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Anotace 

 
Staroměstský graduál  

Základním cílem práce je monografické zpracování Staroměstského graduálu (XVII.A.40) 

z let 1561–1567 v kontextu tvorby dílny Jana Táborského z Klokotské Hory, a to se zvláštním 

důrazem ke Ţlutickému graduálu. Vedle kritického zhodnocení literatury k tématu obsahuje 

práce téţ kodikologickou, formální a ikonografickou analýzu rukopisu. Dalším cílem práce 

je důkladný rozbor iluminací rukopisu a také základní orientace v problematice analogií 

k jeho výzdobě. Staroměstský graduál patří ke skvostům renesančního kniţního malířství. 

Vznikl v písařské dílně Jana Táborského z Klokotské Hory, o němţ pojednává kapitola 2.1. 

Jeho iluminace provedl Matouš Ornys z Lindperka, kterému je věnována kapitola 2.2. Ten 

patří k nejlepším kniţním malířům 16. století, jehoţ význam není dodnes plně doceněn.  

Výzdoba graduálu je popsána v kapitole 4.2. Katalog malířské výzdoby. Iluminace graduálu 

zachovávají soudobý rozvrh výzdoby rukopisů tohoto druhu. K nim je moţné nalézt analogie 

v řadě dalších renesančních i pozdně gotických chorálních knihách. Objevují se zde prvky 

středověké kniţní malby, ale i motivy plně renesanční, dokonale propracované perspektivní 

zkratky a velmi rafinované pojetí krajiny. Staroměstský graduál patří v Českých zemích 

k nejkrásnějším a tedy i nejnákladnějším graduálům druhé poloviny 16. století.   

Klíčová slova 

Staroměstský graduál, 16. století, Čechy, Jan Táborský, Matouš Ornys z Lindperka 
 

Abstract 

Oldtown´s gradual 

The aim of this work is a monographic elaboration of the Oldtown's gradual (XVII.A.40), 

from 1561 to 1567, in the context of the work of Jan Taborsky of Klokotska Hora, with 
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the emphasis on connotation of Ţlutice gradual. The work elaborates and critically appraises 

the literature about the genesis and decor, deeply analyses its illuminations (through formal 

and iconographic analysis) and gives basic orientation in questions of analogies of its decor. 

Another goal of this work is a summarization of the decor of Oldtown's gradual and 

elaborated analysis of its illuminations. Oldtown's gradual is one of the best Renaissance 

manuscripts. The penman was Jan Taborsky of Klokotska Hora; chapter 2.1. deals with his 

life and production. Matous Ornys of Lindperk was the limner; chapter 2.2. deals with his 

work. Indisputably, he belongs to the best limners of the 16
th 

century. 

The decor of the gradual is described in the chapter 4.2. Illuminations of gradual have 

conventional scheme of choral manuscripts. A lot of analogies are to be found in the medieval 

and also Renaissance manuscripts. There are elements of medieval literary paintwork, but also 

fully Renaissance elements: perfect linear perspective and high-quality scenery.  Oldtown´s 

gradual is one of the most beautiful and one of the costliest graduals of the second half 

of the 16
th

 century. 

 

Keywords 

Oldtown´s gradual, 16th century, Bohemia, Jan Taborsky, Matouš Ornys of Lindperk 
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Úvod 

Tato diplomová práce je věnována Staroměstskému graduálu,
1
 který se řadí kvalitou iluminací 

k nadprůměrné produkci kniţního malířství 16. století. Podle J. Kropáčka jsou iluminované 

chorální knihy v 16. století, slouţící literátským bratrstvům, která zpívala na kůrech 

městských kostelů, podobně jako sama literátská bratrstva, specificky českou záleţitostí.
2
 

Různé druhy iluminovaných chorálních knih vznikaly sice i v jiných zemích, ale tam byly 

objednávány klérem a šlechtou.
3
 Dokonce ani na Moravě se pro tamní slabou pozici 

utrakvismu neobjevuje kniha tohoto typu.
4
 Asi nejvýraznějšími iluminátorskými osobnostmi 

v průběhu 16. století byli Mistr Litoměřického graduálu,
5
 Fabián Puléř

6
 a Matouš Radouš.

7
 

Staroměstský graduál vznikl v dílně Jana Táborského z Klokotské Hory, který byl především 

majitelem prosperující písařské dílny a pravděpodobně knihy sám neiluminoval.
8
 

Iluminace graduálu zachovávají soudobý rozvrh výzdoby rukopisů tohoto druhu. Objevují se 

zde prvky středověké kniţní malby, ale i motivy plně renesanční, téměř manýristické. Cílem 

práce je monografické zpracování Staroměstského graduálu v kontextu jiných graduálů, které 

vznikají především v druhé polovině 16. století. Důraz je kladen na prohloubení základní 

orientace v problematice analogií Staroměstského graduálu. Úvodní část práce je věnována 

zhodnocení literatury k tématu.
9
 V dalších kapitolách jsou stručné ţivotopisy tvůrců 

graduálu,
10

 určení provenience rukopisu spolu s technickými parametry a liturgickým 

obsahem,
11

 který při hodnocení a zejména správnému ikonografickému určení jednotlivých 

námětů nemůţe být opomíjen. Nejdůleţitější část práce je kapitola věnovaná jednotlivým 

iluminovaným stranám,
12

 kde je provedena formální a ikonografická analýza rukopisu. To je 

                                                           
1
 Staroměstský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.40), 1561–1567. 

2 KROPÁČEK 1952, 4. 
3
 KROPÁČEK 1952, 5. 

4
 VACKOVÁ 1989, 98. 

5
 Litoměřický graduál (Lovosice, SokA, sign. IVCI), 1517. viz. PEŠINA 1950, 63; KROPÁČEK 1952, 48–62; 

KRÁSA 1978, 442; KROPÁČEK/PREISS 1988, 182; BOHATCOVÁ 1990, 115; ROYT 2002, 199–200. 
6
 VOCEL 1859, 7–9. KONRÁD 1893, 184,185; CHYTIL 1906, 180–186; KROPÁČEK 1952, 53–57; VACKOVÁ 1989, 

95; KROPÁČEK/PREISS 1988, 200. 
7
 CHYTIL 1906, 191; WINTER 1909,213; KROPÁČEK 1952, 126; VACKOVÁ 1989, 98. 

8
 Viz kapitola 2.1. Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské Hory. 

9 Kapitola 1.0. Staroměstský graduál v odborné literatuře. 
10 Kapitoly 2.1. Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské Hory; 2.2. Iluminátor Matouš Ornys 

z Lindperka. 
11 Kapitoly 3.0. Donátoři Staroměstského graduálu; 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.  
12

 Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu.  
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názorně demonstrováno v obsáhlé obrazové příloze. V závěrečné části práce je shrnuta 

výzdoba graduálu na základě rozboru rukopisu provedeném v předcházející kapitole.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
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1. Staroměstský graduál v odborné literatuře 

Zmínka o Staroměstském graduálu se poprvé v literatuře objevuje v Historii literatury české 

J. Jungmanna (1825).
14

 Všeobecně zájem o graduály po umělecké stránce poprvé projevuje 

v roce 1859 profesor české archeologie a historie umění na praţské univerzitě Jan Erazim 

Vocel (1859).
15

 Jako první také poukazuje na souvislost českého kniţního malířství 16. století 

s nizozemskými a německými mistry a jeho spojitost s kompozicemi z dřevořezů A. Dürera.
16

 

Následně v souvislosti s literátskými bratrstvy je o Staroměstském graduálu zmínka v článku 

Antonína Rybičky O bývalých společnostech čili kůrech literátských uveřejněném v časopise 

Památky archeologické a místopisné (1878).
17

  F. Tadra a J. Srb (1886) také píší o 

Staroměstském graduálu v souvislosti s literátskými bratrstvy, předpokládají, ţe zpěvník byl 

objednán pro kostel sv. Apolináře na Novém Městě praţském.
18

 J. Beringer ve svém článku 

O českých miniaturách zpracoval stručný popis iluminací jednotlivých folií (1892).
19

 Dále ho 

pouze zmiňuje Josef Adolf Hanslick (1891).
20

 

V Dějinách posvátného zpěvu staročeského od Karla Konráda (1893)
21

  nalezneme 

informace o majiteli písařské dílny, ve které kancionál vznikl, Janu Táborském z Klokotské 

Hory
22

 a iluminátorovi Matoušovi Ornysovi, kterého K. Konrád uvádí jako iluminátora 

Třebenického a Litomyšlského kancionálu.
23

 Oceňuje kvality iluminátora zejména „geniální 

koncepci a kresbu, velice skvělou a harmonickou barvitosť.―
24

 Výslovně o Staroměstském 

graduálu se ale K. Konrád nezmiňuje.  

Dalším významným badatelem, který se zajímal o Staroměstský graduál, byl jeden ze 

zakladatelů moderního českého dějepisu umění Karel Chytil (1906). Ve své knize Malířstvo 

praţské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490–1582 představuje 

                                                           
14 Josef JUNGMANN: Historie literatury české. Praha 1825, 132. 
15

 Jan Erazim VOCEL: Miniatury české XVI. století. Praha 1859. 
16

 VOCEL 1859, 16. 
17

 Antonín RYBIČKA: O bývalých společnostech čili kůrech literátských. In: Památky archaelogické a místopisné 

X 1878, 734. 
18

 Jan SRB/Ferdinand TADRA: Památník praţského Hlaholu. Praha 1886,16 
19

 Jan BERINGER: O českých miniaturách. Z literární pozůstalosti Ant. Bauma In:Památky archaelogické a 

místopisné XV, 1892, 87. 
20 Josef Adolf HANSLICK: Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliothek.Praha 1891, 628. 
21

 Karel KONRÁD: Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Od XV. věku po zrušení literátských bratrstev I. Praha 

1893, 190. 
22

 KONRÁD 1893, 154, 184. 
23

 KONRÁD 1893, 190. 
24

 KONRÁD 1893, 190–191. 
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Matouše Ornyse
25

 a Jana Táborského z Klokotské Hory.
26

 Dále se K. Chytil v krátkosti 

věnuje vazbě Staroměstského graduálu ve svých Dějinách knihařství (1899).
27

 Co se týče 

osobnosti Jana Táborského, je stále přínosným zdrojem informací Zpráva o orloji 

staroměstském kniţně vydaná Josefem Teigem (1901).
28

  Osobností Jana Táborského se na 

okraj zabýval i Otakar Hejnic (1908–1909),
29

 ale nepřichází s novými postřehy. Z práce J. 

Teigeho čerpají další autoři píšící o staroměstském orloji, v této souvislosti je vzpomínán i Jan 

Táborský z Klokotské Hory, který byl po určitou dobu správcem orloje.
30

 

O Staroměstském graduálu je v krátkosti zmínka v přehledu, který sestavil Josef Truhlář 

(1906) Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a univerzitní knihovny praţské.
31

 Zikmund 

Winter se ve své knize Ţivot církevní v Čechách (1896) zmiňuje o graduálu jen v krátkosti,
32

 

obšírněji se pak věnuje osobnosti Jana Táborského z Klokotské Hory
33

 a Matoušovi 

Ornysovi
34

 v knize Řemeslnictvo a ţivnosti XVI. věku (1909).  

A. Matějček (1929)
35

 stručně upozorňuje na Matouše Ornyse z Lindperka,
36

 který byl podle 

J. Vackové iluminátorem Staroměstského graduálu.
37

 A. Matějček píše, ţe to byl iluminátor, 

který „razil cestu novému vkusu, kdy vítězí estetika nizozemská, šířená předlohami 

florisovského a vredemanovského stylu.―
38

  

Emma Urbánková (1957) zmiňuje Staroměstský graduál v přehledu Rukopisy a vzácné tisky 

praţské Universitní knihovny.
39

 Z druhé poloviny 20. století je nejpřínosnějším autorem Jiří 

Kropáček, jehoţ diplomová práce se věnuje osobnosti iluminátora Fabiána Puléře a 

                                                           
25

 Karel CHYTIL: Malířstvo praţské XV. A XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490–1582. 

Praha 1906, 47,48, 73, 79, 80, 81, 82, 179–185, 293. 
26

 CHYTIL 1906, 48, 79, 80, 179, 180. 
27

 Karel CHYTIL: Dějiny českého knihařství. Praha 1899,31. 
28

 Josef TEIGE: Jana Táborského z Klokotské Hory Zpráva o orloji staroměstském. Praha 1901. viz Sprawa o 

orloji Praţském, Praha, KNm, sign. V C 12, 1592. 
29

 Otakar HEJNIC: Příspěvky k ţivotopisu humanisty  iluminátora Jana Táborského z Klokotské Hory.In: 

archaelogické a místopisné, 1908–1909, 159. 
30

 Např. Alois Emmerich HRUŠKA: Praţský orloj. Praha 1954, 8; Zdeněk HORSKÝ: Praţský orloj. Praha 1988, 

18–34. Viz kapitola 2.1. Majitel písařská dílny Jan Táborský z Klokotské Hory. 
31

 Josef TRUHLÁŘ: Katalog českých rukopisů c.k. veřejné a univerzitní knihovny praţské. Praha 1906, 41–42. 
32

 Zikmund WINTER: Ţivot církevní v Čechách: Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století. Praha 1896, 989. 
33

 Zikmund WINTER:Řemeslnictvo a ţivnost XVI. věku v Čechách, Praha 1909, 192, 471. 
34

 WINTER 1909, 186. 
35

 Antonín MATĚJČEK: Dějepis umění IV. Umění nového věku II. Praha 1929. 
36

 MATĚJČEK 1929, 237. 
37

 VACKOVÁ 1989, 95. 
38

 MATĚJČEK 1929, 237. 
39 Emma URBÁNKOVÁ: Rukopisy a vzácné tisky praţské Universitní knihovny. Praha 1957, 24. 
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jednotlivým kancionálům z jeho dílny (1952).
40

 Srovnává ho s ostatními iluminátory této 

časové skupiny. Zvýšený zájem projevuje J. Kropáček o malované podobizny donátorů, které 

jsou v 16. století obvyklou součástí iluminovaných graduálů a jako první upozorňuje na jejich 

vysokou kvalitu.
41

 Jiří Kropáček se kniţnímu malířství 16. století obšírně věnuje také 

v kapitole Malířství, Praha na úsvitu nových dějin v knize Praha na úsvitu nových dějin 

(1988).
42

 Nezapomíná ani na osobnost Jana Táborského z Klokotské Hory
43

 a bez povšimnutí 

nenechává ani iluminátora Matouše Ornyse, kterého srovnává s Fabiánem Puléřem,
44

 coţ je 

logické, jelikoţ patří do stejné generace. Podobě upozorňuje na Jana Táborského z Klokotské 

Hory a Matouše Ornyse z Lindperku Jarmila Vacková (1989) ve své stati Závěsné malířství 

a kniţní malba v letech 1526 aţ 1620.
45

 Ve srovnání Ornyse s Puléřem lépe hodnotí tvorbu 

Matouše Ornyse na rozdíl od K. Chytila, který povaţuje Ornyse za diletanta.
46

  

Významný historik umění Josef Krása (1978, 1990) se bohuţel kniţní malbě druhé poloviny 

16. století nevěnuje. Okruh jeho zájmu končí rokem 1526.
47

 Mirjam Bohatcová (1990) se 

v krátkosti zmiňuje ve své knize Česká kniha v proměnách staletí v kapitole Epilog 

středověké iluminace o Janu Táborském z Klokotské Hory, ale z nejasných důvodů přiřazuje 

Staroměstský graduál dílně Jana Kantora Starého.
48

 

Je dobře, ţe se Staroměstský graduál začíná objevovat i v cizojazyčné literatuře, konkrétně v 

knize B. F. H. Grahama  Bohemian and Moravian Graduals 1420–1620 (2006)
49

 a v jeho 

starší stati Three More Táborský Graduals (1999–2000).
50

 Z mladších autorů se tematikou 

chorálních knih detailněji zabývá aţ Martina Kratochvílová-Šárovcová. Uţ její diplomová 

práce z roku 2003 se věnuje Severočeským iluminovaným graduálům,
51

 z nichţ některé 

                                                           
40

 Jiří KROPÁČEK: České kancionály 16. století a iluminátor Fabián Puléř. (diplomová práce na Filosofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze) Praha 1952. 
41

 KROPÁČEK 1952, 103. 
42

 Jiří KROPÁČEK / Pavel PREISS: Malířství. In: Praha na úsvitu nových dějin. Čtvero knih o Praze, 1988, 179–

226. 
43

 KROPÁČEK/ PREISS 1988,199 
44

 KROPÁČEK/ PREISS 1988,200–202 
45

 VACKOVÁ 1989, 92–105 
46

 CHYTIL 1906, 187, VACKOVÁ 1989, 95 viz. kapitola 2.2. Iluminátor Matouš Ornys z Lindperka. 
47

 Josef KRÁSA: České iluminované rukopisy 13.–16. století. Praha 1990; Josef KRÁSA: Kniţní malířství. In: 

Pozdně Gotické umění v Čechách 1978, 387–457. 
48

 Mirjam BOHATCOVÁ: Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990,115. 
49

 Barry Frederic Hunter GRAHAM: Bohemian and Moravian Graduals 1420–1620. Turnhout 2006, 380–382. 
50

 Barry Frederic Hunter GRAHAM: Three More Táborský Graduals. In: Studie o rukopisech XXXIII, 1999–

2000, 229–24. 
51

 KRATOCHVÍLOVÁ:Severočeské iluminované graduály (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze). Praha 2003. 

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/9XN7JSSD6AGFY6BC4FVBMYJAC16S9V9TRG7AEIETYL5TQUC5U4-14983?func=service&doc_number=001584826&line_number=0024&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/9XN7JSSD6AGFY6BC4FVBMYJAC16S9V9TRG7AEIETYL5TQUC5U4-14983?func=service&doc_number=001584826&line_number=0024&service_type=TAG%22);
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pocházejí z písařské dílny Jana Táborského.
52

 Na tu navazuje její článek Recepce a 

transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana Táborského uveřejněný 

v časopise Umění (2005).
53

 Velmi přínosná je její stať vytvořená k objasnění původu 

Křiţovnického a Staroměstského graduálu, kde identifikuje erby měšťanů a snad správně 

určuje provenienci graduálu.
54

 V neposlední řadě je přínosná pro studii rukopisů její disertační 

práce Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů (2011),
55

 kde jsou objasněny méně 

známé ikonografické motivy vyskytující se ve  výzdobě chorálních knih. V příloze její 

disertační práce, Katalogu iluminovaných chorálních rukopisů a zlomků utrakvistické 

provenience 1526-1620, je pod číslem 44. uveden Graduál Betlémské kaple v Praze (tzv. 

Staroměstský graduál).
56

 Zde je orientační popis výzdoby graduálu a zejména opět určeny 

erby donátorů, které uţ M. Kratochvílová-Šárovcová popsala ve svém článku 

K provenienci…(2005, viz. výše). 

Velice přínosná je internetová strana www.manuscriptorium.com, projekt Národní knihovny, 

kde je celý graduál nascanován a je zde připojen i orientační popis miniatur, který se odvolává 

na J. Beringera,
57

 není ovšem vţdy zcela správný.
58

 Ačkoliv Staroměstský graduál 

představuje mimořádné dílo v našich zemích, dosud není plně doceněn jeho význam i kvalita 

výzdoby. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Viz kapitola 2.1. Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské Hory. 
53

 Martina KRATOCHVÍLOVÁ: Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský graduál Jana 

Táborského. In.:Časopis ústavu dějin umění, 2005, 444–464. 
54

 Martina KRATOCHVÍLOVÁ: K provenienci Křiţovnického a Staroměstského graduálu. In: Umění, 2005, 323–

334. 
55

 Martina ŠÁROVCOVÁ: Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů (disertační práce). Praha 2011.  
56

 Martina ŠÁROVCOVÁ: Katalog iluminovaných chorálních rukopisů a zlomků utrakvistické provenience 1526–

1620. In: Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů (disertační práce), Praha, 131–136. 
57

 BERINGER 1892, 87–89. 
58

 Viz 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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2. Staroměstský graduál a jeho tvůrci 

Staroměstský graduál vznikl v dílně Jana Táborského z Klokotské Hory, rukou učedníka 

Matěje Pecky z Klatov, o čemţ svědčí zápis na předním přídeští (FS):Endecasillabon-/Ay 

Leta bojţhoPatnáctistého/ ssedesateho a k tomu prwnjho / Tato Kniha u Taborskeho Jana / 

Rukau Matěge Pecky g[es]t napsana / z klatow kterýţ g[es]t byl ucţedlnik ge[h]o / Ale wssak 

on nedělal toho wsseho / Neţ tolik to dwe ţe psal a notowal / Wssecko gine Jan Táborská 

sa[m] konal/ krom malowanij a kro[m] swazanij / Bohu chwala czest wěczne děkowanij IT 

[Jan Táborský z Klokotské Hory].
59

 Iluminátorem graduálu byl Matouš Ornys z Lindperka.
60

 

Knihu nejspíše svázal Jan Komor.
61

  

Rukopis pravděpodobně slouţil literátům zpívajícím na kůru některého ze staroměstských 

kostelů, moţná v chrámu Panny Marie před Týnem nebo v Betlémské kapli.
62

 Vodítkem by 

mohlo být i zařazení svátku vysvěcení kostela mezi svátky umučení sv. Ludmily a sv. 

Václava – výroční den vysvěcení kostela, pro který byl kodex určen, by tak měl spadat mezi 

16. a 28. září.
63

 Provenience však není ještě zcela jasná. Na předním přídeští (FS) jsou kromě 

údaje o zhotovení rukopisu současné signatury XVII.A.40 (dvakrát, jednou razítkem na štítku, 

podruhé rukou na přídeští) a Cim G 16 (rukou). Dále jsou zde rukopisné záznamy Graduál St. 

M. u J. Táborského, z roku 1561 (rozšířeno na 1561/7).
64

 

 

 

 

 

                                                           
59 V rukopise jsou iniciály IT, Jana Táborského, např. na předním přídeští (FS), a na fol. 8r, 9v, 13r, 13v, 18r, 

58v, 65, 66v, 69 bis r, 69 bis v, 71r, 71v, 83r, 85r, 89r, 98r, 100r, 112r, 113r, 114v, 116v, 130v, 135v, 141r, 144r, 

168v, 175v, 182r, 185v, 192r, 194v, 196r, 199r, 200v, 203v, 208r, 208v, 210r, 221r, 222v, 245r, 259r, 267v, 

277r, 298r, 298v, 339r. viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328 viz GRAHAM 1999–2000, 232,234. viz kapitola 2.1. 

Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské hory.  
60

 VACKOVÁ 1989, 99 viz Kapitola 2.2. Iluminátor Matouš Ornys z Lindperka. 
61

 GRAHAM 2006, 381 viz 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.  
62

 Podle M. Kratochvílové, která určila řadu erbů z bordurové výzdoby, byl určen pro Betlémskou kapli. viz 

KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328–334. Viz  kapitole 3.0. Donátoři graduálu. 
63

 GRAHAM 2006, 380–381. 
64

 GRAHAM 2006, 380–381. 
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2.1. Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské hory  

Jan Táborský z Klokotské Hory byl písař, majitel písařské dílny a měšťan Nového a později 

Starého Města praţského. Narodil se na počátku 16. století pravděpodobně v Táboře.
65

 Roku 

1519 byl v Praze posluchačem čtení o matematice u profesora Pavla z Příbrami.
66

 Byl 

varhaníkem v Mělníku asi do roku 1537, kdy se stal novoměstským měšťanem.
67

 

Pravděpodobně toho roku se oţenil s Kateřinou, které později koupil krám hrstnický.
68

 Tento 

fakt naznačuje, ţe Táborský byl především podnikatel a nejen písař. Kolem roku 1549 jeho 

manţelka zemřela.
69

 Krátce nato se znovu oţenil, se ţenou stejného křestního jména 

s Kateřinou.
70

 Jeho druhá ţena byla velice zámoţná, a tak mu pomohla splácet dluhy, které 

mu zbyly po první choti.
71

 Z prvního manţelství měl dceru Markétu, která se s novou chotí 

svého otce neměla příliš v lásce. Markéta se naštěstí brzy vdala do Soběslavi za Jiříka Bybu.
72

 

Později není dochováno, ţe by se Táborský o svoji dceru z prvního manţelství zvláště 

zajímal.
73

 

Janu Táborskému a jeho dílně jsou zatím připsány tyto kancionály: kancionál Svatovítský 

1551 [162];
74

 kancionál Čáslavský 1557;
75

 graduál Ţlutický 1558 [např. 39, 71, 73, 81, 91, 

142, 145, 161];
76

 dva díly Týnského kancionálu 1559;
77

 kancionál Kaňkovský 1559–1560;
78

 

                                                           
65

 WINTER  1909,192 viz Zpráva, Praha, SokA, sign. 2152,f.43. 
66

 WINTER  1909,192 viz Zpráva, Praha, SokA, sign. 2152,f.43. 
67

 TEIGE 1901,1 viz Zpráva, Praha,  SokA, sign. 2117,191. 
68

 WINTER  1909,193. viz Zpráva, Praha, SokA, sign. 2152,f.43. 
69

 WINTER 1909, 193 viz Zpráva, Praha, SokA , sign. 2152,f.43. 
70

 WINTER 1909, 193 viz Zpráva, Praha, SokA, sign. 2152,f.43. 
71

 WINTER 1909, 193 viz Zpráva, Praha, SokA sign. 2152,f.43. 
72

 WINTER 1909, 193. viz Zpráva, Praha,  SokA , sign. 2117,191. 
73

 TEIGE 1901,1 viz Zpráva, Praha, SokA, sign. 2117,191. 
74

 Svatovítský graduál (Praha, Kapitulní knihovna, sign. P.X.), 1551–1552 viz VOCEL 1859, 7–9. KONRÁD 1893, 

184,185. CHYTIL 1906, 180–186. KROPÁČEK 1952, 24–34. 
75

 Čáslavský kancionál (Vídeň, ÖNB, sign. 15503) , 1557 viz KONRÁD 1893, 120, 185. ČERMÁK 1908, 1. 
76

 Ţlutický kancionál (Praha, Pnp,  sign. TR I 27), 1558–1565. Monogramy IT Jana Táborského z Klokotské 

Hory jsou v kancionálu umístěny na foliích 112v, 262v, 95r, 100v, 195r, 199r, 94v, 96r, 117r, 93v, 265r, 248v, 

198r, 94r, 257r, 95r, 97r, 195v, 75v, 298v, 13v, 293r, 266r, 135v, 18r, 11v, 319r, 422v, 258v, 287v, 350v, 435v, 

436v, 166v, 379v, 101r, 137r, 18v, 31v, 20r, 90r, 123r, 132v, 69r, 79v, 292v, 165v, 45v, 242v, 370r, 122v, 398v, 

172v, 288r, 164r, 258r, 467v, 130v, 168v, 202r, 322r, 323v, 89v, 450v, 276v, 320r, 123v, 260v. viz LINDA 2008, 

45–47; SOUČKOVÁ 2010, 10. 
77

 Křiţovnický graduál (Praha, NK ČR, sign. Křiţ XVIII A6), 1574 (Praha, NK ČR, sign. Křiţ XVIII A7) 1574, 

je ve starší literatuře označován jako Týnský, má dva díly ve dvou samostatných kodexech. Tato mýlka vznikla 

v důsledku špatně vyloţeného textu na fol. 119 : „Yan Kotwa /Plzensky corfyrsst/zprawcze tohoto kuru y u matky 

Bozij przed teynem w Starym meste prazskem.― Podle M. Kratochvílové byla v čtení textu přehlednutá určující 

spojka i, a tak byl ignorován kontext větného spojení, ţe tedy Jan Kotva byl i (také) správcem kůru týnského 

chrámu a tak byla mylně určena původní provenience. viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 324. Podle M. Kratochvílové 

je moţné, ţe graduál nevznikl v dílně Jana Táborského z Klokotské Hory, i kdyţ je mnohými badateli připisován 

této dílně. Viz. KROPÁČEK 1952, 24; VACKOVÁ 1989, 95; M. Kratochvílová se domnívá, ţe vznikl v dosud 

neznámé písařské dílně a proti dílně Jana Táborského svědčí fakt, ţe monogramy IT se na foliích nikde 
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kancionál Klatovský 1560;
79

 dva kancionály Teplické 1560
80

 a 1566;
81

 graduál Lounský 

1563;
82

 kancionál Rybařovský 1568.
83

 Nově je mu přiřazován i kancionál Litoměřický 1543.
84

  

E. Urbánková mu připisuje i dvoudílný graduál z Lomnice nad Popelkou, který prý vznikl 

v jeho dílně mezi lety 1578–82.
85

 Z roku 1561 je Graduál Staroměstský,
86

 který byl také 

prokazatelně napsán v dílně Jana Táborského z Klokotské Hory. Svědčí o tom jeho erb, který 

je umístěn k spodnímu okraji folia 1r [1]. Byl napsán rukou Matěje Pecky z Klatov.
87

 V 

                                                                                                                                                                                     
neobjevují. viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 327. V jaké dílně skutečně vznikl, je otázkou dalšího studia. Avšak to, 

ţe se nikde neobjevují monogramy IT, nemusí ještě znamenat, ţe nebyl zhotoven právě v dílně Jana Táborského 

z Klokotské Hory.  
78

 Kaňkovský kancionál byl asi zničen roku 1615. K. Chytil píše, ţe s Kaňkovskými konšely uzavřel iluminátor 

Fabián Puléř smlouvu 13. února 1559. Práce se protáhla. Mistr nepospíchal s dokončením a vymlouval se na 

písaře Adama Kazibabu. V červnu roku 1561 byl kancionál po dlouhých peripetiích hotov. Dlouho však nebyl 

obdivován. Roku 1615 mincmistr Vilém z Vřesovic vymohl na Kaňovských, aby mu kancionál vydali a dal ho 

spálit, prý z nenávisti k husitství. viz CHYTIL 1906,80. Zlomek kancionálu je zachován v Národním muzeu 

v Praze (sign. L Ac 109). viz PETRÁŇOVÁ 1962, 14. KROPÁČEK. 1962, 19. 
79

 Graduál literátského bratrstva v Klatovech (Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostače, sign. CS KL 1 (MS 1), 

1 A c 86/2-3), 1560. Na fol. 51v se nachází erb Jana Tábotského. viz KŘÍŢEK 1855, 188–189. KONRÁD 1893, 

133. CHYTIL 1906, 185. KROPÁČEK 1952, 51; BRODSKÝ 2000, 316–317. 
80

 Teplický graduál (Teplice, KRm, sign. Ms.1.), 1560 viz VOCEL 1859, 96–97. KONRÁD 1893, 189. CHYTIL 

1906, 185. KROPÁČEK 1952, 122. ŢIŢKOVÁ 1994. KRATOCHVÍLOVÁ 2003, 48. MICHLOVÁ 2009, 125–135. 
81

 Teplický graduál (Teplice, KRm, sign. Ms.2),1566 viz VOCEL 1859, 96–97. KONRÁD 1893, 189. CHYTIL 1906, 

185. KROPÁČEK 1952, 122. ŢIŢKOVÁ 1994. KRATOCHVÍLOVÁ 2003, 48. MICHLOVÁ 2009, 125–135. 
82

 Lounský graduál Jana  Táborského (Louny, SokA, sign.I G 9), 1561–1563 viz CHYTIL 1906, 184. KROPÁČEK 

1952, 53–57. VACKOVÁ 1968, 380. KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 444–464. 
83

 Rybařovský kancionál (Vídeň, ÖNB, sign. VC Ab), 1568 viz CHYTIL 1906, 185. 
84

 Český Litoměřický graduál (Praha, Královská kanonie na Strahově, sign. DA I6), 1543 Na fol. 139r a fol.269r 

jsou iniciály Jana Táborského IT. viz KROPÁČEK 1952,70. MALINOVSKÝ 2002, 90–94.GRAHAM 2006, 229–244. 

MICHLOVÁ 2009,125. 
85

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53a,b), 1578. viz.URBÁNKOVÁ 1957, 24. E. 

Urbánková se nejspíš mýlila, protoţe v prvním díle graduálu je na fol. 1v báseň písaře Jana Civilia měšťana 

Lomnice nad Popelkou. V druhém díle graduálu je zase na fol. 383r kolofon ve znění: „Tato druhá kniha a pars 

graduální dokonaná a sepsaná jest ke cti a k chvále pánu Bohu všemohúcímu, v trojích osobách, však v boţství 

jednomu, do městečka Lomnice, puovodem Duchka Měšťánka, spoluradního, a Václava Lyského, na ten čas 

písaře radního téhoţ městečka. Neb jsou oni o to, aby oboje pars toho graduálu spravena byla, od počátku aţ do 

konce bedlivost a péči měli i sami osobně několikráte do Prahy práce sobě neobtěţovali, meškání i outraty vedli, 

obzvláštně pak a najvíce on Václav Lyský etc. Téţ také skrze ně a puovodem jejich tato kniha obojí podle smyslu 

Písma svatého jest sepsaná i také slovy versuálními, erby a figurami pěknými ozdobená pro budoucí paměť 

potomkuov a budoucích jejich i kaţdého dobrého a poboţného křesťana i té vší obce městečka Lomnice etc.― 

V graduálu se nikde nevyskytuje erb Jana Táborského z Klokotské Hory, jinak obvyklá součást graduálů 

napsaných v jeho dílně. Je ovšem moţné, ţe donátoři graduálu si nepřáli umístění jeho erbu ve svém zpěvníku. 

Oproti tomu druhý fakt, který by mohl svědčit proti připsání graduálu dílně Jana Táborského, je dokončení 

zpěvníku v roce 1578, doklad o tom je na fol.3v, v tomto roce byl jiţ Jan Táborský po smrti – viz text níţe. 

V druhém díle graduálu je navíc na fol. 382v text říkající, ţe kniha vyšla z dílny Jana Kantora Starého. Celé 

znění: „Tato druhá pars knihy graduální písní a chvál boţských dokonána jest v středu po Květné neděli, týmţ 

nákladem jako i první, léta od Narození syna boţího etc. vosmdesátýho, skrze Jana Kantora Starýho, měštěnína 

v Novém Městě praţském. Pán Buoh buď z toho na věky chválen, amen“ 
86

 Staroměstský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.40), 1561–1567 viz URBÁNKOVÁ1957, č. 97, 24, č. 349, 

50. KRATOCHVÍLOVÁ   2005b, 323–334.  
87

 TEIGE 1901, 2 Podle zápisu na předním přídeští se na napsání graduálu podílel Matěj Pecka z Klatov. viz: 

„Endecasillabon./Aj  léta boţího patnáctistého šedesátého a k tomu prvního / tato kniha u Táborského Jana 

rukou Matěje Pecky jest napsána / z Klatov, kterýţ jest byl učedlník jeho ale však on nedělal toho všeho / neţ 

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/9XN7JSSD6AGFY6BC4FVBMYJAC16S9V9TRG7AEIETYL5TQUC5U4-14983?func=service&doc_number=001584826&line_number=0024&service_type=TAG%22);
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rukopise jsou četné monogramy IT Jana Táborského.
88

 Avšak M. Bohatcová, jak jiţ bylo 

zmíněno výše,
89

 z nejasných důvodů přiřazuje Staroměstský graduál dílně Jana Kantora 

Starého.
90

 

V dílně Jana Táborského z Klokotské Hory pracovali mnozí ţáci a spolupracovníci. Na 

Kaňkovském a Rybařovském kancionálu, který byl pro praţský kostel sv. Kříţe Většího na 

Starém Městě, se nemalou měrou podílel Adam Kazibaba z Kosmačova.
91

 Významným 

spolupracovníkem byl i Matěj Pecka Klatovský, který se moţná podílel také na ornamentální 

výzdobě Klatovského kancionálu.
92

 Dalším je Václav Bílý,
93

 jenţ sepsal Ţlutický graduál.
94

 

Z iluminátorů, s kterými Jan Táborský spolupracoval, je znám Fabián Puléř
95

 a Matouš Ornys 

z Lindperka.
96

 

Náboţenské vyznání Jana Táborského z Klokotské Hory není příliš jasné. Nebyl horlivý 

katolík, ale taktéţ nebyl oblíben u protestantů. Někdy mu bylo vyčítáno, ţe mění texty 

modliteb při přepisování.
97

 V době mezi léty 1546-1547 stál Táborský na straně královské a 

hájil zájmy Ferdinanda I.
98

 Většina obyvatelstva v té době však měla odlišný názor, a proto 

byl ve své době neoblíben. V důsledku toho se rozhodl přesídlit z Nového Města praţského na 

Staré Město.
99

 

                                                                                                                                                                                     
tolik to dvě ţe psal a notoval všecko jiné Jan Táborský sám konal / krom malování a krom kněh svázání bohu 

chvála, čest, věčné děkování.― 
88 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b,328 Monogramy IT jsou v graduálu např. na fol. 8r , 9v, 13r, 13v, 18r, 58v, 65, 66v, 

69 bis r, 69 bis v, 71r, 71v, 83r, 85r, 89r, 98r, 100r, 112r, 113r, 114v, 116v, 130v, 135v, 141r, 144r, 168v, 175v, 

182r, 185v, 192r, 194v, 196r, 199r, 200v, 203v, 208r, 208v, 210r, 221r, 222v, 245r, 259r, 267v, 277r , 298r, 

298v, 339r. 
89

 Viz kapitola 1.0. Staroměstský graduál v obdorbé literatuře. 
90

 BOHATCOVÁ 1990, 115. 
91

 CHYTIL 1906, 185; viz. MALINOVSKÝ 2002, 111. 
92

 Graduál literátského bratrstva v Klatovech (Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostače, sign. CS KL 1 (MS 1), 

1 A c 86/2–3),1560. Kolofon na fol.1r. „Kniha tato v Praze u Jana Táborského rukou Matěje Pecky Klatovského 

patnáctistého léta psaná šedesátého šťastně dokonaná.― svědčí o autorství písaře. viz KŘÍŢEK 1855, 188–189. 

KONRÁD 1893, 133. CHYTIL 1906, 185. BRODSKÝ 2000, 316–317. 
93

 Písař je zapsán na fol.1v Ţlutického kancionálu: „Rukau Vcţedlnika mého Wawrţince przigmi bílého Tyto 

knihy notowány Psány, ssťastnie dokonany 1558― 
94 Ţlutický kancionál (Praha, Pnp, sign. TR I 27), 1558–1565. Viz CHYTIL 1906, 185; MALINOVSKÝ 2002, 111; 

SOUČKOVÁ 2010. 
95

 VOCEL 1859, 5–12; CHYTIL 1906, 180–186; KROPÁČEK 1952, 53–57; VACKOVÁ 1989, 95; KROPÁČEK/PREISS 

1988, 200. 
96 Viz kapitola 2.2. Iluminátor Matouš Ornys z Lindperka. 
97

 TEIGE 1901, 1 viz Sprawa o orloji Praţském (Praha, KNm, sign. V C 12), 1592. 
98

 TEIGE 1901, 1 viz Sprawa o orloji Praţském (Praha, KNm, sign. V C 12), 1592. 
99

 TEIGE 1901, 1 viz Sprawa o orloji Praţském (Praha, KNm, sign. V C 12), 1592. 
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Jan Táborský z Klokotské Hory je známý také jako správce staroměstského orloje, 

zhotoveného kolem roku 1490.
100

 K této funkci byl povolán městskou radou roku 1551, ale 

1556 byl propuštěn, kdyţ jeho neopatrností vznikl v objektu poţár.
101

 Z doby, kdy byl 

Táborský správcem orloje, se nám zachovala šestnáctistranná ručně psaná zpráva o stavu 

orloje. Je psaná na pergamentových listech v koţených deskách.
102

 Z. Horský uvádí, ţe díky 

této zprávě známe důleţité historické souvislosti spojené se vznikem orloje a je to vůbec 

nejcennější pramen k praţskému orloji.
103

 

Jan Táborský z Klokotské Hory zemřel v Praze 1572. Vdova po Janu Táborském Kateřina 

zemřela r. 1575. Je po ní zachována závěť, kde je dopodrobna popsán Táborského majetek. 

Všechen svůj majetek vdova odkázala Václavovi Gamarytovi  a jeho choti Anně.
104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100

 Viz KOP 1866; ROSICKÝ 1923; LORIŠ 1952; UŢDIL 1953; HRUŠKA 1954; HORSKÝ 1988, 14; HEISLER 2001a, 

27–28; HEISLER 2001b, 21–22. 
101

 KROPÁČEK 1952, 53. viz TEIGE 1901, 2 viz Sprawa o orloji Praţském (Praha, KNm, sign. V C 12), 1592. 
102

 TEIGE 1901, 2 viz Sprawa o orloji Praţském (Praha, KNm, sign. V C 12), 1592. Nověji k tématu HRUŠKA 

1953, 8; HORSKÝ 1988, 18–34. 
103

 HORSKÝ 1988, 14. 
104

 TEIGE 1901, 5 viz Zpráva Praha, SokA, sign. 2120, 124. 
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2.2. Iluminátor Matouš Ornys z Lindperka 

Podle Jarmily Vackové by měl být iluminátorem Staroměstského graduálu Matouš Ornys  

z Lindperka.
105

 Ještě v roce 1952 J. Kropáček píše, ţe v dílně Matouše Ornyse vznikly pouze 

dva graduály, Třebenický a Litomyšlský, čímţ opakuje názor K. Chytila.
106

 Odkud Matouš 

Ornys pocházel, není jasné, rovněţ se neví nic o jeho školení.
107

 Příjmení Ornys bude 

pravděpodobně překladem původního jména Pták nebo Ptáček, které bylo dle tehdejšího 

zvyku pořečtěno.
108

 V pramenech Matouš Ornys poprvé vystupuje v r. 1549, kdy byl přijat do 

cechu malířů staroměstských.
109

 Učinil magisterstuk, poloţil kopu a dvě libry vosku, ale 

druhou kopu zůstal dluţen.
110

 Jako malířský mistr vychoval několik ţáků, jsou to Jan Myslík 

z Wejtošova, Jiří Rosa z Chrudimi, Šimon Podolský.
111

  Jana Myslíka přijal 1558, Jiřího Rosu 

1566, Šimona Podolského 1575, ten z nich byl nejvýznamnější.
112

 Při své tvorbě Ornys 

nejprve spolupracoval s písařským podnikatelem Janem Táborským z Klokotské Hory
113

 a 

později se stává partnerem nového písařského podnikatele Jana Kantora Starého, který zemřel 

kolem roku 1582.
114

 

Cechmistrem se Ornys stal roku 1555 a byl jím také ještě v r. 1588.
115

 Roku 1555 byl 

pravděpodobně spolucechmistrem s Fabiánem Puléřem.
116

 J. Vacková uvádí, ţe Matouš 

Ornys byl lepším iluminátorem, napsala k tomu: „Východiskem Puléřovy tvorby zůstává 

pozdně gotická tradice, náboţenské scény bývají obsahově podřízeny středověké vnitřní 

vazbě; z nichţ novozákonní témata jsou kladena většinou do iniciál, mnohomluvné 

starozákonní scény nacházejí uplatnění ve velkém dolním poli pod kolumnami, kde 

k dobovým námětům patří výjevy Husova upálení, Přijímání podobojí, Kázání v chrámu, 

Zpívající literáti. V pozdní fázi Puléřovy dílny dochází k nápadné přebujelosti výzdobného 

elementu, zejména ornamentálního a technická stránka řemesla upadá. Jisté zlepšení výtvarné 

                                                           
105

 VACKOVÁ 1989, 95. Srov. J. Beringer v roce 1892 píše, ţe malíř není znám. Viz BERINGER 1892, 87. 
106

 KROPÁČEK 1952, 126. srov. CHYTIL 1906, 83. 
107

 CHYTIL 1906, 83. 
108

 CHYTIL 1906, 83. 
109

 WINTER 1909,189. 
110

 Rukopis Krasoumné jednoty.jedn.č.2.103. 
111

 WINTER 1909,189. 
112

 WINTER 1909,189. 
113

 Viz kapitola 2.1. Jan Táborský z Klokotské Hory. 
114

 VACKOVÁ 1989, 95. 
115

 WINTER 1909,189. 
116 Arch.praţ.č.101.90 V písemných pramenech a také v literatuře jsou známé různé formy jména Puléř a to sice 

Pulir, Pilyr, Pulirs, Puler, Pollirar, Poliwara. Sám se však psal jako Pulir nebo Puler – odtuď náš Puléř. viz 

KROPÁČEK 1952,5; viz WINTER 1909, 186; CHYTIL 1906, 179–185; KONRÁD 1893, 89–91. 
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kvality přináší iluminátor Matouš Ornys z Lindperka.―
117

 Karel Chytil ve srovnání 

iluminátorů Fabiána Puléře a Matouše Ornyse, naopak lépe hodnotí Puléřovu tvorbu: „Po roce 

1550 se v umění více neţ vliv německý zračí vliv vlašský. Je to patrné jak u Fabiána Puléře, 

tak i u Matouše Ornyse. Puléř je povaţován za umělce lepších kvalit. Byl umělcem a bylo to 

jeho výhradním povoláním. Ornys byl všestrannější a jeho erudice byla větší, svým 

povoláním byl více geometrem neţ malířem. Někdy, jmenovitě ve figurální části připadá nám 

jako diletant, avšak můţeme pozorovat jistou rázovost, bodrost a především pozorovací talent, 

nezkalený rutinou. Produkce Puléřova, zaujímající poměrně krátkou dobu deseti let, je 

vskutku úţasná. Zvlášť musíme brát na zřetel, ţe zaměstnával málo učednictva.―
118

 J. 

Kropáček potvrzuje slova K. Chytila: „Od šedesátých let pracoval Ornys na kancionálech 

určených pro venkovská města. Ve srovnání s Puléřem je jeho projev převáţně dekorativní a 

v ornamentice, jiţ prosazoval, se zřetelně projevuje vliv předloh vlámských manýristů.―
119

 

Matoušovi Ornysovi lze připsat miniatury v graduálu města Litomyšle z roku 1563
120

 a 

kancionálu města Třebenic z roku 1575.
121

 Podle J. Vackové je také, jak je uţ výše zmíněno, 

autorem iluminací v graduálu Staroměstském 1561–1567
122

 a dále Malostranském 1569–72
123

  

a dokonce Mladoboleslavském 1572.
124

 J. Kropáček k Mladoboleslavskému graduálu uvádí: 

„V Ornysově blízkosti, ne-li přímo v jeho dílně, vznikl také Mladoboleslavský kancionál, coţ 

je společné dílo několika mistrů. Vyniká mezi nimi malíř s monogramem AL. Nelze vyloučit, 

ţe je značkou Ambroţe Ledeckého, jenţ se o málo dříve zúčastnil přípravy čtvrtého vydání 

Melantrichovy bible
125

 a v roce 1571 byl přijat za mistra.―
126

 

O pozdější malířské činnosti nemáme příliš zpráv. Do jeho doby spadá také anonymní dílo, 

které by bylo moţné Ornysovi připsat hypoteticky. Jedná se o iluminovaný kodex vytvořený 

                                                           
117

 VACKOVÁ 1989, 95. 
118

 CHYTIL 1906, 180. 
119

 KROPÁČEK/PREISS 1988, 201. 
120 Litomyšlský graduál (Litomyšl, Regionální muzeum Litomyšl, sign.R–203), 1561–1563 viz RYBIČKA1881, 

56–64; CHYTIL 1906, 180; VACKOVÁ 1989, 99. 
121

 CHYTIL 1906, 185. viz Třebenický kancionál (Třebenice, Muzeum českého granátu v Třebenicích, bez sign.), 

1574–75. viz CHYTIL 1906, 180; VACKOVÁ 1989, 99. 
122

 Staroměstský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.40), 1561–1567. Viz kapitola 1.0. Staroměstský graduál 

v odborné literatuře. 
123 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII. A. 3.), 1569–1572. viz CHYTIL 1906, 193–195; TRUHLÁŘ 

1906, 5; URBÁNKOVÁ 1957, 98; STEJSKAL/ VOIT 1991, 69; GRAHAM 2006, 367–370. 
124

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Okresní muzeum, sign. inv. č. 21692), 1572. viz BAREŠ 1889, 

611–620; VACKOVÁ 1989, 95. 
125

 Biblia Veteris et Novi testamenti (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6), 1570 
126

 KROPÁČEK/PREISS 1988, 201. 
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asi pro Maxmiliána II., který je uchován v dvorní vídeňské knihovně, obsahující 

Lucemburský rodokmen.
127

 Tento kopiář je v literatuře zmiňován jako Kodex Hazmburský
128

 

a Kodex Heidelbergský,
129

 s kreslenými podobami českých panovníků po Ludvíka 

Jagelonského, odvolávající se na nezachovaný nástěnný cyklus na Praţském hradě, který 

volně kopíruje někdejší nástěnné malby na Karlštejně i malby svatováclavské kaple praţské 

katedrály.
130

 

Za svého ţivota nabyl Matouš Ornys značného jmění, skupoval mnoţství pozemků a domů. 

