře. Ten je pak
nutno s ohledem na vnější okolnosti předpokládat ještě před rokem 1420.
V rámci předatování památek deskové malby první poloviny 15. století navrhla Milena Bartlová
klást vznik tohoto retáblu do druhé poloviny 30. let. Ve svých formulacích je ale zdrženlivá a
nevylučuje ani vznik ještě před rokem 1420. Paralelu s Votivní deskou rovněž zmiňuje, ale
nerozvádí ji. Bartlová, Poctivé obrazy (cit. v pozn. 420), s. 184-190.
905 A stranou zde ponechávám dlouhý výčet zcela zásadních rozdílu v pojetí obrazu vůbec, které tuto
časovou posloupnost pouze potvrzují.
904
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Pro počátky samostatného deskového malířství ve Vídni tedy neztratilo
české umění svůj význam. Ačkoli jeho vliv již není rozhodující, lze jej postřehnout
jak ve formativní fázi druhého desetiletí 15. století, tak v umění nejvýznamnějšího
představitele vídeňské školy před rokem 1440 – Mistra Votivní desky. Až na
některé konkrétní jednotlivosti (Ambraský vzorník, Roudnický oltář) čerpá
vídeňské deskové malířství z pražské malby 70. a 80. let 14. století, jejíž výdobytky
se brzy staly obecným vlastnictvím širokého středoevropského prostoru. Vedle
toho přijímá také některé parciální podněty z oblasti západně orientované pražské
knižní malby, která v prvním desetiletí 15. století plynule vystřídala generaci
iluminátorů pracujících pro Václava IV. Zdá se, že se tedy s jakousi vnitřní logikou
orientuje na onen proud českého malířství kolem roku 1400, který byl starším
českým bádáním popsán a definován jako progresivní a byl postaven do protikladu
ke klasickému krásnému slohu tendujícímu k manýristickému formalismu.906
Označen byl za realistický proud a byl vymezen jmény Mistr Třeboňského oltáře a
Mistr Rajhradského oltáře.907 V knižní malbě má tento proud svoji analogii právě
ve franko-vlámsky orientované produkci od bible Konráda z Vechty po
Boskovickou bibli.908 Jak bylo řečeno, počátky tohoto proudu v deskové malbě jsou
u Mistra Třeboňského oltáře. Kořeny jeho tvorby jsou dnes hledány právě
v potheodorikovském pražském dvorském malířství 70. let, ba dokonce v samotné
Theodorikově karlštejnské dílně.909 Tím se domněnka o vnitřní logice, s níž
navazovalo vídeňské malířství na české konkrétní prameny (pokusil jsem se výše
na příkladech doložit, že theodorikovská a potheodorikovská malba je jedním
z těchto pramenů) pouze potvrzuje.

