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1. Úvod – vymezení tématu práce
Tématem mé bakalářské práce je ikonografický rozbor oltáře nanebevzetí Panny Marie
ve farním kostele v Adamově. Toto dílo, původně určené pro kostela v rakouském
Zwettlu (Světlá, odtud pojmenování „Světelský oltář“), je pokládáno za jedinečné
v mnoha ohledech. Na první pohled upoutá jeho neobyčejná expresivita a dynamičnost,
která má jen málo obdob v umění doby pozdní gotiky a renesance. Také stylově se oltář
v mnoha ohledech vymyká dobovým uměleckým trendům, a proto se stal pro generace
badatelů podnětem k pokusům o jeho zařazení do různých škol či proudů. Tajemství
oltáře podtrhuje rovněž skutečnost, že nám dobové prameny neposkytují pevnou oporu
pro určení jeho autora (či autorů). A konečně samotné zpracování motivu nanebevzetí
Panny Marie je velice originální, a zajišťuje tak oltáři pevné místo v dějinách
křesťanské ikonografie.
Ve své práci se chci zaměřit právě na ikonografii Světelského oltáře. Proto bude nutné
alespoň stručně načrtnout dějiny hlavního námětu oltáře, či lépe řečeno: námětů,
protože oltář v sobě spojuje motivy, které byly po dlouhá staletí namnoze zobrazovány
odděleně. Rozbor ikonografie nanebevzetí ovšem není možný bez interpretace dalších
prvků oltáře, která je často velmi nesnadná. Stejně tak se nelze obejít bez přiblížení
stěžejních příspěvků předních historiků umění, které se týkají stylového zařazení oltáře
a otázce po jeho autorství. Tyto úvahy především napomohou vysvětlit, v jakém je oltář
skutečně jedinečný a v čem se naopak přibližuje soudobému umění a tradičnímu
zpracování dané látky. Nezbytné bude také osvětlit okolnosti a záměry vedoucí ke
vzniku oltáře, protože ty měly – jak uvidíme – pro jeho ikonografii zásadní význam.
Tajemství spojená se Světelským otlářem je podnes trvalou výzvou pro historiky umění.
Není divu, že se jednotlivé hypotézy ohledně jeho autorství, stylového zařazení a
interpretace dosti odlišují a mnohdy je náročné se v nich orientovat. Přesto se v závěru
pokusím naznačit, jaký výtěžek přinesly diskuse o těchto otázkách za posledních zhruba
sto let, a také shrnout přínos oltáře ve zpracování ikonografického motivu nanebevzetí
Panny Marie.
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2. Vznik a další osudy Světelského oltáře
2.1. Prameny a jejich vyhodnocení
Pramenů, které o Světelském oltáři vypovídají a o které se může opřít bádaní, není
mnoho. Ze 17. století se zachovaly anály opata Johanna Bernarda Lincka (1646-1671), a
to v latinské a německé verzi. Tato dvě znění jsou v některých detailech odlišná. Podle
německé zprávy bylo dílo zadáno v roce 15161; podle latinského znění bylo v roce 1525
dokončeno.2 Vyplývá z nich, že se na posledních dokončovacích pracích oltáře podílel
Andreas Morgenstern, umělecký truhlář a budějovický občan3, který opatovi 13. října
1526 stvrdil poslední platbu. Jména šesti uváděných sochařů, kteří pracovali na oltáři,
již Linckovi nebyla známa; jeden z nich pocházel z města Zwettl a zachovala se o něm
malá anekdota.4
Dalšími prameny jsou dva obrazové dokumenty o původním vzhledu oltáře, které
napomáhají k vytvoření rekonstrukce původního umístnění a vzhledu oltáře v chóru
klášterního kostela v Zwettlu. Protože se ovšem tyto dva obrazy neshodují ve vícero
detailech, nelze se o ně opírat jako o přesné reprodukce původního vzhledu oltáře.
Prvním z nich je nákres oltáře z let 1630-1640, přiložený k latinským análům opata
Lincka. Druhým je olejomalba pasovského malíře Georga Kuntze z r.1616 se mší sv.
Martina, která ukazuje s celkovým pohledem na klášterní kostel taky hlavní oltář,
ovšem zakrytý velkým krucifixem stojícím na křížovém oltáři před ním. Podle
Dworschaka je na perokresbě vrchní část oltáře poněkud „stlačena“, avšak v mnohých
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jednotlivostech je toto podání spolehlivější než malba.5 Interpretaci těchto obrazových
pramenů se budu podrobněji věnovat v kapitole 2.2.

2.2. Rekonstrukce původního vzhledu (s vynecháním dochovaných částí – viz 3.)
Perokresba za Análů opata Lincka zachycuje v síňovém chóru celek oltáře i s nástavcem
zdobeným figurálními řezbami, který dosahuje závěrečnou kytkou, uzavírající nahoře
řezbu oltáře, až ke svorníku. Také obraz pasovského malíře Georga Kuntze ukazuje
s celkovým pohledem na klášterní kostel taky hlavní oltář, ovšem zakrytý velkým
krucifixem stojícím na křížovém oltáři před ním. Třetí vyobrazení se nachází
v Rotelbuchu z let 1648/1688, které ovšem ukazuje pouze pravý horní roh a část
nástavce.
O rekonstrukci oltářní architektury a původního vzhledu oltáře se pokusil Kahsnitz.
Podle Kahnsnitze byl původní oltář ve Zwettlu asi 19 m vysoký (od menzy po špičku
oltáře) při výšce kostela 21,5 m. Původní šířka korpusu včetně bočních křídel byla asi
5m, při otevřených křídlech 6 m.6 Oltář se skládal ze tří částí. Dolní část tvořil
podstavec s predelou s mohutnou římsou; střední část zahrnovala korpus zakončený
křivkou půlkruhu s dvojicí křídel; a třetí - vrchní - část tvořil nástavec. Tři části retáblu
byly propojeny motivem stromu. Zajímavé je, že křídla oltáře nebyla připojena (jak
bylo obvyklé) k vnější hraně korpu, nýbrž bezprostředně k vnitřnímu oblouku; to
znamená, že při zavřených křídlech byly zprava i zleva vidět části stěny skříně.7 Jiří
Kropáček soudí, že se oltář svým typem nejvíc přiblížil k typu nikového oltáře období
renesance a manýrismu, i když stále zachovával vysoký nástavec oblíbený v minulé
epoše.8
Nosné části podstavce tvořily segmentové konzoly, mezi než byla vložená obdélná
predela, zdobená po stranách dekorativními panely a půlená uprostřed kmenem silného
stromu. V obou takto vzniklých částech stály řezané figury.9 K figurálnímu programu
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patří oba svatí - mniši Benedikt a Bernard - v predele, jakož i malé figurky svatých na
rámu korpu. Osm malých figur rozdělených po čtyřech mezi pravou a levou stranou lze
již jen těžko identifikovat.
Kahsnitz jmenuje na základě výše jmenovaných starých vyobrazení svatou Barboru a
Kateřinu, biskupa a duchovního v dobovém kněžském rouchu. Upozorňuje, že se v
pokladu opatství v Zwettlu našla 60 cm vysoká figura nějaké svaté panny, která
stylisticky zcela souhlasí s postavou duchovního; mohla tedy tvořit jeho protipól na
oltáři. Jisté je, že uskupení podle duchovních stavů, které sugeruje novogotický ansámbl
s oběma papeži, dvěma biskupy, duchovními a pannami, se nevyskytovalo ve
středověké podobě oltáře.10
Alespoň přibližnou rekonstrukci vnitřní strany křídel lze vytvořit podle dochovaných
obrazových dokumentů. Na dolní polovině křídla strany evangelijní bylo znázorněno
Zvěstování Panny Marii, což ikonograficky koresponduje s hlavním motivem retáblu.
Křídlo epištolní strany neslo dole Zmrtvýchvstání. Nejisté jsou motivy na horních
částech obou křídel: kreslíř znázorňuje vlevo nahoře Kristovo proměnění na hoře Tábor
a vpravo nahoře jeho nanebevstoupení, malíř naopak vlevo umísťuje Kristovo
nanebevstoupení a vpravo poslední soud, což podle Kahsnitze těžko může odpovídat
skutečnosti. Kahsnitz uvádí, že téma posledního soudu by bylo - pokud by se nacházelo
v jednom ze 4 křídlových reliéfů - pro gotiku dost nepravděpodobné. Domnívá se, že
malíř maloval obraz v ateliéru, nikoli v kostele. Připouští, že na jednom z reliéfů
skutečně mohlo být Kristovo Nanebevstoupení, poukazuje však na to, že kreslíř
reprodukoval mnohé motivy podle ikonografických schémat, která tehdy byla běžná. To
dokazuje motiv Ducha svatého v podobě holubice nad Mariinou korunou. Tento motiv
na skutečnem oltáři chybí (Duch sv. je zobrazen jako skutečná osoba).11
V dekorativních pásmech mezi křídly byly ještě erby zakladatele kláštera Hadmara I.
z Kuenringu, objednavatele oltáře opata Erasma Leissera, a letopočet dokončení díla
1525. Postranice neměly pravděpodobně žádnou figurální výzdobu. Jejich funkce - na
rozdíl od křídel – není dána liturgickými, ale spíše estetickými a konstruktivními
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požadavky: postranice zachovávaly prostorový účinek retáblu i při uzavření křídel a
vytvářely - pro statiku dřevěné stavby potřebné - pyramidální odstupnění.12
Podobné rozdílnosti mezi dochovanou kresbou a malbou oltáře jsou také u figur na
vrcholu oltáře. Bezpochyby byl nahoře krucifix a vpravo a vlevo kříže lotrů; na tom se
shoduje kresba i malba. Temné figury, které jsou na obraze pod tím, by mohly být podle
Kahnsnitze Marie a Jan. Podle kresby byly v hlavním patře nad galerií v jedné řadě
velká socha P. Marie s dítětem mezi apoštoly a dalšími svatými. Obraz zde ukazuje sv.
Šebastiána, na straně naproti by mohl být sv. Rochus jakožto druhý „morový“ svatý.13

2.3. Charakteristika cisterciáckého řádu a kláštera, pro který byl vyhotoven
Zwettelský klášter byl založen v roce 1137 Hermannem I., který spolu s dvanácti
mnichy byl vyslán opatem mateřského kláštera Heiligekreuz Gottschalkem, aby
stavebně a monasticky uskutečnili sen a přání Hadmara I. Kuenringa.14 Potvrzující
listiny krále Konráda III. a papeže Inocence II. byly právním osvědčením založení a
dodnes jsou uchovávány v archivu Světelského kláštera.15 Se vznikem kláštera je
spojena legenda, podle níž se na Silvestra zjevila zbožnému a bezdětnému fundátorovi
Hadmaru I. Kuenringovi Maria-královna nebes a pověřila jej úkolem založit klášter na
místě, kde se ráno prvního dne nového roku setká se zázrakem. Takto fundátor
uprostřed zimy nalezl kvetoucí dub „in modo crucis“.16 Tato legenda se o několik staletí
později podepisuje právě na ikonografii a ideovém základu pozdně gotického oltáře:
vyobrazení tématu oltáře je zasazeno do skříně, která má podobu rozvíjejícího se dubu.
Vysvěcení kláštera se konalo v roce 1159. Kostel byl zasvěcen - jako všechny
cisterciácké kostely - Panně Marii.17 Dnešní velká stavba kostela ovšem pochází
převážně ze 14. století. Je významní stavbou vrcholné gotiky, vzniklou ve dvou fázích
v letech 1343-1348 a 1360-1383. Rok ukončení prácí na kostele je i rokem vysvěcení
hlavního oltáře. Po těžkých poškozeních za husitských výpadů v letech 1426-1427 byl
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klášter sice v roce 1437 znovu vysvěcen, poté však následovala desetiletá nouze. Po
vpádu Čechů nechal opat Johann IV. Walpekh klášter obehnat hradbou. Teprve kolem
roku 1500 následovalo období nové intenzívní výstavby, z něhož se zachovala jedna
z vitráží s motivem Korunování Panny Maria sv. Trojicí. K postupnému novému
vybavení prostoru došlo až za opata Erasma z Leisseru (1512-1545). Součásti tohoto
vybavení byl i nový oltář.18
Cisterciácký řád (lat. Ordo Cisterciensis, OCist.) je mnišský řad, který vznikl jako
reformace již existujícího benediktinského řádu. Založen byl Robertem, opatem
benediktinského kláštera Molesme, a 22 dalšími mnichy v roce 1098. Navazuje na řád
benediktinů, a proto funguje podle zásad klášterního života hlásaných Benediktem
z Nursie. Název získal podle latinské podoby místa, kde byl založen (Citeaux, lat.
Cistercium- podle milníku staré římské cesty). Řád se dělí na mužskou a ženskou větev,
jeho členové se označují jako cisterciáci a cisterciačky. Tento klášter se stal centrem
reformního hnutí v benediktinském řádu, které se distancovalo od přepychu a okázalosti
a soustředilo se na prostotu a odříkání podle hesla sv. Benedikta „Ora et labora!“
(Modli se a pracuj), které benediktini postupně opustili. Po vynuceném odchodu opata
Roberta zpět do kláštera v Molesme se novým představeným řádu stal Alberich. Za jeho
působení se řád v osamostatnil a v roce 1100 byl papežem Paschalisem II. přijat. Byl
podřízen přímo Svatému stolci. Opat Alberich vypracoval základní regule řádu Instituta
monachorum Cisterciensum de Molismo venientium. Řádu bylo zakázáno přijímat
jakékoliv církevní poplatky a stanovena povinnost manuální práce jak pro laické bratry
(konvrše), tak pro samotné mnichy. V roce 1112/13 vstoupil do kláštera v Citeaux jako
novic mladý Bernard, který se již roku 1115 jako 25letý stal opatem nově založeného
kláštera v Clairvaux. Postupně se stal vůdčí duchovní osobností své doby a významně
se zasloužil o rozšiřování řádu zakládáním nových klášterů.19
Pro cisterciácký řád je charakteristická hluboká úcta k Panně Marii. Už Bernard
z Clairvaux věnoval Panně Marii několik spisů, a proto byl označován jako „doctor
Marianus“. Na význam Panny Marie ve zbožnosti klášterního společenství v Zwettlu
poukazují kromě hlavního oltáře i některé další příklady. Z konce 15. století se
dochovalo vyobrazení Korunování Marie na pozdně gotických okenních vitrážích
v chóru světelského klášterního kostela. Ty vznikly kolem roku 1495 za Colomanna
18
19
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Bauernfeindta, jednoho z předchůdců opata Erasma Leissera.20 Z doby Erasma Leissera
se nám dochovala vlámská kniha hodinek, kterou opat obdržel od vídeňského dvora
v době císaře Maxmiliána I.; i v ní je scéna Korunování Marie. Pozoruhodná je i tzv.
Mariánská píseň, pocházející od Johanese Zeidlheimera, světelského mnicha. Z doby
Leisserovy pocházejí i dvě poprsí Krista a Marie, malovaná na zlatém pozadí; patrně
pocházejí z první poloviny 16. století.21