Jeho majetkové záleţitosti však byly dosti sloţité, protoţe byl třikrát ţenatý.
131

 Počátkem 

roku 1600 Ornys onemocněl a krátce nato pravděpodobně zemřel.
132

 K. Chytil píše, ţe dne 

16. ledna v neděli po ochtábu sv. tří králů činí mistr poslední pořízení, které je předloţeno od 

Pavla Škréty Šotnovského ze Závořovic. Kšaft stvrzen a zpečetěn na radnici 9. března, ve 

čtvrtek po neděli postní Oculi r. 1600.
133

 Svou závětí mistr všechen svůj majetek odkázal své 

třetí ţeně Dorotě a synu Janovi.
134

 

Podle J. Vackové patří Matouš Ornys spolu s Fabiánem Puléřem
135

 do druhé časové skupiny 

iluminátorů po roce 1526, kterou lze vymezit roky 1549–1565.
136

 V první časové skupině je 

osobnost Pavla Mělnického, který je činný cca v letech 1537–1550.
137

 Třetí skupinou jsou 

iluminátoři tvořící mezi lety 1575–1595 pro písařského podnikatele Jana Kantora Starého.
138

 

Jsou to iluminátoři Matěj Hutský z Křivoklátu, Amboţ Ledecký se synem Šimonem.
139

 

                                                           
127

 CHYTIL 1906, 187 
128

 Kodex Hazmburský (Vídeň, ÖNB,Cod. 8043), před 1541. viz CHYTIL 1906, 187; STEJSKAL1976, 13–58; 

VACKOVÁ 1989, 99. 
129

 Kodex Heidelbergský (Praha, archív NG, sign. AA 2015), pol. 16. stol. viz CHYTIL 1906, 187; STEJSKAL 

1976, 13–58; VACKOVÁ 1989, 99. 
130

 CHYTIL 1906, 188. Viz VACKOVÁ 1989, 99. 
131

 CHYTIL 1906, 84. 
132

 CHYTIL 1906, 86. 
133

 CHYTIL 1906, 86.  
134

 CHYTIL 1906, 86. 
135

 Puléřovi jsou připisovány graduály Svatovítský (Praha, Kapitulní knihovna, sign. P.X., 1551–1552); Ţlutický 

kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27, 1558–1565); Čáslavský kancionál (Vídeň, 

ÖNB, sign. 15503, 1557); Kaňkovský kancionál, který se nedochoval; Teplický graduál (Teplice, KRm, sign. 

Ms.1, 1560); Lounský graduál Jana Táborského (Louny, SokA, sign. I G 9, 1561–1563). viz CHYTIL 1906,79. 
136

 VACKOVÁ 1989, 97. 
137

 VACKOVÁ 1989, 93. V jeho dílně vznikl Lounský graduál Pavla Mělnického (Louny, SokA, sign. IG8a, 1530) 

a Plzeňský antifonář (Praha, KNm, sign. XII A 23,1527). viz VACKOVÁ 1989, 93. 
138

 VACKOVÁ 1989, 97. 
139

 VACKOVÁ 1989, 97. V této vrstvě vznikají graduály Týnský – lépe zvaný Křiţovnický (Praha, NK ČR, Křiţ 

XVIII A6), 1574, (Praha, NK ČR, Křiţ XVIII A7),1574. O tom pojednává M. Kratochvílová ve svém článku K 

provenienci Křiţovnického a Staroměstského graduálu. Viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 323–334; Graduál 

Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576, Lomnický kancionál (Praha, NK ČR, 
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Poslední vzepětí kniţní malby je poté na přelomu 16. a 17. století v osobnosti Matouše 

Radouše, který pracuje pro svou dílnu v Chrudimi.
140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
XVII.A.53a), 1578, Příbramský graduál a Příbramský rorátník ( Příbram, Ok.M., sign. 799/I.-II.), kolem 1595. 

viz VACKOVÁ 1989, 97.  
140

 VACKOVÁ 1989, 97. Matouš Radouš ve své dílně prokazatelně vytvořil Graduál český – zimní část (Hradec 

Králové, MvČ HK,Hr–13 II A 13), 1592–1604; Graduál český – letní část (Hradec Králové, MvČ HK, Hr–14 II 

A 13b), 1592–1604 J. Vacková uvádí, ţe je účasten mladší výzdoby vrstvy Chrudimského kancionálu (Chrudim, 

Regionální muzeum v Chrudimi, sign.12579), 1570. viz VACKOVÁ 1989, 97. K. Chytil přisuzuje Chrudimský 

graduál anonymnímu mistrovi, nebo spíše dvěma mistrům, kteří jsou podle něho důstojnými následníky, co do 

figurální sloţky, Fabiána Puléře. CHYTIL 1906, 190; viz také Monografie chrudimského graduálu CHYTIL 1898. 
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3. Donátoři Staroměstského graduálu 

Staroměstský graduál má reprezentativní vyobrazení v podobě celostránkové iluminace 

městského znaku Starého Města praţského na fol. 1v [1]
141

 a díky této miniatuře se také 

ustálil jeho název v literatuře. Erb je vloţen do pozlaceného rámu a doplněný textem a 

letopočtem: „Erb Stareho Miesta Praţskeho/ MD LXV―.
142

 Lze tedy předpokládat, jak 

upozorňuje M. Kratochvílová, ţe rukopis byl objednán pro některé staroměstské literátské 

bratrstvo. Reprezentativní městské znaky, které jsou většinou umístěny na prvních foliích 

chorálních knih, usnadňují určení původní provenience. Často se objevují přímo na titulních 

listech jednotlivých chorálních knih 16. stol.
143

 V některých případech jsou městské znaky 

doplněny na protilehlém foliu, případně dalších foliích následujících, šlechtickými erby 

dotyčného vládnoucího rodu. Ten se však na nákladu příslušného graduálu nemusel, ale pouze 

mohl podílet.
144

 Tak je tomu např. ve Ţlutickém graduálu,
145

 kde jsou na třech foliích erby 

šlechtických rodů, fol. 1r s aliancí tří erbů,
146

 fol. 2r s vyobrazením erbu rodu Salmů ze 

Salmu
147

 a na fol. 2v je velice sloţitý erb o dvanácti polích.
148

 Ve Staroměstském graduálu, 

                                                           
141

 Viz blason a popis folia v kapitole 4.2. Katalog malířské výzdoby graduálu. Srov. ČAREK 1985, 306. Městský 

znak ve staroměstském graduálu představuje polepšený znak, který nabyl platnosti v roce 1477. Oproti závazné 

podobě městského znaku Starého města praţského, kterou uvádí J. Čarek, se městský znak vyobrazený ve 

Staroměstském graduálu liší pouze pouţitím některých barev a tím, ţe lvu chybí koruna na hlavě. viz 

KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333. 
142

 Viz popis folia v kapitole 4.2. Katalog malířské výzdoby graduálu 
143

 Srov. např. Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27) fol.1r, 1558–1565; 

Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII B 20), fol.1v, 1557–1570; Teplický graduál (Teplice,KRm, 

sign. Ms.1), fol.1r, 1560; Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII A 3), fol.1r, 1569–1572; Graduál 

Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII A 53a) fol.4r, 1578–1583 viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005 b, 333. 
144

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. 
145

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27) 1558–1565. srov. SOUČKOVÁ 

2010, 15, 24–27. 
146

 Uprostřed je erb purkrabího Míšeňského. Ve zlatém poli je černý ondřejský kříţ. Nad ním je zlatě 

korunovaná, turnajská otevřená helma. Klenotem je zlatý kulatý polštář s deseti střapci, na polštáři je pak stejný 

čili ondřejský kříţ jako ve štítu. Přikrývadla jsou černo zlatá. Erb vpravo je zde připsán Hraběti z Hartenštejnu. 

Na červeném štítě jsou dvě červená orlí křídla, mezi nimi zlatovlasá panna s vavřínovým věncem na hlavě, 

v červených šatech a zlatým ţivůtkem a kolem pasu má opásaný dolů visící zlatý provaz. Ţena má ruce 

rozpaţené do tvaru písmene W. Přikrývadla jsou červenozlatá. Erb vlevo je zde připsán Kníţeti z Plavna. Na 

červeném štítě je vpravo otočený zlatý korunovaný lev s rozštěpeným ocasem ve skoku, červeným jazykem a 

zbrojí. Nad tím zlatá turnajská korunovaná helma. Klenotem je vpravo otočený rostoucí pes s červeným 

jazykem. Pes je zepředu stříbrný a na zádech černý a stříbrný. viz MALINOVSKÝ 2002, 119. 
147

 Erb je na červeném renesančním štítě, obsahující 9 templářských kříţů v postavení 3,3,3. V erbu jsou 

umístěny dvě protilehlé stříbrné otočené ryby, nad helmou jsou potom opět ryby, tentokrát za sebou. viz 

MALINOVSKÝ 2002, 119. 
148

 První pole patří purkrabímu Norimberskému. Skládá se s červeného ondřejského kříţe na stříbrném podkladě 

a červeného kůlu. V tomto motivu se nachází zlatý srdeční štítek a v něm je vyobrazen kráčející lev černé barvy 

s červeným jazykem a zdviţeným ocasem. Druhé pole patří markrabímu Braniborskému. Jedná se o hledící orlici 

červené barvy s červeným jazykem a zlatou zbrojí ve stříbrném poli. Třetí pole je zasvěcené vévodovi 

Pomořanskému, jedná se o červeného gryfa ve skoku s červeným jazykem a zlatou zbrojí ve stříbrném poli. 

Čtvrté pole je Stargard. V stříbrném poli je doleva otočený gryf zelenočervené barvy ve skoku. Páté pole 
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ale ţádné takové folio s celostranným vyobrazením erbu nějakého šlechtického rodu není, coţ 

k určení provenience nijak nepřispívá.  

Původní proveniencí Staroměstského graduálu a identifikací s konkrétním staroměstským 

literátským bratrstvem se zabývala jako první a zatím i jako poslední M. Kratochvílová ve 

svém článku K provenienci Křiţovnického a Staroměstského graduálu.
149

 Starší odborná 

literatura, uměleckohistorická či muzikologická se tímto problémem dosud nezabývala v 

takovém rozsahu, jak by bylo třeba.
150

  

Náklad Staroměstského graduálu nesli významní staroměstští erbovní měšťané, cech či 

jednotliví cechovní mistři, jejichţ portréty, erby a cechovní znaky nacházíme na jednotlivých 

foliích kodexu.
151

 Je ovšem velmi zajímavé, ţe u jednotlivých vyobrazených klečících 

donátorů není uvedeno jméno (nápisová páska se jménem donátora),
152

 a jsou zde na několika 

foliích prázdná pole, pravděpodobně určená pro jméno donátora.
153

 Nebývalého významu 

nabývá v rámci ikonografického programu chorálních knih české renesance osobnost 

donátora, jehoţ portréty pronikají na téměř všechna iluminovaná folia, a dokonce ovlivňují i 

ikonografii iluminací.
154

 Dochází tak v rámci pevně vázaného námětového repertoáru 

liturgických rukopisů k porušení přímé závislosti iluminací na textu. Objednavatel se stává 

klíčovou osobou, která se nejen finančně, ale i ikonograficky podílí na rozsáhlé malířské 

                                                                                                                                                                                     
symbolizuje Štětín a nalézá se zde stejný gryf, stejně vyobrazený jako ve třetím poli. V šestém poli je poté stejný 

červenozelený gryf, akorát doprava otočený jako ve čtvrtém poli. Sedmé pole patří vévodovi Pruskému – vpravo 

otočená černá orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí ve stříbrném poli. Má zlaté perisonio a na krku zlatou 

královskou korunku. Osmé pole patří Opolsku. V modrém poli je zlatá vpravo otočená orlice, která je zlatě 

korunovaná s červeným jazykem. Deváté pole je znakem města Krnova. Opět vpravo otočená orlice, která je 

černá a se zlatou zbrojí ve stříbrném poli. Desáté pole patří Rujaně. V patě zlatého štítu je stříbrný stupínek. Ve 

zlatém poli je vidět vlevo otočenou polovinu černého lva s červeným jazykem a zlatou korunkou. Jedenácté pole 

patří Bludfeldu (Krvavé pole) a je celé červené. Dvanácté pole patří paní ze Zollernu. Je rozčtvrceno na dva 

černé a dva stříbrné čtverce poloţené protilehle. Viz MALINOVSKÝ 2002, 122. 
149

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 323–334. 
150

 Srov. BERINGER 1892, 87–90. TRUHLÁŘ 1906, 17. Srb a Tadra předpokládají, ţe tento rukopis objednal roku 

1565 Jan Mystopol literátům u Sv. Apolináře na Větrově. Kostel sv. Apolináře však leţí jiţ ve čtvrti  Nového 

Města praţského, srov. SRB/ TADRA 1886,16; URBÁNKOVÁ 1957, 24. viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005 b, 333. 
151

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. 
152

 Fol.102v [14] – Bohatě oděný klečící donátor před sedícím bolestným Kristem; Fol.187v [29] – Klečící 

donátor před bolestným Kristem na oblacích. 
153

 Fol.157r  [20] – 3 prázdné štítky mezi jednotlivými iluminovanými výjevy; Fol. 102v [14] – při levém okraji 

folia je prázdný jednoduchý lištový zlatý rámec; fol. 160r [22] – prázdná nápisová páska v pravém dolním rohu. 
154

 Na podobizny donátorů je zvláště bohatý Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. 

TR I 27) 1558–1565, např. fol.238r, 83r, 206r. viz SOUČKOVÁ 2010, 15–17.  
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výzdobě, a tím porušuje tradičně pevný středověký systém.
155

 Tato skutečnost odráţí sílící 

sebevědomí měšťanstva v raném novověku.
156

 

          M. Kratochvílová určila, ţe se na nákladu Staroměstského graduálu podílel kazatel 

Betlémské kaple,
157

 děkan kostela sv. Apolináře na Novém Městě praţském a administrátor 

praţské konzistoře podobojí Jan Mystopol (fol.77r [11]), staroměstský primas Pavel Ţipanský 

z Draţice (fol.154r [19]), staroměstský měšťan Jiří Libocký z Libé Hory se svým synem 

Janem (fol.158r [21], fol.239r [33]), Duchek Chmělíř ze Semechova (fol.60v [9], fol.157r 

[20]), Jan Zelendár z Prošovic (fol.145r [16]), pekař Mikuláš Donát (fol.169 bis v [24]), pasíř 

Jana Hora a Jiří Pasíř (fol. 179r [27]), Matyáš Perníkář (fol.188r [30]) a bečvář Petr Kapoun 

(fol.133r [15]).
158

 Řada dosud neidentifikovaných erbovních měšťanů zůstala zastoupena na 

foliích pouze erbem (fol.102v [14]), nebo v poloanonymním zastoupení křestního jména jako 

v případě měšťanů Bartoloměje a Jakuba (fol.158r [21]). Z cechů jsou cechovními znaky 

zastoupeni pekaři (fol.150r [18]) a sladovníci (fol.150r [18]), bednáři a řezníci (fol.160r 

[22]).
159

 

                      Podle zkoumání M. Kratochvílové lze předpokládat, ţe výše jmenované 

významné osobnosti, které se podílely na nákladu Staroměstského graduálu, lze na základě 

publikovaných archivních pramenů charakterizovat úzkým vztahem k praţské Betlémské 

kapli.
160

 Nejzřetelněji se tento vztah k Betlémské kapli jeví u Jana Mystopola, který zemřel 

28. března 1568.
161

 V Betlémské kapli působil od roku 1550 jako kazatel a správce, jak 

zaznamenává také přípis v graduálu, a který zde byl pochován.
162

 Pavel Ţipanský z Draţice, 

                                                           
155

 Dvoudílný Hradecký graduál (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr-13 II A 13/ Hr–14 II A 13b) 1592–1604 

obsahuje velké mnoţství podobizen donátorů, kteří klečí přímo v biblickém výjevu., např. fol. 160r [53],99r 

[54],fol.115v[89]. 
156

 ŠÁROVCOVÁ 2007, 282. 
157

 V roce 1391 vznikla z popudu staroměstského měšťana Kříţe a Václovova dvořana Hanuše z Mülheimu na 

Starém městě praţském Betlémská kaple, určená pro kázání v češtině. Tato prosté stavba pojala aţ 3000 lidí. Viz 

ČORNEJ 1992, 140. V Betlémské kapli kázal od roku 1402 Jan Hus. Viz ČORNEJ 1992, 153. Více o Betlémské 

kapli viz HOF 1870; HREJSA 1922; BARTOŠ 1924; KUBÍČEK 1960; VÁVRA 1968; RADOVÁ 1991, 96; FLEGL 2010, 

1–2. 
158

 Viz blasony erbů a popisy folií v kapitole 4.2. Katalog malířské výzdoby graduálu Viz KRATOCHVÍLOVÁ 

2005b, 334. 
159

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328; Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu 
160

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. 
161

 K němu SCHALLER 1796, 182; EKERT,407; TOMEK 1897, 232,234,236–249,326; Ottův slovník naučný XVII, 

Praha 1901–1907,943; PAŢOUT 1906, 2, 68, 115, 47, 441–442; WINTER 1895,327, 343,343–345.viz 

KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333 E. Urbánková píše, ţe u písní o narození páně v graduálu Staroměstském  se 

setkáváme  také se jménem administrátora pod obojí Jana Mystopola. Viz URBÁNKOVÁ 1957, 24. 
162

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. 
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jenţ zemřel 2. 12. 1572,
163

 patřící k významným staroměstským měšťanům a vzdělancům se 

znalostmi historie a práva, byl znám jako majitel menší sbírky portrétů a map i jako mecenáš 

studentů. Funkci staroměstského primátora, který měl vedle praţské univerzity patronátní 

právo nad Betlémskou kaplí,
164

 zastával Pavel Ţipanský z Draţice v letech 1558–1560 a 

1562–1563. Erb, který je namalován ve Staroměstském graduálu, získal Pavel Ţipanský 

z Draţice majestátem v roce 1549, praţská patricijská rodina Libockých z Libé Hory, 

původem z Liboce, patří k rodině, u které je vztah a úcta k Betlémské kapli, jakoţto Husovu 

chrámu, doloţitelný dokonce po několik generací.
165

  

M. Kratochvílová se tedy domnívá, ţe Jan Mystopol, Pavel Ţipanský z Draţice, Jiří Libocký 

z Libé Hory se svým synem Janem, Duchek Chmelíř ze Semechova a bečvář Petr Kapoun, 

naznačují svým úzkým vztahem k Betlémské kapli, ţe tato chorální kniha byla objednána pro 

literátské bratrstvo při Betlémské kapli na Starém Městě praţském.
166

 Laický měšťanský 

chrámový zpěv byl od konce 15. století charakteristický pro utrakvistická i katolická města 

v Čechách. Literáti zpravidla zpívali při nedělních a svátečních mších a tomu odpovídal i 

obsah graduálů.
167

 Ale jak připomíná M. Horyna, v ţádném tehdejším českém městě nebyli 

literáti jedinou institucí pečující o chrámový zpěv. Kaţdá farní škola totiţ vychovávala vedle 

synů movitých měšťanů chudé, ale hudebně talentované ţáky. Ti dobrodiní vzdělání spláceli 

kaţdodenním zpěvem ranní mše a odpoledních hodinek v kostele a dále zpívali při pohřbech, 

zádušních mších, svatbách a jiných příleţitostech.
168

 M. Horyna dále upozorňuje, ţe je 

potřeba brát s rezervou tvrzení, ţe ten či onen graduál byl majetkem toho či onoho 

literátského bratrstva.
169

 Většina zpěvníků byla součástí vybavení chrámového kůru a 

v případě luxusních zpěvníků, jako je třeba Ţlutický kancionál
170

 nebo v našem případě 

Staroměstský graduál, mohlo jít pouze o doklad movitosti a mecenášství donátorů.  

                                                           
163

 K němu ROUBÍK 1930,349; DVOŘÁK 1973,17. 
164

 V roce 1548 byla dokončena přestavba Betlémské kaple „pro čest a chválu boţí a slavné paměti Mistra Jana 

Husa.― Tehdy byla kaple zbavena dřevěného stropu a její prostor byl zaklenut do tří řad nových osmibokých 

sloupů. V této podobě se kaple dočkala Rudolfova majestátu v roce 1609 a mnohoslibné správy Jednoty bratrské, 

která však záhy skončila. Krátce na to Ferdinand II. odevzdal betlémskou kapli jezuitům. viz KUBÍČEK 1960, 26. 
165

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. Viz k němu HAMMERSCHMID 1717,65; Ottův slovník naučný XV, Praha 1900, 

1031. 
166

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 330. 
167

 HORYNA 2008, 39 viz také KROPÁČEK 1952, 35. 
168

 HORYNA 2008, 39. 
169

 HORYNA 2008, 39. 
170

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 



27 

 

Literátské bratrstvo při betlémské kapli je pramenně doloţeno k roku 1565
171

 a k roku 1619 

v závěti Anny Fuglové (Voglové), vdově po Martinu Fuglovi.
172

 J. Srba a F. Tadra citují 

závěť, kde uvádějí, ţe A. Fuglová odkázala jmění v hodnotě 7000 kop míšeňských literátům 

praţským – „pánům starším literátům, nynějším i budoucím, k ruce všeho bratrstva 

literáckého kostelův a osad: Matky Boţí před týnem, sv. Michala, sv. Mikuláše, sv. Havla, sv. 

Jiljí a kaple Betlémské v tomto Starém městě Praţském“.
173

   

M. Kratochvílová spojila jednoznačně Staroměstský graduál s majetkem literátského bratrstva 

při Betlémské kapli na Starém Městě praţském.
174

 Zvýšil se tím počet uměleckých děl, která 

se dochovala z této kaple, s jejíţ historií je spojeno působení mistra Jana Husa. M. 

Kratochvílová se domnívá, ţe obsah básnického akrosticha na fol. 1r [1] Staroměstského 

graduálu, který dnes není čitelný, bude souviset nebo se odvolávat na osobnost Jana Husa. A 

to by byl také důvod, proč by byl list poškozen.
175

 Tato básnická akrosticha se obsahem či 

jednotlivým motivem zpravidla dotýkala konkrétního prostředí, pro které byl rukopis určen. 

Pro srovnání ve Ţlutickém kancionálu,
176

 který je taktéţ z dílny Jana Táborského z Klokotské 

Hory, se na fol. 3v nachází básnický akrostich, který se odvolává na Ţlutické měšťany: „…O 

prawdu stáli Zluticţtij Miessťanee, Rozumnym dali yazykem nakladnee, Sobie dielati, knihy 

tyto psáti…“
177

 Konkrétně se tady nemluví o literátském bratrstvu, ale o záměru ţlutických 

měšťanů zpívat ze zpěvníku. To odpovídá typu laického měšťanského chrámového zpěvu, 

který byl od doby kolem roku 1490 charakteristický pro utrakvistická i katolická města 

v Čechách.
178
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 Literáti v roce 1565 zpívali v Betlémské kapli při pulpitu na kruchtě. Viz TEIGE 1914,831,č.110; GUTH 1917. 
172

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 330; viz WINTER 1895,950; SRB/TADRA 1886, 22. 
173

 SRB/TADRA 1886, 22. 
174

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 330. 
175

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 330. 
176

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
177 Celé znění: „Jasnost Slunecţna, wssecko oswěcuge, A prawda wiecţna , wssudy swítiezuge, Nic yasnieyssiho 

slunce, sylnieyssího,prawdy wietssího.Temnost yasnosti musy postupiti, A blud  s kaţdau lstí, prawdie 

vstupiti,Blaţená prawda , bídna s bludná krziwda, ne zyskáť nikdá. O prawdu stáli Zluticţtij Miessťanee, 

Rozumnym dali yazykem nakladše, Sobie dielati, knihy tyto psáti, chtyc snich zpiwati. Ke cti a k chwale wotcy 

nebeskému, Y take stale, spasyteli swému, Z srdce praweho nemagijc ţádného, Boha giného, K niemuţ by 

zrození, o spaseni mieli, Lest poblauznenij, lidská opustili, On sám Krystus pán wecna prawda gei znam,y 

wernym wssem nám,Krystus Bůh nass pán, ţiwot dwerze cesta, On gest wůdce sám do weczneho Miesta, Tomu 

samému y Duchu swatemu, cţest chwala gemu. Swatým  nesslussi, Boţské cti dawati, Krystu przislussi samému 

wolati, E y ty pane nass, genţ ţadnému nedáss, cti   kteruţ sam mass, Hlasy y srdcem my k tobie woláme, O 

rodowníkem smirty tebe zname, Racţ nam wssem dati w twe prawde wzdy stati, Y setrwati. Rukau Vcţedlnika 

mého Wawrţince przigmi bílého Tyto knihy notowány Psány, ssťastnie dokonany 1558. IT.  A wssecko na misto 

dokonano Wsobotu pred kwietnau nedělj pril. in. Am.“srov. MALINOVSKÝ, 120 Začáteční písmena kaţdého 

verše navíc dávají dohromady jméno Jan Táborský z Klokotské Hory. Viz MALINOVSKÝ, 120. 
178

 HORYNA 2008, 39. 
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Důvodem přelepení veršů na fol. 1r [1] Staroměstského graduálu v pobělohorském období 

byla podle M. Kratochvílové, jak jiţ bylo řečeno výše, patrně zmínka o mistru Janu Husovi, 

která by opět poukazovala na jiţ výše navrhovanou provenienci Staroměstského graduálu.
179
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 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 330. 
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4. Výzdoba Staroměstského graduálu 

V graduálu je celkem 34 iluminovaných stran. Pouze 1 strana má celostrannou iluminaci, a to 

na fol.1v obsahující erb Starého Města praţského [2]. Dále se v graduálu nachází několik folií 

s iluminacemi přes půl aţ dvě třetiny strany, jsou to fol.7v [4], 102v [14], 187v [29]. A pak 

jsou zde dvě folia s většími kaligrafickými iniciálami – fol.12r [5], 149 bis v [17], jejichţ 

autorem by mohl být Jan Táborský z Klokotské Hory nebo jeho písař Matěj Pecka z Klatov. 

