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Abstract
Stone plastic elements and sculptures are a frequent part of historic
facades. The degree of their mechanical disturbance is often significant,
the original forms and details are destroyed. In the process of their
restoration are consolidation and conservation a first step. However, the
main issues are related to the reconstruction of their original expression.
In this context, basic methodological issues need to be addressed, which
are an important part of the restorer's education. The article deals with
three examples of sculptures connected with architecture, that were
restored in the Academy of fine arts and design in Bratislava. Each of
them represented a different degree of use of reconstruction methods.

Keywords: Restoration. Plastic elements. Plastic decoratoin. Renewal of
facades. Methodical questions.
Úvod
Fasády historických objektov neboli vizuálne ozvláštňované len
súborom tvaroslovných prvkov a architektonických článkov (rímsy, šambrány,
suprafenestry, pilastre, zrkadlá, konzoly, zuborezy, edikuly atď.), ale v mnohých
prípadoch ich dotvárali aj sochy a reliéfy. Tieto sa najčastejšie uplatňovali na
priečeliach sakrálnych budov, ale svoje umiestnenie našli aj na fasádach
šľachtických palácov a menej často aj na domoch bohatých mešťanov. Pri
obnove takýchto historických fasád, ktorých väčšina sú aj legislatívne
chránené pamiatky, preto prichádza do súbehu viacero podmieňujúcich
faktorov. Hlavným hľadiskom je obnova samotnej fasády ako komplexu – jej
integrity, tvaroslovia, výrazu, pričom tu spolupôsobí viacero skutočností,
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ovplyvňujúcich konkrétnu voľbu rámcovej metódy obnovy i prípadných
čiastkových metód, aplikovaných v presne vymedzených situáciách. Treba
spomenúť, že estetické zjednotenie napomáha pochopeniu pamiatky väčšmi
než jej vedecko-prezentačné podanie (Polomová, 2020, s. 54). Veľkou
pomôckou býva archívno-historický výskum, ktorý dopĺňa poznanie objektu
o jeho historickej podobe, hodnotách, zaniknutých detailoch a pod. (Obuchová,
2000, s. 103), pričom často prináša i poznatky o zaniknutých, alebo narušených
výtvarných dielach spojených s architektúrou.
Ďalší rozmer do metodiky obnovy vnáša existencia uvedených
sochárskych diel. Tie na jednej strane majú vlastnú, špecificky riešenú metódu
reštaurovania, ale vzhľadom na celkové súvislosti v rámci fasádneho
komplexu spôsob ich prezentácie značnou mierou spolupôsobí pri obnove
fasádneho komplexu i jeho vizuálnej podoby. Tá sa, samozrejme, dotýka
špecifických otázok obnovy aj v súvislosti so zvolenou prezentáciou,
zohľadňujúcou hodnotovú analýzu jednotlivých zachovaných vrstiev úprav.
Konečný výsledok je teda spolutvorený obnovou fasády ako celku, vrátane
špecifickej problematiky obnovy fasádnych sôch. Architektonické dedičstvo
predstavuje kontinuitu vedomej, či podvedomej integrácie hmotnej a duchovnej
substancie (Fifik, 2000, s. 193), a tu výrazným spôsobom spolupôsobia
i rôznorodé kvality a posolstvá výtvarných diel, dotvárajúcich architektúru.
