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ABSTRAKT
Hlavním úkolem práce je představit a vysvětlit ikonografický koncept iluminací
obsažených v teologickém spisu Speculum humanae salvationis (Zrcadlo lidského
spasení) s přihlédnutím k jeho textové složce a pravidlům typologického paralelismu.
Spis byl v době vrcholného středověku velice populární, dočkal se několika redakcí
a mnoha stovek opisů. Práce se zaměří na fragmenty česky psaného rukopisu
z 1. čtvrtiny 15. století z knihovny Národního muzea, které dosud nebyly v odborné
literatuře popsány. Dále zhodnotí zachované miniatury z typologického hlediska
a zdůvodní postavení jednotlivých starozákonních předobrazů vztahujících se ke
konkrétní novozákonní události. Předmětem zájmu bude posouzení míry ovlivnění
těchto tzv. muzejních zlomků jinými rukopisy zejména české provenience.

KLÍČOVÁ SLOVA
Zrcadlo lidského spasení – rukopis – knižní malba – iluminace – typologie – Starý
zákon – Nový zákon
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ABSTRACT
The main goal of this thesis is to present and explain the concept of iconographic
illuminations contained in the theological writings Speculum Humanae salvationis (The
Mirror of Human Salvation) with regard to its textual parts governed by the typological
parallelism. The file was at the time of the High Middle Ages very popular, it had
several editions and many hundreds of copies. The thesis will focus on the fragments of
the manuscript in the Czech language from the 1st quarter of the 15th century, which
until now were not cited in the academical literature very often. The thesis will evaluate
preserved miniatures from the typological point of view and will justify the position of
the individual archetypes of the Old Testament that belonged to a particular event in
the New Testament . The thesis will attempt to assess the degree of influence of these so
called museum's fragments by other manuscripts, especially of Czech origin - with
a distinguished The Krumlov Volume.

KEYWORDS
Mirror of Human Salvation – Manuscript – Book Painting – Illumination – Typology –
Old Testament – New Testament
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1 ÚVOD
1.1 Speculum humanae salvationis
Myšlenkové prostředí středověku bylo prostoupeno náboženskou vírou pronikající snad
do všech oblastí lidského chápání a konání. Zejména tvorba literární se mohla pochlubit
bohatými duševními plody. Ideové ovzduší té doby bylo zaměřeno na základní
imperativ všeho dostupného vědění, na Písmo svaté, jehož řádky se velcí exegeti
středověku, ale i obyčejní kněží, snažili interpretovat v duchu řádné křesťanské víry tak,
aby představovaly zásadní nástroj pro zdůraznění a pochopení dějin spásy. Obraty,
závěry a dedukce těchto středověkých autorů jsou dnes mnohdy pod závojem prachu
mnoha uplynulých staletí sotva znatelné, přesto ne zcela nepochopitelné.
Z lůna křesťanské víry vyrostlo mnoho teologických textů, naplňujících nejen literární
ambice svých tvůrců, ale zejména nároky kladené na dobově pravdivý výklad
biblických postav a událostí. Tyto děje představovaly zobrazení minulosti, přítomnosti
a současně i vyjevení budoucnosti. Každá jejich součást nebyla pouhým samoúčelným
motivem, nýbrž znázorňovala hlubokou myšlenku na šachovnici procesů ozřejmujících,
podporujících a předznamenávajících skutek konečného vykoupení lidstva. V tomto
ohledu musí být chápán celek i každičká jednotlivost biblického vyprávění a jejich
následných výkladů.
Jedním ze široce vyhledávaných teologických děl vrcholného středověku byl spis
Speculum humanae salvationis, který lze přeložit jako Zrcadlo lidského spasení. Název
sám o osobě a beze zbytku všech pochybností vyjevuje čtenáři základní motiv vedoucí
k jeho sestavení a sepsání. Jedná se totiž o obsáhlé pojednání křesťanské víry ve spásu
lidského pokolení podané ve smyslu oblíbeného typologického paralelismu, který
sjednocuje Starý i Nový zákon v jeden víceméně kompaktní celek. Neboť,
zjednodušeně řečeno, bez tragedie prvotního hříchu by nebylo možné dosáhnout
kýženého vykoupení, středobodu křesťanského snažení. Starý zákon jako konglomerát
dějů, historických textů, žalmů i jiných literárních útvarů by sotva nalezl opodstatnění
ve světle křesťanské víry, pokud by stál osamoceně. Prostřednictvím novozákonní
zvěsti dochází k jeho rehabilitaci a úplné legitimizaci. Pakliže by z této biblické jednoty
7

byl vyčleněn byť jediný příběh, velkolepé zrcadlo by se mohlo snadno roztříštit. Jeho
logická výstavba a vnitřní soudržnost byla totiž propracována do nejmenších detailů
staletími zkušeností, výkladů a postojů na poli teologickém.
Speculum humanae salvationis (dále jen „Speculum“) představuje úžasný exkurz do
světa dějin spásy v jeho všeobjímající úplnosti. Velkým pozitivem je právě jeho
velkolepá obsáhlost. Tuto celost vyprávění podporují názorné iluminace, jejichž výběr
a logický sled přísně kopíruje jeho textovou složku. V této souvislosti je nicméně nutné
sdělit, že text Specula z teologického ani z literárního hlediska nenaplňuje takové
ambice, jakými oplývala díla velkých církevních teologů. Na druhou stranu je určitá
rustikálnost projevu příjemným osvěžením, neboť text se za této situace soustřeďuje na
jednodušší a přímočařejší výklad, určený širší obci kleriků.

1.2 Prameny a literatura
Rozboru textové i obrazové části tohoto typologického cyklu se v minulosti věnovalo
několik autorů. Jedna z prvních sumarizujících prací, psaná s výraznými vědeckými
ambicemi, pochází z pera dvojice autorů Julese Lutze a Paula Perdrizeta. Otištěna byla
v roce 1907.1 Tato mnohokrát citovaná práce přináší nejen úplný přepis latinského
textu Specula, ale současně i první kritický rozbor jeho ikonografické výbavy
a výstavby. Stejně jako většina pozdějších prací se opírá zejména o popis a analýzu
konkrétního rukopisu. Tak je tomu i v případě práce Ernsta Klosse2 vydané roku 1925.
Důležitý příspěvek ve věci bádání o původu a významu jednotlivých ikonografických
námětů podává Edgar Breitenbach ve svém obsáhlém díle publikovaném v roce 1930
pod názvem Speculum humanae salvationis. Eine typengeschichtliche Untersuchung.3
Nenahraditelnou pozici mezi ostatními autory zaujímá Evelyn Silber, která se ve své
disertační práci a v několika vědeckých článcích kriticky vyjadřuje k původu

1

Jules LUTZ / Paul PERDRIZET: Speculum humanae salvationis, Mulhouse 1907.
Ernst KLOSS: Speculum humanae salvationis. Ein Niederlandische Blockbuch, München 1925.
3
Edgar BREITENBACH: Speculum humanae salvationis. Eine typengeschichtliche Untersuchung,
Strasbourg 1930.
2
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typologického spisu.4 Tato problematika byla mnohokrát diskutována i jinými autory,
kteří se snažili prokázat původ rukopisu tradičně v německém nebo nověji v italském
prostředí. Dalším podrobný vhled do barevného světa tohoto typologického spisu
představuje komentovaná faksimile tzv. Codexu Cremifanensis Willibrorda Neumüllera
z roku

1972.5

Tomuto

rukopisu

uchovávanému

v benediktinském

klášteře

v Kremsmünsteru se rovněž v současné době věnovala Manuela Niesner.6 Nikoli jen
nizozemskému prostředí se věnuje Horst Appuhn v textu pod názvem Heilsspiegel.7
Autoři Adrian a Joyce Wilsonovi vytvořili obsáhlou práci mimo jiné přinášející katalog
významných dochovaných rukopisů Specula nalézajících se v knihovnách po celém
světě.8 Dějiny spásy zaznamenané v tomto typologickém spisu nemohou stát osamocené
bez aktivního činitele v podobě Panny Marie. Tuto tezi kromě výše uvedených
vědeckých textů akcentuje zejména aktuální práce Kimberley J. Vrudny.9
Textová i obrazová náplň rukopisu nepochybně inspirovala ke zpodobení dějin spásy
i v jiných uměleckých směrech než prioritně v knižní malbě. Jedná se o díla ztvárněná
jako nástěnné malby, vitraje nebo pojednaná jako sochařská díla. Typologií inspirované
cykly můžeme nalézt po celé středověké Evropě10 a ani české země nejsou v tomto
ohledu výjimkou. Zuzana Všetečková a zejména Kateřina Kubínová se věnují studiu
tzv. Emauzského cyklu, který sice není čistým představitelem ztvárnění Specula do
monumentální podoby, nicméně tento rukopis představuje jeden ze základních

4

Evelyn SILBER: The Reconstructed Toledo Speculum Humanae Salvationis: The Italian Connenction in
the Early Fourteen Century, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 43, 1980.
5
Willibrord NEUMÜLER: Speculum humanae salvationis, Graz 1972.
6
Manuela NIESNER: Das Speculum humanae salvationis der Stiftsbibl. Kremsmünster, Köln / Weimar /
Wien 1995.
7
Horst APPUHN: Heilsspiegel. Die Bilder der mittelalterlichen Andachtsbuches Speculum humanae
salvationis, Dortmund 1989.
8
Adrian WILSON / Joyce Lancaster WILSON: A Medieval Mirror. Speculum humanae salvationis 1324 –
1500, Los Angeles – London 1984
9
Kimberley J. VRUDNY: Friars, scribes and Corpses, A Marian Confraternal Reading of the Mirror of
Human Salvation, Paris – Leuven 2010.
10
Nejstarší užití typologického přístupu ve výtvarném umění nalezneme již v raně křesťanské
společnosti (sarkofágy, nástěnné malby v katakombách). Výpravné cykly vrcholného středověku lze
nalézt v Müstairu a v Klosterneuburgu.
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inspirativních zdrojů pro jeho ikonografický rozvrh.11 Společným i rozdílným námětům
a tendencím mezi tímto rukopisem a jinými typologickými spisy reprezentovanými
zejména ve středověku mnohokráte skloňovaným a bohatě rozšířeným dílem nesoucím
název Biblia pauperum se věnuje Jan Royt.12 Mnoho autorů rozebírá slavný rukopis
české provenience nazývaným Krumlovský sborník, hlavní inspirační zdroj pro další
dochovaná česky psaná Specula, zastoupená zlomky rukopisu z Národního muzea.13

1.3 Důraz na tzv. muzejní zlomky
Ikonografická výbava rukopisů obsahujících Speculum bude základním předmětem této
práce. Jelikož se jedná o textové zachycení úplných biblických dějů a o ohromnou sumu
zachycených výjevů, nebylo by možné v rozsahu této práce ikonograficky popsat
všechny kapitoly zvoleného typologického spisu. Z toho důvodu se soustředím na
interpretaci reprezentativního vzorku, jehož výběr je závislý na obrazovém uspořádání
dosud podrobněji nepopsaných zlomků česky psaného Zrcadla lidského spasení, které
jsou uchovávány v knihovně Národního muzea v Praze.
Zlomky původně jistě velkého a výpravného ztvárnění dějin spásy z druhého desetiletí
15. století obsahují neúplný výčet výjevů v rozmezí od Bičování Krista po jeho
Nanebevstoupení. Těmito novozákonními náměty a jejich starozákonními předobrazy
bude vymezen i následující výklad, který se ve své úplnosti pokusí podrobně vylíčit
základní znaky typologie a typologického přístupu jako významného fenoménu
vrcholného středověku, vysvětlit jednotlivé miniatury ve světle typologického
paralelismu, zdůvodnit postavení jednotlivých předobrazů v rámci konkrétních kapitol
a pomoci odhalit inspirační zdroje k textovému i obrazovému uspořádání.
Současně se práce zaměří na splnění hlavního cíle, jímž je ikonografický rozbor dosud
nepopsaných a málo probádaných fragmentů Specula z knihovny Národního muzea.
Pokusím se zjistit jejich míru ovlivnění jinými rukopisy české provenience, a to
11

Klára BENEŠOVSKÁ / Kateřina KUBÍNOVÁ (ed.): Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci
Prahy, Praha 2007.
12
ROYT: Poznámky k ikonografii Emauzského cyklu, in: Klára BENEŠOVSKÁ / Kateřina KUBÍNOVÁ (ed.):
Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007
13
Tomuto rukopisu se věnovali či věnují: Josef Krása, Karel Stejskal, Hana J. Hlaváčková, Pavel Brodský.
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zejména význačným Krumlovským sborníkem, který je v literatuře tradičně popisován
jako základní inspirační zdroj. Zaměřím se na vyvrácení tradované teze, že Krumlovský
sborník je jediným zdrojem pro ikonografickou inspiraci, díky němuž jsou fragmenty
devalvovány na jeho pouhou kopii.

2 LABYRINTEM TYPOLOGIE
Typologie, tj. metoda výkladu Písma svatého, jako živoucí útvar plný podobenství, více
či méně skrytých významů a alegorií, představuje vzrušující exkurz do mnohdy
mystického světa středověké exegeze, který se nám v dnešní době může zdát
nepochopitelný a v mnohém až kuriózní. I této oblasti se bohatě věnuje soudobá
vědecká teologická literatura.14 Pokud se budeme zabývat typologickým spisem
Speculum humanae salvationis, je nezbytné se otázce typologie a jejího základního
středověkého vývoje pečlivě věnovat. Pod pojmem křesťanská typologie si lze
představit soubor novozákonních událostí a postav, které byly předpovězeny nebo
předznamenány již v textech Starého zákona. Jednotlivé vymezené dvojice se označují
jako typos pro starozákonní jevy a antitypos jako jejich novozákonní uskutečnění.
Klíč k typologickému porozumění je tedy ukryt v samotném Písmu svatém,
v souvztažnosti obou zákonů. Počátky typologické metody vyvěrají již z biblických
textů a konkrétního pojmu typos užil již apoštol Pavel v Listu Římanům (Ř 5, 14). Toto
označení je možné nalézt pouze v řeckém, tj. septuagintálním překladu15, v latinské
Vulgatě bylo ve stejném verši označení typos nahrazeno pojmem forma16 a v pozdější
česky psané kralické redakci výrazem figura: „Kralovala pak smrt od Adama až po
Mojžíše, také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž
jest figůra toho budoucího“ (Ř 5, 14).17 V soudobém ekumenickém překladu oba tyto
výrazy samozřejmě nejsou zachyceny a jsou zaměněny pojmem protějšek: „ Smrt však
14

Sabine SCHRENK: Typos und Antitypos in der christlichen Kunst, Münster 1995; Leonhard GOPPELT:
Typos. Die typologische Deutung des Alten Testaments in Neuen, Gütersloh 1939; Fridrich OHLY:
Schriften zur mitteralterlichen Bedeutungsforschung, Darmstadt 1977.
15
Stanislav HEŘMANOVSKÝ: Základní problémy biblické typologie. Příspěvek k biblické hermeneutice,
Praha 1959, 4.
16
Jan ROYT: Slovník křesťanské ikonografie, Praha 2006, 284.
17
Čerpáno z Bible svatá aneb všecka Svatá písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání
kralického z roku 1613, Praha 1971.
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vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On
je protějšek toho, který měl přijít.“ Významově se typos blíží slovům příklad nebo vzor,
který byl dále chápán jako předobraz.18
Odkazy na starozákonní texty se bohatě objevují v evangelijních textech. Ježíš Kristus,
jak bylo zaznamenáno v Lukášově evangeliu, řekl svým učedníkům: „To jsem měl na
mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mě
psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech“ (L 24, 44). Evangelium podle Jana
odkazuje v podobném smyslu na Starý zákon, když praví: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na
poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka“ (J 3, 14),19 Matoušovo evangelium se rovněž
přiznává k přímé návaznosti na Starý zákon, když hovoří následovně: „Jako byl Jonáš
v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci
země“ (Mt 12, 40).20 V textech rozeznáváme jasnou souvislost se Starým zákonem, jímž
se inspirovaly.
Na základě těchto indicií byly již v prvním tisíciletí položeny základy typologickému
vnímání Písma svatého, tj. odvození několika dalších analogií Starého a Nového
zákona. V proslulém spise De Civitate Dei se nad vztahem těchto dvou veličin zamýšlí
jeho autor, sv. Augustin. Základem jeho typologického vnímání je úvaha: „Co je Starý
zákon jiného než zahalení závojem Nového a Nový zákon nic jiného než Starý zákon,
z něhož je závoj sňat“ (XVI, 26).21 V novém překladu z roku 2007 je tato věta přeložena
trochu jiným způsobem: „Vždyť co jiného je tak zvaný starý zákon nežli skrytý zákon
nový.“22 Sv. Augustin se tímto stává nejvýraznějším vykladačem smyslu typologického
paralelismu, jehož dílem se budou inspirovat vzdělanci následujících staletí a jehož
slova budou mnohokrát citována. Starý zákon tak dle výše uvedeného nalezne
opodstatnění své existence teprve až s příchodem Ježíše Krista, a to za
bezprecedentního splnění předpokladu, že Bůh Otec je starozákonní Bůh zástupů
(Izraele) a současně Ježíš Kristus je Mesiášem. Nadřazenost novozákonních textů je zde

18

Lexikon für Theologie und Kirche 10, Freiburg / Basel /Rom / Wien 2001, 322.
KLOSS (pozn. 2) 7; ROYT 2007 (pozn. 12) 291.
20
ROYT 2007 (pozn. 12) 291.
21
Ibidem.
22
Aurelius AUGUSTINUS: O Boží obci II., Praha 2007, 128.
19
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naprosto zřejmá a nadto zdůrazněná výrazným christocentrickým charakterem.23
Sv. Augustin si k tomu přímo zapsal myšlenku, že nový zákon je oslabením starého
zákona.24
Typologii lze podle výše uvedeného rovněž personifikovat jako starozákonní zaslíbení
a jeho naplnění prostřednictvím Nového zákona a Ježíše Krista. Jednota je umocněna
dvojicí výrazů – slova a události. První tuto událost ohlašuje a toto tzv. zaslíbení se
naplní až v okamžiku uskutečnění konkrétní události. A slovo může dojít pravdy naplnění pouze prostřednictvím skutků Ježíše Krista.25 Lépe toto paradigma nikdo
nezhodnotil než evangelista Lukáš: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“
(L 4 21). Naopak slova zaslíbení byla objasněna perem starozákonních proroků.
Například prorok Ezechiel vyjevil slova Hospodinova: „Ustanovím nad nimi jednoho
pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a bude jejich
pastýřem“ (Ez 34, 23).
Starozákonní proroci silně podporují ve svých předpovědích davidovskou tradici, neboť
prorokují, že budoucí král nebo pastýř se narodí do domu Davidova. Izaiáš vidí
budoucího panovníka jako velké světlo v temnotách dopadající na celou širou zem
dosud pokrytou smrtí a strádáním, jako syna, na jehož ramenou spočine vláda. Nazývá
ho jmény: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“ (Iz 9, 5)26
Dále uvádí, že „Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově
a na jeho království“ (Iz 9, 6). Z výše uvedeného kromě silného davidovského akcentu
vyplývá jasné eschatologické zabarvení textu. Budoucí děj, předznamenaný již ústy
starozákonních proroků, bude dle evangelistů beze zbytku naplněn v osobě Ježíše Krista
a jeho druhém příchodu. Na Izaiášovo proroctví navazuje a přímo v textu se na něj
odvolává evangelista Matouš, když praví: „…aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka
Izaiáše:…lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli
v krajině stínu smrti“ (Mt 4, 14-16).
23
24

HEŘMANOVSKÝ (pozn. 15) 7.
AUGUSTINUS (pozn. 22) 128.

25

HEŘMANOVSKÝ (pozn. 15) 32.
V kralickém překladu Písma svatého je budoucí panovník titulován jako „Předivný, Rádce, Bůh silný,
Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
26
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Sic starozákonní předobrazy spolu s jejich novozákonním naplněním existují ve shodě,
přesto některé analogické motivy vykazují jistý protikladný nádech, mnohokrát již
komentovaný ve dvojici Adam – Kristus. Antiteze jejich postojů vychází z odlišného
zrodu a předurčení obou postav. Adam byl stvořitelem zplozen ze země, z hlíny, a svým
konáním přivodil budoucím pokolením pouze život doprovázený hříchem a nenávratně
končící smrtí. Ježíš Kristus jako nový Adam nebo tzv. Adam konečného času byl
naopak zrozen z nebe a svým následovníkům přinesl ospravedlnění a život.27
Významový posun mezi oběma Adamy je v podstatě kvalitativní, když „první člověk
Adam se stal duší živou – poslední Adam je však Duchem oživujícím“ (1K 15, 45).
Dále je zde zachyceno, že „První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký
byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní
v nebesích“ (1K 15, 47-48). Nejcennější dar, který přináší, je samozřejmě dar Ducha
svatého, který je nositelem moci a nové smlouvy.28
Motiv nové smlouvy je mnohokrát skloňován v souvislosti se starozákonním tématem
Exodu lidu izraelského z Egypta do země zaslíbené, jeho putováním pouští a nasycením
božským přičiněním, tj. manou z nebe a vodou ze skály. Tato zázračná krmě exodu
přímo předpovídá Večeři Páně a současně je aluzí na chléb a víno Ježíše Krista a na
uzavření nové smlouvy, jejímž vyvrcholením je Kristovo oslavení na kříži. 29 Apoštol
Pavel v této souvislosti dále hovoří o nové smlouvě (1K 11, 25), která svým významem
převyšuje smlouvu starou, tj. smlouvu z doby Mojžíšovy, tím, že Duch zvěstuje
a zprostředkovává život, kdežto Zákon odsuzuje své služebníky k smrti přesně dle slov
apoštolových: „Litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2K 3, 6). Hned v následujících
apoštolových verších je ukryt smysl vyvýšení nové smlouvy nad Mojžíšovu, poněvadž
„Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oč ji převyšuje služba spravedlnosti“ (2K 3,
9). Službu Mojžíšově smlouvě, tj. Zákonu, stanovuje jako pomíjivou, jež se nemůže
vyrovnat smlouvě nové, jsouc navěky. Exodus a s ním spojené předání Zákona
představuje po formální stránce obdobu postoupení smlouvy nové, po obsahové stránce
se ovšem nalézá v naprosto protikladném postavení. Přesto nová smlouva není ještě

27

HEŘMANOVSKÝ (pozn. 15) 69.
Ibidem 62.
29
Ibidem 61.
28
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vítězná, neboť k jejímu naplnění dojde až v eschatologickém čase. Otevírá naději na
spásu, kdežto Zákon ji uzamyká v osidlech hříchu a smrti.
V očích apoštola Pavla nová smlouva nahrazuje starou smlouvu danou Izraeli jako
zastaralou a vetchou, vedoucí k zániku (Žd 8, 13). Rovněž evangelista Jan pohlíží ke
zdánlivé paralele “nová – stará smlouva“ v protikladné rovině.30 Slova Ježíše Krista
tento vztah přímo vysvětlují: „Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající
pro život věčný; ten Vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť“
(J 6, 27)31. Zbylí tři synoptikové nazírají na oba smluvní vztahy jako na nejen formální,
ale i věcné naplnění starozákonního smluvního předobrazu, při čemž pomíjí jejich
protikladnou relaci. Ovšem pro všechny evangelisty, i pro apoštola Pavla, Boží spásné
jednání zůstává důležitým imperativem a společným prvkem přítomným v každé
typologické paralele.32 Oběť Kristova byla podle nich dokonalá a měla spásnou moc.
Na základě typologických analogií naznačených v textech jednotlivých evangelistů
středověcí exegeti vykládali příběhy a události zachycené ve Starém i Novém zákoně.
Každá věta či libovolné vyznání je inspirovalo k samostatné interpretaci biblického
systému a k vytváření a sestavování komentářů s všeobecnou platností. Poukazem na
vytvoření typologické poučky může být Pavlova věta z Listu Židům: „V zákoně je
pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost“ (Žd 10, 1). V řeckém
i kralickém překladu figuruje místo slova náznak pojmenování stín. Zde se vracíme
k augustinovskému typologickému výkladu, který praví, že Starý zákon je zahaleným,
zastřeným a dosud nevyjeveným předobrazem budoucího naplnění v Novém zákoně.
Pojmy náznak, stín anebo dokonce závoj33 nenechávají čtenáře na pochybách, že text
Zákona dává pouze tušit dění, které vzejde až s příchodem Ježíše Krista. Lépe není
tento smysl vyjádřen než ve výkladu apoštola Pavla: „Až do dnešního dne zůstává onen
závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. A tak až podnes,
když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak když se obrátí k Pánu, je závoj
30

Ibidem 69.
Další výpovědí Janova vztahu k typologické rovině obou smluv je následující výrok: „Amen, amen,
pravím Vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť Boží chléb je
ten, který sestupuje z nebe a dává život světu“ (J 6, 32).
32
HEŘMANOVSKÝ (pozn. 15) 67-69.
33
Výraz závoj je například užit ve vztahu Mojžíše a předání Zákona, tj. staré smlouvy ke smlouvě nové.
Závojem si podle Druhé knihy Mojžíšovy zakrýval Mojžíš svou tvář (Ex 34, 33).
31
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odstraněn“ (2 K 3, 14-16). Oba zákony tvoří neoddělitelný organický celek, v němž jsou
ukryty celé dějiny spásy. Této jednotě, znepřehledňované labyrintem symbolů
a narážek, lze plně porozumět jedině ve smyslu christologického náhledu. Vnitřní sepětí
obou zákonů vyznívá, jak již bylo výše naznačeno, vítězně ve prospěch Nového zákona,
historie Kristovy a obecných dějin spásy.

2.1 Velké typologické cykly
Doba 12. a 13. století představovala pro tvorbu teologických spisů s typologickým
zabarvením živnou půdu. Starý zákon byl ve světle soudobého stavu biblické typologie
degradován na pouhý sled událostí předznamenávajících dění za časů Ježíše Krista.
Jeho původní smysl, jímž byl výklad dějin židovského národa, byl potlačen. 34 Starý
zákon sám o sobě ztratil své opodstatnění. Jak již bylo naznačeno, mnoho církevních
otců a učenců se touto problematikou aktivně a s velkým zaujetím zabývalo. Jejich
myšlenky uzrávaly do velkolepých systémů vyvěrajících z důsledného a doslovného
zkoumání textu Starého a Nového zákona. Sestavení takových řádů bylo hodno
zaznamenání. V průběhu tohoto vymezeného období vznikaly obsáhlé typologické
texty, analogické si svým základním biblickým zdrojem, blízké si svou náplní
a výpovědí, ale přesto rozdílné svým vnitřním uspořádáním a užitím různorodých
předobrazů novozákonních dějů. Mezi nejznámější patří Biblia pauperum, Concordantia
caritatis a právě Speculum humanae salvationis. Tyto typologicko-alegorické spisy
mohou být jednotně označeny jako liber laicorum.35 Ovšem nemůže být toto vymezení
laikům nazíráno v dnešním slova smyslu; jejich znění byla i přes svůj název určena obci
kleriků. Všechny jmenované spisy vznikaly za jednotným účelem: vytvořením
monumentálních dějin spásy ve více či méně podrobném zaznamenání. Přesto jejich
autoři biblické dění zpracovali odlišnými přístupy a současně kladli důraz rozdílné děje
a postavy, o něž se zajímali.

34

Kateřina KUBÍNOVÁ: Emauzský cyklus – monumentální zrcadlo lidského spasení. Klára BENEŠOVSKÁ /
Kateřina KUBÍNOVÁ (ed.): Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, 311312.
35
SILBER (pozn. 4) 32.
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Neznámý autor spisu Speculum humanae salvationis čerpal z mnoha jiných textů,
apokryfních či legendistických, a současně byl při jeho zrodu ovlivněn řadou jiných děl
obdobného typologického charakteru, které spatřily světlo světa o řádově několik
desetiletí dříve. Inspirativní zdroj zastupoval velice oblíbený a značně rozšířený spis
Biblia pauperum, který pravděpodobně vznikl již kolem poloviny 13. století. Jeho
hlavním nositelem významu je obraz - iluminace, text má pouze doprovodnou funkci
stroze komentující obrazový materiál.36
Z ikonografického a současně i náboženského hlediska provází většinu dochovaných
rukopisů po názvem Biblia pauperum jednotná linka. Každé kapitole vévodí
novozákonní obraz - antitypos, jenž vytváří obraz centrální. Za užití zásady symetrie
pak k základnímu výjevu z obou stran přiléhají dva starozákonní typy, vztahující se ke
konkrétnímu aktu ze života Ježíše Krista, respektive dějin spásy. Jejich řazení by mělo
vždy korespondovat s jednoduchou poučkou, kdy jeden starozákonní výjev odpovídá
události před předáním zákona a druhý po jeho převzetí.37 K hlavnímu výjevu se dále
z obou stran přimykají čtyři polopostavy starozákonních proroků, vždy dva na každé
straně, kteří pohledově vytváří spojnici mezi třemi scénami a významově zachycují
a podporují jednotu prorocké zvěsti a jejího následného vyplnění [1].
Biblia pauperum se sestává celkově z 34 kapitol, tj. typologických skupin, v nichž je
popisována a typologicky rozebírána historie spásy dle zásad nastíněných v předchozí
kapitole. Tímto způsobem je popsán úplný Ježíšův život od Zvěstování po Korunování
Panny Marie. Textová výbava rukopisů Biblia pauperum není ucelená, obsahuje
zejména jednotlivé výroky hlavních aktérů. Polopostavy proroků doprovázejí
symetrické nápisové pásky, v nichž jsou uvedena jejich prohlášení, tematicky se
vztahující a předpovídající konkrétní novozákonní událost. Zachyceny jsou zde věty
vzešlé z úst Mojžíšových a Davidových stejně jako proroctví vyjevená tzv. velkými
a některými z tzv. malých proroků, dále pak výňatky z knihy Job, Písně písní nebo

36

Karl-August WIRTH: Biblia pauperum, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon 1,
Berlin 1978, col. 845.
37
G HEIDER: Die Darstellingen der Biblia pauperum in einer handschrift des XIV. Jahrhunderts,
aufbewahrt der Stifte St. Florian in Erzherzogthume Österreich, Wien 1863, 3.
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z knihy Žalmů.38 Figury těchto proroků a rovněž hlavní postavy biblických událostí jsou
určeny nadepsáním svých jmen (tzv. tituli). Tyto nápisy tvoří nedílnou součást
jednotlivých obrazů, nicméně rukopis obsahuje i samostatné krátké texty, které
jednotlivé události popisují a vysvětlují v typologickém kontextu. Texty formulují
krátké výňatky z Písma svatého a vztahují se výlučně ke starozákonním typům.
Obrazové i textové uspořádání spisu Biblia pauperum se od 2. poloviny 14. století
začalo postupně rozvíjet, doplňovat a měnit v přímé úměrnosti k nezměrnému počtu
jeho opisů. Čistě christologický náboj byl zeslaben důrazem na nově zařazené náměty,
kdy v průběhu času vzniklo celkem až 50 typologických skupin. Dějiny spásy byly
rozšířeny až k apokalyptickým dějům Posledního soudu.39 Dělo se tak pravděpodobně
pod vlivem nově vzniklého a textově bohatého spisu Speculum humanae salvationis,
které zpětně obohatilo námětovou pokladnici jednoho z prvních typologických textů.

