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Produkcija in vpliv lesoreznih knjižnih 
ilustracij iz kroga Albrechta Dürerja

Gašper cerKovniK*

IZVLEČEK
Članek obravnava pomembno produkcijo lesoreznih knjižnih ilustracij iz kroga 
Albrechta Dürerja. Posebno serije, ki so bile v knjižni obliki prvič izdane leta 1511 
(Marijino življenje, Mali in Veliki pasijon), so bile narejene in distribuirane že ne-
kaj let prej, kar je nekatere raziskovalce privedlo do problematičnega sklepa, da 
niso prave knjižne ilustracije.
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ABSTRACT
This article examines the important production of woodcut book illustrations from 
the circle of Albrecht Dürer. Specifically, the series that was first published as a 
book illustration in 1511 (The Life of Mary, The Small Passion, and The Great 
Passion) was produced and distributed some years earlier, which led some resear-
chers to the problematic conclusion they are not in fact book illustrations.
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Ob koncu 15. in v začetku 16. stoletja so v Evropi tiskane podobe in 
besedila prvič dosegli medijsko moč, primerljivo z današnjo. Dostopnosti 
takratnih tiskov seveda ne moremo enačiti z današnjimi razmerami, vendar 
že veliko število tiskanih knjig iz tega časa in izguba primata latinščine v 
prid živim ljudskim jezikom kažeta na občutno razširjen krog uporabnikov. 
Vzporedno z dostopnostjo različnih tekstov sakralne ter profane vsebine sta 
rasli tudi količina in pomen tiskanih ilustracij. V umetnostnozgodovinski li-
teraturi je posebno južnonemška grafika tega časa dobro zastopana vse od 19. 
stoletja naprej, vendar so se raziskovalci pogosto osredotočali predvsem na 
večje in samostojne grafične liste najpomembnejših umetnikov. Veliko šte-
vilo knjižnih ilustracij je tako doživelo le površno obravnavo, s čimer se je 
pogosto zabrisala pomembna vez s samostojnimi grafičnimi listi in vloga v 
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celotnem umetniškem dogajanju enega najpomembnejših poglavij srednje-
evropske umetnosti. Zaradi njihovega pomena se bom v tem prispevku ome-
jil na lesorezne knjižne ilustracije, za katere so predloge izdelali Albrecht 
Dürer ter umetniki iz njegovega kroga – torej Dürerjevi sodelavci ter učenci, 
na katere je ključno vplivalo ravno živahno umetnostno dogajanje v njegovi 
delavnici v Nürnbergu približno med letoma 1500 in 1520.

Z lesorezi ilustrirane tiskane knjige Albrechta Dürerja lahko označimo 
za eno od prvih vrhunskih združitev grafične in knjigotiskarske umetnosti. 
Razvoj in razcvet tiska je bil tesno vezan na papir, ki so ga v Evropi v večjih 
količinah v posebnih papirnih mlinih začeli izdelovati v 14. stoletju. Papir je 
bil namreč glede na osnovne surovine in način izdelave neprimerno cenejši 
od pergamenta, z vedno večjim številom mlinov v 15. stoletju pa se je razlika 
v ceni ves čas vztrajno večala. Vzporedno s produkcijo papirja se je začel 
tudi razvoj evropske grafike: okoli leta 1400 so nastali prvi lesorezi, v prvih 
desetletjih 15. stoletja pa še bakrorezi.1 Vendar je bila produkcija papirja in 
prvih grafik številčno vse do druge četrtine 15. stoletja zelo šibka in dostopna 
le premožnejšim kupcem. O grafikah, namenjenih širšemu krogu uporabni-
kov, lahko z gotovostjo govorimo šele od sredine 15. stoletja naprej. V tem 
času je v Mainzu Johannes Gutenberg začel tiskati prve knjige s premičnim 
tiskom in tiskarsko prešo. V nasprotju s t. i. blok knjigo prve knjige, tiskane s 
premičnim tiskom, niso bile ilustrirane, vendar je ta način knjižne produkcije 
bistveno pripomogel k razvoju moderne ilustrirane knjige, ki se je v osnovnih 
potezah razvila v zadnji četrtini 15. stoletja. Združitev tekstovnega dela iz 
premičnih črk in lesorezov se je kmalu izkazala za izjemno učinkovito, saj so 
lahko tekst in slike odtisnili istočasno in za takratne razmere v zelo visokih 
nakladah.2

Eden najpomembnejših in največjih knjižnih projektov poznega 15. sto-
letja je bila slavna Svetovna kronika Hartmana Schedla, natisnjena leta 1493 
v Nürnbergu.3 Ilustracije za to monumentalno delo je prispeval Dürerjev uči-
telj Michael Wolgemut s svojo delavnico in dobro kažejo stopnjo razvoja pred 
prispevkom njegovega velikega učenca k temu mediju. V primerjavi z bakro-
rezom je bil lesorez v tem obdobju tehnično in likovno veliko slabše razvit: 
kompozicije so bile praviloma figuralno in prostorsko poenostavljene, brez 

