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I. Úvod 

 

Rukopisy Václava IV. jsou významným milníkem dějin českých iluminovaných rukopisů. 

Z původní, jistě velmi bohaté knihovny krále Václava IV., se nám do dnešní doby dochovala 

skupina osmi iluminovaných rukopisů. Německá bible, žaltář s výkladem Mikuláše z Lyry, 

perikopy Pavlových listů, Zlatá bula, román Willehalm a tři astrologické rukopisy: 

Ptolemaiův Quadripartitos, vídeňský a mnichovský sborník. Záliba v knihách měla 

v dvorském prostředí pevnou tradici a Václav IV. pestrostí své sbírky ukazuje nejen, že mu 

nebyla tato záliba cizí, ale že měl pro toto umění velmi vytříbený vkus.  

Bohatá okrajová výzdoba rukopisů přináší svět, jemuž chceme porozumět, do něhož přes 

všechny věky chceme proniknout, aby přes propast staletí vydal i nám něco z bohatosti  

a rozmanitosti života.  

Když jsem stála před otázkou, na který ze skupiny rukopisů by se měla zaměřit moje 

pozornost, nebyla jsem si úplně jistá. Samozřejmě, nejlákavějším rukopisem z celé sbírky je 

bible. Jenže na kterou oblast se zaměřit? Dát přednost celku, či si vybrat nějaké konkrétní 

téma, například znázorněné reálie středověkého života? Existují i práce, které se zabývají jen 

jednou konkrétní knihou Starého zákona nebo zobrazením ženy v Bibli Václava IV. Konečná 

volba padla na komentovaný žaltář Mikuláše z Lyry, který se nachází v Salzburské universitní 

knihovně. Zaujalo mě, že přestože patří do skupiny rukopisů, které je v poslední době 

věnována velká pozornost, jemu samotnému se věnuje pozornost až nezaslouženě malá. 

Například v katalogu Karel IV. Císař z Boží milosti ho Robert Suckale popisuje na třinácti 

řádcích a v minulosti tomu nebylo jinak. Dalším motivem pak bylo setkání se s tímto 

rukopisem, které mě v práci povzbudilo. 

Proto jsem se rozhodla, že se pokusím ve své diplomové práci zprostředkovat více informací 

o tomto rukopise a přinést první celistvější popis. Zkusím také provést ikonografický rozbor 

žaltáře a porovnat jednotlivá vyobrazení s jinými žaltáři, což by mělo ukázat míru jeho kvality 

i ikonografickou rozmanitost.  

V první části diplomové práce se zaměřím na jednotlivé badatele, kteří v průběhu času 

přicházeli s nejrůznějšími teoriemi vykládajícími emblémy Václava IV. Při jejich představení 

se jistě ukáže bohatá názorová pluralita a možná i vzájemná provázanost. Nebudu se však 

zabývat jejich hodnocením, neboť i když se mi teď jeví některé výklady více pochopitelné  

a možné, každý vyslovený názor, byť mylný, je legitimní, má hodnotu sám o sobě, a může 

naopak vést ke správnému řešení. A také řešení není jen jedno. Vždyť každý opravdový 

symbol je polysémantický, nedá se uchopit jednou pro vždy, nedá se omezit, a spíše se v nás 



 7 

skládá jako mozaika, která vytváří obraz. Proto je zapotřebí k jednotlivým teoriím přistupovat 

citlivě, pomalu je nahlížet a zkoušet jestli vytvoří celistvější obraz.  

Otázka určení autorství a přiřčení jednotlivých folií konkrétnímu Mistru, se kterou se 

setkáváme u některých autorů, není cílem mé diplomové práce. Ani u Bible Václava IV. není 

otázka atribuce spolehlivě vyřešena.  

Úkolem je tedy představit tyto badatele, neboť od doby Julia von Schlossera a Josefa Krásy se 

jejich řady značně rozšířily. S radostí tak můžeme říci, že zájem o rukopisy Václava IV. se 

zvětšuje. K cílům mé diplomové práce patří i podání celistvějšího popisu Žaltáře Václava IV. 

a srovnání jednotlivých vyobrazení z pohledu ikonografie. 

Za cenné rady, ochotu a vstřícnost bych ráda poděkovala PhDr. Haně J. Hlaváčkové,  

Prof. Jaromíru Homolkovi a Mgr. Tomáši Gaudekovi. 
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II. Rukopisy Václava IV.  

1. Obsah sbírky 

 

Dvorská knihovna Václava IV. přináší nový impuls pro další vývoj knižní malby v Čechách. 

Z původní sbírky Václavovy knihovny se zachovalo pouze osm rukopisů. Zastupují je různá 

literární díla. Náboženskou literaturu zastupuje německý překlad bible (Vídeň, ÖNB, cod. 

2759–2764), žaltář s výkladem Mikuláše z Lyry (Salzburg, Universitäts bibliothek, cod. M III 

20) a perikopy z Pavlových listů (ÖNB, cod. 2789). Světské právo reprezentuje rukopis 

Karlovy Zlaté buly (ÖNB, cod. 338). Astronomickou literaturu zastupují dva astronomické 

sborníky, které obsahují text různého původu, Vídeňský astronomický sborník (ÖNB, 2352)  

a Mnichovský astronomický sborník (Mnichov, Bayerische Staatsbibliothek, clm 826) třetí 

astronomický rukopis přináší Ptolemaiův Quadripartitus v komentované úpravě (ÖNB, cod. 

2271). Oblast krásné literatury zastupuje německý veršovaný román Willehalm (ÖNB, cod. 

ser. nov. 2643). 

Dále jsou tu rukopisy, které vznikly ve dvorském prostředí za vlády Václava IV. a obsahují 

emblémy Václava IV.: Bible Konráda z Vechty (Antwerpy, Musée Plantin-Moretus,  

M 15/I-2), rukopis Jana Železného (Stams, Bibliothek des Cisterzienserstiftes, No 12), 

Belifortis neboli rukopis válečného umění od Konrada Kyesera (Göttingen, Niedersächsiche 

Staats- und Universitätsbibliothek, cod. ms. philos. 63). Dále Hodinky Václava IV. (Oxford, 

McGowin Library, Pembroke College, sign. MS. 20), madridský rukopis Viléma z Conches, 

Dramaticon philosophiae (Madrid, Biblioteca Nacional de Espaňa, inv. č. Res. 28) a cestopis 

Johna Mandevilla (Londýn, British Library sign. Add. Ms. 24189).1 

 

2. Rukopisy v souvislostech české knižní malby 

Zařazení rukopisů Václava IV. do širších souvislostí české knižní malby je důležitým krokem 

poskytujícím orientaci v umělecké tvorbě, vyjasňujícím otázku vztahových souvislostí  

a umožňujícím lépe postihnout vývojové změny daného období. 

Přestože rukopisy Václava IV. můžeme považovat za představitele nového období v české 

knižní malbě, nejsou jediným výjimečným jevem české knižní malby. Předchůdcem 

vynikající úrovně, který posunul českou knižní malbu na vyšší stupeň, je Mistr Liber viaticus, 

malíř rukopisů Jana ze Středy. Tento rukopis (brevíř) byl vytvořen mezi lety 1355–1364 pro 

litomyšlského biskupa a kancléře Jana ze Středy. A právě Jan ze Středy byl nejspíš rádcem 

                                                 
1 Srov. Jiří FAJT (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347–
1437 (kat. výst.), Praha 2006, 479; Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1874, 1. 
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Karla IV. ve věcech umění a prostředníkem dvorských umělců. Byl podporovatelem nové 

duchovní orientace (augustinovsko-novoplatónské), nesoucí nové prvky zbožnosti,  

tzv. Devotio moderna, která neovlivnila jen jeho, ale i Jana IV. z Dražic, Arnošta z Pardubic  

a konečně i císaře Karla IV. Nepochybně jeho lásku ke knihám ovlivnila i korunovační cesta 

Karla IV. do Itálie v letech 1354–552, setkání s Petrarkou a čilý ruch císařské kanceláře, na 

němž se podílel.  

Skupinu tvoří sedm rukopisů. Dělí se na starší a mladší část. Starší část představuje: brněnský 

misál, Liber viaticus, Laus Mariae, miniatura z arcibiskupské sbírky v Olomouci. Mladší pak 

Orationale Arnesti, kapitulní misál a vídeňský evangeliář.  

Již Max Dvořák, přestože jeho teze ohledně vlivu italské malby byly později jinými autory 

přehodnoceny, označil skupinu rukopisů kolem Liber viatiku Jana ze Středy za „nový sloh“ 

české knižní malby.3  

Mistr Viatiku byl silně ovlivněn italským uměním: sienskou malbou bratří Lorenzettiů a S. 

Martinim i jejich současníky. Musel však přijít do styku i s pařížskou dvorskou malbou a byl 

též ovlivněn domácí tvorbou – Mistrem vyšebrodského cyklu, Morganovými destičkami  

a nástěnnou  malbou na boční stěně kaple sv. Kateřiny na Karlštejně. „V iniciálách závěrečné 

části rukopisu je pak již zcela zřejmé, že iluminátor Viatiku se aktivně podílí na prvních 

krocích vzniku měkkého slohu české malby šedesátých let.“4 

K následovníkům malířů Jana ze Středy patřil iluminátor Klementinského sborníku Tomáše 

ze Štítného (1376) (XVII A 6) a titulního listu Pulkavovy kroniky z knihovny Czartoryskich 

(cod. 1414). „Můžeme předpokládat, že prošel dílnou Mistra misálu Jana ze Středy, převzal 

např. jeho pletencové iniciály, ale i jasnou barevnou škálu i zálibu v závěsech, uzavírajících 

mělká jeviště. Kronika, k níž je připojen text korunovačního obřadu, byla zřejmě napsána  

i vyzdobena pro mladého Václava IV. jako zárodek jeho knihovny.“5 Vzdaluje se však novým 

typem postav, štíhlými, vysokými figurami s kaligraficky zpracovanou drapérií a zesílením 

citového výrazu. Naturalistickou typizaci, uzavřený obrys podsaditých postav, pevně 

zahalených do drapérie, zachovává malíř rukopisů Alberta ze Šternberka a jeho následovník 

iluminátor Bible ze Sadské. Malíř Vratislavského misálu (M III 5) z roku 1372 vnáší do 

malby nové kompozice s žánrovými motivy, pokročilé krajiny s diagonálními kulisami  

a volnější expresívní malířský způsob. 

                                                 
2 srov. Kateřina KUBÍNOVÁ: Římská korunovace Karla IV., in: Lenka BOBKOVÁ / Mlada HOLÁ (ed.): Lesk 
královského majestátu, Praha / Litomyšl 2005, 47–60.  
3 Srov. Josef KRÁSA: Knižní malba, in: PEŠINA Jaroslav (ed.): České umění gotické. 1350–1420, 247. 
4 Josef KRÁSA: Knižní malba, in: PEŠINA Jaroslav (ed.): České umění gotické. 1350–1420, 251. 
5 Josef KRÁSA: Knižní malba, in: CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (ed.): Dějiny českého výtvarného umění I/2, 
Praha 1984, 415. 
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3. Historie Václavovy knihovny 

Vznik a růst Václavovy knihovny není v dobových pramenech doložen ani jedinou zprávou. 

Oproti tomu o francouzské královské knihovně a sbírkách francouzských vévodů máme 

z jejich inventářů bohatství informací, takže víme do podrobností, jak tu byly knihy uloženy  

a jak byly zařízeny interiéry. Nejen, že se nezachoval katalog, ale ani jediné písemné 

svědectví o její existenci. Je pravděpodobné, že při neklidném způsobu života a častém 

střídání míst pobytu cestovaly alespoň zpočátku některé kodexy s králem na jeho venkovská 

sídla Křivoklát, Točník, Žebrák a do Kutné Hory, takže knihovna neměla pevné místo. Až 

v posledních letech, když se rozrostla, přenesl ji Václav na Nový hrad u Kunratic, kde od  

r. 1412 hojně pobýval.  

František Matěj Pelzel ve svých dějinách Václavovy vlády soudí, že Zikmund odvezl některé 

rukopisy, jmenovitě velkou královu bibli a Zlatou bulu, už v roce 1402, během druhého 

Václavova zajetí; neuvádí však pro tento zajímavý názor žádný důkaz. K rozchvácení sbírky 

došlo patrně až v bouřlivé době po Václavově smrti 16. srpna 1419. V červenci roku 1420, po 

tajné korunovaci, nechal naložit Zikmund poklad katedrály a kostela sv. Jiří a odvezl  

i všechno cenné, co bylo na Pražském hradě.6 Tehdy také navštívil Václavův Nový hrad.  

O osudu zbývající části knihovny a mnoha ostatních uměleckých ztrátách v prvních letech 

husitské revoluce referuje nejpodrobněji Kronika Vavřince z Březové.  

Jen malou část rukopisů zachránila královna Žofie, která sehrála při vzniku knihovny 

významnou roli. Poslední léta prožila v Bratislavě v hmotném nedostatku a neustálých 

sporech se Zikmundem. V soupisu pozůstalosti, provedeném po její smrti 4. února 1428, je 

uvedeno 11 rukopisů, z nichž však ani jeden nemůžeme ztotožnit se zachovanými 

iluminovanými rukopisy Václavovy knihovny a ani jediný nebyl dosud nalezen.  

Sňatkem se Zikmundovou dcerou Alžbětou zdědil rukopisy Albrecht Habsburský. Poručnictví 

jeho nezletilého syna a správa statků připadla po jeho smrti Fridrichu III. Když Albrechtův 

syn Ladislav Pohrobek dospěl, žádal, aby mu poručník vydal dědictví po otci. Projevil zájem 

především o knihy z rodinného majetku. V dopise z roku 1455 Fridrichovi III. máme první 

konkrétní zprávu o osudech zbytků knihovny. Zřetelně v něm poznáváme stěžejní dílo 

knihovny, velkou německy psanou bibli, a můžeme se dohadovat i o dalších spisech. Pokusy 

                                                 
6 V katalogu k výstavě Sigismud. Rex et Imperator je napsáno, že Zikmund získal cenné rukopisy, toho si všimla 
M. Bartlová a upozorňuje na to v recenzi na tento katalog v časopise Dějiny a současnost 5, 2006, s. 9: „z české 
strany známe totéž jako „loupež“ Václavovy knihovny, odvezené řadou vozů z Nového Hradu u Kunratic.“  
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o jejich navrácení sice zmařila předčasná smrt Ladislava Pohrobka na sklonku roku 1457. 

Bylo by to ostatně marné, neboť Fridrich III. se nepochybně nemínil vzdát cenné sbírky.  

F. Jelínek rozborem zjistil, že v době Fridrichově byl poškozený rukopis Václavovy bible, ve 

kterém chyběla některá folia, zrevidován a doplněn, rozdělen do tří svazků a svázán. Dnešní 

pátý svazek bible obsahuje opět záznam s císařovou devízou a seznam biblických knih 

s datem 1447.  

Roku 1493 zdědil sbírku Maxmilián I., který měl již před tím vlastní knihovnu, v níž byly  

i některé vzácné iluminované rukopisy burgundských vévodů. Před rokem 1500 dal 

Maxmilián převézt větší část rukopisů z Vídeňského Nového Města do své dočasné residence 

v Innsbrucku. Z inventáře sbírky ve Vídeňském Novém Městě pořízeného roku 1507 vyplývá, 

že hlavní václavské rukopisy tu nezůstaly. O sbírce v Innsbrucku nás zpravuje inventář, 

Václavova bible je uvedena pod číslem 8, 9 a 10. V Innsbrucku zůstaly rukopisy až do roku 

1563. Tehdy byla sbírka znovu otevřena, a to na žádost Magdalény, sestry Ferdinanda 

Tyrolského. Bylo zjištěno, že knihy jsou v ubohém stavu a naléhavě potřebují nové vazby. 

Ferdinand Tyrolský dal převézt knihy do své slavné sbírky na zámek Ambras. Po vymření 

tyrolské větve Habsburků byla ambrasská knihovna sloučena s vídeňskou dvorní bibliotékou. 

S výjimkou krátkodobé evakuace knihovny do Uher v roce 1809 nezměnily rukopisy uložení. 

Osudy ostatních rukopisů nemůžeme zdaleka tak přesně sledovat. Nemáme například žádné 

zprávy o tom, jak se rukopis Žaltáře dostal do Salzburku. Na místě svého vzniku nezůstal ani 

jeden z králových rukopisů. 
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III. Ikonografický popis emblémů 

 

Lazebnice 

Jedním z emblémů je lazebnice. Je popisována jako mladá dívka v krátkém bílém 

košilovitém rouchu, s pleteným čepcem na hlavě. Někdy je zobrazena prostovlasá. Kolem 

těla mívá na uzel uvázanou širokou stuhu, většinou modré barvy. Objevuje se se 

stálými atributy: vědrem a lázeňskou metličkou – svazkem březového nebo dubového listí – 

věníkem. Díky tomu je označována jako lazebnice.[1] Objevuje se nejen samostatně, ale 

často ve větším počtu, ve dvou a někdy i v pětičlenné skupině (titulní list Zlaté buly).7 

Několikrát se objevuje nahá, oděná jen stužkou (točenicí) a čepcem.8 Erotický charakter 

jejího zobrazení se však liší u jednotlivých iluminátorů. Bývá zachycena v různých situacích. 

Často se objevuje jako protějšek k jiné postavě (zajatci), je také zajata v kládě, která má 

podobu písmene „w“ a „e“. Na okrajových scénách Bible Václava IV. obsluhuje nahého 

nebo oblečeného muže v lázni, umývá mu hlavu, víská ho nebo přináší vědro. Někdy jakoby 

chtěla zajatce osvobodit z klády. Často drží nápisovou pásku, kterou posílá muži nebo si 

s ním vyměňuje písmena „w“ a „e“ (v různém pořadí). V bibli se objevují i dvě lazebnice, 

které jsou ve společnosti trůnícího krále Václava, drží štíty s německým a českým říšským 

znakem (I. sv. fol. 74). V blízkosti lazebnice se často objevuje ledňáček, který někdy usedne  

i na její ruku. Na fol. 130r v I. svazku ji nesou mezi sebou tři gryfové. Do biblických ilustrací 

se zaplete jen jednou – na pozadí výjevu Mojžíše chránícího Raguelovy dcery, které napájí 

otcova stáda (I. sv. fol. 55). Většinou je tichým přihlížejícím biblických scén z okrajové 

výzdoby. Na jejím obvyklém místě se jednou objevuje královna s korunou na hlavě (I. sv. 

fol. 181r), jindy královna nebo dvorní dáma s ledňáčkem v ruce (I. sv. fol. 237v). Tato dáma 

je jednou v modrém, podruhé ve zlatém brokátovém šatu, s dlouhými rukávy, korunu na 

hlavě (I. sv. fol. 237v). Na fol. 161r v I. svazku lazebnici vystřídá siréna, nesoucí mezi křídly 

monogram E. 

 

Muž v kládě 

Nejčastějším společníkem a partnerem v dialogu s lazebnicí v okrajové výzdobě Bible  

Václava IV. je muž v kládě. Mužská postava, která je v lázni obsluhována jednou či více 

lazebnicemi, a která je hýčkána, vískána a hlazena s nemalou péčí. Tato postava je ale na 

                                                 
7 Titulní list Zlaté buly, fol. 1r (ÖNB, cod. 338). 
8 Bible Václava IV., fol. 86´, (ÖNB, cod. 2759). 
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okrajové výzdobě také vězněna. [2] Pevně zaklíněna do klády v podobě písmene „w“ nebo 

„e“ pohlíží k lazebnici s prosbou o pomoc, posílá za ní nápisové pásky. Často je ještě 

připoután řetězem upevněným na krku. Kolem krku, někdy kolem těla, nosí točenici shodné 

barvy jako jeho partnerka – lazebnice. Některé scény se zdají být až humorné. Mimo 

lázeňské scény, kde se objevuje zcela nahý (často přikryt věníkem), nosí nákladné dobové 

kostýmy, které jsou někdy lemovány kožešinou. Na šatech se objevují vyšitá písmena „w“, 

někdy se střídající s písmenem „e“, vzácněji je zde vyšita říšská orlice. Z tohoto pak J. von 

Schlosser a také J. Krása vyvozují, že jde o krále Václava, čehož se drží i ostatní. 

 

Točenice 

Jako točenici označujeme do kruhu svázanou stuhu (závoj, pruh látky) s uzlem a dvěma 

volnými cípy.9 Někdy je zobrazena jako samostatný objekt, [3] jindy tvoří spíše ornamentální 

prvek výzdoby. Je bílá nebo modrá (ojediněle také zelená). Uprostřed ní, jako v kruhu, 

usedají všechny další emblémy výzdoby – král, lazebnice, ledňáček, písmena „w“ a „e“. 

Jednou ji mají postavy obtočenou kolem pasu, jindy kolem krku nebo i kolem čela.10 Vlaje 

na kolčím helmu i heraldickému lvu. 

 

Ledňáček 

Ledňáček říční (Alcedo hispida),11 tento u vody hnízdící drobný ptáček s nádherně 

zbarveným peřím, oživuje stránky rukopisu nejen svou přítomností, ale někdy i humorným 

klováním postav a šplháním po akantových úponcích. Objevuje se jednotlivě, v párech  

i v hejnech. Usedá lazebnici na vědro nebo věník, nosí písmena „w“ a „e“  i devízy v zobáku. 

Sedí v točenici, pozoruje scény. [4] J. von Schlosser uvádí různé pověsti svědčící o jeho 

                                                 
9 Točenice je zavázána tak, že se na pohled zdá, jakoby šla rozvázat jedním tahem. 
10 J. Krása upozorňuje na to, že na několika obrazech je zřejmá i její vlastní role v dobovém kostýmu. Objevuje 
se na hlavě panovníka v bibli (titulní list Ex, fol. 53v) a Václava jako krále římského ve 
Vídeňském astrologickém sborníku (ÖNB 2352, fol. 34r, 95r). A také upozorňuje na to zpodobení Alfonse 
Kastilského nebo na zpodobení císaře jako solárního jezdce v Bellifortis. Srov. Josef KRÁSA: Rukopisy Václava 
IV, Praha 1974, 62. Kolem čela se vyskytuje i na hlavě dámy ve Zlaté bule (ONB 338), fol. 33v. A na scéně 
Zavraždění sv. Václav ve Svatováclavské kapli pražské katedrály, ji má jedna postava obtočenou kolem čapky. 
V katalogu k výstavě Sigismund. Rex et Imperator si můžeme povšimnout četných dokladů jejího znázornění. 
Například na fragmentu pohřebního roucha vévody Ernst dem Eisernen (Arnošta Železného), 252. Další příklady 
jsou uvedeny v další kapitole u jednotlivých badatelů, hlavně u H. Hlaváčkové a K. Benešovské.  
11 Srov. Lieselotte WEHRHAHN-STAUCH, Eisvogel, in: Lexikon der Christlichen Ikonographie I, Freiburg i. B. 
1968, col. 597–598. Srov. Christian HÜNEMÖRDER, Eisvogel, in: Lexikon des Mittelalters III, München / Zürich 
1986, col. 1759–1760. Srov. Sigfrid und Lothar DITTRICH: Lexikon der Tiersymbole. Tiere als Sinnbilder in der 
Malerei des 14.–17. Jahrhnderts, Petersberg 2004, 84–88. Srov. Jan ROYT / Hana ŠEDINOVÁ: Slovník symbolů. 
Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998, 127–128. 