2.4. Osudy oltáře od vzniku po současné umístění
Podle análů cisterciáckého kláštera v Zwettlu vznikl oltář s ikonografickým motivem
nanebevzetí Panny Marie v letech 1516-1525, ale již v první třetině 18. století byl
řeholníky pokládán za staromódní.22 Proto ho v rámci barokizace v roce 1732
demontovali a nahradili ho novým – barokním - oltářem. Podle dochovaných pramenů
je známo, že korpus oltáře bez křídel a nástavce byl zachován a přemístěn do boční
kaple Všech svatých.
V roce 1852 však byl oltář opatem Augustinem Steiningerem prodán hraběti Samuelovi
Festeticsovi, od něhož o rok později oltář odkoupil Alexander von Bensa a oltář
dopravil do Vídně. Ve Vídni se ale členové Ústřední památkové komise obávali, že by
toto dílo mohlo být prodáno i za hranice říše. Proto na jejich návrh dolnorakouské
místodržitelství anulovalo kupní smlouvu jako protiprávný akt. Opat Augustin
Steininger, který oltář prodal, byl vyzván přijmout oltář zpět a vrátit peníze, které za
oltář obdržel. V té době už oltář prošel restaurátorskou prací vídeňského pozlacovače a
obchodníka s obrazovými rámy Georga Plache. K zaplacení těchto prací na oltáře opat
Steininger neměl dostatek finančních prostředků, a tak se zdráhal zaplatit náklady na
restaurování, které mezitím na oltáři vznikly. Situace řešili tak, že opat dal oltář
k dispozici Ústřední památkové komisi. A tak byl na základě jejích rozhodnutí v roce
1854 krátce instalován v kapli sv. Jiří kostela sv. Augustina ve Vídni.
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O rok později Alois kníže z Liechtensteina zaplatil komisi náklady za restaurátorské
práce na oltáři, a tak dostal oltář do vlastnictví. V roce 1857 daroval oltář tehdy
dostavěnému novogotickému patronátnímu kostelu sv. Barbory v Adamově u Brna. Zde
byl umístěn jako boční oltář a stojí tu až dodnes. Konvent v době, kdy zde byl opatem
Stephana Rössler, si uvědomil, o jakou uměleckou památku přišel, a proto se v roce
1891 pokusil s Aloisem knížetem z Liechtensteina vyjednávat o vrácení oltáře. Toho se
však nechtěli vzdát adamovští farníci, protože byl nejhodnotnější a největší ozdobou
jejich nového chrámu. Tehdejší farář Jan Straka toto rozhodnutí opatovi sdělil v dopise,
v kterém zaslal i fotografii oltáře. Opat tuto fotku použil v článku, který v následujícím
roce napsal. V následujícím období byl oltář součástí kostela. Odstraněn byl jen
v dobách, kdy se na něm prováděli restaurátorské a konzervační práce. 23

2.5. Dějiny bádání
Světelský oltář vnesl do umělecko-historické diskuse Eduard Freiherr von Sacken ve
svém článku Der Schnitzaltar aus dem Stifte Zwettl, uveřejněném v časopise
Österreichische Blätter für Literatur und Kunst z 5. března 1855, č. 10. V pozdějších
desetiletích se o oltáři zmiňuje Umělecká topografie Rakouska24 či Wilhelm Pinder.25
První zásadní a z velké části dodnes platnou stať o Světelském oltáři napsal v roce 1936
Herbert Seiberl.26 Po něm následovaly důležité příspěvky od Fritze Dworschaka.27
Důležité pohledy přinesl později také Karl Oettinger.28 Tito tři autoři se zabývali
především zařazením Světelského oltáře do uměleckého vývoje německého pozdně
gotického sochařství a kladli si otázku po autorovi díla (srv. kap. 6.1. - 6.3.). Z německy
píšících autorů nelze opomenout zejména Rainera Kahsnitze, který ve svém monografii
o pozdně gotických oltářích v jižním Německu a Rakousku shrnuje současný stav
znalostí o oltáři.29

23

SEVERINOVÁ 2008, 37.
TIETZE 1907, 28; TIETZE 1909, XVIIIsqq.
25
PINDER 1929, 479.
26
SEIBERL 1936. Později se Seiberl k tématu ještě jednou vrátil, srv. SEIBERL 1944.
27
Zejména DWORSCHAK 1944.
28
Zejména OETTINGER 1951.
29
KAHSNITZ 2005.
24
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V českém prostředí vychází v roce 1936 spis Světelský oltář v Adamově od místního
kněze Jakuba Rozmahela.30 Zde je v krátkosti shrnuta i dosavadní umělecko-historická
diskuse o něm. V roce 1970 Ivo Hlobil píše svou disertační práci k tomuto tématu a
v roce 1974 mu vychází první trojjazyčná monografie o oltáři.31 Hlobilovou zásluhou je,
že se systematicky a podrobně věnoval ikonografii Světelského oltáře a vyzdvihl jeho
jedinečnost v rámci dějin ikonografie Mariina posmrtného údělu.32 Z dalších českých
autorů, kteří Světelský oltář zkoumali, je nezbytné zmínit Jiřího Kropáčka33 a Jaromíra
Homolku34.
Velkým přínosem posledních let k Světelskému oltáři je dvojjazyčný sborník příspěvků,
přednesených na mezinárodním sympoziu konaném na zámku v Mikulově u příležitosti
ukončení restaurátorských prací na Světelském oltáři.35 Tento sborník obsahuje
nejvýznamnější přehled současného bádaní o oltáři. Přední odborníci dějin umění se
v něm věnují otázce stylu, ikonografie i zařazení oltáře do dobových souvislostí. Kromě
toho ve sborníku nalézáme informace o průběhu restaurování zachované části oltáře.

30

ROZMAHEL 1936.
HLOBIL 1974.
32
HLOBIL 1971.
33
Nejnověji KROPÁČEK 2008.
34
Nejnověji HOMOLKA 2008.
35
FABIÁNOVÁ/VÁCHA 2008.
31
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3. Popis Světelského oltáře
3.1. Celková kompozice, skříň a rám
Dnešní Světelský oltář v Adamově je tvořen z korpusu původního hlavního oltáře
klášterního kostela v Zwettlu. Některé části současné podoby oltáře ovšem nepocházejí
z doby jeho vzniku, ale jsou pozdějšími doplňky v novogotickém stylu 19. století.
Samotný korpus oltáře má tři hlavní části: skříň, orámování, reliéf s motivem
nanebevzetí Panny Marie. Reliéf je členěný do tří zón, kterými se budu zabývat
v dalších částech své práce (kap. 3.2; 3.3; 3.4). Dnešní výška oltáře je 6,5m, šířka 3m
bez bočních fial, vnitřní hloubka skříně je 60 cm. Oltář z lipového dřeva je ponechán
téměř bez malby, pomalovány byly jen oči, rty, pozlaceny byly okraje šatů a ozdobné
části (např. čepic, oděvů).36
Skříň ve tvaru na výšku postaveného obdélníka je flankovaná dvojicí tabernáklů s
řezbami dvou andělů.
Na levé straně se nachází stojící anděl mladé mužské tváře se sklopeným pokorným
pohledem. Má dvě křídla a dlouhý plášť spojený se svorkou. Obě ruky drží před sebou.
Pravou rukou jakoby něco ukazoval a v levé ruce drží gotický nápis – tituly. Pás, na
kterém je nápis je modré barvy a písmena jsou velké zlatem vyryté. Je na něm napsáno:
Ave Maria Gratia… Zdá se, že text dále pokračuje, ale ten již není vidět kvůli
zatočenému ukončení nápisu. Z toho nápisu lze soudit, že anděl, který tento nápis drží je
archanděl Gabriel.
Na protější, tedy pravé straně se nachází také postava zobrazená celým tělem. Je to
postava mladého anděla v plášti a se dvěma křidly. Má sklopenou hlavu a svým
pohledem se upíná na draka, kterého přišlapuje hlavně svou pravou nohou. V rukou drží
oštěp, kterým se chystá zřejmě draka usmrtit. Drak se zároveň brání tím, že drží vrchol
oštěpu.
Skříň oltáře je tvořena rozdvojujícím se stromem, jehož listy a plody napovídají, že se
jedná o dub. Zdá se, že dub původně musel vycházet ze středu predely, kde byl zřejmě
nějak situován i se svým kořenem. Na spodním okraji skříně se plazí důkladně
36

KAHNSNITZ 2005, 370.
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vypracované kořeny zřejmě mohutného stromu. Samotný kmen je také rozvětven do
dvou částí a vytváří levou a pravou stranu skříně; ve vrcholu pak proniká také do rámu
oltáře svými zelenými listy a plody.
Oba kmeny stromů jsou orámovány do hloubky profilovaným rámem, který je uzavřen
obloukem. Orámování reliéfu je polokruhově uzavřené a má architektonické ostění.
Tento rám je navíc složen jakoby ze dvou částí. Vnější rám se skládá z poměrně
jednoduchého rostlinného motivu, který se opakuje po celém obvodu. Vnitřní rám je
výraznější a mnohem složitější. V něm stojí na ornamentálně zdobených konzolách a
pod vyřezávanými baldachýny celkem osm světic a světců. Konzoly i baldachýny jsou
kromě jemné řezbářské práce zdobeny i polychromii, která nese barvy zelené, zlaté a
modré. V oblouku se už žádné další figury nenacházejí. Oblouk je zcela vyplněn
plazícím se stromem, který vyrůstá ze samotného korpusu oltáře. Větve dubu jsou
tmavé, a tak na nich zřetelně vynikají zelené dubové listy a světlejší plody.
Figury jsou stejných velikostí, převážně bez polychromie. Výjimku tvoří pár zdobných
prvků na oblečení vyobrazených figur. Barvy, které jsou pro tyto ozdobné prvky užité,
jsou zlatá, červená a modrá. Z osmi figur jsou jen dvě postavy ženské. První figura
vlevo dole je postava jakéhosi mnicha, o čemž vypovídá jeho oblečení, které je složeno
z hábitu s pásem (cingulum) a z pláště s kapucí; a v rukách drží růženec. Je to postava
vousatého staršího muže se sklopeným zrakem. Postoj, v kterém je postava mnicha
zobrazená, nijak nenaznačuje užší vztah k hlavnímu tématu oltáře a k ostatním
vyřezaným figurám v rámu. Nad ním se jako druhá postava rámu týčí taktéž mužská
postava s mírně esovitě stočenou siluetou. Oděn je v biskupském rouchu složeného
z alby, dalmatiky, ornátu a pallia, na hlavě má mitru. V pravé ruce drží knihu a podle
pozice levé ruky nelze vyloučit, že v ní původně držel berlu. Ta mu však v současné
době chybí. Nad se ním jako třetí figura na levé straně nachází další mužská figura.
Tentokrát podle insignií lze soudit, že se jedná o některého papeže. Na hlavě má
papežskou tiáru a v pravé ruce místo berly má papežský kříž. V levé ruce má knihu a
pozlacené koule. Čtvrtá postava je světice s dlouhými kučeravými vlasy s jemnou
korunou zdobenou modrou a zlatou polychromií. Mladá světice má pokojný pohled
navzdory tomu, že ve své pravé ruce drží meč. Jinak je oděná do dlouhého roucha
s bohatými záhyby.
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Na protější – pravé - straně rámu se také nacházejí čtyři figury. První dole je postava
jakéhosi kněze s výrazně červeným biretem, hábitem a pláštěm. Zdá se, že jediný ze
všech osmi figur přímo nahlíží na dění vevnitř rámu. Jeho tělo i hlava je výrazně
skloněna směrem k dění na hlavní reliéf oltáře. Zároveň v rukách drží zavřenou knížku
nakloněnou vrchní částí směrem k divákovi. Druhá figura na levé straně rámu oltáře je
také biskupská postava v albě, dalmatice, ornátu a palliu s mitrou na hlavě a berlou
v pravé ruce; v levé ruce drží předmět připomínající mučednické náčiní. Třetí figura na
pravé straně rámu je postava oděná jako papežové. Má tedy výraznou tiáru a také drží
v pravé ruce papežský kříž. V levé ruce drží otevřenu knihu. Řadu figur v pravé částí
rámu uzavírá další světice. Je mladá, má dlouhé kudrnaté vlasy a na hlavě má velkou
krásnou zlatomodrou korunu. Levou rukou přidržuje svůj plášť, čímž přispívá
k bohatému zřásnění svého oblečení. Zdá se, že v pravé ruce drží kytku, pravděpodobně
růži.
Zajímavostí, patřící spíš k rámu oltáře než k vnitřní kompozici, jsou dvě částečně
zobrazené postavy vynořující se z oblaků na dvou stranách mezi první a druhou
rovinou.
Na levé straně je polopostava jakési záhadné bytosti, která má výrazně zobrazené obě
ruky a hlavu. Svým držením těla připadá jako by před sebou odtlačoval oblaky, za
kterými se skrýval. Pravou ruku má položenou dolu. Levou rukou se opírá o oblaky, aby
bylo jasně vidět, že v ní něco drží. Zdá se, že drží jakýsi malý ořech, nebo nějaké
semínko. Z výrazu tváře lze tušit, že věc, kterou ukazuje má nějaký důležitý význam,
nebo odkaz. Na rozdíl od svého protějšku na pravé straně rámu táto postava nepůsobí
ani jako člověk ani jako anděl. Svým výzorem spíš připomíná nějakou lesnou bytost.
Vpravo se vynořuje z oblaků jen hlava mladého muže spíše se smutným výrazem. Na
hlavě má zvláštní přikrývkou hlavy. Není zcela jasné zda se jedná o čepici nebo o
ovinutý šátek. Jisté je, že přikrývka hlavy je bohatě nazdobená perlami a světle modrou
barvou. Hlava vypadá aristokraticky, exoticky, téměř indicky. Ani z polohy, kterou
hlava zaujímá, a ani z výrazu tváře nelze vytušit jaký odkaz by mohla táto hlava nést.
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3.2. Apoštolové u hrobu
V nejspodnější rovině oltáře se nachází seskupení dvanácti apoštolů kolem Mariina
otevřeného prázdného hrobu. Apoštolové jsou ve velice těsné blízkosti, natlačení k sobě
jako v jeskyni37, shromážděni kolem prázdného hrobu. Je vidět jen jejich hlavy a ruce,
mnohé mizí v temnu. Postavy nejsou rozmístěny do plochy, nýbrž nakupeny směrem ke
středu a tento střed je prostorově koncipován. Apoštoly lze jen těžko v jednotlivostech
identifikovat a přiřadit jejich jednotlivé části – např. komu patří které nohy a ruce, komu
patří jaká část oděvu. Někdy se jedná o celé figury, někdy jen o busty. Jejich seskupení
působí velice živě a rozrušeně. Jejich tváře s rozcuchanými vlasy a velkými vousy,
gestikulujícíma rukama a ukazujícími prsty, jejich roucha se záhyby vyvolávajícími
dojem pohybu – to vše jim propůjčuje velkou expresivitu. Přímo na Mariině hrobce je
otevřená kniha se zlatým nápisem:
LYDSY XII
NVM
AIDA
T. CEL °
S O L E Z L V A S.
Otevřenou knihu přidržuje jeden z apoštolů – Petr, který zároveň jediný věnuje přímý
pohled na knihu. Ostatní apoštolové se dívají jiným směrem a několik z nich – hlavně
horní řada apoštolů – má zrak upřený směrem nahoru, kde se nachází další pásmo oltáře
s Pannou Marii obklopenou anděly při jejím nanebevzetí.