1  Za pregled razvoja teh dveh najpomembnejših grafičnih tehnik 15. stoletja sta še vedno ne-
pogrešljivi monografiji: Hind, History of Woodcut in Hind, History of Engraving. Za novejše 
študije o razvoju lesoreza glej Die Anfänge der europäischen Druckgraphik in The Woodcut 
in Fifteenth-Century Europe. Za novejši pregled raziskav začetka in razvoja bakroreza glej 
Höfler, Der Meister E. S. 

2 Točni podatki o številu odtisov, ki so jih prenesle lesorezne plošče, niso znani, Richard Field 
previdno ocenjuje, da jih je bilo v 15. stoletju običajno število okoli dvesto, pri manjših leso-
rezih, ki so prevladovali v knjigah, pa lahko tudi več kot tisoč: Field, Der frühe Holzschnitt, 
str. 19.

3 Tako latinska kot nemška verzija sta izšli v številnih faksimilih, za natančno študijo okoli-
ščin nastanka pa glej: Zahn, Druck der Schedelschen Weltchronik. 
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ambicioznejših upodobitev plastičnosti z različnimi sistemi šrafur. Vzrokov 
za shematičnost lesorezov v tem času je več. V les je bilo veliko težje vrezati 
toliko detajlov kot na bakreno oziroma kovinsko ploščo. Veliko povpraševa-
nje po lesorezih obrtnikom najbrž ni puščalo veliko časa za izdelavo, poleg 
tega pa so bile lesorezne knjižne ilustracije pogosto namenjene še ročnemu 
koloriranju, ki je praviloma zakrilo večino detajlov.

Pravi potencial lesoreza je prepoznal šele Dürer in ga kakovostno dvi-
gnil na raven bakroreza, ki je v drugi polovici 15. stoletja dosegel vrhunec z 
alzaškim umetnikom Martinom Schongauerjem. Dürer je postopno v lesorez 
prenesel likovne in tehnične dosežke bakroreza, posebno oblikovanje pla-
stičnosti in materialnosti s pomočjo vedno gostejših in zapletenih sistemov 
šrafur. Vendar je pogosto zapostavljeno dejstvo, da je večina teh lesorezov 
nastala za ilustriranje knjižnih izdaj, med katerimi so najslavnejše Apoka-
lipsa iz leta 1498 ter tri knjižne izdaje iz leta 1511: Veliki pasijon, Marijino 
življenje in Mali pasijon.4 Te štiri knjige niso zanimive samo zaradi vrhunske 
likovne in tehnične kakovosti lesorezov, temveč tudi zato, ker se je Dürer 
tega očitno zelo dobro zavedal. Ilustracije so v knjigah postavljene na desni 
list, torej nadrejeno tekstom, kar potrjuje tudi ohlapna vsebinska vez med 
teksti in ilustracijami. Avtonomijo knjižnih ilustracij dokazuje tudi njihova 
uporaba za predloge v drugih likovnih medijih. Pomemben dokaz, da so bili 
posamezni lesorezi na trgu dostopni že pred knjižnimi izdajami, se je ohranil 
ravno na današnjem slovenskem ozemlju. Na freskah severne stene romar-
ske cerkve sv. Primoža in Felicijana nad Kamnikom si je kakovostni slikar, 
ki ga je Tomislav Vignjević identificiral kot Mojstra Kranjskega oltarja, pri 
oblikovanju kompozicije in arhitekturnega ozadja Poklona sv. Treh kraljev 
pomagal z ustreznim Dürerjevim listom iz Marijinega življenja že leta 1504, 
torej sedem let pred knjižno izdajo lesoreza.5 Podobni primeri in velika ko-
ličina ohranjenih samostojnih odtisov ilustracij je prenekatere raziskovalce 
napeljala k misli, da je Dürer lesoreze za serije, izdane leta 1511, prvotno za-
snoval kot samostojne in jih šele naknadno prilagodil in dopolnil za knjižne 
izdaje.6 Zagotovo tega sicer ne moremo ne potrditi ne zavrniti, študij drugih 
manj slavnih serij knjižnih ilustracij in redkih virov o njihovi produkciji pa 
vseeno kaže prej na to, da je bila to uveljavljena praksa pri produkciji knji-
žnih ilustracij.

