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Pri odovzdávaní svojej dizertačnej práce som premýšľal, aký posudok by som na ňu napísal ja
sám. Úprimne môžem povedať, že by bol veľmi kritický – dobre som si vedomý ambícií, ktoré ma
motivovali k štúdiu. Na druhej strane je zrejmé, že jedným z dôležitých cieľov posudkov má byť
vytvorenie priestoru pre diskusiu. Takto chápem tie, ktoré k mojej dizertačnej práci napísali
oponenti pán profesor Jan Royt a pán docent Iván Gerát. Nachádzam v nich dobré rady, inšpiráciu
ako pokračovať ďalej, upozornenia na odkazy a dôležité súvislosti, ktoré sú pre mňa usmernením
znalcov a učiteľov.

Doktorandské štúdium a predložená dizertačná práca majú spoločnú tému. Rozsah štúdia, teda
šírka oblastí a problémov, ktoré sa priebežne objavovali (a naďalej objavujú), sa odrazil iba
zlomkom v písomnej podobe. Môžem len súhlasiť s názorom pána docenta Geráta, že v nej
chýbajú mená “klasikov”, ale aj tých historikov umenia, ktorí v súčasnosti svojimi interpretáciami
podnecujú dynamiku aktuálneho diskurzu medievalistiky stredo(východnej) Európy. Rovnako tiež
selekcia diel, ktoré sú predmetom predložených analýz, formulácie, ako sú sprostredkované,
rozsah a limity komparácií, môžu vyvolať znepokojenie nad tak výraznou redukciou. Čo teda bolo
súčasťou môjho štúdia a aké výsledky, okrem tu zhrnutých, ešte prinieslo?

Hneď na začiatku sa musím brániť pred podozrením z ignorantstva, keďže ani do stredu, ani na
okraj obsahovej štruktúry predloženej dizertačnej práce sa neobjavili citácie textov uznávaných
profesorov dejín umenia, ktorých tak podrobne vymenoval pán docent Gerát vo svojom posudku:
teda práce profesorov Arthura Rosenauera, Gerharda Schmidta, Roberta Suckaleho, Katharinay
Krauseovej, Magdaleny Bushartovej, Adama Labudu, Mileny Bartlovej, Piotra Skubiszewského,
Jana Royta, Otta Pächta, Pierra Francastella, Ernsta H. Gombricha, Wladyslawa Tatarkiewicza,
Meyera Schapira či iných. Ich mená sa neobjavili dokonca ani v zozname citovanej či použitej
literatúry. Zoznam, žiaľ, mojou nedôslednosťou, neobsahuje ani diela tých autorov, na ktoré
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odkazujem v poznámkovom aparáte (na čo oprávnene poukazuje pán profesor Royt). Až neskoro
som si všimol, že zo zoznamu vypadla tiež kompletná bibliografia štúdií Miklósa Mojzera, takých
kľúčových pri rozprave o Majstrovi MS. Mrzí ma, že ani dôležité výstavné katalógy či štúdie od
renomovaných historikov umenia, ktorých spomínali recenzenti, napríklad katalóg Spätmittelalter
am Oberrhein. Maler und Werkstädten. 1450-1525 (výst. kat., Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe
2001-2002, Stuttgart 2001),1

alebo profesorom Arturom Rosenauerom editovaný III. diel

Geschichte der bildenden Kunst in Österreich: Spätmittelalter und Renaissance (Wien 2003), bez
ktorých by som si svoju prácu nevedel predstaviť, svojou absenciou v texte dizertačnej práce mohli
vyvolať mylný dojem, že ich buď nepoznám, alebo považujem prinajmenšom za marginálne.
Napriek všetkým výhradám si myslím, že v určitom zmysle ide o dôsledok málo precíznej
autoredakcie.