Nastolený problém je širokospektrálny a interdisciplinárny, zohľadňovať
musí i ďalšie dielčie poznatky i praktické intervencie, pričom konečným
cieľom je záchrana a ďalšia existencia výtvarného diela – v tomto prípade
sochy – v rámci architektonického kontextu, v ktorom je umiestnená.
Uvedomiť si tieto súvislosti je preto pre reštaurátorskú prax veľmi dôležité.
Odborná a kultúrna úroveň účastníkov obnovy (a teda aj reštaurátora) totiž
priamo ovplyvňuje výsledky obnovy (Pauliny, 2017, s. 11).
Už v rámci formovania budúceho absolventa odboru reštaurovania sú
dôležité práve tieto metodické otázky, ktoré neovplyvňujú len samotný reálny
výkon fyzického reštaurovania konkrétneho artefaktu, ale umožňujú
poslucháčovi zoznámiť sa s teoretickými pohľadmi a východiskami, ktoré
jeho realizáciu podmienia. Poslucháč sa tak už v priebehu výučby stretáva
nielen s praktickými a výtvarnými úlohami, technickými a technologickými
postupmi, ale svoj zásah musí podriadiť zvolenej metodike obnovy celku.
Absolvovaním magisterskej diplomovej práce získa poslucháč neskôr
osvedčenie Komory reštaurátorov podľa konkrétnej oblasti reštaurovania.
V princípe je potrebné riešiť otázku obnovy historickej architektúry
v interdisciplinárnej komplexnosti výskumných tímov (Paulusová, 2000,
s. 28), kde sa jednak vymieňajú poznatky, riešia špecializované otázky
a upresňuje celková metodika. Uvedenú problematiku chceme predstaviť na
niekoľkých príkladoch reštaurovania sochárskych diel, spojených s architektúrou,
ktoré boli realizované v rámci učebného procesu na Katedre reštaurovania
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
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Senec – sochy z „Veľkého Štiftu“
Prvým príkladom je dvojica sôch z exteriérových ník objektu „Veľký
Štift“ – z bývalej vojenskej jazdeckej školy v Senci. Šlo o značne narušené
a povrchovo i hĺbkovo deštruované diela, umiestnené v nikách vedľa
hlavného vstupu. Mnohé úbytky a výrazná deštrukcia hmoty zapríčinili také
degradačné procesy, že ich presná identifikácia na základe atribútov, resp.
typológie nebola možná. Z umelecko-historického hľadiska obe bolo možno
začleniť do barokového obdobia s klasicizujúcim nasmerovaním, pričom
rukopisné charakteristiky umožňovali hovoriť o dvoch rozdielnych tvorcoch.
Osadenie sôch pri vstupe do „Veľkého Štiftu“ je pravdepodobne sekundárne
a predpokladá sa, že primárne boli obe diela súčasťou výzdoby vzájomne
nesúvisiacich objektov, s rozdielnym ikonografickým konceptom (Balážiková,
1998, nepag.; Fečo, 1999, nepag.). „Veľký Štift“ bol pôvodne neskoro-renesančným kaštieľom Eszterházyovcov, v roku 1773 bol adaptovaný na
ženskú polepšovňu a po jej vysťahovaní od roku 1782 tu bola zriadená
vojenská škola na prípravu budúcich dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády
(k histórii objektu a k zmenám jeho funkcie podrobnejšie: Petrovič, Strešňák,
2014, s. 107-126). To je s najväčšou pravdepodobnosťou aj obdobie, kedy
boli do plytkých ník vedľa portálu umiestnené zmienené skulptúry.