2.2 Výstavba Specula humanae salvationis
Speculum humanae salvationis, tj. Zrcadlo lidského spasení, je z uvedených
typologických spisů nejrozsáhlejší. Dle prvních průzkumů vzniklo kolem roku 1324,
nicméně v dnešní době je jeho vznik posouván hlouběji k začátku 14. století. Na rozdíl
od shora uvedeného spisu známého pod názvem Biblia pauperum panují ve Speculu jiná
vnitřní pravidla. Přítomnost obrazu je podřízena jeho textové části a netvoří dominantní
složku. Existence spisu Biblia pauperum by bez přítomnosti obrazu nebyla možná, jeho
vnitřní struktura by se rozpadla a osamocený text by nedával smysl. Naopak Speculum
humanae salvationis nečerpá svou vnitřní soudržnost z obrazového konceptu, nýbrž
klade důraz na zaznamenání typologického rozboru Písma svatého přímo v textu.
Logická výstavba spisu zůstává zachována i pro případ neexistence doprovodného
obrazového materiálu, neboť jeho textová složka může stát sama o sobě, o čemž svědčí

38

Příkladem může být 25. kapitola, jejímž novozákonním antitypem je Ukládání do hrobu. Výňatky
v nápisových páskách čerpají z Izajáše („a místo jeho odpočinutí bude slavné“; Iz 11, 10), Písně písní
(„Spím, ale srdce mé bdí“; Pís 5, 2), knihy Žalmů („jeho obydlí je na Siónu; Ž 5, 3) a z První knihy
Mojžíšovy („stočil se a odpočíval jako lev“; (Gn 49, 9). Všechny výroky se vztahují k novozákonnímu
motivu.
39
WIRTH (pozn. 36) col. 847.
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dvě pětiny z celkového počtu cca 40040 zachovaných opisů vyskytujících se bez
doprovodné obrazové složky.41
Speculum se svým řazením jednotlivých výjevů, jak již bylo mnohokráte skloňováno
v předešlých kapitolách, inspirovalo starším spisem Biblia pauperum. Spis pracuje
s jedním novozákonním antitypem, k němuž jsou nad rámec jeho inspiračního zdroje
přidruženy vždy tři starozákonní předobrazy, tzv. typy. Obvyklé vzezření rukopisu
počítá se dvěma sloupci textu na jedné straně folia, k nimž připadají vždy dvě
iluminace, každá v šíři jednoho sloupce, spočívající nad nimi [2]. Jedna kapitola je za
tohoto předpokladu zaznamenána na dvě strany, a to tak, že v ideálním případě tvoří
jednu dvoustranu, v níž je novozákonní výjev zobrazen jako první v řadě. Takto
nastavený poměr obrazu a textu je v průběhu dalších kapitol respektován a grafické
znázornění je víceméně konstantní. Většina z dochovaných opisů tohoto typologického
textu dodržuje výše citované uspořádání, nicméně lze nalézt několik výjimek, které
potvrzují, jakým složitým vývojem a značnou invencí prošel celý typologický program
Specula.42
Typologická linie není v průběhu celého vyprávění zcela dodržena, neboť při
respektování plného znění dějin spásy musí autor pracovat i s náměty netypologického
charakteru, např. se zachycením prvotního hříchu. Propracovaná struktura začíná
předmluvou o 300 verších a prologem o 100 verších,43 při čemž obě tyto části
nedoprovází žádný obrazový materiál. V prologu se neznámý autor vyznává z podnětu,
vedoucímu k sepsání tohoto díla, jež určil do užívání vzdělaným klerikům a současně
i nevzdělaným laikům, každému rovným dílem, respektive obrazovou částí se prioritně

40

SILBER (pozn. 4) 32.
Hans-Walter STORK / B. WACHINGER: Speculum humanae salvationis, in: Die deutsche Literatur des
Mittelalters. Verfasserlexikon 9, Berlin – New York 1995, 54.
42
Neobvyklé řazení miniatur se objevuje u opisu z Darmstadtu, datovaného kolem roku 1400. Všechny
čtyři výjevy jsou ve dvou řadách seřazeny na dvoustraně, na následující straně se objevuje pouze text,
42
vždy po jednom sloupci na stranu. Zrcadlo lidského spasení uchovávané v premonstrátském klášteře
v Nové říši se rovněž vyznačuje neobvyklou výstavbou. Na jedné straně rukopisu se vždy v krajním
sloupci objevují dvě iluminace nad sebou, zbytek vyplňuje jeden sloupec textu.
43
STORK / WACHINGER (pozn. 41) 54.
41
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zacílil na laiky a textovou částí se zaměřil na učence. 44 Doprovodným obrazem sledoval
starší linii vyprávění odvozenou již ze zkušeností se spisem Biblia pauperum.
Samotné typologické vyprávění ve své klasické podobě obsahuje úplné zaznamenání
dějin spásy a objevuje se na 40 kapitolách z celkových 45 kapitol. Úvodní dvě kapitoly
obsahují celkem 8 témat nenalézajících se v typologické rovině, které chronologicky
popisují cestu k prvotnímu hříchu od Pádu Lucifera přes Stvoření a Vyhnání z Ráje až
po Noemovu archu. Další dění je již zaznamenáno na základě zásad typologického
paralelismu. Třetí až sedmá kapitola je zaměřena na typologické skupiny vyvěrající
z Mariina života. Počínají se Zvěstováním Jáchymovi a svou skladbou kopírují scény
z následných kapitol týkajících se života Kristova: Narození Panny Marie, Uvedení do
chrámu, apod. Tento segment vrcholí skupinou Zvěstování Panně Marii, která současně
uvozuje následující obsáhlý úsek věnující se životu a povýšení Ježíše Krista. Ježíšova
historie je zaznamenána až do třicáté čtvrté kapitoly a je dovršena Sesláním Ducha
svatého.
Následujících pět kapitol se zaměřuje na Pannu Marii a její život po skonu
a nanebevstoupení Ježíše Krista, na její roli přímluvkyně a ochranitelky. Konečně
čtyřicátá až čtyřicátá druhá kapitola líčí události Posledního soudu, čímž dochází
k logickému završení dějin spásy. Závěrečné tři kapitoly se předchozímu řazení
vymykají, neboť opět nerespektují typologickou formu vyprávění. Jedná se o témata,
jejichž spojnicí je číslice sedm, která je vetknuta do zobrazení jednotlivých zastavení
Kristových pašijí a současně ohlašuje počet bolestí a radostí Panny Marie. Z výše
uvedeného je patrné, že silný mariánský akcent se prolíná celým spisem.
Prvních čtyřicet dva kapitol čítá vždy 100 veršů a poslední tři kapitoly z tohoto
konceptu opět vybočují. Jsou rozsáhlejší a obsahují celkem 208 veršů.45 Řeč čísel
nekončí, neboť každá kapitola o 100 verších vyplňuje jednu dvoustranu, obsahuje
4 miniatury a 4 sloupce textu, každý o 25 verších. V případě závěrečných tří kapitol je
počet všech položek zdvojen.46 Co bylo výše řečeno, neplatí samozřejmě beze zbytku
44
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pro všechny dochované rukopisy. Počty řádků veršované prózy stěží odpovídají latinsky
psaným rukopisům, v překladech do národních jazyků tyto počty již úplně ztrácejí
smysl. Například česká redakce Zrcadla lidského spasení, tvořící dominantní součást
výpravného Krumlovského sborníku, má zpravidla 34 řádků v jednom sloupci.
Podstatným

rozdílem

je,

že

text

k jednotlivým

kapitolám

plyne

průběžně

a nekoresponduje s řazením jednoty obrazu a užitého textu pod ním. Text většinou
přesahuje určenou dvojstranu tak, že následující strana nezahrnuje žádnou miniaturu.
Zásadně se mohou rukopisy od sebe odlišovat strukturou kapitol, jejich řazením
a zejména vynecháním některých z nich. Těmi často postrádanými oddíly jsou zejména
poslední tři kapitoly spolu s předmluvou a prologem.47
Kapitoly Specula rovněž podléhají vnitřním pravidlům a obdobám. Platí to pro
latinskou verzi i pro redakce v národních jazycích. Začátky kapitol jsou vždy uvozeny
krátkým odkazem na dění odehrávající se v předchozí kapitole, respektive na jeho
hlavní novozákonní událost. Autor se obrací ke svým čtenářům nebo posluchačům
počátečním slovním spojením: „In praecedenti capitulo audivimus de…“.48 A sloveso
„slyšeli jsme“ je skloňováno i v českém překladu. Tento stereotyp je ctěn i v závěru
kapitoly, která je vždy ukončena modlitbou k Ježíši Kristu, začínající slovy „O bone
Jesu“.49 Modlitby jsou vždy jinak formulovány, přesto je jejich poselství všeříkající
a v podstatě totožné: touha po věčném životě na nebesích a její splnění prostřednictvím
víry v Ježíše Krista.50 Text tohoto typologického spisu se mohl vhodně použít při výuce
nebo mohl být významně nápomocen při kázání.

2.3 Působení pramenů a původu
Vzájemné ovlivnění obou typologických spisů, tj. Biblia pauperum a Speculum
humanae salvationis, lze jasně detekovat zejména při porovnání aplikace jednotlivých
starozákonních předobrazů. Speculum humanae salvationis převzalo do tří kapitol oba
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předobrazy užité v díle Biblia pauperum51 a do šesti jeho dalších kapitol přejalo alespoň
jeden typos.52 Autor při tvorbě této nové kompilace vycházel nejen ze zkušeností Biblia
pauperum, ale i z jiných teologických spisů a výkladů Písma svatého z pera slavných
scholastiků. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že při pohledu na skladbu některých
typologických

skupin,

respektive

novozákonních

událostí

a

současně

jejich

starozákonních předobrazů, nelze za jejich jediné zřídlo označit Písmo svaté. Výsledný
koktejl námětů byl totiž namíchán za významné pomoci apokryfních, legendistických
a dalších teologických spisů.
Význačný pramen pro výstavbu Specula představovala Legenda aurea Jakoba de
Voragine a Historia scholastica Petra Comestora.53 Prvně jmenovaná sbírka se
významně podílela na zaznamenání Mariiny historie, tj. třetí až sedmé kapitoly. 54 Dále
sen krále Astyaga, předobraz třetí kapitoly zasvěcené Zvěstování Mariina narození, lze
vyčíst u Petra Comestora.55 I v následujících kapitolách se projevily vlivy těchto dvou
děl. Další prameny, které pomohly vzniknout tomuto ucelenému dílu, jsou Antiquitates
Judaicae Flavia Josepha a Gesta Romanorum – sbírka exempel anonymně vzniklá
kolem roku 1300.56 Díla Tomáše Akvinského a Huga Ripelina se zařadila mezi
inspirační zdroje směřující k sepsání této nové kompilace typologických dějin spásy.57
Rozličné legendistické prvky jednotlivých děl vytvořily zajímavý a přesto kompaktní
konglomerát nazvaný Speculum humanae salvationis.
Některá díla nebo jejich úryvky byly dle středověkých zvyklostí a bez dnešního
plagiátorského uzardění doslovně použity v nových textech. Toto je případ díla Vita
Christi, jehož autorem je dominikánský mnich Ludolph von Sachsen. Celistvě se nalézá
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zapracované v tomto typologickém rukopisu.58 I když tato implementace textů je ve
středověku naprosto obvyklá, první badatele, Julese Lutze a Paula Perdrizeta, toto
zjištění vedlo k nepodloženému závěru, že tvůrcem celého typologického spisu je právě
Ludolph von Sachsen. Opis jeho díla jako součást nového textu nemůže být přímým
důkazem, poněvadž bylo středověkou praxí, že celé pasáže byly opisovány do jiných
děl. Například autor Specula si rovněž vypůjčil několik pasáží z Horologia sapientiae
Henrica Suso.59 Tento důkaz lze právní mluvou označit za neprůkazný.
Místo vzniku spisu Specula určila dvojice Lutz – Perdrizet do německého prostředí, což
bylo podporováno i brzkým, i když pouze částečným, překladem do německého jazyka,
a to již mezi lety 1330–1340. V tomto kontextu lze hovořit o slavném latinsky psaném
Codexu Cremifanensis, jehož nápisy nad jednotlivými miniaturami jsou pojednány
v jazyce německém.60 V průběhu 14. století se Speculum humanae salvationis kromě
úplného převedení do německého jazyka dočkalo několika dalších překladů, a to do
francouzského, anglického, vlámského i českého jazyka. Latinská redakce byla
veršovaná, německý překlad byl přeložen nejen ve verších, ale i v próze. Ostatní
jazykové mutace byly přeloženy prózou.61
Linii německého původu ctili i následující autoři, např. Edgar Breitenbach či Ernst
Kloss, oba působící ve 20. a 30. letech 20. století. V novější době tento názor převládl
i u dvojice Adrian a Joyce Wilsonovi, kteří zvláště důsledně opakovali rok 1324 jako
tradiční datum zrodu citovaného typologického díla.62 Podle nich bylo Speculum
humanae salvationis sepsáno pravděpodobně ve 2. desetiletí 14. století, konkrétně
datum vzniku kladou těsně před rok 1324. Tento letopočet je jako datum vydání uveden
v úvodu63 dvou původem italských rukopisů chovaných dnes v Paříži.64 Poněvadž se
jejich vznik datuje do poslední čtvrtiny 14. století a ve druhém případě do období těsně
po roce 1400, uvedený rok vzniku se musí týkat původního rukopisu nebo jeho jiného
58
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staršího opisu.65 Nejstarší datum vzniku, rok 1309, může ohraničit narážka na
avignonské zajetí nalézající se v textové části 28. kapitoly Specula, která v překladu zní:
„Vždyť se říká, a proto tam, kde je papež, tam je i římská kurie“. Toto období trvalo od
roku 1309 do roku 1378, z čehož vyplývá, že Speculum bylo za předpokladu uznání
těchto indicií sepsáno v letech 1309–1324.66
S otázkou doby zrodu povstal i spor o to, kde tento typologický spis vznikl. Badatelé
kladou, jak již bylo řečeno, vznik na území dnešního Německa. Jules Lutz a Paul
Perdrizet pokládají exemplář nacházející se v Bayerische Staatsbibliotek v Mnichově za
ranou kopii ztraceného originálu,67 vytvořenou kolem poloviny 14. století.68 Tuto
všeobecně přijímanou domněnku zpochybnil tzv. Boloňský (Toledský) rukopis, který
byl chován v archivu v Toledu. Bohužel do dnešních dnů se nedochoval. Ztratil se ve
30. letech 20. století v průběhu španělské občanské války. Do dnešních dnů přečkal
pouze díky 94 fotografiím pořízeným roku 1934 v Barceloně.69 Posléze byl tento objev
zrevidován na raný italský rukopis a posunut na začátek 14. století. Jeho vznik byl
kladen před pravděpodobnou dataci mnichovského exempláře.
Evelyn Silber k tomu uvádí, že boloňské Speculum bylo svým provedením úzce spojeno
s dvěma dominikánskými antifonáři z Bologni, které podle uvedení svátku Tomáše
Akvinského, kanonizovaného roku 1323, pravděpodobně vznikly v několika
následujících letech.70 Toledské Speculum nejspíše vzniklo ve stejné dílně někdy
v letech 1320–1340.71 Rok 1320 má zde své opodstatnění, neboť dominikánská řehole
čerpala již od konce 13. století, konkrétně od roku 1286, z bohatého odkazu Tomáše
Akvinského Jeho zobrazení jako světce nebylo před datem jeho kanonizace ničím
výjimečným. V roce 1310 jej například Simone Martini zpodobnil mezi ostatními
dominikánskými světci na Pisanském polyptychu.72 Evelyn Silber nominovala tento
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italský rukopis na nejranější zachovanou verzi vročenou do let 1320 až 1340. S ještě
dřívějším datem vzniku toledského rukopisu směřujícím ke konci 13. století přispěchal
Gerhard Schmidt.73 Tato raná datace, jevící se jako příliš odvážná, není dosud ve
vědeckých kruzích akceptována.74
Pro shrnutí lze uvést, že Speculum vzniklo v dominikánském klášteře, na což ukazuje
silný důraz na postavu Panny Marie a její compassio, stejně jako zacílení na postavu
Tomáše Akvinského. Zájem o Pannu Marii se samozřejmě projevoval ve všech
řeholích, takže bylo navýsost zřejmé, že vzniklo v klášterním prostředí. V současné
době je vyvrácen německý původ spisu a jeho počátek je vsazen do italského prostředí.
Doba vzniku spisu je posunuta hlouběji do minulosti ještě před rok 1324, který se dosud
tradoval jako mezník jeho zrodu.

2.4 Zrcadlo lidského spasení v českých zemích
Značná oblíbenost a rozšířenost Specula se stejně jako v Itálii, Německu či Francii
projevovala i v českých zemích. Do současnosti se zachovala řada opisů tohoto
typologického díla. V Kapitulní knihovně u sv. Víta se nalézají celkem 4 exempláře,
z nichž dva jsou iluminovány. Národní knihovna v Praze uchovává 5 neiluminovaných
rukopisů a v knihovně Národního muzea jsou uloženy 4 bohatě iluminované rukopisy,
z toho dva se nalézají ve více či méně zlomkové podobě. Jeden iluminovaný zlomek
spisu je zařazen ve sbírkách Národní galerie v Praze. Prostředí českých klášterů je
velice bohaté na manuskripty a v kontextu Specula není výjimkou, neboť iluminovaný
rukopis s touto tematikou vlastní cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě i premonstrátský
klášter v Nové Říši.
Pro obsáhlost textu sestávajícího se ze 45 kapitol není možné na tomto místě všechny
kapitoly jednotlivě rozebrat a popsat. Styčné body pro vymezení oblasti zkoumání
představují již výše uvedené zlomky Specula, které jsou uloženy v knihovně Národního
muzea.75 Česky psané zlomky jsou datovány do 20. let 15. století.76 Tyto fragmenty se
73
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v minulosti netěšily významnějšímu zájmu odborných kruhů, a to možná i z důvodu
jejich špatného stavu dochování, který byl zapříčiněn druhotným užitím pergamenových
folií rukopisu na převazby mladších knih. Zlomky jsou trvale poškozeny
nestejnoměrným ořezem, překlady, potrháním na mnoha místech, zašpiněním a jinými
nevratnými změnami způsobenými mechanickým či chemickým opotřebováním.77
Dochovalo se celkem 15 iluminací v různém stadiu poškození. Dle tohoto neuceleného
souboru lze tlumočit obvyklé užití při výstavbě textu, který se dle klasického vzoru
vždy objevuje po dvou sloupcích na jedné pagině, na vrcholu každého sloupce se pak
nalézá příslušná miniatura.
Okruh bádání je tedy, jak již bylo výše uvedeno, omezen na dochované pašijové
iluminace, které bohužel netvoří ucelenou řadu výjevů tak, jak jsou známy z intaktně
dochovaných rukopisů. Je velice potěšujícím zjištěním, že malované miniatury
obsahově náležející do druhé poloviny typologického výkladu vypovídají o skutečnosti,
že tento rukopis byl v době svého vzniku z větší části či úplně dokončen. Při jeho
rekonstrukci je možné vycházet z jeho nepopiratelné předlohy, tzv. Krumlovského
sborníku, na nějž autor navazuje mnohdy kopírováním jeho jednotlivých scén, a to
s větším či menším nezdarem. V těchto případech se tudíž jedná prakticky o kopie
analogických scén. Tyto zlomky rukopisů obsahuje ovšem řadu výjevů, které námětově
s iluminacemi Krumlovského sborníku vůbec nekorespondují. Výsledný výtvarný efekt
nedosahuje sice kvalit Specula zařazeného do Krumlovského sborníku, nicméně i přes
řemeslnou kvalitu zpracování nelze tyto iluminace po umělecké stránce zatratit.
Nepřízeň osudu přestály v úplnosti pouze dvě kapitoly, a to 21. kapitola, jejímž
novozákonním námětem je Přibíjení na kříž [3], a 30. kapitola, která pojednává
o Zmrtvýchvstání Krista. Dále se dochovaly pouze neúplné kapitoly: 18. Bičování
Krista; 26. Ráj, Očistec, Peklo nekřtěňátek a 31. Nanebevstoupení Krista. Chybějící
náměty lze pro svou příbuznost pomyslně doplnit miniaturami z již skloňovaného
Krumlovského sborníku, který je shodou okolností rovněž chován v knihovně
Národního muzea78 a zachován ve své původní ucelenosti. Jedná se o česky psaný
76
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rukopis vzniklý někdy kolem roku 1420 pro klášter klarisek v Českém Krumlově.79
Rukopis obsahuje kromě Zrcadla lidského spasení, které je zachyceno na foliích 1r až
56r, i další teologické spisy, mj. spisy sv. Bonaventury, Jana Husa, Tomáše Štítného ze
Štítného či Henrica Susa.

Umístění předmětného spisu na samém začátku díla je

nepopiratelným důkazem jeho soudobého významu.
V kontextu Specula z Národního muzea se porovnání vybraných fragmentárních námětů
s typologickou řadou, která se objevuje v o několik desetiletí starším rukopise české
provenience, který je dnes uchováván v Kapitulní knihovně u sv. Víta.80 Tento latinsky
psaný rukopis z poloviny 14. století81 je nesmírně zajímavý, neboť jeho iluminovaná
výzdoba byla sice rozvržena, z části vyhotovena a z části načrtnuta, ale nikdy nebyla
dokončena. Koncept výstavby sleduje klasickou sestavu typologických skupin. Plně
kolorované miniatury se ovšem vyskytují na začátku rukopisu na fol. 3v až po fol. 8v,
vyjma úplně první zahajující iluminace zobrazení pádu Lucifera, naznačeného pouze
v konturách. Následují fol. 9r až 29r, v nichž jsou poměrně pevnou rukou zachyceny
základní obrysy hlavních aktérů jednotlivých miniatur. Další skupina iluminací,
odpovídající fol. 29v až 32v, je velice zběžně naznačena volnou rukou. Směrem
k závěru rukopisu stávají se tyto obrazy stále méně čitelnými. Posledním výjevem z celé
řady je Judita s hlavou Holofernovou. Zbylá folia, tj. 33r až 51, obrazovou výzdobu
zcela postrádají.82
Nedokončené rukopisy tvoří poměrně velkou část z dochovaných iluminovaných
manuskriptů. Není se co divit, když i další rukopis, jehož součástí je rovněž Zrcadlo
lidského spasení, chovaný v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě, nemá dokončenu
iluminovanou řadu.83 Rukopis z počátku 15. století vykazuje pouze sporadickou
perokresebnou obrazovou výzdobu dosahující ke kapitole Obětování Krista v chrámu.84
Iluminace tohoto rukopisu se bohužel nerozvinuly do následujících kapitol, a tak je
79

BRODSKÝ (pozn. 76) 28.
Pod signaturou A 32.
81
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vyšebrodské Speculum nevhodné pro průzkum pašijových výjevů. Privilegium
pašijových scén rovněž nelze postihnout v dalším velice zajímavém rukopisu
uchovávaném pod tímto stejnojmenným názvem v Národní galerii.85 Dvojice
kresebných a částečně kolorovaných iluminací na každé pagině byly vyhotoveny
v 1. čtvrtině 15. století a do současnosti přečkaly pouze čtyři navazující výjevy ze
samotného počátku dějin spásy.
Ojedinělé

postavení

mezi

rukopisy

Specula

zaujímá

exemplář

pocházející

z premonstrátského kláštera v Nové říši datovaný Vladislavem Dokoupilem do období
kolem roku 1400.86 Pojetí rukopisu se vyznačuje jistou ikonografickou originalitou
převyšující ostatní soudobou tvorbu českého typologického okruhu. Manuskript se
zachoval s úplným výčtem typologických scén zvěčněných na 56 foliích, při jejichž
vzniku působily značné francouzské vlivy, resp. vznikl ve francouzském prostředí.87
Latinsky veršovaný rukopis obsahuje celkem 189 miniatur z celkového počtu
192 scén.88 Tento počet byl již na začátku 20. století určen jako klasický prototyp všech
Speculí.

3 IKONOGRAFIE
Ikonografie typologického cyklu je více než zajímavá, jak již bylo naznačeno
v předchozích kapitolách. Z toho důvodu budou všechny kapitoly počínající Bičováním
Krista podrobně popsány. V případě, že konkrétní iluminace je ve fragmentu
z Národního muzea zachována, bude vždy prioritně vylíčena a srovnána s příslušnou
miniaturou v Krumlovském sborníku. Pokud dochována není, bude na prvním místě
pojednáno o miniatuře z Krumlovského sborníku. V obou případech bude následovat
kapitulní Speculum až do kapitoly, v níž již nejsou iluminace vykresleny. Řazení
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Pod signaturou K 7315.
Vladislav DOKOUPIL: Soupis rukopisů z knihovny minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a
premonstrátů v Nové Říši, Praha 1959, 7.
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V. HOUDEK: Ein Speculum humanae salvationis der Neureischer Stiftsbibliothek, in: Mitteilungen der
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1898, 219.
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následujících kapitol bude podléhat chronologickému sledu konkrétních typologických
skupin, tj. vždy jedna kapitola bude odpovídat kapitole užité v rukopise.