Tiež musím uznať výčitku pána profesora Jana Royta, že katalóg diel zaradený pred samotné
štúdie, navyše s málo podrobnými údajmi. Touto voľbou sa mi nepodarilo naplniť zámer ukázať na
rozsah a kvalitu poznatkov o takto vytipovaných dielach. V niektorých prípadoch, zvlášť pri
Hlavnom oltári sv. Antona a sv. Pavla Pustovníkov v Banskej Bystrici-Sásovej alebo pri levočskom
Oltári Vir dolorum nekvalitná fotodokumentácia podkopáva vážnosť predložených výsledkov. Na
druhej strane, že v práci sa neobjavili zmienky napríklad o bývalom Oltári Ukrižovania z Hronského
Beňadika od Tomáša z Kluže, či Oltári sv. Heleny a sv. Egídia v Banskej Bystrici-Sásovej, alebo
maľby na krídlach hlavného oltára v Kostole sv. Františka Serafínskeho v Ponikách atď., má svoju
príčinu v obavách pokračovať v argumentácii, ktoré ma zbavovali už nadobudnutých istôt. Inými
slovami, či komparačný materiál, či zvolená metodológia, sústredená na odhalenie genézy a
špecifík štýlov rozpoznaných majstrov, ich spolupôsobenie v danom regióne v aspekte určitých
príčin a dôsledkov, ma nekompromisne viedli ku kritickým návratom k svojim doterajším
výsledkom, sčasti k ich revízii, ale aj k novým úvahám o zvolených metodologických postulátov. Ak
je možné pripustiť toleranciu k pracovným hypotézam, k vyjadreniam, ktoré len čakajú na svoje
dozretie, rád by som sa priznal k snahe klásť otázky o vizuálnej identite malieb neskorej gotiky a
hľadať na ne odpovede sčasti prostredníctvom skúmania fungovania sociálneho prostredia
majstrov, zdôrazňujúc zvlášť tie aspekty ich života, pri ktorých sa strácajú pokusy o
nadindividuálny interpretačný rámec ako vysvetliť zmeny ich rukopisného prejavu, resp. tvrdošijné
zotrvávanie na ňom. Možno sa dá z textu predloženej dizertačnej práce vytušiť ašpirácia vecne
pomenovať hľadané ciele a postupy, resp. nájsť partnerov pre takú komunikáciu, ktorá by prispela
ku korektným, uspokojujúcim, relevantným odpovediam v kontexte sociálnych a/alebo kultúrnohistorických dejín umenia.
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V katalógu je jedna z najnovších zmienok o tzv. Salemskom majstrovi a tiež kvalitné reprodukcie jeho
malieb zo zbierky Staatliche Kunsthalle v Karlsruhe (s. 312, kat. č. 177).
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V porovnaní so staršími prácami, dnes môžeme s určitosťou tvrdiť, že Majster z Kremnice
predstavuje vedúcu osobnosť maliarskej dielne pôsobiacej v Kremnici. Stabilizoval sa pohľad na
rozsah jeho prác a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zúžilo časové rozpätie, v ktorom vznikali.
Donedávna sa tvrdilo, najmä vzhľadom na komparáciu s tvorbou dolnorýnskeho Majstra Máriinho
Života, že počiatky majstrovej činnosti siahajú už do 70. rokov 15. storočia (takéto datovanie Oltára
Ukrižovania (Sv. Kríža) z Hronského Beňadika zostalo omylom v katalógu mojej dizertačnej práce,
pretože takto bolo zverejnené v katalógovej časti publikácie Dejiny slovenského výtvarného
umenia – Gotika z roku 2003 na strane 714). V súčasnosti sa ukazuje, že tvorba Majstra z
Kremnice sa klenie pomerne úzkym obdobím asi piatich rokov s počiatkom najskôr v roku 1480 a
záverom v roku 1483, najneskôr však 1485. Dôvody sú v novej interpretácii už zo staršej literatúry
známeho konsekračného textu, ktorý Imre Takács (v roku 2001) dal do súvislosti práve s
hronskobeňadickým Oltárom Ukrižovania (a v zmysle tohto konsekračného textu navrhuje dielo
označiť Oltár Sv. Kríža). Ďalším argumentom pre posun datovania oltára je grafický list s
Ukrižovaním Krista od Fransa van Brugge (Majster FVB; Lehrs 7), ktorý Majster z Kremnice
evidentne poznal, čo prezrádza kompozícia ústrednej tabule s rovnakým ikonografickým motívom.