Umiestnenie sôch vo Veľkom Štifte, fotografia z roku 1954.
Foto: B. Kovačičová, archív PÚ SR. Zdroj: Balážiková, 1998.

Socha osadená do niky na ľavej strane priečelia zobrazuje staršieho
muža v mierne nadživotnej veľkosti v dlhom, prepásanom rúchu, dlhý plášť
má prehodený cez hlavu, takže pripomína kapucňu. Muž stojí v esovitom
prehnutí tela, hlavu mierne naklonenú k ľavému plecu, obe ruky smerované
dopredu. V pravej zrejme držal tyčový predmet, gesto ľavej nie je jasné.
Socha bola výrazne deštruovaná – ruky zachované neboli, tvár bola úplne
zotretá, veľké deštrukcie boli v oblasti hrudníka, kde okrem vymývania boli
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spôsobené kuriózne i lastovičkami, ktoré podľa výpovede miestneho obyvateľa,
pomerne drobivú kamennú hmotu vyzobávali. Tieto deštrukcie zasahovali až
do anatómie postavy. Torzovitý stav neumožnil identifikáciu, môže ísť
o starozákonného proroka, pustovníka alebo aj alegorickú postavu.
Pendantom sochy starého „pustovníka“ je socha stvárňujúca mladú
ženskú postavu. Odetá je do dlhého, v páse previazaného rúcha, figúru ovíja
zriasená drapéria plášťa, na bedre pravej nohy zviazaná do uzlu. Dynamika
stojacej figúry s výrazným esovitým prehnutím stredovej osi tela je podmienená
i miernym náklonom do boku a dozadu, opierajúc sa o výrazný predmet so
spodným širokým ukončením. Pôvodne sa myslelo, že ide o kyjak – na
základe toho sa usudzovalo, že ženská figúra mohla predstavovať alegóriu
sily a postava staršieho muža v rehoľnom odeve zasa alegóriu múdrosti alebo
rozvahy (Slepčanová, 1985, s. 17). Podrobnejším skúmaním počas reštaurovania
sa ukázalo, že je to kmeň stromu, na ktorom je posadená zvieracia figúra
zachovaná v značne torzovitom stave – podľa fragmentu časti chodidla išlo
o zobrazenie vodného vtáka (hus, labuť, kačka?). Pre absenciu celého predlaktia
pravej ruky figúry a časti ľavej nebolo možné identifikovať pôvodné gestá.
Celkovo sa rozsah a typ poškodení sochy zhodoval s jej náprotivkom. Výrazne
sa prejavovali mechanické poškodenia majúce za následok absenciu hlavy,
celých častí oboch rúk, chodidla ľavej nohy a hlavy vodného vtáka. Výraznú
stratu povrchovej modelácie zvetraním dotváralo množstvom priehlbín,
ktorými bol povrch posiaty. Vzhľadom na torzovitosť sa i v tomto prípade
identifikácia sochy obmedzila na bližšie nešpecifikovanú alegorickú či
mytologickú postavu.
Pri samotnom reštaurovaní sôch išlo v prvom rade o čistenie,
odstraňovanie depozitov, stabilizáciu hmoty a konečné konzervovanie. Nakoľko
obe skulptúry boli výrazovo narušené práve v najdôležitejších frontálnych
častiach, nebolo vhodné spätné umiestnenie originálov do architektonickej
hmoty v uvedenom stave. Z toho dôvodu sa pristúpilo k ich výmene za kópie,
tvarovo rekonštruované do predpokladanej hypotetickej podoby na základe
indícií a analógií a vyhotovené formou faximile. Kamenným torzám boli
hlinou domodelované chýbajúce časti a z takto doplneného celku sa vytvorila
forma slúžiaca pre vyhotovenie odliatku v umelom kameni na báze minerálneho
kompozitu.1

Reštaurovanie realizovali v rokoch 1997 – 1999 na Katedre reštaurovania poslucháči J. Balážiková
a J. Fečo pod odborným vedením doc. J. Kubu.
1
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Socha „pustovníka“, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia.
Zdroj: Balážiková, 1998.

Pri soche „pustovníka“ sa podľa zachovaných gest rúk doplnili
chýbajúce časti. Pravá ruka bola domodelovaná v tvare uchopenia neznámeho
tyčového predmetu, ľavá vo všeobecnom geste napriahnutej ruky. Úbytky
drapérie v zásade nebol problém doplniť, až na oblasť hrudníka, kde sa však
dalo nadviazať na fragmenty. Podobne sa doplnili črty tváre do všeobecnejšej
podoby na základe stôp po nose, lícnych kostiach, očiach. Mohutná brada
vykazovala výrazné vlnité pramene (Balážiková, 1998).
Ženskej postave „alegórie“ bolo podľa zodpovedajúcich dobových
analógií domodelovaná hlava natočená k ľavému plecu s pohľadom upierajúcim
na atribút vodného vtáka. Tomuto bol domodelovaný dlhý krk smerujúci
v klesajúcej krivke k pravému krídlu, pod ktoré si kladie hlavu. Predlaktie
pravej ruky figúry bolo domodelované v geste smerujúcom k hrudníku,
pričom končeky prstov chrbtom otočenej dlane sa ho dotýkajú pod pravým
prsníkom. Zachované fragmenty drapérie rúcha umožňovali pomerne spoľahlivú
tvarovú rekonštrukciu primárneho vzhľadu (Fečo, 1999).
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Socha „alegórie“, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia.
Zdroj: Fečo, 1999.