3.1 Bičování Krista
První dochovanou miniaturou fragmentu Specula, chovaného v knihovně Národního
muzea, je výjev zachycující Achiora přivázaného ke stromu panoši Holofernovými [4]
a znázorňující tak jeden z předobrazů 18. kapitoly věnující se tématu Bičování Krista
[5]. Z celé paginy se dochoval pouze jeden sloupec, druhý byl po své celé výšce
odříznut a nenávratně ztracen. Miniatura i text obsahující celkem 23 řádků utrpěly
drobná poškození pozdějšími nešetrnými zásahy. Přes trvalé znečištění a částečné
zastření obrazu i písma je poslání obou těchto nositelů významu naprosto čitelné.
Muž v dlouhém světlém oděvu přepásaném pravděpodobně koženým opaskem se tělem
opírá o útlý kmen strom, který svými pažemi objímá, neboť je k němu očividně
připoután svýma překříženýma rukama. Jednotlivé rysy obličeje jsou nečitelné, na
rozdíl od draperie dlouhého šatu, pod níž se rýsuje lehce pokrčená levá noha Achiora.
Po jeho pravé straně k němu přistupují dvě mužské figury, při čemž první přichází
lehkým tanečním krokem a v barvami hýřícím dobovém oděvu: v kabátci sahajícím ke
kolenům se širokými rukávy zakončenými střapci a v upnutých různobarevných
nohavicích. Vytočený kotník této postavy dodává celému výjevu na živosti, neboť
chodidlo přesahuje vymezený prostor miniatury a dotýká se orámování, které ohraničuje
každou scénu dochovaného zlomku. Vztyčený ukazováček naznačuje, že tato mírně
nahrbená postava s Achiorem komunikuje a současně jej připoutává ke kmeni stromu.
O přítomnosti druhého muže svědčí pouze jeho bezvousá tvář a ramena, zbytek těla je
pohledově skryt za panošem v zeleném oděvu.
Strom, k němuž je nebohý Achior připoután, vyrůstá z holé země tvořící mírný pahorek
a jeho kmen vrcholí drobnou zelenou korunou. Pozadí celé miniatury dominuje červená
barva mající charakter tapety, jelikož se na ní nalézají pravidelné pruhy tvořící
čtvercová pole, v nichž jsou uvězněny světlou linkou ztvárněné obrysy pravidelných
čtyřlistých květů. Celkově se již zmiňované orámování sestává ze třech pruhů různých
odstínů modré. V této souvislosti je nutné podotknout, že v dochovaných fragmentech
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se střídají kromě modrých rámů ještě další dvě barvy: červená a zelená. Forma a užití
barevného rámování jednotlivých miniatur jednoznačně navazují na konstrukci
Krumlovského sborníku.
Akt připoutání hrdiny Achiora ke stromu je zachycen i v Krumlovském sborníku [6],
v němž přináší jiné symetričtější rozvržení. Achior je zde opět zpodobněn uprostřed,
nicméně k jeho frontálně vyvedené postavě se z obou stran symetricky přimykají
postavy jeho trýznitelů, kteří ho nekompromisně připoutávají ke stromu, jehož existenci
dokládají pouze dvě větve bohatě obalené listím různých zelených odstínů tvořící jeho
korunu. Achiorovy paže jsou opětovně překřížené a svázané provazem, stejně tak i jeho
trup oba muži omotávají lanem. Špička Achiorova chodidla a zakončení provazu stejně
jako v případě výše popisovaného fragmentu přesahují rozvržené schéma až do linií
rámu miniatury. Jasné barevné odstíny modelují draperie oděvů všech tří postav, kolmo
spadající jednoduchými rovnoběžnými tahy. Užití mírného pahorku jako podloží celého
výjevu a současně vzorované tapety, která v Krumlovském sborníku vytváří umělecky
vyspělé a bohaté rozviliny, místo reálného pozadí, opět ukazuje na přímou souvislost
mezi oběma rukopisy.
Ikonografie obou miniatur stejného námětu není v tomto případě totožná, i když lze
najít některé styčné prvky, prezentované zde aktem připoutání Achiora ke stromu
a přítomností dvou jeho mučitelů. Podobný výjev je zachycen i na foliu 22v staršího
Specula z knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta. I zde se objevují tři postavy:
uprostřed stojící frontálně zobrazená figura Achiora připoutávaná ke stromu a z obou
stran postavy držící v rukou provaz, který s evidentní námahou omotávají kolem
Achiorova těla. Znázornění obou těchto těl je plné pohybu téměř až akrobatického
vzezření. Autor kreseb se nerozpakuje zobrazit jednoho z mučitelů tordovitě otočeného
a druhého naopak silně nohama zapřeného, až téměř sedícího na zemi a utahujícího
oběma rukama provaz kolem odsouzeného. Koruna stromu zde stejně jako
v Krumlovském sborníku tvoří pomyslnou pokrývku hlavy hlavního hrdiny výjevu
a možná odkazuje na svatozář užitou v Bičování Krista. Bohužel nedokončené stadium
zobrazení celé scény ukazuje hlavní aktéry pouze v naznačených konturách
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a nedovoluje jim barevně rozvinout hru naznačených drapérií a současně je ukotvit
v prostoru dokončeným, pravděpodobně ornamentálním, pozadím.89
Podobné
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ztvárnění
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jako
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a krumlovském Speculu a současně užití lehkých tanečních kroků jako u zlomku
Specula z Národního muzea lze objevit v rukopisu z Nové říše [7], kde jsou přítomny
celkem čtyři postavy. Uprostřed výjevu dva muži oběma rukama vytvářejí zdvojeným
provazem téměř elegantní smyčku a přivazují tak Achiora stojícího zde za útlým
kmenem stromu. Oběť i jeho přemožitelé jsou znázorněni s nakročenou nohou, což
dodává celému obrazu na živosti. Třetí osoba je znázorněna, jak živě gestikuluje
a pravděpodobně i komunikuje s odsouzeným. Domnívám se, že se může jednat
o samotného Holoferna. Achior je znázorněn jako bezvousý mladík, kdežto sluhové
jsou typizováni výrazným vousem. Tento živý výjev silně odkazuje na francouzské
vlivy v knižní malbě a stojí v mírném protikladu vůči strnulejšímu zobrazení Achiorovu
ve všech předchozích rukopisech.
Výše popsaný předobraz je svým rozmístěním postav přímo odvozen od zobrazení
svého antitypu. Ježíš Kristus stojí v případě Krumlovského sborníku i kapitulního
Specula připoután ke sloupu a obklopen je z obou stran dvěma postavami svých
mučitelů. V případě vytyčených zlomků lze se o povaze jeho ztvárnění pouze dohadovat
na základě zjevné podobnosti s ostatními rukopisy Zrcadla lidského spasení a současně
s dobovými zobrazeními námětu Bičování Krista, a to buď samostatnými, nebo
tvořícími pašijový cyklus. Souvislost mezi novozákonním výjevem a jeho předobrazem
je možné vysledovat nejen z příbuzné umělecké výstavby motivů, ale již ze samotného
faktu typologického vztahu. Dle vysvětlujícího textu Krumlovského sborníku byl
Achior ke stromu přivázán sluhy Holofernovými jako předzvěst budoucího Kristova
připoutání ke sloupu vojáky Pilátovými. Dále je textu svěřena paralela o důvodu
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připoutání Achiora hovořícího pravdu o izraelském národě a současně o příčině
Kristova bičování pro pravdu, jíž kázal židům.90
Speculum čerpá příběh Achiora z deuterokanonické knihy Júdit.91 Achior, amonitský
velitel sloužící ve vojsku generála Holoferna, při válečné radě před generálovým stanem
vyjádřil svůj názor, že není vhodné zaútočit na izraelský národ, neboť jejich bůh je
přemocný a nedopustí zkázu svého vyvoleného národa. Tímto svým prohlášením seslal
na svou hlavu pouze hněv Holoferna a jeho velitelů, kteří požadovali jeho okamžitou
smrt. Holofernes mu nicméně připravil jiný osud za to, že nebyl podle jeho slov zcela
oddán zbožštělému králi Nebúkadnzarovi (Nabuchodonozorovi), tj. popíral jeho
božskou podstatu tím, že se obával boha Izraelitů. Generál nechal Achiora před
obleženým městem Betulie spoutat svými sluhy a odevzdat jej tímto do rukou
izraelských. Řečeno jinými slovy, odsoudil ho k tomu, co přinese výsledek obléhání.
Achiora tak postihne stejný osud jako celý hebrejský národ. Buď zemře, nebo přežije.
Proto byl Achior na úpatí hory před městem Betulia svázán pro pravdu svých smělých
slov (Jud 6, 1-13).92
Další dva předobrazy Bičování Krista nejsou ve zlomcích zachovány, nicméně
rekonstruovat je lze s pomocí Krumlovského sborníku, který uvádí dva klasické výjevy:
Lámech bit svými dvěma ženami a Job stižený malomocenstvím. Uprostřed stojící
mužská postava Lámecha se zkříženými pažemi je oděna do šatu dlouhého téměř ke
kotníkům. Z každé strany ho obklopují jeho ženy, které mužskou postavu bijí zaťatými
pěstmi. Pozadí je tvořeno tapetou, jejíž užitý motiv se, stejně jako v případě mnoha
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ostatních iluminací, poté již v žádné miniatuře neopakuje.93 Pohyb všech tří postav se
vyznačuje jistou strnulostí [8].
Zmínka o Lámechovi pochází z První knihy Mojžíšovy, kde je jeho jméno uvedeno
spolu se jmény jeho dvou žen: Sily a Ády (Gen 4, 18-19). Shora popsaná scéna, která je
uváděna u Petra Comestora a jeho díle Historia scholastica, přímo odkazuje na bičování
Krista. Dvě ženy, které Lámecha bijí a slovně urážejí, představují dva křesťanům
nepřátelské tábory. Dle Specula jeho ženy představují dva národy: pohanský, který
později Krista trýznil biči a metlami, a židovský, který jej soužil jazyky a slovy.94
Lámechova pokora a odevzdanost Božímu konání je v novoříšském rukopisu [10]
zdůrazněna klidným postojem hlavního hrdiny, kolem něhož se divoce zmítají dvě ženy,
z obou stran do něj bušící otevřenými dlaněmi. Lámech rány přijímá se sepjatými
dlaněmi, čímž vyjadřuje očividný rozpor mezi klidem a pokorou při akceptování svého
údělu a naopak zmateným vírem žen personifikujícím zlo a zatemněnost.
Kniha Job obšírně vypráví o neštěstích a utrpení Hospodinem seslaných na jejího
stejnojmenného představitele (Job 2, 7-9), který se stal předmětem sázky mezi Bohem
a Satanem. Nahý Job, jehož tělo je pokryté boláky a vředy, sedí na pahorku
naznačujícím smetiště. Opět se zde uplatňuje centrální umístění hlavní postavy, k níž
přistupují z pravé strany Jobova žena a z levé strany samotný Satan [9]. Žena v modrém
šatě a s bílou pokrývkou hlavy se k Jobovi otáčí a výsměšným gestem se ho dotýká,
spílaje mu, aby již Bohovi neblahořečil. Satan na něj útočí z druhé strany pomocí metly.
Tyto dva útoky odpovídají ranám tělesným ze strany ďábla a ranám duševním
prostřednictvím slovních výpadů manželky, které v plné míře postihly Joba. Text
Specula zde vidí jasnou příbuznost se dvěma druhy mučení doléhajícími na Ježíše
Krista, tj. na tělesné utrpení při bičování a současně psychickou vyčerpanost
způsobenou zlými slovy a posměšky.95 Ve Speculu z Nové Říše je tento motiv pojednán
obdobně [11].
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Jistou variabilitu ikonografické výstavby textu Specula dokazuje rukopis chovaný
v kapitulní knihovně u sv. Víta, kde se dva výše uvedené výjevy nenalézají a jsou
zastoupeny jinými vyobrazeními. Jedná se o motivy Chama posmívajícího se svému otci
a Filištínské vysmívající se Samsonovi, přivázanému ke sloupu. Následující dvě kapitoly
se navrací k běžným ikonografickým námětům vyplývajícím z motivu Korunování
Krista trním a Nesením kříže. Ani jeden z následujících osmi výjevů dvou kapitol
ovšem není na fragmentech z Národního muzea doložen. Přesto je důvodné se
domnívat, že jejich nedochované zpodobnění se úzce inspirovalo právě Krumlovským
sborníkem.

3.2 Korunování trním
Devatenáctá kapitola Krumlovského sborníku je nad miniaturou uvedena nápisem:
Kristus trním korunován, v nach oblečen byl posmíván.96 Úvodní iluminace opětovně
ctí v předchozích kapitolách nastavený počet přítomných osob a jejich rozestavění.
Prostřední postava znovu představuje Ježíše Krista jako kladného hrdinu tupeného
a ponižovaného dvěma zcela negativními postavami vojáků. Kristus sedí na
jednoduchém kamenném stolci, který více než cokoli jiného připomíná kamennou desku
sarkofágu. Reprezentuje blížící se obětování a následné oslavení Ježíše Krista, který na
znamení své odevzdanosti, pokory a přijmutí svého osudu pokojně a nehybně očekává
budoucí dění. Oblečen je v nachový šat protkaný a orámovaný zlatou nití, který
naprosto nekoresponduje s tragikou celé scény, v níž hlavními hybateli jsou dva vojáci,
kteří Kristovu hlavu prostřednictvím dvou dlouhých dřev krouživým pohybem opatřují
trnovou korunou [12].
Tento výjev plně souhlasí s Korunováním trním v kapitulním Speculu, kde je ovšem
Kristův majestát v kresebném podání zdůrazněn důslednou frontalitou a strnulostí. Obě
postavy vojáků jsou znázorněny s mírně karikovanými obličeji a v nestejné velikosti
k hlavní postavě, podtrhující tak jejich bezvýznamnost v porovnání s tupeným Kristem.
Obdobný výjev v novoříšském rukopise je akcentován na vykreslení Krista jako Muže
bolesti a současně zdůraznění motivu Posmívání Kristu. Mučitelé přistupují k trním
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Ibidem fol. 25r.
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korunovanému a na trůně sedícímu Kristovi, jeden z nich mu přináší žezlo, další před
ním s hranou teatrálností pokleká a vzdává mu hold. Čtyři muži účastnící se této tortury
jsou rovněž na důkaz své bezvýznamnosti a ničemnosti zobrazeni v menší velikosti než
jejich objekt posměchu.
Starozákonními předobrazy Korunování trním jsou v následujícím pořadí uváděny:
Appenen sňala korunu královi z hlavy a bije ho po líci, Šimeí (Semei)97 hází kamení
a bláto po Davidovi a Chanum dává trhat roucha poslům Davidovým a holit jim brady.
Ve všech třech případech se na jedné straně jedná o ztvárnění lidského ponížení a na cti
utrhání a na druhé straně jejich pokojné přestání tupeným. Nepříliš známý příběh
královny Apennen nebo Apemené čerpá z apokryfní Třetí knihy Ezdrášovy98 a hovoří
o jejím činu sejmutí koruny z hlavy krále Dareia, jejího pána, jenž ji tolik miloval, že
tento akt toleroval stejně jako její fyzické útoky proti jeho osobě. Zde najdeme zřejmý
příměr k chování Ježíše Krista před Pilátovými vojáky. Ježíš i Dareios gesta svého
ponížení tiše strpěli, neboť je pojila láska k těm, kteří je trápili. Tak jako miloval král
Dareios svou nehodnou ženu, miloval Ježíš Kristus židovský národ. Jakýkoli políček,
kdejakou ránu a každé pokoření oba přečkali na důkaz své lásky. Tímto způsobem je
sledovaný předobraz v textu Specula vysvětlován.99
Ve všech dochovaných rukopisech první předobraz zachycuje čin souložnice sedící po
pravici krále a třímající v ruce jeho korunu [13]. V kapitulním spise je tato scéna
umocněna gestem políčkování tváře krále Dareia a rovněž přítomností postavy mladíka,
který gestem údivu poukazuje na kontroverzní scénu. Ve všech případech rozvržení
jednotlivých postav sledovaný typos kopíruje vytyčený antitypos a pohledově se mu
značně přibližuje. Například v novoříšském rukopise se nalézají oba výjevy na jedné
pagině, a to umístěné nad sebou. Obě vyobrazení se zde shodují nejen umístěním trůnu,
ale i užitím šachovnicové podlahy.
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Druhý předobraz navrací čtenáře do doby Abšalomova (Absolónova) spiknutí proti králi
Davidovi (2S 16). Krále a jeho družinu po cestě volnou krajinou potkal Šimeí, který je
doprovázel po celý průvod a zlořečil jim nevybíravými slovy: „Táhni, táhni, vrahu,
ničemníku“ (2S 16, 7)! Při zlořečení házel po králi Davidovi a jeho družině kameny
a bláto. Král David si Šimeího počínání nechal líbit a neučinil nic na svou obranu.
Královi družiníci se velice pohoršovali nad pronásledováním ze strany Šimeího
a zejména nad nečinností svého krále. David jim odvětil, aby jej nechali zlořečit, neboť
Šimeímu nařídil Hospodin, aby ho tímto ponížením vyzkoušel.
V Krumlovském sborníku je Šimeího scéna zobrazena přesně tak, jak je popisována
v Bibli i v textu Specula [14]. Šimeí stojí na výrazném pahorku a je zachycen
v okamžiku, kdy na krále Davida vrhá větev a ve druhé ruce třímá několik kamenů. Král
David s oběma rukama zvednutýma v rezignovaném gestu situaci klidně přihlíží, kdežto
jeho průvodce s výrazně kadeřavými vlasy, jedná se pravděpodobně o Abíšaje, se
chystá zasáhnout, neboť vytahuje meč z pochvy. V kapitulním Speculu je celý motiv
mnohem expresivněji podán, i když všechny tři postavy jsou umístěny obdobně.
Dramatický náboj výjevu dodávají kusy větví a kameny, které letí vzduchem a dopadají
na krále Davida, obracejícího se k Abíšajovi, aby mu domluvil. V novoříšském Speculu
je tento motiv pojat netradičně, neboť bylo užito dvou postav, které králi Davidovi
spílají a ohrožují ho kamením.
I třetí předobraz se inspiroval slovy Druhé knihy Samuelovy a vypráví příběh pokoření
Davidových vyslanců, resp. krále samotného. Po smrti amónovského krále vyslal král
David posly k jeho synovi Chanúnovi, aby mu vyjádřil soustrast a potěšil jej v jeho
zármutku. Chanún ovšem tento akt sounáležitosti nepochopil a viděl za ním pouze
výzvědný Davidův pokus. K vyslancům se zachoval velice nepěkně, neboť nařídil
oholit jim vousy a roztrhnout jim šat, a tak je uvrhl do hanby (2S 10, 1-5). Krumlovský
sborník v této souvislosti hovoří o podobnosti s Kristem, kterého rovněž svlékli
z roucha, přestože přinášel lidem pokoj.100 Scéně dominují čtyři postavy, přítomen je
korunovaný král Chanún sedící na trůnu. Dva muži se z obou stran přimykají
k Davidovu vyslanci a pod dirigencí sedícího krále plní jeho rozkazy. Jeden muž je
100
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zachycen, jak nešťastníkovi holí bradu a druhý je zaznamenán, jak dýkou trhá jeho šat
[15]. Ponížený muž se jim nebrání a s rukama na prsou jejich konání tiše snáší.
Analogie s postojem a chováním Krista je zde naprosto zřejmá.
V dalších rukopisech se činu hanobení vyslance přímo zúčastňuje samotný král
a strůjce. S korunou na hlavě a dýkou v ruce odstraňuje vous z brady svázaného muže,
zatímco jeho spoluvykonavatel mu rozřezává šat a obnažuje tak jeho končetiny, neboť
v kánonu se praví, že uřízl „polovinu roucha až k zadkům“ (2S 10, 4). Podobného
vzezření bylo docíleno v novoříšském rukopisu, jehož koncept se od kapitulního výjevu
odlišuje pouze tím, že muž trhající vyslancovo roucho je zobrazen v menší velikosti než
zbylí dva jedinci [16].

3.3 Nesení kříže
Nesení kříže je jedním ze základních pašijových výjevů, který pochopitelně nemohl
v rozvrhu Specula absentovat. A to přesto, že motiv je v textu Krumlovského sborníku
jaksi utopen všeobecným vyprávěním o událostech následujících před Pilátem
a vrcholících nesením kříže. Zdůrazňuje zlořečené a ohavné dřevo kříže, jenž bylo
prostřednictvím Kristova umučení učiněno požehnaným a slavným. Událost Nesení
kříže prohlubuje citový prožitek, neboť názorně ukazuje, že trpělivé snášení bezpráví
a příkoří může přinést vykoupení. V tomto duchu se Ježíš Kristus vyjádřil k zástupům,
řka: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne“ (Mk 8, 34).
Antitypos tedy tvoří jeden ze základních příkladů hodných následování a nápodoby,
který byl křesťanské nauce svěřen.
Krumlovský sborník pojal scénu Nesení kříže [17] více komparsově, neboť kromě
dominující osoby Ježíše Krista, který schoulen pod tíhou kříže opřeného o pravé
rameno, kráčí vstříc svému osudu, jsou zpřítomněni dva Pilátovi sluhové kráčející
s ním. Jeden z nich v ruce svírá provaz, k němuž je kříž připoután. Čtvrtá mužská
postava stojí v jejich zákrytu a živě gestikuluje a komunikuje s Kristem. Možná je zde
zachycen okamžik, kdy vojáci nutí Šimona z Kyrény nést Kristův kříž, který se této
dehonestující pomoci vzpouzí. Obdobný výjev zachycuje kapitulní Speculum, v němž
Kristus nese svůj kříž v podobě T doprovázený dvěma vojáky a čtvrtou osobou, podle
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užité pokrývky identifikovanou jako Šimon z Kyrény. Ve Speculu z Nové říše navíc
kříž doprovází postava setníka nesoucího tři hřeby a kopí, jejichž znázornění odkazuje
na blížící se úděl odsouzeného Ježíše Krista.
Kapitola Nesení kříže rovněž obsahuje tři předobrazy, jimiž jsou: Abraham kráčí
s Izákem k oběti, Dědic zabit a vynesen z vinice a Zvědové přinášejí Mojžíšovi
z Kanaánu velký hrozen. Krumlovský sborník v prvním předobraze [18] pracuje se
dvěma postavami. Abraham kráčí vstříc šedavým skaliskům s ohněm a obětním nožem,
který vypadá spíše jako meč, v rukou a před ním kráčí jeho syn Izák s na zádech
připevněným dřevem na zápalnou oběť. Pohledy otce a syna se setkávají. Pozorovatele
této konkrétní miniatury jistě upoutá přítomnost šedě malovaných skalisek tvořících asi
třetinu pozadí. Zbytek zabírá pravidelná tapeta s květinovým a liniovým motivem.
V kapitulním a novoříšském rukopise dochází směrem k postavám pouze k nepatrným
obměnám.101 Výjev je ve všech třech případech zobrazen velice konzervativně, bez
zásadních inovací. Proto není pochyb o tom, že Obětování Izáka ve Speculu z knihovny
Národního muzea ctilo konvenční způsob zobrazení.
Již v typologii raného křesťanství je Izákův předobraz mnohokrát skloňován nejen
v souvislosti s Nesením kříže, ale celkově s Kristovou obětí. Jednoznačně odkazuje na
prvek nesení prostředku, na němž nebo jímž bude vykonáno obětování toho, kdo jej
nese. Text Specula tímto oba děje, starozákonní i novozákonní, srovnává. Izák nesl
dříví, protože Abraham chtěl svého jediného syna obětovat bohu, a Ježíš Kristus se
vláčel s křížem, protože jej chtěl židovský národ obětovat. Tak jako Ježíš Kristus, který
svůj úděl dobře znal, Abrahámův syn přijal svůj osud pokorně a bez projevů odporu:
„Izaak uslyssaw zze otecz geho chcze gey bohu obietowati rzekl zze gest toho hotow
posluchati.“102 Izákova poslušnost k otci není ovšem v kánonu přímo vyjádřena, ale
všeobecně byla přijímána.
Jak již bylo v úvodu naznačeno, většina užitých předobrazů námětově čerpá ze Starého
zákona, spisu Legenda aurea nebo obdobných pramenů. Druhý předobraz se svým
ztvárněním ovšem netradičně odvolává na novozákonní Matoušovo evangelium,
101
102

Abraham v rukou sice drží stejné indicie, ale Izák nesoucí otop na zádech jde až za ním.
Krumlovský sborník (pozn. 90) fol. 26r.

38

konkrétně na podobenství o zlých vinařích. Toto podobenství, jak již dle Matouše sami
velekněží a farizeové pochopili, hovořilo o židovském národě (Mt 21, 45). Vinice
představovala židovský národ, viniční zeď symbolizovala městské hradby jeruzalémské,
strážná věž zastupovala chrám jeruzalémský a lis reprezentoval oltář chrámový. Toto
všechno značí zástupné objekty vrcholící lidskými činy. Služebníci majitele vinice, kteří
byli zbiti jeho chamtivými nájemníky, byli ztotožněni se starozákonními proroky a jimi
zabitý syn majitele byl identifikován jako Ježíš Kristus.103 Tomuto určení může rovněž
napomoci verš z Janova evangelia: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař“
(J 15, 1)
Miniatura Krumlovského sborníku zobrazuje výjev, kterým vrcholí novozákonní
podobenství o vinici [19]. Před zdí roubící vinici dva muži, mečem a kopím, zabíjí syna
majitele, který bezbranně leží na zemi a z jeho ran prýští krev. Zeď z pravidelných
bílých kvádrů vrcholící cimbuřím a věží s červenou střešní pokrývkou vyplňuje téměř
celé pozadí a nechává minimum prostoru pro obvyklou tapetu. V kapitulním Speculu je
celý příběh zosobněn právě vraždou. Dva muži ve zbroji (patrně jsou takto vyvedeni,
aby bylo zřejmé, že se na návštěvníka dobře připravili) právě probodli mladíka a dosud
se nad ním sklánějí. I zde celému výjevu vévodí městská hradba, která je okrouhle
provedena s dominantní branou a věží s užitým obloučkovým vlysem. Je jen málo
předobrazů v celém Speculu, jimž tak dominantně vévodí architektura. Neboť samotná
zeď je podána jako symbol, který se přímo odvolává na biblický Jeruzalém.104
Novoříšský rukopis s tímto námětem pracuje trochu jinak, i když stále užívá ve figurální
součásti výjevu motivu na zemi ležícího probodávaného muže. Okolí je však vyvedeno
naprosto jinak, neboť autor miniatur zde vykreslil celou vinici, která je ohrazena zdí
připomínající palisádu. Rozhodně i pro toto naznačení krajiny, která se nalézá
v jednoduché perspektivě, platí, že se stává nedílnou součástí vyprávění. Bez její
přítomnosti by podobenství ztratilo důležitý prvek ze své sdělnosti.
Třetímu předobrazu Nesení kříže dominuje velký hrozen, který musí nést dva muži.
V Krumlovském sborníku je zeleň hroznů podtržena bujným vegetativním ornamentem
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a rovněž zeleným oděním jeho dvou nosičů, kteří ho přepravují zavěšený na dřevěné
tyči opřené o jejich ramena. Hrozen je tak velký, že dosahuje od ramen nosičů až
k jejich lýtkům [20]. Žlutavá barva země, po níž oba Izraelité kráčí, značí poušť, neboť
tito zvědové Mojžíšovi, kteří byli vysláni na průzkum země kanaánské, se po čtyřiceti
dnech navrátili na poušť se svědectvím o její úrodnosti. Scéna je doslovným přepisem
verše ze Čtvrté knihy Mojžíšovy: „Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním
vinným hroznem, dva ji museli nést na sochoru“ (Nu, 13, 23). Text Specula poukazuje
na vinný hrozen jako na příslib pochutin, které na Izraelity čekají v zemi zaslíbené.
Stejně tak se ovšem rukopis odvolává na Ježíše Krista, prostřednictvím jehož učení
mohou lidé ochutnat dobroty nebeské.105 Srovnání Ježíše Krista s vinným kmenem či
hroznem opět poukazuje na již uvedený verš Janova evangelia. V ostatních
dochovaných rukopisech je tento výjev podán obvyklým způsobem dle výše uvedeného.
Není proto důvod nevěřit, že tomu bylo jinak ve Speculu z Národního muzea.