 14 

velké chytrosti a oblíbenosti u hospodyň, kvůli chytání hmyzu.12 J. Krása si naopak všiml, že 

na fol. 25r v I. sv. bible, kde se místo lazebnice objevuje lazebník, je ledňáček nesen na ruce 

opicí.13  

 

Divý muž 

Další postavou je fantastické vousaté, chlupaté stvoření s dlouhými vlasy. Postávající 

ušlechtile na okrajích stránek. Často s posláním být heroldem a štítonošem nesoucím český 

nebo říšský znak na štítě, držícím kopí. [5] Nejednou má na hlavě helmici. Skrývá se 

v akantu, jehož větve někdy jakoby vyrůstaly z jeho paží. Občas výstražně mává kyjem nebo 

si pohrává s nástroji lazebnice – vědrem a věníkem. Kolem pasu nebo hlavy (pokud zde 

nemá točenici) má i dubové listí. Ve volné hře bojuje se svým druhem, ba dokonce i s 

českým lvem, čímž vnáší do okrajových scén i trochu rozruchu.14 V rukopise se objevují 

dokonce i dvě divé ženy15, které mají ve vlasech zřetelné ženské ozdoby. Josef Krása 

doplňuje informaci o fantastických zvířatech ještě o dvojici zápasících kentaurů a sirénu 

s písmenem „e“ mezi křídly.16 

 

Písmena „w“ a „e“ 

Stále se objevující písmena „w“ a „e“ tvoří „základní akord“ zobrazení. Vyskytují se 

samostatně nebo vzájemně propleteny. Jak už bylo výše řečeno, kláda v níž jsou zajatci 

uvězněni má právě tvar písmen „w“ nebo „e“. Bývají ozdobeny křidélky [6] nebo korunou, 

jednou dokonce císařskou tiárou. Na fol. 186´ balancuje volavka a naproti ní ledňáček 

s písmenem „e“ v zobáku. Nacházíme je také ve vědrech, ale také jako vzor šatů a „tapetový 

vzor“ na desénech v pozadí miniatur a iniciál. Symetricky se střídají s říšskou orlicí, 

ledňáčkem a točenicí. Jako výjimku uvádí J. von Schlosser příklad z iniciály v mnichovském 

Avennares, kde stojí pod písmenem „w“ zřetelné písmeno „o“, obě s křidélky.17 Ve 

Willehamovi má lazebnice „e“ vyšité na tašce. V Alfonsových tabulkách přebírají spojená 

písmena „we“ funkci šperku, který nosí lazebnice na krku. Jak také poznamenává J. von 

                                                 
12 Srov. SCHLOSSER Julius von: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur 
Faksimile-Ausgabe der Wenzelbibel, Graz 1893, 1981, 273. 
13 Srov. Josef Krása: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 1, 60. 
14 Srov SCHLOSSER Julius von: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur 
Faksimile-Ausgabe der Wenzelbibel, Graz 1893, 1981, 274. 
15 Bible Václava IV., II. sv. fol. 98r. S touto informací přichází SCHLOSSER Julius von: Die 
Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur Faksimile-Ausgabe der Wenzelbibel, Graz 
1893, 1981, 274. 
16 Srov. Josef Krása: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 62. 
17 Srov. Julius von SCHLOSSER: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur Faksimile-
Ausgabe der Wenzelbibel, Graz 1893, 1981, 274. 



 15 

Schlosser, dříve bylo písmeno „e“ špatně interpretováno a bylo v něm viděno písmeno C,  

a tak bylo vztahováno ke Karlu IV. Při této příležitosti bych upozornila na fragment 

okenního rámu uvedeného v katalogu k výstavě Sigismund. Rex et Imperator18 s písmenem 

(kterému je zde přiřknuto písmeno r jako rex), nad kterým je liliová koruna.19  

 

Devízy 

Mimo výše popsané motivy se objevuje i několik devíz na nápisových páskách. Nejčastěji se 

objevující zvolání: „toho bzde toho“, se objevuje v různé ortografii (thoho, toho, bzde, pzde, 

psde). Význam tohoto výroku není doposud spolehlivě znám a natolik se liší u jednotlivých 

badatelů, že jejich vysvětlení bude představeno později.  

Václavova bible obsahuje ještě jiné dva české výroky: „Nu zbohem“ a „toho milý bože“. Na 

fol. 41, II. sv. drží mladý zajatec v kládě nápisovou pásku s „not dy cunig“ a na fol. 27r II.sv. 

se objevuje německy psané dvouverší: „ich pyn wilde unde czam, den guten gut, den posen 

gram“. 

 

Heraldická znamení a jiné postavy 

Lev není jen „ozdobou“ štítů, ale občas opouští své místo, aby se proběhl po akantech a utkal 

se v boji s divým mužem nebo orlicí. Lev i orlice se objevují s královskou nebo císařskou 

korunou na hlavě. Erbovní zvířata v bibli podle J. Krásy mají podobné poslání jako 

v dobových proroctvích, v nichž často zastupovala panovníka. 

Zejména na titulních listech najdeme roztodivná zvířata: ptáky, opice, jeleny, volavku, různá 

fantastická zvířata jako gryfy, draky, lidské postavy, zvířecí lidi. Objevuje se zde i Samson se 

lvem ve scéně okrajové výzdoby (Bible Václava IV., I. sv. fol. 56´). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 srov. TAKÁCZ Imre (ed.): Sigismund. Rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismund von 
Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog, Budapest 2006, 449, kat. heslo 5.12. 
19 Toto písmeno je svým tvarem srovnatelné s korunovaným „e“, které se vyskytuje v rukopisech Václava IV. 
Proto si myslím, že nejde o písmeno „r“ ale „e“.  
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IV. Historický vývoj interpretace emblémů 

1. Julius von Schlosser 

 

Julius von Schlosser rozdělil svou studii20 na tři základní části. První část nese název Popis 

miniatur v rukopisech krále Václava. Je dále rozčleněna do devíti kapitol podle jednotlivých 

rukopisů. Druhá část je nazvána Okrajová výzdoba ve Václavových rukopisech. Třetí je 

věnována malířům krále Václava a jejich umění. 

J. von Schlosser po počátečním výčtu zobrazení miniatur začíná svou práci popisem pěti 

skupin emblémů v rukopisech (lazebnice, zajatce-krále, točenice, ledňáčka a divého muže), 

připojuje zmínku o monogramech a devízách (ty považuje za hrubou obdobu Catullova 

výroku: „pedicabo ego vos“). Připojuje znázornění emblémů na jiných památkách (Liber 

contractuum domorum, Staroměstské mostecké věži). Následuje pověst o „pěti pražských 

kachničkách“. Dále rozvíjí téma alegorie vztahu krále a lazebnice. 

J. von Schlosser začíná výklad emblémů vylíčením milostné alegorie se symboly věznění  

a spoutání. Uvádí příklady z evropské literatury, kde je použit obraz lásky jako pout a řetězu. 

Tato pouta byla jako „uzel lásky“ (love-knot) obvyklým symbolem, básnickým obrazem, po 

celou dobu středověku. Uvádí příklad rytířského řádu, založeného prý Ludwigem von Tarent 

po r. 1352, který „uzel lásky“ nosil jako emblém na prsou. A zmiňuje zvyk nosit děvčatům 

takovýto uzel na sv. Valentina. Zmiňuje další příklady a zařazuje toto zobrazení do 

„erotického okruhu“ zobrazení. Interpretuje jednu z barev – modrou jako středověký symbol 

věrnosti a stálosti. Za uzel lásky řadí řetěz a kládu, které se objevují v rukopisech 

v souvislosti s obrazem věznění. Obraz lásky jako žaláře opět z literatury dokládá. 

Interpretaci ledňáčka začíná jeho lidovým jménem v evropských jazycích – královský rybář. 

Pokračuje antickou bájí o věrné manželské lásce, báji o Alkyóne. 

Divý muž podle něj patří také ke středověkému obrazu erotiky. Dává příklady divadelních 

her s divými muži a bály. Jako příklad uvádí „Ballet des Ardents“, jež se konal 29. ledna 

1393 na francouzském dvoře u krále Karla VI., který sám byl v masce divého muže, a který 

jen tak tak unikl smrti v plamenech. Uvádí, že je to moc lásky, která přemáhá zvíře 

 a poločlověka. 

Pro monogramy „w“ a „e“ uvádí J. von Schlosser také mnoho příkladů vycházejících 

z okruhu evropských dvorů. Podle něho často skrývají jméno milence, které je nevhodné 

uvést ve dvorské poezii v úplnosti. Iniciála „w“ v gotickém orámování se objevuje na zlatých 

                                                 
20 SCHLOSSER Julius von: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur Faksimile-
Ausgabe der Wenzelbibel, Graz 1893, 1981. 
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florintech Václava. Také zadní strana těchto mincí je zajímavá tím, že český lev je na ní v té 

stejné točenici, v níž se obyčejně objevuje ledňáček. 

Král Václav nosí v okrajové výzdobě často šaty, které jsou zdobeny jeho iniciálami nebo 

orlicí – nejčastěji však iniciálou „e“. Upozorňuje na desény na šatech pokrytých monogramy 

v jiných výtvarných dílech i na zobrazení postav v takto dekorovaných šatech. 

Dále mluví o kole Štěstěny, které se objevuje v Astronomickém rukopise Václava IV., fol. 

86r. 

Začíná mluvit o lázni v kontextu středověké literatury, jako o místu milostných schůzek. 

Dále pokračuje Hájkovou bájí o lazebnici Zuzaně, její odměně za vysvobození krále – 

privilegiích pro lazebníky a lazebnickém znaku. Dodává, že již Palacký a Pelcl vyvrátili 

pravdivost této báje a argumentuje tím, že Hájek mohl zobrazení lazebnice vidět snad jen na 

Staroměstské mostecké věži. V popisu erbu lazebníků, kde se objevuje zelený papoušek, 

jasně rozpoznává změněného ledňáčka. 

Dokládá, že bible byla opisem bible Martina Rotleva, a že již úvodní věnovací verše ji dávají 

do vlastnictví královskému páru Václava a jeho druhé ženy, Žofie Bavorské. Na tomto místě 

uvádí souvislost lazebnice s korunou nebo lazebnice, která se vyskytuje s říšským znakem 

poblíž. Označení milenky jako královny nebo císařovny nebo jako lichotivé oslovení není 

podle něj tehdejší poezii cizí.  

Dodává, že i přes středověkou naivitu je naprosto absurdní se domnívat, že by král nechal 

znázornit svůj nemanželský poměr s dívkou tak nízkého řemesla právě v bibli, která je mimo 

to určena královskému páru. Upozorňuje na to, že druhé Václavovo manželství bylo 

výsledkem jeho vůle. Poukazuje na stejné postavení lazebnice jako několikrát znázorněné 

královny a na stejné hierarchické postavení s Václavem, čímž pokládá závěr, že jde  

o královnu Žofii, za naprosto jasný. To je ještě potvrzeno identifikací monogramu „e“ 

s dalším královniným jménem Euphemia, které se vyskytuje v různých variacích (Offney, 

Offimia, Offka). Na otázku, zda není neslušné znázornit královnu jako lazebnici v lázni, 

odpovídá, že středověký svět vnímal nahotu jinak a k povinnostem vznešených dam patřilo 

vískání ve vlasech. Dodává však, že i lazebnice je alegorií. Vždyť z jiných literárních 

pramenů vidíme, že šlechtici své milé označovali roztodivnými pojmenováními – lékař, rytíř 

i Loba – vlčice21, Selvaggia atd. Tady uvádí ještě zobrazení Sirény, které se objevuje na III. 

sv. fol. 161r. 

                                                 
21 Peire Vidal, dokonce použil pro jméno své vyvolené výraz, Loba (von Penantier), označující vlčici. Srov. 
Julius von SCHLOSSER: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur Faksimile-Ausgabe 
der Wenzelbibel, Graz 1893, 1981, 297. 
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V otázce dvorského řádu mluví o Řádu lázně, který měl být založen Richardem II., podle 

jiných r. 1390 jeho nástupcem Jindřichem IV. Anglickým jako „The most honorable Order of 

the Bath“ a uvádí, že ještě dnes existuje. Řád prý dostal své označení od hlavní ceremonie při 

jmenování nových rytířů, která spočívala v tom, že mužům, kteří žádali o přijetí, byla 

nabídnuta za slavnostních okolností koupel. Tito rytíři pak měli být vykoupáni ode všech 

neřestí. Není nemyslitelné a odpovídalo by to charakteru doby, jak říká Schlosser, kdyby se 

nechal Václav při svých námluvách přijmout do takového stavu rytířů lázně, vždyť 

v Bavorsku byl tento řád také rozšířen. Tak by mohl používat třeba jako upomínku na toto 

spojení postavu lazebnice jakožto heraldický symbol.  

Jako další příklad uvádí Řád copu.22 Dále dává do souvislosti emblémy vévody z Berry, který 

používal: medvěda s modrou korouhví, labuť23, erb s liliemi, monogram „v“ a „e“, nápisovou 

pásku s devízou „Le temps vendra“. Uvádí pak různé způsoby použití a výskytu. 

 

 

2. Josef Krása 

Josef Krása svou obsáhlou publikaci člení do pěti částí: 1. Vznik a osud dvorské knihovny,  

2. Obsah sbírky, 3. Symbolika okrajové výzdoby, 4. Iluminace dvorských rukopisů,  

5. Poznámky a tabulky.  

Začíná také popisem emblémů a všímá si jejich nestejnoměrného rozvržení ve Václavových 

rukopisech. Stejně jako J. von Schlosser poukazuje na emblémy na Staroměstské mostecké 

věži. Dodává však, že se tak Václav chtěl těsněji připojit k otcovu triumfu; na Staroměstské 

radnici, i na vazbě Knihy zápisů z roku 1400. Doplňuje informaci o ledňáčku s rybou 

v zobáku na klenotu erbu Reinharta z Mühlhausenu. Předpokládá, že královy emblémy byly 

součástí výzdoby staroměstských domů, které král užíval a snad i jeho sídel: Točníku, 

Žebráku, Křivoklátu, Vlašského dvora a Nového hradu. Pokračuje popisem zdobeného sedla, 

které sice zmínil i J. von Schlosser, ale více je nepopsal, a také Václavovy zlaté mince 

s točenicí, písmenem W a českým lvem. Zjistil výskyt dalších Václavových emblémů: 

točenice na titulním listu misálu P4 knihovny Metropolitní kapituly v Praze a monogramu W 

v misálu cod. 1850 ÖNB. Poukazuje na přežívání dvorských odznaků i v pozdější době. 

                                                 
22 Krásné zobrazení šperku na krk v podobě copu  přináší katalog Sigismund. Rex et imperator. Kunst und 
Kultur zur Zeit Sigismund von Luxemburg 1387–1437, 254. 
23 srov. přívěšek ve tvaru labutě in: TAKÁCZ Imre (ed.): Sigismund. Rex et imperator. Kunst und Kultur zur 
Zeit Sigismund von Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog, Budapest 2006, 354–355, heslo 4.62, 4.63. 
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Zmiňuje báj z Hájkovy kroniky, přidává jména historiků, kteří jí uvěřili i ty, kteří dokázali 

její chyby.  

Divého muže označuje za doprovodnou figuru lazebnice. Podvojný symbol přírodní síly, 

dobré i zlé, potomka antických satyrů, který má pevné místo v říši kurtoazní lásky. Pokládá 

jej za symbol nespoutané plodivé síly přírody. Patří podle něho „k romantickému cítění doby, 

která hledá cestu k volné, nevázané přírodě, cestu do lesů a polí, kam se utíkaly všechny 

dekadentní periody (a pozdní středověk byl jednou z nich).“24 Divý muž pak také 

v rukopisech zastupuje krále.  

Lazebnici považuje za nejméně přístupný motiv celé dvorské symboliky. Srovnává rukopis 

bible, společný pro manžele, Willehalma jako apoteózu manželské věrnosti. I on srovnává 

oslovení dam, přidává příklad z české poezie – Tkadlečka a jeho Adličku pernikářku – 

personifikaci milenky jako dárkyně sladkosti.  

Nadnárodní ráz dvorských kultur, umění internacionálního slohu mělo podle něho mnoho 

společných znaků. Jedním z nich bylo úsilí o obrodu rytířství, o návrat jeho zlatého věku. 

Bylo únikem do lepší minulosti, snahou tehdejší nemocné společnosti, která se chce 

rytířstvím obnovit. Cituje z knihy J. Huizinga velké množství řádů i s jejich odznaky. 

Krása spojuje dvorské prostředí a dvorské umění vzájemně se ovlivňujícím vztahem pravidel, 

řádu, módnosti, vášní pro život a přírodu, naturalismus. Ukazuje dvorskou lásku plnou 

erotické symboliky, která se transformovala živými obrazy a představeními z antické 

mytologie. Je rafinovaně skrytá i plná otevřenosti. Vykresluje obraz doby i počínajícími 

pocity nejistoty, melancholie, krize představ – rodí se ikonografie tanců smrti a jiný typ 

náhrobků. 

Pochybnosti o spojitosti monogramů s Žofií Bavorskou a jejich chronologickém zařazení 

v souvislosti s řádem lázně, které zpochybnil J. Neuwirth, F. M. Bartoš a A. Friedl nejsou 

doposud objasněny. Podotýká, že emblémy, které J. von Schlosser vyložil jako alegorii 

vyrůstající z dvorské kurtoazní literatury, sám vidí polysémanticky. Jeho interpretace nevede 

proti Schlosserovi, nýbrž paralelně s ní v několika rovinách. Tuto mnohovrstevnatost 

literatury, pro tehdejší dobu tak příznačnou, dokládá románem Guillauma de Lorris a Jeana 

de Meung: Román o růži; skladbou Thomase Uska: The testament of Love a ostatními 

velkými autory alegorie. Z u nás známé literatury zmiňuje Oráče z Čech. Upozorňuje na 

možnou spojitost Lazebnice a Venuše v souvislosti s titulním listem Zlaté buly a tím, že se 

zde objevují dvě zvířata – medvěd a opice – průvodci Venuše. Srovnává obraz Triumfu 

                                                 
24 Srov. Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 70. 
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lásky, kde je Venuše adorována rytíři, s podobným zobrazením v titulním listě Ptolemaiova 

Quadripartitu, kde je lazebnice-Venuše uctívána Václavem. Rozšiřuje obraz smíšením Frau 

Minne s Venuší.  

Typologický vztah zobrazení lazebnice a Václava se starozákonním textem a scénami je 

těsný. Objevují se ve spojení s význačnými postavami Mojžíšem, Samsonem atd. Se 

zobrazením archy úmluvy [7], oltáře, obřadu očišťování, pomazání, obětování, proroctví  

o zaslíbené zemi, proroctví o Mesiáši a předobrazů Krista. Nejčastěji však ve třech 

skupinách: 1. starozákonní páry se vztahem k předobrazu Krista, 2. starozákonní obřady,  

3. proroctví o zaslíbené zemi. Bohužel zatím tato teorie platí jen na první svazek, ve 

zbývajících je těžké postihnout souvislosti. Nelze také říci, že jsou pevně určeny, zaleželo to 

do jisté míry i na chápavosti malířů a pokynech pro ilustraci.  

Dále se J. Krása snaží popsat vztah Václavova dvora k náboženským otázkám. Označuje jeho 

přístup za jiný, než jaký měl jeho otec. Poukazuje na schizmatem sžíranou církev, nechuť  

k přílišnému dogmatismu jedněch a Václavovu svobodomyslnost, jeho příklon k reformnímu 

směru. Také na obdiv Žofie Bavorské k Janu Husovi. Za oblíbenou četbu krále označuje 

Zjevení sv. Brigity! Na bedra krále Václava naložili mnozí utopické naděje o nápravě církve, 

společnosti i říše. J. Krása podává obraz lázně jako symbolu všestranného duchovního 

obrození, znovuzrození k nové, vyšší formě života, který za své přijal humanismus  

i renesance. Podle něj je tento symbol blízký i reformaci. V bibli je obraz obnovení spjat se 

křtem a zmrtvýchvstáním. Obnova je blízká i Pavlovým listům, kde ostatně vystupuje 

lazebnice v přímém vztahu s apoštolem Pavlem.  

Poté ukazuje lázeň v kontextu císařského korunovačního obřadu jako ceremoniál v předvečer 

pasování na rytíře a jako symbol vykoupení padlých v křížových výpravách. V anglickém 

The Order of the Bath, jehož členové tvořili družinu krále, není ve zprávách ani statutech 

žádná zmínka o roli žen. Lázeň byla důležitá i v procesu přeměny kovů ve středověké 

alchymii. Zde navazuje na C. G. Junga25, neboť podle něj je středověká alchymie paralelou 

duchovního očištění a Zmrtvýchvstání Krista a celý alchymický proces byl vykládán jako 

cesta vykoupení. 

V závěru označuje všechny symbolické významy lázně v základě za souznačné. Neznáme 

prý cestu, jak se řád prosadil, ani ty, kdo jej kromě Václava podporovali. Jeho důležitost 

spatřuje především v naplnění utopické ideje o dokonalejším životě a světě, která nebyla 

v ostatních řádech přítomna. Odtud má pramenit i erotická stránka řádu. „Řád patrně 

                                                 
25 Srov. Carl G. JUNG: Psychologie und Alchemie, Zürich 1944, 486. 
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vycházel vstříc naději, že Václavovi jako římskému císaři se podaří napravit zkaženou církev 

i pokleslé impérium a dospět k žádoucí univerzální obrodě.“26 Na konec zde upozorňuje na 

osm listů z formuláře italského notáře Jindřicha z Isernie, z doby krále Přemysla Otakara II., 

kde se hovoří o společnosti nebo řádu – o Venušině dvoře (Sacrum Veneris almae palacium). 

Jejími členy měly být zejména osoby duchovního stavu. Mísí se zde neskrývaná erotika 

s odkazy k antické mytologii, upravená do křesťanské podoby. Venuše je vícekrát vzývána 

jako svatá. Předpokládá, že tato literární tradice nemusela být bez významu ani pro Václavův 

dvůr, který s dvorskou kulturou posledních Přemyslovců vázalo více vnitřních pout. 

Na tuto část navazuje kratičké pojednání o ledňáčkovi, který je podle něho ve shodě 

s předpokládaným obrodným významem lázně. Předkládá poznatky dobového Klaretova 

slovníku, který sice neuvádí antickou báj o ledňáčkovi a jen lehce se zmiňuje o alkyónských 

dnech. Je zde však uveden do vztahu k symbolice Krista. Klade dobu líhnutí ledňáčka do 

doby mezi Narozením a Klaněním tří králů, vyzdvihuje jeho ctnosti. Ledňáček byl symbolem 

zmrtvýchvstání a obrody, neboť se věřilo, že před smrtí obnovuje své peří. Uvádí jeho 

umístění v hornorýnském obrazu Zahrady ráje z doby kolem r. 1410, kde je ledňáček umístěn 

u pramene živé vody. Zmiňuje i jeho označení v různých jazycích – královský pták, 

královský rybář. 

„Symbolika točenice je sice průzračná, jisté potíže však působí její mnohoznačnost. 

V jednom z významů je označena za „pouto lásky“; to však není její význam primární, ani 

jediný. V nejobecnějším smyslu je totiž výrazem jakéhokoli svazku a může, podobně jako 

věnec, s jehož symbolikou se nejtěsněji stýká, být nositelkou ochrany (zárukou vykoupení ze 

smrti a hříchu jako odznak na náhrobcích), výrazem heroizace, nesmrtelnosti ap.“27 Označuje 

ji za odznak vlády a moci už starých Peršanů, ve středověku tvoří protiklad římského 

imperátorského věnce u východních vladařů, ve středověké ikonografii je záporným 

atributem pohanských východních králů, mudrců a astrologů. Tento negativní smysl však 

ztratila (podle J. Krásy) na konci 14. století a v tomto smyslu ji používal i Václav, který je 

zpodoben několikrát s točenicí pod korunou. Uvádí příklady rodových emblémů Viscontiů, je 

odznakem řádu Modré stuhy (nebo točenice), který byl založen neapolským králem 

Alfonsem XI. roku 1351. Je součástí odznaku braniborského řádu labutě nebo řádu sv. 

Antonína, který vznikl r. 1382 na dvoře Albrechta Bavorského v souvislosti s projektem 

protitureckého tažení. Na konci 14. století se objevuje na eucharistických obrazech Krista 

                                                 
26 Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 91.  
27 Josef Krása: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 96. 
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Trpitele s nástroji umučení. Podle J. Krásy je možné, že tam, kde točnice nemá ani vladařský 

ani kurtoazní smysl, je symbolem především christologickým. 

Zobrazená nahota je podle Krásy v té době ještě omezena na několik příkladů z bible, uvádí, 

že Schlosser v ní spatřuje výraz erotismu dvorské kultury28 a A. Friedl jej vysvětluje ještě 

samoúčelněji, jako výraz tvůrčí vůle, nedbající konvencí a ironizující královnu. Josef Krása 

se pak vrací k představě nezatíženosti společnosti pruderií, jinému vztahu k tělu, který 

pochází ze zkušenosti lázní. Vyvrací tvrzení o tvůrčí vůli malířů, ale přiznává, že někteří 

z nich dospěli „až na pomezí oslavy krásy lidského těla“.29 

Rozebírá vícevýznamovou postavu Oráče, z knihy Ackermann aus Böhmen Jana ze Šitboře, 

v jejím dialogu se Smrtí. V tomto dialogu představuje zástupce lidského rodu potomka, 

prvního oráče Adama, k jehož následnictví se hlásí. Oráč obhajuje důstojnost člověka a jeho 

prvotní dokonalost před Adamovým pádem. 