Ukazuje sa byť smerodajné a pre ďalší výskum určite dôležité, že orientácia Majstra z Kremnice na
dolno- a hornorýnsku maľbu záveru 15. storočia, sústredenie sa na grafické listy z tejto oblasti a
ich úspešné adaptovanie pre potreby vlastných realizácií, nachádza svoju kontinuitu v dielach
mladších majstrov činných na strednom Slovensku, uznávaných ako kľúčové osobnosti vo vývoji
tabuľovej maľby v regióne – hovorím o Majstrovi z Jakuba (ďakujem pánovi profesorovi Roytovi za
opätovné upozornenie na potrebu porovnať maľby Majstra z Jakuba s maľbami tzv. Meister der
Gewandstudien, novšie Meister der Coburger Rundblätter, doloženého v rokoch 1485-1500 v
Štrasburgu) a samozrejme o Majstrovi MS, pri ktorom pán profesor Royt uprednostňuje
interpretáciu Zsuzsi Urbachovej, že ide o maliara s východiskom v tvorbe Rogiera van der
Weydena, neskôr zasiahnutého ranými prácami Albrechta Dürera.

Môj pohľad na dielo Majstra MS však nekončí poukázaním na Salemského majstra. Ten je
jedinečným typovým príkladom (z hľadiska kompozície a ikonografického konceptu), zvlášť však
použitou technikou a farebnou škálou, ktorá stojí k maľbám na tabuliach Majstra MS azda najbližie
(mám na mysli napríklad lazúrne nánosy svetlej zelenej, ktorá vyvoláva mimoriadne vzdušné
svetelné efekty). Dôležitým prvkom v poznaní maliarskeho pôvodu Majstra MS by malo byť (zatiaľ
len hypotetické ) prepojenie s prácou Bernharda Strigela,2 autora známych panovníckych portrétov
posledných Jagielovcov na uhorskom tróne, ale aj portrétov pre dvor Maximiliána I.
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K Bernhardovi Strigelovi pozri OTTO, Gertrud, Bernhard Strigel. München, Berlin 1964. – RETTICH,
Edeltraut, Bernhard Strigel. Herkunft und Entfaltung seines Stils. Diss. Albert-Ludwigs-Uni. Freiburg im
Breisgau 1965. – THIERBACH, Melanie, Führer durch das Strigel-Museum Memmingen. Memmingen 1998.
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Habsburského.3 Mohlo k nemu dôjsť v prostredí panovníckych dvorov, čo vedie k opätovnému
preskúmaniu listu kráľovnej Anny de Foix, ktorým sa obracia na mestskú radu Banskej Štiavnice vo
veci prešetrenia zabitia maliara Magistra Sebastiana.4

Naďalej sa však domnievam, že opodstatnené zostávajú aj pokusy hľadať určité väzby medzi
stredoslovenskou maľbou a maliarskou produkciou na Spiši z prelomu storočí (jednou z
posledných je interpretácia Jiřího Fajta v rámci Dejín slovenského výtvarného umenia – Gotika) a s
malopoľským tabuľovým maliarstvom, čím som vo svojej dizertačnej práci sám zaoberal. Podobné
pokusy zverejnili okrem iných aj Karol Vaculík (v duchu interpretácií Antona C. Glatza, ktorý voči
malopoľskej maliarskej produkcii vyzdvihuje Šariš ako samostatný umelecký región). Samozrejme
netreba zabudnúť ani na poľských bádateľov, ktorí videli v maľbách z Kremnice, Bystrice, Štiavnice
či Hronského Beňadika doklady pre expanziu štýlu krakovských majstrov (takto profesor Labuda
objavil dve tabule Sťatie sv. Jána Krstiteľa a Sťatie apoštola sv. Jakuba st. v zbierke Kresťanského
múzea / Keresztény Múzeum v Ostrihome, pôvodne zo Zlatých Moraviec, ako príklady exportu
dielenských produktov Majstra vroclavského Oltára sv. Barbory.)5