Systém výzdoby se drţí soudobého rozvrhu výzdoby chorálních knih, tzn. incipitní 

ornamentální nebo figurální iniciála umístěná k levému hornímu rohu folia, případně je někdy 

iniciála umístěná do poloviny folia k levé straně. Nejvýznamnější podíl ve výzdobě 

chorálních knih mají iluminace vloţené do vnitřního pole iniciál.
180

 Tyto iluminace se přímo 

vztahují k obsahu příslušného textu, z kterého pak logicky vychází jejich ikonografický 

program.
181

 Ve Staroměstském graduálu jsou iniciály s figurální výzdobou ve vnitřním poli 

iniciály časté.
182

 Pokud iniciála nemá ve vnitřním poli figurální výjev, tak je zdobena precizně 

namalovaným damaškovým vzorem.
183

 Incipitní iniciály jsou vloţené do plastických 

kazetových rámců, které jsou čtvercového formátu. Těla iniciál jsou tvořena zaostřeným 

kadeřavým akantem.
184

  

Na stranách s iluminovanými incipitními iniciálami se zpravidla objevují bordury s bohatou 

rostlinnou ornamentikou. Tato rostlinná ornamentika zahrnuje rostliny od fantastických aţ po 

určitelné rostlinné druhy, různé typy rozeklaného zaostřeného kadeřavého akantu a kroucené 

lodyhy.
185

  Po stranách folia jsou většinou tyto rostlinné bordury
186

 doplněny erby nebo 
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 Srov. KRATOCHVÍLOVÁ 2004, 335. Viz  kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
181

 Srov. KRATOCHVÍLOVÁ 2004, 335. Viz  kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu.  
182

 Fol.3r [37] Iniciála W s králem Davidem klečím před bolestným Kristem na oblacích; Fol. 60v [68] iniciála P 

s rounem Gedeonovým; Fol.77r [80] iniciála D s Adorací dítěte; Fol.145r [108] iniciála M s Nanebevstoupením 

Krista; Fol.150r [127] iniciála D se Sesláním Ducha svatého; Fol.154r [148] iniciála P s Nejsvětější trojicí; 

Fol.157r [159] iniciála P s Poslední večeří Páně; Fol.169 bis [24] v iniciála R s Pannou Marií drţící malého 

Jeţíška; Fol.174 r [198] iniciálaO s Jákobovým ţebříkem; Fol. 211 r  [224] iniciála P se Zvěstováním Panně 

Marii; Fol.224 r [231] iniciála G s malým Jeţíškem zabíjejícím draka; Fol.239r [234] iniciála N s Kristem 

v očistci; viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu.  
183

 Např. iniciála P na fol. 19r [61] nebo iniciála T na fol.41r [63]. viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby 

Staroměstského graduálu. 
184

 Iniciály jsou na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 133r [106], 158r [182], 160r 

[185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
185

 Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v 

[23], 169 bis v [24], 178v [26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz kapitola 4.3. Shrnutí 

výsledků rozboru výzdoby. 
186

 Fol.7v [4], 19r [6], 41r [7], 57r [8], 60v [9], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 145r 

[16], 150r [18], 154r [19], 158r [21], 160r [22], 167v [23], 169 bis v [24], 174r  [25], 178v [26], 179r [27], 181r 
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cechovními znaky,
187

 ptactvem,
188

 motýlem,
189

 kartuší,
190

 andělem
191

 a polopostavami.
192

 

Dále výzdoba v borduře pod kolumnou, která je buď v duchu typologického paralelismu
193

, 

nebo obsahuje rostlinné motivy
194

 a erby donátorů
195

. V některých případech jsou i po 

stranách folií v borduře biblické výjevy zasazeny do lištových rámců.
196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
[28], 188r [30], 211r [31], 224r [32], 239r [33], 319r [34]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby 

Staroměstského graduálu. 
187

 Fol.77r [11], 102v [14], 133r [115], 145r [16], 150r [18], 154r [19], 157r [20], 160r [22], 178v [26], 239r 

[33]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
188

 Fol.145r [16]Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
189

 Fol.7v [4] Viz. kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
190

 Fol.145r [16] Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
191

 Fol.145r [16] Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
192

 Rodokmen Kristův na fol.60v. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
193

 Např. fol.145r [16]– iniciála M obsahuje výjev s nanebevstoupením Krista a výzdoba pod kolumnou obsahuje 

výjev Eliáše ujíţdějícího do nebes. Dále fol.154r [19] a157r [20]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby 

Staroměstského graduálu. 
194

 Fol.167v [23], 319r [34]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
195

 Fol. 60v [9], 179r [27], 188r [30]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
196

 Fol. 3r [3], 157r [20]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu  

Staroměstský graduál je rukopisný kodex, napsaný česky na pergamenu. Uloţený je 

v Národní knihovně ČR pod signaturou XVII.A.40. Rozměry graduálu, jak je u takovýchto 

knih obvyklé, jsou grandiózní. Výška kaţdého folia je 58 cm, šířka 39 cm.
197

 Rozměry vazby 

graduálu jsou 61,3 x 41,1 x 1,3 cm.
198

 Dřevěné desky jsou potaţené kůţí, zdobenou 

koncentrickými rámci s rostlinnými ornamenty, místy jsou patrné kartuše a moţná 

karyatidy.
199

 Vazba je jiţ dost omšelá a její zdobení lze špatně identifikovat. Po středových, 

rohových kováních a kováních hran jsou dochovány jen jejich otisky, ani ţádný ze dvou 

řemínků není dochován.
200

 Pod středovým kováním na přední desce (FC) je vytlačeno jméno 

knihaře Jana Komora a datum zhotovení vazby 1565: Jan Komor 15 knihař 65. Na hřbetě (SP) 

štítek se starší signaturou (?) 67 a poškozený štítek s částí současné signatury (A.40).
201

 

Desky jsou pokroucené a stejné je to i s jednotlivými listy graduálu. Přední přídeští má příčné 

trhliny blízko středu a zadní je konvexně pokřivené v celé své šířce.
202

 

                                                           
197

 J. Beringer píše, ţe je to český rukopis na pergamenu z let 1561–1565. „Knihu vázal Jan Komár. Na desce 

jsou poznamenáni písaři; první dvě písně psal a notoval Matěj Pecka z Klatov; ţák Jana Táborského, od něhoţ 

jsou písně ostatní. Malíř není jmenován.― Viz BERINGER 1892, 87. J. Truhlář píše, ţe „mnohé listy scházejí, 

zejména jest vyříznuto officium k M. Janu Husi.― Viz TRUHLÁŘ 1906, 42.  Viz nejnověji GRAHAM 2006, 381. 
198

 GRAHAM 2006, 381. 
199

 GRAHAM 2006, 381. Jiţ K. Chytil píše, ţe výzdoba vazby graduálu se dělala pomocí válce-rolla, na jehoţ 

plášti byly vyryty různé obrazce. Otáčením válce se pak následně vtlačily do vazby, a tím byla vytvořena 

výzdoba. Uvádí, ţe touto technikou byly zdobeny vazby kancionálů 50. a 60. let 16. století, které vznikaly 

v dílnách Jana Táborského z Klokotské Hory, Matouše Ornyse z Lindperka a Jana Kantora Starého. Jmenuje 

mezi nimi i Staroměstský graduál. Viz CHYTIL 1898, 30–31. Dále např. obecně k vazbě NUSKA 1962; VACEK: 

1972; JANÁKOVÁ/ VONDRÁČEK 1995; VOIT 2008.  
200

 M. Bohatcová ke kniţní vazbě 16. stol. uvádí: Dominantová kompozice je charakteristickým rysem zlacených 

renesančních vazeb a objevuje se u nás uţ od počátku dvacátých let 16. století. Jejím ústředním prvkem je plošná 

větší či menší dominanta otištná z knihařské plotny, posazená do středu desky a vyplněná ornamentálními, 

figurálními či scénickými motivy. Ostatní výzdobné prvky dominantou kompozice dominantu pouze zdůrazňují 

a jsou jí podřízeny.― Viz BOHATCOVÁ 1990, 251. 
201

 Na to upozorňuje jiţ TRUHLÁŘ 1906, 42. Viz Nejnověji GRAHAM 2006, 381–382. 
202

 GRAHAM 2006, 381. 
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Hudební notace je většinou rhombická, klíče jsou C a F, příleţitostně se vyskytuje černá 

mensurální notace. Rozvrţení sloupce textu není nikterak zvláštní. Na listu je zapsáno 

většinou devět notových osnov s doprovodným textem, případně dva řádky textu nahrazují 

jednu notovou osnovu.
203

  

I na Staroměstském graduálu se podepsala cenzura.
204

 Podle údajů soudobé foliace schází po 

jednom listu za fol. 3, 7, 20, 33, 40, 42, 46, 47, 56, 137, 199, 206, 236, 238 a 290, dva za fol. 

13, 140 a 337, čtyři za fol. 101 a 163, pět za fol. 157 a 261 a deset za fol. 270.
205

 Text na fol. 

1r [1] je poškozen začerněním a na fol. 5v vyškrabáním.
206

 Fol. 102r bylo přelepeno papírem, 

fragmenty textu jsou čitelné jen v jeho spodní části. Z fol. 174 [25] a 211 [31] je odříznut 

vnější spodní roh, v obou případech s výzdobou, u fol. 224 [32] je odříznuta jeho spodní 

polovina.
207

 J. Beringer navíc popisuje dalších 5 folií, které se však v graduálu v současnosti 

nenacházejí.
208

 Je to folio, které obsahovalo iniciálu O ve vnitřním poli nejspíše 

s vyobrazením „Šimona na stromě sedícího.―
209

 Dále folio s iniciálou C ve vnitřním poli 

s „Bohem Otcem ve slávě, obklopeným anděly― – to mohl být Kristus Pantokratus, folio 

s iniciálou R s apokalyptickým výjevem, pod kolumnou s umučením svatého.
210

 Dále ještě 

dva listy jeden s iniciálou Z se Zvěstováním Panny Marie a druhá s iniciálou W se znameními 

apoštolů a rozeslání sv. apoštolů.
211

 Pokud popisované listy skutečně byly součástí graduálu a 

byly odstraněny po roce 1892,
212

 je zvláštní ţe by se zde opakoval výjev Zvěstování Panně 

Marii, který se uţ nachází ve vnitřním poli iniciály P na fol.211r [224]. 

Liturgický obsah graduálu 

Staroměstský graduál je liturgická kniha obsahující části mše zpívané sborem. Slouţila 

pravděpodobně literátům zpívajícím při Betlémské kapli.
213

 Reprezentuje typ liturgického 

                                                           
203

 GRAHAM 2006, 381. 
204

 M. Kratochvílová uvádí, ţe z kniţního bloku bylo vyřezáno 26 folií, z nichţ některá byla asi iluminována a 

mezi kterými byly zpěvy k svátku mistra Jana Husa. Částečně čitelné zůstalo ţivé záhlaví a incipit Kyrie 

summum ke svátku Mistra Jana Husa na fol.5v: „Památku utěssenij slawijce mistra Jana Husa, 

Jeronýma,Michala w nichţ prawa wira byla wydali pro zákon…― viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. 
205

 GRAHAM 2006, 381. 
206

 BERINGER 1892, 87. 
207

 O výřezech píše jiţ J. Beringer. Viz BERINGER 1892, 87; KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. Nejnověji k tématu 

GRAHAM 2006, 381–382. 
208

 Srov.BERINGER 1892, 89. 
209

 BERINGER 1892, 89. 
210

 Srov. BERINGER 1892, 89. 
211

 Srov. BERINGER 1892, 89. 
212

 Rok kdy J. Beringer publikoval popis graduálu. Viz BERINGER 1892, 87–90. 
213 Viz kapitola 3.0. Donátoři Staroměstského graduálu. 
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zpěvníku běţného v období 1540–1620.
214

 Tento typ zpěvníku byl uţíván v prostředí česky 

zpívajících utrakvistických literátských bratrstev a školních sborů.
215

 Repertoár zahrnuje 

zpěvy ke mši o svátcích a nedělích. Nápěvná sloţka se drţí tradičních a starobylých melodií, 

které většinou existovaly jiţ v předhusitském období.
216

 Graduál vznikl přímo v dílně Jana 

Táborského z Klokotské Hory,
217

 který je také autorem řady českých textů.
218

 

Přední přídeští (FS) 

Rubrika: Endecasillabon 

Incipit: „Aj léta boţího patnáctistého šedesátého a k tomu prvního / tato kniha u Táborského 

Jana rukou Matěje Pecky jest napsána / z Klatov, kterýţ jest byl učedlník jeho ale však on 

nedělal toho všeho / neţ tolik to dvě ţe psal a notoval všecko jiné Jan Táborský sám konal / 

krom malování a krom kněh svázání bohu chvála, čest, věčné děkování.“ 
219

 Jazyk textu je 

český. 

Fol. 1r [1] 

Toto folio je částečně zničené. Nacházela se na něm pravděpodobně báseň vztahující se 

ke Staroměstskému graduálu.
220

 Pod nečitelným textem básně se nachází text vztahující se 

                                                           
214

 GRAHAM 2006, 381. 
215

 HORYNA 2008, 40 viz SRB/TADRA 1886. 
216

 HORYNA 2008, 40. 
217

 Viz kapitola 2.1. Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské Hory. 
218

 HORYNA 2008, 40. 
219

 Srov. SOUČKOVÁ 2010, 20. 
220

 Např. ve Ţlutickém kancionálu (Ţlutice, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565 se tato 

báseň dochovala ve znění: „Jasnost Slunecţná, wssecko oswěcuge A prawda wieczna , wsaudy switiezuge, Nic 

yasneyssiho slunce, sylnieyssiho, Prawdy wietssiho. Temnost yasnosti musy postupiti A blud  staţ dau lsti, 

prawdie vstupiti, Blazena prawda , bidna s bludem křiwda, ne zystáť nikda.Oprawdu stali Zluticţty Miessťanee, 

Rozumnym dali yazykem nakladše, Sobie dielati, knihy tyto psati chtyc snich zpiwati. Ke cti a k chwale wotcy 

nebeskemu Y take stale, spasyteli swému Z srdce praweho nemagyc ţádného Boha jiného, K němuţ by zrzení, o 

spaseni mieli Lest poblauzneny, lidsta opustili On sám Krystus pán wecna prawda gei znam y wecznym wssem 

nam, Krystus Bůh nass pán, ţiwot dwerze cesta On gest wůdce sám do weczneho Miesta Tomu samému y Duchu 

swatemu, cţest chwala gemu. Swatým  nesslussi, Boţské cti Danti K  Krystu przslussi samemu wolati E y ty pane 

nass, genţ ţadnému nedáss, cti   kteruţ sam mass. Hlasy y srdcem my k tobie woláme Orodowníkem smizcy tebe 

zname Racţ nam wssem dati w twe prawde wzdy stati Y setrwati. Rukau Vcţedlnika mého, Wawrţince przigmi 

bílého  Tyto knihy notovány Psány, ssťastnie dokonany 1558. IT. A wssecko na misto dokonano Wsobotu pred 
kwietnau nedělj pril. in. Am.“ Báseň cituje v celém znění jiţ J. E. Vocel. Viz VOCEL 1859, 10. viz Kapitola 3.0. 

Donátoři Staroměstského graduálu. 
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k osobě Jana Táborského z Klokotské Hory,
221

 který obklopuje erb Jana Táborského z 

Klokotské Hory.
222

 Jazyk textu je český. 

Fol. 1v [2] 

Celostraná iluminace s erbem Starého Města pražského.
223

  

Pod iluminací text: „NB subscriptio aureo charactere haec sonat: Erb Starého Města 

praţského M D LXV.“ 

1. Oddíl graduálu fol. 3r [3]–56v  České zpěvy mešního ordinaria - Kyrie, Et in terra 

(=Gloria),
224

 Sanctus, (Agnus Dei).
225

 Členění odpovídá rozvrhu latinských graduálů, tedy na 

začátku jsou řazeny zpěvy ordinaria missae.
226

  

Kyriale
227

 na fol. 3r [3]–40v; Fol.3r [3] Kyrie Sumum. „Vsemohucy wotţe wetţný Boţe 

stworitely wssech wěcy ţadostiwě prosyme smiluy se nad nami…“  Na fol.3r [3] je ve 

vnitřním poli iniciály W výjev s klečícím králem Davidem před bolestným Kristem na 

oblacích [37]. Pod kolumnou je v borduře výjev s mladistvým Davidem, který přemáhá 

Goliáše [47]. Při pravém okraji folia v borduře jsou 3 obdélníkové výjevy pod sebou, dva 

donátoři [3], 
 
Judita s hlavou Holoferna [45], Ester [49].

 228
 

                                                           
221

 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
222

 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
223

 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
224

 Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu) náleţí k četným hymnům, které vznikaly a zpívaly se od 

nejstarších dob církve, ještě dříve neţ se vlastním „kancionálem― církve staly ţalmy. V německy mluvících 

zemích patří Gloria mezi texty, na jejichţ jednotném překladu se v rámci ekumenických snah shodly různé 

církve. Při mších se gloria zpívá pouze o slavnostech a svátcích, při zvláštních příleţitostech a o nedělích mimo 

dobu postní a adventní. viz ADAM 2008, 190. 
225

 Výběr námětů pro iluminované incipity oddílu ordináriům missae, který obsahuje zpěvy společné při všech 

mších (kyrie a Gloria, Sanctus a Agnus Dei), charakterizuje poměrně ustálená ikonografie. Jiţ pozdně gotické 

graduály měly tradičně iluminovány dva incipity Kyrie eleyson cuntipotens gestor (Pane smiluj se) a Sanctus 

pater judex. Viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 100. 
226

 Srov. VLHOVÁ–WÖRNER 2005, 83.  
227

 Zvolání (aklamace) Kyrie eleison bylo známo jiţ v pohanském starověku jako hold boţstvu nebo vládci, 

kterému příslušel hold jako boţstvu. Církev vztahovala tento hold na Krista ve smyslu Pavlových epištol jako na 

svého boţského Pána.  Na východě byly tyto aklamace známy nejprve v rámci prosebných litanií, na jejichţ 

jednotlivé prosby odpovídali lidé slovy: Pane, smiluj se (Kyrie eleison). Na západě se tyto litanie posunuly 

z konce bohosluţby slova, kde měly původně místo, více dopředu a následně získaly po vynechání proseb svou 

dnešní podobu. Kyrie by měla pokud moţno zpívat celá obec. Pokud je zvolání Kyrie jiţ součástí vstupní písně 

(česká lidová píseň, německá leisy) můţe obvyklé kyrie odpadnout. Viz ADAM 2008, 190. 
228

 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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Fol. 7v [4] Kyrie
229

 Na tomto foliu chybí malovaná incipitní iniciála, zato je zde miniatura 

v borduře pod kolumnou zabírající téměř třetinu strany. Ve zlatém lištovém rámci je zasazen 

křest Krista v Jordáně [52].
230

   

Ve Staroměstském graduálu nechybí Kyrie o přikázáních boţích na fol.9v (O przkazanij 

boţych), apoštolech na fol. 10r (O Apostolých), mučednících na 10r (O Mucţedlnícých), O 

vyznavačích na fol. 11r ( o Wyznawaczých),  pannách na fol.11v (O Pa[n]nách).
231

 Po Kyrie 

následuje Gloria s titulkem Et in terra, fol.14v–18v 

Fol.19r [6] Kyrie Welikonoczni. V levém horním rohu je ornamentální malovaná iniciála M 

[61].
232

                            

Fol. 41r [7]–42v: Te deum laudamus. „Tebe Boha chwalyme tebe pana wyznawame… 

?Chvalozpěv sv. Ambroţe Te deum laudamus je vloţen za Umučení Páně (O Umucţení 

Pá[n]a Krysta), které je na fol.40r–40v, čili se pravděpodobně zpíval o Velikonocích.
233

 Na 

fol.41r [7] je v levém horním okraji folia malovaná iniciála T [63].
234

                 

 Fol. 43r–56v: Sanctus, Agnus Dei. 

Jazyk textu je český. 

2. oddíl graduálu: fol.57r [8]–180v obsahuje proprium missae, které je rozděleno na 

Proprium de tempore (temporál)
235

 et de sanctis (sanktorál).
236

 Temporál je oddíl zpěvů 

                                                           
229

 Kyrie eleison byly původně melismatické zpěvy na stručné řecké invokace  Kyrie eleison, Christe eleison. Na 

kaţdou slabiku připadalo více tónů melodie. Při českém otextování byla kaţdému tónu podloţena jedna slabika. 

Charakter hudby se tedy diametrálně proměnil.viz HORYNA 2008, 40. 
230

 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
231

 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz BRODSKÝ 2008, 18. 
232

 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
233

 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz BRODSKÝ 2008, 18. 
234

 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
235

 Srov. VLHOVÁ–WÖRNER 2005, 83. Oddíl graduálů proprium de tempore obsahuje proměnné části mše na 

základě posloupnosti církevního roku. Obsahuje tedy formuláře pro neděle a pohyblivé svátky liturgického roku. 

Malířská výzdoba se ponejvíce soustředí právě v tomto oddílu. V nejstarších dochovaných graduálech je tento 

díl dokonce jediný iluminovaný. Ikonografie struktury malířské výzdoby propria de tempore  se řídí posloupností 

liturgického roku, respektive cyklem událostí Kristova ţivota.viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 31. 
236

 Srov. VLHOVÁ–WÖRNER 2005, 83. Tento oddíl obsahuje proměnné části mešních zpěvů, které se vtahují ke 

svátkům s pevným datem. Tento oddíl se řídí posloupností liturgického roku. Oproti struktuře iluminovaných 

incipitů officií propria de tempore charakterizuje tento oddíl z hlediska výběru iluminovaných incipitů volnější 

systém a větší variabilnost. Viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 67. Ikonografie propria de sanctis souvisí bezprostředně 

s hagiografickým zobrazováním světců. Podle Pavla Černého se nejčastěji objevují doklady zobrazení světců ve 

středověké kniţní malbě českých zemí v rukopisech, které nemají primárně hagiografický charakter – viz ČERNÝ 

1999, 5–33. 
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propria pro hlavní svátky roku počínaje adventem přes Vánoce, postní období, Velikonoce aţ 

k svátku Boţího Těla. Na konci oddílu jsou propria označena jako nedělní nebo k libosti, 

jednotlivé neděle tedy nemají vlastní texty, ale celkem libovolně se zpěvy vybíraly z tohoto 

oddílu.
237

 

Fol. 57r[ 8]–60r: Antifony v advent před Rorate, „Antifony w adwent p[ře]d Rorate. Ay Anděl 

páně Marygi paně zwěstowal gest…“  Na fol.57r [8] je v levém horním rohu malovaná 

iniciála A [65].
238

  

Fol. 60v [9]–73r: Oficium o vtělení Pána Krista v advent, „Officium O wtelení pa[n]a Krysta. 