V souvislosti Pseudo-Augustinových Questiones popisuje J. Krása vytvoření postavy Adama, 

jakožto vzoru dokonalé lidské bytosti, předobrazu Krista, druhého Adama. „Proměnu  

a přerod člověka k vyšší formě líčily jako návrat k blaženému stavu Adamovu (ut redeamur 

ad pristinum statum Adae). Šířily pojmy nastupující renesance: renasci, renovari, 

renascibilitas aj. spolu s nimi i představu očistné lázně člověka v duchovním smyslu.“30 

Dodává, že návrat k prvotnímu stavu lidstva souvisel i s eschatologickými a chiliastickými 

tendencemi, které s blížícím se rokem 1400 vrcholily. Ukazuje z pohledu Fridricha II. 

postavu Adama – prvního krále, který hříchem ztratil nesmrtelnost, svobodu a vládu nad 

světem, a je proto povinností impéria znovu navrátit lidem ztracený stav svobody a volnosti 

v lůně přírody, znovu nastolit přirozenost. Tedy ideální království jako blažený stav prvních 

lidí. Podle J. Krásy je Ackermann nositelem myšlenek konkrétních osob nebo skupin, 

dospívá k nové humanistické představě o lidské důstojnosti a je „legitimním dědicem tradice 

českého dvorského humanismu, odkazu Jana ze Středy.“31 Jestliže je řád lázně utopií o lidské 

obrodě, měl by být sourodý s mýtem Adama.  

„Bezelstné obrazy nahého krále a lazebnice v sousedství biblických scén mohly být tedy 

míněny také jako zosobnění přírodního stavu nevinnosti a mohly mít v tomto mýtu jeden 

                                                 
28 Podle J. von SCHLOSSERA však byla nahota posuzována ve středověku jinak. To, co jsme my (především 19. 
století) ještě nepřekonali, bylo podle J. von Schlossera pro středověk a zejména lázně přirozené. Malíři si odtud 
přinášeli poučení o lidském těle. Poté uvádí příklad divadelní hry, v níž se dívky pohybují v lehkém oděvu. Srov. 
SCHLOSSER Julius von: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur Faksimile-
Ausgabe der Wenzelbibel, Graz 1893, 1981, 297. Neplyne tudíž z toho přímo, že by J. von Schlosser v nahotě 
spatřoval jen výraz erotismu dvorské kultury. 
29 Srov. Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 96. 
30 Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 99. 
31 Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 100. 



 23 

z důležitých pramenů. Lázní jako křtem je král zbavován hříchu, vrací se do stavu rajské 

dokonalosti, k Adamovi, prvnímu ze svých předchůdců.“32 Dále srovnává J. Krása kult ženy 

u mrtvé Danteho Beatrice, Petrarkovy Laury a Oráčovy Markéty. Dochází k tomu, že 

lazebnice není jen oslavou královny, ale že přerůstá své historické určení, mění se v symbol, 

který v sobě shrnuje polaritu lásky od její smyslové stránky, ke ztělesnění lazebnice jako 

Venuše, až po duchovní pól – obrodu a duchovní povznesení.  

Josef Krása se pozastavuje nad symbolikou, kterou Václav použil, nad tím, že se vyhnul 

obvyklým císařským a panovnickým symbolům: císař – slunce (Kristus), a která byla tak 

důležitá pro jeho otce, Karla IV. 

Závěr celé stati tvoří hypotéza o úloze astrologie při volbě emblémů.33 Václav sám ostatně 

celý život naslouchal radám astrologů. Václav IV. se narodil 26. února 1361. „Den jeho 

narození spadá do znamení Ryb, kterému v astrologické systematice, rozdělující podle 

znamení zvěrokruhu celý vesmír, zemskou hmotu i veškerý život na zemi, odpovídá ze čtyř 

elementů voda, z barev bílá, z ročních období zima. V tomto období vycházejí na nebi 

Plejády s hvězdou Akyoné – ledňáčkem a další souhvězdí zimních znamení, která mohla 

volbu emblémů ovlivnit. Kromě ptolemaiovské sféry sledovali středověcí astrologové  

i dekany a fantastická souhvězdí barbarských sfér, jež dobře znali z Abú Ma´šarova 

Introductoria. V zimních znameních se tu objevuje vodní pták, který loví rybu, žena v lodi, 

vědro, podobné těm, jež nosí Václavova lazebnice.“34  Astrologickou rovinou interpretace 

uzavírá Josef Krása rozbor emblémů ve Václavových rukopisech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 idem, 101. 
33 Tak ji sám Josef Krása nazývá. 
34 Tuto pasáž jsem citovala celou proto, aby bylo při dalším pojednání jasné, co je přínos Josefa Krásy a jak se 
mění u jiných badatelů. 
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Směřování Krásovy interterpretace 

Spojitosti a prolínání složité hry emblémů, všech významů, asociací a metafor může naznačit 

schéma : 

KURTOAZNÍ METAFORA 

↓ 

ALEGORICKÁ HODNOTA EMBLÉMŮ 

↓ 

MYŠLENKA ŘÁDU 

↓ 

IDEA DUCHOVNÍHO OBROZENÍ 

↓ 

ASTROLOGICKÉ URČENÍ EMBLÉMŮ 

 

 

3. Gerhard Schmidt  

Gerhard Schmidt podrobně zkoumal interpretace svých předchůdců a rovněž se pokouší 

přinést vlastní řešení, jímž by se vysvětlil význam emblému v rukopisech Václava IV., 

zejména v jeho bibli. Hned na začátku konstatuje, že Václavovy emblémy byly používány  

i osobami, které stály králi obzvlášť nablízku. Z toho důvodu mohly tedy fungovat jako jakási 

„symbolická znaková řeč“. S Juliem Schlosserem se Gerhatd Schmidt shoduje v tom, že 

v ledňáčkovi spatřuje symbol věrnosti, lásky, ale i mazanosti. Zároveň však podrobuje 

Schlossera přísné kritice, kvůli tomu, že „zauzlovaný šátek“ označuje jako „uzel lásky“. Je 

pro něho mylným tvrzením rozpoznávat v tom zpodobení básnické metafory (např. „provaz 

lásky“). Ale protože toto mylné označení převzala i mladší literatura, nemůže jinak než  

u tohoto pojmenování zůstat. Dále však pochybuje, zda točenice může pokrýt všechny možné 

výpovědi. Pro Schmidta je naprosto jasné, že točenice sloužila jako odznak řádu, který Václav 

založil roku 1401 jako „společnost českého krále“. Ještě po Václavově smrti byla točenice 

dále používána za znak příslušnosti k řádu. Také přebírá teorii Rudolfa Chadraby, 

odvozujícího původ Václavovy točenice z točenice Předního východu, i když mu zůstává 

nejasný způsob, jak se mohla tato symbolika dostat na pražský dvůr. 

Zároveň však poukazuje na fakt, že kromě toho, že točenice fungovala jako odznak dvorského 

řádu, se objevuje podobný motiv i u samotného cechu lazebníků. Připisuje jí tedy nejen funkci 

„uzlu lásky“, nýbrž spíše se v ní má vidět „stočený ručník“. Což nás vede k tomu, že je 

akcentován výraz očisty a jejího ideálu, který byl základem ideje řádu – alespoň tedy 
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navenek. Z toho vychází i u lazebnice, které byla přiřknuta funkce reprezentace řádu. Na 

druhé významové rovině vidí v lazebnicích alegorii ctnosti, která krále omývá od všech 

nečistot. Přiznává však, že to není vyčerpávající pokus o vysvětlení. V případě vysvětlení 

obou písmen „w“ a „e“ se zprvu kloní k teorii monogramů krále a jeho druhé ženy Žofie. Líbí 

se mu však i úvaha, že se za nimi skrývá utajované poselství. Návrh řešení Hany Hlaváčkové, 

že „w“ je zkratka pro slovo „welt“ a „e“ pro slovo „erde“35 ho nepřesvědčuje, nicméně 

dodává, že žádné lepší řešení se nenabízí. Zároveň v nich však vidí i možný symbol pro 

svazek, ať už jde o jakýkoliv. Poukazuje na jeden jejich charakteristický rys, totiž že musely 

patřit k oficiálním emblémům, když se s nimi setkáváme na veřejných budovách  

a v rukopisech, které vlastnily osoby blízké králi. To, co ho však zaráží, je množství 

interpretací, které jim byly dány v Bibli Václava IV. Navíc ve všech těchto případech musely 

mít zásadně pozitivní význam. Zároveň si však Schmidt v této chvíli klade otázku – jak se 

tento pozitivní význam dá spojit s tím, že písmena slouží jako kláda? Z toho usuzuje, že 

musela symbolizovat abstraktní pojmy, které musely být navíc ještě velmi ambivalentní, 

neboť na jedné straně vyzdvihují a na druhé straně uvězňují dané osoby. 

Devízu „toho bzde toho“ je však podle něj těžké interpretovat, neboť nevíme, na jaký předmět 

se toto zvolání vztahuje, a ani které sloveso by mělo toto zvolání doplňovat. 

Otázku, proč je tak obtížné emblémy vyložit, zodpovídá „komplexním charakterem krále“. 

Vychází z toho, že to byl král sám, kdo určil figury a formy. Jak a v jaké souvislosti nebo kde 

jsou umístěny, to nejspíš přenechal iluminátorům. Emblémy mohly také obsahovat jak 

oficiální, tak méně oficiální výpovědi. Pro to by mluvil motiv zajetí láskou, který by tak mohl 

být i symbolem úlohy světského panovníka. Ledňáček, točenice a lazebnice jako znamení 

očisty by pak byly krásným signálem navenek.  

Na závěr si Schmidt klade otázku, kdo vlastně mohl do Bible Václava IV. nahlédnout? A pod 

aspektem polysémantického vysvětlení Krásova, dospívá k tomu, že zde bylo více výkladů, 

které Václav poskytoval svému okolí. Jinak jistě osvětloval význam emblémů vzdělanému 

italskému šlechtici, který byl již zasažen raným humanismem, a mohl u něj tak poukázat na 

motiv Venuše a báj o Alkyone; jinak vysvětloval motiv lazebnice opatovi, kdy nejspíš 

poukázal na motiv ctností, a jinak svým nejbližším, kterým se jistě netajil s doslovným 

významem lázeňských scén.  

 

 

                                                 
35 srov. Hana HLAVÁČKOVÁ: The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture, in: Gordon Dillian / 
Monnas Lisa / Elam Caroline (eds.): The Regal image of Richard II. and the Wilton diptych, London 1997, 230. 
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4. Ewa ŚnieŜyńska-Stolot 

Ewa ŚnieŜyńska-Stolot se ve svém článku36 zabývá vyjasněním významu drolerií 

středověkých žaltářů, biblí, hodinek, breviářů a graduálů, které zobrazují znamení zodiaku, 

souhvězdí nebo tzv. paranatellonta – souhvězdí nebo jejich části, které se pojí ke třem 

dekanům jednoho znamení – a také stupně znamení zodiaku. Mezi často vídaná 

paranatellonta a stupně znaků zodiaku patří i pták s rybou v zobáku (Vodnář), postava či 

postavy, uvězněné v kládě (Střelec) aj. 

Užívání kosmických elementů ve středověkých rukopisech bylo důsledkem spojení 

astrologické a křesťanské tradice a vzniku zvláštní vědy – zodiologie. Citáty z bible, 

zakódované pod jednotlivými znaky zodiaku, znamenají jednak – zvláště v žaltářích  

a hodinkách – rytmus křesťanova života, jednak jsou typem exegeze.  

Dešifrování obsahu drolerií dovoluje objasnit smysl jednotlivých či propletených písmen, 

která se objevují ve středověkých rukopisech, většinou českých, a která nejsou ani 

monogramy vlastníků, ani fundátorů, ani tvůrců. Je známé, že astrologové užívali vedle 

figurálních i literní označení zodiakálních znamení. Jestliže známe citáty ze Starého a Nového 

zákona, které podle zásad zodiologie odpovídají jednotlivým znamením zodiaku, můžeme 

akceptovat, že skrývaly duchovní motto vlastníků rukopisů. 

Písmeno E podle ní tedy znamená Lva a odpovídá citátu z Apokalypsy (Zj 5,5).37 Nebo jej 

můžeme podle autorky vykládat také v širším kontextu ve spojení se známým citátem, 

obsaženým ve Hvězdném atlase českých králů: „Leo significat regem Bohemiae, et Virgo 

gentem, et Venus est domina gentis quia coniunctio almamar.“ 

Naši lazebnici identifikuje jako znamení Panny – jako ženu se svazkem zelených klasů38  

a škopkem. Toto znamení bývá také představováno klasem či snopkem klasů, neboť je 

nejjasnější hvězdou v tomto souhvězdí. Dřevěný škopek znamená souhvězdí Poháru, který 

označoval paranatellonta 1. dekanu Panny (řecká sféra). Postava označovaná jako lazebnice 

podle ní představuje zodiakální znamení Panny čili český lid. Točenici, osobní znak Václava 

IV. spojuje se souhvězdím Plachty, které je popsáno v rukopisech Albumazara jako 

Linthaneum, Panni či Sindonis. K divému muži: „It remains to be considered whether the so-

called wild men, appearing towards the end of the 14th, fall under this category of 
                                                 
36 Eva ŚNIEśYŃSKA-STOLOT: Christian Interpretation of the Zodiac in mediaeval Psalters, in: Umění XXXVII, 
1989, 97-111. 
37 Zj 5,5: „.Ale jeden z těch starců mi řekl: „Neplač! Hle, zvítězil lev z Judova kmene, Davidův potomek. On ten 
svitek s jeho sedmi pečetěmi odtevře.“ Potom v textu bible následuje klanění se Apokalyptickému beránku. Toto 
znázornění nebylo pro Václava cizí – jistě je znal z nástěnné malby v kapli sv. Kříže na Karlštejně. 
38 Místo věníku – svazku březových nebo dubových větviček, který slouží ke šlehání těla v lázni, jak jej 
identifikoval již J. von Schlosser: „Diese Figur sit durch ihre ständigen Attribute, den  Kübel und den Badequast 
– ein Blätterbüschel, zumeist aus Birken – oder Eichenlaub.“ s. 271. 
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representations or whether thex are images of an ape as the paranatelonta of the first decanate 

of Capricorn.“39 

Ledňáček – Alcyon může znamenat hvězdu Alkione, patřící do Plejád (paranatellonta  

1. dekanu Býka). Spojení Plachty a hvězdy Alkione představuje Venuši, která posiluje či 

krmí svazek mezi králem Čech a jeho lidem. Se znamením Býka jsou spojeny i citáty z listů 

sv. Pavla Římanům (Řím 11,13; 8,38; 8,39)40a Filipanům (3,17).41 Devízu „toho bzde toho“ 

je podle ní možné pokládat za přání, aby se splnila předpověď Apokalypsy, aby se udržel 

mystický svazek mezi králem Čech a jeho lidem, a vyplnily příkazy Pavlových epištol. 

 

 

5. Katharina Hranitzky 

V katalogu k výstavě Thesaurus Austriacus představuje Katharina Hranitzky své pojetí 

interpretace emblémů spojujících rukopisy Václava IV. Začíná, jak jinak, než historií a osudy 

knihovny. V odpovědi na otázku, co se skrývá za písmeny „e“ a „w“ odkazuje na  

H. Hlaváčkovou, která navrhla pro „e“ slovo „erde“ a „w“ „welt“, poté zmíní teorii Evy 

Irblich, editorky katalogu, která si myslí, že by mohlo jít o elementy vody a země – a tudíž i o 

mužský a ženský princip. Nedoplňuje toto tvrzení však žádným vysvětlením. Zároveň v hesle 

k románu Willehalm (ÖNB, Cod. Ser. n. 2643) poukazuje na fol. 200v tohoto rukopisu, na 

kterém se nachází v miniatuře zasnoubení Willehalma s Kyburg. Toto folio má zajímavou 

okrajovou výzdobu. Po stranách miniatury probíhá lišta posetá zlatými korunovanými 

monogramy, dole pak dvě dvojice divých mužů. Jeden pár drží nad monogramem „e“ korunu, 

pod kterou je točenice a na ní sedí ledňáček. Druhý pár drží helm s korunou, pod kterým je 

erb se znakem krále. Okrajová výzdoba je zde, podle ní, výjimečně v úzkém vztahu 

s námětem miniatury. Jde o přímou a zřejmou analogii mezi českým vládnoucím párem  

a scénou zasnoubení Willehalma s Kyburg. Identifikace krále Václava s románovým hrdinou 

                                                 
39 Eva ŚNIEśYŃSKA-STOLOT: Christian Interpretation of the Zodiac in mediaeval Psalters, in: Umění XXXVII, 
1989, 99. 
40 Řím 11,13 : „Vám (bývalým) pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů vykonávám svou službu s velikou 
pečlivostí.“ Je zajímavé, že před tímto textem se mluví sv. Pavel o tom, že Bůh nezavrhuje svůj lid Izrael, a že 
tento Izrael dojde v budoucnu spásy. To by spíše odpovídalo situaci Václava. 
Řím 8,38-39: „A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic 
budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky 
v Kristu Ježíši, našem Panu.“ 
Sv. Pavel napsal tento list římské církevní obci, většinou vzešlé z pohanokřesťanů a představuje zde svou 
systematickou teologii spásy. Spásu pro všechny, kdo věří a nový život pro všechny pokřtěné. 
41 Flp 3,17: „Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu.“  
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Willehalmem sugeruje i písmeno „w“, které se zrcadlovitě odráží, a kterým verš pod 

obrázkem začíná (Wilhelm got willekommen).42  

Znovu připomíná, že teorie, kdy postavou lazebnice je znázorněna královna Žofie, není 

možná, protože se zde jednak objevuje více lazebnic najednou a v románu Willehalm se 

lazebnice objevuje již dva roky před svatbou s královnou Žofií. Poukazuje také na obecnější 

teorii,43 kdy lazebnice je „ta, která má za úkol co nejvíce zpříjemnit koupajícímu pobyt 

v lázni“ a „symbolem pro uspokojení rozkoše“44. Katharina Hranitzka si všímá rozdílu, kdy je 

král oblečen a kdy je nahý a přikládá mu výpovědní hodnotu.   

K otázce „dílny Václava IV.“ říká, že toto označení je možné jen tehdy, když se tím myslí 

skupina iluminátorů, jejichž nejdůležitější díla byla určena pro krále, nevystupovali vždy 

společně, nebyli vázáni určitým stylistickým zaměřením, sami zaměstnávali pomocníky, 

pracovali i na jiných než královských zakázkách, pocházeli z různých krajů, nikdy 

nepracovali všichni spolu atd. 

Ze stylistických důvodů oponuje dřívějšímu datování bible (H. Hlaváčková).45  

Snaží se o rozdělení jednotlivých osmi iluminátorů a spolu s Thomasem, Schmidtem  

a Krieger46 mluví o jednom vůdčím umělci, který vytvořil celý obrazový program, patrně 

s ohledem na přání krále.  

Celý text Kathariny Hranitzky je proložen teoriemi z předchozího bádání a názory 

jednotlivých badatelů. Není z něj zcela jasné, co si sama autorka myslí a výroky jsou často 

velmi relativizující. Tato její relativizace výroků značně ztěžuje i překlad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 srov. Katharina HRANITZKY: Zu den Handschriften König Wenzels IV. von Böhmen, in: IRBLICH Eva 
(ed.): Thesaurus Austriacus. Europas Glanz im Spiegel der Buchkunst, Wien 1996, 126. 
43 Marcel THOMAS / Gerhard SCHMIDT / Michaela KRIEGER: Die Bibel des König Wenzel, Graz 1989, 147. 
44 srov. ibidem, 147. 
45 srov. Katharina HRANITZKY: Zu den Handschriften König Wenzels IV. von Böhmen, in: IRBLICH Eva 
(ed.): Thesaurus Austriacus. Europas Glanz im Spiegel der Buchkunst, Wien 1996, 116, srov. Hana Hlaváčková: 
Kdy vznikla Bible Václava IV., in: Bukovinská Beket / Konečný Lubomír (ed.): Ars longa. Sborník k nedožitým 
sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 77. 
46 srov. Marcel THOMAS / Gerhard SCHMIDT / Michaela KRIEGER: Die Bibel des König Wenzel, Graz 1989, 
92. 
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6. Hedwig Heger 

O výklad emblému Václava IV. se pokusila i Hedwig Heger. Všechny její uvedené úvahy ústí 

do jedné – obrazu Václava IV. jako císaře.  

Začíná nejprve příkladem okrajové výzdoby iniciály stvoření (sv. I., fol. 2v), kde se 

setkáváme v levém dolním rohu stránky s postavou uvězněnou v písmenu „e“, nad ním je 

posazenou koruna s kamarami s mitrou, což je pro Heger jednoznačný odkaz na císařský 

ceremoniál. 

Druhý důležitý a k tomu se vztahující argument nachází u zobrazení královského páru v druhé 

miniatuře prvního svazku (fol. 2r). Také zde je král ozdoben stylizovanou korunou 

s kamarami. Vyvozuje z toho, že jde o „representační portrét vládnoucího páru zobrazením 

zbožného přání být císařským párem.“ 

Poukaz na skryté přání být císařem v symbolice Bible Václava IV. vidí Heger také u točenice. 

Na základě rozdílného způsobu zobrazení a různého použití jako „pásky přes čelo“ připomíná 

její shodu s antickým diadémem nebo královskou páskou. Podle ní zapadá „perská točenice, 

která symbolizuje světovládu“ do obrazu císaře. Ledňáček, jakožto symbol zmrtvýchvstání, 

pak orientální točenici pokřesťanšťuje. I pro lazebnici nachází na této rovině výkladu autorka 

místo: nemohla by být lazebnice pars pro toto pro vytouženou lázeň? Vždyť i postava krále je 

zobrazena nezastřeně. Myslí si, že by těžiště výpovědi u postavy krále a lazebnice mohlo 

spočívat v pojetí lázně: vedle četných jiných možností by mohla očišťující lázeň připomínat, 

že král může za pomoci lazebnic vystoupit ze svého symbolického zajetí.  

Při výkladu „w“ a „e“ v nich nevidí dvě oddělené iniciály, nýbrž jednoduše monogram krále 

Václava aspirujícího na císaře. 

V pojetí Heger je Bible Václava IV. vrcholem královské dvorské knihovny a i na ní se 

ukazuje touha po císařství. Vidí ji jako „Gesamtkunstwerk“. Bible ve své nádheře a velikosti 

není určena k soukromému účelu, nýbrž jako předmět representace na cestě do Říma, na cestě 

k císařské korunovaci. Neboť Václav IV. znal od otce atmosféru spojenou s císařstvím. Ať už 

jsou důvody jakékoliv, nikdy nedošlo k Václavově korunovaci na císaře. Pamatoval však na 

všechny nezbytné insignie v životě vládnoucího panovníka. Alespoň ve fantasii, píše Heger, 

se mu tato idea splnila. 
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7. Hana J. Hlaváčková 

Hana J. Hlaváčková se ve svém příspěvku The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court 

Culture domnívá, že práce na bibli Václava IV. začaly o deset let dříve, než se dosud 

předpokládalo, a to na konci 70. let, nebo kolem roku 1380, ještě před odjezdem princezny 

Anny do Anglie. Pokládá ji za nejstarší a první rukopis ze sbírky krále Václava, časově starší 

než román Willehalm, datovaný 1387. Poukazuje na to, že bible není datována a není 

dokončena. V prvním svazku na fol. 2r, kde sedí král s královnou, o níž se J. von Schlosser 

domníval – díky interpretaci písmene „e“, že jde o královnu Žofii, tuto domněnku vyvrací 

dvěma argumenty. První argumentem je, že na třech foliích bible (fol. 2v, fol. 99 a fol. 134) 

prvního svazku je bíle přemalován erb47, který patřil Václavově ženě. Na fol. 2v, kde není štít 

docela překryt bílou barvou, můžeme identifikovat bílo modré heraldické kosočtverce, které 

zdobí bustu Jany Bavorské na triforiu v pražské katedrále. V následujících svazcích se 

objevuje jen český a říšský erb. Druhým argumentem je, že trůnící královna je korunovaná. 