Za straníka tohoto proudu ve vídeňském malířství by snad mohl být považován iluminátor
Mikuláš z Brna. Kánonový list Tuersova misálu z doby před rokem 1430 (obr. 113) lze hodnotit jako
vzdálenou (a zjednodušenou) paralelu k Ukřižování z misálu Hazemburského z roku 1409.
907 Jaromír Homolka, Madona ze Svojšína, Umění 10, 1962, s. 425-449, zejm. s. 442-443.
908 Jaroslav Pešina, Nový pokus o revizi dějin českého malířství 15. století, Umění 8, 1960, s. 109134, zejm. s. 116-117.
909 Jaromír Homolka, Prag und die mitteleuropäische Kunst um 1400 – Einige Bemerkungen,
in: Pochat – Wagner, Internationale Gotik (cit. v pozn. 4), s. 176; Jaromír Homolka, Malíři a
dílny pracující na výzdobě kaple Sv. Kříže vedle mistra Theodorika, in: Fajt, Magister Theodoricus
(cit. v pozn. 435), s. 364-367.
906
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Otázku, která se zde nabízí, totiž jaká je povaha vztahu vídeňské malby
k vrcholu tohoto proudu, k umění Mistra Rajhradského oltáře910 lze vzhledem
k neexistenci přímých vzájemných vztahů na této rovině zodpovědět pouze
hypoteticky – per analogiam.911 Je zřejmé, že Mistr Votivní desky stojí na určitém
stupni vývoje od ideálního umění krásného slohu přelomu století k realismu, který
ještě není dotčen první vlnou nizozemských vlivů, stejně jako Mistr Rajhradského
oltáře. Otázkou je vzájemný poměr těchto stupňů.
Oba výkony vycházejí na obecné rovině, jak bylo řečeno, ze stejné základny,
přičemž vztah Mistra Votivní desky k pražskému umění přelomu třetí a čtvrté
čtvrtiny 14. století je zprostředkovaný rakouským milieu konce 14. a počátku 15.
století. Hraje u něj roli i vliv západní ikonografie a italských podnětů směřujících
k realismu. To vše, spolu s rozdílným osobním vkladem na obou stranách, působí,
že mezi díly Mistra rajhradského oltáře a Mistra Votivní desky nelze nalézt
konkrétní stylové či typologické vazby. Srovnat však lze poměr obou umělců
k základním problémům malířství pozdního krásného slohu, jako je zachycení
obrazového prostoru a vztah figury k němu, napětí mezi ideální figurální typikou a
individualizací, mezi nadpozemským bezčasím a napětím a dramatem konkrétního
okamžiku či podoba draperie a míra její autonomie. Jde tedy o srovnání vnitřní
struktury obrazů, nikoli jejich vnějších znaků.
Domnívám se že způsobem řešení většiny z těchto otázek stojí oba mistři na
velmi podobném stupni dvou tras vývoje, do nichž rozhodující měrou zasáhly
K datování Rajhradského oltáře lze říci s ohledem na rakouský památkový fond pevně pouze
tolik, že jeho vznik kolem či po roce 1450 je de facto vyloučen existencí dvou tabulí podobného
šířkového formátu s náměty Nesení kříže a Ukřižování od umělce s pomocným jménem Mistr
z Laufen (obr. 140, 141). V rámci jeho œuvre jsou desky kladeny před rok 1450. (Elfriede Baum,
Katalog des Museums mittelalterlicher österreichischer Kunst, Österreichische Galerie Wien,
Kataloge I., Wien 1971, č. kat. 29 a 111.) Obě desky čerpají motivicky ze zásobárny staršího
rakouského umění, ale zcela nemyslitelné jsou bez znalosti kompozic Mistra Rajhradského oltáře,
které reprodukují a variují v provinční, zlidovělé poloze. Poukaz na existenci společné předlohy je
podle mého názoru nepřesvědčivý s ohledem na vzájemné rozdíly. (Bartlová, Poctivé obrazy (cit.
v pozn. 420), s. 137) Ty lze naopak velmi dobře vysvětlit předpokladem osobité syntézy předlohy
Mistra Rajhradského s některými staršími motivy rakouskými. Stylová a kvalitativní rovina tuto
syntézu nevylučují.
911 Jako analogický vnímali vývoj v Praze a ve Vídni v první třetině 15. století Jaromír Homolka i
Gerhard Schmidt. První takto hodnotil práce Mistra Týnské kalvárie a Mistra z Großlobmingu jako
„eher bestimte Parallelen ..., die in einigen gemeinsamen Quellen verankert und durch ähnliche
Entwicklungstendenzen verbunden sind.“ Homolka, Prag und Wien (cit. v pozn. 4), s. 25;
Gerhard Schmid hodnotí situaci velmi podobnými slovy, když píše, že v pohybu od
internacionálního slohu k expresivitě uskutečňuje Mistr Votivní desky „ – im Grundsätzlichen –
einenähnlichen Entwicklungsschritt wie einige böhmische Maler derselben Zeit, namentlich die
Meister der Reigerner und des St. Jakobsaltars.“ Schmidt, Die Malerei (cit. v pozn. 5), s. 485.
910
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odlišné vnější události. Blízké je pojetí krajiny a obrazového prostoru, uzavřeného
skalnatým horizontem ve dvou třetinách výšky obrazu či se sníženým obzorem, kdy
vlastní