Prorok swatý Yzayáss prorokoval y toho ţádal a řka o rosu dayte nebesa s húry a 

woblakowe…“ Na fol. 60v [9] se v levém horním rohu nachází malovaná iniciála P ve 

vnitřním poli se scénou s Gedeonem [68]. Na okraji a v borduře pod kolumnou je kmen 

Jesse.
239

 

Fol. 73v [10]–80r: Narození Páně, „Prwní msse na den Narozeni pana Krysta. Hospodin 

wotec Bůh pr[i]zel gest ke mně syn můy milý…“ Na fol. 73v [10] je v levém horním rohu 

malovaná ornamentální iniciála H [77]. Druhý oddíl graduálu zahrnuje ostatní zpěvy ke mši 

svaté v pořadí církevního roku, počínající antifonami na fol. 57r [8]–60r, poté následují zpěvy 

Na den Narození Páně pro první mši na fol.73v, druhou mši na fol.74r a velikou mši nafol.77r 

[11] „Na den slawny Narozeni pana Krysta. Na welike Mssi. Dítě milé adwente narodilo se 

nám a Syn Boţí z veliké lásky a milosti dán gest nám…“ 
240

 Na fol.77r je uprostřed strany k 

levému okraji folia se nachází iniciála D ve vnitřním poli se scénou Adorace dítěte [80].
241

 

Pod kolumnou v borduře se ve zlatém rámci s vejcovcem nachází scéna se zvěstováním 

pastýřů [90].
242

 

Fol. 80v–81r [12]: Mláďátka, fol.80v „Officium o mláďátkách. Zaust maliczkých nemluvňátek 

pane Boţe a těch kterýţ przy poţiwagy ráczyl sy do konati…“.    Na fol.81r [12] „O 

Mladatkach“ text pokračuje „chwaly hodného veliký potţet skwútyho zástupu mučednického 

na zemi na nebi przeslawny králi…“ 
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 HORYNA 2008, 40. 
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 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz BRODSKÝ 2008, 19. 
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 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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Fol. 81r [12]–82v: Křest Páně, „O křtění pána Krysta. Ay yak przissel gest na swět k nám …“ 

Na fol.81r [12] při spodním okraji k levé straně je malovaná iniciála A [98].
243

   

Fol. 82v–83v: Obrácení sv. Pavla, „O wobrácení swatého Pavla. Wim zagisté komu sem 

uwěrzil tak swatý Pawel nádoba Boţí wywolená…“ 

Fol. 84r [13]–87r: Očišťování Panny Marie (Hromnice),
244

 „O Hromnicych. Prziyali sme Boţe 

milosrdenství twe…“ Na fol.84r [13] v levém horním rohu je malovaná iniciála P [100].
245

 

Fol. 87r–88r: O masopustě v kteroukoli chceš neděli, „O Masopustě w kteraukoli chcess 

Nedieli. Wsecka země bog se tebe pane Boţe náss neb ty pane hrzisné lidi a rozpustilosti w 

wosskliwosti máss…“ 

Fol. 88r–91r: Antifony v Devítníku
246

 a v půstu, „Antifony w Devitnik a w půstie. Smilug se 

nad námi náss milý pane w toběť my samém …“ 

Fol. 91r–96v: Oficia za hříchy, „Officium za hrzíchy. Gestli nás budess suditi wedle nassich 

neprawosty…“  

Fol. 96v–99r: O sv. Duchu v Devítníku a v půstu, „O sw[atém] Duchu w Dewítník a w puostě. 

Pán Bůh rzel ne pro wás zrekl ne pro wás ucziním ale pro gméno mé swaté…“ 

Fol. 99v–101v: O sv. Trojici v Devítníku a v půstu, „O s[waté] Trogici. Poţehnané swětlo 

wěcţné Bouh wotec stworzitel studnice poczátek wsseho…“ 

Fol. 101v: O těle Boţím v Devítníku a v půstu, „O Tele boţím w dewítník a w puoste. Chleb 

s nebe dal gest synům Izrahelským Buoh wotec ale nám krzestanuom zůstawil Krystus tělo 

swé swaté a krew swú…“ 
247

 

                                                           
243

 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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 Svátek Uvedení Páně do chrámu (2. února) 40 dní po Vánocích se opírá o události popsané v L 2,22–39, kde 

stojí v popředí více Kristus neţ jeho matka Panna Marie. Na východě se tento svátek, o němţ se zmiňuje jiţ 

poutnice Egeria, názývá Svátkem setkání, tj. Jeţíšovo Setkání v chrámě se Simeonem a Annou. Někdejší 

oficiální název svátku Očištování Panny Marie (Purificatio) byl pouţíván aţ do roku 1969, lidově Hromnice. Viz 

ADAM 2008, 376. 
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 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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 Devítník = Septuagesima, sedmdesátý den před Velikonocemi. viz ADAM 2008, 367. 
247

 Svátek Boţího těla - Slavnost Těla a Krve Páně patřil ve své době k nepopulárnějšímslavnostem církevního 

roku. Repertoár pro tento den byl, na rozdíl od ostatních svátků temporálu a sanktorálu, neustále rozšiřován a 

obměňován. Podle H. Vlhové právě do tohoto zpěvu často pronikaly prvky dobové husitské ideologie.viz 

VLHOVÁ–WÖRNER 2005, 86. 



38 

 

Fol. 102r–102v [14]: závěr neurčeného oficia – text na foliu je nečitelný, list byl 

pravděpodobně přelepen neznámým listem papíru a pak nešetrně odtrţen. Dobře lze přečíst 

jen poslední řádek: „wotec nebesky y geho syn milý kterýţ tu wiec.― Na fol.102v [14] text 

pokračuje: „spasy cedlnú nám dal gest y vtiessitel mily Duch swaty kterýţ pomocník byl toho 

wsseho...“ Na tomto foliu 102v [14] je přes dvě třetiny strany miniatura s dvěma výjevy. 

Incipitní iniciála zde není. Zhruba uprostřed folia je scéna s klečícím donátorem před 

Kristem [14], a pod ní je Kristův vjezd do Jeruzaléma [103].
248

 

Fol. 103r–111r: Procesí v Květnou neděli,
249

 „Processy v Kvetnu nedeli. Spasyţ se pane synu 

dawiduow poţehnaný…“ 

Fol. 111r–137v: Oficia o umučení pána Krista na Velký Pátek a velikonoční (včetně oficia k 

velikonočnímu procesí), „Officium o umučení Pana Krysta. My zagisté  genţ sme vykaupeni a 

z muk wyswobozeni muoţeme se pochlubiti krziţem…“  

Na fol.133r [15] „Wstal gest pán Geţíss z hrobu sweho kterýţ a nás wisel na strzizi  Alleluya. 

Na Welikunoc przed Processy. Widěl swatý Jan an woda czista…“ Uprostřed strany k levému 

okraji folia je malovaná iniciála W [106].
250

 

Fol. 138r–142v: K Zmrtvýchvstání Krista, „O Wzkrzissení Pa[n]a Krysta. ya  Diwné gest twé 

umění gemuţ na zemi diwněyssího není ktoţ w něm a pro něg…―  

Fol. 144r: „Welikonoczní. wal mnoho dobrého zgednal těm ktoţ w tie…“ Na poslední čtvrtině 

folia začíná oficium za déšť a čas. „Za desst a za cţasy. Pane králi Boţe genţst rozmnoţil 

Abrahamowo plémě rozmnoţ a day nám desst tuhy yasny czas.“ 

Fol. 145r [16]–149 bis v: Oficium k Nanebevstoupení Krista, „O Wstaupeni pana Krysta. sti 

obweselugess srdce lidska dáwage wino s nassi poţitecţnosti…“ Na fol.145r [16] „O 

Wstaupeni pana Krysta, Muţy Galileyssty Andělé rzekli co se diwytte…“ je uprostřed folia při 

levém okraji umístěna iniciála M, která má ve vnitřním poli iniciály miniaturu 
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 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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 Slavnost Květné neděle zahajuje Svatý týden před velikonočními svátky, je vrcholem celého církevního roku. 

Zároveň tím začíná období, v němţ lze pozorovat největší koncentraci liturgického dění ve smyslu nevšedních 

liturgických obřadů. Podstatou celé slavnosti je oslava Jeţíšova triumfálního příjezdu do Jeruzaléma a celé slávy, 

která tento příjezd provázela. Nejdůleţitější částí liturgie Květné neděle je slavné procesí a vstup do chrámu za 

účelem zpřítomnění celé velké události v Jeruzalémě. viz RATAJ 1999, 9. 
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 Viz Kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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Nanebevstoupení Krista [108]. Pod kolumnou v borduře je Eliáš ujíždějící v ohnivém kočáře 

[16].
251

 

Fol. 149bisv [17]–153v: Ke svátku sv. Ducha, „O duchu swate. Antifona. Zawitay Swaty 

Dusse naplň twych wssech werných…“ 

Na fol.150r [18] „O duchu swatem. Ducha páně genţ obţywuge wssechny wěcy naplnil swau 

mocy..“ je iniciála D ve vnitřním poli se scénou seslání ducha svatého [127]. V borduře pod 

kolumnou je umístěna scéna pokřtění etiopského komorníka královny Kandaces jáhnem 

Filipem [138].
252

 

Fol. 154r [19]–156v: Ke svátku Nejsvětější Trojice, „O Neysweteyssi trogicy. Poţehnaná buď 

welebná cti y chwály hodná swata Trogice welice od nás y také nerozdílná genota…“ Na 

fol.154r [19] je malovaná iniciála P ve vnitřním poli se Svatou Trojicí s anděly [148]. Pod 

kolumnou v borduře je miniatura se scénou tří andělů na hostině u Abrahama [19].
253

 

Fol. 157r–157v: Ke svátku Těla a krve Páně, „O slawnosti Tela a Krwe pana Krysta. Pán 

Bůh, jehoţ chwálý w nebi andělé on nakrmil gest lid swůg…“  Na fol.157r [20] je iniciála P 

ve vnitřním poli se scénou Poslední večeře Páně [159]. Pod kolumnou v borduře je miniatura 

Izraelité sbírají manu [179].
254

 

Fol. 158r [21]–159v: O dni nedělním, „O dni Nedelnim. Poţehnaný Bohem zaswěcený den 

tento nad giné dni slawný wssi poctiwosti hodný den swáteczní nedělní kterýţ gest samým 

Bohem posvěcený…“ Na fol.158r [21] je malovaná iniciála P [182]. Po pravé straně folia je 

bordura zcela dole započatá postavou stojícího sv. Silvestra.
255

 

Fol. 159v–160r [22]: Gloria patri. „Tuto notowana gsau Gloria patri wssech tonůw wosmi. A 

przi kaţdém Introitu po Wezssi znamenáno g[es]t které zpiewati mass. Sláwa wotcy y Synu y 

synu y Duchu swatému Yakoţ byla na poczátku y nyní y wzdycky y na wěky wiekuw Amen.“ 

Tento úsek graduálu tvoří osm různých nápěvů Gloria Patri: „Sláva Otci i Synu i Duchu 

svatému, jakoţ bylo na počátku i nyní i vţdycky i na věky věků. Amen.― Osm různých 
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nápěvů se pouţívalo podle označení, které je provedeno římskými číslicemi uvnitř graduálu. 

To určovalo, který z osmi nápěvů se má v dané situaci pouţít.
256

 

 Fol. 160r [22]: rubrika: Počínají se oficia o svatých a najprve o svatém Janu Křtiteli Páně, 

„Pocznagy se officia s Swatych a neyprw O swatem Janu Krtiteli pane. Ţiwota matky mee nad 

wsetky syny ţenské przdiwne powolal gest mie pan Bůh můg gmenem mým od Anděla 

zwěstowaným…“  Na fol.160r [22] je malovaná iniciála Z [185]. Pod kolumnou v borduře je 

narození sv. Jana Křtitele [188].
257

 Texty officií prezentují ţivotopisy světců, jakoţto osob 

hodných následování, avšak nikdy jako zprostředkovatelů a přímluvců v nebi.
258

 

Fol. 161r–162v: Petr a Pavel, „Na s[watého] Petra a Pawla. Kdyţ Appostol swatý Petr 

wyweden byl z ţalárze Erodesowa rzekl nyní wím a známgistě ţe poslal pán Buoh Anděla…“ 

Officium o sv. Petrovi a Pavlovi obsahuje na fol.161v–162r utrakvistický pohled na 

papeţství: „Ty gsy Petr prawymť ya genţ sem sám mocný pán a na té skále kterúţ sy ty wyznal 

sám ne na tobě ale na sobě nebť sem ya skála teyţ skále sám já wssemohúcý a weczný pán 

mocně wzdělám swú milú a wěcznú Cýrkew swatú kterúţ sem krwí swa wykaupil.“
259

 

Fol. 162v–163v: Navštívení P. Marie, „Officium. O Nawsstiwení Pan[n]y Marye. Radugme se 

wssichni spolu w pánu Bohu twém milém spasyteli nassem den památný“  

Fol. 163v: Prokop. Officium o sv. Prokopovi je oslavou České země:„Alleluya budiţ Bohu 

weczná chwála Chwalteţ Pána Boha wotce y syna y také swatého ducha kraginy wssecky i 

také národ Cţeský….― 
260

 

Fol. 164r: Markéta a Rozeslání apoštolů, „O swaté Markétě, O rozeslání aposstoluow“  

Fol. 164r–166r: Máří Magdaléna (v rámci jejího oficia verše o sv. Anně, Martě, Voršile, 

Kateřině a Dorotě a pannách obecně) „O swaté Marygi Magdalénské. Radugme se wssichni 

obyto bylo wzdycky w Bohu spasyteli nassem den swátecţní…“  

Fol. 166r: Jakub, „O s[watém] Jakubu, O apostollých“  

Fol. 166r–167r: Anna, „O sw[a]té Annie. Radugme se. Alleluya chwalmeţ wssichni pána 

Boha swé[h]o stwořitele pa[n]ny wdowy ma[n]ţelé… „ 
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 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz. BRODSKÝ 2008, 20–21. 
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Fol. 167r–167v [23]: Marta, „O sw[a]té Martie. Radugme se. Alleluya zpiway rzisse 

křestanská Chwalmeţ pána Boha budeš mu nasse chwála wdeczná budeliť připrawená…“  

Fol. 167v [23]–169v: Proměnění Krista, „Officium. ke se welmi gegí hospodynstwi Geţissowi 

zalíbilo ţe přehrozné smrti…O Proměnění Pána Krysta. Kteréhoţ to Archanděl Gabriel od 

Boha ku Panně Marygi poslany welikého…“ Na fol. 167v [23] je malovaná iniciála K 

[193].
261

 

Fol. 169v–169 bis v [24]: Vavřinec, „O swatém Wawrinczy. Wyznání a krása srdeczna 

wnitrzni…“  

Fol. 169bisv [24]–170v: Nanebevzetí Panny Marie, „O na nebe wzetí Pan[n]y Marye. 

Radugme se wssichni o by to bylo wzdycky w Bohu stworziteli…“ Na fol.169 bis v [24] je 

uprostřed strany velká malovaná iniciála R [24], která má ve vnitřním poli miniaturu se 

sedící Pannou Marií držící na klíně stojícího malého Ježíška. Pod kolumnou je v borduře 

miniatura s Navštívením Panny Marie [195].
262

 

Fol. 170v: Bartoloměj, „O s[watém] Bartolomegi. Jako o Apossto[le]ch“ 

Fol. 170v–171v: Stětí Jana Křtitele, „O stětí s[watého] Jana. w mocy twé.m.v.Alleluya kaţdá 

dusse wěrná zpíway…“ 

Fol. 171v–172r: Narození Panny Marie, „O Narozeni panny Marye. Radugme se. Alleluya 

chwala buď Bohu wecznému Wotcy mocnému Geţissi maudrému y Duchu swatému 

dobrotivému od nás wzdána gemu…“ 

Fol. 172r–173v: Povýšení sv. Kříţe, „O swaté[m] Kzriţi. My zagysté. …Alleluya píseň 

radostná Bohu wotcy kterýţ skrze syna swého pána Geţisse…“ 

Fol. 173v–174r [25]: Ludmila, „Officium. O swaté Ludmille….Alleluya budiţ pánu Bohu 

wetţnému wetţná chwála kaţdý národ chwal Boha y také nasse země Czeská…“ Vlastní zpěv 

má i česká světice sv. Ludmila, který je podobně chápán jako officium sv. Prokopa – viz 

výše.
263
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 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz. BRODSKÝ 2008, 21. 
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Fol. 174r [25]–175v: Vysvěcení chrámu, „O posweceni Chramu Boziho. O kterak velmi 

hrozné gest místo toto rzel Jakob nebo tuto duom zagiste Boha wssemohúcyho…“ Na fol.174r 

[25] je uprostřed strany při levé straně folia malovaná iniciála O, která má ve vnitřním poli 

Jákobův žebřík [198] Pod kolumnou je v borduře Kristus a Zacheus [210].
264

 

Fol. 175v–176v: Václav, „O swatém Waclawu…Srdcem y yazykem náboţně prosýme tě 

nayswettejšší wotcţe pane pro gmého syna twého milého…“ Text k officiu sv. Václava, 

českého patrona, je pozoruhodně střídmý: „Chwalte Boha wssichni národové jazyka swými y 

také my wssichni wěrný Czechowé…“
265

 

Fol. 176v–177v: andělé (Michael archanděl), „Officium. O swatých Andělých. Chwalme pána 

Boha w nebeského ssukni Andělee y Archandělé geho y také mocný…“  

Fol. 177v–178r: Voršila a jedenáct tisíc panen, „O swaté Worzssile a XI M panen. Radug[m]e 

se…Alleluza buď Bohu chwála swatá panna gménem Worzssila byla gest znamenitého krále 

Brytanského dcera kteráţto mage míti chotie cţasneho syna krále Englického y zwolila sobě 

weczného krále Krysta nebeského.“   

Fol. 178r–179v: Všech svatých, „O wssech swatých. Antifo[n]a. Chwálu cţest wzdáwayte 

pánu Bohu swému sedicýmu na truonu wssichni geho wywolený…“ 

Na fol.178v [26] „O wsech swatych. Radugme se wsichni aby to bylo wzzdycky w Bohu 

stworziteli swem den swateczni…“ je v jedné třetině strany při levém okraji folia malovaná 

ornamentální iniciála R. Pod kolumnou je v borduře Daniel v jámě lvové.
266

 

Na fol.179r [27] „O wsech swatych. le radugme se Gezu Krysta Syna Boţího krále 

wetţného…“ není incipitní iniciála, ale pod kolumnou v borduře jsou alegorické postavy 

Střídmosti a Opatrnosti [27].
267

 

Fol. 179v–180r: Martin, „O s[watém] Martinu… Alleluya chwála wotcy y Synu y Duchu 

swatému buď wzdáwána. Martin swatý rytírz znamenitý sstědrý a milosrdný biskup Bohu y 

lidem milý král…“ 
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 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
267

 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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Fol. 180r–180v: Kateřina, „O swaté Katerzině. Radugme se. Alleluya zpiewaymeţ wssichni 

wesele…“ 

Jazyk textu je český. 

3. oddíl graduálu fol.181r [28]–205v: české zpěvy mešního propria pro společné svátky 

(Commune sanctorum) 

Fol.181r [28]–187v [29]: mariánské mše, „O swatych wubec a najprw o pan[n]e Marygi. 

Zdráwa buď Marya panno swatá Boţí rodicţko tys porodila pana Geţísse wssemohúcýho 

krále…“  Na fol. 181r [28] je malovaná iniciála Z [217].
268

 Na fol. 187v [29] „Officium. 

wotce gsa k nám poslaný zpuosobem gsa w ţiwot wtielený Panenky Poboţné Marye…“ není 

incipitní iniciála, ale pod kolumnou v borduře je miniatura, která zabírá dvě třetiny strany, s 

klečícím donátorem před Kristem [220].
269

 

 

dále k jednotlivým kategoriím světců:  

Fol. 188r [30]–192v: apoštolové, „O aposstolych. Maies sau giste przilist przenaramně 

urţinie…“ Na fol.188r [30] je malovaná iniciála M [222]. Pod kolumnou v borduře jsou 

andělé, drţící nápisovou tabulku.
270

 

Fol. 192v–193v: patroni („dědici―), „O diedicých. Maudrost swatých wyprawugy wsickni lidé 

a chwálu gegich zwestugy wssichni krzestané…“ 

Fol. 193v–196v: mučedníci, „O muczedlnýcých. Zármutkowé sprawedliwých a bohobogných 

lidý …“ 

Fol. 196v–199v: jeden mučedník, „O gednom muczedlniku. W Mocy twé a nelidské, pane 

wsemohucy Boţe weselitit se bude twůg sprawedliwý…“  

Fol. 199v–202v: vyznavači, „O Wyznawaczych. Kněţý Boţý a zpráwce wěrný dobrořečte…“ 

Fol. 202v–205v: panny, „O Pannách. Wnesau oczekawali hrzissnycy aby zahubili mie…“ 

Jazyk textu je český. 

4. oddíl graduálu: fol.206r–210v: Officium pro defunctis (Oficium za zemřelé), „Za Mrtwé 

dusse. Mrtwých památka gest nám hrzissným waystraha dána ţe máme zemrzíti a za nimi 
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 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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newýme kde bez prodlení gíti…“ Textem zároveň prosili za sebe, dokud jsou ještě naţivu: 

„Tobě sme samému shrzessili pane Boţe do tebeť milosti ţádáme, dokud sme gesste w tomto 

ţiwotě neb po smrti czasu nebude…“ 

Jazyk textu je český. 

5. oddíl graduálu: fol.211r [31]–318r: Prosarium (Prózy)
271

 je oddíl, který je po slovesné 

stránce cenný, neboť lze předpokládat, ţe nebude svázán liturgickými nebo biblickými citáty 

jako předešlé oddíly. Po textové stránce tato část graduálu připomíná dnešní kostelní písně.
272

 

V této části je zhudebněno velké mnoţství básní, které se zpívaly při mších a doplňovaly 

officia o svatých. Oddíl začíná písněmi pro advent a končí příleţitostnými písněmi obecnými 

(„k libosti―).
273

 S různým významem jednotlivých dnů liturgického roku přibývají k obsahu 

graduálu jiné zpívané části – sekvence. Tyto sólistou zpívané hymny jsou komentářem 

k textům evangelií a epištol, jejichţ sdělení prohlubují. Tato část graduálu má poměrně velký 

rozsah. V sekvencionáři česky psaných graduálů byly pravidelně iluminovány incipity 

sekvencí k adventnímu, vánočnímu a velikonočnímu svátkovému okruhu.
274

 

Rozdělení podle rubrik a záhlaví:  

Fol. 211r [31]–223v: O vtělení pána Krista v advent (adventní), „Prozy O Wtelleni p[ana] 

Kr[ysta[ w Adwe[n]t[u]. pan Buoh wssemohucý z weliké milosti poslal posla swého Anděla 

mocného ku pannie wywolené…“ Na fol.211r [31] je malovaná iniciála P, která má ve 

vnitřním poli Zvěstování Panně Marii [224].
275

 Celek končí na fol. 223r zpěvem „Zawitaj 

Messyassi odegni bídu nassi…“ 

Fol. 224r [32]–230r: Narození Krista, „O narozeni pana Krysta. Gyţ nyní wssichni spolu 

děkugeme panu Bohu kterýţ swy[m] narozenim nas wyswobodil od mocy v kruté wssi 

ďábelské…“ Na fol.224r [32] je malovaná iniciála G, která má ve vnitřním poli scéna s 

malým Ježíšem, zabíjejícím draka kopím s křížem – korouhví [231].
276

 Strana je z půlky 
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 Rozsáhlý oddíl obsahující sekvence (v dobové terminologii prózy). Jde o zpěvy pozdně středověkého původu 

vkládané za Alleluia. viz HORYNA 2008, 40. Slovo Proza, Prosa je chybně čtenou zkratkou slov pro sequentia. 

Sám název sekvence je původně prvním slovem úvodní věty před čtením evangelia a označuje zpěv 

předcházející evangeliu. Viz BRODSKÝ 2008, 21. 
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 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz. BRODSKÝ 2008, 21. 
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 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz. BRODSKÝ 2008, 22. 
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 ŠÁROVCOVÁ 2011, 115. 
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odříznuta, čili není jasné, jaký text obsahovala, a jestli byl důvodem pro její znehodnocení 

text nebo iluminace.  

