
Posudek oponenta 

Eva Linhartová: Svatováclavské cykly v nástěnné malbě 14. století 

Svatováclavské téma hraje důležitou úlohu v pojetí "státní" a privátní" zbožnosti po celá 
staletí. Sv. Václav má dle Ernsta Kantorowicze dvojí tělo: "světecké" a "politické".Mnoho 
bylo napsáno o sv. Václavovi ajeho úloze v rámci politických dějin království Českého. 
Diky bádání o Karlštejně byl v poslední době detailněji prozkoumán svatováclavský cyklus 
na Karlštejně, jak o tom svědčí zvláštní číslo časopisu Průzkumy památek. 
Od dob Šámalových se nikdo komplexněji nezabýval nástěnnými cykly 14. století. Jak E. 
Linhartová předesílá v úvodu, práce je zaměřena především na ikonografii nástěnných cyklů, 
jejichž vznik je především svázán s osobou objednavatele či inventoraV úvodu se zabývá 
historickou osobou sv. Václava, a zde projevuje velmi dobrou znalost literatury, možná že 
alespoň v poznámce měly být uvedeny práce Podlahovy. Druhá kapitola je zasvěcena 
nesmírně složité problematice svatováclavských legend. Je velmi dobré, že se autorka 
nepokusila o polemiku, ale velmi věcně se dotýká základních problémů. Ve čtvrté kapitole se 
zmiňuje o Ikonografii sv. Václava. V Gumpoldově legendě opravdu ještě není Václav 
vyobrazen jako národní světec, ale v ruce již třímá kopí (E. linhartová na něj také 
upozorňuje), které hrálo důležitou roli v legendách vojenských světců a králů (tzv. kopí 
Longinovo či sv. Mauricia). Zobrazení lva na štítu sv. Václava na Staroměstské pečeti z roku 
1280 není tak výjímečné. Nacházíme ho například na hradě Laufu Norimberka (a to dokonce 
dvakrát), kde český lev je poukazem na význam českého království. Trochu zklamáním 
(obsahem i citovanou literaturou) pro mne byla podkapitoly sv. Václav jako ochránce české 
země a sv. Václav jako rytíř. Postrádám zde například studie Šmahelovy o pečeti Univerzity 
Karlovy (viz též katalog výstavy Karel IV.) či podrobnější zmínky o ikonografii hrobu sv. 
Václava či svatováclavských relikviích. Také podkapitola Svatováclavská úcta je pouze 
nástinem, postrádám zde zmínku o svatováclavském oltáři ve svatopetrském chrámu v Římě, 
či vyobrazení patrona českého království ve scéně Zvěstování v předsíni baziliky S. Maria in 
Trastevere v Římě. Zmíněna mohla být zobrazení sv. Václava v místech důležitých pro 
Karlovu říšskou politiku, jako např. V Sulzbachu či v MUhlhausen .Za velmi nedostatečné 
považuji podkapitoly Jagellonská éra (chybí mi zde např. zmínka o bustě sv. Václava ve 
svatovítském pokladu či o svatováclavském cyklu v kapli sv. Václava) a Barokní epocha (zde 
postrádám odkaz na katalog o barokní svatováclavské úctě, výstava v pražské NG. 
Za nejlepší část práce považuji kapitolu dochované svatováclavské cykly. Popisy mají 
vysokou odbornou úroveň. Oceňuji autorčinu kritičnost a také řadu inovativních pohledů 
autorky práce ikonografii svatováclavských cyklů. 

Poznámky: 
s. 9 - ne všichni badatelé považují skupinku lidí bez svatozáří v rukopise De civitate Dei za 
zemské patrony 

Mé poznámky k práci jsou marginální povahy. Celkově považuji práci za velmi dobrou a 
proto ji velmi vřele doporučuji k obhájení. 

V Praze, dne 13.9.2007 