Jana Bavorská byla korunována českou královnou v roce 1370 a římskou královnou spolu 

s Václavem v roce 1376. Druhá manželka, Žofie Bavorská, byla korunována českou 

královnou až po jedenácti letech manželství, v roce 1400 (za neúčasti Václava). „In my 

opinion it is evident that the queen mentioned and depicted in the Prologue of the Bible is 

Wenceslas´ first wife, Johanna, and that work on the Bible began during her lifetime and 

perhaps continued after her death in 1386.“48 Přemalování se událo po smrti Jany Bavorské, 

ale ještě před svatbou se Žofií Bavorskou. 

Přijetí tohoto raného datování je podle ní důležité pro interpretaci okrajové výzdoby. Klíčem 

k porozumění emblémům je podle ní ledňáček. „However, in relation to the Creation, the 

Halcyon49 also holds a different meaning. In the commentaries on the Hexaemeron (Six Days 

of Creation), beginning with Ambrose, followed by Isidore of Seville, Rabanus Maurus, and 

many others even down to Comenius in his Orbis Pictus, this bird is prominently listed as one 

of the first animals to be created; since the kingfisher rears its young in the time of tempest 

                                                 
47 Toho si všiml již Josef Krása: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 144, více na to však nepoukazuje. 
48 Hana HLAVÁČKOVÁ: The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture, in: GORDON Dillian / 
MONNAS Lisa / ELAM Caroline (eds.): The Regal image of Richard II. and the Wilton diptych, London 1997, 
224. 
49 Srov. Lieselotte WEHRHAHN-STAUCH, Eisvogel, in: Lexikon der Christlichen Ikonographie I, Freiburg i. 
B.1968, col. 597–598. Srov. Christian HÜNEMÖRDER, Eisvogel, in: Lexikon des Mittelalters III, München/Zürich 
1986, col. 1759–1760. Sigrid und Lothar DITTRICH: Lexikon der Tiersymbole. Tiere als Sinnbilder in der 
Malerei des 14.–17. Jahrhunderts, Petersberg 2004, 84–88. Srov. Jan ROYT / Hana ŠEDINOVÁ: Slovník symbolů. 
Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998, 127–128. 
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and bitter winter, it is also a symbol of fertility.“50 Ten podle ní symbolizuje pars pro toto 

všech stvořených tvorů. Lazebnici považuje za representaci Venuše, jak už naznačil Josef 

Krása51 (Venus Verticordia, Venus genitrix) mateřskou bohyni plodnosti. „Byla uctívána 

v Římě v pozdně antickém období jako bohyně plodnosti, a to způsobem pro nás velmi 

aktuálním: jarní rituální lázní žen, která měla zajistit jejich plodnost.“52  

Ve svém článku The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture53 považuje 

točenici za velum, symbolizující nebe – firmament a úplného celku universa. Písmeno „w“ 

může být prvním písmenem jména Václava. Nesouhlasí s teorií „e“ jako písmene jména 

Euphemia. Není to podle ní synonymum jména Žofie, protože je můžeme najít i v románu 

Willehalm, který vznikl dva roky před svatbou se Žofií. Písmena „w“ a „e“ jsou pro ni 

počátečními písmeny slov „Werld“54 a „Erde“, což podle ní spolu s lazebnicí jako symbolem 

plodnosti, bylo pro Václava, který neměl děti, důležité. Domnívá se, že okrajová výzdoba je 

založena na ikonografii šesti dnů stvoření. To, že se v prvním svazku bible objevují všechny 

emblémy dohromady ji vede k ranější dataci – před román Willehalm. Řád lázně je z jejího 

pohledu až druhotným pramenem emblémů.  

Podle ní jde v případě emblémů o representaci teologických a kosmologických alegorií.55 

Okrajová výzdoba je podle ní osobním výrazem královy moderní zbožnosti, protože nesleduje 

vzory v té době v Čechách běžné. Ikonografie iniciál jednotlivých knih nerespektují začátky 

knih a v několika případech ani biblický text. Iniciály tak tedy patří k symbolické úrovni 

okrajové výzdoby.56  

Považuje za velmi důležitou jazykovou stránku bible. Jako jediná si všímá, že se zde kromě 

Hochmitteldeutsch, v níž je psán vlastní text bible a dále latiny v přípiscích pro malíře  

a češtiny v devízách, objevuje také hebrejština.  

                                                 
50 srov. Hana HLAVÁČKOVÁ: The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture, in: GORDON 
Dillian / MONNAS Lisa / ELAM Caroline (eds.): The Regal image of Richard II. and the Wilton diptych, 
London 1997, 227. 
51 srov. Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 78–81. 
52 Hana HLAVÁČKOVÁ: Kdy vznikla Bible Václava IV., in: BUKOVINSKÁ Beket / KONEČNÝ Lubomír 
(ed.): Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, 71. 
53 Hana HLAVÁČKOVÁ: The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture, in: GORDON Dillian / 
MONNAS Lisa / ELAM Caroline (eds.): The Regal image of Richard II. and the Wilton diptych, London 1997, 
228. 
54 Starší forma slova „welt“. 
55 Srov. Hana HLAVÁČKOVÁ: Old Testament Scenes in the Bible of King Wenceslas IV, in: HELLER Jan / 
TALMON Shemaryahu / HLAVÁČKOVÁ Hana (eds.): The Old Testament as inspiration in culture. 
International academic symposium Prague, September 1995, Třebovice 2001, 135. 
56 srov. Hana HLAVÁČKOVÁ: Old Testament Scenes in the Bible of King Wenceslas IV, in: HELLER Jan / 
TALMON Shemaryahu / HLAVÁČKOVÁ Hana (eds.): The Old Testament as inspiration in culture. 
International academic symposium Prague, September 1995, Třebovice 2001, 136. 
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Všimla si také, že se zde nachází hebrejské nápisy na tabulkách ve scénách s Mojžíšem  

u Mistra Balámovy historie, a také je patrná tato znalost židovských reálií v případě 

iluminátora knihy Esdrášovy II. (= Nehemiáš 8, sv. III., fol. 103v), kterého Josef Krása 

identifikoval jako Mistra Willehalma. Mladší Frána, který v jedné části pracoval bez pomoci 

staršího pomocníka a učitele – Mistra Balámovy historie, nejenže napsal nápisy na tabulky 

Dekalogu latinsky, ale dokonce zobrazil menoru jako sedm malých lampiček zavěšených na 

stromě (Num 8, I. Fol. 140).57 To je podle ní dáno ne tak „internacionálním slohem“, ale spíše 

situací v Praze samotné, kde se všechny uvedené jazyky používaly.58  

Hana Jana Hlaváčková si všimla také dřívějšího výskytu točenice v iluminovaných 

biblických písních v porýnském rukopise z doby kolem r. 130059, kde se ve vnitřním poli 

objevuje Nejsvětější Trojice. Je podle ní také atributem moudrosti, vědění, porozumění 

celku, daru Ducha sv. – stává se tak korunou moudrosti.60  

Ve sborníku Konference k založení Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze61 

poukazuje na malovanou zelenou točenici s písmenem „w“ na svorníku klenby v kapli sv. 

Doroty v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. V klenbě chórového ochozu je fragmentálně 

zachovaná malba točenice s písmenem W a ledňáčkem. A v arkádě boční chórové přepážky 

písmeno „w“ s korunkou, ve vedlejší arkádě na štítku písmeno L, tvořící počáteční písmena 

Vladislava a Ludvíka Jagellonského.  

„Přetrvání symboliky W a točenice, popř. i ledňáčka, do jagelonské doby může být 

vysvětleno vědomým historismem Vladislava Jagelonského nebo i jeho povědomím  

o Václavově dvorském řádu, což byl svým způsobem také historismus. Odlišná a 

jednoznačná podoba Vladislavova W však ukazuje, že původní smysl se z tohoto 

„monogramu“ už patrně vytratil.“62 Nevíme však, zde malby v klenbě chrámu sv. Barbory 

pochází z doby Václavovy nebo doby jagelonské. 

                                                 
57 srov. Hana HLAVÁČKOVÁ: Old Testament Scenes in the Bible of King Wenceslas IV, in: HELLER Jan / 
TALMON Shemaryahu / HLAVÁČKOVÁ Hana (eds.): The Old Testament as inspiration in culture. 
International academic symposium Prague, September 1995, Třebovice 2001, 139. 
58 srov. Hana HLAVÁČKOVÁ: Kdy vznikla Bible Václava IV., in: BUKOVINSKÁ Beket / KONEČNÝ 
Lubomír (ed.): Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, 71–72. 
59 Rotschildovy hodinky 
60 srov. Hana J. HLAVÁČKOVÁ: Poznámka k jednomu aspektu historismu v umění jagelonské doby a jeho vliv na 
interpretaci umění doby Václava IV., in: OTTOVÁ Michaela (ed.): Doba Jagellonská v zemích České koruny 
(1471–1526), Praha 2005, 248. 
61 srov. Hana J. HLAVÁČKOVÁ: Poznámka k jednomu aspektu historismu v umění jagelonské doby a jeho vliv na 
interpretaci umění doby Václava IV., in: OTTOVÁ Michaela (ed.): Doba Jagellonská v zemích České koruny 
(1471–1526), Praha 2005, 247–255. 
62 idem, 249. 
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Ve sborníku k nedožitým 70. narozeninám Josefa Krásy63 poukazuje na několik další 

důležitých věcí. Krásovu interpretaci devízy64 „toho bzde toho“ rozvádí dále, uvažuje  

o nějakém ustáleném spojení, které by mohlo mít souvislost i s biblí samotnou. Nabízí se jí 

proto, že by mohlo jít o pokus přeložit latinský obrat „saecula saeculorum (amen)“, který se 

však neujal. 

U věníku lze vidět dvojí symboliku – v rovině historické stvořené rostliny, v rovině alegorické 

připomíná tvarem piniovou šišku, která je symbolem nesmrtelnosti. Toto tvrzení doplňuje 

odkazem na miniaturu Vyhnání z ráje (sv. I., fol. 5r), kde si Adam s Evou zakrývají věníkem 

klíny, což naznačuje že původní nesmrtelnost, ztracená hříchem, je nahrazena parciální 

nesmrtelností, která je založena na plodnosti.65  

Upozorňuje na neobvyklost prologu I. a II. svazku bible, kde se nachází vážná a pokorná 

modlitba neznámého překladatele a modlitba Menáše (Manassese) – deuterokanonický spis, 

který nebyl pravidelnou součástí Vulgáty ani ve středověku. Kající modlitba hříšného krále 

Menáše měla pro Václava nejspíše nějaký osobní význam, navíc dodává, že jediný uvězněný 

v kládě ve středověkých vyobrazeních je právě kající se král Menáš. 

Otázka datace Bible do 80. let 14. století je pro ni kromě uvedené souvislosti smrti první 

manželky, přijatelná i slohově, s čímž ve svém článku nesouhlasila Katharina Hranitzky.66  

Ve svých interpretacích se snaží dát výklad do souvislosti s textem rukopisu, s dobovým  

a kulturním děním v Evropě, zachovat polysémantický výklad. Hlavní její předností je dobrá 

znalost teologie a dobových církevních reálií, která ji vedla k mnoha důležitým zjištěním.   

 

 

8. Milada Studničková 

Milada Studničková se zabývá otázkou dvorských řádů Lucemburků,67 zejména pak Řádem 

draka Zikmunda Lucemburského, ke kterému se dochovalo větší množství pramenů. Kromě 

Václavova Řádu lázně a Zikmundova Řádu draka měla nejspíš svůj osobní odznak i Anna, 

manželka Richarda II. Anglického, byl to pták s hřebem v zobáku. A snad také jejich otec, 

Karel IV., založil r. 1355 při Norimberském kostele P. Marie Řád zlaté spony, pro toto 

založení Karlem však nemáme žádné důkazy. Jeho existence je doložena v druhé polovině 
                                                 
63 Hana HLAVÁČKOVÁ: Kdy vznikla Bible Václava IV., in: BUKOVINSKÁ Beket / KONEČNÝ Lubomír 
(ed.): Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, 65–80.  
64 Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 63. 
65 Hana HLAVÁČKOVÁ: Kdy vznikla Bible Václava IV., in: BUKOVINSKÁ Beket / KONEČNÝ Lubomír 
(ed.): Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, 74. 
66  Katharina HRANITZKY: Zu den Handschriften König Wenzels IV. von Böhmen, in: IRBLICH Eva (ed.): 
Thesaurus Austriacus. Europas Glanz im Spiegel der Buchkunst, Wien 1996, 116. 
67 Milada STUDNIČKOVÁ: Hoforden der Luxemburger, in: Umění XL, 1992, 379–393. 
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14. století a 15. století. Podle Zbraslavské kroniky založil v Praze Václavův dědeček, Jan 

Lucemburský, Řád rytířů kulatého Artušova stolu. Na existenci dvorského řádu z doby vlády 

Přemysla Otakara II., tzv. Venušina dvora, spravovaného „řádem Ovidiovým“, upozornil již 

K. Stejskal. 

Milada Studničková poukazuje na to, že odznaky, spojované s osobou Václava IV. a jeho 

dvorským řádem, jsou zbaveny významových vazeb, charakteristických pro okrajovou 

výzdobu králových rukopisu. Odkazuje na Evu ŚnieŜyńskou-Stolot a na její řešení pomocí 

křesťansky interpretovaných zodiakálních znamení a paranatellont. Dává jí za pravdu  

a předpokládá, že program Řádu lázně vznikl pravděpodobně na pražském dvoře, a to 

v souvislosti s dlouhou tradicí astrologie. Dokládá existenci točenice, někdy v kombinaci 

s ledňáčkem, jako odznaku rytířského řádu, který někdy Václav uděloval jako 

vyznamenání.68 Tento řád s odznakem existoval i po smrti Václava. 

Dračí řád založil Zikmund Lucemburský spolu se svou manželkou, Barborou Celjskou, 

v roce 1408. Řád tvořil vnější rámec spojenectví krále, zahraničních partnerů a nejmocnější, 

králi oddané šlechty, která se s ním podílela na moci. Zakládací listina ukládá členům za 

povinnost obranu pravé víry, Kristova kříže a „naší země“ proti následovníkům pravěkého 

draka, proti pohanům, odpadlíkům a nepřátelům Uher. Boj proti pohanům a kacířům, 

osvobození Svaté země a uctívání památky Kristova utrpení si vytkla za cíl většina 

dvorských řádů. Poražený drak, kterého měl řád ve znaku, symbolizoval Zikmundovy hlavní 

nepřátele – k Turkům se postupně přiřadili i husité.69 

Jsou popsány dvě varianty odznaku: do kola stočený zraněný drak s červeným křížem na 

zádech (zakládací listina z r. 1408) a zraněný drak pokrytý kapkami krve, doplněný 

plamenným křížem Kristovým (listina z r. 1429). 

Na konferenci Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgern. Böhmen und das 

Heilige Reich im europäischen Kontext v květnu 2006 přednesla Milada Studničková 

příspěvek Drehknoten und Drachen. Die Orden Wenzels IV. und Sigismunds von 

Luxemburg und die Bedeutung der Ordenszeichen, ve kterém se zabývala otázkou jak se tyto 

řády odlišují od jiných dvorských řádů. Byla také formulována hypotéza, že tyto řády byly 

založeny jako společenství modlitby, jejichž hlavním posláním byla péče o duše. Politicko-
                                                 
68 Pál LÖVEI: Hoforden im Mittelalter, unter Besonderer Berücksichtigung des Drachenordens, in: Imre TAKÁCZ 
(ed.): Sigismund. Rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismund von Luxemburg 1387–1437. 
Ausstellungskatalog, Budapest 2006, 254. „König Wenzel genehmigte 1404 auch dem Fürsten Gian Geleazzo 
Visconti den Gebrauch des Abzeichens. Ebenso verliehen, beziehungsweise benutzten seine Nachfolger auf dem 
böhmischen Thron, König Alberecht und Ladislaus Postumus, diese Insignie.“ 
69 Srov. Pál LÖVEI: Hoforden im Mittelalter, unter Besonderer Berücksichtigung des Drachenordens, in: Imre 
TAKÁCZ (ed.): Sigismund. Rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismund von Luxemburg 1387–1437. 
Ausstellungskatalog„Budapest 2006, 251–263. 
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representativní charakter byl sice důležitý, ale byl až sekundární. Což zřejmě souvisí 

s laickou zbožností pozdního středověku a pronikáním laického prvku do duchovního života. 

U řádu draka upozornila také na dosud nepovšimnutou variantu a vzezření, která je doložena 

pouze u císaře Zikmunda.  

 

 

9. Diethelm Gresch 

Dlouho panoval převážně souhlas v tom, že písmeno „w“ znamená krále Václava a u písmen 

„w“ a „e“ se musí jednat o monogramy láskou spojené dvojice. Přesto přináší Diethelm 

Gresch nové, velmi zajímavé vysvětlení těchto písmen. 

„E“ se spojovalo s přezdívkou druhé manželky Václava IV. – Euphemia, a zapadalo do 

obrazu milujícího se páru. Tato interpretace byla ve spojení s točenicí a ledňáčkem, jakožto 

symboly věrné manželské lásky, ještě přesvědčivější. Přesto se i v minulosti objevovaly 

námitky. Josef Krása jednak upozorňuje u dvou hlavních motivů – krále a lazebnice – na 

souvislost s textem a také je zde reliéf na pražské Staroměstské radnici,70 který byl osazen 

ještě za života první manželky Jany Bavorské. Gresch poukazuje na to, že ani Schmidt nebyl 

schopen uspokojivě vyložit písmena „w“ a „e“, považuje však za nutné, aby navržené řešení 

splňovalo jím dané požadavky: možnou oficialitu emblému, pozitivní význam, abivalentnost 

vzhledem k „uvěznění“ osob a abstraktnost. A zde navazuje Gresh svou interpretaci písmene 

„e“. Poukazem na souvislost s textem Bible, upozorňuje na to, že tam, kde je ve Vulgátě 

napsáno „lex“, u Luthera pak „Gesetz“, hebrejsky „torah“, anglicky „law“, objevuje se v Bibli 

Václava IV. „e“. Na význam „e“ jako „zákona Božího“ poukázal již Appuhn u miniatury 

s přenesením Archy úmluvy a toto písmeno tudíž může znamenat také „úmluvu“. Tedy na 

jedné straně příslib požehnání, darování potomků a země, ke kterému se zavazuje sám Bůh, 

na druhé straně závazek věrnosti a dodržování přikázání ze strany Božího lidu Izraele.  

A tak při správném vyložení otvírá tato interpretace bohaté pole významů. Ukazuje význam 

„e“ jako „ehe“ – „manželství“, které se ve staroněmecké formě psalo a vyslovovalo 

jednoslabičně, a jehož další význam je ve smyslu „mrav“, „právo“, „zákon“. Z toho nejspíš 

vzniklo i slovo „ewe“ – „ewigkeit“, věčnost, se starým významem „věčně platného práva“. 

Což dokládá Gresh různými jazykovými slovníky. Dále pak poukazuje na pojem „êwe/ê“, 

jako pojem pro nekonečně dlouhý čas, od dávných dob platící právo nebo zákon, norma víry, 

                                                 
70 Srov. studie J. Neuwirtha v Mitt. d. Ver. f. Gesh.d. D. i. Böhm., později F. M. Bartoš: Příspěvky k dějinám 
vlády Václava IV. a A. Friedl Ledňáček a lazebnice. Srov. Josef KRÁSA, Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 
247. 
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Písmo, které toto obsahuje a konečně manželský svazek. Dokládá i místa, kde se mluví  

o „křesťanském ê“, „židovském ê“ ve smyslu manželství, dále pak kde je toto „ê“ ztotožněno 

s Desaterem („Er gab in monte Sînâî Moysî der ê gebot“) a se Starým zákonem („diu alte ê“).  

Uvádí příklad miniatury s předáním desek Zákona na fol. 182, sv. III. Zde se písmeno „e“ ve 

výzdobě vztahuje k textu, kde znamená „boží zákon“, vždyť monogram královny by byl na 

tomto místě zcela nesmyslný.  

Písmeno „e“ se také často objevuje u zmínek o Arše úmluvy v textu. Také u tématu 

Abrahámovy oběti Izáka se v zápatí strany objevují dvě okřídlená „e“, sv. I., fol. 19v. Neboť 

bezpodmínečné zachovávání Božího příkazu, které bylo po Abrahámovi žádáno jako zkouška, 

odkazuje na dodržování Boží zákona. Zároveň byl Abrahám odměněn za tuto ochotu 

požehnáním pro sebe i své potomky. Opět by bylo scestné spojovat tuto scénu s královnou 

Žofií. Také na miniatuře Snu Jákobova (fol. 27, sv. I.) se znovu objevují dvě okřídlená „e“ 

v zápatí strany. 

Zároveň se však „e“ vyskytuje i u scén, které ilustrují nedodržování Božího zákona: u vyhnání 

z ráje, zabití Ábela, záchrany Lota ze Sodomy. Neboť neposlechnutí Božího zákona má 

hrozivé následky. Také obřady jako je svěcení soboty a obřízka hrají v této souvislosti roli.  

Zvlášť četné, osmkrát se objevující „e“ se vyskytuje na fol. 15, sv. VI. Zde je pomazání 

Davida (Václava) na krále. Jasná Boží vůle je zdůrazněna nejen v textu, nýbrž i přítomností 

„e“ ve výzdobě. Četnost výskytu „e“ vrcholí třiceti malými „e“ na fol. 8v, sv. VI., (1.Král 6), 

kde je rod Levi pověřen kněžskou službou a předáváním Tóry.  

Gresh tedy těmito příklady potvrzuje, že „e“ ve Václavově bibli znamená „zákon Boží“, a že 

jsou znázorněny v podivuhodně těsné souvislosti mezi textem a okrajovou výzdobou.  

V bodech pak ukazuje, že byly naplněny požadavky dřívějšího bádání: odpovídají 

jednoduchosti a zřejmosti požadované od Unterkirchera, jsou v souladu s datováním reliéfu 

Radniční kaple i explicitu Willehalma. Schmidtův požadavek, kdy „e“ vyjadřuje něco, co 

člověka spoutává, je splněn, neboť král je přímo „vázán“ Božím zákonem. Jde také o pojem 

abstraktní a pozitivní. Splněna je i podmínka polysémantického výkladu.  

Zároveň v těchto souvislostech interpretuje „w“, které se objevuje i na Karlově císařské 

pečeti71, analogicky k „e“, jako „světský zákon/právo“, kterým se rozumí zákon/právo krále. 

Což by vysvětlovalo, proč je Václav uvězněn často v „e“ a „w“, a na mnoha místech jsou 

zobrazena písmena samostatně a jinde naopak dohromady.  

                                                 
71 srov. Hana HLAVÁČKOVÁ: The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture, in: GORDON 
Dillian / MONNAS Lisa / ELAM Caroline (eds.): The Regal image of Richard II. and the Wilton diptych, 
London 1997, 230. 
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Devízu „toho bzde toho“ je však podle něj těžké interpretovat, neboť nevíme, na jaký předmět 

se toto zvolání vztahuje, a ani které sloveso by mělo toto zvolání doplňovat. Jistí si jsme jen  

u ukazovacích zájmen. Vycházeje z teorie A. Friedla, navrhuje heslo překládat: „tento chrání 

tohoto“, přičemž chráněný objekt je zákon Boží a ochráncem je král Václav. A doplňuje 

hypotézu příklady vyobrazení v Bibli Václava IV. Že se Václav viděl jako ochránce toho 

zákona, dokládá i příkladem spojených písmen „e“ a „w“ v medailonech kalendáře Pražského 

misálu (Wien, ÖNB cod. 1850, fol. 50). Poukazuje i na označení Václava vladařským 

přídomkem „sol iustitiae“72, které je zároveň christologickým označením. Václav tedy 

vystupuje v okrajové výzdobě jako ochránce božích a světských práv a zákonů.  

 

 

10. Maria Theisen 

Intenzivně se problematice rukopisů Václava IV. a interpretaci emblémů v nich obsažených 

věnuje Maria Theisen z Institutu pro dějiny umění na vídeňské univerzitě.73  

Ve svém článku Anmerkungen zur Ikonographie des Titelbatts der Goldenen Bulle74, 

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 338 v časopise Umění uvádí, že emblémy 

zprostředkovávají dvojí poselství: poselství obnovy očistnou lázní (ve smyslu nového 

náboženského  uspořádání) a poselství „nepřetržité sounáležitosti“ Čech k říši a naopak. 