3.3. Marie s anděly
Druhé pásmo s Pannou Marii je odděleno půlměsícem s tváří muže otočenou směrem
dolů; vycházejí z něho paprsky, nad kterými se nachází Panna Marie. Měsíc je ze všech
stran obklopen ornamentem, který pravděpodobně naznačuje oblaky. Na levé straně
oblaků se nachází polopostava muže, vypadajícího jako gnóm; v ruce drží jakoby
drobné semínko. Na pravé straně je vyřezaná hlava mladšího muže zdobená modrou
37

„Při skladebné soustředěnosti výjevů v korpusu přivedla výrazová tendence zhuštění a pohyb až do
stupně ‚horror vacui‘.“ - KROPÁČEK 2008, 141.
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přikrývkou hlavy s perličkami. Panna Marie zabírá frontálně v pokleku střední zónu
oltáře. Marie se nachází uprostřed celé kompozice. Motiv připomíná korunování, ale
v souvislosti se smrtí Panny Marie též poslední Mariinu modlitbu. Andělé roztahují
v girlandách její bohatý plášť s mnohými záhyby. Klečící Marie má zavřené oči a ruce
spojené v modlitbě. Její výraz působí velice pokorně a oddaně, i když je na jejím rouchu
i poloze těla patrná určitá dynamičnost; ta je vyvolaná kontaktem s anděly, kteří ji
zřejmě nesou na nebesa, které je vyobrazené v třetím pásmu oltáře. V bezprostředné
blízkosti Marie se nachází pět andělů, z nichž čtyři jsou ze dvou stran u Marie a pátý je
pod rouchem Marie s hlavou skloněnou směrem dolů, jako by se díval na apoštoly, kteří
zůstali u prázdného hrobu. Toto seskupení andělů s Pannou Marii obklopují z pravé a
levé strany dva andělé - oba s korunou. Celé seskupení je jakoby zasazeno do velkého
oblaku, který je uzavřen velkou duhou nad Marií pod třetím pásmem.

3.4. Trojice
Nejvyšší (třetí) zóna oltáře je ohraničená od dalších dvou částí duhou. Zajímavé je, že
ačkoliv na oltáři nacházíme jen málo zabarvených částí, základní barevná škála duhy
(červená, modrá a žlutá) je na Světelském oltáři dodržena.
Nad duhou se nachází horní zóna se vznášejícími se třemi božskými osobami s velkou,
bohatě perlami zdobenou korunou určenou pro Marii. Tuto korunu drží tři stejné
mužské postavy s menší korunou, než je koruna Mariina. Jedná se o symbolické
vyobrazení Nejsvětější Trojice, čili Otce, Syna a Ducha Svatého. Střední figura (Bůh
Otec) je znázorněna jen jako busta a je málo viditelná kvůli Mariině koruně, která je
vyzdvižená před ním. Viditelné ruce zřejmě patří zbylým dvěma osobám. Osoba vlevo
– Kristus - zřejmě sedí. O tom, že se skutečně jedná o Krista, svědčí motiv vinné révy
na jeho rouchu. Pravou ruku má vztaženou ke koruně, aniž se jí ale dotýká. Pohled je
upřen nahoru. Levou rukou podepírá globus, který leží mezi jeho koleny a je vyzdoben
drahokamy. Duch sv. má větší subtilitu; pravou rukou se dotýká koruny. Dívá se spíše
do strany a dolů; levou ruku má položenu shora na globus. Celému dění přihlíží hlavy
postav, zřejmě andělé v království Božím. Celý tento výjev je zakončen pozlaceným
výřezem připomínajícím plamen. Toto zakončení podtrhuje celkový dynamický a
směrem nahoru stoupající ráz současného Světelského oltáře.
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4. Nástin dějin ikonografie daného motivu
Obrazový cyklus smrti, nanebevzetí a korunovace Marie vyrostl ze svátku Dormitio či
Assumptio P. Marie. Tento svátek se slavil 15. srpna od konce 6. století ve východní
církvi a v západní církvi od karolínské doby. V den smrti mučedníků se četly podrobné
popisy jejich utrpení – passiones, které byly vytvořeny ve 4. a 5. století na základě
krátkých vyprávění o mučednících. O konci života Panny Marie nám Bible nic neříká.
Aby se tato mezera zaplnila, vytvořil neznámý autor ve 4. nebo 5. století apokryfní
vyprávění, které se přeložilo do všech kulturních jazyků starokřesťanské doby. Největší
rozšíření zaznamenaly apokryfní zprávy o smrti a nanebevzetí Panny Marie
prostřednictvím spisu Legenda Aurea od Jakuba de Voragine (zemřel 1298). Zde jsou
sestaveny obě latinské verze k svátku z 15. srpna v přehledné podobě. Jedná se o
literární předlohu pro umělecké znázornění našeho tématu na západě.38

4.1. Nanebevzetí
První pokusy uměleckého znázornění legendy musíme hledat ve východním umění, pro
které je typické zobrazení typu koimésis: Marie leží podélně se zkříženýma rukama na
nízké posteli, za ní stojí Kristus s duší zesnulé v rukou, která je znázorněná jako malé
dítě. Apoštolové se rozdělují do dvou skupin u hlavy a u paty postele. Takto popsané
obrazové schéma Mariiny smrti se v téměř nezměněné podobě uchovalo v byzantském
umění a přetrvalo až do dnes. V ikonoklastických sporech se zřejmě tyto obrazy staly
předmětem kritiky. První zachované východní památky, dokumentující tento motiv,
pocházejí z 10. století: Moses z Nisibis vyzdobil hlavní kostel svého kláštera ve
Sketické poušti mimo jiné i malbami tohoto motivu. Ve 12. století se nachází další
doklad v kostele Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana) v Palermu.39 Zvláštností
na obrazech typu koimésis je zobrazení Mariiny duše s malými křídly v případě, že není
znázorněno tělesné nanebevzetí. Na západním portálu katedrály v Suzdalu (1227-1237)
se již nachází Mariino nanebevzetí připodobněné Kristovu nanebevstoupení: Marie je
v podobě trůnící orans v gloriole, kterou nesou andělé.40

38

KÜNSTLE 1926, 561–562.
KÜNSTLE 1926, 564–565.
40
BÄUMER / SCHEFFCZYK 1991, 206.
39
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Ještě dříve, než se motiv koimésis dostal i do západního umění, nacházíme doklady
Mariina nanebevzetí v některých předkarolinských a karolinských dokladech; známá je
zejména slonovinová destička, která je připisována Tutilovi ze St. Gallen (zemřel po
roce 913): Marie stojí jako orans mezi čtyřmi anděly; Umělec ho opatřil nápisem
Ascensio sce Marie.41 Z těchto dokladů ovšem nelze usoudit, zda je v jejich pozadí již
představa Mariina tělesného nanebevzetí.
Nejranější doklady obrazu typu koimésis na západě vycházejí z byzantských
slonovinových rytin, které se v otonské době dostaly do západní Evropy. V západním
uměleckém vývoji se ovšem – na rozdíl od východního umění – tento ikonografický
motiv dále vyvíjel. Zvláštní typ assumptio animae, vytvořený již na západě, rozděluje
vstoupení Mariiny duše do nebe na dva akty. V prvním drží Kristus duši v náručí a
zároveň, ve stejný okamžik, s ní odlétá anděl nahoru. K této ikonografické skupině patří
slonovinová tabulka v Muzeu Cluny v Paříži, či reliéf v muzeu v Darmstadtu.42
Další vývoj zaznamenává koimésis v miniaturách malířské školy v Reichenau na konci
10. a na počátku 11. století. V těchto rukopisech se poprvé objevuje snaha o vyjádření
nanebevzetí ve smyslu tělesného nanebevzetí, avšak nelze to tvrdit s naprostou jistotou,
protože interpretace nejsou jednoznačné. V knize perikop Jindřicha II (1007/12) je
nanebevzetí Panny Marie vyobrazeno následovně: Kristus chybí dole u postele své
umírající matky, ale objevuje se trůnící nahoře v mandorle; dva andělé se vznášejí
k němu a mezi sebou drží okrouhlý medailón, v němž je Marie zobrazená v polofiguře
v postavení oranta. Jinou variantu představuje Orationale v Hildesheimu (1018).
Rozděluje tuto scénu na dva obrazy: v první dává Kristus duši v podobě malého dítěte
dvěma andělům a v druhém obraze nesou tito andělé gloriolu, v němž je hlava a část
trupu Marie; z oblaků vystupuje Boží ruka, aby Marii přijala.43 Pozdější ikonografický
vývoj z těchto miniatur převzal především motiv medailonu s Marií v polofiguře;
dominantní dál zůstalo vyobrazení Krista u Mariiny postele.
Od poloviny 12. století se do motivu nanebevzetí dostávají prvky svatební symboliky:
Kristem přijatá Marie získává svým oblečením a atributy rysy tradičního typu církve
(srv. list z žaltáře z kláštera Prüfenig, 1170/80) a vystupuje také jako královna. Tento
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vývoj vyvrcholil ve zobrazení korunované, vedle Krista trůnící Marie (srv. kap. 4.2.).
Od 12. století se také oddělují doposud k sobě patřící témata smrti a nanebevzetí.
Nanebevzetí je již jednoznačně pojímáno tělesně, jak dokládá např. žaltář z Yorku
(1170), případně se vyskytuje motiv assumptio animae et corporis.44
V Itálii se na konci 13. století objevuje typ „Assunta“: Marie většinou stojí nad hrobem
v pozici orans v madorle (imago clipeata), kterou nesou andělé (psychopompoi); často
se tu vyskytuje motiv daru opasku Tomášovi (důkaz tělesnosti nanebevzetí) – tak např.
freska ve Spoletu v SS. Giovanni e Paolo, konec 13. st.). Ve 14. a 15. století se tento
základní typus dále rozvíjel především ve Florencii a Sieně. Florentská tradice ukazuje
modlící se Marii na trůnu, nesenou čtyřmi nebo šesti anděly, zatímco sienská tradice
vytváří typ „Regina angelorum“: Marie je na cherubínském trůnu, obklopena anděly;
v nebeské zóně je Kristus přichystán svou matku přijmout.45 Imago clipeata se někdy
mění v oblakovou mandorlu, případně se spojuje s motivem ověnčení (Giovanni della
Robbia, 1525/29, Pistoia, Ospedale del Ceppo). Vývoj v Itálii vrcholí vyobrazením
vznášející se Marie s rozpjatýma rukama a pohledem upřeným vzhůru. Klasickým
příkladem, který se stal pro budoucí ikonografické ztvárnění Mariina nanebevzetí
vzorem, je Tizianova Assunta (1518, Benátky, Chiesa dei Frari) s trojzónovou
kompozicí, která byla ovšem v pozdějším vývoji po krátké době opět opuštěna.46
V záalpské deskové malbě se od poloviny 15. století objevuje nanebevzetí Marie za
přítomnosti všech apoštolů nad hrobem, který je umístěn ve volné krajině; srv. např. J.
Fouquet, kniha hodinek Étienne Chevalier, 1452/60.47 Apoštolové se buď dívají na
vznášející se Marii, nebo ukazují na hrob. Marie je často v nebeské zóně očekávána
Kristem a svatými. Ve druhé polovině 15. století se stává Mariino nanebevzetí
upřednostňovaným tématem ve prostředních skříní vyřezávaných oltářů. upřeným
k nebeské slávě (Tizian, Rubens).
Někdy dochází i ke spojení motivů nanebevzetí a Immaculata conceptio, např. má-li
Marie rysy apokalyptické nevěsty (Marie na měsíčním srpku), srv. např. retábl v Brou
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z r. 1516-1522. Tato kombinace vychází z úvahy, že vítězství nad smrtí je důsledkem
vynětí z dědičného hříchu.48

4.2. Korunovace
Tento motiv se ikonograficky vymezuje tak, že se jedná o Marii korunovanou Kristem,
Bohem-Otcem či Trojicí. Za korunovaci panny Marie se tedy nepokládá madona
s dítětem, nad kterou jsou andělé s korunou, nebo korunovaná madona s anděly, nebo
další obrazy Mariina života s anděly, kteří přinášejí korunu.49 Koruna platila
odpradávna za symbol a atribut Marie. Samotný korunovační akt ovšem není líčen ani
v bibli, ani v apokryfních spisech, z nichž vychází ikonografie nanebevzetí. Církev
ovšem vztahovala na Marii slova ze žalmu 45,10: „Královské dcery se skvějí v tvých
skvostech, královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici.“50 Tak se motiv Mariiny
korunovace dostal do homilií i do liturgických textů k svátku „assumptio Mariae“.
Pro východní církev motiv korunovace v nebesích zůstal napořád cizí. V byzantském
umění ovšem bylo zvykem zobrazovat Marii s korunou a s královským oblečením,
sedící na trůně s korunou; na klíně má malého Ježíška.51 Na Západě pocházejí rané
dokladu motivu korunovace především z anglické oblasti: hlavice z opatského kostela
v Readingu (1130/40) a tympanon jižního portálu kostela v Queningtonu (1140/50)
ukazují Krista, který Marii trůnící po pravici dává na hlavu korunu. Tyto dva příklady
ovšem nebyly dále rozvíjeny a nevytvořily samostatný typ.52
Rozhodujícím stupněm ve vývoji ikonografie Mariiny korunovace se stala výzdoba
západního portálu katedrály Notre-Dame v Senlis (vznik portálu snad kolem r. 1170,
vysvěcení kostela v r. 1191).53 Nad vstupní branou se na levé straně nachází motiv
dormitio s Mariinou duší, nad níž drží andělé korunu. Vedle na pravé straně je
vyobrazeno Mariino vzkříšení se skupinou andělů, z nichž jeden opět drží korunu nad
48
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53
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spojení Krista a církve jakožto ženicha a nevěsty a také mozaika v apsidě Santa Maria v Trastevere
v Římě (asi 1145), kde Marie s Kristem sedí na jednom trůnu (BÄUMER / SCHEFFCZYK 1991, 681).
49