Eden najpomembnejših virov za raziskovanje načina in okoliščin pro-
dukcije lesoreznih knjižnih ilustracij ob koncu 15. stoletja so ohranjeni do-
kumenti nürnberškega založnika Sebalda Schreyerja o pripravah na tisk 
nikoli izdanega dela nemškega humanista Petra Danhauserja z naslovom 

4 Za posamezne serije glej ustrezna poglavja v Dürer, Holzschnitte und Holzschnittfolgen.
5 Vignjevič, Mojster Kranjskega oltarja, str. 39; Höfler, Srednjeveške freske, str. 175.
6 Do take delitve Dürerjevega lesoreznega opusa je na zadnje prišlo v razkošni in sicer znan-

stveno tehtni ter vplivni izdaji Germanskega narodnega muzeja v Nürnbergu: Dürer, Holz-
schnitte und Holzschnittfolgen in Dürer, Buchillustrationen. 
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Archetypus triumphantis Romae.7 Šlo je za izjemno ambiciozno delo, ki je 
bilo najverjetneje zastavljeno kot monumentalna humanistična enciklopedi-
ja. Od tega velikega projekta se je ohranilo samo nekaj lesorezov iz Wol-
gemutove delavnice in omenjeni dokumenti, Danhauserjev tekst pa je žal 
izgubljen. Iz ohranjenih dokumentov je razvidno, da so ilustracije nastaja-
le vzporedno s tekstom in sta jim tako založnik kot avtor pripisovala velik 
pomen. Umetnostnozgodovinsko najbolj dragocena je pogodba med Schre-
yerjem in izrezovalcem lesoreznih plošč Sebaldom Gallensdorferjem ter 
račun vseh stroškov, ki jih je imel Schreyer s tem nedokončanim projektom 
med letoma 1493 in 1497.8 Z vidika izdelave lesorezov je pomemben podatek, 
da je bil Gallensdorfer profesionalni izrezovalec lesoreznih plošč, ki ni bil 
avtor upodobljenih kompozicij. Dokaz, da so bili izrezovalci v tem času zelo 
specializirani in cenjeni obrtniki, je Schreyerjev popis plačil, saj je skoraj po-
lovico celotnega proračuna za izrezanih 233 velikih in 83 malih plošč prejel 
izrezovalec. Za primerjavo: Schreyer bi si s temi sredstvi lahko kupil prostor-
no hišo na najboljši lokaciji v Nürnbergu. Edini primerljivi honorar je dobil 
še Danhauser, izjemno nizek pa je bil izdatek za izdelavo posameznih figur 
na papirju. Da je Schreyer za tako veliko količino grafičnih plošč najel samo 
enega izrezovalca in od njega pričakoval, da se bo delu povsem posvetil, je 
najbrž odraz njegove želje po lažjem nadzoru, mogoče pa je na ta način želel 
tudi zagotoviti bolj enoten izgled vseh lesorezov. Kako pomembno je izrezo-
valec lahko vplival na končni izgled lesoreza, pa dokazuje Gallensdorferje-
va zaveza, da bo na svoje stroške ponovno, vse do zadovoljstva naročnika, 
izrezoval plošče, ki ne bodo ustrezale njegovim zahtevam. Na priljubljenost 
samostojnih odtisov knjižnih ilustracij kaže tudi zelo stroga konkurenčna 
klavzula, po kateri Gallensdorfer ni smel na noben način kopirati, odtisniti 
ali komurkoli pokazati svojega dela. O njem celo ni smel govoriti, dokončane 
plošče pa je moral takoj izročiti naročniku. Stroga tajnost, v kateri so ilustra-
cije morale nastajati, kaže na vrednost, ki so jo takrat pripisovali izjemnej-
šim upodobitvam (v tem konkretnem primeru je bila ta izjemnost predvsem 
vsebinska), in da so se izrezovalci očitno pogosto težko upirali skušnjavi po 
dodatnem zaslužku oziroma je bila prodaja samostojnih odtisov bolj kot ne 
uveljavljena delovna praksa.

Poleg tega nekoliko starejšega vira lahko o produkciji lesorezov in nji-
hovem odnosu do knjižnih ilustracij pri Dürerju in njegovem krogu veliko 
izvemo tudi ob analizi manj razvpitih knjižnih ilustracij. Pomemben del 
produkcije ilustracij s konca 15. in začetka 16. stoletja so namreč predsta-
vljale manjše ilustracije z nabožno vsebino. Praviloma so prikazovale naj-
pomembnejše svete osebe in prizore iz njihovih življenj, zaradi česar so bile 

7 Schoch, Archetypus triumphantis Romae, s starejšo literaturo.
8 Transkripcije dokumentov: Schoch, Archetypus triumphantis Romae, str. 293–295, op. 16–