Navazuje na koncepci J. Krásy a jeho představu panovníka jako zákonného následovníka 

Adama. Odkazuje na Colu di Rienzo a jeho „božskou a lidskou lázeň“, která obmyje člověka 

a uvede jej zpět do prvotního blaženého stavu. Tento prvotní stav je Václavovi přislíben  

i lazebnicemi – „Evami“. V písmenech „w“ a „e“ vidí M. Theisen připomínku poslední 

Přemyslovny, Václavovy babičky, královny Elišky a zemského patrona sv. Václava (i jména 

samotného Václava). Jde zde o zdůraznění Václavova přemyslovského původu, a tudíž  

i jistou legitimizaci jeho vlády nad Čechami. Autorka zde odkazuje ještě na český klenot 

z doby Přemysla Otakara II., který se v centrálním umístění uplatňuje i v bibli. Tuto 

demonstraci nároku na legitimní vládu považuje M. Theisen za velmi důležitou. 

Maria Theisen neopomíná upozornit na přínos Milady Studničkové – její potvrzení 

královského lázeňského řádu na erbovním listu uherského palatina Mikuláše Geraie (1414), 

                                                 
72 Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 246. 
73 Její badatelské práci zajisté velmi pomáhá dostupnost rukopisů a časová neomezenost bádání. 
74  Maria THEISEN: Anmerkungen zur Ikonographie des Titelbatts der Goldenen Bulle, Österreichische 
Nationalbibliothek, Cod. 338, in: Umění XLVII, 1999, 266–277. 
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kde se vyskytuje točenice spolu se Zikmundovým drakem.75 Na tomto příkladu ukazuje, že 

emblémy můžeme chápat jako odznaky dvorské společnosti, ale také jako autoportrét raně 

humanistického panovníka, naději v kritické době, který bohužel svůj „úděl“ nesplnil. 

V katalogových heslech k výstavě Praha – Vídeň navazuje na Krásovu interpretaci devízy 

„tato/tento (patří) navždy tomuto/této“, pozastavuje se nad staročeskou jazykovou variantou 

– neboť pro českou šlechtu by jistě byla běžná latina nebo němčina srozumitelnější a za 

možným výklad pro ni považuje vztah krále a Čech. Pevnost vazby je pro ni navíc 

sugerována postavou Václava v bloku písmen.  

V současnosti se autorka nejvíce zabývá románem Willehalm (ÖNB, cod. ser. nov. 2643)76. 

Jeho výzdobu rozdělila do třech časových období, podle jednotlivých částí trilogie a přiřkla 

konkrétním Mistrům. Toto dílo bylo „prostředníkem“, „médiem“ jak poukázat na návaznost 

k přemyslovské linii a na legitimitu vlády, zároveň však poukázat i na dynastické vztahy 

k rodu Štaufů a Wittelsbachů.77 Interpretace emblému „e“ se zde změnila. Oproti 

předchozímu výkladu, kdy je „e“ vyloženo jako jméno Václavovy babičky Elišky 

Přemyslovny, se přiklání k interpretaci „e“ jako „ehe“, manželství. V tomto ji nejspíše 

ovlivnil článek D. Gresche.78 Vztah milujícího se páru Rennewarta a Alise, Willehalma  

a Kyburg zde není jen obrazem „dvorské lásky“, ale „exemplem“, příkladem manželství 

nejen soukromého ale i veřejně politického charakteru. Témata zasnoubení, svatby, života po 

svatbě jsou zde upřednostněna před bitvami, které popisuje samotný text a je jim dán i větší 

prostor. Zároveň se M. Theisen domnívá, že se v iluminacích Rennewarta může odrážet  

i svatba Václav a Žofie, která se odehrála v roce 1389. 

Maria Theisen se intenzivně zabývá rozdělením jednotlivých Mistrů a určením jejich podílů. 

Rozděluje iluminátory a dílny. Například u románu Willehalm se kloní k tomu, nazvat ji 

rodinnou dílnou (dílna Genesis), zahrnující přinejmenším čtyři členy rodiny z různých 

generací, pracující společně pod jednou střechou. Jeden ze stylistických kořenů této „Genesis 

dílny“ nás vede zpět k pozdním sedmdesátým nebo raným osmdesátým létům a spojuje se se 

starou a dobře známou pražskou dílnou Křížovnického breviáře, datovaného  r.1356. 

                                                 
75 Imre TAKÁCZ (ed.): Sigismund. Rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismund von Luxemburg 
1387–1437. Ausstellungskatalog, Budapest 2006, heslo 4·121a, 406–407. 
76 Maria THEISEN: Geschichtsbilder. Wie Geschichten Geschichte machen. Illustriert anhand des Willehalm-
Codex für König Wenzel IV. von Böhmen, in: HORNÍČKOVÁ Kateřina / ŠRONĚK Michal (eds.): Žena ve 
člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, 15–38. Maria THEISEN: An Epic for Kings. History, Pictorial 
Program, and Illuminators of the Willehalm Codex for King Wenceslas IV of Bohemia, in: Manuscripta1, 2006, 
288–299. 
77 srov. Maria THEISEN: Geschichtsbilder. Wie Geschichten Geschichte machen. Illustriert anhand des 
Willehalm-Codex für König Wenzel IV. von Böhmen, in: HORNÍČKOVÁ Kateřina / ŠRONĚK Michal (ed.): 
Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, 15–38. 
78 Diethelm GRESCH: Das „e“ in der Wenzelsbibel, in: Kunstchronik 3, 2004, 131–137. 
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Nejočekávanější prací této autorky79 je publikace Mitteleuropäische Schulen IV. die 

Hofwerkstätten König Wenzels IV. (ca. 1385–1400).80 

 

 

11. Klára Benešovská 

Autorka ve svém článku Drobná poznámka k původnímu významu točenice začíná odkazem 

na Karla Stejskala,81 Josefa Krásu82, Hanu Hlaváčkovou83 a Miladu Studničkovou,84 kteří již 

dříve vyložili, že točenice jako základní znak dvorského řádu Václava IV. náleží ve svém 

významu také ke christologickým symbolům.  

Bylo zde ukázáno, že k nim patří proto, že jde o velum, roušku, kterou byly zavázány oči při 

posmívání a tupení v pašijových událostech. Všímá si zajímavého topografického označení 

domu Kaifášova, kam byl Ježíš odveden, jak líčí evangelia. Český poutník do Jeruzaléma 

v letech 1491–1492, Martin Kabátník, píše: „A odtud hend ssli se mnu k te Branie, kteruz 

wedli Pana krysta k smrti. Potom mi vkazuowali, kde byl duom kayfassie. A nade dwerzmi 

toho doˇ gt Toczenicze zlatta a znati, zie gt zkladana, gto niekdy byla zlamana.“85 Je však 

možné, že Kabátník identifikoval znak ve formě točenice právě proto, že ji znal z Čech. 

Zároveň si K. Benešovská klade otázku, kdy, jak a proč došel tento symbol v Čechách takové 

obliby. 

Poukazuje na příklady vyobrazení točenice mezi Arma Christi jako na destičkách z londýnské 

Victoria and Albert Museum, datované do let 1330–1350, které sloužily k osobní devoci; na 

scénu s Bolestným Kristem z kostela P. Marie v Průhonicích u Prahy; a na Pasionál abatyše 

Kunhuty (fol. 10r), kde však nemá svůj tvar do uzlu stočené látky.  

Založení dvorského řádu Václava IV., jehož je točenice základním znakem, datuje nejpozději 

do počátku 80. let. Domnívá se také, že tento řád měl nějakou spojitost se založením bratrstva 

Obruče a kladiva/ Fraternitas cum signo circuli et malleo in medio pendente, které mělo na 

                                                 
79 Spoluautoři: Ulrike Jenni a Karel Stejskal. 
80 Ulrike JENNI / Maria THEISEN / Karel STEJSKAL: Mitteleuropäische Schulen IV. die Hofwerkstätten König 
Wenzels IV. (ca. 1385–1400). Verzeichnis der illuminierten Handschriften und Inkunablen der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Wien, (tato publikace dosud nevyšla).  
81 srov. Karel STEJSKAL: Nástěnné malby v Morašicích, in: Umění VIII, 1960, 135–160. 
82 srov. Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 96. 
83 Hana J. HLAVÁČKOVÁ: Poznámka k jednomu aspektu historismu v umění jagelonské doby a jeho vliv na 
interpretaci umění doby Václava IV, in: OTTOVÁ Michaela (ed.): Doba Jagellonská v zemích České koruny 
(1471–1526), Praha 2005, 247–255. 
84 Milada STUDNIČKOVÁ: Drehknoten und Drachen. Die Orden Wenzels IV. und Sigismunds von Luxemburg 
und die Bedeutung der Ordenszeichen. Přednáška na konferenci Kunst als Herrschaftsinstrument unter den 
Luxemvurgern. Böhmen und das Heilige Reich im europäischen Kontext. Praha květen 2006. 
85 Cituje z knihy: Justin V. PRÁŠEK (ed.): Martina Kabatnika Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491–1492, 
Praha 1894, 16. 
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starosti výstavbu kaple Nejsvětějšího Těla a Krve Páně a P. Marie a Ss. Felixe a Aduacta 

uprostřed Karlova náměstí, kde se každoročně vystavovaly ostatky, relikvie a říšské 

svátostiny. Zároveň autorka poukazuje na to, že partikule roušky Kristovy byla ukazována 

pravidelně od roku 1391 do roku 1417 o Božím Těle v českokrumlovském klášterním kostele 

minoritů a klarisek. Doklad, že o tuto vzácnou relikvii byla obohacena i Praha, však nemáme.   

„Točenice nebyla v době Václavově tedy jen náhodně přejatým znakem, ale měla zřejmě 

hlubší zakotvení v kultu Arma Christi. Nemůžeme vyloučit (i když zatím ani doložit), že 

volba tohoto signum ordinis Václavem IV. byla spojena s konkrétní relikvií, chovanou 

v Českém království.“86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Klára BENEŠOVSKÁ: Drobná poznámka k původnímu významu točenice, in: HORNÍČKOVÁ Kateřina / 
ŠRONĚK Michal (eds.): Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, 378.  
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V. Rukopis žaltáře s výkladem Mikuláše z Lyry (Salzburg, M III 20) 

1. Osobnost Mikuláše z Lyry 

 

Latinská podoba jeho jména zní Nicolaus Liranus (Lyranus), Nicolaus de Lira (Lyra). 

V rukopise našeho žaltáře je jméno uvedeno na třicátém řádku první kolumny (fol. 1r) 

v podobě „bruder Niclas von leyr“. 

Byl františkánem, vlivným pozdně středověkým exegetou. Původem byl Francouz a narodil se 

někdy v rozmezí let 1270–1275 v Lyre, dnešním La-Neuve-Lyre, u Evreux v Normandii.  

Přibližně kolem roku 1300 vstoupil ve Verneuil do františkánského řádu (k minoritům), poté 

odešel studovat do Paříže a snad na nějaký čas i do Florencie.87 

Roku 1307 je doložen jako bakalář na universitě v Paříži; roku 1309 spolupůsobil jako 

magister theologiae v procesu s Markétou Porete, obviněnou z hereze. Na pařížské universitě 

působil jako učitel teologie v letech 1308–1319 a pak asi od roku 1326. S přijetím učitelského 

místa na universitě přijal i úřady ve svém řádu; zvolili jej nejprve jako provinciála minoritů 

pro Francii (na generální kapitule v Perugii) roku 1319, později pro Burgundsko (1324).  

Zemřel 1340 nebo 1349 (pravděpodobně 16. nebo 23. října) ve františkánském klášteře 

v Paříži. 

Je znám především jako exegeta. Byl označován jako „Doctor planus“, „Doctor utilis“, resp. 

„Doctor subtilis“. Stal se proslulým především díky svému spisu „Postilla perpetuae in Vetus 

et Novum Testamentum“, uváděném někdy také pod názvem „Postilla litteralis super totam 

Bibliam“. Toto rozsáhlé a zásadní exegetické dílo pozdního středověku vznikalo v letech 

1322–1331. První vydání tiskem vyšlo už roku 1471 v Římě, poté 1472 ve Štrasburku.  

(Počínaje vydáním v roce 1481 v Benátkách vžil se způsob komentovaného vydání bible, kdy 

biblický text doprovází Lyrova postila spolu s jinými komentáři.) 

Hlavní předností Lyrovy postily je upřednostňování přímého smyslu biblického textu, 

k čemuž Lyra využil znalosti hebrejštiny a židovské exegetické tradice. V souladu se čtverým 

způsobem výkladu Písma (literární, anagogický, morální, mystický), běžným ve středověké 

teologické exegezi, k němuž se Lyra hlásí, prosazuje prioritu výkladu, který se zaměřuje na 

odkrytí přímého, přesného smyslu textu, na němž teprve může být založen jakýkoliv další 

výklad.  

Lyra svým dílem upozorňuje na skutečnost, že překladem z původního jazyka, neustálým 

přepisováním a hromaděním mystických výkladů je vlastní text Písma svatého zatemněn 

                                                 
87 Informace o Lyrově životě jsem čerpala z LMA 2, col. 47; LThK 7, col. 992–993. Klaus Reinhardt: Nikolaus 
von Lyra in: Traugott Bautz, Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. 6, Herzberg 1993, col. 910–915. 
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natolik, že je nutno vrátit se k liteře hebrejského originálu. To se týká textů Starého zákona. 

Tento obrat umožnila právě znalost hebrejštiny, kterou většina teologů jeho doby neovládala, 

a také důkladná znalost spisů význačných židovských exegetů, jako byl například Rabbi 

Šelomo ben Jicchak, zvaný Raši (1040–1105).  

Lyrovy texty byly velmi oblíbené po celé Evropě, znalost Lyrových výkladů byla součástí 

řeholní vzdělanosti, spisy byly hojně citovány a početně zastoupeny v knihovnách. I v našich 

knihovnách se dosud nachází velký počet děl Mikuláše z Lyry: Národní knihovna má čtyřicet 

sedm děl, Knihovna metropolitní kapituly u sv. Víta třicet pět děl. A další díla se nalézají 

v Olomouci, Brně, Roudnici nad Labem atd. Nejstarší spis již z let 1360.88  

Je známé také úsloví „Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset.“89 

„Lyrova Postila se stala oblíbenou argumentační zbraní především reformně orientovaných 

kněží a náboženských myslitelů vůbec. V této souvislosti se najdou nejen četné citáty  

a odkazy k Lyrovým výkladům, ale i výslovné uznání na jeho adresu. Vyzvedá-li Luther při 

svém odporu proti dosavadní církevní praxi právě princip „sola scriptura“, odmítá-li 

akceptovat čtverý smysl Písma svatého ve prospěch správně pochopeného doslovného 

smyslu, pak mu v jeho úsilí po srozumitelnosti bible byla právě Lyrova Postila inspirativním 

myšlenkovým zdrojem a užitečnou pomůckou.“90 A nejen jemu, ale i mnoha českým 

osobnostem spjatým s reformním hnutím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 srov. Pavel BRODSKÝ: Katalog iluminovaných rukopisů knihovny Národního muzea v Praze, Praha 2000. 
Antonín PODLAHA: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém. Král. hlavní město Praha: 
Hradčany II. Knihovna kapitulní, Praha 1903. Adolf PATERA / Antonín PODLAHA: Soupis rukopisů knihovny 
Metropolitní kapitoly pražské, I.–II., Praha 1910. Hans ROTHE: Beschreibung der mittelalterlichen 
Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Ölmütz, Köln / Weimar / Wien 1998. 
89 Srov. LThK 7, col. 992–993. Klaus Reinhardt, Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. sv. VI., Col. 
910–915, Herzberg 1993. Dále práce disertační práce o staročeském překladu evangelia sv. Matouše s výkladem 
Mikuláše z Lyry (Praha, NK XVII C 20) PhDr. Milady Homolkové, kde sleduje jazykový vývoj češtiny. Srov. 
http://is.muni.cz/th/56284/ff_d/. 
90 HOMOLKOVÁ Milada: Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry, Brno 
2007, 11. 
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2. Popis rukopisu  

MIKULÁŠ Z LYRY * německý překlad žaltáře s výkladem Mikuláše z Lyry 

překlad dříve připisovaný Heinrichu von Mügeln  

 

V.1.B.20 – dřívější signatura  

Čechy, Praha, kolem roku 1395. 

Pergamen a papír, 366x259 mm, 1 + 269 ff. 

Skladba: I1* + 6.IV48 + (IV–1)55 + (V–1)64 + 3.IV88 + (IV–1)95 + 3.IV119 + (IV–1)126 + 

13.IV230 + (IV–2)236 + 3.IV260 + V269 

První dvojlist v knize je výjimečně papírový, jinak je užit pergamen. První a poslední 

počítaný list je nalepen jako zrcadlo. Reklamanty 1–28 (začínající u první pergamenové 

složky, číslování přeskakuje z 26 na 28), poté reklamanty běží až do konce. Částečně je 

zachováno staré počítání složek; foliace je nová a prochází celým rukopisem.  

Zrcadlo je cca 251–268 x 158–165 mm. Text je psán ve dvou sloupcích zřetelně rámovaných 

inkoustovými liniemi. Kolumny jsou členěny do 39–43 řádků se zřetelnými členícími 

inkoustovými liniemi.  

Rukopis je dobře zachován. Pouze levý dolní roh fol. 1r je mírně poškozen.  

 

Podoba písma 

Písmo je gotické knižní písmo Textualis z konce 14. století. Je připisováno dvěma rukám. 

První z nich měla podíl na foliích 1ra–222va. Tato ruka má často nepatrně se měnící duktus  

a mění se u ní i barva inkoustu.  

Druhá ruka pracovala na foliích 222va až 269vb, tedy na zbytku rukopisu. 

 

Obsah 

Německý překlad žaltáře s výkladem Mikuláše z Lyry.91 Text v rukopise je latinský  

a německý. Jednotlivé žalmy jsou nejprve rozepsány po částech latinsky, poté je text přeložen 

do němčiny a jeho obsah stručně vyložen (od žalmu 15 je propojen německý překlad 

s výkladem).92 

Text samotný je rozvržen tak, že latinský text části žalmu zabírá vždy dva řádky kolumny. 

První řádek je ponechán volný, druhý obsahuje text žalmu, písmena jsou, oproti německému 

                                                 
91 Vznik tohoto překladu klade Ratcliffe v článku Die Psalmenübersetzung Heinrichs von Mügeln: Die Vorrede, 
der „schlichte“ Psalmentext und Probleme der Herausgabe, ZfdPh 84, 1965, do let 1355–1372. Patří tak ke třem 
nejstarším dochovaným exemplářům u nás. 
92 srov. Josef KRÁSA: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 33. 
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textu, větší a zasahují zčásti do tohoto volného řádku. Německý text žalmu a komentář je psán 

drobnějším písmem a pravidelně, v každém řádku. 

 

Vybavení rukopisu 

Folia 81r, 83r, 87v, 88v, 107r: rubrikována.  

Dvou až sedmiřádkové střídavě červené a modré lombardy (Perl-/Lombarden);  

7 dvou až sedmiřádkových lombard (Perl-/Lombarden) s jednoduchými fleuronnée 

v písmenech v barevné kombinaci červené s černou, modré s černou; tří až sedmiřádkové 

(Perl-/Lombarden) s jemnou, z části do šířky se rozvíjející fleuronnée (Maiglöckchen-

Fleuronnée) v různých barevných kombinacích: modrá a červenou (13x), červená s fialovou 

(11x), modrá s fialovou (3x).  

Fol. 191v: odstraněná jedna červená pětiřádková fleuronnée Perl-Lombarde. 

Pro dalších více jak čtyřicet iniciál bylo vyhrazeno volné místo.  

Na některých foliích jsou v prvním řádku na písmena zasazeny jednoduché, perem načrtnuté 

zvířecí a lidské hlavy. [8] 

Další ozdoby písmen jsou provedeny krycími barvami a zlatou barvou. Je zde devět 

historizujících iniciál. Těla iniciál jsou zdobena listovím, jedno anděly a jedno barevně 

stínováno s tečkami. 

 

Historizující iniciály  

1ra: třináctiřádková červená iniciála P (-ropheta magnus) v zeleném orámování, na zlatém 

podkladu. Ve vnitřním poli je namalován mladý duchovní u čtecího pultu (pravděpodobně 

Mikuláš z Lyry).  

1rb: sedmiřádková modrá iniciála B (-eatus vir) na zlatém podkladu, červeně orámovaná. Ve 

vnitřním poli král David hrající na harfu (Žl 1,1).93 

51va: čtyřřádková červená iniciála D (-óminus illuminátio). Ve vnitřním poli muž se 

zavřenýma očima, který se jednou rukou opírá o hůl a druhou si ukazuje na oči. (Žl 26,1). 

Vyobrazení této strany u Ernsta Frische na straně 51, obr. 43a.94  

80va: čtyřřádková modrá iniciála D (-ixi custódiam) na zlatém podkladu. Ve vnitřním poli 

mladý muž sedící na lavici a ukazující si na zavřená ústa (Žl 38,2). 

                                                 
93 Vyobrazení této strany např. FAJT Jiří (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády 
posledních Lucemburků 1347–1437 (kat. výst.), Praha 2006, 485. 
94 Ernst FRISCH: Mittelalterliche Buchmalerei. Kleinodien aus Salzburg, Wien 1949. 
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109ra: čtyřřádková červená iniciála D (-Dixit insípiens) na zlatém podkladu. Ve vnitřním poli 

blázen oblečený ve fialovém šatu se zeleným kyjem (Žl 52,1).  

136ra: sedmiřádková zelená iniciála S (-alvum me fac) na zlatém podkladu. Ve vnitřním poli 

král David jako orant, s korunou na hlavě, stojící nahý ve vodě, nad ním polopostava Boha 

Otce v oblaku (Žl 68,2).95 

167rb: čtyřřádková zelená iniciála E (-xsultáte Deo) na zlatém podkladu. Ve vnitřním poli 

sedící postava břinkající na zvonky (Žl 80,3)96  

193ra: šestiřádková červená iniciála C (-antáte Dómino). Ve vnitřním poli tři jednoduše 

oblečení duchovní97, kteří zpívají před pultem s položenou knihou. (Žl 97,1) 

214va: sedmiřádková červená iniciála D (-ixit Dóminus Dómino). Ve vnitřním poli tzv. 

žaltářová Nejsvětější Trojice, na černém podkladu s jemným zlatým ornamentem. (Žl 109,1). 

 

Bordurová výzdoba: 51v, 80v, 109r, 136r, 167r, 193r, 214r. 

109v: široká bordurová lišta okolo celé strany, se zlatým ornamentem, uvnitř osm medailonů: 

s ledňáčkem (3x), s vědrem (2x) a iniciálou W (2x) nebo E.  

1r: bohaté orámování celé strany akanty a květy mezi nimiž jsou emblémy Václava. Mezi 

kolumnami žerď tvořená zalamovanou páskou. V okrajové výzdobě emblémy krále Václava, 

vlevo nahoře fialová písmeno W v němž je jako v kládě uvězněn zajatec. Pod ní modrá 

točenice a ledňáček. Vpravo nahoře a vpravo uprostřed diví muži jako štítonoši s helmou, 

praporcem a štítem s erbem s říšskou orlicí, druhý s českým lvem. Vpravo dole lazebnice 

s vědrem na ruce a věníkem. Vyobrazení titulní strany např. Ernst Frisch, Mittelalterliche 

Buchmalerei. Kleinodien aus Salzburg, s. 51 (Obr. 43) a u Josefa Krásy, Rukopisy Václava 

IV., s. 23, (obr. 12) a v katalogu Karel IV. Císař z Boží milosti, s. 485.  

 

Folio 270r +v prázdné, jen nalinkované. 

 

 

 

                                                 
95 Zobrazena in: Julius von SCHLOSSER: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur 
Faksimile-Ausgabe der Wenzelbibel. Graz 1893, 1981, 256. 
96 U Anny JUNGREITHMAYR: Die Deutschen Handschriften des Mittelalters der Universitätsbibliothek 
Salzburg, Wien 1988, 210 je tato postava popisována jako král David. Jeho podoba se však liší od fol. 136ra i 
fol. 1rb, kde je zobrazen vousatý a zcela jiného vzhledu. Proto si myslím, že v tomto případě nejde o krále 
Davida, i když se v jiných žaltářích na tomto místě obvykle objevuje. 
97 Srov. Hans TIETZE: Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Die 
illuminierten Handschriften in Salzburg, 2, Leipzig 1905, s. 55. U Hanse Tietze se v popisu objevuje, že 
duchovní jsou „bohatě oděni“, pak se toto tvrzení předává.  
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Vazba 

Vazba je ze stejné doby jako rukopis, tvoří ji nažloutlá drsná kůže (srnčí kůže)98 na dřevě. 