Vráťme sa však späť k Majstrovi z Kremnice a k jeho dielni. Založenie, fungovanie a prevádzka
maliarskej dielne si vyžaduje optimálne podmienky.6 Ak má pôsobiť v rámci určitých sociálnych a
ekonomických štruktúr, ktoré v prostredí stredoslovenských banských miest boli dobre rozvinuté,
potom zostáva záhadou, prečo o jej činnosti neexistujú žiadne doklady, kým v účtovníctve miest či
cirkevných ustanovizní možno pomerne bežne natrafiť na zmienku o sumách vyplatených
maliarom, pozlacovačom, rezbárom či kameňosochárom, nehovoriac o staviteľoch. Zdá sa, že o
existencii (maliarskej, rezbárskej?) dielne ako určitého zázemia pre domácich či vandrujúcich
majstrov je nutné uvažovať aj vzhľadom na rozsah zachovaných menších oltárnych retabulí, na
ktorých môžme úspešne sledovať kontinuitu v domácom prostredí vyprofilovaného štýlu, ktorý sa
odráža vo fenoméme variácií typov krajinárskeho pozadia, drapérie, fyziognómie tvárí a v ďalších
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V tejtop súvislosti by bolo azda vhodné vyzdvihnúť Maximiliánov projekt slavobrány, na ktorom sa podielali
viacerí súdobí renomovaní grafici a maliari – Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Hans Schäufelein, Erhard
Schön či Wolf Traut. – Z novšej literatúry pozri ULRICH, Thomas, Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I.:
Dürer und Altdorfer im Dienst des Herschers. Diss. Berlin. München 2001 s odkazmi na staršiu bibliografiu k
téme. – Tiež GRÖSSING, Helmut, Johannes Stabius. Ein Oberösterreicher im Kreis der Humanisten um
Kaiser Maximilian I., in: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs, Band 9. Graz-Wien-Köln
1968, ss. 239-264.
4

MIKLÓSSY, Zoltán, Sebestyén Festő, in: Magyar Művészet, č. 3, 1927, ss. 479-480.
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LABUDA, A. S., Wroclawski oltarz sw. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwe slaskim polowy XV
wieku, Poznań 1984, s. 185.
6

Pozri Huth, Hans, Künstler und Werkstatt der Spätgotik. Augsburg 1923. – Roller, Stefan, Nürnberger
Bildhauerkunst der Spätgotik. Beiträge zur Skulptur der Reichsstadt in der zweite Hälfte des 15.
Jahrhunderts. München, Berlin 1999, najmä kapitola Nürnberg – Stadt ohne Zünfte. Bildhauerei und Malerei
als Freie Künste, ss. 15-27.
4

detailoch. Podnetom pre zmeny mohol byť ako príchod nového maliara, tak aj dozretie v domácej
dielni vychovaného tovariša. Z takto zvolenej perspektívy vznikol pokus rozlíšiť medzi tabuľovými
maľbami záveru 15. storočia na strednom Slovensku tie, ktoré preukázateľne súvisia s činnosťou
dielne Majstra z Kremnice a sú pokračovateľmi jeho štýlu, a takými, ktoré sú prácami majstrových
súčasníkov buď z oblasti, alebo spoza jej hraníc.
Prvé dve dekády 16. storočia žijú ešte väčšou dynamikou a komplikovanosť vzťahov, prepojení a
kontaktov ako posledné roky 15. storočia. Toto obdobie charakterizuje okrem iného vlna záujmu o
dürerovsky orientované diela a intenzívnejšie prenikanie štýlu tzv. Podunajskej školy. Častejšie ako
kedykoľvek predtým sú historici (historičky) umenia postavení (postevené) pred diela, pri ktorých
zvažujú možnosť importu.
Hoci moje bádanie o dielach začiatku 16. storočia v oblasti stredoslovenských banských miest bolo
rovnako intenzívne ako pri dielach zo záveru predchádzajúceho storočia, na tomto mieste by som
chcel predstaviť dva príklady, ktoré treba chápať ako hypotetické.