18.
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primerne za ilustriranje najraznovrstnejših tipov publikacij. Med to skoraj 
nepregledno množico grafik izstopajo ilustracije, ki so nastajale predvsem 
za južnonemške molitvenike. Za razliko od molitvenikov v drugih evropskih 
dežel horarij kot najpomembnejši laični molitvenik poznega srednjega veka v 
nemških deželah ni imel tako monopolne vloge. V prvih dveh desetletjih 16. 
stoletja je vodilno vlogo prevzel molitvenik, najpogosteje znan po latinskem 
naslovu Hortulus animae, ki je v latinščini, nemščini in celo češčini v vseh 
najpomembnejših nemških tiskarskih centrih izšel v preko sto izdajah. Med 
avtorji ilustracij za ta molitvenik in druge podobne molitvenike so bili tudi 
skoraj vsi najpomembnejši nemški umetniki tistega časa z Dürerjem in nje-
govim krogom na čelu.9

Na področju knjižnih ilustracij se je Dürer preizkusil že med svojih 
»mojstrskim potovanjem« (Gesellenreise), saj je v Baslu v prvi polovici de-
vetdesetih let 15. stoletja med drugim izdelal 18 ilustracij za nikoli izdani 
molitvenik,10 na podlagi te izkušnje pa je v začetku 16. stoletja izdelal izje-
mno pomembno in vplivno serijo za molitvenik z naslovom Salus animae – 
lokalno različico Hortulus animae, ki je izšla leta 1503 –, najverjetneje kmalu 
za tem pa še serijo za nikoli izdano pobožnostno knjigo.11 Zaradi skromnega 
formata ilustracij ter nejasne delitve dela pri nastanku lesorezov – ni znano, 
kakšen vpliv je na končni izgled lesorezov imel izrezovalec –, so mnenja o 
Dürerjevem avtorstvu že več kot stoletje neprekinjeno deljena.12 Najpogostej-
ši argument proti njegovemu avtorstvu je nekoliko nižja kakovost, vendar 
analiza posameznih likovnih rešitev po mojem mnenju ne dopušča dvoma o 
tem, da je te tri serije zasnoval prav Dürer. Tesno vez z njegovim nespornim 
opusom najbolj nazorno kažeta ilustraciji z Marijinim oznanjenjem v Basel-
ski seriji in seriji za Salus animae (Sliki 1 in 2). Postavitev Device za bralni 
pult, preko katerega je ogrnjen njen plašč, in angel Gabrijel, ki se ji približuje 
z njene desne strani, se na ta način pri drugih umetnikih ne pojavljata, Dürer 
pa ju je ponovil in do popolnosti razvil v seriji za Mali pasijon, izšli leta 1511 
(Slika 3).

Z analizo posameznih ilustracij za molitvenike lahko tako zapolnimo 
vrzeli v Dürerjevem opusu, več o okoliščinah nastanka ter uporabi knjižnih 
ilustracij pa lahko izvemo s študijem njihove recepcije pri drugih umetnikih 
tega časa. Za te in podobne serije prevladuje domneva, da so bile tiskane 
samo kot ilustriracije in se je njihov vpliv širil prevsem preko knjig, kar pa 
za serijo za Salus animae ter za neizdano nabožnostno knjigo očitno ne drži. 
Molitvenik Salus animae je zanesljivo znan samo v izdaji iz leta 1503, kopija 
figure sv. Filipa kot moža ob Jezusu, ki obuja Lazarja, na lesorezu Hansa 

9 Oldenbourg, Hortulus animae.
10 Dürer, Buchillustrationen, str. 79–85, št. 265.
11 Dürer, Buchillustrationen, str. 495–523, št. A 37 in A 38.
12 Dürer, Buchillustrationen, str. 81, 495–496, 512–513; Cerkovnik, Lesorezne ilustracije, str. 

30–74.
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Wechtlina, ki je bil kot knjižna ilustracija 
uporabljen že leta 1502, pa dokazuje, da so 
bile vsaj posamezne ilustracije dostopne že 
pred prvo izdajo (Sliki 4 in 6).13

Dürer je vsaj od leta 1500 naprej vodil 
uspešno delavnico v Nürnbergu in nobeno 
presenečenje ni, da so se na področju knji-
žne ilustracije uspešno preizkusili skoraj vsi 
njegovi sodelavci in učenci. Na tem mestu bi 
omenil samo najpomembnejše: Hansa Bal-
dunga, imenovanega Grien, in Hansa Schäu-
feleina kot dva od njegovih najbolj talentira-
nih sodelavcev, ter Hansa Springinkleeja in 
Erharda Schöna kot dva od njegovih zadnjih 
učencev.14 Če primerjamo njihove serije vse-
binsko in v kolikšni meri so odvisni od teks-
tov, ki naj bi jih ilustrirali, hitro opazimo, da 
je bila ta vez zelo rahla. Četudi bi ob nastanku 
teh serij mogoče še lahko govorili o tesnejši 
zvezi s teksti, je ob pregledu nadaljne uporabe 
teh ilustracij jasno, da založnikom in tiskar-
jem ta vez ni pomenila prav veliko. V prime-
ru izdaj molitvenika Hortulus animae, ki so s 
stališča ilustracij najbolje raziskani, je skoraj 
nemogoče najti ponatise, ki bi se natančno 
ujemali s prvimi izdajami. Iz tega lahko glede 

13 Lesorez je reproduciran v: Vogt, Das druckgraphi-
sche Bild, str. 228–230; Cerkovnik, Lesorezne ilu-
stracije, str. 45.