Fol. 230r–232r: Mláďátka, „O mládiatkách.  Krystu pánu narozenému od Boha…“ 

Fol. 232r–233v: Na nové léto, „Na nowé léto. Weselím tím kteréţ se Bohu líbí wesel se 

wesskeren zbor krzestanský…“ 

Fol. 233v–235v: o Boţím křtění (na Tři krále), „O Boziim Krztieni. Pana Krysta swátky 

wseho krzestanstva cti slawně…“ Zpěv připomíná jak příchod tří králů a jednání krále 

Herodese na fol. 234r: „.Jakţ se Krystus narodil hwězda jasná mudrcům se 

zgevila…..Herodes Král uslyssew ty rzečzi y ptal se od mistrůw kdeby se Krystus narodil…“  , 

tak Křest Krista na fol. 234v–235r: „...W letech trzidceti ukázal gest Krystus  pokoru kdyţ od 

slauhy swého krzest przigal a wod nám poswětiw krzest poto ustavil a k odpusstění hrzichuow 

zustawil…― 

Fol. 235v–236v: Obrácení sv. Pavla, „O obracení s[watého] Pawla. Slawa wotcy nebeské 

slauchayte mu geho synu gedinému sláwa Duchu swatému…“ Text popisuje známá biblická 

fakta na fol. 236r: „Neb se gest on domníwal kdyţ gest krzestany mordowal ţe tím Bohu 

poslauţí…“ 
277

 

Fol. 237r–238v: Umučení Krista, „O umuczení pána Krysta. Stála matka ţalostná wedle 

krzíţe wedle kříze bolestná hledíc na swého syna…“ 

Fol. 239r [33]–249v: Zmrtvýchvstání Krista, „O wzkzíssení Krysta pana…Nuţ welikonoczní 

chwálu krzestané dayte pánu…“ Na fol. 239r [33] je iniciála malovaná N, která má ve 

vnitřním poli Krista v předpeklí [234]. Pod kolumnou je v borduře miniatura Herodova 

hostina a stětí sv. Jana Křtitele [240].
278

 

Fol. 249v–252r: Nanebevstoupení Krista, „O wstaupení na nebe pána Krysta. Dnessního dne 

Krystus wssemohúcý…“  

Fol. 252r–255v: O sv. Duchu, „O Boţím wstaupení“   

Fol. 256r–260v: O sv. Trojici, „O Swaté Trogicy. Poţehnaná wzdycky swatá buď Trogice w 

Boţstwí nerozdílná jednota a spolurowná chwála…― 

                                                           
277

 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu  viz BRODSKÝ 2008, 22. 
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 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
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Fol. 260v–261v: O Boţím Těle, „O Boziem Tiele. Chwalte pána spasytele wůdce y pastyrze 

tak yakţ on chwálen býti…“ 

Fol. 262r–263r: O dni nedělním, „O dni Nedělným. Radug se wssecka rzísse genţs uwěrzila w 

Krysta Geţisse Boha wotce geho na wěky poţehnaného…„ 

Fol. 264r–266r: O přikázáních boţích, „O Přikázaný Boţích. Bůh powěděl skrze swého 

wězněného sluţebníka Moyţísse gemuţ mluwil y wydal swá swatá przikazaný…“  

Fol. 266r–269v: Jan Křtitel, „Poczynagy se prózy O Swatých a Nay prw O Swatém Janu 

Krziteli. Swatého Jana Krzitele Krystowa kazatele Památku rození…“  

Fol. 269v–270r: Petr a Pavel, „O  swatém Petru a Pawlu. Swatého Petra a Pawla dnes 

slawně…“  

Fol. 270r–270v: Navštívení P. Marie, „O Nawstíwení pan[n]y Marye.Czistá gsuc od hrzichu 

tellem y na dussi…“ 

Fol. 271r–273v: Rozeslání apoštolů, „O rozeslláni Aposstoluow. Wyprawugteš nebessky 

sláwu slowa w těleného na oslawu myslí srdce pokornú…“ 

Fol. 273v–275v: Máří Magdaléna, „O swaté Marygi Magdaléně. Pochwálen Krystus buď 

stworzitel y …“ 

Fol. 275v–277r: Anna, „O swaté Anně. Ke cti Bohu y také swaté Anně radug se nyní dusse 

we[c]zná zpiwagic …“ 

Fol. 277r–279bisr: Proměnění Krista, „O proměně[n]í Pána Krysta. Hodné pochwálení 

hlasem weselým wzdaway meţ nyní Synu Boţí …“ 

Fol. 279bis r–280v: Nanebevzetí P. Marie, „O nanebewzetí P[anny] M[aryge]. Ke cti Bohu 

wesele ged nostayným hlasem zpiwayme…“ 

Fol. 280v–282v: Stětí Jana Křtitele, „O Stětí S[watého] Jana.Zpiwayte králi nassemu 

wecznému wssim srcem maudrze a opatrně…“ Zpěv popisuje podrobně konflikt Sv. Jana 

Křtitele s králem Herodesem, od výtky Jana Králi – nesluší se mít manţelku bratra svého, 

poté je popsán tanec Salome aţ po stětí sv. Jana Křtitele.
279
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 Srov. P. Brodský o Ţlutickém kancionálu, viz BRODSKÝ 2008, 25. 
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Fol. 282v–283v: Narození P. Marie, „O Naroze[ní] P[anny] M[arye]. Panna Marya kmene 

králowského narozena porodila krále Krysta…“ 

Fol. 283v–286r: Povýšení sv. Kříţe, „O Swaté[m] krzizi.Chwálu Krystu my wzdawayme genţ 

se krzíţe radugeme… „  

Fol. 286r–286v: Ludmila, „O Swaté Ludmile. Srdcem usty také skutkem zpiway kazdý dnes 

s uţitkem…“ 

Fol. 287r–289r: vysvěcení chrámu, „O Poswiecení. Chwaliţ swatá matka neposkrwněná 

wssemohúcýho Boha Krysta w tomto kostele…“ 

Fol. 289r–290r: Václav, „O Swatém Wáclawu. Kryjte swého rytírze ctnosti připomínáme dnes 

swatého Wáclawa…“ 

Fol. 290r–292v: Michael archanděl a andělé, „O swatém Michalu a archandělech. Kryste 

krály naywyssi Andělský y Archandělský…“ 

Fol. 292v–294v: Všech svatých. „O wssech s[watý]ch. Králi Kryste wssech swatých 

Seraffiuow Cherubinuow…“ 

Dále ke commune sanctorum (O všech svatých): 

Fol. 295r–299v: mariánské, „O Panne Marygi Obetni. Zdráwa buď panno Marya zwlasstni 

milosti plná…“ 

Fol. 300r–302v: o apoštolech, „O Aposstolých. Krzestané chwalmeţ Boha kterýţ moha bez 

nás býti wssak…“ 

Fol. 302v–303v: o apoštolech a evangelistech, „O Aposstolých a Eva[n]gelist[e]ch. Kdoţ 

gsau tito genţ letagý yakţto woblak w powětrzí…“ 

Fol. 303v–304v: o patronech, „O dědicých. Zákon radí, by kaţdý Boha chwálil swau 

rzeczi…“ 

Fol. 304v–306v: o mučednících, „O muczedniczých. O przeblahoslawené blahoslavených 

Muczednlníkuow Boţých wssech wssech wítězství…“  

Fol. 307r–308r: o vyznavačích, „O wyznawaczých …― 
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Fol. 308r–309r: o pannách, „O Pannách. Weselte se který Syonské králi swém genţ ste 

neposkwrnily loţe swého hrzíchy telesnými…“ 

Fol. 309v–318r: obecné („k libosti―), „Prózy k Libosti. Zdráw buď przeslawný králi pane 

nebeský…“ 

Fol. 316v–318r: k chvále boţí, „O chwále Boţý. Wsemohúcý pane wotcze wsseho stworziteli“ 

Jazyk textu je český. 

6. oddíl graduálu: fol. 319r [34]–340v: Credo (Patrem), „Patrem summum. Wotce 

wssemohucyho stworzitele nebe y země widitedlných wssech wiecných y také newiditelných 

…“ Na fol. 319r [34] je malovaná ornamentální iniciála W [244].
280

 Poslední oddíl graduálu 

zaujímá několik variant Creda, často s titulkem Patrem podle latinského pokračování. 

Všechna znění sledují linii nicejsko-cařihradského Vyznání víry, ale s různými variantami 

odboček a doplňků, jeţ však nechtějí měnit smysl. Zvláštní verze mají Creda vánoční, 

v devítníku, v půstu a dvě verze velikonoční.
281

 M. Horyna zdůrazňuje, ţe zhudebněné texty 

Vyznání víry (Credo) by měly být správně zařazeny mezi zpěvy ordinária.
282
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4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu  

Fol.1r [1] Text na tomto foliu je zcela nečitelný kromě textu vypsaného po obou stranách 

erbu, který je umístěn v poslední třetině strany pod kolumnou. Text se vztahuje k osobě Jana 

Táborského z Klokotské Hory a zní: „Ctného vţitku ctna práce docházý / Gakoţ pak wskutku 

teď se to nachazy / Ctný úpan Rzmsky kral ctných da[y]ţto g[es]t dal / ctne Knihy genţ psal - 

/ Dayţ mu wecz[nost] kral ctnych dar[ů] sw[ý]ch m[n]oţnostwi / Zwlasst by obdrţal 

p[ře]sstastne wytiezstwi / Nad wssemi ctnym pracy okrasliti / Pane rac[z] pokornym srdcem 

obdarziti / Gakţ obsahuge ten Erb wyswědcuge / cnosti zdrţuge-/ Pokoru cţernost a bdelost 

czistou / Lasku czerwenost stalost wowna zlatu / Kziţ trpěliwost holubice prostost / had 

opatrnost / priczemţ nemame ginem se chlubiti / neţ w krziţi pane opatrnij byti / Gakţto 

hadowe a yek holubice / sprostnost magijce -/ Toť gsau ty cnosti w nichţ ţada[m] ryttiřstwi / 

Weczne radosti po czasnem witiezstwi / Toť koruna ta wyznamena zlata / o cnosti swata.”
 283

  

Kniţní blok obsahoval původně i básnický akrostich se jménem Jana Táborského z Klokotské 

Hory, jak bylo příznačné pro chorální knihy napsané v jeho dílně, který byl vyškrábán a 

přelepen listem papíru, který je dnes odtrţen. Čitelná jsou z tohoto textu jen majuskulní 

červená písmena na počátku kaţdého verše a závěr básně „wssudy / …a cnost twe prawdy.―
284

 

Erb [35] patří Janu Táborskému z Klokotské Hory. Jedná se o čtvrcený stříbrnočerný štít. 

První a čtvrté pole je stříbrné a druhé a třetí pole je černé. Uprostřed štítu je červený jetelový 

kříţ, který je opatřen na všech čtyřech koncích zlatými nákončími. Na vrchní část kříţe je 

navlečená zlatá královská koruna, která zasahuje do poloviny prvního a druhého pole. Na 

třetím poli je vyobrazená bílá holubice, která je vlevo otočená s červenou zbrojí. Ve čtvrtém 

poli se nachází svinutý černý had. Nad štítem je kolčí helma. Na helmě stojí stejná holubice 

jako ve štítě, ale otočená doprava. Přikrývadla jsou červenočernostříbrná.
285

 

Ve Ţlutickém kancionálu na fol. 3v [36] je taktéţ umístěn erb Jana Táborského na spodním 

okraji folia, který je ovšem na modrém podkladě ve vavřínovém věnci. [srov. 35 a 36] Je 
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 BERINGER 1892, 87 viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333. 
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 BERINGER 1892, 87viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 328. 
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 TEIGE 1901,2; MALINOVSKÝ 2002, 123. Srov. SEDLÁČEK 1902–1925 , 646. 
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umístěn pod předmluvou autora Ctného vţitku, ctná práce docházy, yakoţ pak w skutku, teď 

se to nacházy ,Ctný pán římský král, ctný pak tomu gest dal ctne knihy genţ psal…
286

 

Fol.1v [2] Na tomto foliu není ţádný text ani notace, ale celostranná iluminace s erbem 

Starého Města pražského.
287

 Ve zlatém lištovém rámci je umístěná iluminace, která zabírá 

téměř celé folio. Blason městského znaku: na červeném poli štítu je hnědá hradební zeď, 

budovaná z kvádrů s otevřenou branou s hnědými vraty a s vytaţenou hnědou mříţí. Hradební 

zeď vrcholí cimbuřím, na zdi vynikají tři hnědé věţe s cimbuřím a střechami s makovicemi. 

Na středu horní hrany štítu spočívá kolčí helma se ţlutočervenostříbrnými přikryvadly. Nad 

helmou je císařská koruna, kterou drţí dva stříbrní dvouocasí lvi ve skoku.
288

 Tento erb je 

umístěn do modré kartuše, jejíţ hrana je zdobena vejcovcem, rolverkem a po stranách 

maskami s ţenskými hlavami. Přikryvadla ve znaku jsou utvořená z ostře dramaticky řasené 

drapérie, která je vystínovaná kontrastní černí a tahy běloby. Nad kartuší s městským znakem 

je renesanční kartuš zdobená rolverkem, ve které se nachází český znak, stříbrný, dvouocasý, 

korunovaný lev ve skoku na červeném poli.  Z obou stran jsou alegorické ţenské postavy,
289

 

které leţí na ústřední kartuši s erbem Starého Města. Postavy jsou oděny do barevných 

drapérií a mají odhalené poprsí. Výrazné řasení oděvu je zdůrazněno pronikavým stínováním 

a ostrými přechody, které jsou tvořeny tahy běloby a černé barvy. Pod kartuší s erbem Starého 

Města praţského je malá kartuš, opět zdobená rolverkem se štítkem obsahující nápis: „Erb 

Stareho Miesta Praţskeho/ MD LXV.― Po obou stranách této kartuše jsou puttiové.
290

 Volná 

místa mezi jednotlivými kartušemi jsou vyplněna listovím, květinami a různými fantaskními 
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 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. Viz SOUČKOVÁ 

2010, 24. Báseň cituje v celém znění jiţ J. E. Vocel. Viz VOCEL 1859, 11. 
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 Erb Starého Města praţského v naprosto shodné podobě je v Melantrichově bibli na fol.XIIIr viz Biblia 

Veteris et Novi testamenti (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6), 1570. Viz obr. na 

manuscriptorium.com, vyhledáno 15. 2. 2012. M. Kratochvílová uvádí: „Reprezentativní městské znaky, 

usnadňující identifikace původní provenience graduálů se téměř pravidelně objevují na titulních listech 

jednotlivých chorálních knih 16. stol.― viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333. viz např. Čáslavský graduál (Vídeň, 

ÖNB, sign. 15503) 1557, fol.1r; Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII B 20) 1557–1570, fol.1v; 

Teplický graduál (Teplice, Regionální muzeum, sign. Ms.1) 1560,fol.1r.; Malostranský graduál (Praha, NK ČR, 

sign. XVII A 3), 1569–1572,fol.1r; Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII A 53a, 1578–

1583), fol.4r. 
288

 ČAREK 1985, 306. 
289

 Takovéto řešení titulních listů bylo obvyklé a inspiračné zdroj je nutné hledat v soudobé grafice, např. na 

grafickém listu Josta Ammana z roku 1569 s portrétem Sigismunda Feirabenda je podobné kompoziční rozvrţení 

jako u tohoto našeho titulního listu. Střed tvoří ovál s portrétem doplněný mnoţstvím ornamentů, festonů a 

kartuší, ve vrcholu s leţícími alegorickými ţenskými postavami, které jsou méně oděné, ale jinak velmi podobné 

s miniaturou ve Staroměstském graduálu. Viz HOLLSTEIN II 1954, 10. 
290

 Inspirační zdroje je nutné hledat v soudobé grafice, např. na grafické listu Hanse Sebalda Behama 

(nedatováno) se nacházejí dva puttiové, kteří drţí kartuš, viz HOLLSTEIN III 1954, 141. 
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plody. Na spodním okraji pod iluminací se nachází text mladší rukou: „NB subscriptio aureo 

charactere haec sonat: Erb Starého Města praţského M D LXV. “  

Fol.3r [3] Kyrie Sumum. Wsemohucy wotţe wetţný Boţe stworitely wssech wěcy ţadostiwě 

prosyme smiluy se nad nami…
291

 V pravém horním rohu je umístěna malovaná iniciála W, 

která je zasazena do zeleného kazetového rámce. Tělo iniciály napodobuje „kovovou mříţ.―
292

 

Je utvořeno ze ţlutého páskového ornamentu místy doplněno kartušemi s lvími hlavami,
293

 

kartušemi s ţenskými hlavami, rozetami a rolverkem. J. Beringer upozorňuje, ţe v těle 

iniciály je Panna Marie s Jeţíškem pojednaná jako soška, doslova píše: „v ornamentice stojí 

madona―.
294

 Jedná se o lehce přehlédnutelný detail, který je lépe patrný při prohlédnutí in 

natura neţ prostřednictvím manuscriptoria. Z těla iniciály vybíhá v levém horním rohu kauda 

v podobě lišty, která se přetáčí do voluty. Ve vnitřním poli je výjev s klečícím králem 

Davidem před bolestným Kristem držícím kříž [37].
295

 Král David klečí v pravém profilu 

v levé části vnitřního pole iniciály, oděn do červeného pláště s hermelínem, který klidně spadá 

v plynulých záhybech z ramenou krále Davida. Jeho spodní oděv je modrý a bohatě zdobený, 

na rukách je dramaticky nařasen, coţ je zdůrazněno stínováním bělobou. U svých nohou má 

královskou korunu. V pravé části vnitřního pole iniciály je vyobrazená celá postava Krista na 

narůţovělém oblaku, která nakročuje levou nohou ke králi Davidovi. J. Beringer upozorňuje 

na fakt, ţe Kristus má probodnutý bok.
296

 Kolem postavy Kristovy je ţlutooranţová svatozář. 

Pod postavou Krista při pravém dolním okraji vnitřního pole iniciály je poloţená harfa, 

jakoţto symbol hudebnosti krále Davida.
297

 Vnější pole iniciály, která ovšem zabírá minimum 

prostoru, je fialové. Postavy nejsou zcela dobře anatomicky správně. Kristus má příliš 

mohutné končetiny a malou hlavu, zejména nepoměrně velká jsou chodidla, lýtka, kolena a 

ruce k útlému hrudníku. Kolem beder má Kristus dramaticky nařasenou drapérii, která je 

                                                           
291

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.   
292

 Podobně zpracovaní tělo iniciály je také na fol.157r [20]. 
293

 Inspirační zdroje k tomuto řešení těla iniciály je nutné hledat v soudobé grafice, nejenom německé, ale i 

italské provenience. Např. podobné kartuše s lví hlavou, které jsou součástí těla iniciály, bychom nalezli 

v borduře grafického listu Zjevení sv. Jana - troubící čtvrtý anděl (kolorovaný dřevořez z bible, nesignováno, 

rozměr 208x 178). Viz. ŠTEFAN 2004, 11, obr. 19. 
294

 BERINGER 1892, 87. 
295

 David Klečící před Kristem trpitelem navazuje na předchozí tradici, neboť starozákonní motiv Davida 

modlícího se k Hospodinu se pravidelně objevoval při latinském incipitu adventního oficia Ad te levavi v pozdně 

gotických graduálech, kde vystupoval jako malířská parafráze tohoto ţalmu (Ţ 25,1-3). Motiv starozákonního 

Hospodina byl v 16. století nahrazen Kristem trpitelem. Nejčastěji se objevuje tento motiv jako malířský 

doprovod incipitů zpěvů Kyrie. Viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 43. 
296

 BERINGER 1892, 87. 
297

 Saul Davida povolal k sobě. Kdyţ na něho doléhal zlý duch, David mu hrál na citaru a to králi přinášelo úlevu 

(1Kr 16,14–22). Viz ROYT 2006, 67. 
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téměř impresionisticky vystínovaná. Postava krále Davida je na tom o něco lépe, ale pro 

přílišnou zahalenost do drapérií to nelze zcela přesně určit. Tvář krále Davida je důkladně aţ 

téměř portrétně zpracovaná s velmi realistickým pojetím vlasů a vousů. Iluminátor si dal 

záleţet na propracování roucha krále Davida. Jsou zde vymalovány s precizností královské 

insignie, hermelínová koţešina i vzor na samotné textilii. Výjev je malován hustou kvašovou 

barvou, jen pozadí přechází do pastelových lazur a vytváří tím alespoň nějakou, byť 

nepatrnou, hloubku prostoru. Je zde velký rozdíl v postavě Krista a v postavě Krále Davida. 

Král David je propracovanější a celkově lépe zvládnutý neţ pokřivené tělo Krista 

s nabobtnalými končetinami.  

Pod kolumnou je v borduře ve zlatém lištovém rámci vyobrazen výjev s mladistvým Davidem, 

který přemáhá Goliáše [47].
298

 Ikonograficky identifikuje námět jiţ J. Beringer, který uvádí, 

ţe „na dolním okraji se nalézá David s Goliášem, zápasící před vojenským táborem.―
299

 

Kompozici ovládá mohutné tělo Goliáše, které je v prvním plánu, oděné do římské zbroje. 

Leţí v perspektivní zkratce s v popředí umístěnou a s dozadu zvrácenou hlavou. U hlavy 

Goliáše stojí David, který v rukou svírá obrovskou šavli. Postavy jsou v pohybu a působí 

velmi energicky. Svaly na Davidových nohou se napínají a modrý oděv mu lehce vlaje od 

těla. Celý výjev se odehrává ve velmi statickém stanovém táboře. V druhém plánu je stanový 

tábor a při pravém okraji výjevu rozostřená armáda s kopími zvednutými nad hlavami vojáků. 

Opět miniatura nese ne zcela dobře anatomicky zvládnuté postavy. Zvláště je to patrné u 

leţícího Goliáše, jeho hlava je příliš drobná k tak ohromnému tělu, které ani nepůsobí lidským 

dojmem. Coţ konkrétně u Goliáše nevadí. Velmi ţivá barevnost drapérií, která se konkrétně u 

Davida řasí v ţivých, avšak plynulých nezalamovaných záhybech, a podrobně zpracované 

detaily odvádějí pozornost diváka od vnímání celku. David s Goliášem jsou zasazeni do 

mělkého prostoru stanového tábora, který je nahozen jen kresebně.   

Při pravém okraji folia v borduře jsou 3 izolované obdélníkové výjevy pod sebou, kaţdý 

jednotlivě zasazen do zlatého lištového rámce. Zcela nahoře je zajímavý výjev se dvěma 
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 Pelištejci chtěli zahubit Izraelity a z toho důvodu s nimi šli do války (1Kr 17,1–58). V jejich armádě se 

vyjímal šest stop vysoký obr Goliáš, který vyzval na souboj někoho ze Saulova vojska. Prohlašoval, ţe vojáci 

poraţené armády se stanou otroky té vítězné. Tři Davidovi bratři se vydali do souboje s Goliášem, zatímco 

David pásl ovce. Začas ho otec poslal se zásobami k Saulově armádě. Kdyţ opět vyzval Goliáš někoho 

z ţidovského vojska na souboj, přihlásil se ne příliš vzrostlý David. Zbroj Saulova, do níţ byl oblečen, mu byla 

na obtíţ, a proto si vzal pouze hůl, prak a několik oblázků. Při souboji David vystřelil ze svého praku kámen, 

který prorazil Goliášovi lebku a usmrtil ho. V typologii je chápáno vítězství malého Davida nad Goliášem jako 

vítězství Krista nad Satanem.viz ROYT 2006, 67. 
299

 BERINGER 1892, 87. 
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mužskými postavami, můţe se jednat o donátory. První postava stojí při levém okraji 

v lehkém nakročení otočená směrem k divákovi, oděna je do červené krátké tuniky, přepásané 

černým páskem. Drapérie tuniky přiléhá těsně k tělu a na pravém boku se řasí v drobných 

plynulých nezalamovaných záhybech, které jsou stínované pomocí běloby. Za ní klečí druhá 

postava v modré tunice u archového oltáře s ukřiţovaným Kristem, jejíţ drapérie v plynulém 

toku záhybů dopadá volně na zem. Oltář je zasazen do velké niky, ke které vedou tři modré 

stupně. Postava klečí otočena k oltáři a vzpíná ruce nad hlavu po způsobu  oranta. Na zemi je 

červená šachovnicová dlaţba, ne však zcela dobře perspektivně ztvárněná. J. Beringer 

k tomuto výjevu píše pouze tolik, ţe se jedná o modlícího se člověka před oltářem a v popředí 

doplněného druhým, který je oděn do římského kroje.
300

 

Pod tímto výjevem s donátory je miniatura, která pravděpodobně zobrazuje Juditu s hlavou 

Holoferna [45].
301

 Judita stojí při pravém okraji iluminace a podává Holofernovu hlavu 

sluţce, která ji ukládá do pytle. Výjev se odehrává u stanu Holoferna, ve stanovém táboře. 

V zadním plánu je vidět jakási vřava a vztyčená kopí. Mohutné ţenské postavy ovládají celou 

kompozici. Tváře nenesou ţádné portrétní rysy a mají spíše schematický charakter. Svítivá 

barevnost a záliba v řasených rouchách malovaných kvašovými barvami jsou i zde 

dominantními prvky celého výjevu. Drapérie oděvu se skládá ze dvou základních částí, vrchní 

a spodní tuniky. Vrchní tunika sahá postavám do půli stehen a je v pase přepásaná stuhou. 