3.4 Přibíjení Krista na kříž
Kapitola Přibíjení Krista na kříž je v muzejních zlomcích zachována v úplnosti i se
všemi třemi předobrazy. Pergamen, na němž jsou miniatury zachyceny, je opět částečně
poškozen zašpiněním a drobnými trhlinami, které znesnadňují jeho četbu. Přesto lze
snadno zaznamenat, že výjevu dominuje diagonálně ležící dřevěný kříž, k němuž je
Ježíš Kristus připoután provazem a současně přibíjen. Jeden muž sedí ve zvláštní
skrčené pozici u nohou Kristových, z nichž pravděpodobně snímá provaz, neboť hřeb
do Kristových chodidel je již evidentně zaveden. Druhý muž se nachází u Kristovy levé
dlaně, již velkým rozmachem své pravé ruky přibíjí ke kříži. Stejně jako muž
u Kristových nohou je zapřen chodidlem o kříž. V levé části miniatury se nalézá třetí
postava, která ve výrazném pohybu a s nakročenou nohou přibíjí Kristovu pravici ke
kříži. Kladivo nejen přesahuje rámec vytyčený pro obraz, ale i ohraničení miniatury.
Vše se odehrává na skalnatém pozadí, o nějž se všechny tři postavy katanů rozličným
způsobem zapírají. Šedavé skalnaté podloží tvoří dvě třetiny z celé plochy pozadí,
zbytek je potažen geometrickou tapetou – diagonálními a kolmo na sebe spadajícími
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liniemi. Ponurost výjevu, v němž je Ježíš Kristus zachycen pouze v bělavé bederní
roušce, je oživena barevnými oděvy jeho trýznitelů [21].
Pořadí přibíjených končetin nekoresponduje s textovou úpravou, která se ve fragmentu
rukopisu nachází. Text, jenž je v podstatě totožný s vyprávěním, jehož bylo užito již
v Krumlovském sborníku, detailně popisuje, jakým způsobem byl Ježíš Kristus ke kříži
přibit. Postup práce, který museli vojáci provést, je pojednán téměř jako dobový návod.
Prvně ho provazy připoutali k na zemi ležícímu kříži, při čemž jednu ruku přibili
a druhou posléze provazem táhli k díře na kříži připravené, do níž nataženou dlaň
přibili. Poté přišli na řadu nohy, které rovněž provazem k místu přibití vytahovali.106
Zobrazení sice ukazuje provaz v rukou u Kristových nohou klečícího vojáka, ale hřeb
již projel Kristovými chodidly, zatímco údery kladiv dosud pracují na připevnění jeho
paží. Výjev v sobě ukrývá několik dějových rovin, jejichž souslednost pro něj není
určující.
Nápis nadepsaný nad touto miniaturou je stejný jako ten, který se objevuje
v Krumlovském sborníku: „Ukrizzowanie krystowo“. Diagonální umístění kříže
a současně vzezření Krista v Krumlovském sborníku je totožné jako v muzejním
zlomku [22]. Figurální prvek dokresluje přítomnost třech vojáků, kteří oproti výše
uvedenému výjevu Přibíjejí Krista na kříž současně, tj. dva z nich takto připevňují horní
končetiny, kdežto jeden připevňuje končetiny dolní. Je tedy užito přímé úměry mezi
počtem hřebů a počtem vykonavatelů Kristovy popravy. Těla vojáků v obou rukopisech
vytvářejí trojúhelníkový obrazec, který je v kapitulním Speculu porušen zobrazením
čtvrtého vojáka.
Diagonála je v kapitulním rukopise opět striktně dodržena, nicméně konání vojáků je
podáno odlišně – ve dvojicích. Vždy dva muži se podílejí na přibití jednoho hřebu.
Pravice Kristova je již přibita, takže se zobrazení vojáci soustřeďují na připevnění jeho
levé dlaně, což činí tak, že jeden natahuje provazem, při současném akrobatickém
zapření nohy o tělo Kristovo, jeho ruku a druhý rozevřenou dlaň ke dřevu přibíjí. Druzí
dva vojáci se zabývají připevněním dolních končetin, a to znovu tak, že stojící muž je
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provazem natahuje na předem určené místo a sedící muž údery kladiva probodává
Kristův nárt [23].
Všechny výjevy sjednocuje diagonální vykreslení křižovaného Krista a toto stacionární
umístění doprovází poněkud chaotický rej vojáků pracujících na jeho umučení. V tomto
pohybu vojáků byla dána volnost jednotlivým autorům výše uvedených miniatur.
Novoříšské Speculum z tohoto pohledu vytváří jasné odlišení, neboť celý námět si
vystačí pouze se dvěma postavami [24]. Ježíš Kristus je zachycen na již vztyčeném kříži
a jeho paže jsou přibity hřeby k břevnu kříže. Malá postava vojáka, nerespektující
velikostní měřítko, zrovna přibíjí hřebem Kristova chodidla. Hlavním zobrazeným
předmětem je kladivo, které je podáno v mnohem větším měřítku než tělo jeho držitele.
Vysvětlení se samozřejmě jednoznačně nabízí v souvislosti s akcentem na Arma Christi
– nástroje umučení Krista. Ztvárnění této scény v jednotlivých rukopisech provází
značná variabilita založená na představivosti jejích autorů, kteří ji vytváří v mnoha
rozličných podobách.
Přímou souvislost s novozákonním obrazem vykazují tři jeho předobrazy: Júbal (Jubal)
a Túbalkain (Tubalkain), Izajášovo (Izaiášovo) umučení a Moáb obětuje svého syna.
Přibíjení Krista na kříž se dělo skrze kovářsky vyrobené nástroje: kladivo a hřeby,
a proto první starozákonní předobraz bezprostředně čerpá ze vzniku kovářského
řemesla. První kniha Mojžíšova hovoří o třech synech Lámechových, kteří byli nadáni
rozličnými vlohami, z nichž dva se přímo objevují v textu rukopisu: Júbal se stal
„praotcem všech hrajících na citaru a flétnu“ a Túbalkain „mistrem všech řemeslníků
obrábějících měď a železo“ (Gn 4, 21-22). A jak Júbal a Túbalkain souvisí s přibíjením
Krista na kříž? Jednoduše, neboť ukřižování Kristovo pro svou realizaci potřebovalo již
citovaných kovářských výrobků. Údery kladiva svým rytmem vyluzují zvuk podobný
hudbě. A v textu Specula je uvedeno, že dopady Túbalkainova kladiva inspirovaly jeho
bratra k vynalezení not, neboť jak je v kovářském umění obvyklé, dopady kladiva na
kovadlinu vytvářely jasný a zvonivý zvuk. Zároveň hudební rytmus Túbalkainovy
kovářské práce odkazoval na Ježíšův přesladký zpěv, respektive na jeho slova vyřknutá
na kříži: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“ (L 23, 34).
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Předobraz v muzejním zlomku [25] je vyveden na jednolitém červeném pozadí,
obohaceném jednoduchou liniovou mřížkou, které odkazuje na plameny, jako na
průvodní jev kovářského řemesla. Dva kováři oblečení do zástěr zpracovávají na
okrouhlém dřevěném špalku před otevřenou pecí, z níž šlehají plameny, jakýsi kovový
předmět. Stojí oba rozkročeni se zvednutými kladivy před kulatým pařezem, na němž
vykonávají svou činnost. Autor se pravděpodobně inspiroval reálnou kovářskou dílnou
a užil uspořádání a předmětů, jež v ní mohl spatřit, tj. pece, špalku, kovadliny, kleští
i ochranných zástěr. Scénu doprovází dva muži, z nichž jeden hraje na loutnu a druhý se
pravděpodobně na hudební produkci nějakým způsobem podílí. Nelze s určitostí zjistit,
o jakou tvorbu se přesně jedná, neboť kromě obličeje je celá jeho postava ukryta za
postavu hrajícího muže. Protože zde není zachycen žádný hudební nástroj, je možné, že
se jedná o zpěváka. Ze zobrazení vyplývá, že obě řemesla, kovářské i hudební,
napomáhala svým zvukem k oslavení Syna člověka.
Krumlovský sborník [26] pracuje s námětem velice podobně, neboť dokonale zachycuje
podstatu obou řemesel. Jedná se v podstatě o výřez celého výjevu, který byl v muzejním
zlomku dále obohacen o zobrazení kovářské pece. Rozložení postav je totožné, z obou
stran ke špalku vyhotoveného z kmene stromu se obracejí dva kováři, kteří
v pravidelném taktu svých kladiv kovají jakýsi předmět, jehož v kleštích přidržuje jeden
z nich na kovadlině. Za špalkem stojí třetí muž, který hraje na loutnu a udává tak rytmus
oběma řemeslníkům. V kapitulním rukopise [27] jsou rovněž zobrazeny tři postavy ve
stejném rozložení okolo kovářského špalku. Jedinou obměnou je nástroj nacházející se
v rukách hudebníka, nehrajícího na klasický strunný nástroj, nýbrž na zvonkohru. Obraz
kovářské dílny dotváří nádherně vypracovaná architektonická pec zakončená věžičkou.
Otevřená plamenná výheň je zaznamenána i v novoříšském Speculu [28], jako ve všech
miniaturách je zobrazena v levé části výjevu. Zde lze postihnout dle velikosti, tj. váhy,
užití dvou kladiv – jednoručního, které v jedné ruce třímá muž s kleštěmi,
a dvouručního. Hudebník opět kovářské tvorbě přihlíží a doprovází ji na hudební
nástroj, tentokráte na citeru, sedíce při tom v popředí.
Další předobraz Přibíjení Krista na kříž je zasvěcen jinému umučení, jež je ukryto
v díle Petra Comestora. Jedná se o Umučení starozákonního proroka Izaiáše. Legenda
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o smrti proroka Izaiáše, k níž mělo dojít za vlády krále Manassese, je mnohem staršího
data a Petr Comestor ji jako mnoho dalších příběhů pouze přejal a upravil. Vznikla již
v raně křesťanských dobách, znali ji již první křesťanští otcové a ve svých dílech ji
skloňovali takoví autoři, jakými byli Tertulián, Origenés či řada dalších.107 Na způsobu
umučení, rozřezáním pilou, se shoduje křesťanská i židovská tradice za přispění
starších,

např.

staroperských

motivů.108

Tento

způsob

popravy

je

citován

v novozákonním Listě Židům, kde je uveden ve výčtu jiných způsobů smrti: „Byli
kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče“ (Žd 13, 37).
V muzejním zlomku [29] je tento předobraz pojat tradičně, neboť nahý Izaiáš visí za
nohy přivázán hlavou dolů s rukama spoutanýma za zády. Dva muži, vždy z jedné
strany, jej drží jednou rukou za rozkročené kotníky a druhou končetinou rozřezávají
jeho trup směrem od rozkroku, z nějž se začínají řinout první kapičky krve. Syrový
výjev popravy je umocněn užitím sytě červeného pozadí. Barva krve a ohně spojuje
všechny tři předobrazy v jeden hlavní tón vedoucí k Umučení Ježíše Krista. Izaiášova
chodidla jsou připevněna přímo na rámu miniatury, který se tak stává úplnou součástí
děje, jemuž vévodí naprosto centrální pojetí.
Obdobné rozvržení, tj. přítomnost tří postav, z nichž prostřední zpodobuje Izaiáše, skýtá
i Krumlovský sborník [30]. Mučený prorok zde rovněž visí hlavou dolů. Dva muži jej
drží za kotníky a pomocí pily se jej snaží rozpůlit, a to opětovně směrem od rozkroku
dolů k hlavě. Ukrutnost celého činu je zvýrazněna jasnou krvavou skvrnou prýštící
z rozřezávaného těla a lepící se na pilu, jejíž pohyb jasně kopíruje. Ruce Izaiáše jsou
připoutány ke dřevu rovnoběžně ležícímu na zemi, o nějž se oba katové nohama
zapírají. Téměř totožný je nedokončený výjev v kapitulním Speculu [31]. Jedinou
obměnou oproti pozdější úpravě v Krumlovském sborníku, je karikovaný vzhled obou
mučitelů.
Přestože se výše jedná o konzervativní zobrazení Izaiášova rozřezání pilou, lze najít
i jiné pojetí stejného námětu. V novoříšském Speculu se Izaiášova smrt pohledově
podobá Ukřižování Ježíše Krista [32]. Izaiáš je zde provazy připoután ke sloupu
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v naprosto christomorfní pozici a dva vykonavatelé vůle krále Manasseho vedou řez
vodorovně přes odsouzencovy boky. Christomorfní podoba je zde naprosto na místě,
neboť jako předobraz Kristova přibíjení na kříž současně odkazuje na proroctví, která
vznesl ve smyslu narození dítěte, „na jehož rameni spočine vláda[[...]]Jeho vladařství se
rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království“ (Iz 9, 5-6).
Rozřezání Izaiáše na dvě poloviny dle textu Specula naznačovalo, že od dvou součástí
tvořících jednu jedinou bytost, tj. těla a duše mrtvého Krista, nemohlo být odňato jeho
božství.109
Třetí předobraz čerpá z písma Druhé knihy královské, v níž byla mimo jiné
zaznamenána historie tažení Izraelitů proti Moábu. Přestože byli Moábci téměř
poraženi, k úplnému vítězství Izraelitů nedošlo. Moábský král byl natolik zoufalý, že
vzal svého prvorozeného syna a „obětoval ho v zápalnou oběť na městských hradbách“
(2 Kr 3, 27). Tím zachránil svůj obležený lid, neboť Izraelci poté, co se dověděli
o obětování, odtáhli zpět. Ve Speculu je událost obětování moábského prince dána do
přímé souvislosti s obětováním jediného Syna Božího. Speculum spatřuje protiklad
(nebo přinejmenším jinou kvalitu) mezi typem a antitypem. Moábský král obětováním
svého syna zachránil svůj lid, své přátele, kdežto Bůh poslal svého syna na smrt i kvůli
svým nepřátelům.110
Miniatuře v muzejním rukopise [33] vévodí kamenná městská hradba s branou a dvěma
věžemi, podaná s nevyspělým pokusem o perspektivu, na jejímž cimbuří stojí král
moábský s výraznou korunou na hlavě. V pravé ruce drží tasený meč, jímž právě hodlá
setnout hlavu svému mladistvému synovi, který s rukama sepjatýma na hrudi pokorně
očekává svůj osud. Král se levou rukou dotýká dlaně svého prvorozeného syna. Se šedí
kamenné architektury kontrastuje červené pozadí s pravidelně posazenými motivy
sluncí. Téměř totožné rozvržení je umístěno v Krumlovském sborníku [34]. Kamenná
zeď ze světle šedých kvádrů tvoří hradbu, z níž vystupují polopostavy dvou hlavních
aktérů: moábského krále a jeho syna. Král s šedými vousy a vlasy stojí na pravé straně
výjevu, oděn v hermelínový plášť, ve své pravici drží meč připravený k obětování syna,
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jím přidržovaného za vlasy. Mladík, rovněž v hermelínovém šatě, sklání hlavu, čekaje
oddaně se sepjatýma rukama na úder mečem. Scénu doplňují dvě další architektury
vyrůstající z hradebního tělesa, okrouhlá věž a budova se stupňovitým štítem.
Stejného účinku bylo učiněno v kapitulním Speculu [35], z něhož lze nejlépe rozpoznat
věkový rozdíl mezi králem a jeho synem užitím výškového rozlišení. Opět zde
nezastupitelnou roli hraje městská hradba a dvě věžovité architektury. Stejně je tomu
i ve Speculu z Nové Říše [36], které je zajímavě prostorově řešeno v diagonále, jíž
dominuje mohutná brána. Král drží svého syna za vlasy a současně má napřaženou ruku
s popravčím mečem. Ve všech jmenovaných případech stavby a osoby svým užitým
měřítkem spolu vzájemně nesouhlasí.

3.5 Ukřižování
Dějiny spásy pokračují i dalšími výjevy, které tvoří pečlivě vystavěnou mozaiku.
Následuje miniatura Ukřižovaný mezi dvěma lotry vykreslená přesně podle
Matoušových slov: „S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici, druhý po
levici“ (Mt 27, 48). Tato kapitola se objevuje v rukopisech podána po klasickém
způsobu s jednou novozákonní událostí, jíž následují tři předobrazy. V tomto případě se
jedná o Sen krále Nebúkadnezara, Král Kodrus obětuje svůj život za osvobození Athén
a Eleazar (Eliezar) usmrcuje bitevního slona. V Krumlovském sborníku nejen že se
nevyskytuje miniatura s novozákonní scénou ani její první předobraz, ale dokonce
i předmětná kapitola vyprávění začíná rovnou výkladem Nebúkadnezarova snu
v závislosti na Ježíšově ukřižování. Její začátek sice odkazuje na předchozí kapitolu, ale
protože v ní již bylo vše o ukřižování řečeno, samostatně není výjev Ježíše Krista mezi
dvěma lotry vylíčen. Vynechání obou výjevů XX. kapitoly bylo zřejmě plánované,
neboť tok textu plynule přešel na další paginu, v níž není stopy po prázdných
vynechaných místech vyhrazených pro budoucí iluminace.
V Zrcadle lidského spasení pocházejícího z knihovny Metropolitní kapituly u svatého
Víta je užita iluminace výše zmiňovaného Ukřižování [37]. Ryze symetrickému
uspořádání dominuje zobrazení Ukřižovaného Krista, jenž přibit na kříži třemi hřeby má
hlavu skloněnu ke svému pravému rameni. Nejedná se o nějaké revoluční zobrazení,
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i lotři jsou pojati velice tradičně a konvenčně. Ruce obou odsouzených lotrů spadají
přes břevno kříže na záda, kde jsou pravděpodobně svázány. Jediné, čím jejich postavy
vybočují, je jejich nahota. Otázkou ovšem zůstává, zda byla chtěná nebo zda je
výsledkem v rukopise převažujícího nedokončení miniatur. Speculum z Nové Říše [38]
přináší několik zajímavých ztvárnění, mezi něž patří i tato událost. Ježíš Kristus je
ukřižován na kříži vidlicového typu. Jeho martyrium doprovázejí dva lotři spoutaní
provazy ke svým křížům v podobě písmena „T“. Přítomnost Panny Marie a Jana
Evangelisty pod Kristovým křížem obohacuje celou scénu a rozvíjí ji do dalších
dimenzí. Ze zachyceného výjevu čiší silný mariánský akcent, Panna Marie stojí pokorně
s rukama zkříženýma na prsou a hlavou skloněnou, přijímající úděl svého syna i úděl
svůj.
Prvním předobrazem je Nebúkadnezarův sen, jehož prorocké sdělení pomohl králi
osvětlit pouze starozákonní prorok Daniel. Přestože se o tomto předobrazu
v Krumlovském sborníku píše velice živě, iluminace chybí. Výstavba zobrazení
v kapitulním Speculu [39] odpovídá typickému ztvárnění snu tak, jak jej lze vysledovat
například ve scéně Sen krále Astyága. Král spí, jak ukazují jeho zavřené oči a rukou
podpíraná hlava, v pololeže na posteli. Jeho sen je v kapitulním Speculu promítnut hned
za jeho ložem, kde se vypíná mohutný kmen stromu s bujným listovím a košatou
korunou, v níž přebývají rozličné druhy ptáků, exotických i mytických zvířat. Vedle
realistického lva nebo páva na větvích sedí či běhají i drak, jednorožec nebo gryf. Na
vrcholu koruny je umístěno hnízdo a v něm pelikán krmí svá mláďata vlastní krví,
představující tak symbol Ježíše Krista. Ve stínu stromu stojí dvě postavy: anděl
zřejmým gestem přikazuje muži, aby celý strom podetnul. A muž se sekerou vykonává
jeho nařízení. Anděl ve své pravici třímá nápisovou pásku, do níž písmo nikdy nebylo
vetkáno. Novoříšské Speculum [40] nepojednává scénu tak velkolepě jako předchozí
rukopis, neboť v koruně stromu je bohatost zvířeny zastoupena pouze hnízdícím
pelikánem, zatímco jelen se schovává pod ním, ve stínu koruny. Anděl zde chybí, pouze
muž se zdviženou sekerou hodlá pokácet strom.
Prorok Daniel podal zmatenému a znepokojenému králi Nebúkadnezarovi výklad jeho
snu. Bohatý strom, v němž přebývala hejna ptactva a jehož plody i vydatný stín vábily
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polní zvěř, značil královu velikost, moc a slávu. Přesto se u stromu objevil posel
z nebes, který nařídil skácet jej, osekat mu větve a rozházet jeho plody. Jediné, co ze
stromu přikázal ponechat, byly jeho kořeny, které měly dlít v zemi sevřeny kovovou
obručí. I toto vidění předpovědělo královu budoucnost, během níž bude ponížen
a vyhnán ze své země na dlouhých sedm let. Znamenalo předzvěst jeho budoucích muk,
strádání a odříkání, které ovšem budou včas ukončeny a vykoupeny (Da 4, 7-25).
V textu Specula je celý sen aplikován na osobu Ježíše Krista, kdy okovy okolo kořenů
pokáceného stromu značily Kristovo ukřižování skrze hřeby železné. Zbavení se větví
a listoví signalizovalo potupení a zhanobení Kristova učení židovským národem.
Rozptýlené ovoce a rozuteklá zvěř symbolizovaly opuštění Krista, jemuž nebylo
pomoci. Přesto zachování kořenů v zemi dávalo tušit, že Kristus nebude zajat v osidlech
smrti a bude povýšen.111
Následující dva předobrazy jsou již v obrazové výzdobě Krumlovského sborníku
zastoupeny. Námět pojmenovaný dle nápisu užitého nad miniaturou jako „Král Kodrus
zabit“ nečerpá z biblických ani z jiných křesťanských spisů, nýbrž z antické báje.112
Athénský král Kodrus se při obléhání města hrdinně obětoval na popud boha Apollóna
a využil tím jedinou možnou šanci na záchranu obleženého města. Vyšel tedy vstříc
útočníkům, kteří se zdráhali jej zabít, neboť jejich cílem bylo dobytí města a nikoli
zabití jeho vládce. Kodrus se zklamán navrátil do bezpečí hradeb a zosnoval druhý
pokus, převlékl se v roucho panošské a takto oblečen kráčel vstříc jisté smrti. Útočníci
jej zabili. Poté, co se dozvěděli o pravé totožnosti zabitého muže, přestali bojovat,
upustili od obléhání Athén a odtáhli pryč. Ve Speculu je toto sebeobětování ve prospěch
athénského lidu přímo srovnáváno s Kristovou dobrovolnou obětí na kříži, jíž zachránil
lidstvo od obležení ďáblem. Jako se král Kodrus oblékl v panošský šat, tak i Ježíš
Kristus se oděl tělem lidským, aby zakryl svou božskou podstatu, pro niž by jej jistě
nebyli zabili.113
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Krumlovský sborník [41] rozděluje celou scénu do dvou stejně velkých vodorovných
částí zobrazujících vždy stejný prostor před athénskými branami, ale s odlišným děním.
Znázorňuje dvě časové linie. V horní části stojí král Kodrus s korunou jako odznakem
své moci mezi nepřátelskými vojáky, kteří se ho zdráhají byť jen dotknout. V dolním
výjevu leží král oděný do jednoduchého roucha na zemi proklátý mečem a kopím
nepřátel. Aktéři jsou v obou případech vždy stejní, jak napovídají šaty obou vojáků.
Obdobné kompozice dosahuje výjev z kapitulního Specula, v němž stojí vždy tři
postavy vedle sebe: Kodrus v královském šatě v horním segmentu a v přestrojení
v dolním úseku. Z obou stran ho doprovázejí vždy dva vojáci, kteří jej ve spodním
výjevu probodávají meči. Štíhlá vysoká architektura znázorňující bránu či věž tvoří
spojovací prvek obou výjevů, jimiž po celé své výšce prostupuje.
Přestože se výše jedná o ukázkově typický způsob zobrazení, v rukopisech Zrcadla
lidského spasení, reprezentovaných kopií z Nové Říše, lze objevit i jinou možnost
ztvárnění [42]. Příběh krále Kodruse je zde vylíčen v jediné celistvé miniatuře, jíž
vévodí hradby okrouhlého města. Před jeho branami stojí král s korunou a štítem proti
třem nepřátelským vojákům, z nichž jeden ho probodl kopím. Královský oděv sice
nekoresponduje s athénským příběhem, nicméně jeho užití pravděpodobně nemá přímo
zaznamenávat děj, ale identifikovat zabíjeného muže jako krále. Nahoře na hradbách
celé scéně přihlíží korunovaná figura královny podpíraná dvěma ozbrojenci.
Závěrečným předobrazem 22. kapitoly je výjev Eleazar zabil králova slona, jak je
vylíčeno v První knize makabejské. Eleazar se obětoval v boji proti vojskům krále
Antiocha, když zaútočil na slona opatřeného dřevěnou věží, v níž byli vždy čtyři vojáci
a jeden indický vodič. Eleazar probodl břicho slona nesoucího štíty s královskými znaky
a pád mrtvého sloního těla hrdinu rozdrtil. Stejně tak dle textu rukopisu skonal Ježíš
Kristus, když se obětoval pro spasení lidstva. Výjevu z Krumlovského sborníku [43]
dominuje obraz slona se strážnou věží, v nichž dva vojáci troubí na polnice.
O anatomicky správném znázornění zvířete nemůže být řeč, i když slona připomíná.
Tělo a zejména končetiny jsou příliš štíhlé a připomínají psa nebo lva. Pouze hlava
s dlouhým chobotem a zahnutými kly poukazují na slona. Eleazar leží na zádech pod
nohama slona a kopím probodává jeho břicho. Téměř totožná scéna je zachycena
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v kapitulním i novoříšském Speculu, kdy se navzájem liší zejména počtem vojáků
přítomných ve strážné věži [44].

3.6 Posmívání Kristu
Novozákonní obraz 23. kapitoly je v Krumlovském sborníku [45] nadepsán takto: „Židé
se posmívají Kristovi“. V podstatě se jedná o již v pořadí třetí vyobrazení Krista na
kříži, tentokráte po jeho skonu, jak naznačují úvodní slova kapitoly. Podle nich se židé
Kristovi i po jeho smrti rozličně posmívali. Na tomto vyobrazení se výlučně vyskytují
mužské postavy, které na ukřižovaného různě pokřikují, jak je možné vyčíst z jejich
gest i otevřených úst. Výrazně pohublé Kristovo tělo s nápadně vystouplými loketními
klouby a k pravému rameni stočená hlava s pootevřenými rty svědčí o zvěčnění
okamžiku Ježíšovy smrti. Celkem pět postav vojáků či zákoníků se účastní Kristova
tupení. V prvé řadě se jedná o muže stojícího po pravici Krista, který probodl jeho bok,
a muže po levici, jenž se snažil napojit Krista houbou smočenou v octě a jenž v ruce
drží džber s touto tekutinou. Dvojici Longina a Stephatona, jak se tito muži tradičně
jmenují, doplňuje setník, který ukazuje na tělo Kristovo se slovy: „On byl opravdu Syn
Boží“ (Mt 27, 54; Mk 15, 39). V kapitulním Speculu je rovněž zachyceno více
komparzové Ukřižování s Longinem a Stephatonem [46], dvěma přihlížejícími vojáky
a dvěma jezdci na koních. Miniatura respektuje symetrické pojetí celé kompozice, jíž
vévodí Ježíš Kristus.
Předobrazy k antitypu Posmívání Kristu, a to nejméně dva z nich, v sobě nesou prvky
posměchu: Míkal (Míkol) posmívala se Davidovi, manželovi svému, Abšalom třemi
kopími a mečem ubit a Král Evilmerodach rozsekal tělo svého otce na tři sta částí.
Míkal, dcera Saulova, pohrdavě z okna sledovala příchod svého muže do města, jehož
doprovod přinesl Hospodinovu schránu. David sám na počest této události hrál a tančil
před Hospodinem téměř nahý, pouze ve vlněném efódu. Míkal se mu za jeho konání
veřejně posmívala (2 S 6, 14-23). Proto král David symbolizuje Krista, neboť stejně
jako struny jeho houslí, natahovaly se Kristovy údy na kříži. Ironické a výsměšné
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chování Míkal vůči manželovi předznamenává posměch židovského národa vůči
Kristovi.114
V Krumlovském sborníku [47] jsou v jednom výjevu zachyceny dvě časové osy
umístěné před jednou společnou palácovou architekturou. První ukazuje na harfu
hrajícího a v tanci volně nakročeného krále Davida, na jehož počínání z okna přísně
shlíží jeho manželka Míkal. Panovník by měl být viděn polonahý a v příliš skotačivém
pohybu, ale tyto dva momenty byly ve výjevu opuštěny nebo alespoň zmírněny. Nahota
Davidova byla opuštěna. Manželský pár je ve druhé časové ose vyobrazen v pravé
polovině obrazu ještě jednou. Míkal stojí vedle svého manžela a gestem nataženého
ukazováčku se mu zřetelně posmívá. Král David její výsměch přijímá bez zavedení
nižádných odvetných opatření.
Kapitulní Speculum [48] zpracovalo známý námět jinak. Do miniatury zakomponovalo
ženy - otrokyně, o nichž se Míkal ve Starém zákoně výslovně zmiňuje: „Pro oči otrokyň
svých služebníků se odhaloval jako nějaký blázen“ (2 S 6, 20). Králi, hrajícímu na harfu
a tančícímu do rytmu, zde ze tří různých oken přihlíží tři páry ženských očí: oči
královny a oči dvou prostovlasých dívek. Královna rukou z okna ukazuje v pohrdlivém
gestu na manžela. Míkal je v miniatuře zpodobněna ještě jednou, a to stojící v bohatě
zdobeném portálu a obracející se k prostovlasé dívce s nápisovou páskou, v níž nikdy
nebyla žádná písmena vepsána. Speculum z Nové Říše s motivem pracuje velice
minimalisticky, neboť zobrazuje pouze Davida a Míkal, jak spolu rozmlouvají pomocí
nápisových pásek.
Typos Abšalómovy smrti rovněž čerpá z Druhé knihy Samuelovy a zobrazuje zrovna
ten okamžik, kdy Abšalóm uvázl hlavou v koruně, když na mezku utíkal před
služebníky krále Davida. O tomto nedobrovolném uvěznění ve větvoví stromu se
dověděl Joáb, který okamžitě přispěchal, aby jej mohl zabít. Což ihned provedl,
tj. proklál jej hned třemi kopími (2 S 18, 9-15). Speculum hovoří o překrásném
mladíkovi, který předznamenal příchod a utrpení Ježíše Krista. Tato tři kopí prorokují
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Kristovu smrt prostřednictvím třech jeho bolestí, které okusí na kříži: fyzické bolesti,
matčina hoře a mučení pro blaho národa, který jeho skutek devalvuje.
Výjev v Krumlovském sborníku [49] typizovaně ukazuje mladíka s bohatými
rozcuchanými vlasy zamotanými do větvoví košatého stromu. Z hrudi mu prýští krev,
z ran, jež utržil třemi kopími Joábovými, dosud čnějícími z jeho těla. Současně
k umírajícímu přistupují další dva vojáci, kteří mu uštědřují ještě několik ran mečem.
Kapitulní Speculum [50] tuto scénu podává mnohem expresivněji, neboť Abšalóm se
zdůrazněnými vlasy přímo visí na stromě, k němuž je navíc připevněn třemi kopími,
která probodla jeho srdce. Pod stromem stojí tři katani, z nichž jeden se opírá
o zabodnuté kopí a další dva tasí meče, aby mohli dokonat své krvavé dílo. Obě
miniatury respektují Abšalomovo centrální umístění, které se podobá Kristovu
ukřižování. Toto rozvržení je porušeno ve Speculu z Nové Říše, kde je strom umístěn
na pravé straně výjevu, na němž visí umírající Abšalóm, kterého zabíjí Joábovi vojáci
stojící vlevo od namalovaného posvátného stromu.
Historia scholastica podrobně vypráví příběh o králi Evilmerodachovi, který krutě
naložil s mrtvolou vlastního otce, již vykopal z hrobu a osobně ji rozčtvrtil přesně na tří
sta částí. Zlý syn v plodném myšlenkovém typologickém okruhu symbolizuje zlého
křesťana, jenž svými hříchy opětovně a neustále křižuje Ježíše Krista, který pro
vykoupení lidstva byl dobrovolně umučen. Tento námět je snad ve všech rukopisech
podán s velkou dávkou ukrutnosti. S naprostou samozřejmostí a detailní popisností je
zachyceno porcování nahého mužského těla, jehož se dopouští nový král, syn hanobené
mrtvoly [51]. Sekerou uťatá hlava leží pod stolem a části končetin, obě dlaně i chodidla,
si odnášejí krkavci. Takovýto hrůzný motiv je zvěčněn i v kapitulním Speculu [52], kde
je opět hlavním aktérem Evilmerodachova sekera a čtyři krkavci odnášející si svou
kořist v podobě lidských dlaní a chodidel, zatímco torzo těla leží bezvládně na stole. Ve
Speculu z Nové Říše dokonce o useknutou korunovanou hlavu mrtvého krále bojují dva
draví ptáci, kteří vyklovávají zbylou tkáň.