14 Za širši pogled na Dürerjev krog glej katalog razsta-
ve: Meister um Albrecht Dürer. Za izjemno kritičen 
pogled na način delovanja in število sodelavcev v 
njegovi delavnici pa: Grebe, Meister nach Dürer, str. 
121–140.

Slika 1: Albrecht Dürer, Marijino oznanjenje, 
»Baselska serija«, ok. 1494
Slika 2: Albrecht Dürer, Marijino oznanjenje, Salus 
animae, Nürnberg, 1503
Slika 3: Albrecht Dürer, Marijino oznanjenje, Mali 
pasijon, Nürnberg, 1511, lesorez iz ok. 1510
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Slika 4: Hans Wechtlin, Lazarjevo obujenje, 1502, detajl
Slika 5: Hans Schäufelein, Poslednja sodba, 1513, v: Sebastijan Krelj, Otrozhia biblia, 
Augsburg 1566 (faksimile Ljubljana, 1987)

na številne izdaje molitvenikov sklepamo, da za to niso bili preveč občutljivi 
tudi njihovi kupci. Tudi same serije so praviloma zastavljene precej splošno, 
saj so skoraj vse vključevale nekaj najprepoznavnejših prizorov iz Marijinega 
in Kristusovega življenja, upodobitve apostolov in evangelistov, ter svetni-
kov in svetnic. Nekoliko bolj izjemni so prizori iz življenja kristjana, ki pa jih 
tudi ni težko umestiti v takrat splošno razširjene verske predstave – posebno 
motiv Rešitve iz vic se jasno nanaša na številne odpustkovne molitve tega 
časa. Zato ni presenetljivo, da so bile zelo uporabne za ilustriranje najšte-
vilnejših drugih pobožnostnih tekstov. Lep primer je ilustracija s Poslednjo 
sodbo za predreformacijski molitvenik Via felicitatis, ki jo je v prvi polovici 
drugega desetletja 16. stoletja v Augsburgu naredil Hans Schäufelein,15 leta 
1566 pa jo je regensburški tiskar Johann Burger uporabil kot ilustracijo v 

15 Schreyl, Hans Schäufelein, str. 122–125, kat. 677–702.
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reformacijski Otrozhiji bibliji Sebastija-
na Krelja (Slika 5).16 Poleg številnih in 
včasih presenetljivo dolgo uporabljanih 
ilustracijah v najrazličnejših knjižnih iz-
dajah je bilo število tako dostopnih leso-
rezov v primeru likovno bolj zanimivih 
serij povečano še z bolj ali manj zvesti-
mi kopijami. Med temi ima posebno po-
membno mesto serija za Salus animae, ki 
je bila vse od leta 1505 večkrat kopirana 
v Strasbourgu (Sliki 6, 7 in 8).17

Raznovrstna uporaba ilustracij za 
molitvenike iz Dürerjevega kroga znotraj 
knjižnega medija je bila v strokovni litera-
turi večkrat vsaj parcialno obravnavana,18 
vendar predstavlja samo eno plat me-
dalje. Številne kopije in refleksi v 
drugih likovnih medijih dokazujejo, da 
obravnava samo znotraj polja knjižne 
ilustracije vsaj za najpomembnejše serije 
ne more zadostovati. Posamezne kopije 
so bile registrirane že pred prvo svetovno 
vojno,19 zavest o tem, da te niso bile zgolj 
naključne, pa se je bolj jasno izobliko-
vala šele ob koncu 20. stoletja.20 Že hitri 

16 Oldenbourg, Die Buchholzschnitte, str. 61; 
Krelj, Otrozhia biblia, brez str.

17 Za številne strasbourške serije glej: Oldenbo-
urg, Hortulus animae.

18 Najpomembnejša študija s tega področja še ve-
dno ostaja večkrat omenjena Oldenbourg, Hor-
tulus animae.

19 Halm, Zur Malerei der Frührenaissance Alt-
bayerns, str. 65–73.

20 Edina raziskovalca, ki sta prepoznala posebno 

Slika 6: Albrecht Dürer, Sv. Filip, Salus animae, 
Nürnberg, 1503
Slika 7: Strasbourški mojster, Sv. Filip, Hortulus 
animae, Strasbourg, 1505
Slika 8: Hans Baldung, Sv. Filip, Hortulus 
animae, Strasbourg, 1511
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Slika 9: Poloklep, Dunaj, Umetnostozgodovinski muzej, Zbirka orožja
Slika 10: Hans Baldung, Sv. Barbara, Hortulus animae, Strasbourg, 1511
Slika 11: Hans Baldung, Sv. Boštjan, Hortulus animae, Strasbourg, 1511