Obe sochy teda boli reštaurované metódou konzervácie originálu
a analogicko-rekonštrukčnými kópiami, ktoré sa umiestnili na pôvodné miesta.
Žiaľ, zatiaľ nedošlo k celkovej obnove historického komplexu, čo môže viesť
aj k ďalším poškodeniam uvedených diel.
Za pomerne nešťastný môžeme označiť prístup k prezentácii originálov
sôch, po reštaurovaní a konzervovaní vystavených v priestoroch vstupnej haly
miestneho kultúrneho strediska. Tu sa stali súčasťou výtvarno-architektonického
riešenia modernizovaného interiéru. Jeho riešenie na jednej strane potláča
výraz, výtvarné kvality a istú pôsobivosť vlastnú torzám umeleckých artefaktov,
čo je však najmä otázkou vkusu a citlivosti autora konceptu. Na druhej strane
miera, akou nové výtvarné prvky tohto konceptu priamo zasahujú do hmotnej
podstaty historickej pamiatky, je bazálnym nepochopením jej funkcie a hodnôt,
ktoré reprezentuje, a neprípustným z hľadiska pamiatkovej starostlivosti.
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Originál sochy „pustovníka“ nevhodne „dotvorený“ v hale
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci.
Foto: I. Pilný, 2013.

Pečovská Nová Ves – sochy svätých kráľov
Druhým príkladom sú sochy svätých uhorských kráľov sv. Štefana
a sv. Ladislava z fasády rímskokatolíckeho kostola v Pečovskej Novej Vsi.
Barokové skulptúry vysekané zo sivého pieskovca umiestnili na fasádu
zrejme pri celkovej barokovej prestavbe objektu v roku 1757 (iniciovanej
zemepánom Andrejom Péchym) staviteľom G. Urlespacherom (Súpis pamiatok,
1968, s. 459). Sochy boli komponované vzhľadom na strednú os fasády –
každá socha bola natočená podľa uvedenej kompozičnej schémy voči druhej.
Obe sochy sv. kráľov, vystavené poveternostným vplyvom, boli z prednej
strany výrazne deštruované, modelácia zotretá, degradácia kamennej hmoty
pokročilá. Nielen detaily, ale aj niektoré objemové prvky boli nečitateľné,
zotreté na základnú objemovú zostavu.
Fasáda kostola šla do celkovej obnovy, pričom spätné umiestnenie
konzervovaných originálov v narušenom stave bolo neprijateľné. Prvotný
výraz sôch nebol známy a v zásade neexistovali ani bezprostredné analógie.
Pri ich reštaurovaní šlo teda o podobný metodický problém ako v predchádzajúcom príklade. V prvom rade šlo o záchranu degradovaných originálov, ktoré
boli po nutných intervenciách stabilizované, konsolidované a konzervované2.
V druhom pláne bolo nutné zohľadniť pôsobenie diel vo verejnom
priestore, najmä vo vzťahu k vnímaniu veriacej komunity. Pristúpilo sa teda
Reštaurovanie realizovala v rokoch 2006 – 2007 na Katedre reštaurovania poslucháčka
O. Sopčáková pod odborným vedením doc. J. Kubu.
2
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k rekonštrukcii, pri ktorej bolo možné čiastočne vychádzať i z dohľadanej
archívnej fotodokumentácie z roku 1955, zaznamenávajúcej sochy na fasáde
kostola v stave pred úbytkom najväčších hmôt. Limitujúcim faktorom bola
kvalita tohto obrazového záznamu, pretože sa primárne zameriaval na celú
fasádu kostola, takže detaily sôch boli pri zväčšení značne neostré. Preto bolo
nevyhnutné pracovať aj podľa dobových štandardných analógií, no mnohé sa
dalo odvodiť i z náznakov zachovaných fragmentov. Miera dopĺňania bola
vzhľadom na úbytky pomerne veľká – forma drapérie, črty tvárí, ruky,
priebeh členenia brnenia, artefakty v rukách. Po domodelovaní originálov
v hline sa z nich zhotovili formy pre faximile z umelého kameňa. Pre tieto
boli na základe analógií vyrobené kovové doplnky – krížiky na kráľovské
insígnie (koruny, jablká) a žezlo pre sv. Štefana – všetko zhotovené z medeného
plechu a pozlátené (Sopčáková, 2007).

Socha sv. Štefana, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia.
Zdroj: Sopčáková, 2007.
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Socha sv. Ladislava, stav pred reštaurovaním a rekonštrukčná kópia.
Zdroj: Sopčáková, 2007.