52

3.7 Snímání z kříže
Následující 24. a 25. kapitola se vyznačuje silným mariánským akcentem, její
compassio se zde mohlo maximálně uplatnit. Jejich hlavními náměty jsou Snímání
z kříže a Kladení Krista do hrobu. Výstavba kapitoly Snímání z kříže včetně jejích
starozákonních předobrazů hovoří o důrazu na mateřskou či rodičovskou lásku, která
tak tvoří ústřední linku a vzájemně je propojuje a svádí v jeden celek. Užité
a v rukopisech i nadále tradované předobrazy čerpají striktně ze starozákonního
vyprávění: Bratři Josefovi přinesli otci jeho roztrhanou a krví zbrocenou košili, Adam
a Eva oplakávají Ábelovu (Abelovu) smrt, Noemi oplakává své syny. Kapitola Snímání
z kříže je v Krumlovském sborníku uvedena pouze částečně, a to pouze v textu.
Zachován je úplný závěr kapitoly, v němž je srovnávána bolest Mariina s bolestí Noemi.
Na foliu 30r text zcela zřetelně nenavazuje a ani nemůže na Evilmerodachův příběh
navazovat, neboť je na foliu 29v zřejmě neukončen. V předcházející kapitole,
tj. Posmívání Kristu, chybí textové vyvrcholení v modlitbě Ježíši Kristu, které je naopak
obsaženo v samotném závěru výpovědi o Noemi. O tom, že kapitola byla koncipována
a zřejmě i pro Krumlovský sborník vyhotovena v úplnosti, hovoří kapitola následující,
na jejímž počátku je umístěna krátká rekapitulace předchozího novozákonního děje.
Zbylý text stejně jako jeho obrazový doprovod zde nenalezneme. Nicméně, kde je lze
spolehlivě nalézt, je kapitulní Speculum.
Novozákonnímu výjevu Snímání z kříže v podání Specula z Kapituly u sv. Víta [53]
dominuje postava Panny Marie, na jejíž ramena je snášeno bezvládné tělo Ježíše Krista,
jehož paže již byly osvobozeny od hřebů. Panna Maria trup svého syna podpírá objetím.
Pravá Kristova ruka bezvládně spadá přes matčina záda, zatímco za druhou paži jej drží
Josef Arimatijský, stojící na žebříku opřeném o kříž. Nohy Krista jsou dosud uvězněny
přibitím na kříži. Společnými silami opatrně snáší jeho tělo k zemi. Panna Maria se tedy
výrazně zapojuje do snímání svého syna z kříže a boří tak zavedená schémata, v nichž
Panna Maria aktu pouze přihlíží a vnitřně tak prožívá své trápení. Zde může hořkost
tělesné smrti svého syna naplno prožít účastí na osvobození jeho končetin od hřebů.
Speculum z Nové Říše popisuje tuto scénu konvenčním způsobem, poněvadž zachycuje
Josefa Arimatijského na žebříku při odstraňování hřebu pronikajícího Kristovou dlaní
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a Nikodéma stojícího u Ježíšových nohou a pečlivě z nich, pomocí kleští, vyjímajícího
hřebu. Panna Maria přihlíží se sklopenou hlavou a rukou položenou na svém srdci.
Jákobův zármutek nad ztrátou syna jako první předobraz je v kapitulním Speculu [54]
vyjádřen roztrhnutím svého šatu. Dva jeho synové před sedícím otcem stojí a z gest
jejich rukou lze se domýšlet, že Jákobovi vyprávějí, kde Josefův pestrý šat nalezli. Mezi
sebou drží dlouhý Josefův plášť, který je velice honosně pojednán, ukazujíce bohaté
výšivky u výstřihu a lemů rukávů. Jediné, co načrtnutý kus oděvu neobsahuje, jsou
krvavé skvrny či jiná poškození. Možná měly být vyhotoveny až v průběhu plánované,
a už nikdy neuskutečněné, malované fáze. Doslovně jsou zde vykresleny verše První
knihy Mojžíšovy, v nichž nechali žárliví bratři Josefa zmizet, tj. prodali jej do Egypta,
a fingovali jeho smrt ve spárech dravé šelmy: „Suknice mého syna! Sežrala ho divá
zvěř! Rozsápán, rozsápán je Josef!“ (Gn 37, 33) a dále: „ I roztrhl Jákob svůj šat…“
(Gn 37, 34).
Tradičním způsobem je v kapitulním Speculu [55] zpodobněn žal prvního lidského páru
nad tragickou smrtí Ábelovou. Mrtvé Ábelovo tělo je za obě paže podpíráno jeho rodiči,
vždy z každé strany jedním. Vousatý Adam, s oděvem dlouhým ke kolenům a bosýma
nohama, jej přidržuje z levé strany a Eva, oblečená v dlouhý splývavý šat a s vlasy
zahalenými závojem, svírá oběma rukama levý loket svého syna. Podobně tuto scénu
pojalo i novoříšské Speculum, kde je opět bezvládné Abelovo tělo podpíráno oběma
rodiči. Vše se odehrává na travnaté zemi, v níž jsou příležitostně naznačeny květiny.
Takto pojaté podloží se objevuje téměř ve všech zobrazeních, vyjma těch, které se
odehrávaly v interiéru.
Starozákonní kniha Rút ukrývá příběh ženy Noemi, které se stala předznamenáním
Panny Marie. Noemi se svým mužem odešla na Moábská pole, kde jí posléze zemřel,
stejně jako oba synové. Protože Noemi přišla o to nejcennější, co měla, je srovnávána
s Pannou Marií. V textu Specula je tato spojitost vysvětlena tak, že Noemi si po jejich
smrti nepřála, aby byla i nadále oslovována Noemi, což značí znamenitá, ale Marie, což
znamená hořká. V textu se dále hovoří, že Panna Marie stejně jako Noemi přišla o dva
syny, což je vysvětlováno symbolicky. Kromě syna tělesného z ní narozeného
pochovala i syna všeho lidského pokolení, protože vlastní syn zemřel smrtí tělesnou,
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kdežto tento pomyslný druhý syn zemřel smrtí duchovní, poněvadž v okamžiku
Ježíšova skonu všechen lid opustila víra.
Noemi je v kapitulním Speculu [56] zobrazena, jak sedí na čalouněné židli a ruce má
sepjaty na prsou. Dalším projevem žalu této ženy, který v miniatuře můžeme nalézt, je
její pokorně skloněná hlava. Sedící postava Noemi se nalézá uprostřed celého výjevu
a z obou stran k ní symetricky přistupují vzpřímené postavy obou jejích snach. Podle
užití jejich gest, pohybu prstů s ní živě diskutují, možná na téma Noemina návratu do
židovského Betlému. Obě dvě sousedící miniatury, zde je to Adam a Eva oplakávající
Ábelovu smrt, jsou kompozičně stejně vystavěné. Celá iluminovaná výzdoba rukopisu
se snaží ctít myšlenku souměrnosti a pohledové blízkosti. Na rozvržení i počet osob
rovněž dbá novoříšské Speculum, v němž jedinou obměnou je stojící Noemi a bohatost
jejího šatu, který jistě představuje vrchol soudobé módy.

3.8 Kladení Krista do hrobu
Panna Maria se rovněž stává aktérkou davového ztvárnění Kladení Krista do hrobu.
V Krumlovském sborníku [57] je tato scéna uvedena nápisem „Marya plakala na
pohrzebi syna sweho“. Převelikou bolest Panny Marie bylo možné ztvárnit nejen
prostřednictvím slov svěřených pergamenu, ale i za užití středověké znázorňovací
nabídky různých typizovaných gest. Nejlépe lze slova popisující její žal tlumočit
z Krumlovského sborníku: „Tak mnoho rukama lamala kwielila lkala a plakala zze
temnerz wssiecky k zzeleni a k plakani wzbudila.“115 Co bylo svěřeno textu, objevilo se
i v konkrétní miniatuře, jíž vévodí kamenný sarkofág. Bezvládné Ježíšovo tělo,
spočívající na bělostné pohřební látce, je pomalu spouštěno do prázdného sarkofágu.
Panna Marie svými vlastními pažemi pomáhá s mrtvým tělem svého syna tak, že levou
rukou objímá Kristovu hruď a druhou jemně drží Kristovu hlavu. Svou tváří se jemně
dotýká tváře svého syna tak, jako by si chtěla připomenout chvíle s ním strávené. Toto
něžné gesto známe z četných zobrazení typu Glykofilúsa, kde se k sobě přimykají tváře
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obou, tj. matky i syna. Zobrazené vyjádření Mariiny bolesti v tomto duchu v mnohém
připomíná námět Piety.116
Pohřeb Kristův [58] popisují všichni čtyři evangelisté, jejich vyprávění se v mnohém
odlišují, a to zejména ve vyjmenovávání přítomných osob. Středověcí autoři se
inspirovali všemi příslušnými verši evangelií, aby tak z jednotlivých střípků mohli
sestavit vypovídající scénu. Pohřební kus látky, na němž spočívají Kristovy nohy, drží
jednou rukou Nikodém, jenž je poznán dle pyxidy, kterou drží ve své volné ruce. O jeho
přítomnosti se dovídáme prostřednictvím Janovo evangelia, které tvrdí, že Nikodém
přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe (J 19, 39). Dalšími osobami vzpomenutými
tentokráte u evangelisty Marka jsou Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova (Mk 15,
47). První jmenovaná klečí za sarkofágem a drží Kristovu ruku s viditelnou ranou po
hřebech a snaží se ji přitisknout ke své tváři. Za Pannou Marií stojí ještě dvě ženy
vybavené svatozářemi, z nichž jedna přímo pomáhá udržet Kristovo tělo, jež drží za
rameno. Možná se jedná o výše vzpomínanou Marii, matku Josefovu.
Evangelista Lukáš již vůbec není konkrétní, když říká: „Ženy, které přišly s Ježíšem
z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno“ (Lk 23, 55). Tímto je
vysvětlována přítomnost obou žen. Po pravici Panny Marie se k tělu Ježíše Krista téměř
neznatelně sklání bezvousý a mladistvý Jan Evangelista, jehož přítomnost není
v evangeliích vzpomenuta. Mezi ním a Pannou Marií se nalézá další mužská postava,
pravděpodobně Josef Arimatijský. Přítomen je ještě jeden muž blíže neurčeného jména.
Zobrazení patří mezi značně figurálně přetížené miniatury. Obdobná kompozice se
nalézá i v kapitulním Speculu, kde je ovšem počet postav značně redukován.
Ve Starém zákoně nalezl autor Specula několik možných předobrazů Kladení Krista do
hrobu: David pláče na pohřbu Abnéra (abnera), Josef hozen do studny, Jonáš polknut
velrybou. Všechny tři příběhy, které líčí Starý zákon se všemi ukrutnými podrobnostmi,
avizují Kristovu smrt. Nalézají se ve dvou rovinách. První rovina se zaměřuje výlučně
na motiv vystrojení pohřbu a oplakávání, druhá úroveň je zacílena na samotný akt
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zmizení živého těla v útrobách vyhloubené studny (v případě Josefa) a břicha obludy
(v případě Jonáše).
Podle Druhé knihy Samuelovy byl Ábnérovi, ze msty zabitému Joábem, vystrojen
honosný pohřeb, v jehož průběhu „král David šel za márami“ (2 S 3, 31). Z toho důvodu
se v zobrazení tradičně nacházejí látkou zahalené máry nesené čtyřmi muži, vedle nichž
kráčí korunovaný král David. V Krumlovském sborníku [59], v dlouhém honosném
plášti tmavomodré barvy, drží král nápisovou pásku pozdviženou v levé ruce
a ukazováčkem pravé ruky na ni poukazuje. Dvě vrstvy látky, spodní bělostné a vrchní
béžové barvy, přehozené přes pohřební nosítka svou vlnovkou naznačují objem,
tj. mrtvé Ábnérovo tělo, které zahalují. Text Krumlovského sborníku jasnou souvislost
s oplakáváním Krista personifikuje prostřednictvím starozákonních vět: „Nevíte, že
dnešního dne padl v Izraeli velitel, a to veliký“ (2 S 3, 38). Dále operuje s označením
„kníže“ a vytváří jasné paralelní dvojice postav: Ábnér - Kristus a David – Marie:
„Zdali newiete zze kniezzie welike Izraeli dnes zabit Neniet zabit iako necztny
anesslechetny gizzto zasluzzili Ale iako sprawedliwy przed syny nehodnymi…takej
blahoslavena panna marya na weliky patek rzeci mohla kdyzz syn gogie od nehodnych
zzidow zabit byl.“117 Tak jak král David plakal nad hrobem Ábnerovým v Chebronu,
o to usilovněji plakala Panna Maria nad ztrátou syna svého.
Obdobně je tento motiv pojat i v kapitulním Speculu. Zde ovšem, stejně jako v případě
vlastního antitypu, není zobrazení příliš čitelné, neboť počínaje touto kapitolou se
iluminace nacházely v ještě větším stadiu rozpracovanosti než v předešlých kapitolách,
tj. v surovém stavu na hrubo zkopírované ze své neidentifikované předlohy. Naznačené
postavy a objekty nejsou zvýrazněny jednotící iluminátorovou konturou, jak je tomu
u předchozích iluminací. Sotva znatelně zde vystupují čtyři načrtnuté postavy, nesoucí
máry. Za posledním z nich kráčí pátá postava krále Davida. Průvod směřující k pravému
okraji miniatury se nalézá ve velice podobném pojetí také ve Speculu z Nové Říše. Král
David zde nevypadá tak nezúčastněn jako v Krumlovském sborníku, neboť autor
iluminace užil typického gesta smutku vyjádřeného dlaní přitisknutou k tváři.
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Druhý předobraz popisuje příběh z První knihy Mojžíšovy, kdy žárliví bratři vhodili
nenáviděného bratra, Jákobem nejmilovanějšího syna, do cisterny. Dva rozkročení muži
jsou zachyceni právě v okamžiku jejich hrůzného činu. Každý drží Josefa za paži
a spouští jej po nohách do studny. Jeho tělo je nahé, neboť iluminace ctí starozákonní
text, v němž mu bratři nejprve strhli pestrou suknici, kterou měl na sobě. Josef je
zachycen v klidném a odevzdaném postoji. Umělci užívali podobného postoje při
ztvárnění námětu Muž bolesti. Pojetí tohoto motivu nebylo nikterak ojedinělé, neboť
podobný výraz má Josef v obdobné scéně z novoříšského Specula. V kapitulním
Speculu je tato scéna pojata dramatičtěji a více komparzově. Změti těl a víru pohybu
devíti mužských postav dominují dvě, které Josefa shazují do otevřené země. Josef je
dosud oděn ve svou suknici, jíž se snaží jeho bratři volnou rukou zmocnit.
Josef je Kristu připodobněn v mnoha ohledech. Krumlovský sborník [60] o tom
květnatě vypráví, nejprve porovnává nenávist Josefových bratří s židovskou záští
vůči Ježíši Kristu a dále srovnává prodej člověka za peníze, jehož se dopustili bratři
Josefovi tak jako Jidáš. Dále sborník hovoří o suknici Josefově, kterou bratři jeho
úmyslně potřísnili kozí krví, aby obelstili Jákoba. Podobně bylo krví potřísněno i tělo
Kristovo, avšak krví jeho vlastní. V neposlední řadě text Specula hovoří o odpuštění,
kterého byl Josef schopen vůči svým bratrům stejně jako Kristus vůči svým mučitelům.
Obě tyto veličiny pomohly ke zviditelnění obou postav. Bratří dopomohli Josefovi stát
se pánem Egypta a mučitelé učinili Krista všemohoucím pánem. Další synonymum pro
oba příběhy představuje radost, jež zaplavila Jákoba po zjištění, že je Josef živ, a Marii,
která se radovala ze synova zmrtvýchvstání.118
Jedním z dobově nejvíce skloňovaných a nadužívaných předobrazů usmrcení Ježíše
Krista je scéna Jonáše pozřeného velrybou. Text Specula se k tomu vyjadřuje krátce
a lakonicky. Do souvislosti s Kristovou smrtí jej dává pouze na základě starozákonní
zmínky o třech dnech strávených v břiše velryby, po nichž byl vyvrhnut, stejně jako byl
Kristus vzkříšen. Žádné jiné analogie nehledá. Scéna je v Krumlovském sborníku [61]
zobrazena poměrně velkoryse. Nechybí zde loď a její posádka, padající Jonáš a velryba
s otevřenou tlamou ve vlnách. Loď se stožárem a napnutou plachtou je zobrazena mimo
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měřítko. Její posádka, tvořená třemi muži, se totiž na ni sotva vejde. Nahé tělo se smrtí
smířeného Jonáše je právě muži vhazováno do rozbouřených vln. Jeho holohlavá hlava
se již nachází v rozevřené tlamě obludy, což je jediná část jejího těla, která je
v iluminaci přítomna a která byla pochopitelně zpodobena bez sebemenší anatomické
správnosti. Přítomnost vesla v rukách jednoho z námořníků odkazuje na skutečnost, že
se lodníci pokoušeli veslováním dostat do bezpečí. Toto zobrazení je doslovným
přepisem krátkého textu písma v knize Jonášově, který tuto událost popisuje.
Otevřená tlama obludy byla zásadním motivem i v kapitulním Speculu. Zde je otevřená
tlama načrtnuta velice podobně, připomíná spíše hlavu psa nebo vlka, Podobně je
zobrazena i loďka se stěžněm, na němž je připevněna plachta vzdouvající se spletitou
vlnovkou ve větru. Zde podobnost končí, neboť Jonáš je dvěma námořníky shazován do
vln poměrně hrubším a dehonestujícím způsobem. Celkově z aktu nevyvěrá takový klid,
jaký je prodchnut krumlovskou scénou. Jonáš rovněž není zachycen v elegantní
a upokojené póze. Jonášovo tělo padá do moře rukama i nohama napřed a jediná část
těla, která zůstává v úrovni lodě, je jeho vytrčené pozadí. Velkolepě je Jonášovo
vhození znázorněno v novoříšském Speculu [62], kde velkou část obrázku, kromě
dřevěného korábu s výraznou plachtou, připomínajícího soudobé námořní lodě, zaujímá
velká ryba připomínající spíše mořského hada, jehož svinutý ocas vystupuje
z neklidných vln.