Slika 12: Hans Baldung, Sv. Ana Samotretja, Hortulus animae, Strasbourg, 1511
Slika 13: Hans Baldung, Sv. Katarina, Hortulus animae, Strasbourg, 1511
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pregled v nadaljevanju sledečega izbora naj-
bolj reprezentativnih kopij kaže na to, da so 
se umetniki in mojstri v tem obdobju zave-
dali likovne kvalitete teh ilustracij. Posebno 
avtorji, kot so bili Dürer, Baldung in Schäu-
felein, so v mediju majhnih lesorezov (veli-
kost je bila prilagojena oktavnim izdajam teh 
molitvenikov, torej najpogosteje med 5 in 10 
cm) ponudili kvalitetne predelave bolj zaple-
tenih kompozicij – svojih ali tujih.

Med pomembnejše primere uporabe 
ilustracij za molitvenike sodi poloklep v 
zbirki orožja dunajskega Umetnostnozgo-
dovinskega muzeja, ki naj bi ga po izročilu 
naročil Merk Sittich von Ems.21 Na prsnem 
delu je v tehniki jedkanja upodobljenih pet 
svetniških figur, med katerimi so štiri (sv. 
Barbara, sv. Boštjan, sv. Ana Samotretja in 
sv. Katarina), kot je ugotovil že Kurt Löcher, 

vlogo, ki so jo te ilustracije igrale v tem obdobju, sta bila: Löcher, Zur Nachwirkung der 
Druckgraphik; in Höfler, Die Tafelmalerei der Dürerzeit in Kärnten, str. 27–28.

21 Waffensammlung, str. 230, kat. A 281.

Slika 14: Marx Reichlich z 
delavnico, Sv. Krištof, zunanje 
desno krilo t. i. Triptiha družine 

Knillenberg, 1511, Ljubljana, 
Narodna galerija

Slika 15: Albrecht Dürer, Sv. Krištof, 
Salus animae, Nürnberg, 1503
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natančne kopije po Baldungovi seriji (Slike 9 do 13).22 Ugotovljene predloge 
sicer ne pomagajo pri razjasnitvi časa in kraja nastanka tega kvalitetnega 
izdelka, so pa pomembne zaradi Löcherjeve interpretacije. Ta pomembni 
nemški umetnostni zgodovinar je na podlagi teh in še nekaterih drugih kopij 
po Baldungovi seriji, ki jim je skupen manjši format, sklepal, da je bila serija 
zaradi majhnosti in poenostavljenih oblik primerna predvsem za skromnejše 
upodobitve.

Vendar številne monumentalne (predvsem slikarske) kopije tega ne 
potrjujejo. Eno pomembnejših hrani Narodna galerija v Ljubljani v zbirki 
evropskih mojstrov. Gre za t. i. Triptih družine Knillenberg, ki ga je leta 1511 
naslikal takrat najpomembnejši tirolski slikar Marx Reichlich s svojo delav-
nico.23 Na zunanji strani desnega premičnega krila je naslikan sv. Krištof, ki 
dovolj natančno sledi ustrezni ilustraciji za Salus animae (Sliki 14 in 15).24 

22 Löcher, Zur Nachwirkung der Druckgraphik, str. 58.
23 Cevc, Triptih družine Knillenberg, str. 138–140.
24 Cerkovnik, Triptih družine Knillenberg, str. 41–42. 

Slika 16: Nöel 
Bellemar, 
Križanje s svetniki 
in naročnikom, 
Écouen, Narodni 
muzej renesanse, 
izrez sv. Lovrenca

Slika 17: Albrecht Dürer, Sv. Štefan, 
Salus animae, Nürnberg, 1503
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Gre za relativno zgodnjo uporabo 
Dürerjeve grafike v vzhodnoalp-
skem prostoru. Značilnost teh prvih 
soočenj s sodobno južnonemško 
umetnostjo je precejšnja svoboda 
pri interpretaciji, kar moramo v ve-
liki meri pripisati višji sposobnosti 
in izobraženosti slikarjev.