Kópie sôch, po obnove fasád osadené na priečelí kostola, rekonštruovali
zaniknutú modeláciu originálov s najväčšou možnou mierou pravdepodobnosti.
Ich povrch bol ponechaný vo výraze imitujúceho prirodzený vzhľad kameňa
originálu (sivého pieskovca), samozrejme, ošetrený konzervačným prípravkom.
V tejto súvislosti možno poukázať na výsledky reštaurátorského výskumu
originálov. Napriek ich narušenému povrchu sa podarilo na rôznych miestach
modelácie figúr identifikovať fragmenty primárnej úpravy, ktorá mala podobu
zrejme celoplošne monochrómneho bieleho kazeinového náteru. Pravdepodobne
bol použitý v kombinácii s pozlátenými detailmi kráľovských insígnií, prípadne
niektorých častí odevu – takáto úprava bola potvrdená i v prvej sekundárnej
úprave, avšak v kombinácii so svetlosivým náterom (Sopčáková, 2007, nepag.).
Z metodologického hľadiska bolo preto azda možné na kópiách použiť
povrchovú úpravu, ktorá by i s využitím analógií, mohla rovnako ako v prípade
zaniknutej modelácie rekonštruovať pravdepodobný primárny vzhľad originálov.
Principiálne je ponechávanie kamenných prvkov fasád v podobe prirodzeného
kameňa, hoci boli povrchovo upravované (či už jednoduchým náterom alebo
polychromované), vnímané negatívne ako istá „pamiatkarska schizofrénia“
(Vácha, 2019, s. 61). Ak je cieľom dosiahnuť barokovú farebnú úpravu, nemá
ísť len o fasádu, ale aj o sochársku výzdobu, ktorá je jej súčasťou (Solař,
2019, s. 132; tiež pozri: Solař, 2005, s. 4-15). V tomto prípade predsa len ide
o špecifický prípad tým, že samotné sochy nielenže nie sú originálmi, ale aj
rekonštruované časti sú vo veľkej miere hypotézou.
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Fasáda kostola sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi po obnove.
Zdroj: www.pamiatkynaslovensku.sk