Že Dürerovo dielo, najmä jeho grafické listy zasiahli aj do vývoja tabuľovej maľby na strednom
Slovensku, je známe a úspešne doložené od počiatkov umeleckohistorického bádania k tejto
téme. V samotnom Norimbergu sa stretávame už za života Dürera s prítomnosťou maliarov, ktorí
nikdy neboli jeho žiakmi, no svoj úspech založili na pôsobivom napodobovaní štýlu uznávaného
majstra.7 Medzi preukázateľne Dürerových žiakov popri iných patril Wolf Traut (nar. 1482/1487,
zomrel v lete 1520). 8

Kým pre pochopenie situácie v maliarstve v polovici 80. rokov 15. storočia sa ukázala byť dôležitá
práve analýza malieb na krídlach Oltára sv. Mikuláša z Kremnice, pretože nesie znaky rúk
viacerých maliarov, podobne tomu bude aj na začiatku 16. storočia. Oltárom, na ktorom je
evidentný podiel aspoň dvoch rúk, je Hlavný oltár sv. Anny Samotretej a sv. Barbory v Jazernici,
datovaný 1516 na prednej strane predely. Rozdiely sú medzi maľbami na prednej a zadnej strane
krídel – kým na jedných je očividná citácia Altodferových kompozícií (ktorá možno nie je
sprostredkovaná iba grafickými listmi, pretože v rukopise badať snahu napodobiť ten Altdorferov, a
preto nie je vylúčené, že maliar poznal Altdorferove práce z vlastnej skúsenosti), na vonkajšej
7

STRIEDER, Peter (ed.), Meister um Albrecht Dürer. Kat. výst., Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
1961. – LÖCHER, Kurt, Albrecht Dürer – seine Schüler und sein Kreis. Výst. kat., Eisenach 1998, ss.
261-275. – MAY, Heidemarie, Die Entwicklung der fränkisch-nürnbergischen Malerei von 1495 bis 1525 unter
besonderer Berücksichtigung des Schwabacher Hochaltars. Diss. Uni Erlangen, 1989.
8

LATA, Sabine, Wolf Traut als Maler. Nürnberg 2005. – Autorka predkladá svoje zistenia, na základe ktorých
tvrdí, že Wolf Traut sa učil v dielni svojho otca (Hans Traut bol jeho strýko), na čo sa vybral na vandrovku.
Kam, to sa jej nepodarilo vysledovať, ale už v roku 1505 eviduje prvý doklad o kontakte Wolfa Trauta s
norimberskou dielňou Albrechta Dürera. – Pozri tiež STEINBORN, Bozena – ZIEMBA, Antoni (eds.),
Malarstwo Niemieckie do 1600 roku. Kat. zbierky, Warszawa 2000, s. 149-150, kat. č. 35a a 35b.
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strane krídel sa nachádzajú dvojice postáv, v ktorých je zas možné veľmi dobre rozpoznať úsilie
dosiahnuť dürerovsky orientovanú maľbu. V tomto prípade sa komparáciou ukázalo, že ide o
špecifický štýl, identifikovateľný v okruhu malieb Wolfa Trauta.9

Nejde o jediný príklad, na ktorom sa stretáme s dürerovsky ladenou maľbou. V očovskom Kostole
Všetkých svätých sa nachádza torzo oltárneho retabula – pôsobivý reliéf Smrti Panny Márie. Ten,
podľa detailu ucha vyčnievajúceho spoza stočených kaderí vlasov, zdá sa, by mohol poukazovať
na Michela Partha, rezbára istý čas činného v južnom Tirolsku.10 Podobný príklad riešenia
fyziognómií, zvlášť riešenie vlasov a zasadenie ušníc, nájdeme na malom reliéfe Oplakávanie
Krista dnes v Regensburgu, pôvodne určenú pre Kaplnku božieho hrobu v juhotirolskom mestečku
Toblach, datovanom okolo 1520. Z toho obdobia sú doložené aj iné príklady raného Parthovho
diela. Môžeme k nim priradiť aj reliéf z Očovej?

Skriňa s Oplakávaním Krista dosadá na predelu s vyobrazením piatich postáv, ktorú eviduje vo
svojich obrazových databázach aj Institut für Realienkunden des Mittelalters und der frühen
Neuzeiten. Skupinu identifikuje ako Mystické zasnúbenie sv. Kataríny sprevádzané sv. Petrom a
sv. Pavlom a datuje rokom 1500 (1480). Maľbu na predele v Očovej však možno celkom spoľahlivo
porovnať s veľmi známym dielom tirolského maliara Sebastiana Scheela. Ide o oltár pre kaplnku v
Annenbergu, dnes v zbierke Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, datovaný 1517.11 Postavy na
ňom vyobrazené sú do detailov zhodné s tými na očovskej predele, naviac sú identifikované
pôvodnými nápismi, teda menami zobrazených osôb. Očovská predela je evidentne redukciu
figurálnej scény Scheelovho annenbergského oltára s motívom Svätej rodiny (Svätého
príbuzenstva). Na očovskej predele je teda zobrazená Panna Mária a sv. Jozef vpravo od
Jezuliatka stojaceho v strede, kým naľavo sú sv. Anna a sv. Joachim.