Večje število lažje prepoznav-
nih kopij po teh ilustracijah povsem 
sovpada s splošnim sprejemanjem 
novih likovnih dosežkov južnonem-
škega prostora v drugem desetletju 
16. stoletja, ki se je enako intenziv-
no nadaljevalo v tretjem. Lep primer 
nekoliko kasnejše kopije prav tako 
po Dürerjevi ilustraciji za Salus ani-
mae hrani francoski Narodni muzej 
renesanse v gradu Écouen. Na tabel-
ni sliki iz dvajsetih let 16. stoletja s 
Križanjem s svetniki in naročnikom, 
pripisani pariškemu slikarju Nöelu 
Bellemaru,25 je sv. Štefan zrcalna 
kopija ustrezne Dürerjeve ilustraci-
je (Sliki 16 in 17).26 Bellemarov sv. 
Štefan je dober primer zveste kopije, 
kaže pa tudi na priljubljenost Dürer-
jeve grafike izven Srednje Evrope. 

Veliko redkejše od slikarskih 
kopij so kiparske. Primer monu-
mentalne plastike, ki je mogoče na-
stal na podlagi že omenjene Dürer-
jeve ilustracije za Salus animae, je 
leta 1516 vlit bronasti kip Zimburge 

von Masowien iz skupine kipov ob nagrobniku Maksimilijana I. v cerkvi sv. 
Križa v Innsbrucku (Sliki 18 in 15). Predlogo za kip je izdelal dvorni slikar 
cesarja Maksimilijana I. Gilg Sesselschreiber.27 Povzet je samo motiv, kako 

25 Opigez, Une commande de François Poncher, str. 47–54.
26 Cerkovnik, Lesorezne ilustracije, str. 165.
27 Plieger, Grabmal Maximilians I, str. 598–602.

Slika 18: Gilg Sesselschreiber, Zimburga 
von Masowien, Innsbruck, c. sv. Križa, 

Nagrobnik Maksimilijana I., 1516

Gašper Cerkovnik



87

čez telo poteka draperija, vendar je potek posameznih gub tako spremenjen, 
da je prav tako verjeten tudi kakšen drug likovni vir.28

Bolj zanesljiva je uporaba ilustracij v primeru manjšega reliefa v Nem-
škem zgodovinskem muzeju v Berlinu.29 Relief prikazuje sv. Barbaro, ki 

28 Cerkovnik, Lesorezne ilustracije, str. 145.
29 Relief ni objavljen v izdanem katalogu zbirke, v spletno dostopnem katalogu pa je označen 

kot južnonemško delo iz začetka 16. stoletja: Deutsches Historisches Museum.

Slika 19: Sv. Barbara, Berlin, Nemški 
zgodovinski muzej

Slika 20: Hans Springinklee, Sv. Barbara, 
Hortulus animae, Nürnberg, 1518

Slika 21: Hans Springinklee, Sv. Katarina, 
Hortulus animae, Nürnberg, 1518
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sedi pod renesančno arkado na bogatem prestolu. V levici drži svoj atribut 
– model stolpa, ki se kot arhitektura ponovi še v ozadju (Slika 19). V tem pri-
meru je kakovostni neznani rezbar združil elemente iz dveh ilustracij Hansa 
Springinkleeja, ki jih je izdelal za t. i. drugo serijo za Hortulus animae, prvič 
objavljeno leta 1518. Po ilustraciji s sv. Barbaro je natančno povzel svetnico 
in stolp v ozadju, po sv. Katarini pa razkošno naslonjalo prestola (Sliki 20 in 
21). Na podlagi uporabljenih predlog lahko tako bolj natančno določimo čas 
nastanka reliefa v tretje desetletje 16. stoletja.30

Med kopijami pa vseeno prevladujejo dela povprečnejših mojstrov, ka-
kršen je bil neznani slikar postnega prta iz Steuerberga v celovškem Diece-
zanskem muzeju. Pri petindvajsetih prizorih od Geneze do Poslednje sodbe 
si je pomagal s številnimi grafičnimi predlogami, med katerimi prevladujejo 
lesorezi Albrechta Dürerja in njegovih sodelavcev (Sliki 22 in 23). Uporabil 
je Dürerjeve ilustracije za Salus animae in za Mali lesorezni pasijon, Bal-
dungove ilustracije za Hortulus animae ter izjemno vplivno Schäufeleinovo 
serijo za Speculum passionis. Nastanek prta raziskovalci najpogosteje posta-
vljajo okoli leta 1530,31 vendar bi glede na ugotovljene predloge, med katerimi 
je najkasnejša datirana v leto 1511, lahko nastal že v drugem desetletju 16. 
stoletja, ko so omenjene predloge dosegle tudi največjo priljubljenost v šir-
šem srednjeevropskem prostoru.32