horizont

tvoří

obrysy

postav

proti

zlatému

(nebo

obecněji

monochromatickému) pozadí. Obdobná je také míra zájmu o problematiku
obrazového prostoru, která nebyla ani u jednoho z malířů prioritním zájmem,
ačkoli Mistr Votivní desky na tomto poli dosáhl přesvědčivějších výsledků. Velmi
blízko si oba umělci stojí svoji schopností zachytit konkrétní časový okamžik za
použití dramatizujících prvků. Jejich narativní smysl, který osvědčili ve svých
eponymních dílech, je stejného rodu – charakterizuje jej záliba v drastických
záběrech (mrtvoly na křížích Novosadského ukřižování – bídně hynoucí turecký
náčelník) či v obskurních detailech (hoši v pozadí rajhradského Nesení kříže, na
náplni jejichž činnosti se dosavadní literatura nedokáže sjednotit – odpudiví
okrádači mrtvol). Obdobné je také napětí mezi dvěma částmi jednoho obrazu,
kterého malíři dokáží dosáhnout shodnými prostředky – kombinací popisných
dramatických prvků s klidnější kompozicí, jakoby vydělenou z okolního, příliš
reálného světa (tak lze chápat skupinu s Pannou Marií v popředí na Nesení kříže i
Ukřižování Rajhradského mistra)
V přístupu k draperii a ve formulaci vztahu tělesného jádra k ní se oba
malíři liší. Oděvy postav na deskách z Rajhradského oltářem jsou pevně vyklenuté,
tvrdé a tělu nedávají příliš prostoru k uplatnění. Projevuje se to nejlépe v místech,
kde mistr užívá osvědčená starší krásnoslohá draperiová schémata, ale i v partiích,
které pojetím jednoduchých kolmých paralelních záhybů ukazují již k budoucím
řešením. Vztah tělesného jádra a draperie u Mistra Votivní desky je dynamičtější –
tělo se místy výrazněji prosazuje, nikoli však v podobě anatomicky přesně viděných
tělesných článků, ale ve formě sumárně chápaných válcových objemů. Celkově by
bylo možno draperie v dílech Mistra Votivní desky (zejména v ranném období)
popsat jako měkké. Později dochází k procesu tuhnutí záhybů a tvrdnutí povrchu,
jak to ukazuje poloha Walochova epitafu. Podobný průběh má vývoj této
problematiky u Mistra Rajhradského oltáře – o tom vypovídá pohled na oděvy
katanů z Mučení sv. Apoleny či plášť setnuté královny na výjevu se sv. Kateřinou
z Náměšťské desky (obr. 142, 143).
O osobních uměleckých kvalitách obou Mistrů může pak svědčit detail,
který se týká používání přijatého figurálního a obličejového typu. Zatímco
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Rajhradského mistra lze z tohoto hlediska označit za experimentátora, který se
nespokojil se základním repertoárem kladných a záporných šablonových obličejů a
ve svých dílech vždy tendoval k typové variabilitě a inovativnosti, která ústí ve
formulaci některých velmi individualizovaných tváří. Naproti tomu vídeňský malíř
se spokojil s rejstříkem zděděným z předchozí vrstvy rakouské malby, který pouze
nepatrně varioval a de facto kanonizovaný jej předal svým následovníkům a
souputníkům. Tento typ se potom stal poznávacím znamením vídeňské malířské
velkodílny, která jej sdílela zajisté pomocí vzorníků a typářů.
Z výše uvedených srovnání vyplývá, že Mistr Rajhradského oltáře a Mistr
Votivní desky ze St. Lambrechtu jsou časově nepříliš vzdálení tvůrci, kteří navazují
na shodný, byť již delší dobu minulý umělecký vzor. Zastupují stejnou fázi vývoje
umění v desetiletích po roce 1400, které směřuje od ideálního a nekonfliktního
výrazu krásného slohu k vnitřní dramatičnosti raného realismu. Důvodem, proč se
domnívám, že výkon Mistr Rajhradského oltáře musel předcházet tvorbu Mistra
Votivní desky je na jedné straně vyšší malířská kvalita jeho prací, včetně pozdní
desky z Náměště. Její „vnější“ strana s výjevem ze svatokateřinské legendy má při
tom svoji vnitřní strukturou pozoruhodně blízko k pravé polovině Votivní desky.
Především je však nutné zohlednit vývojové pozice, na nichž se nacházela obě
umělecká centra v době okolo roku 1410. Zatímco ve Vídni se začínala souvislá
tradice deskové malby tehdy teprve konstituovat, Praha měla za sebou již tři
desetiletí živého rozvoje krásnoslohého malířství, které stačilo v několika paralelně
existujících proudech postupně rozvinout potenciality obsažené již v ustavující fázi
– v malbě 80. let 14. století. Stěží si pak lze představit, že by se český proud
tendující k realismu nezmocnil podobného stupně vývoje, k němuž vídeňskému
prostředí (ve srovnání s pražskou malbou nepřipravenému) postačilo půl druhého
desetiletí, ještě před rokem 1420. Ten totiž zůstává, alespoň pro dobu těsně
následující, výrazným vývojovým mezníkem i přes recentní zpřesňující výzkumy
vztahu husitství a výtvarného umění.
Předložená konstrukce bude muset být v budoucnu ověřena podobně
detailním