Bernolákovo – figúry grifov
Posledným príkladom je opäť dvojica pendantov, v tomto prípade
zvieracích figúr – grifov – osadených pri vstupe do predného nádvoria
barokového kaštieľa v Bernolákove. Kaštieľ dal na začiatku 18. storočia
postaviť člen popredného uhorského rodu Esterházyovcov, chorvátsky bán
a krajinský sudca Jozef Esterházy. Stavebne je spätý s viedenským tzv.
ríšskym štýlom, no autorstvo projektu sa doposiaľ nepodarilo spoľahlivo
objasniť a neexistuje o tom v literatúre zhoda. Popri najčastejšie skloňovanému
J. B. Fischerovi z Erlachu je autorstvo pripisované aj A. E. Martinellimu
(Rusina (ed.), 1998, s. 396). Do nádvoria kaštieľa sa vchádza ponad priekopu
cez most s kamennou balustrádou, ktorej línie sa roztvárajú do strán a vytvárajú
postament pre impozantné ležiace postavy grifov, ktoré boli heraldickými
figúrami Esterházyovcov. Mýtické tvory, v zobrazení kombinujúce prvky figúr
leva a orla, v klasickom výraze symbolizovali hrdinstvo a odvahu. Tu osadené
proti sebe pred hlavným vstupom zároveň plnili i funkciu ochrancov a strážcov
širšieho architektonicky formovaného areálu bernolákovského kaštieľa. Autorstvo
kvalitných skulptúr nebolo zistené aj napriek archívnym prameňom, ktoré
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uvádzajú mená viacerých sochárov podieľajúcich sa na výzdobe kaštieľa
a jeho záhrad (viac pozri: Pötzl-Malíková, 1995, s. 43)3.
Využitie objektu kaštieľa sa v priebehu druhej polovice 20. storočia
viackrát menilo. V 90. rokoch sa napokon dostal do súkromných rúk aj spolu
s priľahlým parkom, do ktorého nový majiteľ vsadil golfový areál. Samotný
objekt kaštieľa rokmi viac-menej pustol a generálnej opravy, počas ktorej ho
adaptovali na hotel, sa dočkal až v nedávnej minulosti (2014 – 2017). Ešte
predtým sa však v rámci spolupráce podarilo na VŠVU realizovať reštaurovanie
viacerých sôch, ktoré boli súčasťou výzdoby kaštieľa či priľahlého areálu,
medzi prvými i obe sochy grifov.
Sochy vysekané z litavského vápenca boli osovo symetricky orientované
oproti sebe a svojím vzhľadom si vzájomne boli takmer identickým zrkadlovým
odrazom – vysoko vztýčené orlie hlavy so silným zahnutým zobákom, s miernym
natočením, rovnaká poloha tela so zdvihnutou prednou labou. Rozsah a charakter
poškodení bol u oboch tiež takmer identický. Skulptúry boli narušené najmä
mechanickým spôsobom, v dôsledku čoho došlo k úplnej strate viacerých
partií figúr – časti zdvihnutých predných končatín, krídiel orientovaných
k divákovi, tiež časti zobákov či chvostov. Postamenty boli značne poškodené
a hrozili stratou statiky, bezprostredné okolie zarastalo náletovou vegetáciou.
Napriek povrchovému zvetraniu, ktoré spôsobilo stratu ostrosti modelácie
povrchu a poškodenie rôzneho rozsahu, sa na dielach v detailoch stále
prejavovala vysoká kvalita sochárskeho spracovania. Z archívnych fotografií
vyplývalo, že pôvodnú kompozíciu oboch figúr dotvárali samostatne sekané
heraldické doplnky – zdvihnutou prednou labou grify pridŕžali oválne kartuše
a na hlavách mali honosné koruny. Tieto prvky boli stratené a zachovali sa len
kovové časti ich kotvenia.
Na rozdiel od predošlých príkladov výskum nepreukázal hĺbkové
narušenie hmoty kameňa, tvarová rekonštrukcia zaniknutej modelácie sa preto
realizovala v plnej miere priamo na origináloch, ktoré sa po reštaurovaní mali
vrátiť na pôvodné miesto v exteriéri kaštieľa.4 Dôležité bolo najmä scelenie
obrysovej línie figúr, v detaile potom rešpekt k miere zvetrania povrchu
originálu. Pri rekonštrukcii bolo možné vychádzať so zachovaných nábehov
profilácií, archívnych záznamov, no predovšetkým sa často dali doslova
navzájom „odkopírovať“ so zachovaných častí pendantov. Menšie výpadky sa
doplnili tmelom, pri väčších rekonštrukciách sa po namodelovaní a zhotovení
formy vyhotovil odliatok formou faksimile, ktorý sa ukotvil na svoje miesto.
V archívnych materiáloch sa k pôvodnej sochárskej výzdobe kaštieľa a jeho záhrad našli
predbežne dve zmluvy uzavreté s bratislavským meštianskym sochárom A. Leidenfrostom, no
zmienka o grifoch sa v nich nenachádza. Objednávky na rôzne sochárske práce dostali
i bratislavskí majstri K. Heeb a A. Hutter. Pri prestavbe kaštieľa v polovici 18. storočia sa na
sochárskych prácach podieľal aj Ľ. Gode s dielňou.
4 Reštaurovanie realizoval v rokoch 2007 – 2009 na Katedre reštaurovania poslucháč P. Šimon
pod odborným vedením doc. J. Kubu.
3
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V prípade absentujúcich krídiel sa v maximálnej možnej miere dala využiť
identická zrkadlová podoba pendantov. Zo zachovaného ľavého krídla ľavého
pendanta sa stiahla forma, z ktorej sa zhotovilo absentujúce ľavé krídlo pre
pendanta vpravo a naopak (Šimon, 2009, s. 32).