19
její hlavou. A konečně v tympanonu trůní Kristus a po jeho pravici Marie; oba mají
korunu a jsou k sobě vzájemně otočeni (sacra conversatio), přičemž Kristus Marii
žehná.54 Marie tu tedy není už jen pozemskou Ježíšovou matkou, ale – po svém
nanebevzetí – v rovnocenném postavení s Kristem, symbolizující církev jakožto
Kristovu nevěstu. Archivolty jsou vyzdobeny sochami z Mariiny a Kristovy genealogie,
které jsou zasazené do kmenu Jesse. 55
Ztvárnění portálu v Senlis se dočkalo mnoha opakování. Střední portál katedrály NotreDame v Laonu (krátce před 1200) nese stejný motiv, rovněž doplněný kmenem Jesse
v archivoltách. Podobně i střední portál severního transeptu katedrály Notre-Dame
v Chartres (nazývaný přímo „Portál Mariina triumfu“) navazuje ve své kompozici na
portál ze Senlis.56
Dalším mezníkem v rámci francouzské katedrální plastiky je sochařská výzdoba levého
západního portálu katedrály Notre-Dame v Paříži (asi 1210): zde je užito stejného
schématu jako v Senlis, avšak korunovaci provádí anděl, zatímco Kristus Marii žehná a
předává jí na znamení její královské hodnosti - žezlo. Pozdějším příkladem tohoto typu
je západní fasáda katedrály v Leónu (konec 13. st.), kde korunovaci provádějí dva
andělé.57 Mariina korunovace, kterou provádí vlastníma rukama Kristus sám, se v rámci
katedrálního sochařství poprvé nachází na pravém tympanonu portálu jižní fasády dómu
ve Štrasburku z r. 1230. Kristus korunuje levou rukou a žehná pravou, dva andělé
asistují s kadidelnicemi.58
Od 15. století už najdeme doklady vyobrazení, kde korunuje Marii Bůh Otec, mezi
prvními např. freska Filippa Lippiho v dómu ve Spoletu (1466/69). V této době se také
objevuje korunovace celou sv. Trojicí: Bůh Otec bývá vyobrazen v císařském oblečení
s globusem na kolenou, dává spolu se Synem korunu na hlavu Marie; nad nimi se snáší
Duch Svatý v podobě holubice. Marie bývá vyobrazena v profilu nebo poloprofilu,
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avšak později se prosazuje její frontální postavení v pokleku, mezi či před božskými
osobami. Teologickým důvodem korunování Marie celou Trojicí bylo chápání Marie
jako nevěsty Trojice, což bylo i tehdejším jejím pojmenováním.59 Tento motiv se
vyskytuje nesčetněkrát na pozdně gotických oltářích. Příkladem je oltář sv. Wolfganga
ve farním kostele v St. Wolfgangu od Michael Pachera (1471/1481), obraz Hanse
Baldunga Griena na hlavním oltáři katedrály ve Freiburgu (1512-1516), či oltář Mistra
H.L. v Breisachu (1526).60
Koncem 15. století se vyskytují znázornění Trojice, u nichž již není Duch sv. jen v
podobě holubice, nýbrž všechny tři osoby jsou zobrazeny v lidské podobně a jsou často
úplně stejné, aby se zdůraznila Boží jednota a jejich identita. Božské osoby zpravidla
bezprostředně korunují před nimi klečící Marii, nebo drží korunu přímo nad její hlavou.
Jako příklady jmenujme oltář Jana Polacka v Blutenburgu u Mnichova (1491), Töpfer
Altar asi z roku 1515 (dnes v Badenu u Vídně), či vyřezávaný křídlový reliéf na oltáři
v St. Wolfgang v Grades (1518-1523).61
Od roku 1500 je trůnová architektura Mariina korunování často nahrazována oblaky
nebo obloukem. Celkově je však motiv korunování postupně vytlačován motivem
nanebevzetí, případně dochází ke kombinaci obou motivů.

4.3. Kombinace obou motivů
Ikonografický cyklus zahrnující smrti Panny Marie (dormitio) a její nanebevzetí
(assumptio) , který se objevuje v italském umění 14.-16. století, obvykle obsahuje 10
scén:62
1)

zvěstování hodiny smrti (archanděl Michael má palmovou větev)

2)

rozhovor Panny Marie s apoštolem Janem

3)

příchod apoštolů

4)

Panna Marie ležící na smrtelné posteli

5)

Assumptio animae
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6)

Průvod s mrtvolou se scénou s uschlou rukou

7)

Kladení do hrobu

8)

Vzkříšení Marie

9)

Tělesné nanebevzetí s darem opasku apoštolu Tomášovi

10)

Korunovace v nebesích

K propojování jednotlivých scén do jednoho celku ovšem dochází teprve postupně.
Prvním předstupněm je Ducciovo nanebevzetí P. Marie na okně východního závěru
sienského dómu. Zde se nad sebou nacházejí tři scény z Mariina života: Maria v hrobě,
vedle ní Kristus s apoštoly a anděly; Maria trůnící v mandorle, nesená anděly na nebesa;
korunování Marie z Kristových rukou. Tyto obrazy jsou ovšem téměř samostatné, a tak
se hlavní figura třikrát opakuje. Ducciovi následovníci ovšem místo snahy o vykreslení
děje nanebevzetí pouze kladli důraz na vystižení prostřednického charakteru Marie (srv.
mnichovské Nanebevzetí Lippa Memmiho či ostřihomské Nanebevzetí Pietra di
Giovanni d’Ambrogio). Od těchto pokusů se odklání pouze Taddeo di Bartolo, který
v Sieně zobrazil cyklus s bohatým architektonickým a krajinovým pozadím dvakrát –
jednou jako deskový obraz v akademii a podruhé v kapli městského dómu (1401).
Hlavní obraz triptychu ukazuje nanebevzetí trůnící P. Marie nad tumbou s apoštoly;
v nástavci je pak korunování Marie z Kristových rukou. Za povšimnutí také
Nanebevzetí v kapli Orvietari padovského kostela S. Eremitani, jehož autorem byl A.
Mantegna. U něj je děj rozdělen na dvě zóny: pozemskou (apoštolové bez hrobky) a
přechodnou (andělé nesou P. Marii v mandorle). U Rafaela (obraz pro kostel San
Francesco v Perugii, 1503) jsou apoštolové kolem prázdného hrobu pod tradiční scénou
korunovace s Kristem a Marií na jednom trůně. Vrcholem vývoje směřujícího ke
sloučení tří výjevů (scény pozemské s apoštoly a hrobem, scény přechodné s Marií a
scény nebeské s korunujícím Bohem) je pak Tizianova Assunta, nejbližší ikonografická
paralela Světelského oltáře. U Tiziana ovšem chybí hrobka a korunující je pouze Bůh
Otec.63
Severně od Alp jsou představiteli tendence směřující k trojdílné kompozici nanebevzetí
krakovský oltář Veita Stosse (1477-1488) a oltář Tilmana Riemenschneidera
v Creglingen (1505-1508); u obou je ovšem třetí (nebeská) zóna s korunováním
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znázorněna odděleně v nástavci.64 U Albrechta Dürera v Hellerově oltáři z r. 1509 a
v dřevořezbě z r. 1510 vypadá scéna následovně: Apoštolové jsou dole kolem
otevřeného hrobu a právě pochovali tělo své paní; liturgické předměty, které při tom
použili, jsou ještě v jejich rukou. Tělo bylo náhle vytrženo z hrobu, protože se Marie už
vznáší mezi božskými osobami, aby přijala korunu.65

4.4. Kmen Jesse
K dochovaným částem původního oltáře nepochybně patří i jeho orámování, které nese
motiv stromu, často dávaný do souvislosti s ikonografickým motivem kmene Jesse.
Proto na tomto místě pokládám za vhodné předložit aspoň stručný vývoj tohoto motivu
v dějinách jeho užití.
Jesse (Jíšaj, otec Davida) je izraelský kmenový praotec, z něhož vyrůstá rodokmen
Kristův (viz Mt 1,1-16 a Lk 3,23-38).66 Tato genealogie získala od raného středověku
také výtvarnou podobu. V karolinském Codex aureus z Lorsche (kolem roku 810,
Rumunsko, Alba Iulia) se vyskytuje vyobrazení, kde stojí skupiny po 13 mužích kolem
Abrahama, Davida a Jekonjáše a ukazují na Krista. V jiných rukopisech se vyskytují
kmenoví praotcové Starého zákona se svými potomky až po Marii. Korunovační
evangeliář krále Vratislava (1086, Praha) ukazuje 54 polofigur od Abrahama po Krista,
což se pokládá za nejstarší zobrazení kmene Jesse.67
„Součástí Kristova rodokmene může být postava Panny Marie se lvem pod nohama. Tu
lze … interpretovat jako lvici a Krista jako vítězného lva z pokolení Judova. Výhonek
růže či vinné révy může vyrůstat ze srdcí rodičů Panny Marie, sv. Jáchyma a Anny;
z květu výhonku vystupuje postava Madony, případně se může výhonek změnit v kříž,
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na němž je ukřižován Spasitel. Rodokmeny Kristovy (tzv. královské galerie) jsou velmi
často součástí výzdoby katedrálních průčelí (Chartres, Amiens, Remeš, Paříž).“68
Od 12. století se – na základě zpracování Izajášova proroctví (Iz 11,1-10) - objevuje
motiv ležícího, obvykle spícího Jesseho, z něhož vyrůstá „virga“ (= prut) jako mocný
strom; v jeho větvích se objevují židovští králové šalomounské linie v polofigurách,
někdy doplnění proroky, Adamem a Evou apod. Strom je korunován Kristem, který je
vypodobněný jako Salvator mundi, Soudce světa, nebo Ukřižovaný. Od 14. století se na
tomto místě objevuje - se vzrůstajícím kultem Marie - také Marie s Ježíškem. Madona
na pilíři na portálu chrámu ve Freiburgu in Breisgau stojí na podstavci se spícím
praotcem. Motiv kmene Jesse se uplatnil ve sklomalbě (Chartres, 1150/55) a v nástěnné
malbě (Padova, St. Antonio; Orvieto, S. Giovenale, kde je kříž v podobě kmene
Jesse).69
Na přelomu 15. a 16. století se motiv objevuje na predele mariánských oltářů; srv. např.
oltář Veita Stosse z r. 1477-1489 v chrámu Panny Marie v Krakově. Na mariánském
oltáři Heinricha Douvermanna (poč. 16. st., Xanten, St. Viktor) obklopují kmeny,
kořenící v predele, několik scén z Mariina života ve skříni. Na pozdně gotickém
nástavci rodokmene Krista v Drážďanech v Zelené klenbě ukazuje strom, vyrůstající
vedle spícího praotce Jesseho, už jen Marii s dítětem. V barokní době jsou monstrance
často obklopeny kmenem Jesseho, což vzniklo z představy Krista jako pravého vinného
kmene (J 15,1-6).70
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5. Pokus o výklad jednotlivých prvků
5.1. Rám a jeho sochařská výzdoba
Fritz Dworschak ve svém popisu současné podoby oltáře interpretuje a zařazuje
jednotlivé figury takto: vlevo se nachází sv. Kateřina, sv. Urban (novogotická), sv.
Erasmus (novogotická) a neznámý mnich (novogotická); vpravo je sv. Barbora
(novogotická), papež – snad Řehoř I. - (novogotická), sv. Mikuláš a teolog v dobovém
kněžském rouchu s knihou.71 V novogotickém stylu jsou i sochy archanděla Michaela a
Gabriela, které jsou na tabernáklech připojeny k levé a pravé straně horní části rámu.72

5.2. Strom
Charlotte Ziegler vidí v pnoucí se stromové struktuře symbolický motiv „kořene Jesse“
a „stromu života“.73 I z kresby původního Světelského oltáře je patrné, že se
rozvětvující se dub v nástavci splétal a v závěru vyúsťoval v krucifix.
Podle Ivo Hlobila postavení krucifixu v koruně stromu ovlivnilo celkovou kompozici
oltáře. Podle přání zadavatele měl oltář upomínat na legendu o založení kláštera, podle
níž se zakladateli Hadmarovi I. ukázal prvního dne roku 1138 uprostřed zimy kvetoucí
dub „v podobě kříže“. Na tomto místě byl založen klášter. „Jestliže měl zázračný dub
končit krucifixem, pak nemohla figurálně bohatá a dějově závažná skupina výjevu
korunování P. Marie vyplňovat, jak bylo dosud obvyklé (retábly v Krakově a
Creglingen), nástavec, který představoval symbolický náznak nebeské říše. Byla tedy
začleněna do korpusu s obvyklým obrazem hrobu a nanebevzetí (jako na oltáři
v Creglingen), čímž vznikla jediná trojdílná kompozice. (Odpadlo dosud nezbytné
opakování postavy P. Marie v zpodobnění nanebevzetí a korunování – v korpusu a
nástavci -, což jistě bylo v době již podnícené renesančním zájmem o jednotu místa,
času a děje sympatické.)“74
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Jaromír Homolka zdůrazňuje, že rozdvojující se strom otevírá pohled do dění
zpřítomněného ve skříni. Zde je pak rozehraná kompozice země - nebe. V této
kompozici Homolka spatřuje tzv. „Tormotiv“75 – motiv brány nebes, který dává oltářní
skříní nový smysl: „Tím, že ji ohraničuje, ji zároveň nově vymezuje vůči divákovi,
odděluje ji od něj a představuje skříň jako zvláštní prostor oddělený od prostoru
divákova, ... jako prostor jiné kvality, směřující do jiného vyššího bytí.“76 Motiv dubu
odkazující na minulost (na dobu vzniku kláštera) právě vymezuje pozemskou sféru od
sféry nebeské a odhaluje zázrak dějící se před očima diváka. Dub - viditelný en face a
ne perspektivně - se liší od perspektivně organizovaného pohledu ze země až vysoko a
daleko do nebe, a to v plném souladu s motivem brány. „Ostatně onen motiv brány
můžeme pravděpodobně rovněž chápat ve smyslu mariánském, Marie jako porta coeli brána nebes. Odpovídalo by to dokonale ikonografii střední velké kompozice Mariina
zmrtvýchvstání, nanebevzetí a oslavení, a také ovšem obecné středověké víře v Marii
jakožto přímluvkyni (commendatrix).“77
Homolka upozorňuje, že se od sebe zásadním způsobem liší rám oltáře a jeho vnitřního
prostoru v užití perspektivy. Vnitřní skříň vymezená motivem nebeské brány poskytuje
divákovi pohled do nebes. Proto je vnitřní prostor organizován perspektivně: první část
(země) je divákovi nejbližší, a proto je i největší. Střední rovina (Marie vznášející se do
nebes) je oproti pozemské scéně spíš menší. Zcela nejmenší je pak samotná nebeská
scéna (Svatá Trojice). Tato teorie ovšem platí pouze v případě, že můžeme důvěřovat
vyobrazení celého oltáře z kresby z let 1630-40, která - jak Homolka zdůrazňuje - „není
stylově zcela spolehlivá“.78 Podle této kresby je zmíněná pohledová perspektiva
skutečně charakteristická pouze pro výjev uvnitř skříně.79
Jiří Kropáček připomíná, že častým prvkem výstavby starobylých pověstí o počátcích,
případně o větvení rodu a křesťanských činech je připomínka zbožného rytíře, který se
pohybuje lesnatou krajinou na lovu a dostává popud k bohulibému činu. Mezi tyto
pověsti zapadá i legenda o založení kláštera v Světlé. V 16. a 17. století tyto legendy
75

Jaromír Homolka zmiňuje, že nejstarší německý příklad tohoto motivu vidí Hans Multscher v retáblu
rodiny Kargů, jehož vztah k francouzské i frankoflámské oblasti je zřejmý. A právě užitím tohoto motivu
se dokládá Stossova inspirace Švábskem. Veit Stoss totiž taktéž užívá tento motiv na svém Krakovském
oltáři.
76
HOMOLKA 2008, 110–111.
77
HOMOLKA 2008, 111–112.
78
HOMOLKA 2008, 112.
79
HOMOLKA 2008, 119.