3.9 Sestup Krista do předpeklí
Poté co smrt zvítězila nad tělem Ježíše Krista, pokračuje Zrcadlo lidského spasení ve
vyprávění velkolepého příběhu. Kristův Sestup do předpeklí není v Písmu svatém přímo
vzpomenut. Nepřímo je pouze naznačen slovy evangelisty Matouše: „Hroby se otevřely
a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení
vstoupili od svatého města a mnohým se zjevili“ (Mt 27, 52 – 53). O přímé roli Ježíše
Krista při vzkříšení starozákonních patriarchů a proroků hovoří až apokryfní
Nikodémovo protoevangelium119, v němž je tomuto tématu věnována celá pasáž,
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tzv. Descensus Christi obšírně pojednávající o vysvobození starozákonních aktérů:
Adama, Šéta, Abrahama, Davida, Izajáše nebo Jana Křtitele. O prostoru, do něhož
Kristus sestoupil, naznačuje apokryfní text pouze jediné: „A při tomto hlasu se kovové
brány rozbily, železná břevna se zlomila a všichni spoutaní mrtví byli zbaveni pout
a my s nimi. A vešel Král slávy jako člověk a všechny temnoty Hádu se naplnily
světlem.“ (DesChr 5, 3).120
Příslušná kapitola Sestup Krista do předpeklí patří mezi několik dochovaných
fragmentů Specula, které je uloženo v knihovně Národního muzea. Samotné folio je
seříznuto tak, že se první obraz a sloupec nedochoval v úplnosti, na rozdíl od výjevu
svého prvního předobrazu. Přesto je ze zlomku patrné, že původně vykazoval stejný
rozvrh, jaký byl užit v Krumlovském sborníku i v kapitulním Zrcadle. Obraz je
vertikálně rozčleněn do čtyř pásů, které evokují čtyři hierarchie předpeklí, tj. času,
v němž lidské duše dlely v okamžiku od tělesné smrti až do okamžiku Posledního
soudu. Jedná se o velice delikátní prostředí, které bylo v průběhu staletí v myšlenkách
exegetů vybudováno do obrysů, které lze spatřit právě v těchto čtyřech úrovních.
Předpeklí bylo tradičně rozdělováno do čtyř sfér, v nichž byly sestupně umístěny duše
určené k zaslíbení až po duše vymezené k věčnému zatracení. Ikonograficky bylo toto
předpeklí znázorněno čtyřmi vodorovnými pásy barevně od sebe odlišenými.
Nejvyšší sféra předpeklí představuje útočiště pro duše starozákonních patriarchů
a proroků, jinak nazývaném Abrahamovo lůno. Letmou zmínku o tomto posmrtném
prostoru, v němž dlely duše mezi děním pozemským a děním eschatologickým, resp.
v čase po smrti a před vzkříšením na konci věků, lze nalézt v Lukášově evangeliu, a to
konkrétně v podobenství o boháči a Lazarovi: „I umřel ten chudák (= Lazar) a andělé ho
přenesli k Abrahamovi (do klína Abrahamova)[[...]]a když v Pekle pozdvihl v mukách
oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara“ (L 16, 22-23). Do tohoto limbu vstoupila
duše Ježíšova a zde přebývala až do doby svého slavného vzkříšení. Text
Krumlovského sborníku zde jasně uvádí, že Ježíš všechny, kdo v tomto lůně
Abrahamově přebývali, mocně vysvobodil. Nikodémovo protoevangelium je v tomto
směru mnohem konkrétnější, neboť uvádí, že Král slávy vzkřísil Adama se slovy: „Sem
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ke mně všichni, kteří jste byli usmrceni kvůli dřevu, jehož se tento dotkl. Hleďte, já
jsem ten, který vás všechny křísí skrze dřevo kříže“ (DesChr 8, 1).121 Starozákonní
spravedliví byli Ježíšovým zásahem vzkříšeni, poté v Jordánu pokřtěni a následně
předáni archandělu Michaelovi střežícímu bránu Ráje.
O sféru níže dlely duše, u nichž bylo nejasné určit, která složka jejich osobnosti u nich
převažuje, zda dobrá či ta špatná. Takto profilované duše měly reálnou šanci, že budou
očištěny a při konečném zúčtování spaseny. Tuto sféru lze charakterizovat jako Očistec,
který přes dlouhou dobu formování byl plně etablován kolem roku 1200. O jakési formě
očistce uvažovali již Origenés, Augustin, Řehoř Veliký a později Bernard z Clairvaux.
Do jasných formulací jej zvěčnili Petr Lombardský a další teologové přelomu
12. a 13. století, kdy již slovo Očistec bylo regulérně užíváno.
Tvůrcem pojmu Očistec, ač ho nikde přímo neuvádí, je sv. Augustin, který
předpokládal, že existují očistné tresty (poete purgatoriae), očistná muka (tormenta
purgatoriae) a očistný oheň (ignis purgatorius).122 Dále sv. Augustin uvádí výrazy jako
dočasné tresty (poete temporariae) a tresty věčné (poete sempiternae).123 Tímto
sv. Augustin jasně dokazuje, že mezi spasenými a zatracenými se nalézá poměrně
široká skupina, která lavíruje mezi těmito dvěma veličinami. Očistec jako prostor je
místem doslova přechodným, kde je zesnulý zkoušen a mučen očistným ohněm, aby
mohl být spasen. Roli očistného ohně určil již apoštol Pavel v prvním listu Korintským,
když zapsal: „..a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží,
dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde
ohněm“ (1K 3, 13-15).124 Očistná moc ohně a dočasnost dlení v něm je hlavním
základem zrodu očistce, nového křesťanského institutu, vybudovaného na biblickém
základě.125
Z pohledu sv. Augustina lze rozlišit tři, resp. čtyři, druhy lidí. Mezi lidi veskrze hříšné
a bezbožné, předurčené k věčnému ohnivému zatracení, a lidi spravedlivé předurčené
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k Ráji se nově vklínila početná vrstva lidí, kteří nebyli ani zcela dobří a ani zcela špatní,
kteří stejně věčnému Peklu neujdou. Pro skupinu ne zcela dobrých duší nezanikla
možnost začlenění se mezi spravedlivé a blažené, a to prostřednictvím dočasného
působení očistného ohně, za současného pokání a rovněž přímluvných modliteb živých
za duše zemřelých. Ti ne zcela dobří jsou charakterizováni konáním hříchů, které
Augustin označuje za jinak blíže neurčené hříchy malé, drobné nebo lehké.126 Otázkou
zůstává, kdo se z těchto očistných plamenů obrodí a kdo v nich zůstane stravován až na
věky. Sv. Augustin se o ty dosud nevykrystalizované duše velice zajímá a příkladem mu
při jejich kategorizaci je novozákonní Pavlův list Korintským, v němž apoštol naznačil
základní rozdíly mezi nimi: „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je
položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra,
drahého kameni, či ze dřeva, trávy, slámy - dílo každého vyjde najevo“ (1K 3, 11-13).
Kdo nestaví na Kristově základu, bude navždy zatracen, kdo však na něm staví, má
naději. Pokud stavba nebude z pevných materiálů, hřích shoří a hříšník bude spasen
skrze oheň. Srovnává to s pozemskými zálibami a rozkošemi, které jsou prováděny
v požehnaném svazku manželském, tj. na Kristově základě. Tyto záliby „budou
vypáleny ohněm soužení.“ 127
Sv. Augustin tak předpokládá, že duše zemřelých až do konečného vzkříšení přebývají
v místech odpočinku nebo místech muk, což podporuje i výše uvedený citát z Lukášova
evangelia, v němž boháč v mukách pekelných pozdvihl zrak ke spravedlivým včetně
Lazara, nalézajícím se v dáli, mimo dosah plamenů pekelných. Stejně tak přemýšlí
i Řehoř Veliký, jenž dospěl k názoru, že zatracení i spasení nemohou přebývat v jednom
prostoru a čekat zde společně ve stejných podmínkách na Poslední soud. Charakterizuje
tak dvě pekelné sféry – jednu pro spravedlivé a jednu pro zatracené, kteří podléhají
pekelnému mučení, tj. sféru odpočinku a sféru muk.128 Připouští však Augustninovu
víru v nápravu hříšníků stižených malými hříchy. Podle Bernarda z Clairvaux existují tři
sféry onoho světa: Peklo povinné, Peklo očistné a Peklo smírčí. V prostředním Pekle
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není vina odpuštěna, ale očištěna prostřednictvím muk plamenných.129 Tak se postupně
formují tři sféry předpeklí: Peklo, Očistec a Ráj. Očistec (purgatorium) se stává novou
možností, cestou ohněm a utrpením avšak vedoucí k branám Ráje.
Z tohoto trojitého schématu vyčnívá čtvrtá kategorie - limbus nepokřtěných nemluvňat,
které jsou jako lidské bytosti sice obtíženy hříchem dědičným, přesto však nezatíženy
hříchem osobním vyvěrajícím z jejich činů nebo pohnutek. Krumlovský sborník
k tomuto tématu uvádí, že dítka nepokřtěná tam přebývají v jisté radosti, poněvadž
svého stvořitele nikdy neurazily hříšným jednáním a nikdy tak nevstoupí do Pekla
určeného pro nenapravitelné hříšníky.130 Nejnižší sféra pak představovala místo, kde
trpěli duše zatracených, nemajících již šanci vyhnout se svému osudu, a to přesně podle
slov apoštola Pavla: „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím
království? Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani
zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím
království“ (1K 6, 9-10).
Text Specula do spletitých cest teologie příliš nezavítá, pouze stroze opakuje rozdělení
Pekla do čtyř sfér, které pak tvůrce obrazového rozvrhu vizuálně dotvořil. První nebo
nejvyšší pás je v iluminaci Krumlovského sborníku [63] umístěn nejvýše dle hodnotové
hierarchie. V páse jsou symetricky zobrazeny busty pěti postav. Uprostřed se nalézá
samotný Ježíš Kristus s křížovým nimbem, který se svým zrakem letmo obrací k dvojici
po jeho pravici. Jedná se pravděpodobně o první lidský pár, Adama a Evu. Barevné
řešení je velice zajímavé, neboť každý ze čtyř pásů je vybaven monochromaticky.
V tomto případě se jedná o modř, barvu vysoké hodnoty. V podstatě jej lze přirovnat
k samotnému světlu, vždyť nebeská klenba je zbarvena právě touto barvou.
Pod sférou lůna Abrahamova se nalézá další pás, který upoutá zvýrazněním jasně
červené barvy, v níž jsou zobrazeny busty opět pěti postav. Červená barva zvěstuje žár
plamenů ohnivých, muka připravená pro ty duše, jež se mají očistit. Krumlovský
sborník rovněž uvádí, jakým způsobem lze docílit zmírnění tohoto trestu,
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tj. prostřednictvím modliteb, postů, dávání almužen a odpustků. Třetí pás je znázorněn
zelenou barvou, v níž jsou umístěny polopostavy dospělého vzezření, jež svým nahým
a holohlavým zjevem odkazují na jejich statut novorozeňat. Nejníže položené pásmo je
podáno dramatickým způsobem. Postavy nahých hříšníků na černém pozadí, které je
prošleháváno žhnoucími plameny, jsou pronásledováni ďábly. Jeden z nich vláčí
zavrženého nešťastníka za nohu. Samotné Peklo je symbolizováno velkou otevřenou
tlamou požírající jednoho z hříšníků. Dokumentuje tak barvitá slova textu, v němž je
celé prostředí vykresleno hrůzným způsobem, a kde mučení duší nikdy neutuchá
a neustále se opakuje.
Barevné řešení pravděpodobně vychází, jak již naznačil Jan Royt, z aristotelského
rozlišení tří ohňů, které dále rozpracoval františkánský profesor teologie Alexander
z Hales. Rozlišuje tak tři duhy nebo spíše nedílné součásti ohně: světlo (lux), plamen
(flamma) a žhavé uhlí (carbo). Rozvrstvení pak odpovídá jednotlivým sférám
předpeklí.131 Světlo je rezervováno pro spasené, rudé plameny očisťují ty, kteří
spočívají v očistci, a žhavé uhlí spaluje těla zatracených. Toto barevné rozlišení našlo
uplatnění v Krumlovském sborníku. Na fragmentu z Národního muzea to však doslova
neplatí, zde najít barvy úplně jiné. Pouze u očistce a Pekla zatracených barevnost
odpovídá krumlovskému Speculu. Na vykreslení nejvyšší sféry bylo užito pronikavě
červené barvy. Zvolena byla jiná technika, neboť z fragmentu se dá zjistit, že obličeje
postav měly vyvinuty inkarnáty. Užití jednotlivých barev ovšem nemusí být
v protikladu s aristotelskými tezemi o třech ohních.
Zamýšlenou barevnost nelze určit z nedokončené iluminace v kapitulním Speculu [64].
Znázornění Pekla se velice podobá Krumlovskému sborníku, neboť i zde ve spodním
páse otevřená tlama ďábelské obludy požírá jednoho hříšníka. Muka pekelná byla
zobrazována s velkou oblibou. Hojnou inspiraci podporující fantasii jednotlivých tvůrců
přinášel samotný biblický text, v němž tlama pekelná byla čerpána z knihy Jób
a detailně v ní popisována jako tlama mořského netvora livjátana: „Kdo otevřel vrata
jeho tlamy? Strach jde z jeho zubů“ (Jb 41, 6). Znázornění duší ve všech čtyřech sférách
pásma je velice živoucí, například novorozeňata a batolata ve svém limbu nejsou
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zachycena staticky, ale v pohybu. Jedna dospělá osoba ve své náruči drží zavinuté
nemluvně. Vpravo od něj stojí a k dítěti se sepjatýma rukama obracejí muž a žena,
pravděpodobně rodiče, kteří se za spásu jeho duše modlí. Nad Peklem nekřtěňátek se
nalézá spleť lidských postav, modlících se a činících pokání. Hierarchii výše dominuje
polopostava Ježíše Krista s žehnajícím gestem, právě vstoupivšího do lůna Abrahamova
za účelem vysvobození a do věčného Ráje přemístění starozákonních spravedlivých,
kteří se k němu vděčně přimykají.
Předobrazem této události Sestupu Krista do předpeklí jsou Tři mládenci v peci ohnivé,
Daniel v jámě lvové a Pštros vysvobozuje mládě své ze skleněné schránky larvou červa.
Společným pojítkem všech níže rozebraných příběhů je záchrana pomocí pevné vůle,
neutuchající víry a zásahem Božím z beznadějné situace. První předobraz hovoří
o události zanesené do starozákonní knihy Danielovy. Vyprávění zavede čtenáře do dob
babylonského zajetí za vlády krále Nebúkadnezara. Mezi Judejci byli kromě Daniela
i další tři mládenci132, kteří se odmítali poklonit zlaté modle, kterou po Danielově
výkladu svého snu nechal vystavět král Nebúkadnezar. A to i přes vydání upozornění,
že „kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece“
(Da 3, 6). Přesně to v případě těchto tří jinochů rozkázal král učinit, dokonce nechal
před tím pec rozpálit sedmkrát více než obvykle: „Ti muži byli hned svázáni ve svých
pláštích a suknicích i s čepicemi a oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece“ (Da
3, 21). Ovšem dále se stalo něco nepředvídaného: „Hle, vidím čtyři muže, jsou
rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým
vzhledem podobá Božímu synu.“ Mládenci poté vyšli z ohně bez úhony ani jejich šat
neshořel. Celý výjev je tradičně zobrazen tak, že hlavní úlohu zde hraje pec a tři mužské
postavy, stojící v ní nebo z ní vystupující.
Ve fragmentu Specula z Národního muzea a v Krumlovském sborníku je námět Tří
mládenců v peci ohnivé pojednán analogickým způsobem. Výjevu z muzejního
fragmentu [65] dominuje stavba kamenné pece, jejíž vstup zuřivě olizují žhnoucí
plameny. Tři bezvousí mladící stojí v útrobách pece a do půli jejich postav jim šlehají
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plameny. Zachyceni jsou v okamžiku, kdy se usilovně modlí. Nad jejich hlavami právě
anděl s rozepjatými křídly roztahuje svou ochranou náruč, aby jim spalující oheň
neublížil. Anděl se svatozáří je oproti třem mládencům znázorněn v mnohem větším
měřítku. V Krumlovském sborníku [66] je celá scéna, ač pojmenovaná jako Pec
Nebúkadnezarova, zachycena obdobným, ale kultivovanějším způsobem. Tři modlící se
mládenci rovněž stojí pod ochranou anděla, jedinou obměnou je, že se nalézají pod
ochranným pláštěm anděla, který jej nad nimi rozepjal. Užitá barevnost odpovídá
muzejnímu zlomku stejně jako kupolovitá stavba peci, z jejíchž dvou otvorů na vrcholu
šlehají dva vysoké plameny. Dalším rozdílem je, že pec vyplňuje celý prostor
iluminace. Nebylo zde již prostoru umístit ji do kamenitého prostředí tak, jako tomu
bylo ve zlomku Specula. Dalším rozdílem Krumlovského sborníku je přítomnost
vousatého udiveného muže u paty pece, z něhož je zachycena pouze tvář a dlaň.
Pravděpodobně se jedná o krále Nebúkadnezara.
S odlišnou invencí je scéna pojednána ve starším kapitulním Speculu, v jehož náčrtku
rovněž vévodí pec trochu jiné architektury se zvoncovitou kupolí a mnoha otvory.
Ve vchodu se opět k sobě tisknou tři mládenci s rukama na hrudi sepjatýma k modlitbě.
Dominantní postava anděla se svatozáří přistupuje k peci a sklání se nad nešťastníky po
jejich pravici. V novoříšském Speculu francouzské provenience je scéna s jinochy
a andělem okořeněna ještě o znázornění muže, který se snaží ještě více rozdmýchat
oheň. Přítomnost anděla ukazuje, že v peci se nalézají nevinní mladíci oddaní
Hospodinovi, čímž zvěstuje, že i v lůně Abrahamově dlí spravedliví a nevinní, kteří
čekají na vysvobození z Pekla pomocí Ježíše Krista.
Podobnou symbolikou je naplněn i druhý předobraz s tématikou Daniela v jámě lvové
čerpající ze stejné starozákonní knihy jako první předobraz. Médský král Darjavaš,
v jehož službách se Daniel pro své schopnosti ocitl, uvrhl hlavního hrdinu knihy do
jámy lvové pro překročení zákazu modlitby k jinému bohu kromě krále. Bůh ale poslal
anděla, který zavřel tlamu lvům a ochránil tak Daniela před jistou smrtí roztrháním.
Stalo se tak díky Danielově věrnosti Hospodinovi. Stejně jako král Nebúkadnezar i král
Darjavaš vyzval Daniela k tomu, aby mu jeho Bůh pomohl. Co se týče pramenů, z nichž
čerpal autor Specula svou inspiraci, i zde lze nalézt blízkou spojitost mezi oběma
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předobrazy. V obou případech tvůrce - kompilátor hojně čerpal z deuterokanonického
doplňku ke knize Danielově. Podle ní se stejná scéna udála ještě jednou, za panování
perského krále Kýra. Ovšem zde Danielovi pomohl Božím rozhodnutím anděl, který
pověřil proroka Abakuka, aby donesl chleby v košíku právě vězněnému Danielovi.
Anděl jej k němu sám dopravil. Poněvadž se v textu Specula objevuje zmínka
o prorokovi Abakukovi a jeho roli krmiče v celé události, není pochyb, že podnětem
byla právě tato deuterokanonická část.
Krumlovský sborník bohužel zobrazení druhého a třetího typu nepřináší, paginu jim
vymezenou zcela zaplňují dvě kolumny textu. Z toho důvodu nelze ani přesně
zrekonstruovat pravděpodobnou iluminaci muzejního Specula, úzce ikonograficky
souvisejícího se starším a kvalitativně pokročilejším Krumlovským sborníkem. Pomoci
může samotný text a iluminace z jiných Speculí. Text Krumlovského sborníku hovoří
o „gezeru lwowem“, v němž byl uvězněn Daniel, jemuž „hospodin poslal obied skrze
Abakuk proroka. Danyel biesse pusstien w gezero lwowe od babilonskych aby byl
strawen od sedmi lwow lacznych.“133 Přesně podle těchto slov je událost zvěčněna
v novovříšském Speculu, kde v okrouhlé jámě, připomínající spíše studnu, stojí Daniel
obklopený sedmi sedícími lvy, kteří na Daniela vyplazují své jazyky. Z nebe se v levém
horním rohu snáší anděl držící za vlasy proroka Abakuka přinášejícího chléb a nádobu
pravděpodobně s vodou.
V kapitulním Speculu je scéna podána trochu jinak, neboť několik postav je přidáno
a počet lvů je v protikladu k textu zredukován na jednoho. V jámě sedí Daniel, který
objímá lva. Abakuka, přinášejícího drahocenný pokrm a vodu, opět anděl sestupující
z oblaků drží za vlasy. Novinkou je přítomnost krále, který se svými udivenými
a překvapenými gesty obrací k osobě stojící vedle něho. Jedná se o symbolické
zobrazení všech dějů naráz do jednoho okamžiku. Přítomnost redukovaného počtu dvou
lvů je pouze zástupným motivem čísla sedm, které je v textu Specula výslovně
opakováno. Jáma neboli jezero má evokovat Peklo a sedm lvů připomíná nejen sedm
ďáblů obývajících Peklo, ale i číslo samotné symbolizující sedm smrtelných hříchů,
které zde Speculum výslovně jmenuje. Umístění této události hovoří jasně, že musí být
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nějaká souvislost s jeho antitypem. Tu lze spatřit v zachránění spravedlivého, jehož
z osidel ďábelských vysvobodí Ježíš Kristus, aby „ge swu krwi snadnie zlamal“.134
Třetí předobraz se více podobá bajce než příběhu čerpajícímu ze starozákonních dějů.
Původ této legendy lze hledat v díle Historia scholastica, kde se výslovně píše o pštrosu
Šalamounově, který snažíce se vysvobodit své mládě ze skleněné nádoby, přinesl
nějakého červa, jehož rozpůlil ve dví a jeho krev způsobila, že se nádoba rozbila.
V kapitulním Speculu [67], které bylo vzniku krumlovského a muzejního Specula jistě
blíže než francouzská předloha, je tato scéna znázorněna bez červa, ale s drakem. V levé
straně iluminace je zobrazena skleněná nádoba, v níž je umístěno mládě pštrosa, které
mávajíc křídly a vydávajíc zvuky svým otevřeným zobákem se snažilo přivolat pomoc.
Dospělý pštros, který je téměř stejně vysoký jako nádoba, drží ve svém zobáku malého
dráčka s dlouhým krkem, krátkými končetinami, dlouhým zakrouceným ocasem
a svěšenými křídly. Více není v náčrtu zobrazeno. Nádoba je ve Speculu vysvětlována
jako samotné Peklo, z něhož bylo pomocí krve pštrosí mládě vysvobozeno tak, jako
bylo lidstvo osvobozeno krví Kristovou na kříži. Starozákonní spravedliví tak mohli být
vysvobozeni z místa pekelného.

3.10 Kristus přemohl ďábla svým umučením
Jestliže je v předchozí kapitole zaznamenán Sestup Krista do předpeklí, také
v následujících kapitolách v jeho útrobách ještě zůstane. V nadcházející kapitole se
hovoří o vítězství Ježíše Krista nad Satanem. Autor textu čerpal opět z apokryfního
Nikodémova protoevangelia, kde Ježíš Kristus přemohl Satana: „Tehdy Král slávy
uchopil archisatrapu satana za hlavu a předal ho andělům“ (DesCh 6, 2).
V Krumlovském sborníku [68] je tato scéna nadepsána slovy „Silnější přemohl
silného“, což jasně dokazuje závažnost Kristova činu. Ježíš Kristus v iluminaci stojí
přímo na chlupatém těle Satana, ležícího a svázaného na zemi. Na důkaz své převahy
tiskne navíc Satana k zemi prostřednictvím rudé standarty v levé ruce a křížem ve své
pravici. Na kříži jsou ještě umístěny tři hřeby usvědčující Satanovu vinu. Tímto dřevem
Kristus tlačí na překřížené Satanovy paže a nohy. Syn Boží je zahalen do bílého roucha
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a obdařen zlatou svatozáří, na chodidlech jsou patrné rány po hřebech. Satan vypadá
hrůzostrašně. Celé tělo včetně obličeje má ochlupené, na zemi se svíjí jeho tenký dlouhý
ocas a netopýří, či snad dračí, křídla, která má rozepjata v křeči. Uvázán je za masivní
kovový řetěz, což koresponduje s textem Nikodémova protoevangelia. Akt se odehrává
na rudé zemi před branou pekelnou. Důležitost výjevu je zdůrazněna rozvilinovým
pozadím skvoucím se na modrém pozadí. Jedná se o velkolepé dílo znázornění potupy
Satana, jehož Kristus, jak praví text Krumlovského sborníku, skrze svůj kříž přemohl.
Téměř stejným způsobem je scéna rozvržena již v kapitulním Speculu. Umístění postav
a předmětů zcela odpovídá výše uvedenému schématu. Nechybí prapor, dřevo kříže ani
rozepjatá křídla přemoženého ďábla. Není pochyb o tom, že muzejní zlomek ve své
úplnosti obsahoval výjev stejného rázu, neboť vždy je znázorněn vzpřímený Kristus
stojící v bělostném rouchu na ohavném těle satana. Je tomu tak i v případě novoříšského
exempláře [69], kde je navíc vzpouzející se Satan probodáván kopím opatřeným
trnovou korunou. Ve všech výše uvedených zobrazeních převažuje akcent na některé
z nástrojů Kristova umučení, v Krumlovském sborníku pak důraz na Kristovy rány
podtrhuje eucharistický kontext, často se zmiňující o síle jeho krve při vykoupení
lidstva.
Předobrazy tohoto antitypu jsou logicky takové starozákonní události, v nichž bibličtí
hrdinové přemohou divou zvěř. Jedná se o typy Benajáš (Banaiáš) zabíjí lva, Samson
zápasí se lvem a do třetice Ehúd (Ahod) probodává Eglona. Benajáš byl jedním
z bohatýrů krále Davida, o nichž se jmenovitě zmiňuje Druhá kniha Samuelova, podle
níž bohatýr „[[...]]sestoupil a ubil v jámě lva; byl tehdy sníh“ (2S 23, 20). Pohnutky,
proč si jako předpověď Kristova vítězství nad ďáblem vybral právě hrdinu Benajáše,
odkrývá autor ve svém textu. Jámu připodobňuje k Peklu a skutečnost, že k ní sestoupil,
vystihuje spojitost se Sestupem Krista do předpeklí. V textu je přímo uvedeno, že
Kristus svým křížem ubil lva pekelného tak, jako utloukl Benajáš lva svou holí.135
Znázornění této scény se podobá Kristovu triumfu nad Satanem. V Krumlovském
sborníku [70] leží lev s bohatou hřívou již na zádech a rozkročený Benajáš, drtící zvířeti
jeho ocas a obnažené břicho, zabodává svou hůl přímo do řvoucí tlamy šelmy. Ta se
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ještě drápy svých předních končetin vzpouzí, ale okamžik porážky již nastal. Benajáš
v červenozeleném šatě s lehkostí tanečníka umisťuje svůj poslední úder. Naznačené
prostředí svou černo-šedou barevností naznačuje, že se vše odehrává v jámě, resp.
cisterně, jak uvádí Krumlovské Speculum. I přes prazvláštní anatomii hlavy lze
rozpoznat, o jaké zvíře se jedná. Stejný okamžik je zachycen i v kapitulním Speculu,
kde se lev divoce svíjí v posledním záchvěvu boje a Benajáš se celou svou vahou opírá
o hůl zabodnutou ve lví tlamě. Tento předobraz byl umístěn na stejné pagině hned vedle
svého antitypu, z toho důvodu bylo žádoucí, aby si obě zobrazení byla pro větší účinek
podobna.
Dalším ze statečných reků je Samson, oblíbená postava Specula. Iluminace zvěčňuje
příhodu z doby, kdy Samson putoval s rodiči do Timnaty (Sd 14, 5). Náhle se před nimi
objevil lev a reakce Samsonova následovala: „Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, že
jej holýma rukama roztrhl jako kůzle“ (Sd 14, 5-6). Speculum Samsona hodnotí jako
silného muže, mezi jehož hrdinské kousky patří i zabití lva [71]. Opět se zde opakuje
srovnání jako u Benajáše, že podoben je Kristu, protože ten přemohl lva pekelného.
V dalších pasážích je navíc Samson hodnocen jako předznamenání Krista, neboť si
stejně jako on rozhodl pro volbu, která byla pro něj zkázou. Samson si vybral ženu,
která ho zradila, Ježíš Kristus si zvolil židovský národ, který mu učinil totéž.136
Vyobrazení Samsona je podáno klasickým způsobem, přítomen je pouze on a šelma,
s níž bojuje. Hlavní hrdina je zvěčněn se svým základním poznávacím znamením, jímž
jsou dlouhé vlasy, zdroj síly. Lev s rozevlátou kadeřavou hřívou se vzpouzí v okamžiku,
kdy Samson skáče na jeho hřbet a oběma rukama mu svírá tlamu. Samson zaútočil na
lva i v příslušné iluminaci v kapitulním Speculu, scénář je více než podobný. Samson
klečí na lvím hřbetě a vší silou drží jeho tlamu. Lví ocas se točí takovým šroubovitým
pohybem, v jakém vlaje Samsonův plášť. Snad všechna známá uchopení tohoto námětu
vzbuzují u pozorovatele neklid a napětí boje. Novoříšské Speculum rovněž vykazuje
značnou dynamiku, neboť zde autor zvolil oblíbenou ikonografii, na níž Samson
v podstatě „jede“ na lvu, krotí jej a oběma rukama svírá jeho čelist. Všechny výjevy
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mají společného jmenovatele, jímž je úchop čelisti. Může symbolizovat vítězství právě
nad Peklem, které bylo často zosobňováno otevřenou tlamou obludy.
Přemožení ďábla zvěstovala i další Starým zákonem zaznamenaná událost. Kniha
soudců vypráví o Ehúdovi, žijícím v době, kdy izraelský národ trpěl pod knutou
moábského krále Eglona. Jho trvající osmnáct let se Ehúd rozhodl zlomit a při vhodné
příležitosti zabil krále v jeho komnatě. Tento čin, způsob provedení i prostředí je v bibli,
na rozdíl od lakonické zmínky o Samsonově či Benajášově přemožení lva, poměrně
obšírně popsán. Detailně líčí základní vizuální charakteristiky obou aktérů, přičemž
Ehúd byl levákem a Eglon překypoval tloušťkou. Samotná Eglonova smrt je v ní barvitě
vykreslena: „Vtom Ehúd vytrhl levicí od pravého boku dýku a vrazil mu ji do břicha. Za
čepelí vnikl i jílec a tuk se za čepelí zavřel, protože mu dýku z břicha nevytáhl“
(Sd 3,21-22). Král Eglon je v Krumlovském sborníku přiměřován k samotnému ďáblu
prostřednictvím jeho tloušťky, neboť jeho tučná postava se podobala tělu Satanovu:
„Przietucny rzecen proto zze wssechny lidi hltal Nebo Wyse czlowieczie pokolenie
w geho brzich wchazielo. Potom hospodin gezzis brzicho geho proklal kdyzz brany
pekelne meczem sweho umuczenie probodl.“137 Ehúd tedy vysvobodil izraelský národ
z mnoha let poroby stejně, jako později Kristus vysvobodil lidstvo ze spárů ďáblových.
Iluminace tohoto starozákonního mordu v Krumlovském sborníku vykazuje značnou
věrnost své předloze a reáliím uvedeným v biblickému textu. Ehúd v červeném rouchu
levou rukou probodává mečem břicho sedícího tělnatého krále. Pravou rukou drží
překvapenému králi zápěstí. Z rány na břichu krále prýští krev, stejně jako z boku, kde
čepel vystupuje z těla. Jediným prohřeškem proti starozákonnímu textu je skutečnost, že
král na vyobrazení sedí na širokém trůně či spíše lavici. Z Bible se přitom výslovně
dovídáme, že král těsně před Ehúdovým smrtelným útokem povstal. Králova vousatá
hlava je opatřena výraznou zlatou korunou, tělo je oblečeno do bohatě zřaseného oděvu
ze světle a tmavě zelené látky, barevně dělící dlouhé roucho na dvě poloviny.
Vyobrazení podléhá hieratické perspektivě, kdy je sedící postava krále zdůrazněna větší
velikostí oproti stojícímu Ehúdovi. Stejnou kompozici a rekvizity lze objevit
v nedokončené iluminaci kapitulního Specula - sedícího krále a meč v levici útočníka.
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Totožné postavy z novoříšského Specula mají stejné rozestavení, pouze aranžmá je
rozdílné, a to zejména užitím v rukopise oblíbené šachovnicové podlahy a obměnou
Ehúdova vzhledu jako rytíře ve zbroji.
Všechny tři předobrazy, v nichž kladný hrdina přemohl objekt zla, předznamenávají
a hlásají dalekosáhlejší vítězství, jehož dosáhne Ježíš Kristus sestupem do předpeklí,
rozlámáním brány pekelné a přemožením ztělesnění samotného Satana. Dvakrát bylo ve
Starém zákoně poraženo zvíře a jednou byl zabit nehodný král. Ve všech případech se
ovšem objevuje aluze na Peklo – u Benajáše v jámě, kde usmrtil lva, u Samsona
v otevřeném chřtánu poráženého lva a v neposlední řadě v obtloustlém břichu ukrutného
krále Eglona, jemuž Ehúd zasadil smrtelnou ránu. Tato kapitola ve své úplnosti popisuje
vítězného Krista, jehož předpovězené skutky již byly vepsány do souboru knih Starého
zákona.

3.11 Panna Maria přemohla ďábla nástroji Kristova umučení
Další, tj. 28. kapitola, vypráví o spolupůsobení Panny Marie při vykupitelském činu
Ježíše Krista. Již v úvodu bylo naznačeno, že celým textem prostupuje významný
mariánský akcent. Projevuje se v jejím compassio, což je velmi skloňovaný prvek
zejména v kapitolách týkajících se Kristových pašijí. Dále je ovšem Panna Maria
vypodobněna jako mediatrix a salvatrix, tj. jako osoba pomáhající, spolupodílející se na
dějinách spásy a zprostředkovávající tak přemožení pekelného lva. Z toho důvodu je
uvedená kapitola výlučně věnována Matce Boží a starozákonním hrdinkám, jež jsou
jejími předobrazy. Text Krumlovského sborníku zde zmiňuje, že i Panna Maria
přemohla ďábla, a to prostřednictvím jejího mateřského utrpení, soucitu a nejhlubšího
žalu. Výslovně vyjmenovává všechny rány, jimiž byl stižen Ježíš při svém umučení
a jimž jako matka s bolestí přihlížela. Neopomine zdůraznit konkrétní nástroje umučení
– hřeby, kopí a trnovou korunu, s jejichž pomocí může nyní drtit Satana. Slovo drtit
není užito náhodně, neboť při pohledu na prvotní a hlavní iluminaci této kapitoly
vyplývá, že jej Panna Marie přímo hubí za použití arma christi, jež nese jako zbroj.
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Iluminaci pod všeříkajícím nápisem „Marya przemohla dyabla neprzietele nasseho“138
vévodí ztepilá postava Panny Marie a množství nástrojů Kristových pašijí, které jsou
zvěčněny na rudém pozadí.

Panna Marie [72] v bílém šlojíři a v modrém plášti

přepásaném ozdobnou sponkou přes béžový šat stojí na žlutém těle ďábla, který je
v křečovité torzi přitisknut k zemi. Kopím, jedním z hlavních náčiní, jímž byl zpečetěn
život jejího syna, přímo zraňuje Satanova ústa, která krvácejí. A krvavá stopa se line
i ze Satanova pravého slechu. Ve své levé ruce Panna Marie třímá dřevo kříže se třemi
hřeby a trnovou korunou, jímž opět tiskne Satanovo tělo, konkrétně nohy, k zemi.
V pozadí se rýsuje sloup, u něhož byl Kristus bičován, omotaný provazem, jímž byl ke
sloupu připoután. V prostoru se vznášejí další nástroje umučení, jimiž jsou nádoba
s octem a houba, bič, jímž bylo Kristovo tělo rozdrásáno. Panna Marie prostřednictvím
svého hlubokého prožitku při mučení a ukřižování svého syna zvítězila Nad satanem.
Tato víra se plně odrazila i v ostatních rukopisech typologické náplně, jímž
v ikonografické výbavě dominují arma christi.
Tato kapitola je výjimečná tím, že předpovídá život a utrpení Panny Marie
prostřednictvím zaznamenání jejího vítězství nad Satanem. Starozákonní, resp.
deuterokanonické, typy hovoří o silných ženských hrdinkách, které svým činem
předpověděly chování a konání Matky Boží. Jedná se o níže citované předobrazy: Júdit
(Judita) sťala hlavu Holofernovu, Jáel (Jáhel) probodla Sísaru (Zizaru) hřebem
a kladivem, Tomarys zabila krále Kýra. První hrdinkou je Júdit, snad nejznámější
z Mariiných předobrazů, o níž vypravuje stejnojmenná deuterokanonická kniha Júdit.
Tato židovská dívka se za užití své krásy vetřela do přízně Nebúkadnezarova vojevůdce
Holoferna, v jeho velitelském stanu jej zmohla vínem. Poté, co usnul, mu setnula hlavu
mečem. „Dvakrát ho vší silou ťala do krku a usekla mu hlavu. Pak odvalila trup daleko
od lože a ze sloupů sňala závěs. Zanedlouho nato vyšla ven a Holofernovu hlavu dala
služce, ta ji vložila do mošny na jídlo a obě vyšly z tábora, jak měly ve zvyku, když se
chodily modlit“ (Jud 13, 8-9).139
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Zabití Holoferna Juditou bylo přirovnáno k přemožení pekelného Satana Pannou Marií,
která se stejně jako Júdit „…vyšňořila šatem a všemi ženskými ozdobami“ (Jud 12,
15).140 V Krumlovském sborníku [73] je tento Mariin šat přirovnáván ke všem bědám,
snesoucím se na syna jejího skrze jeho tupitele a mučitele. „Marya oblekla se wsukni
syna sweho nessitu a nadto odiela se wplast dwoynasobni w niemzz Kristus
posmiewan“.141 Jedná se bezesporu o předobraz, který je v textu nejpodrobněji
popisován a srovnáván. Celkově se písmo rozkládá v souhrnu na třech kolumnách
a podrobně popisuje, jakými útrapami si v tento šat oděný Ježíš Kristus prošel, od
modlitby v Getsemanské zahradě až po skonání na kříži. Všechna tato muka Panna
Maria spoluprožívala a jimi posílena se jako „bojovnice nasse“142 postavila ďáblu.
Zobrazení předchůdkyně Panny Marie v Krumlovském sborníku můžeme označit za
tradiční. Júdit stojí nad ložem Holofernovým, pravou rukou mu utíná hlavu mečem
a levou rukou jej drží za kštici. Výrazné rudé kapky krve dopadají na bělostné
prostěradlo Holefernova lože. Júdit má hlavu opatřenu knížecí čapkou přesně podle
textu Specula, jež hovoří, že se oblékla v šat sváteční a nasadila si knížecí čepici
a knížecí obuv. I v dalších známých zobrazeních je tato scéna zastoupena hlavními
aktéry. Například ve Speculu z Nové říše je Júdit zobrazena, jak se napřahuje mečem
nad spícím Holofernem, jehož hlavu si přidržuje volnou rukou. Ženská hrdinka je
zachycena ve vdovském šatě a spící vojevůdce je překvapivě obohacen o královskou
korunu.
Jáel představuje další hrdinku, o níž píše starozákonní Kniha soudců. Jejím statečným
činem bylo zabití nepřátelského a nehodného vojevůdce. Historie Písma svatého
vypravuje, že izraelskému národu panoval kenaanský král Jabín za podpory svého
vojenského velitele Sísary. Poté co Sísara utekl z prohrané bitvy, uchýlil se do stanu
k ženě jménem Jáel. Ta ho uklidnila slovy, že jej před jeho nepřáteli schová a jeho
přítomnost zapře. Ovšem sama se postarala o to, aby ho odstranila. „I uchopila Jáel,
žena Cheberova, stanový kolík, vzala do ruky kladivo a vrazila mu stanový kolík do
spánku, že pronikl až do země. On totiž tvrdě spal, protože byl unaven“ (Sd 4, 21).
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Pohotovým přičiněním této ženy byl židovský národ osvobozen od dalšího utlačovatele.
Použitím stanového kolíku, v Krumlovském sborníku [74] se hovoří o hřebu,
předpověděla vítězství Panny Marie, která nástroji Kristova umučení, tj. kříži a hřebem,
proklála pána pekelného.
Scéna Jáel usmrcuje Sísaru je podána opět způsobem beze zbytku popisujícím
starozákonní text. Sísara, vojevůdce ve zbroji, spí s tasenou dýkou v ruce, jakoby se
připravoval na příchod nepřátel. Jeho spánek je zdůrazněn gestem levé ruky, kterou si
podpírá tvář, a rovněž překřížením nohou. Opírá se o červený štít. Jedinou osobou, která
ho mohla překvapit a přelstít, byla Jáel. Stojí nad ním, hřeb přikládá k jeho pravému
spánku a úderem kladiva jej zaráží stále hlouběji. Krvavé stopy dopadají na zem.
Pozorovateli se opět naskýtá pohled na syrové znázornění vraždy, která byla
povznesena na spásný čin a nejen v Písmu svatém oslavována. Obdobně celý příběh
vykreslilo i novořísské Speculum, kde postoje obou osob jsou totožné.
Třetí předobraz čerpá z Historia scholastica, stěžejního díla Petra Comestora. Tato
staletími tradovaná událost byla převzata již od Valeria Maxima.143 Příběh opět
poukazuje na smrt významného muže, který negativně ovlivňoval životy mnoha
starodávných národů. Smrt je podána jako zásadní vykupitelský čin, který je nutné
oslavovat a radovat se z něj. Perský král Cyrus (Kýros) byl skythskou královnou
Tomarys obležen, poražen a zajat. Královna se rozhodla jej popravit, setnula mu hlavu,
a hodila ji do džberu naplněného lidskou krví se slovy: „Žíznil jsi po krvi, tak se jí tedy
napij.“144 V textu Krumlovského sborníku [75] je král popisován se stejnou
krvelačností, jak jej zachytili již autoři mnohem starší. Krále připodobňuje pro svou
krvežíznivost k samotnému ďáblovi, poněvadž Cyrus toužil po lidské krvi a nedokázal
se jí nikdy nasytit, rovněž i Satan se nemohl ukojit lidského zatracení. A Panna Maria
prostřednictvím Kristova umučení přemohla ďábla podobným způsobem, jakým to
dokázala Tomarys.
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Iluminace je vykreslena přesně, jak bylo v textu Specula humanae salvatinois zapsáno.
Korunovaná královna s mečem v ruce stojí nad bezhlavým mužským tělem zhrouceným
u jejích nohou. Krvavé stopy jsou naznačeny v okolí krku, kde byla hlava oddělena.
Pravou rukou drží za vlasy uťatou mužskou hlavu a vkládá ji do dřevěného džberu,
který je až po okraj naplněn rudou krví. Znázornění se rovněž, jako v případě ostatních
iluminací této kapitoly, nevymyká z tradičního pojetí. Vítězná hrdinka nese stejně jako
Panna Maria nástroj, s jehož pomocí usmrtila zlo ztělesněné v podobě krále Cyra. I další
hrdinky této kapitoly použily obdobných zbraní, kterými zaútočily právě na hlavy
utlačovatelů, Holoferna i Sísery.