9

V tomto prípade môže byť užitočné porovnanie s Mauritius-Vincentiusretabel v Heilsbronn (pozri LATA,
Sabine, Wolf Traut als Maler. Nürnberg 2005, kat. č. 8) alebo so štyrmi tabuľami z Oltára sv. Kataríny v
Historisches Museum v Bambergu (ibidem, kat. č. 4a-d).
10
11

Pozri MÜLLER, Theodor, Gotische Skulptur in Tirol. Innsbruck, Wien 1976.

Scheelovo kompozičné riešenie a vpodstate celý ikonografický koncept nie je novátorský. Dá sa spoľahlivo
doložiť početnými príkladmi staršej, ale aj súvekej norimberskej tabuľovej maľby. Najznámejšie príklady
pochádzajú od Meister des Löffelholz-Epitaphs, a to práve tabuľa so Svätou rodinou (nem. Hl. Sippe)
Löffelholzovho epitafu, ktorý sa nachádza na jednom z pilierov Lorenzkirche, alebo tabuľa v
Kunstsammlungen v Coburgu. Ďalšie sú od Wolfa Trauta, napríklad Retabulum Svätej rodiny (Sippenretabel)
v zbierke mníchovského Bayerisches Nationalmuseum, alebo kresb Svätej rodiny v grafickej zbierke
Szépművészeti Múzeum v Budapešti či kresba Sv. Anny Samotretej v Louvres (Cabinet des Dessins). –
Vyobrazenia zhromaždila LATA, Sabine, Wolf Traut als Maler. Nürnberg 2005.
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O Sebastianovi Scheelovi a o situácii v Tirolsku sa zmieňujú aj autori v III. dieli Geschichte der
bildenden Kunst in Österreich: Spätmittelalter und Renaissance.12 Z doterajšieho stavu bádania sú
známe jeho kontakty s Augsburgom, kde pravdepodobne určitý čas pobudol v dielni Hansa
Burgkmaira, a s Ulmom, kde sa mal stretnúť s Martinom Schaffnerom. Žiaľ, zásadnejšie vyjadrenia
o väzbe medzi Scheelovým Svätým príbuzenstvom a očovskou predelou budú musieť počkať na
hlbší prieskum podporený technologickými expertízami, pretože očovská maľba je v pomerne zlej
kondícii, a historikom umenia v ich bádaní nepomohlo ani reštaurovanie v polovici 50. rokov 20.
storočia. Tento stav bráni vysloviť jednoznačný záver aj pri otázke, či maliar predely je tiež autorom
ďalších troch tabúľ z Očovej s Narodením Krista, Obriezkou Krista a Klaňaním sa troch kráľov.13

Je dürerovsky orientovaná maľba v stredoslovenských banských mestách z prvej štvrtiny 16.
storočia dôsledkom vplyvu grafiky, či vandroviek za dielom norimberského majstra, či importom,
alebo cesty vedú do južného Tirolska, kde prekvitali banské diela Fuggerovcov a Habsburgovcov a
kam putovala aj banskobystrická medená ruda na ďalšie spracovanie? Alebo je južné Tirolsko
paralelným príkladom vývoja na začiatku 16. storočia, podnieteného úspechmi v banskom
podnikaní a ambíciou investovať aj do nákladnejších umeleckých projektov?14

Podobne husto popretkávané možné vzťahy, živosť kontaktov a nepreberné možnosti, ktoré sa
črtajú pri pohľade na diela, ktoré sa stávajú vďaka digitalizácii ľahšie dostupné a pohodlnejšie
skúmateľné pod väčším drobnohľadom, ma vedú skôr k písaniu životopisu, monografie jedného
maliara ako písaniu o dejinách oblasti. Prvý a jediným dôvodom, prečo som išiel študovať dejiny
umenia bolo byť s (umeleckým) výtvarným dielom – spojenie skrze oko, pohľad, ktorý mi dovoľuje
porozumieť, nahliadnuť. Je to fascinácia minulým, alebo čímsi schopným komunikácie? Alebo