Spodní tunika/suknice zahaluje postavě celé nohy.
302

 Poslední výjev zobrazuje klečící ţenu 
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 BERINGER 1892, 87. 
301

 Ikonograficky námět identifikuje jiţ J. Beringer. Viz BERINGER 1892, 87. Inspirační zdroje ikonografie scény 

je nutné hledat v soudobé grafice, např. v Melantrichově bibli na fol. 261r jsou postavy Judity a její sluţky 

naprosto shodné s touto iluminací. Viz Biblia Veteris et Novi testamenti (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, 

NK ČR, sign. 54.A.6), 1570. Viz manuscriptorium.com, vyhledáno 15. 2. 2012.  Námět přišel do Čech asi 

z německého prostředí, obdobnou kompozici s Juditou a sluţkou můţeme nalézt na grafickém listu od Hanse 

Burgkmaira z roku 1515, viz HOLLSTEIN V 1954, 33, obr. 6. O statečné Júdit, dceři Úsově, vypráví 

deuterokanonická kniha Júdit. Asyrský král Nebúkadnesar poslal své vojsko, aby si podrobil okolní národy, 

zejména pak Izraelity. Veliké asyrské armádě velel Holofernés. Izraelci, obleţeni v Betulii, se modlili 

k Hospodinu a ten vyvolil krásnou a ctnou Júdit, aby zachránila vyvolený národ. Júdit předstírala přátelské 

vztahy a přišla do Holofernova tábora. Po hostině, na niţ byla pozvána, vínem zmoţenému Holofernovi uťala na 

loţi hlavu. Hlavu pak předala své sluţebné, která ji hodila do vaku na jídlo. Obě ţeny se vydaly zpátky do 

Betulie a hlavu obávaného Holoferna zavěsily na hradby. Kdyţ Asyřané zjistili, co se stalo, nastal v jejich táboře 

zmatek, který přerost v poráţku, protoţe na ně zaútočili Hebrejci. Statečná Júdit je povaţována za předobraz 

Panny Marie, ale také za předobraz církve triumfující nad Antikristem. Viz ROYT 2006, 107. 
302

 Takto řešený oděv se objevuje v celém graduálu, především u ţenských a andělských postav, někdy obohacen 

o kapuci přes hlavu nebo plášť, např. andělé pod kolumnou drţící cechovní znak fol.169 bis v [195]. 
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s korunkou na hlavě před panovníkem, pravděpodobně se jedná o Ester [49].
303

 V pozadí 

výjevu klečících pestře oděných postav je vidět kůl nebo šibenice.  

Výjev ve vnitřním poli iniciály s klečícím králem Davidem je typický pro Kyrie Sumum 

v úvodních částech graduálu.
304

 Velice podobné zpracování celé iniciály W nalezneme 

v Malostranském graduálu na fol.2r. [38]
305

 Malostranský graduál byl podle J. Vackové 

iluminován stejným malířem jako Staroměstský, tedy Matoušem Ornysem z Lindperka.
306

 

Tělo iniciály, které pojetím připomíná kovanou uměleckou mříţ, je téměř shodné aţ na 

odlišnou barevnost s miniaturou ve zmíněném Malostranském graduálu. Tělo iniciály 

v malostranském graduálu je červené a kompozice ve vnitřním poli zachycuje na levé straně 

v pravém profilu klečícího krále Davida, který hledí ke Kristu na oblacích. [srov. 37 a 38] 

Oproti miniatuře ve Staroměstském graduálu je v Malostranském hlubší vhled do krajiny. J. 

Kropáček o miniatuře v malostranském graduálu píše, ţe je výjev umístěn na kopci s dalekým 

výhledem do ideální krajiny.
307

 Vnější pole iniciály, které tak jako ve Staroměstském 

graduálu vyplňuje minimum místa, je zlaté. Stejný námět je moţné dále nalézt v kancionálu 

Ţlutickém na fol. 4r. [39]
308

 Ve vnitřním poli iniciály W je miniatura se scénou krále Davida, 

klečícího v levém profilu v krajině a klanícího se Kristu na oblacích. Král David je oděn do 

červeného pláště s hermelínem a na hlavě má nasazenou zlatou korunu. V jeho tváři 

s plnovousem se zračí horlivá modlitba. Vlasy mu spadají na ramena. U jeho nohou se 

nachází harfa jako symbol jeho hudebnosti. Kolorit krajiny ve vnitřním poli iniciály je 
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 Miniaturu ikonograficky určuje první J.Beringer. viz BERINGER 1892, 87. Podobná ikonografie scény, ale 

zrcadlově převrácená je i v Melantrichově bibli na 266r, viz Biblia Veteris et Novi testamenti, (Bible 

Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6), 1570. Viz obr. na manuscriptorium.com, vyhledáno 

15.2. 2012. O Ester vypráví kniha Ester. Král Achašverón zapudil svoji ţenu Vašti a oţenil se Ţidovkou Ester, 

dcerou Abíchjila, adoptoval ji strýc Mordokaj. Ester byla věrná Hospodinu. Král učinil muţe jménem Haman 

druhým nejmocnějším člověkem v království. Ţidé mu ovšem neprokazovali patřičnou úctu, a tak se Haman 

rozhodl, ţe je zahubí a vydal proti nim dekrety. Dal dokonce zhotovit kůl, na který chtěl narazit Mordokaje. 

Ester pozvala krále i Hamana na hostinu, kde vladaři vyjevila pravdu o Hamanově snaze vyhubit Ţidy. Král se 

rozzlobil a dal Hamana pověsit na kůl. Král Achašveroš dal Ţidům milost a ti své nepřátelé pobili, včetně 

Hamanových synů. Viz ROYT 2006, 75 
304

 Význam tohoto námětu Krista je moţné hledat v ikonografii pozdně gotické vrstvě chorálních knih. Oslavný 

zpěv, s incipitem Kyrie eleison cunctipotens gestor (Pane, smiluj se), dovolávající se Boţího milosrdenství, 

pravidelně doprovázel s ohledem na obsah námět stojícího Krista Trpitele. Motiv samotného Bolestného Krista 

byl později nahrazen králem Davidem klečícím před Bolestným Kristem. Viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 452. 

Tento typ bolestného Krista je v Misálu Jana Humpoleckého na fol.136v [44] (Kutná Hora, Státní okresní archiv, 

sign. 1216) 1486. viz SOUČKOVÁ 2010, 27. 
305

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, XVII.A.3), 1569–1572. 
306

 VACKOVÁ 1989, 95. 
307

 KROPÁČEK 1952, 58. 
308

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, TR I 27), 1558–1565. viz SOUČKOVÁ 2010, 27. 
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ovlivněn Podunajskou školou, zejména dílem Albrechta Altdorfera.
309

 V této miniatuře lze 

porovnat práci dvou iluminátorů, Matouše Ornyse z Lindperka a Fabinána Puléře, který je 

prokazatelně iluminátorem Ţlutického kancionálu [39].
310

 Zatímco Puléř dává výjevu hloubku 

umocněnou dlouhým krajinným vhledem, Ornys se orientuje výhradně na zpracování postav, 

které zabírají téměř všechnu plochu vnitřního pole iniciály. [srov. 37 a 39] Oděvy postav u 

Ornyse jsou více prokreslené, ale přesvědčivěji působí práce Puléře i z toho důvodu, ţe barvy 

uţité u Puléře jsou pastelově jemné, kdeţto Ornys pouţívá výrazných tónů, které se příliš 

neshodují s reálným koloritem věcí. Výjev s Bolestným Kristem, u něhoţ klečí král David, je 

velice častý, objevuje se téměř ve všech dochovaných graduálech 2. poloviny 16. století, např. 

ve Svatovítském graduálu na fol.30v,
311

  v Českobrodském graduálu na fol.2r [40],
312

 kde je 

podle J. Kropáčka zasazen do realistické krajiny.
313

 Objevuje se také v Chrudimském 

graduálu na fol.2r [41],
314

 o něm K. Chytil píše, ţe pole je částečně ornamentální a částečně 

obsahuje krajinný vhled.
315

 V graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy je analogie na fol.3r [42],
 

316
 k ní J. Kropáček uvádí, ţe celý výjev je zasazen do ideální krajiny manýristických 

barev.
317

 Analogii je moţné nalézt i v graduálu Praţském na fol. 1r [43].
 318

[srov. 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43] 

 

Analogii ke scéně s Juditou můţeme nalézt v graduálu Malostranském na fol.2r [46],
319

 kde je 

výjev zasazen pod kolumnu, zde je mu dán větší prostor neţ v graduálu Staroměstském. 

Kompozici ovládá při levé straně mohutné tělo Holoferna bez hlavy, které visí z loţe, nad ním 

je vztyčen stan. Judita drţí v levé ruce hlavu Holoferna a v pravé meč, kterým vykonala 

pomstu. Za ní stojí sluţka, která má připravený pytel na hlavu. Při pravém rohu je vidět scéna 

bitvy. Oproti Staroměstskému graduálu působí scéna velice ţivě. Ve Staroměstském graduálu 

[45] je scéna klidná. Judita v klidu ukládá hlavu do pytle, který drţí sluţka. Důraz je ve 

                                                           
309 Na souvislost s podunajskou školou poukazuje J. Kropáček. Viz např.: KROPÁČEK/PREISS 1988, 200. 
310

 V Ţlutickém kancionálu je doklad o jeho rodišti v drobném nápisu na fol.1r ―FABIAN POLLIAR Z AUSTI 

NAD LABEM MALERZ W STAREM MIESTE PRAZSKEM.― viz KROPÁČEK 1952, 54. 
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 Svatovítský graduál (Praha, Kapitulní knihovna, sign. P X), 1551. viz VOCEL 1859, 7–9. KONRÁD 1893, 

184,185. CHYTIL 1906, 180–186. KROPÁČEK 1952, 24–34. 
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 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign.  XVII.B.20), ante 1557. viz Chytil 1906, 185. Konrád 1893, 191. 

Truhlář 1906, 27–28.  
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 KROPÁČEK 1952, 30. 
314

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. 
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 CHYTIL 1898, 22. 
316

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy(Praha, NK ČR, XVII.A.41), 1576. 
317

 KROPÁČEK 1952, 64. 
318

 Graduál Praţský (Praha, NK ČR, XVII.B.21), 1574. 
319

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, XVII.A.3) 1569–1572. 



56 

 

Staroměstském graduálu kladen hlavně na tyto dvě postavy, za nimi je vidět stan, kde je 

zhroucená postava bez hlavy a v druhém plánu vhled do stanového městečka, který však 

působí velmi ploše [srov. 45 s 46].  

 

K výjevu David a Goliáš pod kolumnou je moţné nalézt analogii v Malostranském graduálu 

na fol.350r [48].
320

 Toto folio je ovšem věnováno oficiu o sv. Vítu a scéna Davida a Goliáše 

je zde nejspíš proto, ţe donátor graduálu – speciálně asi tohoto folia byl David pekař.
321

 Jako 

donátora ho určuje nápisová páska s jeho jménem, která je umístěna na tomto foliu v borduře 

nad cechovním znakem pekařů – zlatý preclík v modrém poli. Kompozičně je výjev jiný, 

zatímco v graduálu Staroměstském [47] je uţ po boji – Goliáš leţí na zemi, zatímco malý 

David se šavlí v ruce se mu nejspíš chystá useknout hlavu. V graduálu malostranském se 

David napřahuje prakem proti stojícímu Goliášovi, při pravé scéně je vidět bitevní scéna dvou 

vojsk oděných do plátového brnění [srov. 47 s 48]. 

 

Miniatura s Ester [49] před králem Achašverónem byla v české kniţní malbě zaţitá, vyskytuje 

se jiţ v bibli Boskovské na fol. 217v [50],
322

  kde je ve vnitřním poli iniciály U, dále např. v 

bibli Kutnohorské na fol. 262r [51],
 323

 kde je výjev kresebný umístěný mezi kolumny textu. 

[srov. 49, 50, 51] 

Fol.7v [4] Kyrie. sy ty ratţil poswietiti, By w něm sám ratzyl byti a laskawě nad lidem 

hrzissnym se smilo[va]tti …
324

 Na tomto foliu chybí malovaná incipitní iniciála, zato je zde 

miniatura v borduře pod kolumnou zabírající téměř třetinu strany. Do obdélníku ohraničeného 

zlatým lištovým rámcem je zasazen křest Krista v Jordáně [52].
325

 Scéna křtu je umístěna 

k pravému dolnímu rohu miniatury. Kristus stojí po kolena ve vodě a z pravé strany ho křtí sv. 
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 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, XVII.A.3) 1569–1572. 
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 KROPÁČEK 1952, 61. 
322

 Boskovská bible (Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci, sign.M III 3), asi polovina dvacátých let 15. 

století. 
323

 Bible Kutnohorská (Kutná Hora, České muzeum stříbra, sign.ST 1), 1489. 
324

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.   
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 Ikonograficky námět určuje J. Beringer, viz BERINGER 1892, 87. Kristus byl pokřtěn v řece Jordánu Janem 

Křtitelem (Mt 3,13–17; Mk 1,9–11; L 3,21–22; J 1,29–34), kdyţ se všechen lid dával pokřtít. V tom, jak 

vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj a z nebe se ozval hlas: 

„Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalíbení.― Viz HALL 1991, 237; ROYT 2007,93. Vyobrazení křtu 

Krista v Jordáně, zpravidla s kázáním Jana Křtitele v jedné kompozici, patří k nejčastěji zastoupenému námětu 

v rámci ikonografie officia ke svátku Narození Jana Křtitele. viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 74. 
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Jan Křtitel oděn do tradičního oděvu z kůţí,
326

 který v levé ruce drţí zlatý kříţ. Výjev 

doprovázejí po stranách stojící andělé v pestrých oděvech. Pravý anděl drţí v ruce jakýsi 

modrý plášť, moţná oděv Kristův, druhý anděl stojí klidně u řeky s hlavou skloněnou. Scéna 

se odehrává v krajině, v jejímţ pozadí je vidět četná architektura, katedrála, rotunda, antický 

chrám a pevnostní stavby. Za tím následuje dlouhý vhled do krajiny s modravými vrcholky 

velehor v duchu podunajské školy. Výjev má pestrý kolorit. Roucha jsou řasena v klidných 

záhybech, které bez výrazného zalamování klidně spadají dolů, mají navíc zlatou barvou 

namalované štepování. Obličeje jak Krista, tak andělů jsou velmi schematické. Jen u Jana 

Křtitele je vidět jisté zlepšení. Obličej je propracovanější a má zadumaný výraz. Při levém 

okraji folia je bordura sloţená převáţně z palmet rozeklaného, zaostřeného kadeřavého 

akantu.
327

 Akant na spodním okraji doplňuje špatně čitelné zobrazení beránka, který skáče 

pod květinou – asi rozrazilem rezekvítkem, který přechází do stonku větvičky. Ta se dále 

proměňuje v červenomodrý akant se ţlutými lesky, ten navazuje na stonek lískového ořechu 

se čtyřmi plody a dvěma listy, po kterých se plazí zelená housenka. Vedle housenky je ve 

vzduchu čmelák. Bordura dále navazuje na lodyhy modrofialového akantu, kde je v samém 

vrcholu ukončena sedícím motýlem, pravděpodobně se jedná o babočku admirál.
328

 

Takto velkoryse ztvárněný křest Krista v Jordáně má analogie v pozdějších graduálech konce 

16. století a přelomu 16. a 17. stol., hlavně v iluminátorské dílně Matouše Radouše, např. 

v Českém Hradeckém graduálu (zimní část) na fol. 160r [53],
329

 v Českém Hradeckém 

graduálu (letní část) na fol.99v [54].
330

 V obou dílech Hradeckého graduálu se křest koná za 

přítomnosti donátora, který klečí z levé strany řeky otočen směrem k divákovi. Ve 

Staroměstském graduálu je na místo donátora postava stojícího anděla. V Hradeckém 

graduálu v letní ani zimní části nejsou přítomné andělské postavy, ale jsou tam jiné postavy – 

měšťanstvo, které se prochází kolem břehu. Ve Staroměstském graduálu [52] je malba 

mnohem vícekresebnější, působící jako kolorovaná kresba. V hradeckém graduálu se jedná o 

                                                           
326 Sv. Jan Křtitel je povaţován za spojovací článek Starého a Nového zákona. Byl synem Zachariáše, kněze 

Jeruzalémského chrámu a Alţběty, příbuzné Panny Marie. Jako dospělý muţ je zobrazován obvykle vyhublý, 

rozcuchaný, oblečený do šatů ze zvířecí srsti a kolem boků má koţený pás. Viz HALL 1991, 187; ROYT 2007, 

92– 94.  
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 Více o typech akantů pojednává studie V. Kubíka, viz KUBÍK 2007–2008 , 65–95; KUBÍK 2010, 109–223. 

V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 57r 

[8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v [26], 

179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
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 V křesťanském umění je motýl symbolem vzkříšení lidské duše, zejména v zachycení ţivotného cyklu motýla 

– housenka, kukla, motýl, který znamená ţivot, smrt a vzkříšení. Viz HALL 1991, 286. 
329

 Graduál český – zimní část (Hradec Králové, MvČ HK, Hr–13 (II A 13), 1592– 1604. 
330

 Graduál český – letní část (Hradec Králové, MvČ HK, Hr–14 (II A 13b), 1592–1604. 
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skutečnou malbu, která můţe být stavěna na roveň deskovému malířství. Co má ovšem 

miniatura staroměstského graduálu společného s výjevy v graduálu Hradeckém, je dlouhý 

vhled do krajiny. Další analogie je v graduálu Českobrodském na fol.293r [55],
331

 který je 

z poloviny 16. stol. Křest Krista v Jordáně bývá často umístěn do vnitřního pole iniciály, a tak 

je tomu i v Mladoboleslavském graduálu Janíčka Zmilelého na fol.65v [56],
332

 

v Mladoboleslavském graduálu Jana Kantora na fol.26r [57],
333

  v Malostranském graduálu na 

fol.151r [58].
334

 V Chrudimském graduálu na fol.176r [59]
335

 je podle K. Chytila výjev velice 

ţivý a je zde patrná umělecká vyspělost iluminátora.
336

 V graduálu Lobkovickém na fol.69 v 

[60]
337

 je scéna křtu umístěná do bordury při levém okraji folia, ohraničena červeným 

lištovým rámcem. [srov. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60] 

 Fol.12r [5] Panenska prawa czistota wedle dusse také těla velmi gest tobě milá… Fons 

bonitatis 
338

 V první třetině strany při levém okraji folia je větší kaligrafická ornamentální 

iniciála P v modré a červené barvě.
339

 Tato iniciála je pravděpodobně dílem písaře nikoliv 

iluminátora. Ta uvozuje text: Pane Boţe studnice dobroty otţe nerozený od niehoţ wsse … 

Tělo iniciály je namalováno modrou a červenou tuší, které se navzájem propojují jako puzzle. 

Modrou barvou je namalován základní tvar iniciály, z kterého vybíhají dva oslí hřbety a 

kulaté i srdcovité lístky, které jsou z druhé strany uzavřeny červenou barvou, která tělo 

iniciály zceluje. Ve vnitřním a vnějším poli je červený vzor z pásového ornamentu, který je 

utvořen ze za sebou navazujících volutek. Ve vnitřním poli je navíc vzor rozdělen tabulově do 

čtyř oddělených ploch. K tělu iniciály jako rám přiléhá jednopásový volutkový vzor v modré 

barvě, z něho vybíhají v kaţdém rohu bičíky.  

Fol.19r [6] Kyrie Welikonoczni. Pane Boţe stworziteli wsseho swěta  smiluy se nad nami 

Sam od sebe stworzil sy nebe y zemi smi[luy] se nad nami …
340

 V levém horním rohu je 
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 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, XVII.B.20), ante 1557. 
332

 Mladoboleslavský graduál Janíčka Zmilelého (Mladá Boleslav, Ok.M., Mladá Boleslav, inv. č. 21691), 1509. 
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 Mladoboleslavský graduál Jana Kantora Starého (Mladá Boleslav, Ok.M.,Mladá Boleslav, inv. č. 21692 

(II.A.2), 1572. 
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 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.3), 1569–1572. 
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 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, in. č. 12579), 1570. 
336

 CHYTIL 1898, 22. 
337

 Lobkovický graduál (Praha, NK ČR, sign. XXIII.A.1), 1500. 
338

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
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 V rámci Staroměstského graduálu se takto velká kaligrafická iniciála vyskytuje ještě na fol.149 bis v [17]. 
340

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
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malovaná iniciála P [61]. Tělo iniciály je sloţeno z palmet zaostřeného kadeřavého akantu.
341

 

Vnitřní i vnější pole iniciály je fialové s jemným téměř jiţ neznatelným damaškovým vzorem, 

celá iniciála je zasazena do červeného kazetového rámce. Z těla iniciály vybíhají v horním a 

dolním levém rohu kaudy v podobě roztřepených stonků stáčejících se do volut. Při pravém 

okraji folia je bordura sloţená z pletenců zelenoţlutého rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého 

akantu.
342

 Dole přechází akant do useknuté větvičky a uprostřed a zcela nahoře je akant 

doplněn fantaskní pestíkovou rostlinnou srostlicí, sloţenou z rozeklaného listoví.
343

   

Analogie k této iniciále je moţné nalézt v graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy na fol.46r 

[62].
344

 Iniciála má jinou barevnost. Tělo iniciály je červené, sloţené z palmet laločnatého 

akantu, hustě kladených vedle sebe. Vnitřní a vnější pole je zde taktéţ vzorované. Ovšem 

proti jemnému damaškovému vzoru, který je v iniciále ve Staroměstském graduálu, je zde 

poměrně silnou zlatou linkou nakreslen do volut stáčející se laločnatý akant na modrém 

podkladu. Celá iniciála je zde obdobně jako v graduálu Staroměstském zasazena do 

kazetového rámce, který je ovšem zelené barvy. [srov. 61 s 62] 

Fol.41r  [7] Te deum laudamus. Tebe Boha chwalyme tebe pana wyznawame...
345

 V levém 

horním okraji folia je malovaná iniciála T [63]. Tělo iniciály je sloţeno z růţového 

zaostřeného kadeřavého přetáčeného akantu.
346

 Vnitřní i vnější pole iniciály je modré. Celá 

iniciála je zasazena do ţlutého kazetového rámce. Z těla iniciály v pravém horním a dolním 

rohu vybíhají dvě drobné kaudy v podobě stonků, z levého horního rohu vybíhá větší kauda 

v podobě palmety laločnatého akantu. Při pravém okraji folia je bordura ze ţlutého a zeleného 

rozeklaného zaostřeného kadeřavého akantu. Dole přechází akant do useknuté větvičky a 
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 Více o typech akantů pojednává studie V. Kubíka, viz KUBÍK 2007–2008 , 65–95. Podobná těla iniciály jsou 

v rámci graduálu na fol. 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 133r [106], 158r [182], 160r [185], 

167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
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 KUBÍK 2010, 109–223. V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na 

Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v 

[23], 169 bis v [24], 178v [26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí 

výsledků rozboru výzdoby. 
343

 Více o typech pestíkových srostlic KUBÍK 2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu na 

fol.19r [6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73r [10], fol.81r [12], fol. 84r [13], fol.102 [14], fol. 158r  [21], fol.169 bis 

v [24], fol.178v [26], fol.224r [32], fol.319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
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 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, XVII.A.41), 1576. 
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 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
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 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 133r [106], 

158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
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uprostřed a zcela nahoře je akant doplněn fantaskní pestíkovou rostlinnou srostlicí, sloţenou 

z rozeklaného listoví.
347

   

Analogie k této iniciále je moţné nalézt ve Ţlutickém graduálu
348

 na fol. 64r [64]. Strana je 

uvedena menší iniciálou T, která se nachází v levém horním rohu. Tělo iniciály je tvořeno 

stvoly červeného akantu, na bocích obohaceno o přiléhající palmety kadeřavého akantu. 

Vnitřní pole je modré. Vnější pole je vyzlacené. Celá iniciála je zasazená v zeleném 

kazetovém rámci. V levém horním rohu z těla iniciály vybíhá kauda.
349

 Obě iniciály jak ve 

Ţlutickém kancionálu, tak Staroměstském mají velice podobný kolorit i způsob malby, který 

je vytvořen prostínovanou hustou kvašovou barvou. Obě iniciály jsou tak velmi plastické. 

[srov. 63 s 64 ] 

Fol.57r [8] Antifony w adwent p[ře]d Rorate.
350

 Ay Anděl páně Marygi paně zwěstowal 

gest…
351

 V levém horním rohu je malovaná iniciála A [65]. Tělo iniciály je sloţeno 

z oranţových palmet zaostřeného, kadeřavého akantu.
352

 Vnitřní i vnější pole iniciály je 

růţové s jemným damaškovým dekorem, který je vytvořen velmi tenkými tahy běloby. 