Iz predstavljenih kopij po lesoreznih ilustracijah za molitvenike v gra-
fičnem mediju in drugih likovnih medijev je razvidno, da so lesorezne ilu-
stracije predstavljale pomemben del v zakladnici predlog, iz katere so lahko 
črpali takratni umetniki. S tega vidika pa postane vprašljivo razlikovanje 
med temi ilustracijami in na začetku predstavljenimi velikimi grafičnimi 
listi, ki so prav tako bili uporabljeni v knjižnih izdajah. Primer Wechtlinove 
kopije po ilustraciji za leto starejši molitvenik Salus animae predstavlja dobro 
izhodišče za prevrednotenje številnih ohranjenih samostojnih oddtisov ilu-
stracij, ohranjenih v različnih grafičnih kabinetih in muzejih.33 Med tem ko so 
samostojni odtisi večjih knjižnih ilustracij praviloma samoumevno označeni 
za take, se pri manjših raje uporablja izraz »poskusni odtis« (Probedruck). 
Da to razlikovanje ni zares primerno in da so bile tudi te ilustracije iskano in 
dosegljivo zbiralsko blago, kaže ohranjeni inventar grafične zbirke Ferdinan-
da Kolumba, nezakonskega sina Krištofa Kolumba, v kateri je tudi več po-
sameznih ilustracij za molitvenike.34 Pomembnen dokaz, da so se ilustracije 
širile samostojno od knjižnih izdaj, pa so tudi ohranjeni prerisi innsbruškega 
umetnika Paula Daxa – dve strani iz njegove skicirke sta danes hranjeni na 

30 Cerkovnik, Lesorezne ilustracije, str. 136.
31 Sörries, Die alpenländischen Fastentücher, str. 80; Biederman in Leitner, Gotik in Kärnten, 

str. 237.
32 Cerkovnik, Lesorezne ilustracije, str. 161–162.
33 Glej predvsem omembe pri: Oldenbourg, Hortulus animae.
34 Parshall, Ferdinand Columbus’s Prints, str. 175–185.
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Dunaju in v Münchnu, raznoliki viri prerisanih figur in enoten slog pa ka-
žejo prej na to, da je imel umetnik dostop do zbirke samostojnih odtisov, ne 
knjižnih izdaj.35 

Produkcija lesoreznih knjižnih ilustracij v krogu Albrechta Dürerja 
tako kaže veliko bolj zapleteno podobo, kot se zdi posebno na podlagi uvelja-
vljenih delitev grafičnega opusa mojstra in njegovih sodelavcev in učencev. 
Glede na veliko količino gradiva razumljiva delitev na samostojne liste in 
knjižne ilustracije je žal pogosto privedla tudi do neustreznega podcenjeva-
nja slednjih. Zapletena distribucija drobnih lesorezov za Salus animae in ne-
izdano pobožnostno knjigo očitno ni bila bistveno drugačna od Dürerjevih 
lesorezov za štiri velike knjižne projekte med letoma 1498 in 1511, razen v 
primeru večjih in bolj razdelanih kompozicij pa so lahko konkurirale tudi kot 
predloge v drugih likovnih medijih.

35 Delno je lista analiziral: Metzger, Hans Schäufelin, str. 39–40; Cerkovnik, Lesorezne ilu-
stracije, str. 143–144.

Slika 22: Postni prt iz Steuerberga, Celovec, Diecezanski muzej, Poklon sv. Treh kraljev
Slika 23: Albrecht Dürer, Poklon sv. Treh kraljev, Salus animae, Nürnberg, 1503
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The Production and Influence of Woodcut Book Illustrations 
from the Circle of Albrecht Dürer

Summary

The workshop of Albrecht Dürer, founded around 1500 in Nuremberg, 
was one of the most important centers of woodcut book illustrations in Eu-
rope until the master’s death in 1528. At various stages Dürer employed such 
important masters as Hans Baldung Grien, Hans Schäufelein, Hans Sprin-
ginklee, and Erhart Schön. Dürer achieved a quality never seen before in 
woodcut book illustrations with such famous series as the Apocalypse from 
1498, and three series published in 1511: The Life of Mary, The Small Passion, 
and The Great Passion. The early copies leave no doubt that the individual 
illustrations were made and distributed long before they were published in 
books, which has led some researchers to conclude that they were not ori-
ginally produced as book illustrations. Although this thesis cannot be com-
pletely rejected, the analysis of rare historical sources, such as the contract 
between Sebald Schreyer and Sebald Gallensdorfer for woodcuts for the Ar-
chetypus triumphantis Romae, and of other less well-known book illustrati-
ons produced in Dürer’s circle, suggest that the distribution and enormous in-
fluence of these illustrations in other fine arts media were largely autonomous 
from printed books. It also calls into question the usual separation between 
Dürer’s famous series from his less famous ones, such as the series for the 
Nuremberg prayer book Salus animae from 1503. This and similar series had 
a considerable influence on a large group of painters and sculptors of that 
time, and as such were often sold as individual prints.
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