Přední i zadní deska vazby má pět puklic. Kůže je velmi silně poškozena, zčásti vyspravena 

novou kůží. Při restaurování byla přední a zadní dřevěná deska vyměněna. 

Na přední desce nahoře titulní štítek v kovovém rámečku za slídou: Psalterium Theotunicale 

mixtim unus versus in latino alius in Theotunico in nigra cute (psané soudobou textualis). 

Na původní přední desce ještě díry po upevnění štítků.  

 

Hřbet  

Hřbet se šesti vazy, nová drsná kůže. Na hřbetě dole nalepena část původního hřbetu (s 

poznámkou vlastníka a starou signaturou), obšitá kapitál.  

Spony nové, dvě, na rubu datace 2004. 

 

Dějiny rukopisu 

Poznámka dřívějšího majitele Arcibiskupské dvorské knihovny na hřbetě: <B> AS. Stará 

signatura na hřbetě: A <> 29. O tom, jak se rukopis ocitl zde není nic známo. 
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3. Popis jednotlivých iluminovaných folií rukopisu 

 

Fol. 1r Titulní folio rukopisu 

Žl 1: Beátus vir, qui non ábiit in consílio impiórum 

 

Text začíná úvodním komentářem a následuje začátek žaltáře – začátek žalmu 1,1, německý 

překlad a opět verš žalmu 1,1. [9]   

Červená třináctiřádková iniciála P (-ropheta magnus) se nachází na fol.1ra, na 1.–13. řádku 

(13ř.), jí začíná úvodní text rukopisu. V těle je zdobena listovím. Ve vnitřním poli iniciály 

vidíme u písařského pultu sedící postavu mnicha, v hnědé kutně s tonzurou na hlavě. Můžeme 

ji ztotožnit s františkánským mnichem, jmenovaným na třicátém řádku shora tohoto sloupce, 

s Mikulášem z Lyry, autorem komentáře žalmů. Sedí na dřevěné stoličce, otočen doprava 

směrem k písařskému pultu a oběma rukama přidržuje na čtecím pultu otevřenou knihu. Jeho 

obličej je mladistvý, hnědá kutna s kápí naznačující, že patří k františkánskému řádu, spadá až 

na zem a zakrývá chodidla. Drapérie není nikterak rozvinutá, mezi koleny je štěrbinovitý 

záhyb a dlouhý spadající cíp na zemi vytváří, pod stoličkou se mírně vlnící, lem. Dále je 
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řasení naznačeno na rukávech. Dojem prostoru tu nejvíce vytváří čtecí pult, který je ve své 

zadní části pojat jako domečková architektura.  

 

Pozadí vnitřního pole miniatury je tvořeno zlatou fólií, do níž je vyryta šrafura. Noha iniciály 

je orámována tenkým pruhem zlaté folie s tečkováním. Celá iniciála je zdobena na vnějším 

okraji zeleným tenkým okrajem s kuličkovým dekorem.  

 

V pravém sloupci folia 1rb, na 33.–39. řádku (7ř.), se nalézá modrá iniciála B (-átus vir). Tělo 

iniciály je zdobeno listovím. Uvnitř iniciály je namalována postava sedícího krále Davida, 

který hraje na harfu. Postava krále Davida je natočena doprava, pohled upíná mimo prostor 

iniciály. Oblečen je v červený plášť, zdobený na rukávu a u krku drobným zlatým lemem. 

Záhyby pláště plasticky utvářejí vnitřní tělo postavy. Drapérie vytváří hluboký štěrbinovitý 

záhyb mezi koleny, mělčí mísovité pak na stehně a u lokte. Na široký rukáv pláště, z něhož 

vyčnívá předloktí s úzkým modrým rukávem spodního šatu, a se stínováním naznačeným 

řasením, navazuje dlouhá linie lemu spadající až na zem, kde se tento cíp propojuje s částí 

spadající od kolene. Drapérie není komplikovaná a její utváření je stejné jako na fol. 214v  

a 167r.  

Pozadí vnitřního pole iniciály je světle zelené se zlatým rostlinným ornamentem.  

Iniciála B je zasazena ve čtvercovém poli se zlatým pozadím s tečkováním, ohraničeným 

tenkou červenou zalamovanou lištou. Zleva přiléhá na zelenou žerď v interkolumniu 

zdobenou zalamovanou páskou. Z rohů iniciály vyráží drobné akantovité lístky, které se 

obtáčí kolem zelené žerdi, zavíjejí se a mění barvu z modré na fialovou.   

 

Na desátém řádku fol. 1rb, 10.–13. řádek (4ř.), začíná iniciálou B, první verš prvního žalmu: 

„Beátus vir, qui non ábiit in consílio“. Ten se zopakuje v tomto sloupci ještě jednou, celý,  

u historické iniciály s králem Davidem. Tato iniciála je jednoduchá Lombarda, v modré barvě, 

doplněna červenou fleuronnée. Začíná na desátém řádku shora a má velikost čtyř řádek. 

Fleuronnée běží po celé délce kolumny až k historizující iniciále B (-átus vir) s králem 

Davidem.  

 

V levém horním rohu, nad iniciálou P (-ropheta) se nachází, obkroužen červeným akantovým 

listem vybíhajícím z iniciály P, zajatec-král uvězněný v písmenu „w“, jako v kládě. Srov. 

Bible Václava IV. sv. I. fol. 69v. Písmeno „w“ je fialové, srovnatelné s písmenem „w“ z fol. 

109v, zajatec hledí vzhůru, oblečen je v modrém šatu, na nohou má bíločerné nohavice. Pod 
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ním je na zelené zalamované žerdi modrá točenice s dlouhými vlajícími cípy. Ve vířivém 

listoví akantu na levé straně folia sedí ledňáček.  

Na pravé straně folia, v horním rohu, stojí divý muž jako štítonoš. Otočen je doleva, směrem 

ke králi, v levé ruce drží štít s říšskou orlicí na  erbu (Václav jako král římský), ta se objevuje 

i na praporu, který drží divý muž v pravé ruce. Na hlavě má helmu s heraldickou korunou  

a černými orlími pery. V pase má věnec z dubového listí. Tento divý muž je srovnatelný 

s divým mužem z fol. 2v sv. 6. Bible Václava IV.  

Pod tímto divým mužem se nachází druhý, srovnatelný, který se liší jen erbovním znakem – 

českým zemským.  

V pravém dolním rohu se v akantu objevuje lazebnice. Je zobrazena nepříliš eroticky, v bílém 

šatu, v pase přitaženém, s holými rameny, otáčí hlavu směrem ke králi. V levé ruce drží věník 

a v ohybu pravé ruky nese vědro, na hlavě má čepec. Na diagonále rohů tvoří protějšek králi 

uvězněnému v kládě. Tato část folia je však nejvíce poškozena opadáním barvy. 

Na tomto titulním listu se objevují všechny základní emblémy Václava IV., chybí snad jen 

písmeno „e“ a devíza „toho bzde toho“. 

Akant se bohatě rovnoměrně vlní po všech stranách folia a je doplněn typickým květem 

orlíčku a kulovitými kalichovitými květy s pestíky. Zelená jednoduchá, zalamovaná žerď 

ozdobená prstenci spojuje v interkolumniu horní a dolní část folia.  

Barevnost akantu je stálá, jako na ostatních foliích, střídá se tu červená, zelená, modrá  

a fialová barva. Mezi listy akantu a na bobulovitých zakončeních jsou zlaté kapky. Akantové 

listy jsou ve své linii více členěny a to jak drobnými zavíjenými výhonky, tak krouživým 

pohybem dalších akantových listů. Pozadí za králem v kládě, lazebnicí, točenicí a několika 

květy je vyplněno zlatou šrafovanou fólií. 

Celkové rozvržení strany je pravidelné a harmonické, jak co do barevnosti, tak co do 

uspořádání. Svým rychle se střídajícím rytmem je však pestřejší než na zbylých foliích. 

Přestože nemůžeme mluvit o stejném Mistru, je úvodní folio 1r srovnatelné co do výzdoby 

s titulním listem Ptolemaiova Quadripartitu i s titulním listem Zlaté buly. 
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Fol. 51v Žl 26: Dóminus illuminátio mea et salus mea 

 

V textu běží konec žalmu 25,12 a žalm 26,1–2. [10] 

Červená iniciála D (-óminus illuminátio mea) se nachází na 33.–36. řádku fol. 51va (4ř.). Tělo 

iniciály je jednoduché, barevně odstupňované a zdobené tečkováním. Za iniciálou je červené 

pozadí rámované světlezeleným rámem. Světlejší odstín se snaží vzbudit dojem prostorovosti.  

Ve vnitřním poli iniciály je postava stojícího muže. Ten se pravou rukou opírá o hůl, levou si 

ukazuje na oči, které má zavřené.99 Jeho obličej je hrubý. Oblečen je v zeleném šatě, v pase 

přepásaném, s červeným límcem a červenýma nohavicema. Řasení v horní polovině 

naznačuje pohyb v pase, dole volně splývá. Postavu je možné provedením přiřadit k druhé 

kvalitě.  

Pozadí vnitřního pole je tmavě modré se zlatým rostlinným ornamentem.   

Z rohů iniciály vybíhají za prstenci ve dvou šlahounech akantové rozviliny, které rámují levý 

a spodní okraj strany. Poblíž iniciály jsou akantové lístky více členité, kratší a vířivější. Na 

koncích je delší palmeta. Levá je ukončena nahoře zeleným bobulovitým pupencem. V dolní 

části akantové rozviliny je jeden fantaskní kalichovitý květ s okvětím a pestíkem. Akant na 

tomto foliu je plný zavíjených a přetáčených výhonků, které jsou výraznější než na jiných 

foliích. Působí tak mohutnějším dojmem. Při modelaci akantových listů je zde výrazný podíl 

šrafury. 

 

 

Fol. 80v Žl 38: Dixi: Custódiam vias meas 

 

V textu zbytek komentáře k žalmu 37 a žalm 38,1–4. [11] 

Modrá iniciála D (-ixi custódiam vias meas) se nachází na 13.–16. řádku (4ř.) folia 80va. Tělo 

iniciály je zdobeno listovím. Iniciála je zasazena do červeného obdélného rámečku se zlatým 

pozadím. 

Uvnitř iniciály sedí na lavici postava muže. Levou rukou si ukazuje na zavřená ústa, druhou 

ruku má nepřirozeně vyvrácenou a opřenou o koleno. Nohu přes nohu. Oblečen je v červeném 

                                                 
99 Už u Hanse TIETZE: Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Die 
illuminierten Handschriften in Salzburg, 2, Leipzig 1905, s. 55 a také u Anny JUNGREITHMAYR: Die 
Deutschen Handschriften des Mittelalters der Universitätsbibliothek Salzburg, Wien 1988, s. 210 popisován jako 
slepec.  
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šatě a zelených nohavicích. Šat není nikterak utvářen, obličej je hrubší s plavými vlasy, 

hrudník je nepřirozeně objemný.  

Tapeta je tmavě modrá se zlatým rostlinným ornamentem, stejné jako u iniciály na fol. 51v.  

Akantové rozviliny běží po třech stranách folia, chybí jen na pravé straně. Akant je jemnější, 

s delšími úzkými stvoly. V levé části vytváří kroužky, v jejichž vnitřním poli jsou květy. Toto 

folio je nejbohatší na květy – nachází se tu orlíček, zvonek, fantaskní pestíkovité květy, 

květinové srostlice s různě členěným okvětím a jeden velmi pěkný, realistický bodlák.100 Oba 

úzké šlahounovité akantové listy na horní a dolní straně jsou ukončené květem. Objevuje se 

zde ve výhoncích i spirálovitý motiv.  

 

 

fol. 109v Žl 52: Dixit insipiens in corde suo: „Non est Deus“ 

 

V textu běží komentář k žalmu 51 a žalm 52,1–3. [12] 

Iniciála D (-ixit insipiens) se nachází mezi řádky 31.–36. řádkem fol. 109va (4ř.). 

Iniciála D je červená a tělo iniciály je tvořeno listovím. Dva konce červené iniciály se 

akantovitě obtáčejí kolem modré zalamované části lišty jako kolem žerdi, přičemž Chyba! 

Chybné propojení. mění barvu na fialovou. Konec těchto akantovitých výběžků iniciály je 

ještě doplněn zlatou kapkou. 

Iniciála je vsazena do velmi jednoduchého červeného rámečku, jehož plošnost je přerušena 

jen drobnou bílou linkou. Zleva je okraj rámečku ohraničen, či spíše překryt ozdobnou lištou. 

Pozadí rámečku, v němž je iniciála vsazena, i vnitřní pole iniciály, je zlaté (fólie), jednolité, 

bez dalších ozdob či dekoru. Vytváří tedy neurčitý prostor, bez hloubky, času i bližšího 

zasazení postavy, která je v něm namalována.  

Postava je popisována jako šašek či blázen.To je naznačeno i oblečením postavy – je to 

fialový oděv postavy s typickou šaškovskou čepicí.101 Postava je otočena vpravo a jakoby 

kráčela. Nese zelený kyj, který má přehozený přes rameno a který přidržuje pravou rukou. 

Levou ruku má napřaženou před sebe, s otevřenou dlaní, prsty u sebe.  

Postava i iniciála nedosahují velké úrovně. Proto bychom je přiřadili spíše onomu slabšímu 

iluminátorovi.  

                                                 
100 K tématu bodláku – Viktor KUBÍK: Na okraj k problému datace pozdněgotických rukopisů. (Na příkladu 
rukopisů z Loun), in: Vojtěch NOVOTNÝ (ed.): Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka 
Armbrustera, Praha 2008, 448. 
101 Anna Jungreithmayr se ve svém popisu domnívá, že zde hraje roli i fialová barva. To však není jednoznačné, 
neboť obdobná barva se vyskytuje i u postavy na fol. 167r. 
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Folio je výjimečné svou okrajovou výzdobou. Tu tvoří široká ozdobná lišta, která běží po 

okraji celého folia. Tato lišta je přerušována osmi medaliony, a to v rozích a na středu strany. 

S tímto řešením rozvrhu stránek přišel v Bibli Václava IV. iluminátor Frána. Tento prvek se 

objevuje nově, působením italské knižní malby.102 Uprostřed těchto medailonů jsou známé 

emblémy Václava IV. Srov. sv. 6. fol. 24r, sv. 5 fol. 116r, sv. 5 fol. 128r z Bible Václava 

IV.[13,14] 

V levém horním rohu je v medailonu umístěno fialové písmeno „w“, tvarem a provedením 

zcela srovnatelné s oním písmenem „w“ z prvního folia (1r). Zde v něm však není uvězněn 

král. Pozadí medailonu tvoří jednoduchá zlatá šrafura na světle zeleném pozadí. Kruh 

medailonu je červený. 

Dalším medailonem, pokud popisujeme medailony po směru hodinových ručiček, je medailon 

uprostřed horní části folia ve středu. Tento medailon má fialový okraj, tapetu tvoří opět zlatá, 

hustá, šrafura, avšak na tmavě modrém pozadí. V medailonu sedí zelený ledňáček, který je 

k nám otočen en face, což je poněkud neobvyklé, roztahuje svá křídla, a připomíná tak fénixe. 

Srov. sv. 7 fol. 67v z Bible Václava IV.  

V pravém horním rohu navazuje medailon se zeleným okrajem, v jehož středu je umístěno 

okřídlené modré písmeno „e“. Pro toto okřídlené „e“ máme také srovnání v bibli Václava IV. 

Na pozadí je zlatá šrafura s modrým podkladem. 

Pod tímto medailonem, uprostřed pravého okraje strany, je umístěn medailon se džberem ve 

středu. Má červený okraj a  tapetu tvoří zlatá šrafura se světle zeleným podkladem. 

V pravém dolním rohu je medailon se zeleným okrajem a červeným stínovaným písmenem 

„w“, je však jiné než v levém horním rohu. Pozadí je modré se zlatou šrafurou.  

Uprostřed lišty vedoucí v dolní části folia sedí opět ledňáček, a to ve stejné pozici jako již 

popisovaný. Tvoří tak pár – protějšek, uprostřed horní a dolní části lišty na foliu. Mění se jen 

barva kruhu, ta je teď červená.  

V levém dolním rohu je umístěn medailon s fialovým okrajem a džberem uprostřed. Ve středu 

levého okraje je zasazen medailon s ledňáčkem otočeným doprava, tedy v jeho daleko 

typičtější pozici. Okraj medailonu je zelený. Tapetu tohoto medailonu tvoří zlatá šrafura na 

modrém pozadí. Tato šrafura je jiná než ostatní. Tvoří ji kosočtverečná síť s malým kroužkem 

uprostřed pole.  

Objevuje se zde tedy 3x ledňáček, 2x písmeno „w“, 2x džber, 1x písmeno „e“.  

                                                 
102 srov. Josef Krása: Rukopisy Václava IV., Praha 1974, 151. 
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Vzájemný vztah emblémů v medailonech, jak se můžeme domnívat, je jen mezi některými. 

A to u levého horního s písmenem „w“, jemuž tvoří protějšek okřídlené „e“, v pravém horním 

rohu. Ledňáčku ze středu horní lišty tvoří protějšek ledňáček ze středu dolní lišty. Mohli 

bychom ještě uvést do vztahu „w“ z pravého dolního rohu. Zbytek medailonů je doplněn asi 

spíše náhodně, jak co do vztahů, tak co do námětů. Neobjevuje se zde ani lazebnice, jen její 

džber.  

 

Ornament lišty, jíž jsou medailony spojeny, se mění mezi každým z nich. Střídá se zde 

ozdobnost zlatého rostlinného ornamentu na tmavě modrém až černém pozadí se zlatými 

fénixy na témže modročerném pozadí a část zdobená plátkovým zlatem, do něhož je vryt 

jemný geometrický ornament. Z obou stran je lišta zdobena světle modrým zalamovaným 

okrajem. Z tohoto okraje a některých medailonů symetricky vybíhají většinou v párech 

samostatné listy akantu, a to buď v zelené, červené, modré nebo fialové barvě. Rubová strana 

přehnutých konců akantů se barevně mění, někdy je konec akantové palmety doplněn zlatou 

bobulí. Tyto dvojlisty jsou sepnuty prstenci, z nichž vybíhají, a někde jsou doplněny tu 

zlatými, tu červenými terčíkovitými středy. Mezi drobnými výběžky laločnatého akantového 

listu jsou zlaté kapky. 

V pravém sloupci nahoře (fol. 109va) v 7.–8. řádku je ponecháno v textu místo pro drobnou 

iniciálu. 

Celek strany působí velmi klidným, vyváženým dojmem s pravidelným rytmem. A je 

srovnatelný s folii sv. 6. fol. 24r, sv. 5 fol. 116r, sv. 5 fol. 128r z bible Václava IV.  

 

 

Fol. 136r Žl 68: Salvum me fac, Deus 

 

V textu běží komentář k žalmu 67 a žalm 68,1–4. [15] 

Zelená iniciála S (-alvum me fac) se nachází na 28.–34. řádek (7ř.) 136ra. Rámeček v němž je 

iniciála S umístěna má zlaté hladké pozadí. Samotný rámeček vymezující pole miniatury tvoří 

velmi jednoduchý fialový okraj. V ohybech iniciály S je na tmavě modrém pozadí zlatou 

linkou namalována čtvercová síť v jejímž středu jsou tečky. Tělo iniciály tvoří listoví.  
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V dolní části iniciály S je znázorněn obnažený vousatý král, se zlatou korunou na hlavě. 

Postava je zobrazena en face, obě její ruce jsou rozpřažené, zvednuté, v orantském gestu.103 

Dolní polovinu těla zakrývá voda, naznačená tahy štětcem. 

V horní části iniciály S je postava Boha Otce v oblačném mraku. Je protějškem krále-oranta. 

Postava Boha je namalována en grisaile. Pouze křížový nimbus je z plátkového zlata. 

Srovnatelné s tímto vyobrazením Boha Otce je vyobrazení např. z fol. 87v sv. I. v Bibli 

Václava IV. 

Zelené tělo iniciály je na pravé straně vertikálně nahoře a dole doplněno modrým akantovým 

listem. Vpravo je připnuto prstenci k tenkému akantovému stvolu. 

Levá strana folia je rámována akantem, ten vybíhá v horní části v delších akantových 

palmetách ukončených přetočeným zavíjeným vrcholem doplněným zlacením. V dolní 

polovině nasedají na delší listy větší spirálovitě stočené výhonky. Kromě obvyklých zlatých 

kapek je ornamentika akantu doplněna i slzičkovitým, bobulovitě zavíjenými výhonky na 

horní straně akantového listu, které se zde střídají v modrorůžové barevné kombinaci. A také 

drobnými zavíjenými výhonky nasedajícími uprostřed delších palmet. 

 

 

Fol. 167r Žl 80: Exsultáte Deo adiutóri nostro 

 

V textu běží konec žalmu 79,18–20 a žalm 80,1–3. [16] 

Zelená iniciála E (-xsultáte Deo) se nachází na 24.–28. řádku (5ř.). Tělo iniciály je vyplněno 

v oblouku iniciály listovím, v příčném břevnu iniciály zalamovanou páskou. Malé akantové 

lístky vybíhající z rohu iniciály se přetáčejí a na rubu mění na červené. Ve vnitřním poli 

iniciály se nachází vpravo otočená postava sedící na lavici, snad s korunou na hlavě, která 

břinká dvěma kladívky na zvonky.104 Tato postava je oblečena v jednoduchém, světle 

fialovém šatu, v pase zřaseném. Cíp na kterém sedí není příliš výrazný, zřetelná je 

štěrbinovitá hluboká drapérie mezi koleny, mělčí mísovitá pak na boku dolní části. Šat splývá 

až na zem a nohy nejsou vidět. Obličej postavy je kulatý, červenolící s výraznější bradou  

a kulatým nosem. Vykukují z něho malá černá očka.  

                                                 
103 Srov. Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, 188.  
104 Anna Jungreithmayr se ve svém popisu domnívá, že jde o postavu krále Davida, jak je obvyklé na tomto 
místě. To však není z iluminace zcela zřejmé. Navíc jeho podoba je výrazně jiná než na miniatuře fol. 1rb i na 
fol. 136ra, a to i v případě, že by zde byl znázorněn jako mladík. Srov. Anny JUNGREITHMAYR: Die 
Deutschen Handschriften des Mittelalters der Universitätsbibliothek Salzburg, Wien 1988, s. 210. 
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Pozadí vnitřního pole je modrošedé, takže zvonky na něm zanikají, a je zdobeno zlatým 

rostlinným ornamentem.  

Tapetu iniciály tvoří obdélníková zlatá fólie s proškrábnutým okrajem.  

Okraje strany jsou orámovány jednotlivými akantovými listy, jen ve spodní části strany se 

akant rozviřuje a mohutní. Horní a dolní část folia spojuje jednoduchá červená žerď.105 Je 

doplněna na začátku a na konci dvojicí prstenců (modrý a zelený).   

Bordurovou výzdobu v horní a bočních částech tvoří jedna akantová palmeta, táhnoucí se přes 

polovinu strany. Nahoře vyrůstá z trojlistu žerdi, po stranách je výhonkem vyrůstajícím  

z předchozí akantové palmety. Je užší, nikterak výrazně zprohýbaná, pravidelně doplněná 

dvojicí zlatých kapek za lístky. Vpravo doplněná drobnými zavinutými výhonky.   

Vnitřní listy akantového víru v dolní části jsou mohutné, doplněné čtyřmi zavinutými 

protiběžnými výhonky jiné barevnosti na způsob rotujících plaménků. Dlouhé akantové 

palmety jsou po stranách ukončeny přetočenými zavíjenými vrcholy jiné barevnosti. 

 

 

Fol. 193r Žl 97: Cantáte Dómino cánticum novum 

 

V textu běží žalm 97,1–4. [17] 

Červená iniciála C (-antate Domino canticum novum) se nachází na 1.–6. řádku (6ř.) folia 

193ra. Tělo iniciály je zdobeno listovím. Iniciála je zasazena do velmi jednoduchého zeleného 

rámečku, pozadí rámečku je zdobeno zlatou fólií. 

