
Resume

V první cásti diplomové práce (II. kapitola) jsem se pokusila strucne uvést ctenáre do

tématiky rukopisu Václava IV. Ža1tár Václava IV. tvorí soucást dochované sbírky osmi

rukopisu Václava IV., které predstavuje jeden z duležitých prvku v dejinách ceských

iluminovaných rukopisu. Tato skupina svými iluminacemi navazuje na umení Mistra Liber

Viaticus v rukopisech, které patrily Janu ze Stredy. V této cásti textu je popsán obsah sbírky,

koreny této skupiny v ceské knižní malbe a historie knihovny. Poznatky k této kapitole jsem

cerpala z velké cásti z publikace Josefa Krásy.

Po 'této kapitole (III. kapitola) uvádím ikono grafický popis emblému: lazebnice, muže

v kláde, tocenice, lednácka, divého muže, monogramu a devíz, heraldických a dalších postav.

Ty tvorí podstatnou soucást výzdoby všech rukopisu Václava IV. a jsou jejich spojujícím

clánkem.

Ctvrtá kapitola mé práce je predstavením základních i dílcích studií venujících se

problematice emblému v rukopisech Václava IV. Vytkla jsem si za cíl predstavit jejich

bohatou názorovou pluralitu a vzájemnou provázanost. Studie Julia von Schlossera: Die

Bilderhandschriften Konigs Wenzel je príznacná velkým množstvím príkladu z dobové

literatury, jimiž dokládá svá tvrzení a etymologický rozbor slov. Težište jeho práce leží

v interpretaci emblému z hlediska Václava a jeho druhé ženy, Žofie Bavorské. Tato studie je

urcující pro dalšího badatele Josefa Krásu. Krásova interpretace emblému nevede proti

interpretaci J. von Schlossera, ale paralelne s ní a v nekolika rovinách. Presunuje težište na

problematiku Rádu lázne. Obohacuje interpretaci emblému zejména o ideu duchovního

obrození skrze Rád lázne a o astrologický výklad emblému. Významy emblému jsou pro

neho mnohovrstevnaté. Josef Krása svoji práci rozširuje o historii dvorské knihovny a

podává také podrobný rozbor práce jednotlivých iluminátoru krále Václava IV. I jeho

badatelský pocinje v mnoha bodech duležitý pro další odborníky.

Dále se nám otevírá problematika nových prístupu k interpretaci emblému. Gerhard Schmidt

mluví o emblémech jako o "symbolické reci" Rádu lázne, která byla vlastní nejen králi, ale

i osobám jemu blízkým. Zároven stanovuje predpoklad, že písmena "w" a "e" ve svém

významu musí být abstraktními pojmemy, který je jsou navíc ambivalentní. Uvažuje i o

ruzném výkladu podle toho, komu byl sdelován. Ewa SniezYÍ1ska-Stolot predkládá novou

interpretaci emblému na základe astrologického urcení, kdy jednotlivá znamení zodiaku ci

stupne znamení predstavují jednotlivé postavy z emblému a odkazují ke konkrétním

biblickým citátum. Katharina Hranitzky mluví o identifikaci krále Václava s románovým



hrdinou Willehalmem a ze stylistických duvodu oponuje drívejšímu datování bible H.

Hlaváckové.

Podle Hedwig Heger ústí význam vetšiny emblému do zbožného prání Václava IV. být

císarem. Hana J. Hlavácková prichází s novým rešením a prináší nové interpretace emblému,

které jsou polysémantické. Pokládá emblémy za teologické a kosmologické alegorie.

V jednotlivých postavách okrajové výzdoby vidí symboly plodnosti. Predkládá drívejší dataci

zacátku prací na bibli - kolem roku 1380. Písmena "w" a "e" jsou pro ni pocátecními písmeny

slov "Werld" a "Erde". Poukazuje na kajícího se krále Menáše, hebrejské nápisy v bibli

a mnoho dalších souvislostí. Milada Studnicková srovnává dvorské rády - Rád draka

Zikmunda Lucemburského a Rád lázne Václava IV. V poslední prednášce formulovala

hypotézu, že tyto rády byly založeny jako spolecenství modlitby, jejichž hlavním posláním

byla péce o duše a politicko-representativní charakter byl sice duležitý, ale byl až sekundární.

Diethelm Gresch prináší zcela novou interpretaci písmen "e" a "w". Poukázal na písmeno "e"

ve významu: "zákona božího", "úmluvy", "manželství", "vecne platného práva" a analogicky

k tomu na "w", jako "svetský zákon/právo", jichž je Václav jako král ochráncem. Maria

Theisen se vrací k poselství obnovy ocistnou lázní. V emblémech však vidí i motiv

legitimizace vlády Václava IV. a zduraznení jeho premyslovského puvodu. Klára Benešovská

poukazuje u tocenice na její souvislost nejen s dvorským rádem, ale i s Anna Christi

a otázkou její možné relikvie.

Pátá kapitola je venovaná mé samostatné práci s rukopisem ža1táre s výkladem Mikuláše

z Lyry. Nejdríve jsem predstavila osobu Mikuláše z Lyry, a poté uvedla popis rukopisu. Dále

jsem se venovala popisu jednotlivých iluminovaných folií, u nichž jsem u nekterých prvku

výzdoby uvedla možná srovnání s vyobrazeními v Bibli Václava IV. Následne jsem srovnala

tento ža1tár s jinými, z cehož vyplynulo, že kvalita provedení iluminací je vysoká.

V ikono grafickém srovnání se ukázaly námety historických iniciál jako tradicní. Poslední

iluminované folio s Žaltárovou Trojicí však prináší v jednotlivých gestech velmi zajímavou

variaci tohoto námetu.

Problém nepríliš vysokého dosavadního hodnocení je zpusoben tím, že tento rukopis je

zastínen prebohatou a prvotrídní prací této skupiny rukopisu - Biblí Václava IV. Musíme si

však uvedomit, že tato bible byla oním prvoradým dílem, representativním, bohate zdobeným

a byla jí venována nejvetší pozornost iluminátoru. Doufám, že se další badatelskou prací

zmení i dosud jednostranný pohled na hodnocení tohoto rukopisu.



Okrajová výzdoba iluminovaných rukopisu Václava IV. bude i nadále inspirací k hledání

nových interpretací techto emblému. Doufám, že má práce bude inspirativní pro další

badatele a tento neprávem opomíjený rukopis Václava IV. dojde jejich vetší pozornosti.

Klícová slova: lluminované rukopisy - Žaltár - Rukopisy Václava IV. - emblémy
Václava IV. - Dvorské rády

Stránek: 76

Znaku (bez príloh): 126718
Znaku vcetne mezer (bez príloh): 149684