26
oživovaly a vstupovaly do umění. V Světlé se pověst uplatnila přímo v liturgickém
prostředí a ovlivnila celý vzhled díla. Kropáček dále zmiňuje, že motiv dubu byl
v západoevropském kulturním okruhu považován za posvátný strom a měl různé
významy. Například již antičtí Římané ctili dub mezi stromy nejvíce, protože ho
spojovali s Jupiterem. Řekové tento strom zas spojovali s Diem. „dub pro tvrdé dřevo
byl… považován za symbol trvanlivosti, ba nesmrtelnosti. Hodnotu trvalosti, spojenou
s kategorií času, lze vztahovat na klášter (církevní instituci) i na představy o
šlechtickém rodu.“80 Kropáček upozorňuje na vzdělanost opata Erasma, který oltář dal
vyhotovit. Předpokládá, že by opat mohl znát něco z antických bájí, a tedy snad i
představy spojované s dubem. Rozhodnutí pro motiv dubu by mohlo být ovlivněno
kromě legendy o založení kláštera také těmito představami. Není ovšem vyloučeno, že
svou roli mohla sehrát také přírodní filosofie a kosmologií humanistů na Vídeňské
univerzitě, kde se opat Erasmus vzdělával, stejně jako záliba dunajské školy v krajině a
přírodě.81 Kropáček si ve své interpretaci dále všímá rozdvojení dubu do stran korpusu,
která podle něj nemá jen ornamentální funkci: „Zřejmě stojíme před symbolikou, která
skrývá nějaký dobový dualismus, případně protikladnost (např. dobro a zlo; země a
nebe; pravice a levice dějů posledních soudu; makrokosmos a mikrokosmos; Bůh a
člověk).“82

5.3. Dvě tajemné postavy ve střední části rámu
Tyto dvě postavy bývají v interpretacích oltáře většinou přiřazeny k rámu korpusu
oltáře. Zdá se, jako by ani nesouvisely s dějem nanebevzetí, a také ikonograficky jsou
stěží pochopitelné. Oettinger spatřuje v „indicky“ působící hlavě zakladatele kláštera
Hadmara z Kuenringu a v gnómovi pak „hádanku světa“ (viz kap. 6.3). Objevil se i
názor, že hlava patří samotnému autorovi oltáře.83 L. Schultes se přiklání k domněnce,
že se jedná o výše postaveného anděla, zástupce dominationes. O jeho důstojnosti
hovoří pokrývka hlavy, která svým tvarem připomíná korunu. J. Kropáček připomíná,
že podobné čapky a čepce byly luxusními částmi oděvu v době vzniku retáblu; perly
80
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byly vzácností dováženou z dalekých zemí84. Tvar, vznik a světelný efekt perel vedl
k úvahám o jejich symbolice, která byla nalézána v sakrálním prostředí, ale i v magii a
psychologii. Motivy magické síly a duše se mohou vztahovat na muže s perlovou
čepkou, jemuž umělec vtiskl znaky zamyšlení. Perlami jsou ovšem zdobené i jiné části
retáblu.85
Na levé straně odpovídá hlavě s perlami putto s ořechem v ruce. Tato snad
nejgrotesknější figura z celého retáblu je podle Dworschaka narážkou na jméno řezbáře
Hanse Nussbauma (viz kap. 6.2). Interpretace této postavy ovšem není jednoduchá a
jednoznačná. Kropáček ukazuje souvislost putta s jednou z postav z rámu, která na něj
upíná pohled; bývá v ní často spatřován opat Erasmus: „Buď jak buď, pouto mezi
opatem Erasmem a gnómem má podtext humanistický a případně laděný dle přírodní
filosofie a kosmologie. Vlašský ořech… patří k mnohoznačným symbolům…, jak se
zdá, mu byla svěřená podstatná úloha.“86
Vlašský ořech sám o sobě obvykle vystupuje jako symbolický prototyp uzavřeného
spojení tří substancí: na povrchu zelená slupka, pod ní tvrdá skořápka, uvnitř olejnaté
jádro o dvou částech. Schultes mluví o dvou částech vlašského ořechu, které
symbolizují Krista: jeho skořápka poukazuje na jeho lidskou přirozenost a v ní skryté
jádro pak na jeho božskou přirozenost. K odkrytí jádra může dojít jen rozbitím
skořápky, což je narážka na smrt a zmrtvýchvstání Krista. Připomíná, že při této
interpretaci je možné protějšího anděla chápat jako vyjádření panovnické důstojnosti
Krista.87 Kropáček zmiňuje pozoruhodnou interpretaci ořechu u sv. Augustina: „Jako
symbol Krista představuje tenká zelená slupka Kristovo tělo, které muselo přestát
utrpení, skořápka představuje dřevo kříže a jádro, jehož olej může živit oheň, vypovídá
o božské přirozenosti Krista. Na obrazech Madony mají ořechy význam symbolů
plodnosti.“88
Kropáček ve shodě Oettingerem vykládá vlašský ořech v rámci symboliky hádanky
světa. V 15. a 16. století tento symbol nabyl na závažnosti díky humanismu, posunům
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v přírodních vědách i rozšíření zeměpisných obzorů. Gnómův vzhled motiv hádanky
světa ještě více podtrhuje: „Jeho potutelný škleb jakoby varoval před lidskou
domýšlivostí a před spoléháním na čistě rozumové poznání záhad světa.“89 V tomto
kontextu se rovněž nabízí otázka, zda opat Erasmus nesympatizoval s přírodní filozofií,
která existenci gnómů a jiných pohádkových postav předpokládala. V naznačeném
kontextu je pravděpodobné, že gnóm s vlašským ořechem zastupuje ve výzdobě retáblu
„věci kosmologické a vyjadřuje také svou funkci strážce nitra země“.90

5.4. Apoštolové kolem hrobky
J. Homolka upozorňuje na nápadný rys kompozice roviny s apoštoly: „všechny
zvláštnosti a souvislosti jsou doslova soustředěny do tří postav ovládajících přední plán.
Vpravo Jan Evangelista (jeden z mála, kteří vidí), uprostřed sv. Petr (srostlý asi se svým
bratrem Ondřejem) klečící, zahleděný a meditující před otevřenou knihou...
v nejtěsnější souvislosti s pohřbenou Marii ... a zcela vlevo pak ....apoštol propadnuvší
beznaději. Zprava do leva descendence od pevné víry a oddanosti... přes do sebe
zahleděnou meditaci, k zoufalství – a v opačném směru gradace od zoufalství k naději a
oddanosti. “91 Na tomto místě je asi vhodné uvést charakteristiku třetí postavy, ve které
Homolka vidí tvář propadlou beznaději. Kahnsnitz si všímá, že má tento apoštol velice
specifický výraz tváře a zároveň drží levou ruku před svým obličejem. Proto se
domnívá, že původně držel již ztracenou kadidelnici a foukal do jejího ohně (taková
scéna je známá z Krakovského oltáře).92 Jisté je, že se tu „setkáváme s obrovským
bohatstvím lidských podob a charakterů.“93
Podle specifických znaků se ovšem dají rozpoznat jen někteří apoštolové. Jedním z nich
je Petr, který drží otevřenou knihu nad Mariiným hrobem. Je ve zvláštním semknutí u
paty hrobu s dalším apoštolem. Podle J. Homolky se jedná o apoštola Ondřeje – bratra
apoštola Petra.94 Bezprostředně nad sarkofágem je též možné rozpoznat Pavla díky jeho
holé hlavě a mohutnému vousu. Je-li ruka podobající se drápu jeho, se nedá určit.
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Apoštol podobný Kristu nad Pavlem je Jakub mladší. Podle poutnické mušle na
klobouku rozeznáváme Jakuba staršího, který je zcela vlevo ve stínu v pozadí. Jan je
znázorněn celou svou figurou vepředu vpravo a dívá se udiveně směrem nahoru.95
Apoštol Jan je jediný mezi apoštoly, u něhož můžeme pozorovat celou jeho postavu.
Této mimořádnosti si všímá Ivo Hlobil a klade si otázky, které by mohly ozřejmit jeho
významné místo na světelském retáblu: Byl tak centrován těsný vztah sv. Jana a P.
Marie po Kristově ukřižování, jak o něm mluví Bible (srv. Jan 19,25-26)? Nebo se zde
poukazuje na Janovo vlastní, legendou podložené nanebevzetí? Není ve zdůraznění
tohoto velkého vizionáře upozornění na vizionářskou tradici kláštera? To by mohlo
korespondovat s hlavou s perlovou čepkou těsně nad postavou apoštola Jana. Žádný
z uvedených výkladů není zanedbatelný, existuje ale mnohem konkrétnější výklad,
podle které grafickou předlohou pro světelského Jana byla postava Silného anděla
Dürerovy apokalypsy.96
Ve spodní části retáblu se nachází ještě několik ikonografických motivů, které se jeví
jako nenáhodné, a proto pokládám za důležité jim věnovat několik poznámek. Prvním
takovým motivem je otevřená kniha položená na Mariině hrobce. Jaromír Homolka
poukazuje na skutečnost, že se dosavadní bádání motivu knihy věnovalo spíš okrajově.
Sám přichází s několika interpretacemi, o jakou knížku se zde může jednat. Že se
nejedná o vyobrazení bible, podle něj potvrzuje skutečnost, že se v bibli o Mariině smrti
nemluví. V bibli se píše o Marii zejména v souvislosti s Kristovou inkarnací97, avšak
chybí jediné slovo o její smrti a posmrtném oslavení. Pravděpodobně se tedy jedná o
nějakou liturgickou knihu (i s odkazem k psanému textu na stránkách knihy), ze které se
při Mariině pohřbu četlo. I v legendě o Mariině pohřbu je zmínka o tom, že apoštolové
četli, resp. zpívali žalmy; pak by to mohl být žaltář.98 Nicméně ani zlatými písmeny
vyrytý nápis na otevřených stranách knihy nepřináší definitivní odpověď na otázku, o
jakou knihu se tady jedná.
Jak už bylo zmíněno, otevřená kniha je položená na tumbu Panny Marie. Kahsnitz
upozorňuje, že je tumba je - až na malou štěrbinu - uzavřená. To by odpovídalo
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tradičnímu pojetí zobrazování Mariina zmrtvýchvstání. 99 Jaromír Homolka nevylučuje,
že její tumba je zcela uzavřená. Z toho pak vyvozuje: „Je-li tomu tak, byl by už zde –
v samotném počátku celého děje – zpřítomněn zázrak, připodobňující Marii Kristovi,
totiž Zmrtvýchvstání nebo vyzvednutí (anděly) ze zavřené hrobky.“100 Tak by původně
christologické téma v aplikaci na Marii zvyšovalo její roli v procesu lidské spásy.101

5.5. Nanebevzetí Panny Marie
Marie se vznáší nad zlatým měsíčným srpkem; zdola vidíme plasticky vypracovaný
obličej měsíce. Kahsnitz upozorňuje, že se jedná o symbol slávy Boží Matky, který se
od 14. století objevuje pod jejíma nohama, většinou ovšem obrácený srpkem směrem
nahoru. Tento motiv se inspiruje vizí z apokalypsy – žena sluncem oděná, měsíc má u
nohou a nad hlavou dvanáct hvězd. V gotické době měla na tento motiv vliv také chvála
Marie z Loretánské litanie (Pulchra ut luna – Krásná jako měsíc). Podobně jako Marie
nad srpkem jsou i božské osoby umístněny v náznaku duhy.102
Frierich Kobler se pozastavuje nad spojením měsíčního srpku s motivem Mariina
Nanebevzetí. Kromě srpku totiž žádný z prvků na oltáři nepřipomíná apokalyptickou
ženu: Marie klečí, není těhotná, nemá dítě, není sluncem oděná ani okřídlená, není
pronásledovaná drakem. Zdá se tedy, že tu měsíční srpek neodkazuje na apokalypsu,
nýbrž prostě vymezuje počátek sféry nebe. To odpovídá dobové představě, že sféra
Měsíce je nejbližší zemi a začíná jí obloha. Nad měsíční sférou se pak nacházejí sféry
ostatních planet, zvěrokruhu a pevných hvězd až po sféru, v níž se nachází Bůh se světci
a anděly. Na Světelském oltáři už Marie sublunární (tedy pozemskou) sféru opouští a
směřuje do sféry božské.103
Ch. Ziegler zmiňuje, že motiv půlměsíce odkazuje na znak opata Erasma Leissera, a
dokonce vidí znak opata Erasma Leissera s měsíčním srpkem i ve výzdobě dvou
zeměkoulí.104 J. Kropáček poukazuje na symbolický význam srpku měsíce, který byl
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chápan jako symbol čistoty, případně krásy. Rozvinutý motiv srpku tak posiluje ideu
neposkvrněného početí Panny Marie a také její čistotu.105
Kropáček poukazuje na to, že pozice, ve které se Marie nachází, stejně jako její výraz
pochází z ikonografie Zvěstování Panně Marii. „Vážná, ušlechtilá tvář jakoby
ilustrovala slova Písma (L 1,29 a 38). Příbuznost se Zvěstováním zesiluje zmíněná dolní
rozevřená kniha a potvrzuje doprovod archanděla Gabriela, rozeznatelného podle
atributů, žezla a svitku Andělského pozdravu. (...) V celé glorifikaci připadla
doprovodná služba Gabrielovu protějšku, archandělovi Michaelovi, strážci Církve.“106
Charlotte Ziegler vysvětluje pásky s nápisem „Regina“ nesené andílky vpravo od
Madony tím, že odkazují k Marii jako královně. Slovo Regina odkazuje i na text
antifony Salve regina: po druhé liturgické reformě cisterciáků za Bernarda z Clairvaux
(1134-1147) zpívali mniši tuto antifonu jako „zpěv chvály na Matku Boží“107.
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6. Stylové zařazení oltáře a otázka jeho autorství
Otázka po autorovi Světelského oltáře zaměstnávala badatele od počátku. V rakouské
Umělecké topografii je dílo připsáno prostě Andreasi Morgensternovi, který je označen
jako „sochař“.108 Poukazuje se tu také na podobnost s oltářem v Maueru u Melku, avšak
vyvozuje se z toho pouze skutečnost, že autoři oltáře byli možná v osobním vztahu a
každopádně si byli umělecky blízcí.109 Wilhelm Pinder pokládá Andrease Morgensterna
spíše za „vedoucího“ dílny pracující na Světelském oltáři a dává ke zvážení, zda jeho
jméno není pseudonym.110 Podle J. Rozmahela byl Morgenstern původce plánu oltáře a
zároveň hlavním řezbářem.
Bez ohledu na to, kdo byl ve skutečnosti Morgenstern a jakou úlohu sehrál při tvorbě
oltáře, je ovšem nutné se zamyslet nad uměleckými směry, které mohly tvůrce oltáře
ovlivnit, případně identifikovat díla té doby, která se oltáři stylově podobají, a mohla by
proto pocházet z téže dílny, nebo dokonce od téhož autora. V následujících kapitolách
přiblížím stanoviska nejdůležitějších historiků umění, kteří se k této problematice
vyjadřovali.