Ve vnitřním poli iniciály jsou znázorněni tři zpívající duchovní, kteří stojí u pultíku 

s otevřenou knihou. Oblečeni jsou v jednoduchá bílá roucha s širokými rukávy.106 Obličeje 

jsou hrubé. Provedením je spolu s postavou z fol. 109va můžeme přiřadit nejslabšímu 

iluminátorovi.  

Pozadí vnitřního pole je modré, zdobené bílým rostlinným ornamentem. 

Akantové rozviliny běží na levé, horní a dolní straně. Vlevo je bordura tvořena žerdí 

s prstenci a obtáčenými akantovými palmetami. Snaží se přiblížit stylu akantů na zbylých 

foliích. Z provedení je však zcela patrné, že jde o práci nezkušeného malíře s nejistou rukou. 

Na tomto foliu se mění i barevnost akantů. Ta je oproti výrazné barevnosti ostatních folií 

                                                 
105 Anna Jungreithmayr uvádí, že žerď je dodatečně doplněna. To však není prakticky zcela možné, neboť akant 
zde navazuje bez zřetelného přizpůsobování. A ani jinak nejeví známky dodatečného doplnění.  
106 Hans Tietze je popisuje jako „bohatě oděné“ a s ním i Anna Jungreithmayr. Srov. Hans TIETZE: 
Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Die illuminierten Handschriften in 
Salzburg, 2, Leipzig 1905, 55. Anna JUNGREITHMAYR: Die Deutschen Handschriften des Mittelalters der 
Universitätsbibliothek Salzburg, Wien 1988, 210. 
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nevýrazná, spíše šedavá. Poslední list horního a dolního akantového listu je ukončen květem 

s dlouhým pestíkem se zlatou a červenou bobulí. 

Výzdoba tohoto folia patří k nejslabším z celého rukopisu. 

 

Fol. 214v Žl 109: Dixit Dóminus Dómino meo: Sede a dextris meis  

 

V textu běží konec žalmu 108,30–31 a začátek žalmu 109,1–2. [18] 

Chyba! Chybné propojení. se nachází na 32.–38. řádku (7ř.) folia 214va. 

V těle iniciály je z obou stran stojící anděl, který vzdává chválu. Je to jediná iniciála 

s figurální výplní.  

Oba její konce s výběžky akantu se vinou do zleva přiložené lišty, postupně esovitě obtáčí oba 

okraje lišty jako žerdi a na rubu mění barvu. 

Rámeček, v němž je iniciála umístěna má zlaté pozadí a na okraji je ozdoben světle zelenou 

zalamovanou páskou. Na levé straně je okraj překryt lištou.  

Ve vnitřním poli iniciály jsou dvě sedící postavy. Vlevo postava Boha-Syna, vpravo postava 

Boha-Otce. Oba sedí na jednom společném trůně. Jsou otočeni k sobě navzájem, dívají se do 

očí. Obraz je utvářen jakoby zrcadlovitě, jak v případě postav, tak i u drapérie. 

Syn přebírá jednou rukou od Otce žlutočervené jablko; Otec Syna drží za dva prsty pravé 

ruky. Scéna je plná dialogu a gest. Je zde rozlišen také věk postav: Syn je mladší, Otec má 

více prošedivělé vlasy a vousy. Ve středu, mezi oběma postavami se na dekoru zadní tapety 

objevuje, zlatou linkou namalovaná, postava Ducha svatého. 

Jde variantu typu tzv. Žaltářové Nejsvětější Trojice, tedy nejrozšířenějšího typu Nejsvětější 

Trojice ve středověku.107  

 

Zleva přiléhá k miniatuře široká lišta, která běží po celé délce strany. Na obou svislých 

okrajích lišty je, v dolní části světlemodrý, v horní růžový, okraj, který se ve středu proplétá 

v jednoduchém ozdobném pletenci. Zároveň se okraj chová jako žerď kolem níž se obtáčí  

a z níž vyrůstají akantové listy. Pole lišty vyplňuje tapetový vzor zlatých ptáků na 

tmavěmodrém až černém pozadí. Ve špicích lišty je pole ozdobeno zlatou hladkou fólií.  

Akantové palmety živě vyrůstají z obou konců této lišty. Rámují celý dolní a horní okraj a 

zasahuje do jedné třetiny délky levého okraje stránky. Jednotlivé listy jsou mohutné, 

v obvyklé barevné kombinaci – modrá, zelená, červená a fialová, zdobené zlatými kapkami, 

                                                 
107 Srov. Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, 172. 
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většinou v párech, mezi jednotlivými výběžky palmety. Na jednom výhonku se objevuje 

jednoduchý kulovitý květ.  

Na prvním horním řádku sloupce b si můžeme povšimnout ozdobného písařského doplňku 

vzniklého protažením písmene – zvláštní lidské postavy a psa. 

 

Shrnutí 

Bordurovou výzdobu tvoří palmety laločnatého akantu doplněné zlatými kapkami. Na dvou 

foliích je výzdoba obohacena širokou lištou s dekorem. Akantové palmety jsou rozmanitě 

utvářené, doplněné na některých foliích o květy orlíčku nebo kalichovité květinové srostlice 

s pestíky. Palmety akantu jsou doplněny nebo ukončeny přetáčejícími se, zavinutými, barevně 

odlišenými výhonky.108 

Silné pružné palmety se tu a tam obratně vírovitě stáčejí a dynamizují tak okrajovou výzdobu. 

Folia působí díky nim jako harmonický, rytmicky členitý a vyvážený celek. 

Při utváření modelace listů samotných je zde výrazný podíl šrafury, někde jsou upřednostněny 

spíše tahy štětcem.  

Velkou předností je výrazná barevnost akantových rozvilin. Je světlá a jsou v ní užity 

pravidelně se opakující zářivé tóny modré, červené, zelené a fialové. Práce na akantové 

výzdobě je srovnatelná co do úrovně i tvarosloví s výzdobou Bible Václava IV. Jen na fol. 

193r je patrná značná nápodoba, nejistá ruka a i patrná změna barevnosti směřující spíše 

k šedavým tónům. Kvalita práce zde klesá o úroveň níže a mohli bychom říci, že zde se stala 

spíše pokusem některého z mladších a méně zkušených iluminátorů dílny.  

Lidské postavy jsou dvojí až trojí úrovně. Postavy první kvality (fol. 1r, 136r, 167r, 214v); 

postavy druhé kvality (fol. 51v, 80v); postavy třetí kvality (fol. 109v, 193r). Mění se u nich 

jak schopnost zvládnutí anatomie, tak živost i míra individuality. K tomu se přidružuje i různá 

kvalita v modelaci drapérií, zobrazení tělesného objemu a preciznost provedení detailů.  

Prostředí řešeno neurčitě a to dekorativní tapetou v pozadí nebo jednoduchou zlatou fólií.  

Jednoznačně však vyznívá, že práce na iniciálách a okrajové výzdobě byla rozdělena. 

Vynikající akantová výzdoba se potkává na jednom foliu s mnohem slabší výzdobou 

vnitřního pole iniciály. Nejde zde o rozdíl mezi jednotlivými folii, ale o rozdíly kvality na 

                                                 
108 Pro lepší orientaci v terminologii a jednotlivých tvarech akantů lze doporučit knihy: Jan KVĚT: Italské vlivy 
na pozdně románskou knižní malbu v Čechách, Praha 1927. Viktor KUBÍK: Na okraj k problému datace 
pozdněgotických rukopisů. (Na příkladu rukopisů z Loun), in: Vojtěch NOVOTNÝ (ed.): Všechno je milost. 
Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha 2008, 441–462. Viktor KUBÍK: Poznámky k původu 
stylu a k dataci výzdoby Antifonáře z Bíliny in: HOMOLKA Jaromír / HRUBÁ Michaela / HRUBÝ Petr / 
OTTOVÁ Michaela (eds.): Ústecký sborník historický. Gotické umění a jeho historické souvislosti, Ústí nad 
Labem 2001, 375–431. 
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jednom foliu. Nejvíce patrné je to na foliu 109v, kde se setkáváme s novým řešením stránky, 

které je v Bibli Václava IV. Josefem Krásou připisováno Mistru Fránovi a postavou blázna ve 

vnitřním poli iniciály – postavou druhé kvality. 

Nejlepší folia (fol. 1r, 136r, 167r, 214v) lze porovnat co do utváření postav, typiky obličeje  

a drapérie s postavami z folií 36r sv. 7; 111v sv. 5; 107v sv. 5; 90v sv. 5; 31v sv. 6 a další 

z Bible Václava IV. 

Ostatní iniciály folií jsou prací slabších iluminátorů dvorské dílny.  

Je zde několik srovnatelných znaků, typických pro postavy první kvality. V drapérii se 

vyskytují hluboké mísovité záhyby, často mezi koleny hlubší štěrbinovitý záhyb; typický pro 

sedící postavy je dlouhý cíp pláště, na kterém postava sedí, otáčí se za jejími zády a spadá až 

na zem v dlouhé nepřerušené linii, kde jí překrývá chodidla. Oděv postavy je dvouvrstvý, 

plášť v horní polovině těla plynule spadá, na hrudi se otevírá, pod lokty vytváří kapsu. 

Rukávy druhého oděvu jsou zřaseny varhánkovitě. Řasení dostatečně naznačuje vnitřní stavbu 

figury. Oděv je obvykle barevně jednoduchý, odlišná je barva pláště a spodního oděvu, 

nemají žádný dekor. Záhyby jsou stínovány.  

Obličej je drobný, s výraznýma malýma očkama, malým kulatým nosem, drobnými rty, 

naznačeným obočím, obvykle s plnovousem. Čelo je odkryté, vlasy spadají dozadu často až 

na záda.  

Úvodní folio 1r je srovnatelné co do výzdoby s titulním listem Zlaté buly i s titulním listem 

Ptolemaiova Quadripartitu z knihovny Václava IV.,  

V žaltáři M III 20 se objevuje celá škála emblémů Václava IV.; chybí zde jen devíza „toho 

bzde toho“. Nejsou sice přítomny na každém foliu, pouze na titulním listu 1r a kromě divých 

mužů, lazebnice a točenice i na fol. 109r. Otázkou zůstává, zda se tak stalo vědomě, kvůli 

souvislosti s textem, či jen kvůli tomu, že na tento rukopis opravdu nebyl kladen tak veliký 

důraz. 

Přestože je tento rukopis badateli hodnocen jako „nejméně náročný rukopis z původní 

královské knihovny“109 zaslouží si dostatek pozornosti. Problém tohoto nepříliš vysokého 

dosavadního hodnocení je způsoben tím, že tento rukopis je zastíněn přebohatou a prvotřídní 

prací této skupiny rukopisů – Biblí Václava IV. Musíme si však uvědomit, že tato bible byla 

oním prvořadým dílem, representativním, bohatě zdobeným, a byla jí věnována největší 

pozornost iluminátorů. Rozměry obou rukopisů se také výrazně liší. Bible Václava IV. má 

                                                 
109 Robert SUCKALE: Žaltář Václava IV., in: Fajt Jiří (ed.): Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za 
vlády posledních Lucemburků 1347–1437 (kat. výst.), Praha 2006, 485. 
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rozměry 530 x 360 mm; žaltář 366 x 259 mm. Rukopis žaltáře má pouze osm iluminovaných 

folií. Proto je jakékoliv srovnání disproporční. Přesto nejlepší folia rukopisu jsou srovnatelná 

co do kvality s Biblí Václava IV. Pokud však budeme srovnávat tento rukopis s jinými žaltáři, 

uvědomíme si i kvalitu tohoto rukopisu. Doufám, že se další badatelskou prací změní i dosud 

jednostranný pohled na hodnocení tohoto rukopisu.  

 

_______________________________ 

Po tenkém ledě 

Pustím se teď na tenký led vlastních interpretací, neboť se to ode mne nějakým způsobem 

očekává, že i já se vyjádřím a ke všem možným výkladům přidám ten svůj. Je to krok 

samozřejmě nebezpečný, ale neudělat ho by mohlo být ještě nebezpečnější. 

Zamysleme se na tím, proč jsou si titulní listy rukopisů Václava IV. tak podobné. Pokud se 

všechny naše emblémy vyskytují na titulních listech v podobných kombinacích, není to jistě 

věc náhody. Řekla bych, že celek tady hraje stejně důležitou roli jako jednotlivé části – tedy 

emblémy. A myslím, že mnohem větší, než jen že si řekneme: „tyto rukopisy patří králi 

Václavovi“ Nezapomínejme na rukopis Zlaté buly, který jistě nebyl jen obyčejným rukopisem 

z královy knihovny. Stejně jako má svůj význam, každý jednotlivý emblém, a ne jen jeden 

(polysémantičnost), má význam i celek. Musí za tím stát jedna idea, byť poskládaná 

z jednotlivých myšlenek.  

Znovu a znovu si všichni pokládají otázku: „Co znamená lazebnice? A co zajatec? A co 

ledňáček?“ Atd. Zkusme si položit otázku trochu jinak. Když se ptáme na osobu, ptáme se 

obvykle prvním pádem: kdo, co? Otázka „kdo je kdo“ často souvisí s tím, co osoba dělá. Tak 

tedy: „Kdo je lazebnice? Lazebnice je ta, která se stará čistotu. Ta, která očišťuje, umývá. Kdo 

je král? Ten, který se stará o zem. Ten, který je vázán povinností k lidu. Ten, který odpovídá 

za správu a nápravu. A i král je vázán zákonem. Kdo je ledňáček? Podle středověkých 

představ první stvořený tvor. Ten, který přebýval v ráji. Čisté rajské zvíře. Ten, který podle 

báje každý rok obnovuje své peří. Ten, který je spjat s čistou vodou (víme, že hnízdí jen 

někde). Ten, který je symbolem zmrtvýchvstání Krista. Proč má v žaltáři dvakrát podobu 

hodící se spíše na bájného fénixe, který je symbolem znovuobnovení, povstání z popela? 

Pokud bychom přijali teorii, že „e“ zastupuje Boží zákon, stálý a neměnný a objevuje se  

u jeho dodržování i nedodržování, u poslušnosti i neposlušnosti a symbolizuje tak jednu 

neměnnou úmluvu mezi lidem a Bohem, a „w“, které totéž činí se zákonem světským, mezi 

králem a lidem. A zachovávání a nezachování těchto zákonů má důsledky. Toto všechno, 

vztaženo a podpořeno divými muži, kteří nesou oficiální erb království českého a říšský znak, 
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se nám může jevit jako oficiální motto krále, ideální panovnický program. Vezmeme-li 

v úvahu Václavovu situaci, stav království, jistě by myšlenka na obnovu, očistu, obrodu země, 

nebyla marná.  

A točenice? Možná má souvislost s Arma Christi a cennou relikvií. Vždycky se mi ale líbila 

myšlenka, že symbolizuje universum, do kterého všichni patříme. A hlavně, že uprostřed ní, 

sedí ledňáček, symbol Krista, který je „Všechno ve všem“, a který spravuje a obnovuje celý 

svět. Jedna z mnoha možných interpretací. Jedna, a ještě ne nová a úplná. Tímto svým 

vyjádřením jsem jen chtěla předejít otázce: „A proč jste si z tolika možný interpretací jednu 

nevzala za vlastní?“ 

 

 

4. Ikonografický rozbor rukopisu 

V této části diplomové práce se pokusím srovnat výzdobu rukopisu M III 20 z 

ikonografického pohledu. Záměrem je porovnat iluminace iniciál k jednotlivým žalmům 

tohoto žaltáře s výzdobou jiných rukopisů. Pro toto srovnání jsem vybrala několik dalších 

rukopisů, a to jak ty, které jsou původem české a pochází z doby nejbližší vzniku našeho 

rukopisu, tak i dřívější, původem z Francie. Jsou zde jak žaltáře, tak i celé bible, které mají 

žaltářovou část.110 

Toto srovnání je důležité z toho důvodu, abychom si ukázali jednak ikonografickou šíři 

námětů, a pak také specifičnost určitých ikonografických typů zobrazení u jednotlivých 

žalmů. Také se při tomto srovnání ukáže kvalitativní různorodost uvedených rukopisů.  

Srovnání dostupných vyobrazení je zařazeno v obrazové příloze a pochází z internetových 

stránek Manusciptoria a Pierpont Morgan Library.111 Pro přehlednost jsem je uvedla ještě 

v přiložených tabulkách 

 

Žl 1: Beátus vir, qui non ábiit in consílio impiórum, et in via peccatórum non stetit 

Pravděpodobně největší míru shody lze najít u prvního žalmu. Ikonografie tohoto žalmu je 

v této době poměrně ustálená. Král David se objevuje na začátku žaltáře (spolu s Mikulášem 

z Lyry jako autorem komentáře), protože je považován za autora žalmů. V našem žaltáři 

můžeme vidět sedícího krále Davida, jak hraje na harfu. Na hlavě má zlatou korunu, roucho je 

modelováno drapérií. Je zobrazen jako muž středního věku, vousatý. Toto zobrazení je 

                                                 
110 srov. Gude SUCKALE-REDLEFSEN: Psalmen, Psalterillustration, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 
3, Rom / Freiburg / Basel / Wien 1971, col. 466–481. Zde je popsána jak ikonografická výzdoba žaltářů, tak 
dělení žaltáře. V našem žaltáři jde o již ustálené dělení na osm částí u žalmů 1, 26, 38, 52, 68, 80, 97, 109. 
111 www.manuscriptorium.cz. 
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tradiční, bez zvláštních gest. Ikonograficky srovnatelné je zobrazení v Žaltáři a breviáři 

pražské kapituly (KNM XVI B 14), v Bibli Ondřeje z Rakous (M.833), Záhřebské bibli (MR 

156), Jaroměřské bibli (KNM XII A 10), Bibli Jana z Dražic (KNM XV A 6). 

V rukopise žaltáře VI Fa 5 je postava tančícího krále Davida. 

 

Žl 26: Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timébo? 

U 26. žalmu našeho žaltáře je v iniciále zobrazena postava stojícího muže s holí ukazujícího si 

na zavřené oči. V některých soupisech je pojmenován jako „slepec“, což není zcela 

prokazatelné.112 Ilustruje text žalmu 26: „Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se 

bál?“ Hospodin je tím, kdo dává „zření“, nazírání, v jeho světle je člověk schopen pochopit 

vnitřní smysl věcí. Bez něj je člověk jako slepý.  

To, že je vyobrazen s holí, kráčející, může odkazovat na další verš žalmu (v. 11.): „Pouč mě, 

Hospodine, o své cestě, veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!“ 

V Záhřebské bibli (MR 156) je jen postava stojícího muže – proroka. V Bibli Ondřeje 

z Rakous (M.833) je postava Boha pozvedajícího ruku a žehnajícího, stojícího před 

polonahým mužem, který je zahalen do látky (v popisu uvedeno rubáše), ruce má složené 

k modlitbě. V Jaroměřské bibli (KNM XII A 10) je znázorněno pomazání Davida na krále. 

V tzv. Bibli Kunše oltářníka (KNM Ms f 1) je stojící král David, jemuž z oblaku žehná Boží 

ruka. Ve Starém zákoně Zamojských (NK XVII C 56) je znázorněn klečící král David.  

 

 

Žl 38: Dixi: Custódiam vias meas, ut non delínquam in lingua mea 

U tohoto žalmu je vyobrazen v našem žaltáři muž sedící na lavici, který si prstem ukazuje na 

zavřená ústa. 

Zavřená ústa odkazují k textu žalmu 38 (v.1–3): „Řekl jsem si: ,,Budu dbát na svoje cesty, 

abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít 

svévolníka'. Byl jsem zticha, mlčel jsem jako němý...“ (v. 10): „Oněměl jsem, neotvírám 

ústa...“ 

V rukopise VI Fa 5 je zobrazen prorok ukazující si prstem do otevřených úst. 

V Žaltáři a breviáři pražské kapituly (KNM XVI B 14) je namalována sedící postava proroka 

s nápisovou páskou otočena zády. Což je poměrně zajímavý motiv. Nápisová páska je 

                                                 
112 Srov. Hans TIETZE: Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Die 
Illuminierten Handschriften in Salzburg. II, 55. Anna JUNGREITHMAYR: Die deutschen Handschriften des 
Mittelalters der Universitätsbibliothek Salzburg, 210. 
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prázdná. Je možné, že tento postoj je vyjádřením onoho „budu držet na uzdě svá ústa“  

a otočení zády je způsobem ne-komunikace.  

V bibli Ondřeje z Rakous (M.833) je pouze sedící a čtoucí prorok. V Záhřebské bible (MR 

156) prorok nesoucí nádobu. Starém zákoně Zamojských (NK XVII C 56) je postava zpěváka 

Jedutum ukazující si na zavřená ústa. Vyobrazení v Bibli Jana z Dražic (KNM XV A 6), Bibli 

Kunše oltářníka (KNM Ms f 1) a Jaroměřské bibli (KNM XII A 10) je podobné – král David 

ukazující si na zavřená ústa, hledící k oblaku v němž je zobrazena hlava Boha. V Jaroměřské 

bibli (KNM XII A 10) však král David klečí. V tzv. Bibli Kunše oltářníka (KNM Ms f 1) není 

zobrazen Bůh. Ve Starém zákoně Zamojských (NK XVII C 56) je stojící postava s jednou 

rukou vztaženou vzhůru, bohatě oblečená v zeleném šatě se zlacením. 

 

 

Žl 52: Dixit insípiens in corde suo: „Non est Deus“ 

Také žalm 52113 se v hlavních motivech shoduje u většiny rukopisů tohoto období.  

V našem rukopise je reprezentován postavou blázna či šaška nesoucího kyj přes rameno a se 

vztaženou rukou. Zahalený je ve fialovém oděvu, se směšnou šaškovskou čepicí.  

Toto určení se vztahuje k textu žalmu 52 (v.1): „Dixit insípiens in corde suo: „Non est Deus“ 

– „Nerozumný si říká v srdci: „Bůh není!“. Slovo insípiens114 zde bývá přeloženo právě jako 

nerozumný, nemúdrý, blázen, pošetilec či jako bloud.115 

Levou ruku má napřaženou před sebe, s otevřenou dlaní, prsty u sebe. Toto gesto, které se  

u postavy k ničemu přímo nevztahuje, vyjadřuje spíše vnitřní oponování, nepřijetí. Možná je 

vyjádřením onoho „není Boha“; „nedotýkáním se této Skutečnosti“. 

V Záhřebské bibli (MR 156) je ukázána postava muže s nehezkým, ale zajímavým výrazem 

ve tváři, který drží tenkou hůl probíhající horizontálně celou iniciálou.  

V bibli Ondřeje z Rakous (M.833) je postava muže, blázna, s tonzurou na hlavě a s kyjem 

v ruce. V tzv. Bibli Kunše oltářníka (KNM Ms f 1) je postava blázna, v otrhaných šatech, 

v jedné ruce kyj, druhou vztahuje k nebi, na hlavě má čapku, na krku pověšený nůž. V Bibli 

                                                 
113 V popise Julia von SCHLOSSERA: Die Bilderhandschriften König Wenzel I., 256, Hanse TIETZE: 
Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Die Illuminierten Handschriften in 
Salzburg. II, 55, Anny JUNGREITHMAYR: Die deutschen Handschriften des Mittelalters der 
Universitätsbibliothek Salzburg, 210 je uvedeno, že jde o text žalmu 13. Ten sice doslova opakuje žalm 13, liší 
se jen v. 5. Ze zařazení v žaltáři je však zřejmé, že jde o žalm 52.  
114 insipiéns, -entis (lat.) nerozumný, hloupý, pošetilý; jako subst. blázen, pošetilec. Josef M. PRAŽÁK / 
František NOVOTNÝ / Josef SEDLÁČEK: Latinsko-český slovník, Praha 1948.  
115 „Bloudem je míněn pošetilec, který nedovede nebo nechce hodnotit moudře, trpělivě a prozíravě (srov. Lk 
12,16-21; Ef 5,17). Není to blázen, nescházejí mu rozumové schopnosti. Boži existenci nepopírá; domnívá se 
však, že Bůh není přítomen v každodenním životě, že tedy nezasahuje. Proto neváhá jednat podle vlastního srdce 
a nezastaví se před žádnou zvráceností.“ Starý zákon. Překlad s výkladem, 9, Praha 1969–1985, 215. 
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Jana z Dražic (KNM XV A 6) je zobrazen naháč, zahalený jen pláštěm, v jedné ruce s kyjem. 