12

Východiskom o situácii v Tirolsku boli pre ňa tieto práce: NAREDI, Paul – MADERSBACHER, Reiner und
Lukas (eds.), Kunst in Tirol, Band 1, Von den Anfängen bis zur Renaissance. Innsbruck, Wien 2007. Lukas
Madersbacher je tiež autorom štúdie o tirolskom neskorogotickom/ranorenesančnom maliarstve,
publikovanej v rámci III. zväzku Rosenauerových Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, ss. 339-352
a 513-518. – O tirolskej gotike pozri tiež EGG, Erich, Gotik in Tirol, Die Flügelaltäre. Innsbruck 1985; idem,
Kunst zwischen Schwaben und Tirol – Mittelalter und Renaissance, in: Schwaben und Tirol. Výst. kat.
Augsburg 1989.
13

Na reverze trojice očovských tabúľ sa nachádzajú postavy sv. apoštolov Petra a Pavla, no rozpílením
krídel a následne stratou štvrtej tabule nepoznáme vyobrazenie hornej polovice tela sv. Pavla. Podobný
príklad norimbersky orientovanej maľby s použitím identických predlôh je dvojica obojstranne maľovaných
krídel so sv. Petrom a sv. Pavlom, pôvodne zo Svätého Kríža, dnes v zbierke SNM - EM v Martine.
14

K téme tiež MANDERSBACHER, Lukas, Spätgotische Malerei und der Übergang zum neuzeitlichen Bild /
Der europäischen Sonderweg der Tiroler Malerei im 15. Jahrhundert, in: ROSENAUER, Arthur (ed.),
Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Band 3, Spätmittelalter und Renaissance, Wien 2003, ss.
513-518; tiež SÖDING, Ulrich, Gotische Skulptur, Künstlerwanderungen und Kunstimporte, in:
ROSENAUER, Arthur (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Band 3, Spätmittelalter und
Renaissance, Wien 2003, ss. 217-218. – Najnovšie Transferkultur – Danzig im Spätmittelalter, in: Original –
Kopie – Zitat. Kunstwerke des Mittelalters und der Frühen Neuzeit: Wege der Aneignung – Formen der
Überlieferung, eds. Wolfgang AUGUSTYN / Ulrich SÖDING (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für
Kunstgeschichte in München 26), Passau 2010, S. 73-100.
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niečím, čo môže byť klamlivé, teda aspoň nejednoznačné, no čo môže práve pre túto svoju
vlastnosť vyhovovať. Magická moc umenia dopriať si inú skutočnosť – či dopriať si skutočnosť
inak?15

Nechcem sa zbavovať zodpovednosti za chyby a nedôslednosti, ktorých som sa vo svojej
dizertačnej práci dopustil. Zhovievavosť oponentov bola veľká. Osobne ma najviac mrzí to, že
nemalá časť mojich výsledkov zostala nespísaná a nedostala sa na posúdenie. Dúfam, že som vo
svojej obhajobe aspoň sčasti dokázal odpovedať na položené otázky. V každom prípade by som
sa chcel poďakovať obom autorom oponentských posudkov za ich vyjadrenia a v neposlednom
rade tiež svojmu školiteľovi pánovi profesorovi Jaromírovi Homolkovi za jeho odborné usmernenia
a neraz aj ľudskú podporu.

15

Nicht die Bibliothek, sondern das Auge. Westeuropäische Skulptur und Malerei an der Wende zur Neuzeit.
Beiträge zu Ehre von Hartmut Krohm. Herausgegeben von der Skulpturensammlung der Staatlichen Museen
zu Berlin und Tobias KUNZ. Akten des Kolloquiums vom 11.-12. November 2005 an den Staatlichen Museen
zu Berlin und der Technischen Universität Berlin, veranstaltet von Arne EFFENBERGER, Lars
EISENLÖFFEL und Tobias KUNZ. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2008.
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