6.1. Herbert Seiberl
Oltářem a jeho vznikem se důkladněji zabýval především Herbert Seiberl, který mu
věnoval dvě zásadní studie. V první z nich Světelský oltář zařazuje do „pohyblivého
stylu“ (Bewegungsstil) raného 16. století, konkrétně pak do jeho manýristické formy,
pro niž je typický důraz na náboženské vytržení, vedoucí k potlačení figury.111
Předpokládá, že na oltáři pracovalo více autorů.112 Dokazuje to zejména na figurách
rámujících oltář, které sice vykazují podobný styl jako zbytek oltáře, ale zároveň jisté
odlišnosti. Pokud ovšem na oltáři pracovalo více řezbářů, pak podle Seiberla musely být
jednotlivé postavy poté vzájemně „připodobněny“ rukou hlavního mistra. Tuto
108
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domněnku nevylučuje ani rozdílnost ve výrazu jednotlivých figur uvnitř orámování,
která zaujme, postupujeme-li pohledem zdola vzhůru: nervozita a napětí ustupuje a
mění se ve vznešenost. Tato proměna má podle Seiberla svou příčinu v pokusu o
vystižení rozdílnosti světa pozemského a nebeského. Stejně tak směrem vzhůru ustupuje
detailní vypracování figur a přibývá rozeklanost; to je zase vysvětlitelné větší
vzdáleností vyšších částí oltáře od pozorovatele, což vyžaduje odlišný přístup ke
zpracování.113
Výrazným jednotícím prvkem, prozrazujícím práci téhož umělce, je naopak vzhled
obličeje: „Rty jsou ostré a úzké a spodní ret je silně podříznutý, což ve spojení
s hlubokým řezem s ostrou hranou, který je veden kolem nosních křídel, dává ústům
poněkud zašpičatělou podobu. Tyto vlastnosti lze obzvlášť dobře rozeznat u groteskní
hlavy s perlovou čapkou a u postavy klerika v rámu. Také ostatní detaily obličeje jsou –
podobně jako ústa – ostré a úzké. Malá, špičatá brada vyčnívá z mohutné, okrouhlé
partie spodní čelisti. Jednotlivosti, jako jsou ostře řezané uši či překvapivě ploché nohy,
se vracejí ve stále stejné podobě.“114
Seiberl spatřuje významné souvislosti mezi Světelským oltářem a třemi figurami
svatých

na

Kefermarktském

oltáři.

Jejich

styl

pokládá

ze

svého

druhu

předjímku rozkladu formy, který lze pozorovat u Světelského oltáře. Dokládá to na
postavě Boha Otce, která se podobá Petrovi z Kefermarktu tak nápadně, že by je mohl
stvořit tentýž umělec: „Je to tatáž stavba obličeje, stejný tvrdý výraz. Objevují se také
tytéž kulovitě vystouplé oči s ostrými vráskami ve vnějších očních koutcích a stejným
bodavým pohledem. Nápadně příbuzné jsou vlasy a vousy, které jako by byly tvořeny
z pramenů drátů a které končí malými spirálami. Totéž zpracování vlasů se stále znovu
objevuje i u ostatních hlav Světelského oltáře.“115 Podle Seiberla je tedy plastika
Světelského oltáře podmíněna kefermarktským stylem, ačkoli mezi vznikem obou děl
leží přibližně 30 let. Novým prvkem na Světelském oltáři je pak mnohost postav a jejich
větší plnost. Dunajský styl zase prozrazuje záliba v pohyblivosti a křivce, přecházející
místy ve spirály.116

113

SEIBERL 1936, 110.
SEIBERL 1936, 112–113.
115
SEIBERL 1936, 115–116.
116
SEIBERL 1936, 116.
114

34
Seiberl pokládá vliv umění dolního Bavorska na jihočeské umělce za dobře
představitelný. Práci Morgensternovy dílny (pokládáme-li ovšem Morgensterna nikoli
za sochaře, nýbrž za „podnikatele“, který vedl stavbu oltáře, což se nevylučuje s jeho
truhlářským řemeslem117) lze podle Seiberla vysledovat i na postavách svaté Barbory a
Kateřiny ve farním kostele sv. Bartoloměje v Plzni, které se plně shodují s figurami
v rámu Světelského oltáře.118
Seiberl dále jmenuje i jiná díla, která je podle jeho názoru možné zařadit do
kefermarktské stylové skupiny. Patří sem především – jak si všiml už Tietze či Pinder křídlový oltář ve farním kostele v Maueru u Melku. Kompozice Korunování Panny
Marie ve střední části oltáře je podle Seiberla převzata ze Světelského oltáře, jakkoli je
přetvořena kruhovým postavením figur kolem Marie. Podobnosti také spočívají ve
zdůraznění spodní čelisti či v postoji a oděvu některých postav (Petr z Maueru
připomíná apoštola vlevo u hrobu Marie, ženy jsou ve svém úsměvu podobny
světelským andělům, stejné je také groteskní pojetí puttů u obou oltářů, tvar oblaků
atd.). Přesto podle Seiberla oba oltáře nevytvořil tentýž mistr; Světelský oltář hodnotí
jako umělecky vyspělejší.119 Do kefermakrtského okruhu Seiberl započítává také oltář
ve württemberské kapli farního kostela v Altmünsteru či epitaf Wolfganga Kletta
v křížové cestě v Klosterneuburgu.120
K revizi svých starších názorů dospívá Seiberl ve své studii o sochařství Dunajské
školy. Zde konstatuje blízkou příbuznost Světelského oltáře s plastikou Krista na
Olivové hoře z farního kostela v Melku a s plastikou Posledního soudu ve
Svatoštěpánském dómu ve Vídni. Tato příbuznost ho nakonec vede k hypotéze, že
všechna tato díla pocházejí od téhož autora. Seiberl připouští, že se plastika z Melku
vyznačuje jednoduchou a jasnou kompozicí a klasickou uměřeností, čímž se odlišuje od
výrazně manýristického Světelského oltáře. Pro vysvětlení tohoto rozdílu si Seiberl
vypomáhá rozvinutím své dříve zastávané teze, že na Světelském oltáři směrem vzhůru
přibývá formální krásy a zesiluje také protiklad mezi tělem a rozpohybovanou drapérií,
který můžeme sledovat i u plastiky v Melku. Zdá se tedy, že se Světelský oltář při
pohledu vzhůru stylově stále více přibližuje uměřené plastice. Existují však i jiné
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podobnosti: drapérie oděvu, ruce Kristovy a Mariiny, výraz vznešenosti a pokory u
obou klíčových postav a další detaily u učedníků na jedné straně a apoštolů na straně
druhé; „naprostý důkaz nejtěsnější souvislosti obou děl“ pak přináší srovnání Krista
z Melku a Trojice z Zwettlu.121 Seiberl se domnívá, že plastika Olivové hory musela být
zhotovena buď při provádění posledních prací na Světelském oltáři, nebo po jeho
dokončení.122
Výrazné podobnosti spatřuje Seiberl také mezi Světelským oltářem a reliéfem
Posledního soudu ve Vídni. Jsou jimi zejména zvláštní kličky z mraků a spirálovitý tvar
oděvu. Stejný styl Seiberl identifikuje také u jiných vídeňských prací, a sice u
schodového reliéfu Friedrichova hrobu a u epitafu lékárníka Augustina Holdta z roku
1512. Vzájemné vztahy mezi těmito díly určuje Seiberl takto: „Holdtův epitaf je zjevně
předpokladem pro reliéf posledního soudu a tvůrci těchto obou děl mají podle všeho
vzájemný vztah jedné školy. Zdá se tedy, že řezbář Světelského oltáře byl žákem onoho
spolupracovníka na Friedrichově hrobě, který vytvořil Holdtův epitaf a který je zřejmě
identický s Michelem Tichterem.“123
Seiberl i ve své pozdější studii pokládá za pravděpodobné, že se autor Světelského
oltáře seznámil při svém pobytu ve Zwettlu se slavným oltářem v Kefermarktu a přijal
od něj důležité podněty. Příslušnost světelského stylu k vídeňské plastice ovšem
přestavuje nový argument proti Morgensternovi jako vlastnímu uměleckému původci
oltáře.124

6.2. Fritz Dworschak
Dworschak kriticky poznamenává, že „česko-moravská literatura přeceňuje podíl
Andrease Morgensterna jako řezbáře Světelského oltáře, ba dokonce ho pokládá za jeho
hlavního mistra“.125 Sám upozorňuje, že pro jeho autorství není žádný podklad
v Linckově kronice, a domnívá se, že práce probíhaly ve dvou fázích: umělecké a
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řemeslné. Morgensterna považuje za řemeslníka, nechce tím ovšem jeho práci nijak
snižovat.126
Otázku po autorství oltáře zodpovídá Dworschak pomocí analýzy dvou detailů. Prvním
z nich je tajuplná postava bezvousého muže s čepicí s perlami na pravém okraji oltáře.
Tato postava se podle Dworschaka výrazně odlišuje od svého okolí svým „cizorodým
vzhledem“. Druhým vodítkem pro určení autorství je – neméně tajemná - postava putta,
který ve své levici drží ořech. Podle Dworschaka patří hlava s čepicí samotnému
autorovi oltáře (vzhled čepice vylučuje, že by se jednalo o zadavatele nebo o
Morgensterna). Jeho identitu pak odhaluje jeho protějšek, putto s ořechem: jméno
autora je Nussbaum („ořešák“). Jedná se patrně o Hanse Nussbauma, který pracoval pro
bamberský biskupský dvůr, nebo jiný mistr téhož jména. Bavorsko-rakouský dialekt
ovšem podle Dworschaka dovoluje alternativní hypotézu, totiž že jeho jméno bylo ve
skutečnosti Kriechbaum; takto se jmenovala známá pasovská malířská a sochařská
rodina.

127

Dworschak stejně jako Seiberl předpokládá, že na oltáři pracovalo více

řezbářů: oltářní skříň nepochybně zhotovil hlavní mistr, zatímco křídla, figury na galerii
a architektonické části ostatní řemeslníci, jejichž práci poté mistr patrně sjednotil a
přizpůsobil vlastnímu stylu. Práce „více rukou“ ovšem není podle něj vyloučena ani u
samotné oltářní skříně.128

6.3. Karl Oettinger
Oettinger poukazuje především na souvislost s Tizianovou Assuntou z Benátek (1516),
která se podobá nejen svou trojdílnou kompozicí, ale vykazuje také podobný patos
pohybu. Extázi a nevázanost ovšem nalézá také u staroněmeckých mistrů, např.
freiburského monogramisty H.L., tvůrce oltáře v Breisachu, kde je každá figura téměř
přeměněna ve vířící ornament.129 Extáze Zwettelského oltáře ale není radostná, jak by
se hodilo k tématu Mariina nanebevzetí, ale spíš temná, jakoby začarovaná. Obličeje
apoštolů a andělů, ba dokonce i Marie a Trojice spíš prozrazují úzkost a těžkomyslnost,
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než jásání. Celé to připomíná jakousi lesní scénu plnou skřítků, duchů, čarodějů.130
„Lesní“ charakter oltáře podle Oettingera odpovídá vídeňskému humanismu s jeho
zaujetím pro přírodu, které je typické i pro mladého Cranacha nebo Altdorfera. U nich
má strom a keř pohádkovou, antropomorfní existenci, a také lidské postavy vyrůstají
z lesa jako živoucí rostliny. U Světelského oltáře se tyto motivy dostávají také do
sochařství.131
Oettinger se přiklání k Seiberlovu názoru, že autor oltáře ve svém uměleckém vývoji
nakonec dospěl ke klasické uměřenosti; dokladem tohoto posunu je prý Olivová hora
v Melku. Autor se posouvá k větší statičnosti a monumentalitě, čemuž napomáhá i
použitý kámen, který neumožňuje takové rozčleňování forem a dynamiku jako dřevo.
Spolu se Seiberlem také spatřuje významné souvislosti mezi Světelským oltářem a
oltářem v Maueru. Po zevrubné analýze stylových vztahů mezi oběma oltáři formuluje
svou tezi následovně: „Oltář z Maueru, vzniklý o něco dříve, byl vzorem či
východiskem. Obě díla naléhavě svědčí o explozivní náladě lutherovských let, v roce
1516 započatý Světelský oltář ještě hlasitěji; oba hovoří také pro rakouskou zvolenou
vlast svých mistrů… Dunajská škola nachází v těchto vyřezávaných oltářích své
nejdokonalejší ztělesnění.“132
Mistrovi Světelského oltáře připisuje Oettinger také plastiku Krista a Marie v portálu
kaple Salvátora ve staré radnici ve Vídni a také dvě díla, nacházející se ve
Svatoštěpánském dómu ve Vídni: plastiku posledního soudu a oltář se sv. Valentinem,
sv. Otýlií a sv. Voršilou, který je nyní umístěn v jižní kapli sv. Eligia.133 Pokládá proto
za jisté, že dílna světelského mistra měla sídlo ve Vídni a těšila se velké vážnosti; proto
bylo logické, že se opat Erasmus obrátil právě na ni. Tím ovšem podle Oettingera není
řečeno, že mistr Světelského oltáře také z Vídně skutečně pocházel.134
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Andreas Morgenstern byl podle Oettingera pouze umělecký truhlář, který montoval
oltář; rozhodně nebyl sochařem.135 Stejně tak Oettinger odmítá hypotézu, že tajemná
hlava s čapkou mohla znázorňovat autora oltáře a ořech v ruce putta pak náznak jeho
jména; obojí je vyloučené kvůli důstojnému postavení obou postav v rámci oltáře v Mariině zóně. Proto se domnívá, že hlava patří Hadmarovi z Kuenringu, zakladateli
kláštera.136