Spíše připomíná „krále bláznů“ místo žezla má kyj, na sobě podšitý plášť a v ruce snad sféru. 

 

 

Žl 68: Salvum me fac, Deus 

V našem rukopise žalm 68 ilustruje nahý král-orant ve vlnách, nad nímž je zobrazen Bůh. 

Tento děj vystihuje text žalmu (v.1–3): „Zachraň mě, můj Bože, vody pronikly mi k duši! 

V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout, do hlubokých vod se nořím...“ 

k němu ve čtvrtém verši žalmu „volá“ a jeho „vyhlíží“. Toto gesto ilustruje i text (14v.): „Ale 

modlitba má, Hospodine, spěje k tobě.“ 

Žalm 68 je „mesiášským“ žalmem a je často citován v Novém zákoně. Byl chápán jako 

předobraz utrpení Kristova. Jediná záchrana je v Hospodinu, zachránci a vykupiteli, k němuž 

žalmista volá. Žalm končí chvalozpěvem na Hospodina, vyznáním Božího milosrdenství, 

věrnosti, záchrany, naděje do budoucna.    

Ikonograficky nejbližší našemu zobrazení jsou v tzv. Bibli Kunše oltářníka (KNM Ms f 1), 

Bibli Jana z Dražic (KNM XV A 6) a Jaroměřské bibli (KNM XII A 10), kde je Bůh zobrazen 

se sférou. A také v Liber Viaticus Jana ze Středy, kde je však král David oblečený a žehnající 

Bůh drží knihu.  

V Starém zákoně Zamojských (NK XVII C 56) je zobrazena klečící postava krále Davida.  

V bibli Ondřeje z Rakous (M.833) je polopostava modlícího se nahého Jonáše pohlcená do 

půl těla rybou. 

V rukopise VI Fa 5 je také postava Jonáše, zobrazená nahá držící se větve nad otevřenou 

tlamou ryby, která se vynořuje z hlubin. Taktéž v Záhřebské bibli (MR 156) je postava 

nahého Jonáše držícího se větve nad otevřenou tlamou ryby. 

V Roudnickém žaltáři (cim 7) je oblečená postava Jonáše držící nápisovou pásku a za ním je 

zobrazena ryba.  

 

 

 

 

 

Žl 80: Exsultáte Deo adiutóri nostro 

V našem rukopise je žalm 80 reprezentován sedící postavou, která břinká kladívky na 

zavěšené zvonky. 
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„Zanotujte píseň, udeřte na buben, na líbezně zvučící citeru a harfu. Zadujte do trub v den 

novoluní,...“ (v.2–3) 

V žaltáři VI Fa 5 je také sedící postava břinkající kladívky na zvonky. V Bibli Ondřeje 

z Rakous (M.833) je zobrazena hlava proroka držícího v ruce malý zvonek. V tzv. Bibli 

Kunše oltářníka (KNM Ms f 1) stojící král David se dvěma zvonky v rukou. V Bibli Jana 

z Dražic (KNM XV A 6) sedící král David břinkající kladívky na zavěšené zvonky. Taktéž v 

Jaroměřské bibli (KNM XII A 10) obraz doplněn o položenou harfu. V Liber viaticus Jana ze 

Středy je zobrazen sedící král na trůnu se skupinou hudebníků hrajících na buben a trubku. V 

Záhřebské bibli (MR 156) je stojící postava muže, který hraje na zvláštní píšťalovitý nástroj. 

V Žaltáři a breviáři pražské kapituly (KNM XVI B 14) je pouze sedící postava muže, který se 

drží příčného břevna iniciály. V Starém zákoně Zamojských (NK XVII C 56) klečící postava 

se sepjatýma rukama.  

Také toto vyobrazení je ve své ikonografii poměrně ustálené.  

 

 

Žl 97: Cantáte Dómino cánticum novum 

Text 97. žalmu má oslavovat příchod Hospodina, je i textem eschatologickým, v němž je 

Hospodin „novou písní“ oslavován za vysvobození, které má význam pro celý svět. 

V našem rukopise je text tohoto žalmu zobrazen postavami třech zpěváků zpívajících před 

pultíkem s knihou. Tato ikonografie je velmi tradiční. Podobně je tomu v Bibli Jana z Dražic 

(KNM XV A 6) a Jaroměřské bibli (KNM XII A 10). Liber viaticus zobrazuje krále Davida 

na trůnu ukazujícího na skupinu zpěváků. V Záhřebské bibli (MR 156) je zástup zpěváků 

s otevřenou knihou uprostřed. V tzv. Bibli Kunše oltářníka (KNM Ms f 1) stojí u pultíku 

s knihou sám král David.  

V Žaltáři a breviáři pražské kapituly (KNM XVI B 14) postava krále v hermelínovém plášti 

s jablkem a žezlem. 

V Bibli Ondřeje z Rakous (M.833) je pouze polopostava proroka ukazujícího prstem. 

 

 

 

 

Žl 109: Dixit Dóminus Dómino meo: Sede a dextris meis 
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Mohli bychom se domnívat, spolu s předchozími badateli116, řekneme-li, že je zde zobrazen 

Bůh Otec a Ježíš Kristus na trůně, a že tímto je scéna úplná. Vždyť zcela vystihuje text žalmu: 

„Hospodin řekl mému Pánu: 'Seď po mé pravici,.“ Podíváme-li se však blíže, na pozadí černé 

tapety, která se rozprostírá za oběma postavami, rozeznáme zde v dekoru tapety ještě jednu 

„postavu“ – je to pták–holubice, který zde symbolizuje Ducha svatého. Je umístěn přímo nad 

jablkem, které si Otec se Synem předávají, a objevuje se na tapetě jen zde. Zbytek tapety je 

doplněn ornamentálním motivem. Zároveň je to však zcela pochopitelné, neboť kde je Otec  

a Syn, Duch svatý nemůže chybět. Toto trojiční zobrazení plně vystihuje onen christologický 

aspekt žalmu, který je zde interpretován.  

Tento žalm 109 je v našem rukopise ilustrován typem tzv. Žaltářové trojice.117 

Zde je však tento typ nekorunovaný, obě postavy mají svatozář s vybíhajícími červenými 

paprsky, Syn však zde nemá kříž ani u něj nejsou znázorněny rány.118 

 

Historický kontext žalmu 

„Tento žalm je velmi starobylý a podle obsahu byl liturgickým doprovodem obřadů, při nichž 

byl uváděn na trůn král z Davidova rodu v Jeruzalémě.  

Král je mocný a ochrání svůj lid proti okolním nepřátelům, avšak jen proto, že Hospodin je 

s ním, ručí za něj, vlastně sám povede jeho boj a porazí královy i své protivníky. Celý žalm je 

cenný především v interpretaci epištoly k Židům jako prorocká zvěst o vládě Kristově.“119 

„V Novém zákoně je citován nebo připomínán na 25 místech, hlavně verše 1. a 4., v Listu 

Židům je citován třináctkrát.“120 

„Davidovský král je dědic tajemného Melchizedecha (srov. Gn 14,18–20). Ten byl „knězem 

Nejvyššího Boha“ v pohanském předizraelském prostředí. Davidovci jsou také takovými 

knězi. Ne však proto, že by sami přinášeli oběti a vykonávali běžné kultické služby ve svatyni 

(to je úkol Áronovců), ale proto, že jsou povoláni Bohem za prostředníky svého lidu. Král je 

odpovědný za věrnost Izraele Hospodinově smlouvě (srov. 2 Král 23,3), on posvěcuje  chrám 

                                                 
116 Srov. popis u Julius von SCHLOSSER: Die Bilderhandschriften König Wenzel I. Ein interimskommentar zur 
Faksimile-Ausgabe der Wenzelbibel. Graz 1893. Hans TIETZE: Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten 
Handschriften in Österreich. Die illuminierten Handschriften in Salzburg, 2, Leipzig 1905, s. 55. a Anny 
JUNGREITHMAYR: Die Deutschen Handschriften des Mittelalters der Universitätsbibliothek Salzburg, Wien 
1988, 210. 
117 Pro ikonografický výklad Nejsvětější Trojice srov. Wolfgang BRAUNFELS: Dreifaltigkeit, in: Lexikon der 
christlichen Ikonographie, Rom / Freiburg / Basel / Wien 1971, col. 525–537.  
118 Srov. Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, 172.  
119 Starý zákon. Překlad s výkladem, 9, Praha 1969–1985, 421–422. 
120 tamtéž. 
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(1 Král 8), dosazuje áronovské velekněze a může je také pro jejich nehodnost sesadit (1 Král 

2,26n).“121 

„Hospodin dává králi čestné místo po své pravici. Původně asi seděl král při schráně smlouvy. 

Bůh Izraele činí z tohoto služebníka lidského účastníka své spásné moci, pověřuje ho, aby 

vykonával jeho rozkazy a tvořil jeho dílo, především tím, že bude vysvobozovat lid ze spárů 

nepřátel.“122  

V našem žaltáři se však setkáváme se zajímavým gestem, pro které jsem nenašla srovnatelná 

vyobrazení. Gesto předání jablka, které vyjadřuje předání vlády, ono „panuj“, přestože je 

v textu přímo jmenováno „žezlo“. Mnohem zajímavější je však další gesto, a to držení Otce 

Syna za dva prsty. Myslím si, že může jít o naznačení dvojí přirozenosti Krista – lidské  

a božské. Tedy o odkaz na jeho vtělení, které bylo „příchodem do světa“ a počátkem jeho 

„působení ve světě“. S vyjádřením dvojí přirozenosti pomocí dvou prstů se setkáváme 

obvykle při scénách ukřižování.  

 

V bibli Ondřeje z Rakous (M.833) je tento žalm ilustrován jen trůnícím Bohem s jablkem  

a žezlem v rukou. V Záhřebské bibli (MR 156) je to trůnící a žehnající Kristus s knihou. 

V Žaltáři a breviáři pražské kapituly (KNM XVI B 14) je to také trůnící Kristus s jablkem  

a žezlem. V Starém zákoně Zamojských (NK XVII C 56) trůnící Kristus s jablkem.  

V tzv. Bibli Kunše oltářníka (KNM Ms f 1) je to jen postava krále Davida se sepnutýma 

rukama. V Bibli Jana z Dražic (KNM XV A 6) Nejsvětější Trojice typu Trůn milosti.  

V Jaroměřské bibli (KNM XII A 10) je to tzv. Žaltářová Trojice, Otec a Syn mají v ruce 

knihu, druhou žehnají. V Liber viaticus je zobrazen trůnící Syn se sepjatýma rukama, 

s nepřáteli pod nohama a Otec s pozvednutou rukou, jablkem a žezlem v druhé ruce.  

 

 

Shrnutí 

Jak vyplynulo z uvedeného srovnání žaltáře Václava IV. s jinými rukopisy, ukazuje se kvalita 

žaltáře svým provedením jako vysoká. A to i přes iluminace slabších Mistrů.  

Ikonografické náměty, v něm obsažené patří k tradičním. Největší míru shody v námětech 

nacházíme s Biblí Jana z Dražic (KNM XV A 6) datovaná do let 1300–1330, francouzského 

původu a Jaroměřskou biblí (KNM XII A 10) datovanou do poslední třetiny 13. století. Liší se 

od nich v žalmu 26, kde chybí v Bibli Jana z Dražic (KNM XV A 6) vyobrazení a v 

                                                 
121 Starý zákon. Překlad s výkladem, 9, Praha 1969–1985, 422–423. 
122 tamtéž. 
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Jaroměřské bibli (KNM XII A 10) je pomazání Davida na krále.  V žalmu 38 je v těchto 

biblích zobrazen král David, který si ukazuje na zavřená ústa, v našem žaltáři je to obyčejná 

postava muže. Rozdíly u žalmu 109 jsou v typu Nejsvětější Trojice, ta je v Bibli Jana z Dražic 

(KNM XV A 6) typu Trůn milosti, v Jaroměřské bibli (KNM XII A 10) je bližší – tzv. 

Žaltářová Trojice. Od vyobrazení v Žaltáři Václava IV. se však liší gesty. Pro tato gesta – 

předání jablka a zároveň držení Otce za Synovy dva prsty – se mi nepodařilo najít srovnání. 

Tento dialog gest je ikonograficky velmi zajímavý. A vytváří na posledním iluminovaném 

foliu, v jinak tradičních ikonografických námětech, působivou tečku. Jistě by stálo za, to  

i nadále pátrat po tomto specifickém ikonografickém námětu. 
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Žl 109 Dixit Dóminus Domino 
meo: „Sede a dextris meis“ 

Žl 97 Cantáte Dómino cánticum 
novum 

Žl 80 Exsultáte Deo adiutóri 
nostro 

Žl 68 Salvum me fac, Deus 

Žl 52 Dixit insípiens in corde 
suo: „Non est Deus“ 

Žl 38 Dixi: „Custódiam vias 
meas, ut non delínquam in 
lingua mea 

Žl 26 Dóminus illuminátio mea et 
salus mea, quem timébo 

Žl 1 Beátus vir, qui non ábiit in 
consílio impiórum 

Žalm 

Rukopis 

tzv. Žaltářová Trojice 

zpěváci s pultíkem a 
otevřenou knihou 

postava břinkající na 
zvonky  

král-orant ve vlnách 
+ postava Boha v 
oblaku 

blázen  nesoucí kyj přes 
rameno se vztaženou 
rukou 

sedící muž si ukazuje na 
zavřená ústa 

stojící muž s holí si 
ukazuje na zavřené oči 

sedící král David hraje 
na harfu 

Žaltář M III 20 

trůnící a žehnající Kristus 
s knihou 

zástup zpěváků s otevřenou 
knihou uprostřed 

postava muže hrajícího na 
píšťalovitý nástroj 

nahý Jonáš držící větev nad 
otevřenou tlamou ryby 

ošklivý muž držící tenkou hůl 

prorok nesoucí nádobu 

postava  muže - proroka 

sedící král David hraje na harfu 

Záhřebská bible                     
MR 156 

trůnící Kristus s jablkem a 
žezlem 

polopostava proroka 
ukazujícího prstem 

hlava proroka držícího v ruce 
malý zvonek 

polopostava modlícího se 
Jonáše pohlcená do půl těla 
rybou 

postava blázna, s tonzurou, a 
s kyjem v ruce 

sedící a čtoucí prorok 

postava Boha a muže 
zahaleného do látky (rubáše) 
a pozvedajícího ruce k 
modlitbě 

sedící král David hraje na 
harfu 

bible Ondřeje z Rakous  
M.833 
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Žl 109 Dixit Dóminus Domino 
meo: „Sede a dextris meis“ 

Žl 97 Cantáte Dómino 
cánticum novum 

Žl 80 Exsultáte Deo adiutóri 
nostro 

Žl 68 Salvum me fac, Deus 

Žl 52 Dixit insípiens in corde 
suo: „Non est Deus“ 

Žl 38 Dixi: „Custódiam vias 
meas, ut non delínquam in 
lingua mea 

Žl 26 Dóminus illuminátio mea 
et salus mea, quem timébo 

Žl 1 Beátus vir, qui non ábiit in 
consílio impiórum 

Žalm 

Rukopis 

trůnící Kristus s jablkem a 
žezlem 

postava krále 
v hermelínovém plášti 
s jablkem a žezlem 

pouze sedící postava muže, 
který se drží příčného 
břevna iniciály 

– 

– 

sedící postava proroka 
s nápisovou páskou 
otočena zády 

– 

sedící král David hraje na 
harfu 

Žaltář a breviář pražské 
kapituly XVI B 14 

– 

– 

sedící postava 
břinkající kladívky na 
zvonky 

postava modlícího se 
Jonáše, zobrazená 
nahá nad otevřenou 

– 

zobrazen prorok 
ukazující si prstem do 
otevřených úst 

– 

postava tančícího 
krále Davida 

Žaltář VI Fa 5 

trůnící Bůh Otec s pozvednutou 
rukou, jablkem a žezlem a 
Kristus s nepřáteli pod nohama 

trůnící David ukazující na 
skupinu zpěváků 

trůnící David a skupina 
hudebníků hrající na  buben a 
trubku 

oblečený král-orant  ve vlnách 
+ žehnající Bůh 

– 

– 

– 

– 

Liber viaticus Jana ze Středy 
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Žl 109 Dixit Dóminus 
Domino meo: „Sede a 
dextris meis“ 

Žl 97 Cantáte Dómino 
cánticum novum 

Žl 80 Exsultáte Deo 
adiutóri nostro 

Žl 68 Salvum me fac, 
Deus 

Žl 52 Dixit insípiens in 
corde suo: „Non est 
Deus“ 

Žl 38 Dixi: „Custódiam 
vias meas, ut non 
delínquam in lingua mea 
 

Žl 26 Dóminus 
illuminátio mea et salus 
mea, quem timébo 

Žl 1 Beátus vir, qui non 
ábiit in consílio 
impiórum 

Žalm 

Rukopis 

král David se 
sepnutýma rukama 

stojící král David u 
pultu s knihou 

král David se dvěma 
zvonky v rukou 

postava nahého 
modlícího se krále ve 
vlnách + Bůh  

postava otrhaného 
blázna vztahující 
ruku k nebi 

stojící král David 
ukazující si na 
zavřená ústa 

modlící se král David  
+ žehnající  Boží 
ruka v oblaku 

– 

tzv. Bible Kunše 
oltářníka Ms f 1 

Nejsvětější Trojice 
typu Trůn milosti 

tři duchovní zpívající 
před pultíkem s knihou 

sedící král David 
břinkající kladívky na 
zavěšené zvonky 

postava nahého krále-
oranta ve vlnách + 
žehnající Bůh se 
sférou 

naháč zahalený jen 
pláštěm s kyjem v ruce  

stojící král David si 
ukazuje na zavřená 
ústa + hlava Boha 
v oblaku 

– 

sedící král David 
hrající na harfu 

Bible Jana z Dražic      
XV A 6  

tzv. Žaltářová Trojice 
žehnající + knihy v 
rukou 

tři duchovní zpívající 
před pultíkem s knihou 

sedící král David 
břinkající kladívky na 
zavěšené zvonky + 
harfa 

postava nahého krále-
oranta ve vlnách + 
žehnající Bůh se 
sférou 

– 

klečící král David si 
ukazuje na zavřená 
ústa + hlava Boha 
v oblaku 

pomazání Davida na 
krále 

sedící král David 
hrající na harfu 

Jaroměřská bible  XII A 
10 

trůnící Kristus s jablkem 

– 

klečící postava se 
sepjatýma rukama 

 klečící postava  

 krále Davida  

 

stojící postava s jednou 
rukou vztaženou 

postava zpěváka 
Jedutum ukazující si na 
zavřená ústa 

klečící král David 

– 

Starý zákon Zamojských 
XVII C 56 
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VI. Závěr 

V první části diplomové práce (II. kapitola) jsem se pokusila stručně uvést čtenáře do 

tématiky rukopisů Václava IV. Žaltář Václava IV. tvoří součást dochované sbírky osmi 

rukopisů Václava IV., které představuje jeden z důležitých prvků v dějinách českých 

iluminovaných rukopisů. Tato skupina svými iluminacemi navazuje na umění Mistra Liber 

Viaticus v rukopisech, které patřily Janu ze Středy. V této části textu je popsán obsah sbírky, 

kořeny této skupiny v české knižní malbě a historie knihovny. Poznatky k této kapitole jsem 

čerpala z velké části z publikace Josefa Krásy. 

Po této kapitole (III. kapitola) uvádím ikonografický popis emblémů: lazebnice, muže 

v kládě, točenice, ledňáčka, divého muže, monogramů a devíz, heraldických a dalších postav. 

Ty tvoří podstatnou součást výzdoby všech rukopisů Václava IV. a jsou jejich spojujícím 

článkem.  

Čtvrtá kapitola mé práce je představením základních i dílčích studií věnujících se 

problematice emblémů v rukopisech Václava IV. Vytkla jsem si za cíl představit jejich 

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

Bilderhandschriften Königs Wenzel je příznačná velkým množstvím příkladů z dobové 

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

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

určující pro dalšího badatele Josefa Krásu. Krásova interpretace emblémů nevede proti 

interpretaci J. von Schlossera, ale paralelně s ní a v několika rovinách. Přesunuje těžiště na 

problematiku Řádu lázně. Obohacuje interpretaci emblémů zejména o ideu duchovního 

obrození skrze Řád lázně a o astrologický výklad emblémů. Významy emblémů jsou pro 

něho mnohovrstevnaté. Josef Krása svoji práci rozšiřuje o historii dvorské knihovny a 

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

badatelský počin je v mnoha bodech důležitý pro další odborníky.  

Dále se nám otevírá problematika nových přístupů k interpretaci emblémů. Gerhard Schmidt 

mluví o emblémech jako o „symbolické řeči“ Řádu lázně, která byla vlastní nejen králi, ale  

i osobám jemu blízkým. Zároveň stanovuje předpoklad, že písmena „w“ a „e“ ve svém 

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

různém výkladu podle toho, komu byl sdělován. Ewa ŚnieŜyńska-Stolot předkládá novou 

interpretaci emblémů na základě astrologického určení, kdy jednotlivá znamení zodiaku či 

stupně znamení představují jednotlivé postavy z emblémů a odkazují ke konkrétním 

biblickým citátům. Katharina Hranitzky mluví o identifikaci krále Václava s románovým 
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hrdinou Willehalmem a ze stylistických důvodů oponuje dřívějšímu datování bible H. 

Hlaváčkové. 

Podle Hedwig Heger ústí význam většiny emblému do zbožného přání Václava IV. být 

císařem. Hana J. Hlaváčková přichází s novým řešením a přináší nové interpretace emblémů, 

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

V jednotlivých postavách okrajové výzdoby vidí symboly plodnosti. Předkládá dřívější dataci 

začátku prací na bibli – kolem roku 1380. Písmena „w“ a „e“ jsou pro ni počátečními písmeny 

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

a mnoho dalších souvislostí. Milada Studničková srovnává dvorské řády – Řád draka 

Zikmunda Lucemburského a Řád lázně Václava IV. V poslední přednášce formulovala 

hypotézu, že tyto řády byly založeny jako společenství modlitby, jejichž hlavním posláním 

byla péče o duše a politicko-representativní charakter byl sice důležitý, ale byl až sekundární.  

Diethelm Gresch přináší zcela novou interpretaci písmen „e“ a „w“. Poukázal na písmeno „e“ 

ve významu: „zákona božího“, „úmluvy“, „manželství“, „věčně platného práva“ a analogicky 

k tomu na „w“, jako „světský zákon/právo“, jichž je Václav jako král ochráncem. Maria 

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

legitimizace vlády Václava IV. a zdůraznění jeho přemyslovského původu. Klára Benešovská 

poukazuje u točenice na její souvislost nejen s dvorským řádem, ale i s Arma Christi  

a otázkou její možné relikvie.   

Pátá kapitola je věnovaná mé samostatné práci s rukopisem žaltáře s výkladem Mikuláše 

z Lyry. Nejdříve jsem představila osobu Mikuláše z Lyry, a poté uvedla popis rukopisu. Dále 

jsem se věnovala popisu jednotlivých iluminovaných folií, u nichž jsem u některých prvků 

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

tento žaltář s jinými, z čehož vyplynulo, že kvalita provedení iluminací je vysoká. 

V ikonografickém srovnání se ukázaly náměty historických iniciál jako tradiční. Poslední 

iluminované folio s Žaltářovou Trojicí však  přináší v jednotlivých gestech velmi zajímavou 

variaci tohoto námětu.  

Problém nepříliš vysokého dosavadního hodnocení je způsoben tím, že tento rukopis je 

zastíněn přebohatou a prvotřídní prací této skupiny rukopisů – Biblí Václava IV. Musíme si 

však uvědomit, že tato bible byla oním prvořadým dílem, representativním, bohatě zdobeným 

a byla jí věnována největší pozornost iluminátorů. Doufám, že se další badatelskou prací 

změní i dosud jednostranný pohled na hodnocení tohoto rukopisu. 
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Okrajová výzdoba iluminovaných rukopisů Václava IV. bude i nadále inspirací k hledání 

nových interpretací těchto emblémů. Doufám, že má práce bude inspirativní pro další 

badatele a tento neprávem opomíjený rukopis Václava IV. dojde jejich větší pozornosti.  
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Die Wenzelsbibel, Graz 1981 

Vollständige Faksimile-Ausgabe in acht Bänden (Codices selecti LXX), mit einem 
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