srovnáním

vztahů

českého

umění

k dalším

významným

středoevropským kulturním centrům. Teprve poté bude možné přistoupit k nové,
široce založené syntéze české malby krásného slohu.
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RESUMÉ
Práce má charakter dvou kapitol zamýšleného většího celku. První část se
zabývá vývojem a obsahem základních pojmů, spojených s uměním přelomu 14. a
15. století. Snaží se postihnout obecnější tendence, které krystalizovaly v rámci
procesu formulace termínů: mezinárodní sloh, dvorský sloh, krásný sloh apod.
Největší pozornost je při tom věnována dějinám pojmu krásný sloh a jeho obsahu,
v nichž připadla významná úloha tuzemskému bádání v průběhu minulého století.
Obecné otázky slohu ve výtvarném umění pozdního středověku hrají totiž v rámci
studia umění kolem roku 1400 podstatnou roli a žádné další zpracování této
tématiky se neobejde bez historiografické reflexe, která pojmenuje a přijme
dobovou a myšlenkovou podmíněnost základních pojmů. V závěru první části jsou
formulovány hypotetické výhledy týkající se směřování budoucího studia umění
kolem roku 1400 na celoevropské i na regionální úrovni.
Druhá část práce je věnována konkrétní problematice podoby tohoto umění
ve vídeňském malířství první třetiny 15. století a jeho vztahům k českému umění
krásného slohu. Vídeňský příklad se ukazuje jako instruktivní pro hodnocení
pražské malířské produkce v prvních desetiletích 15. století. Rozvinula se zde totiž
plodná tradice, nepřerušená radikálními zásahy ze strany společenských otřesů,
která navíc, a to je jeden z bodů, na nějž se soustředí závěrečná argumentace, nikdy
zcela nepřerušila kontakt s pražským centrem a může být tedy hodnocena jako
analogický případ. Před tím však bylo třeba revidovat rozsáhlou rakouskou
speciální literaturu k tomuto tématu i její výsledky, které nabývaly nejrůznějších
podob. Pokusil jsem se tedy formulovat vlastní vývojový model vídeňské deskové
malby mezi lety 1410-1440, který reflektuje poslední relevantní výsledky a zároveň
spočívá pevně na aplikaci nástroje formální analýzy, která je schopna poskytnout
do značné míry verifikovatelné atribuční a datační poznatky i v situaci, kdy chybí
písemné prameny. Nový (nebo raději zpřesněný) obraz vídeňské tvorby v daném
časovém úseku má důsledky i pro pochopení uměleckého vývoje v okolních
centrech, na něž tato reagovala. Na základě relativně pevné časové mřížky lze nově
nahlédnout i obdobné slohové či obecně vývojové jevy v pražském středisku či
například v Budíně. Výsledky tohoto analogického uvažování aplikovaného na
české prostředí shrnuje závěrečná část práce.
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SUMMARY
The work has a character of two parts of an intended larger unit. The first
part