6.4. Ivo Hlobil
Mezi českými historiky umění se otázce po autorství oltáře a možných vlivech nejvíce
věnoval Ivo Hlobil. Pokouší se rehabilitovat úlohu Andrease Morgensterna při vzniku
oltáře: samotný fakt, že se vzpomínka na něj v klášteře dochovala až do barokní doby,
prý svědčí pro jeho důležité postavení. Klášter možná uzavřel smlouvu jen s tímto
mistrem, zatímco šestice anonymních sochařů už byla ve smluvním vztahu pouze
s Morgensternem. Hlobil rekonstruuje vznik oltáře takto: „Nelze ani vyloučit, že právě
Andreas Morgenstern, jako umělecký truhlář nutně dovedný kreslíř, zhotovil
nedochovaný kresebný návrh (visierung) Světelského oltáře, neodmyslitelnou součást
smlouvy na zhotovení tak velkého díla. Podle Morgensternova návrhu a snad i pod jeho
vedením by pak šestice sochařů po devět let pracovala na zhotovení oltáře – analogicky
jako ve stavebních hutích kameníci podle plánů magistra operis. Vlastní styl mohli
projevit pouze při zhotovování detailů na individuálně velmi odlišné – stylem i kvalitou
– provedení rukou světelských apoštolů i andělů, pocházejících snad skutečně od šesti
sochařů.“137
Tuto hypotézu podle Hlobila podporuje i jistá izolovanost oltáře ve vývoji sochařství,
bez prokazatelně identifikovatelných děl téhož autora. Hlobil je přesvědčen, že
nejrůznější příbuzná díla, na něž se v dějinách bádání poukazovalo, nehovoří jasně pro
autorství mistra Světelského oltáře. Jmenuje však celou škálu vlivů, s nimiž je nutné
počítat: „Patrný je silný ohlas umění Veita Stosse a jeho rakouských následovníků
(dlouhé křivky plášťů a rozevláté spirály vzdutých záhybů), Albrechta Dürera (mačkané
vnitřní plochy drapérie), dunajské školy (maximální zmnožení paralelních záhybů) a
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italské renesance (k tělu lnoucí, jakoby „mokrá“ drapérie převzatá z grafiky a obrazů
Andrea Mantegni, jehož cherubíni na obraze Madony, Milán – Pinacoteca di Brera,
působí navíc jako předloha zpívajících andílků kolem světelské N. Trojice).“138
Při zkoumání vlivu Albrechta Dürera na Světelský oltář si Hlobil všímá slavného cyklu
apokalyptických ilustrací, zejména pak listu Silného anděla, z něhož mistr Světelského
oltáře patrně převzal postavu sv. Jana a kde také již najdeme trojdílnou kompozici,
typickou pro Tizianovu Assuntu a Světelský oltář. Hlobil uvažuje, zda se pro autora
Světelského oltáře nemohl Dürerův grafický list stát inspirací i v tom smyslu, že sestup
Silného anděla (tj. Krista) není předzvěstí vzestupného pohybu, který určuje oltářní
kompozici.139
V pojednání o ikonografii Světelského oltáře Hlobil načrtává poslední fázi vývoje
motivu nanebevzetí Panny Marie, která vrcholí vytvořením „konečného obrazu“
nanebevzetí, tj. v jeho trojzónové kompozici. Hlobil zdůrazňuje, že tento typ, který se
stal pro následující období určující, byl vytvořen v italské vrcholné renesanci i
v německé pozdní gotice nezávisle na sobě.140 Pro vznik Světelského oltáře byly
v tomto ohledu rozhodujícími předstupni oltář Veita Stosse v Krakově, retábl na
hlavním oltáři kaple Boha Otce v Creglingenu od Tilmana Riemenschneidera (15051510) a oltář J. Hellera od Albrechta Dürera (1507-1509), kde jsou nebeské a pozemské
události legendy o Mariině nanebevzetí konečně spojeny v jeden kompoziční celek
(chybí zde ovšem přechodná zóna).141

6.5. Rainer Kahsnitz
Rainer Kahsnitz podrobněji studuje vztah mezi Světelským oltářem a oltářem v Maueru
u Melku. Podobnost je patrná již na první pohled: „Oba retábly ukazují ve skříni jedinou
velkou figurální kompozici bez jakéhokoli dalšího vnitřního architektonického členění, i
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když je kompozice rozdělena do několika zón.“142 Podobnosti ale najdeme i na úrovni
jednotlivých figur: především u obou oltářů zaujme jejich velké množství a prudká
gestikulace, svědčící o vzrušení až vytržení. U obou děl působí andílci komicky,
podobají se také výrazné hlavy s mohutným nakupením rozevlátých vlasů, zdvižená
masivní obočí, dlouhé lokýnky vousů a prameny knírů srovnané do oblouku, vrásky;
tváře jsou často karikujícím způsobem znetvořené.143
Nezanedbatelné jsou ovšem také rozdíly mezi oběma oltáři, zejména v celkovém
rozmístění postav: u Světelského oltáře jsou daleko zřetelněji koncentrovány
k hlavnímu ději. Na Světelském oltáři je také mnohem plastičtější oděv, jako by byl
zevnitř nafouklý, zatímco v Maueru jsou plochy látky ploché a tenké; totéž lze
konstatovat i u oblaků, které mají u Světelského oltáře výrazněji spirálovitý, rotující
tvar. Charakteristickým rysem drapérií Světelského oltáře jsou také důlky na hranách
záhybů, které v Mauerském oltáři zcela chybějí.144
Kahsnitz (stejně jako Hlobil) upozorňuje na charakteristické přiléhavé šatstvo,
odkazující na práce Mantegnovy a spojující Světelský oltář s dílem Mistra H. L. Další
výraznou podobností mezi Mistrem H. L. a světelským mistrem jsou podle Kahsnitze
„rotující, úzce vedle sebe probíhající paralelní hrany záhybů, které se pnou po
jednotlivých postavách, nejzřetelněji u obou velkých andělů ve středním pásmu. (…)
Tyto paralelní záhyby v Maueru neexistují a pokud mohu posoudit, ani nikde jinde
v dolnorakouském sochařství té doby. Zato jsou ale v Niederrottweilu a v excesivním
provedení u postavy madony na oltáři v Breisachu…“145
Kahsnitz na základě svých zkoumání dochází k závěru, že mistři oltářů v Maueru a
Světlé nejsou identičtí. Nelze ani nelze prokázat, že by rozdílnosti byly důsledkem
„dalšího časového vývoje téže osobnosti“; přesto oba řezbáři pocházejí „z téhož
uměleckého prostředí“, a to nejspíš vídeňského. Naopak Kahsnitz odmítá jakékoli
souvislosti s oltářem v Kefermarktu, který je prý „specifickému umění Dunajské školy
zcela cizí“.146 Stejně tak ovšem Kahsnitz nesouhlasí s názorem, že by bylo možné
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světelskému mistrovi připsat plastiku Olivetské hory v Melku či výzdobu portálu kaple
sv. Salvátora ve Staré radnici.147

6.6. Lothar Schultes
Lothar Schultes podrobně rozebírá vztah Světelského oltáře k dílům pocházejícím
z kefermarktského okruhu a konstatuje, že se oltáři nejvíce přibližují postavy z nástavce
Kefermarktského oltáře: „Zejména zcela netělesná madona s dítětem, označovaná někdy
neuctivě, avšak ne nepřípadně jako ‚násada od koštěte v draperii‘, je blízká světelským
oltářním figurám, jak prozrazuje řada detailů roucha. Také rozmrzelou tvář měsíčního
srpku lze dobře srovnat s hlavou světelského sv. Petra. Protože se tyto shody omezují na
vedlejší části oltáře, můžeme se domnívat, že některý ze světelských sculptores
pracoval předtím jako tovaryš v Kefermarktu.“148 Nakonec se přiklání k Dworschakově
domněnce, že Světelský oltář je pozdním dílem pasovské kriechbaumovské dílny, která
působila v dolním Rakousku. Připomíná, že například Stefan Kriechbaum v roce 1518
obdržel zakázku na vyřezávanou desku pro kostel v Maria Laach u Jauerlingu. Toto dílo
se sice nedochovalo, avšak krucifix, který se zde nachází, lze podle Schultese připsat
dílně světelského oltáře.149

6.7. Artur Rosenauer
Předmětem četných analýz se staly také italské vlivy na Světelských oltář, které tu již
byly zmíněny.150 Artur Rosenauer upozorňuje především na zvláštní vztah mezi
postavou a oděvem, který se objevuje u Pontorma či umělců quattrocenta: „Postava je
jen stimulem a neexistuje žádný logický impuls, který by vysvětloval takovou
pohyblivost drapérie. Tento pohyb probíhá v tak svéhlavých ornamentálních formách,
že o jakékoli shodě s realitou nemůže být řeč.“151 Rosenauer – stejně jako již Oettinger 147
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ukazuje na podobnosti mezi Světelským oltářem a Tizianovou Assuntou: obě díla
vznikla zhruba v téže době (třebaže zcela nezávisle na sobě), téma obou děl je shodné,
shoduje se i rozdělení scenerie do tří zón, díky němuž lze pozorovat kontinuální
Mariinu pouť od hrobu až po korunování.152
Zajímavější ovšem je sledovat „italské stopy“ v pojetí plasticity oltáře. Rosenauer
navazuje na Panofského pojem „hmotného stylu“: na rozdíl od organické stavby, kde se
jednotlivé části s určitou formou a funkcí spojují v jednotu, je „masa“ primárně celkem,
do nějž jsou teprve poté vpracovány jednotlivé části. Tento postup sleduje Rosenauer
například u kníru jednoho z apoštolů: prvotně působí spíš jako ohnutá hadice, která je
teprve druhotně rozdělena do jednotlivých pramínků vousů. Podobně vlasy jiného
z apoštolů působí dojmem jakéhosi polštářku, z něhož byly jednotlivé prameny teprve
poté vytvořeny; i mnohé jiné detaily se zdají být jaksi dodatečně „nalepeny“ či
naneseny.153
Stejně tak si Rosenauer všímá již konstatovaného přiléhavého, obkružujícího pojetí
drapérie, které nalezneme u A. Mantegni a v jeho škole. Rosenauer ukazuje, že příklady
tohoto zpracování můžeme najít už v antice, např. u reliéfu balustrády chrámu Athény
Niké. Přesto je patrná také svébytnost Světelského oltáře: „Zatímco je u Mantegni tato
konfigurace výsledkem střídání mezi tělem a drapérií, u světelského Mistra není ničím
víc než jen motivem, který už jaksi hotový převezme z repertoáru Mantegnových rytin,
ornamentalizuje ho a bez ohledů a také bez pochopení organické souvislosti ho vnutí
plastické hmotě. Skutečný renesanční motiv, který je ovšem přejat bez tohoto
opravdového porozumění původní souvislosti a smyslu.“154

6.8. Kaliopi Chamonikola
Při studiu italských vlivů na Světelský oltář se Kaliopi Chamonikola soustřeďuje
zejména na pozoruhodnou expresivní mimiku figur, která budila pozornost patrně již od
152
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vzniku díla.155 Chamonikola si klade otázku, zda tyto působivé rysy oltáře nevyrůstají
ze studia italských humanistických teorií této doby, které se lidskou fyziognomií a
možnostmi jejího výtvarného zpracování podrobně zabývaly, případně z některých
antických památek, jež se pro italské renesanční umělce staly vzorem: „Kupř. motiv
(nebo chceme-li ‚mimická figura‘ odulé tváře, která se chystá sfouknout plamen svíčky,
má zřejmě předobraz v postavách puttů troubících na dlouhé rohy, náležejících
k typickému aparátu italského umění 15. století. (…) Je otázkou, zda v této souvislosti
nelze podobně interpretovat např. také oblíbený motiv jakoby ve větru poletujících
kadeří vlasů, jež patří k typickému znamení ‚maniera antica‘ a svůj primární původ má
u antických najád. Za pozornost stojí v okruhu Světelského oltáře téměř s obsesí
opakovaný expresivní motiv v afektu otevřených úst odhalujících nejen zuby, ale i
jazyk, popř. mimika (nebo přesněji ‚grimasa‘) smíchu (vyskytující se také na oltáři
v Maueru rozehraná v postavičkách putti), které nalezneme opět rovněž v Dürerově
tvorbě poznamenané italskou zkušeností…“156
Chamonikola se pozastavuje nad skutečností, s jakou odvážnou drsností byly
zpracovány právě postavy apoštolů, kteří obvykle byli ve zobrazeních spíše
idealizováni, zatímco nelichotivé podání bývalo vyhrazeno pro záporné postavy. Je
možné, že záměrem autora bylo právě zdůraznit lidskou nedokonalost, která má
kontrastovat se souměrností a dokonalostí postav nebeských v horní části oltáře.157
Chamonikola konstatuje, že u autora Světelského oltáře nemůžeme prokázat aplikaci
komplexního učení o temperamentu, avšak nelze přehlédnout snahu o „diferenciaci“ a
„rozšíření škály určitých somatických typů a modelů, dotýkajících se hranic
grotesknosti“.158 Proto lze pokládat jeho znalost určitých principů učení o fyziognomii
za velmi pravděpodobnou. Méně jisté je, zda měl řezbář přímou zkušenost s italským či
antickým uměním. Chamonikola se domnívá, že se mohl inspirovat spíše různými
sekundárními zdroji (předlohami) a pravděpodobně byl obeznámen s grafikou a
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literaturou dostupnou v německém prostředí, zejména prostřednictvím Dürerových
prací: „Podobně, jako se většina současníků seznamovala s renesancí ‚z druhé ruky‘,
zdá se, že ani Mistr (popř. Mistři) Světelského oltáře nebyl výjimkou.“159
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7. Umělecko-teologické souvislosti
7. 1. Vliv cisterciácké tradice na podobu oltáře
Zajímavou souvislost oltáře s cisterciáckou tradicí přináší Charlotte Ziegler. Podle ní je
totiž cisterciácká působivost zpracovaného materiálu – dřeva, jež mnělo mnichům
(vedle kamenného materiálu) jako stavební a ozdobný prvek připomínat zřizování
chrámů v počátcích jejich společenství. „Modli se a pracuj“ - podle této regule
cisterciáčtí mniši pracovali „k chvále Boží“. A tak si mnich na Světelském oltáři měl
připomenout, že celý oltář vznikl z klášterního dříví tvrdou každodenní prací. 160
Ještě pravděpodobnějším vlivem cisterciácké tradice na Světelský oltář byla úcta
cisterciáckého řádu k Panně Marii. Slovo Regina na pásce s nápisem u archanděla
Gabriela vlevo od Marie odkazuje k Marii jako královně. Tento nápis zároveň odkazuje
i na text Salve Regina. Po druhé liturgické reformě cisterciáků, jež proběhla za Bernarda
z Clairvaux v letech 1134-1147, zpívali mniši antifonu Salve Regina, „zpěv chvály na
Matku Boží“, v nové tonální formě, jež se, jak uvádí Charlotte Zeigler, zpívá ve
světelském klášteře až dodnes.161