Socha grifa z ľavej strany vstupu do kaštieľa, stav pred a po reštaurovaní.
Zdroj: Šimon, 2009

Formou faksimile z umelého kameňa sa rekonštruovali i zaniknuté
koruny a kartuše. Išlo v zásade o hypotetické rekonštrukcie tvarovo vychádzajúce
z odhadu podľa dochovaných miest ukotvenia a dochovanej historickej fotografie
s nízkou čitateľnosťou detailu. Pretože absentovali materiály viažuce sa
k obsahu kartuší, presnej heraldiky i dobových analógií, bola ich výsledná
vizuálna podoba ponechaná v neutrálnom výraze, s cieľom vyhnúť sa v čo
najväčšej možnej miere voľnej interpretácii a rozporu medzi odborníkmi. Ani
pri korunách sa pri rekonštrukcii nešlo do úplného detailu, mali slúžiť skôr
„na kompozičné vyváženie diela v zmysle dochovanej fotografie zo začiatku
20. storočia“ (Šimon, 2009, s. 32).

Socha grifa z pravej strany vstupu do kaštieľa, stav pred a po reštaurovaní.
Zdroj: Šimon, 2009.
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Po reštaurovaní sochy grifov dočasne umiestnili v areáli golfového
klubu. Neskôr v rámci obnovy objektu kaštieľa boli osadené na svoje pôvodné
miesto. Počas reštaurovania sa na sochách nenašli žiadne stopy po povrchovej
úprave a boli ponechané vo výraze prírodného kameňa. Po osadení na pôvodné
miesto došlo k prehodnoteniu ich prezentácie, ktorá sa podriadila konceptu
obnovy architektonického celku a na ich povrch celoplošne aplikovali monochrómny svetlý náter.

Kaštieľ v Bernolákove, stav objektu po obnove, 2017.
Foto: TASR. Zdroj: https://domov.sme.sk

Záver
Reštaurovanie umeleckých diel je síce samostatným odborom so
svojimi zákonitosťami a špecifikami, ale musí zohľadňovať širšie súvislosti.
V prípade sochárskej výzdoby, ktorá je spojená s architektúrou, je samozrejme
dôležité reštaurovanie uvedeného umeleckého diela, ktoré sa v minulosti často
riešilo samostatne bez ohľadu na kontext, v ktorom bolo osadené. Je potrebné
zohľadniť celú škálu poznatkov a metodických možností tak, aby sa docielil
konečný efekt súzvuku sochy a architektúry. Voľba metodiky sa výraznou
mierou odvíja nielen od stavu zachovania, poznania jednotlivých povrchových
úprav, ale aj od konkrétneho umiestnenia reštaurovaného diela. Táto otázka sa
ukáže dôležitá vtedy, ak dielo je natoľko narušené, že nie je možné stanoviť
jeho presné detaily a tieto nie sú známe ani archívnym výskumom. V takom
prípade je nežiaduce, aby sa na obnovenú fasádu osadili konzervované torzá,
čo je možné v prípade muzeálnych exponátov. Reštaurátor musí teda zvoliť
jednu z metód rekonštrukcie, či už na základe analógií, alebo hypotetickú. Pri

35

Botek, A., Pilný, I.:
Metodické aspekty v procese edukácie reštaurátora na príklade sôch spojených s architektúrou

hodnotení vybraných príkladov môžeme sledovať rôznu mieru kopistického
prístupu: najväčšiu mieru hypotetických prvkov predstavujú sochy zo Senca.
Je to logické aj vzhľadom na skutočnosť, že ide o netradičné motívy
a netradičné zobrazenia, kde sa nedá odvolávať na známe analógie. O niečo
menšiu hypotetičnosť vykazujú sochy sv. kráľov z Pečovskej Novej Vsi. Tu
síce na základe analógií vieme s veľkou pravdepodobnosťou doplniť atribúty,
avšak forma týchto atribútov v konkrétnej soche je nejasná, a teda výsledný
výraz je hypotetický. Posledný príklad grifov z Bernolákova stavia na najvyššej
exaktnosti – kde vďaka pendantnosti prvky, absentujúce pri jednej soche, bolo
možné doplniť podľa ich zachovania pri soche druhej. Samozrejme, ostali aj
nejednoznačné detaily, ale ich pomer bol minimálny. Uvedené príklady
zobrazujú rôzne prípady riešenia problému uplatnenia rôzneho stupňa
exaktnosti kópií s individuálne zvoleným metodickým prístupom a mierou
hypotézy pri dopĺňaní chýbajúcich častí. Nastolenie, uvažovanie a interdisciplinárne riešenie týchto otázok je v edukačnom procese reštaurátora
mimoriadne dôležité.
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