3.12 Kristus vyvedl svaté z Pekla
Následující kapitola se opětovně navrací k dějinám spásy vyprávěným zorným úhlem
Ježíše Krista. Antitypem Kristus vyvedl svaté z Pekla vrcholí vyprávění dle Nikodémova
protoevangelia, tj. o Sestupu Krista do předpeklí a vysvobození starozákonních svatých.
Apokryfní evangelium se v této oblasti věnuje praotci Adamovi, jehož Kristus vzkřísil:
„Spasitel požehnal Adama znamením kříže a na čele. Když učinil totéž patriarchům,
prorokům a mučedníkům a praotcům, uchopil i je a vystoupil z Hádu“ (DesChr 8,
24).145 A dále se v evangeliu praví, že „on tedy šel do Ráje, držel praotce Adama za
ruku a předal jej i všechny spravedlivé archandělovi Gabrielovi“ (DesChr 9, 25).146
Krumlovský sborník na tomto místě hovoří o Ježíši Kristovi jako o největším
a nejlepším příteli lidstva, jehož duše nečekala tři dny do vzkříšení, ale ihned po skonu
na kříži na Velký pátek sestoupila do předpeklí, aby obveselila starozákonní praotce tam
uvězněné. Text vysvobození vysvětluje se všeobecnou platností jako „czlowiek gest
z zalarzie wyweden“.147
Sestup Krista do předpeklí a Spasitelovo pobývání v jeho nejvyšší, chceme–li nejlehčí,
sféře vrcholící vyvedením starozákonních spravedlivých z bran pekelných k bráně
rajské je jedním ze stěžejních stavebních kamenů dějin spásy. Bez možnosti lidské
záchrany před ohněm a mukami pekelnými by Kristovo umučení pozbylo smyslu.
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V době vzniku textu Specula bylo období po smrti člověka a před Posledním soudem
pojímáno jako etapa již eschatologického času s dvěma základními možnostmi vstupu
pro lidské duše, a to do Pekla či do Ráje. Mezi tyto dvě možnosti se, jak již bylo výše
naznačeno, vklínila třetí možnost pro duše ne zcela dobré, avšak ne zcela špatné –
Očistec. Tedy místo, kde duše čekají na svou očistu skrze obrovská přesto však dočasná
muka. Abrahamovo lůno je již v myslích teologů počínaje 13. stoletím charakterizováno
po Kristově sestupu do předpeklí jako prázdné a definitivně uzavřené.148 Pro jedince,
kteří se po smrti nedostali přímo do Ráje, zůstala trojí možnost dlení: v Pekle, očistci
nebo za jasně vymezených okolností v limbu nepokřtěných dětí. Očistec se pak mohl,
i když s velice infernalizovanými prvky, stát nadějí a jakousi vstupenkou ke Království
Božímu, do něhož podle povahy svých lehčích hříchů, pokání za svého života a přímluv
živých za jeho duši, mohl vstoupit ještě v době před hodinou Posledního soudu.
Vyvedení starozákonných spravedlivých bývá ve Speculu pojednáno zcela klasickým
způsobem. Z okrouhlé brány pekelné vystupují nahé osoby symbolizující duše
starozákonních praotců, které dotykem ruky vyvádí Ježíš Kristus. Syn Boží je
zpodobněn v bílém zavinutém kuse látky, z něhož mu vystupují nahé končetiny
s patrnými krvavými ranami po hřebech. Rovněž Ježíšův trup je obnažen, aby mohl být
jasně identifikován podle rány v boku, kterou mu Longinos uštědřil v hodině jeho smrti.
Stejně je znázorněn i v kapitole o vítězství Krista nad ďáblem. Zlatá svatozář a zlatá
standarta v levé ruce odkazují na jeho vykupitelské poslání. První duší, kterou Syn Boží
obrazně uchopil za ruku, je duše praotce Adama. Za ním z chřtánu pekelného vystupuje
i ženská postava pramáti Evy, která se drží Adamových ramen, což v plné síle
symbolizuje vysvobození prvního lidského páru z pekelných temnot, vítězství nad
prvotním hříchem a vykupitelský čin Ježíše Krista pro celé lidstvo. Hlavy
starozákonních proroků a patriarchů se tísní za těmito dvěma nahými postavami na
černém pozadí, personifikujícím temnotu a beznaděj pekelnou [76].
Obdobná kompozice je užita v prvním předobraze, v němž Mojžíš vyvádí Izraelizy
z Egypta. Ač jsou hlavními aktéry jiné postavy, podobnost z důvodu obou sousedících
iluminací na jednom foliu je více než zřejmá. Namísto Krista, jenž vysvobozuje
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spravedlivé z předpeklí, zde autor instaloval Mojžíše, jenž se rukou dotýká Izraelity
a tímto gestem nabádá k vysvobození židovského národa z egyptského područí. O tomto
základním kameni Starého zákona Písmo svaté rozhodně nemlčí, v podstatě se mu
věnuje převážná část Druhé knihy Mojžíšovy. V textu Specula se egyptská poroba
výslovně připodobnila Peklu, z něhož jej vyvedl Mojžíš vnuknutím Hospodinovým,
stejně jako Kristus zasáhl v předpeklí. Porážku ďábla zde předpovídá neúspěch
faraonův, na jehož národ dopadly kruté rány v podobě přírodních a jiných katastrof:
„Hospodin ranil faraona y wessken geho lid a uwedl syny Yzraelske w zemi mlekem
a strdi tekuci. Takezz Kristus diabla a wssiecku geho sbierz wywedl swate z pekla do
wiecznieho nakrmenie“.149
Více symboliky již nemohlo být v textu ani v obraze vykresleno. Vousatý Mojžíš stojí
ve stejném postoji jako Ježíš Kristus na sousedící iluminaci. Oblečen je do židovské
zašpičatělé čapky, dlouhé suknice a dlouhého pláště spadajícího až ke kotníkům. Pravou
rukou vyvádí prvního ze zástupu židovského národa jedince odhodlaného vystoupit ze
svých předků a navrátit se do země zaslíbené. Pravděpodobně se jedná o Árona.
Naléhavost výjevu dodává postoj tohoto muže, který se oběma rukama chytá v mírném
ohnutí svého trupu Mojžíšovy dlaně. Následují ho dvě další mužské postavy a tři
postavy ženské. Dvojice vyobrazení vyvedení starozákonních spravedlivých z Pekla
a vyvedení Izraelitů z Egypta může být znázorněna i s jinými detaily, než jsou popsány
výše. V rukopise z Nové říše lze vidět v zásadě stejný výjev, obměněný však o zajímavé
prvky. V první řadě se v iluminaci antitypu pro větší názornost objevují nad branou
pekelnou dva láteřící ďáblové právě proto, že se jedná o bránu pekelnou. V případě
prvního předobrazu je výjev doplněn o bránu města faraonova symbolizující útlak
egyptský, který se snesl na izraelský národ. Tento motiv v Krumlovském sborníku [77]
není zachycen, neboť je v něm událost zastoupena pouze prostřednictvím lidských
postav na blíže nespecifikovaném ornamentálním pozadí.
Druhý a třetí předobraz svůj námět rovněž více či méně čerpá ze Starého zákona, a to
konkrétně z První knihy Mojžíšovy. Téma Hospodin zachraňuje Abrahama z ohně
Kaldejských čerpá z několika zmínek v Genesis, jež hovoří o tom, že Abraham pocházel
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z kaldejského Uru (Gn 11, 31). Samotný Hospodin promlouvá k Abrahamovy těmito
slovy: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského Uru, abych ti dal do
vlastnictví tuto zemi“ (Gn 15, 7). Protože Ur patřil mezi pohanská města, bylo nasnadě
okamžik vyvedení Abrahama zobrazit jako jeho vysvobození z ohně připravovaného,
podpalovaného a živeného právě Kaldejci. Text Specula se právě v této rovině zmiňuje
o ohni, jemuž se kaldejští pohané klaněli a jej ctili. Z těchto sžíravých plamenů, které
Abrahamovi nijak neublížily, jej Bůh vysvobodil, obdobně jako Ježíš Kristus vyvedl
starozákonní praotce, jimž ohně pekelné žádné úhony nepřivedly. Zlo, nehodné
pohnutky a činy jsou tedy personifikovány ohněm.
Typickému zobrazení vévodí dvě hlavní postavy – Hospodin a zachraňovaný Abraham
[78]. První z nich se v christomorfní podobě sklání k nebohému Abrahamovi,
vystupujíc jako polopostava Boží ze svého oblaku. Zachraňovaný je zachycen, jak stojí
na roštu, z něhož šlehají plameny olizující mu nohy a boky. Obličejem a rukama se
obrací k oblaku, z něhož jej Hospodin drží za obě zápěstí. Třetí doprovodná postava
zobrazuje muže, jenž se stará o oheň, aby byl dobře živen. S hořícím Abrahamem mají
společnou pokrývku hlavy, pravděpodobně kaldejského původu. Těmito třemi
postavami je vyjádřena špatnost a hanebnost pohanského národa, zbožnost a víra
v dobré konání, stejně jako vykoupení. V některých iluminacích rozličných Speculí se
tato třetí postava nevyskytuje a celý příběh je pak vypravován pouze prostřednictvím
Hospodina, Abrahama a plápolajícího ohně.
Oheň představuje spojnici mezi druhým a třetím předobrazem, jímž je výjev Anděl
vyvádí Lota z hořící Sodomy. Jména Sodoma a Gomora byla od počátku křesťanského
věku synonymem pro města obtěžkaná hříchy a neposlušností. Hospodin sám o nich
hřímal: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím
sestoupit a podívat se“ (Gn 18, 20-21). Hospodin shledal všechny obyvatele těchto dvou
měst za nehodné, až na Lota a jeho rodinu. Prostřednictvím varování vzneseného dvěma
posly Božími, kterých se Lot ujal a poskytl jim přístřeší, se dozvěděl: „Uteč, jde ti
o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj“ (Gn 19, 17). Poté se,
jak známo, strhla téměř apokalyptická zkáza města, před níž Lot se svou ženou a dvěma
dcerami prchal. Město i se vším svým hříšným obyvatelstvem, domácími zvířaty
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i okolními polnostmi a celou úrodou bylo zničeno ohněm a sírou. Lotova žena se na dílo
zkázy otočila a proměnila se v solný sloup.
Vyvolení Lota s rodinou jako jediného spravedlivého a zkamenění jeho ženy na útěku
shledává text rukopisu jako stěžejní motivy, jimiž se podrobně zabývá. Města umírající
v plamenech jsou ztotožněna se samotným Peklem tak, jako kaldejský Ur nebo Egypt
v předcházejících typech. Všichni hříšníci byli po zásluze potrestáni a strávil je
spravedlivý a účtující žár ohně. Přesto Hospodin dokázal najít muže bez poskvrny
a toho vyvést z plamenů. Ponaučení z toho plyne jediné, neboť v předpeklí se zdržují
duše natolik špatné, kterým není pomoci, neboť až k nim Ježíš Kristus nikdy nesestoupí
a nikdy je nevysvobodí z muk pekelných. Zásada neohlížení se znamená, že člověk
oddaný pokání se nemá ohlížet zpět na hříchy, z nichž činí pokání, a nemá jimi být
pokoušen. Lotova žena tomu neodolala a proměnila se v sloup z kamenné soli. Stejně
jako ji posléze mohla olizovat všechna divoká zvířata, olizují hříšníka mocnosti pekelné
se všemi svými démony a ďábly.150
Scéna útěku ze Sodomy bývá většinou pojata poměrně velkolepě, neboť alespoň zde se
musí objevit nějaké kulisy a postavy zasazené do konkrétního prostředí.
V Krumlovském sborníku [79] je pozadí reprezentováno hroutící se městskou branou
s vyvinutým cimbuřím, ukrajovaným vysokými rudými plameny. Lot doprovázen svými
dvěma dcerami právě podává ruku poslu Božímu. Anděl zde opětovně přináší typické
držení rukou, jež v celé této kapitole signalizuje gesto vyvedení a záchrany. Vztyčený
andělův ukazováček rovněž zaznamenává určitý komunikační prvek. Jedná se
o podpoření naléhavosti jeho sdělení. V popředí vévodí šedavá postava Lotovy ženy,
která s pootočenou hlavou, ohlížející se zpět, zkameněla. Tuto proměnu zdůrazňují
šedavé odstíny. Stejného účinku rovněž dosahuje jakýsi podstavec pod jejíma nohama,
který ji připomíná jako sochu. Motiv Lotovy ženy, poukazující na již výše uvedené
přesvědčení o nutnosti neohlížet se a litovat ztráty možných příjemných hříchů, je
přítomen na všech zobrazeních. Někdy je více podobna sloupu, jak dokazuje novoříšské
Speculum, v němž je na sloupu s podstavcem, dříkem a hlavicí umístěna busta ohlížející
se vdané ženy.
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3.13 Zmrtvýchvstání Krista
Rukopis uložený v knihovně Národního muzea je v případě 30. kapitoly zachován
v úplnosti. Všechny čtyři miniatury jsou ve velmi dobrém stavu. Dvojice
novozákonního antitypu a jeho starozákonního typu je na konkrétní pagině umístěna
netradičně mimo tradiční způsob, neboť se nachází implementována do toku textu. Po
sedmi řádcích prvního sloupce se objevuje rubrikovaný nadpis, pod nímž je umístěna
čtvercová iluminace. Text poté úvodní iniciálou pokračuje. Stejný rozvrh řeší i umístění
textu versus iluminace i v druhé kolumně. Vysvětlení je velice prozaické, neboť text
předchozí kapitoly zasahuje na tuto paginu. Po úvodních sedmi řádcích levého sloupce
pokračuje 29. kapitola na začátku pravého sloupce. Iluminované výjevy oddělují obě
kapitoly, přičemž kapitola Kristus vyvedl svaté z Pekla se nalézá v sektoru nad
miniaturami a kapitola o Zmrtvýchvstání Krista se nalézá pod nimi. Toto folio
nevykazuje žádná zásadní poškození až na sotva patrné protržení pergamenu, částečné
pošpinění a pozdější přípisy. Folio s dalšími předobrazy již není v takovém dobrém
stavu. Po obou stranách je materiál potrhán a téměř v celé výšce prvního sloupce se
nalézá velká trhlina. Miniatury jsou však dobře čitelné.
Zmrtvýchvstání Krista představuje stěžejní bod v dlouhé řadě událostí dějin spásy
přinášejících věřícím důkaz o možnosti spasení. Přes svou důležitost není tento akt
v žádném z evangelijních textů výslovně popsán. Všichni evangelisté hovoří
o skutečnosti, že Spasitel vstal z mrtvých, a to poukazem na události z nedělního rána,
které každý z nich interpretuje odlišným způsobem. Kromě apoštola Jana je společným
jmenovatelem tohoto rána přítomnost andělských bytostí u prázdného hrobu nebo přímo
v něm. Matouš hovoří o andělu Páně v rouchu bílém jako sníh, Marek o mladíkovi
v bílém rouchu a Lukáš zaznamenal dva muže v zářícím rouchu. Pojítkem je sněhobílý
nebo zářící šat, který dodává nositelům nadpozemského lesku, aby nebylo pochyb, že se
objevily andělské bytosti. Jedinou jistotou, již nám novozákonní texty v tomto smyslu
přinášejí, je prázdnota hrobu.
O událostech předcházejících nedělnímu svítání se ani jeden z evangelistů nezmiňuje.
O aktu vzkříšení blíže vyprávějí apokryfní spisy. Petrovo evangelium umisťuje tuto
událost do nočních hodin, těsně před ranní rozbřesk. Vojáci střežící hrob Kristův spatřili
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z nebes sestupující „dva muže ve veliké záři“ (PtEv 10, 36). Po odvalení kamene
a vstupu do hrobu viděli vojáci „[…] vycházet z hrobu tři muže, dva (z nich) podpírali
jednoho a kříž je následoval, a hlavy těch dvou sahaly až k nebi a hlava toho, kterého
vedli za ruku, přesahovala nebesa“ (PtEv 11, 39-40). Akta Pilátova, tvořící součást
Nikodémova protoevangelia, událost opětovně popisují za užití novozákonních
klíčových motivů a slov151, aniž by pravila něco bližšího o přímém vzkříšení. Důležitá
je ovšem zmínka o tom, že vojáci držící stráž u Kristova hrobu se velmi polekali a leželi
jako mrtví (NikEv 13, 1).152 Jak je zřejmé, autory apokryfních evangelií více zaujala
přítomnost anděla či andělů zmiňovaných v Písmu svatém.
Většina kapitol Specula líčí v oddíle věnovaném novozákonnímu antitypu delší úsek
vyprávění, než by mělo být obsahem jednotlivých výjevů. Věnují se tak dějům před
a po vytčené události. Obraz zmrtvýchvstání je oproti tomu vykreslen i v textu velice
hutně, kompaktně a bez průběžného děje. Poměrně zarážející může být pro čtenáře
zjištění, jak se kapitola dlouze a důkladně věnuje popisu hrobu. Dosti revolučním
způsobem popisuje způsob Kristova vzkříšení, neboť …Kristus zywrzenymi dwierzmi
bez prziekazy pečeti wyssel Nebo tielo oslawene ten kamen prosslo.“153
Miniatura ve Speculu z Národního muzea [80] je vystavěna symetricky a podléhá
trojúhelníkové kompozici. Uprostřed na sebe strhává pozornost postava vzkříšeného
Krista, který právě vystupuje z šedivého obdélníkového sarkofágu. Tělo má ještě zčásti
umístěno v tumbě, přesto pravou nohou s ranou na nártu překračuje její stěnu, dotýkaje
se jejího soklu. Pravou rukou žehná a v levé ruce drží klasickou standartu s křížem.
Oděn je tak, aby jeho hruď byla odhalena a rána v boku byla patrná. Látka je na líci
obarvena na zeleno, kdežto její rub na červeno. Tento motiv osvěžuje celou scénu,
neboť v kaskádovitých záhybech u jeho levého boku se projevuje kontrast obou barev.
Za sarkofágem se nalézají dvě postavy zbrojnošů, kteří pozorují se zbraněmi v rukou
celé dění s údivem, jeden svírá meč a druhý se sahá po kopí. Oslavnou atmosféru
podtrhuje červené jednolité pozadí s pravidelně rozestoupenými hvězdami. Při
podrobném zkoumání může pozorovatele zaujmout skutečnost, že sarkofág není
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v prostoru ukotven, poněvadž červené pozadí vyplňuje i drobnou plošku v pravém
dolním rohu. Jako by se zdálo, že levituje.
V případě inspirace Krumlovským sborníkem [81], uplatněné ve většině muzejních
miniatur, zde o ní nemůže být ani řeč. V tomto výjevu je zobrazeno vše jinak, ale
přesně dle textu. Kristus s žehnajícím gestem stojí na víku sarkofágu, respektive
kamenné desce, která je na třech místech zapečetěna. Kristus sice má standartu, ale jeho
roucho svítí bělostí. Na tomto místě je ovšem důležité podotknout, že způsob odění je
naprosto shodný, včetně způsobu zavinutí a odhalení těla na místech postižených
ranami. Dva sotva viditelní vojáci u rohu sarkofágu jsou schouleni a spí. Text Specula
se jasně zmiňuje o tom, že leželi jako mrtví.154 Dominantní modrá, tvořící podklad pro
klasickou