considers the

development

and

the comprehension of

the basic

terms/conceptions inherent to the arts of the break of the 14th and 15th centuries. It
aims to cover general tendencies which crystalized within the frame of the process
of the formulation of the following terms: international style, court style, beautiful
style and others. The most detailed focus is withal dedicated to the history of the
term beautiful style and its meaning in which Czech research had a significant role
during the last century. General issues of the style in the fine arts of the late Middle
Ages play a substantial role within the frame of the study of art around the year
1400 and no other treatment of this theme can get along without a historiographic
reflection which would entitle and accept the contemporary and ideal
conditionality of the basic terms. In the conclusion of the first part there are
formulated hypothetical views related to the direction of the future studies of the
questions of art around the year 1400 on the European and the local levels.
The second part of the work is dedicated to the concrete issues of the form
of this art in the Viennese painting of the first third of the 15th century and its
relations to the Czech art of the beautiful style. The Viennese example proves to be
instructive for the evaluation of the Prague´s painting production in the first
decades of the 15th century. Namely here there developed a productive tradition not
interrupted by radical interventions from the part of the social turns which besides
that, and this is one of the points which the final argumentation focuses on, never
interrupted the contact with the Prague´s centre and can be therefore valued as an
analogical example. However before that it was necessary to revise the large
Austrian special research related to this topics and its results that acquired the
most various forms. I thus attempted to formulate my own evolutionary model of
the Viennese desk painting between the years 1410 and 1440 which reflects the last
relevant results and at the same time lies firmly in the aplication of the instrument
of the formal analysis which is able to provide to a certain extent verifiable
atributrional and data findings even in a situation where written sources are
missing. The new (or better more precised) image of the Viennese production in
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the given time period has consequenses also for the understanding of the art
evolution in the surrounding centres on which the Viennese production reacted.
On the base of the firm time grid there can be consulted also similar periodic-style
or generally evolutional phenomena in the Prague´s centre or for example in Buda.
The results of the analogical thinking applied to the Czech environment are
summarized in the final part of the work.
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134

List ze vzorníku, 1365-1370, Erlangen, Graphische Sammlung der Universität

135

Mistr Votivní desky, Votivní deska ze St. Lambrechtu, kol. r. 1425, detail

136

Madona Ochranitelka, levé křídlo Roudnického oltáře, 1415-1420; Národní galerie
v Praze

137

Klanění Tří králů, Saská kaple, kol. r. 1375; Praha, katedrála sv. Víta

138

Mistr Rajhradského oltáře, Ukřižování, kol. r. 1420 (?); Národní galerie v Praze

139

Mistr Rajhradského oltáře, Nesení kříže, kol. r. 1420 (?); Brno, Moravská galerie

140

Mistr z Laufen, Ukřižování, před r. 1450; Wien, Österreichische Galerie

141

Mistr z Laufen, Nesení kříže, před r. 1450; Wien, Österreichische Galerie

142 – 123

Mistr Rajhradského oltáře, Deska z Náměšti nad Oslavou, kol. r. 1430 (?); Brno,
Moravská galerie

298