7. 2. Světelský oltář v kontextu dunajské školy
Světelský oltář bývá řazen do souvislosti s tzv. dunajskou školou.162 Pojem dunajské
školy, ražený začátkem minulého století Theodorem von Frimmlem a Hermannem
Vossem, ovšem nebyl nikdy přesně definován; odborníci se rozcházejí jak v jeho
vymezení uměleckém a stylovém, tak především zeměpisném.163 Obvykle bývá
spojován především s malířstvím a grafikou přelomu 15. a 16. století (Albrecht
Altdorfer, Wolf Huber), ale postupně se rozšířil také na oblast plastiky, sochařství a
dokonce i architektury.164 Jednota nepanuje ani v otázce, do jaké míry byl dunajský sloh
ovlivněn humanismem vídeňské univerzity, který představovali např. Konrad Celtes či
160
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Johannes Cuspinian. Není dokonce ani jasné, nakolik se jedná o styl pozdně gotický,
nebo už renesanční.165
Základní charakteristika dunajského stylu je spatřována v jeho romantismu: patrná je
snaha o „setření hranic mezi skutečností a snem, viděným a vysněným, organickým a
neorganickým světem“. Důležitý je nový vztah k přírodě: „příroda zde není nazírána
jako trvalý definitivní stav objektivně poznatelný a rozumové chápaný, nýbrž
v ustavičném pohybu a změně, v stále neukončeném organickém procesu vznikání,
růstu a zanikání“; člověk je pak zcela „integrován do krajiny“, „lidská postava vyrůstá
volně z přírody a zase do ní vrůstá“, „člověk nabývá vegetativní a příroda naproti tomu
antropomorfní podoby“.166
Nejvíce se dunajský styl mohl projevit a také fakticky projevoval v malbě: „Adekvátní
výrazové prostředky pro vyjádření ustavičného pohybu v přírodě, vlnění hmot,
přechodných stavů a neohraničenosti tvarů nalezla dunajská škola v elementech tak
malířských a vizuálně citlivých jako je barva, světlo a vzduch ve vzájemných vztazích a
reakcích.“167 Nicméně i sochařství si našlo své způsoby, jak vyjádřit specifický pohled
na přírodu, postavu, pohyb. Figury se vyznačují prudkostí pohybu, velkým plastickým
objemem, nacházejí se ve shlucích; celkově sochaře dunajské školy zaměstnává
experimentování s lidským tělem.168
Rysy dunajského slohu ve Světelském oltáři odhalil již Oettinger: „Celá příroda, krása a
rozmar, charakter, podivnost, člověk a zvířectvo, strom a rostlina jsou vtaženy do
obrazu veškerenstva. Pojetí člověka jako přírodní bytosti, který žije nikoli ze svého
rozumu a vůle, nýbrž ze srdce a své vůle, nýbrž ze srdce a vnitřností, a proto se v zásadě
neodlišuje od všeho organického, - toto pojetí upřednostňuje pohádkovost,
začarovanost, kterou v Maueru stejně jako ve Zwettlu tolik cítíme, ve svatých a
apoštolech, u andělů a puttů a dokonce ještě u božských osob.“169 Oettinger ovšem
dodává, že „temný“, „tísnivý“ a „snový“ charakter Světelského oltáře byl navíc posílen
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specifickým zadáním opata, které autor oltáře důsledně naplňoval, a tak svému dílu
propůjčil neopakovatelnou lesní atmosféru.170

7.3. Oltář jako odraz doby svého vzniku
Doba vzniku Světelského oltáře spadá - jak již bylo řečeno - do doby působení opata
Erasma Leissera. Tato doba byla poznamenána politickým i teologickým neklidem,
selskými válkami, tureckým nebezpečím a reformací. Na konečném vzhledu
Světelského oltáře jistě zanechal své stopy odpor proti Lutherovým teologickým
názorům. V té době vznikalo v Itálii protireformační hnutí, které se podepsalo na mnoha
uměleckých dílech této i následující doby. Světelský oltář byl sice celý zaměřen na
mnišské velebení Boha, současně se však stal i symbolem odporu proti reformačním
myšlenkám Lutherovým, proti protestantismu s jeho negativním postojem k některým
projevům mariánské zbožnosti, zejména k uctívání prokazované Marii. Zajímavé ovšem
je, že se zakladatelský rod Kuenringů – stejně jako většina rytířů na rakouském území –
nakonec přiklonil k nastupujícímu protestantismu.171 Pod vlivem Lutherova učení se
také výrazně snížil počet mnichů v klášteře.
Nalezneme však i jiné dobové souvislosti. Oltář měl mnichům připomínat „kajícnou
pouť“, k níž odkazuje především postava apoštola Jakuba Staršího s poutnickou mušlí
na klobouku. Postava vpravo by mohla představovat církevního učitele Erasma
Rotterdamského. Je jistou ironii doby první třetiny 16. století, že v cisterciáckém
klášteře vzniklo tak monumentální sochařské dílo; vždyť cisterciáci podle prvotních
statut byli výrazně proti umísťování soch v kostele a toto mohutné dílo vzniklo v době,
kdy právě u protestantů začalo obrazoborecké hnutí.172
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OETTINGER 1951, 69. Někteří badatelé upozorňují na příklon dunajské školy k světským, pohanským a
dokonce proticírkevním tématům (WUTZEL 1965, 19). Jistý pohanský „nádech“ Světelského oltáře nelze
zpochybnit.
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ZIEGLER 2008, 26.
172
ZIEGLER 2008, 27.
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8. Závěr
Cílem této práce bylo zpracovat a vyhodnotit dosavadní příspěvky k ikonografii
Světelského oltáře v Adamově u Brna. K tomu však nezbytně patří obeznámení se i
s dalšími otázkami, které přispívají k lepšímu pochopení konečného vzhledu oltáře.
Jednou z prvních otázek je otázka autorství. Podle dochovaných pramenů je zřejmé, že
Světelský oltář vzniká v době mezi léty 1516 až 1525. Prameny ovšem nejsou schopné
poskytnout jednoznačnou odpověď na otázku autorství. Dochovalo se jediné jméno,
které se váže k pracím na oltáři: jistý budějovický občan jménem Andreas Morgenstern
se blíže neznámým způsobem podílel na dokončovacích pracích oltáře. V badatelských
příspěvcích z německé jazykové oblasti se s Morgensternem jako potencionálním
autorem spíše nepočítá. Je pokládán za (uměleckého) truhláře, k čemuž odkazují i
latinsky psané anály z kláštera ve Zwettlu. Tato interpretace označení „arcularius“ se
ustálila a autor (autoři) řezbářských prací se hledají spíše na základě paralel, které se
nám z doby vzniku tohoto uměleckého díla dochovaly. Ivo Hlobil ale správně
poukazuje na jednu věc, která bezpochyby stojí za zvážení: samotný fakt, že se
vzpomínka na něj v klášteře dochovala až do barokní doby, svědčí pro jeho důležité
postavení. Je možné, že klášter uzavřel smlouvu jen s tímto mistrem, zatímco šestice
anonymních sochařů už byla ve smluvním vztahu s Morgensternem, který mohl být
autorem nedochovaného kresebného návrhu Světelského oltáře. Badatelé vesměs
předpokládají, že si hlavní mistr pro oltář tak velikého rozsahu přizval spolupracovníky,
jimž svěřil práce na jednotlivých částech díla. Stopy různých tvůrců jsou sice na oltáři
rozpoznatelné, avšak zároveň je zřejmé, že hlavní tvůrce dbal na závěrečné sjednocení a
stylové sladění konečného vzhledu.
Daleko více než spory o to, kdo byl či nebyl Morgenstern, zaměstnávala historiky
umění snaha prokázat, že Světelský oltář není ve svém námětu a zpracování tak
ojedinělý, jak se zpočátku zdálo. Tím nijak nebyla zpochybněna originalita a
neopakovatelnost díla; ba naopak byla těmito studiemi ještě více podtržena. Zároveň se
ale ukázalo, že existují sochařská díla, která jsou s oltářem příbuzná. Nejbližší
paralelou, na které se shodlo nejvíce badatelů (Tietze, Seiberl, Oettinger, Kahsnitz aj.),
je křídlový oltář ve farním kostele v Maueru u Melku. Námětem oltáře je korunovace
Panny Marie, držící v náručí malého Ježíška. Autor díla je neznámý, avšak lze ho –
stejně jako mistra Světelského oltáře – územně i stylově zařadit do umění dunajské
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školy. Navzdory mnoha podobnostem mezi oběma díly, které byly uvedeny výše,
ovšem neexistuje pádný důkaz toho, že by oba oltáře stvořil jeden a tentýž řezbář.
U ostatních příbuzných děl jsou pokusy o ztotožnění jejich autorů s mistrem
Světelského oltáře ještě nejistější. Ani Oettingerova hypotéza, že tento mistr měl sídlo
ve Vídni a pro toto město vytvořil celou řadu dalších děl, se nedočkala obecného přijetí.
Přesto je dobře myslitelné, že světelský umělec skutečně patřil do vídeňského
uměleckého okruhu. Samostatnou kapitolu pak tvoří přímé či nepřímé vlivy na
Světelský oltář, které pocházely ze vzdálenějších uměleckých center. Zde je nutné
připomenout Hlobilovu domněnku, že byl vznik oltáře podmíněn pracemi Albrechta
Dürera, stejně jako překvapivé stylové paralely v italském umění, zejména u Andrea
Mantegni.
Ikonografie Světelského oltáře je natolik ojedinělá, že její podrobnější rozbor byl velice
důležitým momentem v bádání o oltáři. Na pozoruhodném ikonografickém zpracování
se podle shody badatelů podepsalo hned několik faktorů, které vedly k tomu, že se oltář
stal prvním reprezentantem nové a do té doby pouze předznačené ikonografie
nanebevzetí Panny Marie severně od Alp. Na jeho vzniku se především podepsalo
specifické zadání, které vedle motivu nanebevzetí Panny Marie vyžadovalo takové
zpracování, jež by vhodně poukazovalo na legendu vzniku kláštera. Tak se motiv
stromu (přesněji dubu) stal neoddělitelnou součástí Světelského oltáře. Tyto dva motivy
se stávají základními charakteristikami oltáře. Proto se při ikonografické analýze jeví
být správné oba tyto motivy pokud možné neoddělovat. K tomuto názoru směřují i
nejpřesvědčivější ikonografické rozbory. Motiv dubu navíc přirozeně zapadá do
představ a myšlení tzv. dunajské školy, do které je oltář přiřazován. Souběhem
specifického zadání a záliby dunajské školy v přírodních motivech je ještě více podtržen
přírodní, „lesní“, a tedy poněkud tajuplný a snivý charakter oltáře, který odjakživa budil
velkou pozornost. Do tohoto charakteru dobře zapadají i různé vedlejší postavy,
zapracované do kompozice stromu.
Zásadní úloha stromu v oltáři podle Hlobila vedla i k novém ztvárnění Mariina
nanebevzetí a korunovace: Jestliže podle zadání měl být jednou z dominant oltáře strom
„v podobě kříže“, bylo – vezmeme-li navíc v potaz výše načrtnutý vývoj ikonografie
kmene Jesse – logické, že strom ve svém vrcholu bude vyúsťovat v kříž. Tak došlo
k tomu, že kříž nad skříní „zabral“ místo, které tradičně náleželo korunované Marii, a
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proto se nebeské sféra s Marií musela přesunout do samotné skříně. Tím došlo
k definitivnímu sjednocení všech fází Mariiny posmrtné cesty do jediné scény,
rozčleněné sice do tří zón (pozemské, přechodné a nebeské), ale přece umístěné
v jednom čase a prostoru, což vyhovovalo i stále více se prosazujícímu renesančnímu
cítění.
Lze se samozřejmě jen dohadovat o tom, jak velkou roli tu sehrála nutnost dát na oltáři
prostor stromu s křížem a do jaké míry bylo vytvoření třízónové kompozice autorovým
vlastním záměrem, navazujícím na předchozí pokusy v tomto směru (krakovský oltář
Veita Stosse, creglingenský oltář Tilmana Riemenschneidera, Hellerův oltář Albrechta
Dürera). Každopádně vzniklo dílo, které v záalpském umění vytvořilo konečnou
podobu Mariina nanebevzetí, a to s největší pravděpodobností nezávisle na Tizianově
obrazu, vzniklém přibližně ve stejné době.
Světelský oltář bývá často označován jako v jistém smyslu vyvrcholení a zároveň
ukončení gotiky; středověké umění zde dosahuje svých nejzazších možností.173 Platí-li
tento soud o expresivitě a dynamice stylu oltáře, pak to v plné míře platí i o jeho
ikonografii: dlouhá cesta ve zobrazování Mariiny posmrtné pouti tu dospívá do své
vrcholné, syntetické fáze.

173

KROPÁČEK 1965, 317: „Světelský oltář spolu s oltářem v Mauer a s oltářem mistra HL v münstru
v Breisachu jsou závěrem dlouhé cesty středověkého umění.“ WUTZEL 1965, 243: „Není Světelský oltář
při vší modernitě posledním vystupňováním všeho pozdně gotického, neslýchaným extrémem?“
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Resumé
Kornélia Kolářová Takácsová: Ikonografie Světelského oltáře
Tématem této bakalářské práce je ikonografie Světelského oltáře v Adamově u Brna.
Jedná se o zachovalou část pozdně gotického oltáře, který byl původně vytvořen pro
cisterciácký klášter v rakouském Zwettlu. Ikonografickým tématem oltáře je
nanebevzetí Panny Marie. Práce proto přináší historický vývoj tohoto motivu a konečně
podrobný popis samotného Světelského oltáře.

Summary
Kornélia Kolářová Takácsová: The Iconography of Altar from Zwettl
The Topic of Bachelor Thesis is the Iconography of Altar from Zwettl. The Altar is
situated in Adamov near Brno. Originally this Altar was made for the Cistercian
Cloister in Austrian Zwettl. The main theme of this Altar is the Assumption of Virgin.
The Thesis brings the historical development of this motif and then the detailed analysis
of the Altar from Zwettl.
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