tapetu

z bílých

pravidelně

rozmístěných

květů,

dodává

miniatuře

exkluzivního vzezření, jak zasluhuje tento stěžejní prvek dějin spásy. K popisovanému
výjevu je nutné podotknout, že v této době, vzhledem ke své důležitosti a oblíbenosti,
existovalo mnoho zobrazení, která mohla být významným podnětem pro tvůrce
muzejních miniatur. Podstatně se tento motiv uplatnil zejména v obrazových cyklech
deskové i nástěnné malby, jejíž poměrně bohatá produkce se dochovala až do dnešních
dnů.
Starozákonními předobrazy této kapitoly jsou: Samson vytrhl bránu Gázy, Jonáš
vyvržen velrybou, Kámen pokažený řemeslníky stal se kamenem úhelným. Jejich výběr
lze ohodnotit jako tradiční, neboť zejména první dva citované typy patří mezi tradované
a často skloňované motivy. Tato kapitola je, jako jedna z mála, svou obrazovou volbou
totožná s kapitolou Zmrtvýchvstání ve spise Biblia pauperum, tedy pokud si odmyslíme
odlišné rozvrhnutí reprezentované pouze dvěma předobrazy. V prvním předobraze se
čtenář opětovně setkává se starozákonním bohatýrem jménem Samson. Biblická tradice
vypráví příběh, jak obyvatelé Gázy zosnovali léčku na Samsona v době, kdy dlel
v jejich městě. Hlavním prostředkem se obyvatelům Gázy stala městská brána, u níž si
představovali, že ráno Samsona překvapí a zabijí. Ale Samson opouštěl město již o
půlnoci: „…vysadil křídla vrat městské brány s oběma veřejemi, vytrhl je i se závorou,
vložil si je na ramena a vynesl je na vrchol hory ležící směrem k Chebrónu“ (Sd 16, 3).
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Proč tento starozákonní příběh předznamenal vzkříšení Ježíše Krista, je poměrně snadné
vysvětlit. A pokud by to náhodou nebylo rozpoznáno, Krumlovský sborník podrobně
popisuje konkrétní důvody. Gázu jako nepřátelské město, do něhož Samson vstoupil,
přirovnává k nepřátelskému Peklu, do něhož vešel Kristus po své fyzické smrti. Ježíš
Kristus vstal z mrtvých o půlnoci a unikl tak z prostředí Pekla, stejně tak Samson vyvázl
živý z nevraživého města právě v tuto hodinu.155 A dřevěné veřeje, které odejmul ze
zavřené a zajištěné brány a současně při svém úniku odnesl s sebou, bychom podle výše
uvedeného návodu mohli interpretovat jako vystoupení skrze zapečetěný hrob.
Starozákonní postava Samsona byla ve Speculu jako předobraz novozákonního děje
užita vždy, když Kristus vítězil – nad Satanem nebo nad smrtí, jako v tomto případě.
Příslušná iluminace v muzejním fragmentu Specula [82], věrná své literární předloze,
vypráví starozákonní událost formou znázornění pouze jediné figury jako nositele děje.
Udržuje tedy schéma, na jehož základě byl zachycen již popsaný předobraz Samsona
zabíjejícího lva. Uvnitř červeného rámce vyniká shrbená postava Samsona, znázorněná
bez přílišných anatomických zkušeností. Světlovlasý Samson kráčí směrem od středu
iluminace, obě paže má nepřirozeně zvráceny tak, aby mohl držet dřevěné veřeje na
svých zádech. Dřevo z brány je strukturováno ze svislých prken držících pomocí vždy
dvou párů kování. V pozadí výjevu se uplatňuje architektura věžovité brány s gotickým
oknem, jako by postavená z červenohnědého kamene. Představuje tak Samsonem
rozlomené okovy zlomocného města, které ho chtělo svou záští zahubit. Modrý
Samsonův šat podtrhuje jeho kladnou roli a vytváří kontrapunkt vůči nepřátelské
architektuře v pozadí, zobrazené s naivním pokusem o perspektivu a v nepoměru
k prchající figuře. Zelené geometrizované pozadí celou scénu uklidňuje.
Modrým šatem je Samson obdařen i v Krumlovském sborníku [83]. Fyziognomii
i barvu vlasů má v obou rukopisech zachycenu obdobně. Samson z Krumlovského
sborníku se ovšem vyznačuje bohatými vlajícími vlasy, jeho základním identifikátorem.
V muzejním fragmentu v podstatě není tento motiv zvýrazněn. Pokud by se neobjevily
brána ani břemeno na mužových ramenou, určení osoby by bylo obtížnější.
V Krumlovském sborníku by jistě i bez užití konkrétních atributů nemohlo být pochyb,
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o koho se jedná, a to jen díky Samsonově bohaté hřívě. Na červeném pozadí s jemnými
úponky rostlinných závitnic se skví monumentální stavba představující bránu Gázy. Její
struktura z bělostných kvádrů tvoří architekturu dvou hranolových věží, mezi nimiž zeje
otevřený vstup do města zcela nechráněn. Stavba zabírá téměř dvě třetiny plochy
výjevu. Padací mříž z modrého kovu je vytažena. Přítomnost tohoto hřebenu jasně
napovídá, že se dobová kultura a koncepce opevnění vtiskla do zobrazení biblických
dějů a reálií. Chybějící dřevěné dveře z městské brány, kterou Samson prolomil, si nese
přehozeny o levé rameno.
Další dva předobrazy muzejního fragmentu se sice dochovaly, ale v nepříliš dobrém
stavu, jak již bylo výše naznačeno. Jonáš vyvržen velrybou je klasickým a vděčným
výjevem [84], který mohl doznat mnoha zajímavých obměn zejména ve ztvárnění
mořské velryby, a to zcela v souladu s konkrétní představou a fantazií iluminátora. Zde
je velryba znázorněna jako štíhlá hladká ryba štikovitého vzhledu. Její tělo se nalézá ve
vzpřímené poloze, jako by se o svůj ocas opírala. Z otevřené tlamy okrášlené řadou
ostrých trojúhelníkových zubů vyskakuje postava nahého muže. Zatímco pravá noha je
dosud zaklíněna, levou si již vykračuje za svým znovuzrozením. Obě dlaně má ve výši
obličeje spjaty v modlitbě. Postava Jonáše i přes zachycený pohyb těla zosobňuje jistou
pokoru a klid. Vše se odehrává na rudém pozadí, které není výrazně členěno
a v podstatě se uplatňuje jednolitě. Pouze v dáli se nalézá vysoký pahorek s jemně
žlutým nádechem odkazující na vysněnou souši.
V Krumlovském sborníku [85] není motiv vroucí modlitby zachycen, zde se spíše jedná
o působivou aluzi na Ukřižování, neboť prorok je sice zobrazen ve skoku, ale jeho horní
polovina těla s rozpaženýma rukama a hlavou svěšenou k pravému rameni více než jistě
předpovídá Krista. Jeho dlaně nejsou přibity hřeby, ale obě rozpřažené paže svírají útlé
kmeny dvou stromů. A tyto stromy, rostoucí ze zdravé travnaté země, značí pevninu,
kam jej po jeho usilovných modlitbách vyvrhla velryba. Výjevu dominuje postava
Jonáše, přítomnost velryby je naznačena pouze otevřenou bezzubou tlamou při dolním
okraji. Svým protáhlým čumákem spíše připomíná nějakou psovitou šelmu. Voda
omývající břeh travnaté pevniny je znázorněna jednotlivými světlými zvlněnými tahy,
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které jsou traktovány přes hlavu velryby i přes levou nohu proroka, ještě zaklíněnou ve
chřtánu velrybím.
Výjev věrně přepisuje slova starozákonní knihy Jonášovy, kde je prorokovo
dobrodružství vylíčeno na několika málo řádcích. Poté, co Jonáše spolkla velryba
seslaná Hospodinem, musel vydržet v jejích útrobách tři dny a tři noci. Tento čas
přečkal ustavičným modlením k Hospodinu, jenž se nad ním nakonec ustrnul a přikázal
velrybě, aby jej vyvrhla na souš (Jon 2, 2-11). Vysvobodil jej z nebezpečí jisté smrti, na
což Jonáš ve své modlitbě vzpomíná. Svou vděčnost projevuje slibem, že Hospodinovi
přinese oběť za to, že jej vyslyšel a vysvobodil z „lůna podsvětí“. Obraty, které ve své
modlitbě užívá, předznamenávají nejen Kristovo zmrtvýchvstání, ale i jeho čas strávený
v předpeklí. Jonášovu předzvěst o zmrtvýchvstání Spasitele sám Ježíš Kristus opakuje,
neboť praví, že bude „Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země“ (Mt 12, 40). Text
Krumlovského sborníku přirovnává širé moře ke světu, v němž je člověk pohlcen
strachem ze smrti. Tuto bázeň pomohl Kristus po třech dnech díky své dobrovolné smrti
přemoci. Bůh zachoval jeho tělo v neporušeném stavu tak, jako nechal Jonášovo tělo
dýchat v břiše velryby.156
Třetí předobraz se inspiroval veršem žalmu: „Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se
kamenem úhelným“ (Ž 118, 22). Již případ vyvrhnutí Jonáše na souš byl samotným
Kristem skloňován v Matoušově evangeliu. Proto neudiví, že i předmětný verš žalmu
jím byl citován (Mat 21, 40). Text Specula přináší poměrné dlouhé a podrobné
vysvětlení žalmu, které obdařil dějem. Příběh umístil do časů Šalamounových, do doby
výstavby chrámu. Řemeslníci jednomu kameni nemohli najít uplatnění, neboť jednou
byl příliš dlouhý, po druhé příliš vysoký a po třetí příliš tenký. Protože se jim nikam
nehodil, zavrhli jej a dali ho stranou. Při dokončování stavby řemeslníci zjistili, že
nemohou najít kámen, který by završil celé dílo a spojil by tak v rohu dvě kamenné
stěny. Po dlouhém hledání si vzpomněli na zavržený kámen, který zázračně zapadl mezi
kameny jako ulitý. Završil tak jejich činnost. Kámen představuje předobraz Krista, který
byl prvně tupen, zavržen a ponížen ukřižováním, aby po uplynutí daného času byl
vzkříšen. Dočkal se tedy stejné obrody jako kámen úhelný. Spojením dvou stěn Božího
156
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chrámu lze předznamenat spojení dvou národů, pohanského a židovského, v jeden
kostel. Tělo Kristovo pak představuje jeho základní stavební prvky a krev Kristova pak
pojivo, jímž stavební kameny k sobě připoutává.157
Scéna s kamenem úhelným může být zobrazena několika možnými způsoby. Autor
Specula z Národního muzea [86] se přiklonil k méně obvyklému zobrazení, v němž
hlavní roli hraje bělostný kvádr ležící na zemi. U něho stojí dvě postavy řemeslníků,
udiveně se sklánějící při vzájemné živé komunikaci. Muž stojící vpravo se
ukazováčkem levé ruky dotýká povrchu kamene a pravou rukou s otevřenou dlaní
směřující vzhůru posílá ke svému druhovi slova plná úžasu. Muž vlevo zcela
konsternovaně přistupuje ke kameni, který mu dosahuje téměř k pasu. Jeho shrbená
postava má obě paže zdvihnuté do úrovně hlavy. Je zde zachycen okamžik, kdy
řemeslníci zjistili, že kámen, u něhož stojí, je tím hledaným stěžejním článkem, jenž
propojí a završí chrámovou stavbu. Jednotlivé kontury členění pozadí nejsou, stejně
jako v případě Jonášově, zvýrazněné nebo mohou být smazané druhotným použitím.
Barevnost výjevu není výrazná, oblečení obou mužů charakterizuje zeleň a modř, na
pozadí se objevuje tmavě modrý až černavý tón a světle šedá barva podloží, na němž
setrvává kámen i oba aktéři.
V Krumlovském sborníku [87] je předobraz s kamenem úhelným zobrazen v běžnějším
podání jako součást stavby. Iluminace podává dvě nedokončené kamenné stěny a jejich
společný roh, na jehož vrchol umisťují dva muži kámen, který přesně pasuje do rohu.
Dva řemeslníci v zeleném rouchu, podobni si jako vejce vejci, drží svorně kámen.
Z jejich pohledu nelze vyčíst žádný úžas ani jejich gesta o ničem takovém nevypovídají.
Dokonalou kompatibilitu kamene se zdí dokládá jeho tvar. Rovněž ve Speculu z Nové
říše se při znázornění tohoto motivu uplatňuje architektura nebo architektonické články.
K jednolodnímu kostelu se přimyká ohradní zeď s bránou. Právě nad ní stojí dva
řemeslníci, jeden z nich s dlátem v ruce umisťuje kámen na své místo, druhý tomuto
přihlíží a svým gestem doslova vypočítává svůj údiv.
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3.14 Nanebevstoupení Krista
Kapitola Nanebevstoupení Krista je ve fragmentech z Národního muzea zachována
v úplnosti se všemi čtyřmi miniaturami. První dvě iluminace jsou bohužel velice
poškozeny, znečištěny, potrhány a opatřeny druhotnými nápisy. Je proto velice obtížné
určit jejich kompozici. Prostorové řešení je obdobné jako u předchozí kapitoly. I zde
došlo na její začátku k posunu. Prvně je na několika řádcích ukončen text předchozí
kapitoly, a teprve pak jsou do textu vklíněny obě miniatury. Strana verso je mnohem
lépe zachována a iluminace, až na několik trhlin, jsou více než čitelné.
Tematicky je Nanebevstoupení Krista jedním z hlavních momentů christologického
cyklu a současně jedním z vrcholů dějin spásy. Po svém vzkříšení putoval Ježíš Kristus
ještě 40 dní po zemi, aby se nechal poznat svým učedníkům a dal jim poslední rady před
odchodem ke svému Otci. Novozákonní texty se této významné události věnují, ale v
jednotlivých vyprávěních se často odlišují, jak již bylo vysledováno například v kapitole
Zmrtvýchvstání Krista. Zejména místo, kde k nanebevstoupení došlo, se značně
odlišuje. O Nanebevstoupení Krista hovoří Markovo a Lukášovo evangelium. Oba
evangelisté se shodují pouze na tom, že se tak událo před zraky Kristových učedníků.
Evangelista Marek lakonicky uvádí, že po společné večeři s učedníky a bezprostředně
po slovech, které jim věnoval, byl Kristus vzat do nebe, kde usedl vedle svého Otce
(Mk 16, 19). Evangelista Lukáš zasazuje děj do blízkosti města Betanie, kam došel až se
svými učedníky. Požehnal jim a pak byl nesen vzhůru do nebe (L, 24, 50-53).
O způsobu, jakým se to událo, ovšem oba mlčí. Více světla do této problematiky vnášejí
novozákonní Skutky apoštolů, v nichž se čtenář dovídá, že: „Po těch slovech byl vzat
vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle,
stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu“ (SA, 1, 9-10). Stalo se tak na Olivové hoře.
Apokryfní literatura se této tematice rovněž věnuje, a to zejména v Nikodémově
protoevangeliu. Jeho výklad události se významně podobá novozákonním líčením.
Průběh události nepopisuje, nýbrž pouze konstatuje, že se stala. Podobně jako Skutky
apoštolů i protoevangelium ovšem uvádí, že se tak stalo na hoře, zde zvané Mamilch
(XIV, 1). Proto se téměř na všech vyobrazeních tohoto motivu v průběhu staletí
objevuje hora naznačená pahorkem či kopcem. Poněvadž všechny zmínky o Kristově
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odchodu na nebesa hovoří o přítomnosti učedníků, jsou tito vždy v libovolném počtu
přítomni. Ve vrcholném středověku se většinou uplatňuje i postava Panny Marie, nikde
v textech nezmiňovaná.
Příslušná iluminace muzejního Specula [88] se nachází ve velmi špatném stavu.
Rozpoznat lze pahorek, na němž jsou ještě patrné stopy Krista, vystupujícího ke svému
Otci. Nad pahorkem se na červeném pozadí objevuje modrý objekt, jehož přesné
kontury nelze rozeznat. Jedná se však o vyobrazení oblaku, v němž mizí Ježíš Kristus
přesně dle Skutků apoštolů. Zahlédnout lze pouze část Kristova roucha a jeho chodidla,
od pasu výše je již pohlcen oblakem. Z levé i pravé strany přihlížejí postavy neurčitého
vzezření. Pouze po pravici vystoupivšího Krista se nalézá postava v modrém rouchu. Je
velice lákavé ji označit za Pannu Marii. Proti ní se nalézají minimálně dvě postavy
apoštolů. Vše se odehrává na červeném pozadí, které i přes dochovanou špatnou kvalitu
dodává dramatický ráz.158
Krumlovský sborník scénu Nanebevstoupení Krista pojímá trochu odlišně [89]. Pahorek
se stopami je zde také zachován, ale vystoupavší Kristus již není v iluminaci přítomen.
Pouze se z modrých nebes snášejí bělostné oblaky po celé šířce miniatury. Výjevu
dominují postavy, které jsou umístěny v celé jeho výšce. Na levé straně stojí Panna
Maria v modrém šatu se zkříženýma rukama na prsou. Za ní stojí bezvousý Jan
Evangelista a čtyři další z Kristových učedníků, z nichž jsou patrné pouze svatozáře. Na
protilehlé straně pahorku stojí apoštol Petr a dalších pět apoštolů, kteří udiveně
přihlížejí Kristově nanebevstoupení, jak je možné vysledovat z jejich gest. Všichni
apoštolové mají oděna roucha pastelových barev. Ornamentální pozadí se zde
nevyskytuje, výjev se jako jeden z mála v celém krumlovském Speculu uplatňuje
výlučně v krajinném prostředí.
Předobrazy Nanebevstoupení Krista jsou: Jákobův sen, Člověk přináší zpět ztracenou
ovci a Elijáš (Eliáš) vzat na nebesa v ohnivém voze. Předobrazem Jákobova snu se
Speculum navrací k První knize Mojžíšově. Starozákonní patriarcha Jákob při svém
putování do Cháranu přenocoval pod širým nebem, kde se mu zdál sen: „Hle, na zemi
158
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stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové
Boží“ (Gn 28, 12). Interpretace tohoto starozákonního verše byla ústy exegetů a teologů
vykládána různě. Ve smyslu typologickém jasně tento žebřík představuje předpověď
Nanebevstoupení Krista. V textu Specula je tento žebřík vysvětlován v úzce
christologickém smyslu, neboť Kristus rovněž musel z nebe prvně sestoupit, aby se do
něj mohl zase navrátit. Poslové Boží po něm sestupují, aby hlásili lidu milost, a naopak
duše mrtvých vystupují vzhůru. Text Specula žebřík velice oslavuje, neboť po něm
mohou Kristovým zásahem duše vejít do nebe.159
Na poničeném a znehodnoceném foliu Specula z Národního muzea [90] se rýsuje jen
několik málo prvků, které tuto miniaturu mohou zařadit pod název Jákobův sen. Jákob
leží v dolní části iluminace a po celé její šířce. Pravou rukou si podepírá hlavu, což je
typické středověké gesto spánku. Oděný je v červený šat. Jeho sen ožívá za ním, na
pozadí výjevu. Za spícím Jákobem se nalézají dvě diagonální linie, představující žebřík,
po němž zcela nezřetelné bytosti sestupují a vystupují do nebe. Více vyčíst nelze,
dokonce i pozadí je neurčité. Protože Jákobův žebřík byl velice oblíbeným námětem
a v rukopisech Specula všech proveniencí byl důsledně znázorňován, lze tvorbu
muzejního fragmentu v tomto směru zhodnotit jako klasickou.
Krumlovský sborník [91] tuto scénu zobrazuje více než podobně. V popředí spí
prostovlasý Jákob podpírající si hlavu pravou dlaní. Jeho tělo leží, v zeleném šatě
a přikryté červeným pláštěm, natažené přes celou šíři miniatury. Jákobova silueta
kopíruje terén, na němž leží. Na modravém pozadí je znázorněn dřevěný žebřík, po
němž vystupuje postava anděla v krátké suknici a se svěšenými křídly. Dolů sestupuje
druhý posel Boží, který má křídla rozepjatá vysoko vzhůru. Andělé jsou zobrazeni
v bělostných konturách tak, jak se o poslech Božích v bibli běžně vypráví. Žebřík mizí
v oblaku a vytváří spojnici mezi nebem a zemí. Jákobův sen (žebřík) vykazuje
jednotnou ikonografii, která se může měnit například počtem postav na žebříku, neboť
například v novoříšském Speculu můžeme napočítat celkem tři andělské postavy,
z nichž dvě vystupují vzhůru a jedna se s nimi míjí při sestupu na zem.
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Předobraz Člověk přináší zpět ztracenou ovci se svým výběrem zcela odlišuje od všech
ostatních předobrazů, notně čerpajících ze starozákonních či apokryfních příběhů.
Zdrojem je Podobenství o ztracené ovci, jak o něm podává svědectví Lukášovo
evangelium. Podobenství bylo určeno farizeům a zákoníkům, jímž jej Ježíš Kristus
vyložil. Pokud pastýř, který spravuje stádo ovcí o počtu 100 kusů, zjistí, že se mu jedna
ovce zaběhla, ihned se jí vydá hledat. Zanechá celé stádo 99 ovcí na svém místě
a nestará se o nic jiného než o zmizelou ovci. Když ji nalezne, zaplaví jej neskutečná
radost. Proto si ji vezme na záda a po příchodu do svého domu tuto událost oslaví se
svými přáteli. Kristus farizejům na jejich výtky kvůli obklopování se hříšníky tímto
vyložil, že nebesa budou mít větší radost z jednoho napraveného hříšníka než
z 99 spravedlivých duší (Lk 15, 1-7).
Podobenství vypráví o hříšnících činících pokání, jimž přístup do nebe nemusí být
upřen. Obdobný motiv výstupu duší k nebeským výšinám je již zahrnut v textu Specula,
vztahujícím se k výše uvedenému Jákobovu snu. Text jasně hovoří o Podobenství
o ztracené ovci. Číslo 99 vysvětluje jako 9 kůrů andělských a 9 kůrů lidských. Jedna
ztracená ovce rovná se hříšníkovi, který nežije podle zásad přikázání. Syn Boží na zemi
po 33 let hledal tuto ztracenou ovci. A když ji nalezl, vyzvedl ji na plece, stejně jako
svůj kříž za hříchy lidstva.160
Souvztažnost s Kristem rovněž vyplývá z evangelijních textů. Janovo evangelium Krista
přímo ukazuje jako dobrého pastýře: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj
život za ovce“ (J 10, 11). A dále k tomu uvádí: „Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce
a oni znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce“
(J 10, 14, 15). Odkaz na připodobnění pastýře k Ježíši Kristu lze dále nalézt například
i v Izaiášově proroctví. Součástí jeho radostné zvěsti je i předpověď o dobrém pastýři:
„Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náruči je nosí, březí
ovečky šetrně nese“ (Iz 40, 11).
Muzejní Speculum [92] pojalo výjev Člověk přináší zpět ztracenou ovci poměrně
tradičním způsobem. Muž bez svatozáře kráčí směrem k pravé straně miniatury, kde se
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nalézá terénní vyvýšenina, po níž bude muset vystoupat. Na svých zádech nese
ztracenou ovci, jejíž přední končetiny drží svými dlaněmi na prsou. Tělo ovce je
nataženo po celé délce zad a její dolní končetiny volně visí až do výše mužových
kolenou. Vousatý muž v dlouhé říze (jak nepohodlné pro oděv pastýře) kráčí pod tíhou
zvířete mírně shrben. Ovce se iluminátorovi příliš nepodařila, svou fyziognomií spíše
připomíná telátko. Pro doplnění lze uvést, že svah kopce je obohacen o malý strom,
který nekoresponduje s velikostí lidské postavy. Je zobrazen v mnohem menším
měřítku. Pozadí je opatřeno červenou barvou, na níž se objevuje pravidelný rastr
jednoduchého ornamentu.
Krumlovský sborník podává druhý předobraz trochu jiným způsobem [93]. I zde se
ovšem objevuje mužská postava nesoucí na svých plecích ovci. Vzhledem k tomu, že
muž má kolem hlavy svatozář, můžeme ho oproti muzejnímu Speculu snadno ztotožnit
s Ježíšem Kristem. Malá bílá ovečka skutečně vypadá jako jedna ze svého druhu.
Kristus ji drží na zádech stejným způsobem jako muž na miniatuře v muzejním Speculu.
Odlišností od sledovaného rukopisu je ovšem více, než jen užití svatozáře. Kristus kráčí
směrem k levému okraji výjevu, kde se místo přírodní vyvýšeniny nalézá jednoduchý
příbytek se sedlovou střechou a dřevěnými vraty. Toto může odkazovat buď na
podobenství o ztracené ovci, kde se přímo praví o návratu domů, anebo na brány
nebeské, kam Ježíš Kristus stoupal s duší hříšníka, činícího pokání. První variantu
podporuje název umístěný nad miniaturou: „Czlowiek owczi ztraczenu nalezl a do
sweho domu przinesl.“161 Aluzi na dům jako na příbytek Boží může evokovat druhá
varianta. V zelených rozvilinách ornamentálního pozadí jsou ve výši Kristovy hlavy
přítomni dva andělé se sepjatýma rukama na prsou, kteří celou událost bedlivě sledují.
Jejich polopostavy, které se k sobě úzce přimykají, jsou vyvedeny rovněž v zelených
barvách.162
Třetím předobrazem se Speculum navrací do klidných vod Starého zákona. Elijáš vzat
na nebesa v ohnivém voze je jedním z motivů, které byly v souvislosti Nanebevstoupení
Krista velice často ztvárňovány. Druhá kniha královská vypráví atraktivní příběh
161

Ibidem.
Zajímavě je toto podobenství rozehráno v novoříšském Speculu, kde Syn Boží kráčí s ovcí na zádech,
jejíž hlava je rovněž opatřena svatozáří.
162
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Elijášova nanebevzetí: „Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koňmi
je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe“ (2K 2, 11). Současně ztratil
plášť, který dopadl k jeho společníkovi Elíšovi (Elizeovi), jedinému svědku této
události. Sice není nanebevzetí jediným ze zapamatovatelných činů tohoto proroka,
o nichž vypráví zejména První kniha královská, ale zastupuje zde právě Kristovo
Nanebevstoupení. Text Specula nehovoří pouze o Elijášově ohnivém voze, ale celkově
shrnuje podobnost mezi starozákonním prorokem a Ježíšem Kristem. Elijáš
předznamenal Krista tím, že potíral hříšníky, kázal židovstvu a dočkal se od nich pouze
mnoha protivenství.163
Výjev Elijáš vzat na nebesa v ohnivém voze je v muzejním fragmentu zachován
v poměrně slušném stavu [94]. Vévodí mu ohnivý vůz, tažený dvěma ohnivými koňmi,
stoupající po diagonále vzhůru. Vůz i koně, z nichž jsou namalovány pouze zadní nohy
a část trupu, zvýrazňuje ohnivá červeň. Ve čtyřkolovém voze, jehož zadní kola se ještě
neodlepila od země, sedí prorok rovněž v ohnivě červeném rouchu. Obličej nemá
otočen ve směru letu, ale dívá se níže - jako by ještě s Elišou, který není přítomen,
hovořil. Tento motiv ctí biblické podání, neboť Elijáš byl vzat na nebesa právě
v okamžiku, kdy rozmlouval s Elíšou. I jeho gesto napovídá, že se snaží svému svěřenci
sdělit ještě několik posledních rad k dovršení jeho úkolu. Pozadím pro tuto scénu je
mírně stoupající vyprahlá krajina a modré nebe bez viditelného ornamentu.
Krumlovský sborník se nezaměřuje pouze na postavu Elijáše, pojímá celou událost
komplexněji [95]. Elijáš je zobrazen ve stejném ohnivém voze taženém párem koní jako
v muzejním exempláři. Novinkou je umístění postavy posla Božího sedícího
s rozepjatými křídly na jednom z koní. Dokumentuje tím skutečnost, že byl pro Elijáše
vůz vypraven, tj. že byl na nebesa vzat z Boží vůle. Elijáš sedí v letícím a jen mírně
stoupajícím spřežení se sepjatýma rukama a pod ním se právě Elíša sklání pro plášť,
jenž Elijášovi spadl z ramen.164 Přesně podle slov Starého zákona.
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Krumlovský sborník, fol.37v.
Ve Speculu z Nové říše dokonce samotný Elíša strhává plášť z Elijášových zad, protože rychle stoupá
k nebesům.
164
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Touto poslední, v úvodu vytyčenou kapitolou, byl završen exkurz do světa
podléhajícího přísné typologii. Celkem bylo popsáno 14 kapitol, tj. 56 různých
ikonografických námětů. Na tomto místě je nutné zaznamenat, že obdobou některých
miniatur jsou jednotlivé výjevy z výpravného tzv. Emauzského cyklu, jehož
inspiračnimi zdroji byly kromě Specula i další spisy jako Biblia pauperum či
Concordantia caritatis. Několik monumentálních výjevů, nalézajících se vždy v jedné
lomené výseči klášterního ambitu, se vztahuje ke kapitolám Specula, jimž se tato práce
podrobně věnuje. Rozvrh v ideálním případě dodržuje užití vždy dvou starozákonních
typů k jednomu novozákonnímu antitypu. V různém stadiu dochovanosti lze spatřit
nástěnné malby věnující se Bičování Krista, Nesení kříže, Zmrtvýchvstání Krista či
Nanebevstoupení Krista.165 Nanebevstoupením Krista typologická řada jak v případě
Emauzského cyklu, tak rukopisů vůbec nekončí. Naopak pokračuje typologickou
skupinou Seslání Ducha svatého, jehož antitypos je podán konvenčním způsobem.
A další miniatury za touto kapitolou následují.
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Předobrazem výjevu Bičování Krista je kromě Achiora přivázaného ke stromu panoši Holofernovými
pro Speculum neznámý výjev Bičování Joba. Nesení kříže se vyznačuje předobrazy Abímelek (Abimelech)
nese dřevo a Abraham kráčí s Izákem k oběti. Kapitola Zmrtvýchvstání Krista souhlasí se Speculem, pouze
předobraz Kámen pokažený řemeslníky stal se kamenem úhelným zde absentuje. Stejně je tomu tak se
skupinou Nanebevstoupení Krista, kde chybí předobraz Člověk přináší zpět ztracenou ovci. Dále se
v ambitu uplatnilo několik dalších předobrazů – např. Júdit sťala hlavu Holofernovu.
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4 ZÁVĚR
Speculum humanae salvationis znamenalo ve vrcholném středověku velkého
konkurenta soudobým typologickým spisům. Jeho atraktivita se prosadila díky
vyváženému poměru textu a obrazu. V mnoha našich knihovnách se dochoval
významný počet Speculí iluminovaných i neiluminovaných. I když jeho textovou
vybavenost nelze přeceňovat, je úctyhodné, že spis vykázal životaschopnost stát sám o
sobě i bez doprovodných iluminací. Z typologického hlediska nepřináší příliš nových
kvalit nebo informací, je spíše sumarizujícím činitelem. Navíc někdy dospívá k dosti
„krkolomným“ dedukcím a jeho jazykovou úroveň nelze označit za krásnou
a sofistikovanou. Dle stovek dochovaných exemplářů rukopisů Specula po celé Evropě
je jasné, že v konkurenci jiných spisů si našel své místo na slunci.
Co se týče obrazové výzdoby, je zřejmé, že čtenáře nesmírně přitahovala. Samozřejmě
se objevují významné rozdíly mezi kvalitou jednotlivých rukopisů a zpracování jejich
iluminovaných částí. Nesporným faktem zůstává, že Krumlovský sborník svou
výpravností patří mezi nejkvalitnější rukopisy tohoto druhu u nás. Fragmenty Specula
z Národního muzea sice nedosahují takových výrazných uměleckých kvalit, nicméně už
samotná skutečnost, že se dochovaly pašijové scény, naznačuje, že byl rukopis
pravděpodobně dokončen. A již tato skutečnost jasně hovoří o tom, že se jednalo
o rukopis kvalitní. Vždyť řada rukopisů se v zobrazení typologického výkladu nedostala
dále než ke Kristovu dětství. Hra čísel může totiž napovědět o ohromném množství
miniatur. Myšlenku, že se jedná o nezajímavý a bezvýznamný rukopis, tímto mohu
zavrhnout.
Mnohokráte bylo skloňováno, že muzejní fragment představoval pouhou kopii
Krumlovského sborníku, a to v mnohem horším vydání. Ano, je pravdou, že figurální
složka výzdoby nepatřila mezi silné stránky iluminátora, nicméně se mi nechce věřit, že
by Krumlovský sborník byl pro něj jediným inspirativním zdrojem. Antitypus Přibíjení
na kříž, předobrazy Júbal a Túbalkain, stejně jako Izaiášovo umučení opravdu vykazují
značnou podobnost s Krumlovským sborníkem. Nicméně tyto podobnosti nelze
paušalizovat, neboť řada motivů je pojata naprosto odlišně a dalo by se říci i osobitě.
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Stačí argumentovat jedním předobrazem – kamenem úhelným, který je pojednán zcela
odlišně.
V této práci jsem se snažila sumarizovat kapitoly, které se vztahují právě k fragmentům
rukopisu z Národního muzea. Nicméně všechny v práci zmiňované a odkazované
rukopisy dovolují rozpoznat možný rozsah dnes již nenávratně ztracených listů
rukopisu. Předlohou mohly být i jiné rukopisy, středoevropské nebo francouzské
provenience, které se do dnešních dnů dochovaly v muzejních, či archivních sbírkách.
Speculum humanae salvationis je pro svou obsáhlost nevyčerpatelnou studnicí motivů
a typologických dedukcí.
Obsáhlost tohoto materiálu představuje slibnou živnou půdu pro objevování mnoha
dalších analogií, například v souvislosti s užším pojednáním vztahu a vzájemného
ovlivňování mezi jednotlivými typologickými rukopisy. Zejména podobnost, nelze však
zastírat v mnoha směrech velkou odlišnost, se spisem Biblia pauperum do budoucna
láká k bližšímu prozkoumání pašijových i jiných událostí v kontextu více spisů.
Protnutím právě těchto společných tendencí v minulosti vznikaly obsáhlé typologické
cykly, jakým je např. Emauzský cyklus. Inspirativní může být i hlubší vhled do
rukopisů zahraniční provenience, které jsou uloženy v našich sbírkách. Vždyť například
novoříšské Speculum v mnoha směrech působí osvěžujícím a netradičním dojmem, jak
svým ojedinělým řešením rozvrhu textu a obrazu, tak i ikonografií jednotlivých scén.
Speculum rovněž láká obsahem svých závěrečných kapitol, v nichž se věnuje například
sedmi radostem a sedmi bolestem Panny Marie.
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RESUMÉ
Typologické rukopisy hrály velice významnou roli ve středověkém myšlení, neboť
mimo jiné z velké části implementovaly do obvyklého chápání dějin spásy motivy
a předobrazy ze Starého zákona. Lze tedy říci, že typologický paralelismus svým
způsobem legitimizoval Starý zákon. Typologií nazýváme takové vztahy mezi oběma
zákony, vedoucí k poznatku, že novozákonní postavy a události mají svůj předobraz již
ve Starém zákoně, tzn. že již byly předznamenány prostřednictvím Starého zákona.
Vrcholný středověk představoval živnou půdu pro typologické vnímání křesťanského
světa. Proto vznikalo velké množství spisů zabývajících se pravě touto problematikou.
Nelze ve výčtu opomenout takové spisy, jakými bezesporu byly a jsou: Biblia
pauperum, Concordantia caritatis a zejména Speculum humanae salvationis. Posledně
jmenovaný rukopis se stal předmětem této práce. Poněvadž se tento spis v ideálním
případě sestává z 45 poměrně obsáhlých kapitol s bohatou ikonografickou výbavou,
bylo vhodné se zaměřit na určitý výsek dějin spásy. Významnou nápovědou v této
redukci představovaly fragmenty česky psaného rukopisu Speculum humanae
salvationis, který je uchován v knihovně Národního muzea. Datován je do dvacátých let
15. století, tedy do válečného období. Fragmentárně dochované kapitoly se vztahují
k pašijovým scénám, které se staly páteřní strukturou této práce.
Jednotlivé

kapitoly

Specula

humanae

salvationis,

od

Bičování

Krista

po

Nanebevstoupení Krista, byly podrobně analyzovány ve vztahu k ostatním dochovaným
rukopisům – Krumlovskému sborníku, vyhotovenému těsně před rokem 1420,
a nedokončenému Speculu humanae salvationis z knihovny Metropolitní kapituly
v Praze. Tento rukopis s největší pravděpodobností pochází z poloviny 14. století.
Všechny rukopisy mají obdobnou konstrukci i ikonografickou výstavbu, přesto se od
sebe v mnoha ohledech odlišují. I když text Specula neprocházel nějakými výraznými
obměnami,

iluminátoři

si

dovolili

zapojit

fantazii

zejména

při

znázornění

starozákonních vražd a úkladů.
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