Iniciála má zelený kazetový rámec. Z těla iniciály vybíhají v levém horním a dolním rohu 

kaudy v podobě kadeřavého akantu. Iniciála má neskutečně ţivou barevnost, která je 

překvapivě dobře zachovaná. Při pravém okraji folia je bordura z modrého, oranţového a 

růţového rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého akantu, která je navíc vystínovaná drobnými 

tahy štětce. Dole a zcela nahoře je akant doplněn fantaskní pestíkovou rostlinnou srostlicí 

sloţenou z rozeklaného listoví.
353

 Celkově bordura pro preciznost malby spíše neţ rostlinný 

motiv připomíná kování.   
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 Více o typech pestíkových srostlic KUBÍK 2008, 448–449. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru 

výzdoby 
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 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, TR I 27), 1558–1565. 
349

 SOUČKOVÁ 2010, 33. 
350

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
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 Ikonografii adventního období Propria de tempore v chorálních rukopisech české renesance lze rámcově 
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v rorátnících, se vztahuje přímo k danému liturgickému textu, viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 35. 
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 KUBÍK 2010, 109–223.Podobná těla iniciál jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 73v [77], 81r [98], 

84r [100], 133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
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 Více o typech pestíkových srostlic KUBÍK 2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu na 

fol.19r [6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73r [10], fol.81r [12], fol. 84r [13], fol.102 [14], fol. 158r  [21], fol.169 bis 

v [24], fol.178v [26], fol.224r [32], fol.319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
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Analogii k iniciále A nalezneme ve Ţlutickém kancionálu na fol.78r. [66]
 354

 v levém horním 

rohu. Tělo iniciály je utvořeno ze zeleného zaostřeného kadeřavého akantu. Vnitřní i vnější 

pole iniciály je modré. Zasazena je do růţového kazetového rámce, čtvercového formátu. V 

levém horním i dolním rohu iniciály vybíhá kauda pojednaná stejně jako tělo iniciály.
355

 Aţ 

na odlišný kolorit je charakter malby velice podobný s iniciálou ve Staroměstském graduálu. 

Obě iniciály jsou velmi přesně vymodelované a působí výrazně plasticky. Další analogii lze 

také nalézt v Českobrodském graduálu na fol.106r [67].
356

 [srov. 65, 66, 67] 

Fol.60v [9] Officium O wtelení pa[n]a Krysta. Prorok swatý Yzayáss prorokoval y toho ţádal 

a řka o rosu dayte nebesa s húry a woblakowe… V levém horním rohu folia se nachází 

malovaná iniciála P, která je zasazena do vínově červeného čtverce. Tělo iniciály je tvořeno 

plody a listy vinné révy,
357

 z levého horního rohu vybíhá kauda v podobě stonku s vinnými 

listy a stáčí se do voluty. Hrozny jsou velmi stylizované, nicméně plastické. Ve vnitřním poli 

iniciály je pravděpodobně scéna s Gedeonem, kterak rozprostírá ovčí rouno na humně 

[68].
358

 Gedeon klečí s rukama rozevřenýma k nebesům, oděn do římské pestrobarevné 

zbroje, před sebou rozprostřeno rouno, z kterého stoupá oblak. Zbroj Gedeona je pečlivě 

promodelovaná, navíc přiléhá k tělu, a tím kopíruje postavu. Na oblaku je polopostava Boha 

otce (Starozákonního Boha), který shlíţí dolů a levou rukou ukazuje na Gedeona. Výjev se 

odehrává na zelené loučce, v pozadí v modravém oparu je vidět armáda v podobě stojících 

muţů v pestrobarevné římské zbroji, kteří mají nad hlavami zvednutá kopí.  Kolorit výjevu je 

zajímavý, převládají v něm odstíny fialové, růţové a modré. Tvář Gedeona je pečlivě 

namalovaná. Iluminátor se snaţil vtisknout jí osobitý výraz a pocity, které by Gedeon 

proţíval. Celkově postava oděná do římské zbroje s vypracovanými svaly na nohou i rukou 

připomíná mohutnou postavu Goliáše na  fol.3r [47]. Polopostava Boha, který shlíţí z nebes 

                                                           
354

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27) 1558–1565. 
355

 SOUČKOVÁ 2010, 36. 
356

 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557 
357

 Vinná réva poukazuje na společenství křesťanů i samotného Krista, viz 
 
ROYT 1998,106. 

358
 J. Beringer píše, ţe se jedná o výjev obětování beránka, coţ nejspíš nebude správně. Vše nasvědčuje tomu, ţe 

se bude jednat o Rouno Gedeonovo. Srov. BERINGER 1892, 87. O Gedeonovi vypráví kniha Soudců 6–8. 

„V čase, kdy Midjánci po sedm let utiskovali Boţí lid, Hospodin povolal soudce Gedeona, aby s nimi bojoval. 

Ten obětoval Hospodinu a postavil se do čela vojska Izraelitů. Chtěl si však být jist Boţím vyvolením, i poţádal 

Hospodina, aby na znamení, ţe má skutečně osvobodit Izrael, seslal rosu na ovčí rouno, které rozprostřel na 

humně. Bůh jeho ţádosti vyhověl. Druhý den Gedeón  své přání opakoval, ale rouno mělo zůstat suché, zatímco 

rosa smáčela okolní půdu. I tato druhá ţádost o znamení Hospodina byla vyslyšena.― viz ROYT 2007, 80; viz 

HALL 1991, 145–146 Často se výjev s rounem Gedeonovým objevuje ve spojitosti se Zvěstováním Panny Marie, 

viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 37; HALL 1991, 146. 



62 

 

dolů na Gedeona, je velmi stylizovaná a hlavní důraz je zde kladen na rozevláté roucho Boha, 

jeho dlouhé vousy a vlasy. Obličejová část Boha je velmi schematická.  

Při levém okraji folia je bordura sloţená ze zelené blíţe neurčitelné rostliny, která se stáčí do 

pozvolných volut. Jedná se o kmen Jesse [9].
359

 Uprostřed kaţdého stočení rostliny je 

polopostava z rodokmenu Krista,
360

 od shora dolů jsou to Panna Marie, král (?), král (?) – 

moţná král Šalamoun,
361

 král David, o čemţ svědčí harfa, kterou má při sobě a muţ s čapkou 

(?). Pod kolumnou v borduře je spící postava muţe. Ten spí pod rostlinou, která navazuje na 

borduru. Jedná se o spícího proroka Jesse.
362

 Oděn je do narůţovělé tuniky s modrým 

pláštěm s kapucí přes hlavu. Vousy proroka Jesse jsou dotvořeny jemnými tahy běloby, čili 

vypadají velmi plasticky. Jednotlivé polopostavy jsou pečlivě aţ téměř kresebně zpracované. 

Iluminátor si dal záleţet na anatomické správnosti jednotlivých tváří, nicméně nejsou nijak 

výrazově odlišené a ani zde není nějaký pokus o typizaci jednotlivých obličejů. Postava 

spícího proroka Jesse je celá zahalená do narůţovělé tuniky, přes hlavu má prorok přehozenou 

modrou kapuci. Drapérie tuniky je pečlivě promodelovaná s mnoţstvím jemných záhybů, 

které působí přirozeně. Modrá drapérie na hlavě proroka působí ţivěji neţ drapérie tuniky. 

Obsahuje mnoţství zalamovaných záhybů, jejichţ účinek je umocněn výrazným kontrastním 

stínovaním. Pečlivě jsou promodelované vousy proroka i ostatních polopostav na kmeni. 

Postava proroka celkově nepůsobí příliš přesvědčivě, krátké tělo k mohutné hlavě a paţím 

nelze opominout.  

V pravém rohu pod kolumnou v borduře je erb Duchka Chmelíře ze Semechova [9]. Blason 

erbu: pole štítu je polceno, první pole je červené a druhé stříbrné, na štítu je umístěna figura 

polopostavy divého muţe se zeleným věncem na hlavě a kolem beder, a s kyjem 

v pozvednuté ruce vyrůstající z oblaku. Na středu horní hrany štítu spočívá přímo otočená 

                                                           
359

 J. Beringer píše, ţe se jedná o „ornamentálně provedený rodokmen Kristův.― Viz BERINGER 1892, 87. 

Ikonografie adventních motivů bývá často obohacována o symbolický rodokmen kristových předchůdců – kmen 

Jesse, který se často objevoval ve starší vrstvě pozdně gotických iluminovaných graduálů. Na základě výkladu 

církevních autorů je Panna Marie chápaná jako proutek z kořene Davidova a Kristus je povaţován za květ 

proutku, viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 38; ROYT 2006, 115. 
360

 U evangelistů Matouše (I,1–16) a Lukáše (III,23–38) je uveden rodokmen Kristův (genealogie), jehoţ 

hlavním cílem je dosvědčit Kristovo tvrzení, ţe je synem Davidovým, ale také bohočlověkem „zrozeným 

z Panny Marie―, a ţe je spojen s těmi, kteří ţili v době „Staré smlouvy―. Viz ROYT 2006, 114. 
361

 Král Šalamoun, moudrý a spravedlivý král Izraele bývá zobrazen v námětu Kmene Jesse. Viz ROYT 2006, 

277. 
362

 Námět Kmen Jesse se opírá o výklad textu Itájášova proroctví (II,1–10) „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a 

výhonek z jeho kořenů vydá ovoce…― viz ROYT 2006, 114. K proměně Kristova rodokmenu v Kořen Jesse 

došlo v rukopise St.-Bénigne (Dijon, Ms.2). Od 12 stol. se setkáváme jiţ s plně kodifikovaným námětem, kdy 

rodopisný strom (nejčastěji vinný keř) vyrůstá s postavami Adama a Evy, proroků, patriarchů, Ecclesie, 

Synagogy, Krista atd., z těla leţícího proroka Jesse. Viz ROYT 2006, 115. 
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kolčí přilba se stříbrnočervenými přikryvadly a v klenotu jsou otevřená křídla shodných barev 

jako pole štítu, mezi kterými je opět polopostava divého muţe se zeleným věncem na hlavě a 

kolem beder, a s kyjem v pozvednuté ruce.
363

 Erb je renesanční a přikryvadla jsou tvořena ze 

zaostřeného akantu. 

Miniatura ve vnitřním poli iniciály s klečícím Gedeonem [68] se tradičně váţe k oficiu Rosu 

dayte z hury nebesa.
364

 Kompozičně naprosto shodnou miniaturu můţeme nalézt v graduálu 

Praţském
365

 na fol.158r [69] ve vnitřním poli iniciály P. Gedeon klečí téměř čelem k divákovi 

po pravé straně výjevu, před sebou má beránčí rouno, z kterého stoupá oblak, který je ve 

vrcholu zakončen polopostavou Boha otce ukazujícího na Gedeona. V pozadí za Gedeonem 

lze tušit početné vojsko. Není tak konkrétně namalováno jako v graduálu Staroměstském. 

Postavy vojáků v římské zbroji jsou spíše jen naznačeny, nejsou zpracovány do detailu. 

Vojáci nad hlavami drţí kopí, které je nakresleno tenkými tahy štětce. Výjev v graduálu 

Praţském je kresebnější a má velmi tlumený kolorit oproti výjevu v graduálu Staroměstském. 

Miniatura graduálu Praţského má celkově niţší kvalitu [srov. 68 s 69]. Další analogii 

můţeme také nalézt v Chrudimském kancionále na fol.59r [70],
366

 kde ve vnitřním poli 

iniciály R klečí Gedeon otočený zády k divákovi, před sebou má ovčí rouno a vzhlíţí 

k nebesům na Boha. Oděn je stejně jako ve Staroměstském graduálu do římské zbroje a za 

sebou má početné vojsko. Gedeon má shodnou hlavu s kudrnatými vlasy a plnovousem jako 

ve Staroměstském graduálu, celková atmosféra iluminace Chrudimského graduálu je shodná 

se Staroměstským graduálem, ale miniatury mají odlišnou kompozici. K. Chytil upozorňuje 

na fakt, ţe některé prvky v miniatuře Chrudimského graduálu jsou ozlacené, jako vlasy, vousy 

a některé prvky zbroje Gedeona, stejně tak jako oblaka [srov. 68 s 69, 70].
367

 Další analogie 

jsou např. v Graduálu Českobrodském na fol.111v [71],
368

 kde je výjev umístěn do zlatého 

rámce pod kolumnu a zcela zde chybí vojsko v pozadí, naopak je zde dlouhý vhled do krajiny 

v duchu Podunajské školy. Dále např. v Graduálu Lomnice nad Popelkou na fol.14r [72],
369

 

kde také chybí vojsko v pozadí a je zde výhled na moře. Ve Ţlutickém kancionálu na fol. 83r 
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 Viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333, srov. MYSLIVEČEK 1993, 28. 
364

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu . 
365

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
366

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. K. Chytil v přehledu 

malovaných obrazů graduálu píše, ţe se jedná o klečícího Josue. Viz CHYTIL 1898, 6. 
367 CHYTIL 1898, 9. 
368

 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557. 
369

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign.XVII.A.53a), 1578. 
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[73]
370

 je v miniatuře R taktéţ klečící Gedeon, výjev je vyveden ve velmi naturalistických 

tónech a pojetím má blízko k výjevu v Českobrodském kancionálu na fol.111v [71], jelikoţ 

obsahuje také dlouhý vhled do krajiny zakončený vrcholky velehor. Ve Srovnání s miniaturou 

s Gedeonem ve Staroměstském graduálu je scéna mnohem klidnější, výjev nemá vůbec 

ţádnou dramatičnost ani expresi, kterou svým pojetím vytvořil Matouš Ornys z Lindperka 

v graduálu Staroměstském. [srov. 68 s 71, 72, 73] 

 

Kmen Jesse [9] má analogie v Lounském graduálu na fol.90r,
371

 kde se objevuje tato méně 

rozvinutá varianta kmene Jesse. Identifikovat lze Davida s harfou, pak následují dva 

starozákonní králové s korunami na hlavách a v rukách třímající ţezlo. Další je prorok 

s turbanem na hlavě drţící v rukou svitek. Kmen Jesse je ve vrcholu zakončen Pannou Marií 

s malým Jeţíškem.
372

 Více rozvinutá varianta kmene Jesse je v graduálu Hradeckém (zimní 

část) na fol.10v [74],
373

 kde je celostranná iluminace s ústředním motivem ve zlatém rámci 

situovaného doprostřed strany, obsahující Zvěstování Panně Marii. Na kmeni jsou v graduálu 

vyobrazeni Kristovi předci od starozákonního praotce Jesse po Josefova otce Jákoba, který je 

zastoupen na protější straně ve výjevu Jákobova snu po andělské zvěstování. Z beder proroka 

Jesse vyrůstá bordura na ní je David s harfou, prorok Izaiáš s tabulkou v ruce, v protilehlém 

rohu stojí prorok Jeremiáš s knihou v ruce.
374

 Kolem dokola se vine kmen obsahující 

polopostavy starozákonních osob, zcela dole s umístěním leţícího proroka Jesse.  

Další analogie můţeme nalézt v kancionálu Franusově na fol.65v [75],
375

 o ní J. E. Vocel 

píše, ţe jsou to „skvělostí a krásou vynikající arabesky― obsahující poprsí rodokmenu Krista, 

jednu postavu ztotoţňuje přímo s ţehnajícím Bohem otcem, poté krále Davida s knihou 
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 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign.TR I 27), 1558–1565. 
371

 Lounský graduál (Louny, SokA, Louny, sign.I G 9), 1561–1563. 
372

 ŠÁROVCOVÁ 2011, 38. 
373

 Český graduál – zimní část (Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, sign. Hr–13 (II A 

13), 1592–1604. 
374

 Tento rozvinutý typ kmenu Jesse můţeme v nezměněné podobě nalézt v biblích Severinových, 

Melantrichových, Veleslavínových a také polské krakovské bibli Szarfenbergově. Viz ŠTEFAN 2004, 10, obr. 16. 

Jako kompoziční předloha byl podle mínění M. Šárovcové pouţit norimberský dřevořez Erharda Schöna 

datovaný 1528, který byl převzat pro ilustrace obou edic České bible Pavla Severýna z Kapí Hory jako obrazový 

doprovod Matoušova evangelia. Jiří Melantrich pak nechal původní dřevořez okopírovat pro své vydání bible 

v roce 1548 monogramistou GS (Georg Scharffenberg?). viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 38; viz Melantrichova bible fol. 

506r, Biblia Veteris et Novi testamenti (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6), 1570. Viz 

manuscriptorium.com, vyhledáno 15. 2.  2012. Stejnou kompozici kmenu Jesse ovšem nalezneme uţ v dřevořezu 

zhotoveném v dílně Lucase Cranacha staršího, pouţitého v ţaltáři Lottera staršího. Viz HOLLSTEIN VI 1954, 165, 

obr. 24. J. Kropáček si na kmenu Jesse všímá typů postav, které jsou podle něho realistické a pevné. Viz 

KROPÁČEK 1952, 143. 
375

 Kancionál Franusův (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–6 (II A 6), 1505. 
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ţalmů, a rodičku Boţí s malým Jeţískem.
376

 Podobná analogie je v graduálu 

Mladoboleslavském Janíčka Zmilelého na fol.58r [76].
377

 Obě miniatury jsou jiţ z počátku 16. 

století. Kmen Jesse se v obou uvedených příkladech vine po straně folia a pod kolumnu[srov. 

75 s 76]. V pravém dolním rohu spí prorok Jesse, ve vrcholu stonku je stejně tak jako 

v graduálu Staroměstském umístěna Panna Marie s děťátkem. Lze tedy říct, ţe ikonografie ve 

Staroměstském graduálu vychází z pozdně gotických předloh [srov. 9, 74, 75, 76]. 

Fol.73v [10] Prwní msse na den Narozeni pana Krysta. Hospodin wotec Bůh pr[i]zel gest ke 

mně syn můy milý…
378

 V levém horním rohu je malovaná iniciála H [77], jejíţ tělo je sloţeno 

z modrých palmet zaostřeného kadeřavého akantu.
379

 Vnitřní i vnější pole iniciály je růţové 

s damaškovým vzorem, který je namalován slabounkými tahy starorůţové barvy. Celá iniciála 

je zasazena do červeného kazetového rámce. Z těla iniciály vybíhají v levém horním a dolním 

rohu kaudy. Horní kauda je tvořena modrým roztřepeným stonkem, na který je připojena 

palmetka růţovozeleného zaostřeného kadeřavého akantu, který se přetáčí do volut.
380

 Dolní 

kauda se napojuje na borduru při levém okraji folia, která je sloţena z rozviliny rozeklaného, 

zaostřeného, kadeřavého akantu, růţovozelené barvy, místy je doplněná fantaskními modrými 

plody a srostlicemi sloţených z rozeklaného listoví.
381

 Miniatura je malována hustou 

kvašovou barvou a je neuvěřitelně přesná, připomínající téměř kovaný reliéf.  

Analogii můţeme nalézt v Graduálu Nového Města nad Metují na fol.135r [78].
382

 Je zde 

incipitní iniciála H, která má ovšem uţ zcela jiné zpodobnění. Graduál Nového města nad 

Metují byl vytvořen uţ v jiné časové skupině a v jeho výzdobě se na mnoha místech projevuje 

znatelný příklon k pozdně manýristickým formám, coţ dokládá mnoţství realisticky 

zpodobněných kartuší a girland. Tělo konkrétně této iniciály je tvořeno propojením girland a 

namalovaných volut, které mají připomínat výzdobné prvky na architektuře. Zhodnocení této 

iniciály po výtvarné stránce je komplikované, protoţe není dokončena. V některých místech 
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 VOCEL 1859, 5. 
377

 Graduál mladoboleslavský Janíčka Zmilelého z Písku (Mladá Boleslav, Ok.M. Mladá Boleslav, inv. č. 21691) 

1509. 
378

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
379

 KUBÍK 2010, 109–223.Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 81r [98], 

84r [100], 133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
380

 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
381

 Více to ypech pestíkových srostlic KUBÍK 2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu na 

fol.19r [6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73r [10], fol.81r [12], fol. 84r [13], fol.102 [14], fol. 158r  [21], fol.169 bis 

v [24], fol.178v [26], fol.224r [32], fol.319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
382

 Graduál Nového Města nad Metují (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.42), 1604. 
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je jen podkresba, která není kolorovaná ani jinak výtvarně zpracovaná. Jasnější analogie 

k iniciále H je v Malostranském graduálu na fol.126r [79].
383

 Charakter malby je zde velice 

podobný, patrně proto, ţe tato iniciála je nejspíše dílem Matouše Ornyse z Lindperka, 

iluminátora Staroměstského graduálu.
384

 Kolorit iniciály je u iniciály H Malostranského 

graduálu výraznější. Tělo iniciály je vytvořeno z dvojbarevného červenomodrého  laločnatého 

akantu, který je hustě kladen vedle sebe, tak aby vytvořil tělo iniciály. Vnější i vnitřní pole je 

pouze vínově červené. Celá iniciála je opatřena zeleným kazetovým rámcem. [srov. 77, 78, 

79] 

Fol.77r [11] Na den slawny Narozeni pana Krysta. Na welike Mssi. Dítě milé adwente 

narodilo se nám a Syn Boţí z veliké lásky a milosti dán gest nám…
385

 Uprostřed strany k 

levému okraji folia se nachází malovaná iniciála D. Je zasazena do modrého kazetového 

rámce. Tělo iniciály je tvořeno z palmet ţlutého zaostřeného kadeřavého přetáčeného akantu. 

Z těla iniciály vybíhají v levém horním a dolním rohu kaudy v podobě stonků, které se 

přetáčejí do volut. Ve vnitřním poli iniciály se nachází scéna Adorace dítěte [80].
386

 Dítě leţí 

na kameni se slámou a nad ním se sklání Marie a Josef. U Josefa jsou sedící zvířata osel a 

volek, kteří taktéţ hledí na dítě.
387

 Expresivně řasená roucha postav a potemnělé tóny, 

z kterých vystupují výrazně jen ţluté/zlaté prvky, skvěle dotvářejí atmosféru noci. Velice 

zajímavým detailem jsou zespodu osvícené rukávy Panny Marie, která se sklání nad dítětem. 

Zdrojem světla, kromě lampičky, kterou drţí Josef, je tady i samo dítě, které osvětluje Marii. 

Postavy jsou malované hustou kvašovou barvou, zatímco pozadí pomalu přechází do lazur. 

Výjev je zasazen pod architekturu. V zadním plánu je vidět sloup a průhled do uličky.  

Pod kolumnou v borduře se ve zlatém rámci s vejcovcem nachází scéna se zvěstováním 

pastýřů [90].
388

 Výjev je zasazen do mnohoúhelníku kombinující horizontálně poloţený 

obdélník s vertikálním, čili tvar připomíná poloţené písmeno L. Z prostor pod kolumnou 

výjev pokračuje do bordury po pravé straně folia. Kompozici ovládají v popředí uprostřed 

miniatury pod kolumnou dvě skrčené postavy pastýřů, kteří vzhlíţejí k nebesům. Jsou oděni 

v pestrobarevných rouchách. Za nimi je poté vidět ještě hlava třetího pastýře, taktéţ 
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 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.3), 1569–1572. 
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 VACKOVÁ 1989, 95. 
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 Viz kapitola 4.1. Technické parametrya liturgický obsah graduálu. 
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 J. Beringer píše, ţe se jedná o Narození Páně. Viz BERINGER 1892, 87. 
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 Obvyklou součásti výjevu narození Krista jsou zvířata vůl a osel, o nichţ se ţádné evangelium nezmiňuje. 

Avšak jsou zmíněni v Pseudo–Matoušově evangeliu. Viz ROYT 2006, 165. 
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 J. Beringer píše, ţe „při dolejším okraji listu jsou pastýři u Betléma.―viz BERINGER 1892, 87. 
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vzhlíţející k nebesům. V levém rohu výjevu je cesta a vjezd do vsi, která je znázorněna 

typickými vesnickými domky se sedlovou střechou. V zadním plánu je v modrých tónech 

vyobrazen blíţe neurčitelný hrad. Vpravo od pastýřů je stádo ovcí. V pravém dolním rohu je 

vidět čtvrtý pastýř, který taktéţ schoulen v údivu hledí na oblohu. Scéna se pozvolna přelévá 

k pravému okraji folia a tvoří borduru. V zadním plánu je vidět ještě několik malých ovcí a 

dva pastýři, nad kterými se nachází veliký oblak s polopostavou zvěstujícího anděla,
389

 který 

drţí v rukou stuhu s nápisem GLORIA IN EXCELSIS DEO.  

Nad výjevem zvěstování je v borduře po pravé straně spleť akantového rostlinstva, typu 

rozeklaného, zaostřeného kadeřavého akantu, taktéţ ve zlatém rámci s vejcovcem,
390

 a nad 

tímto je miniatura se zeleným vavřínovým věncem drţeným dvojicí andělů, který má 

uprostřed renesanční modrý erb s monstrem, opět vše v zlatém rámci s vejcovcem.  Blason 

erbu: modré pole štítu nese vyráţející muţskou polopostavu s rybím ocasem, která drţí v levé 

ruce model kostela a pravou rukou si přidrţuje konec ocasu.
391

 Nad erbem je nápisová 

tabulka, která je utvořena páskovým ornamentem, nebo lépe beschlagverkem,
392

 místy 

doplněna rolverkem, maskami a nástavcem, který je zdoben dvěma ţenskými postavami, 

které přidrţují oválný štítek s monogramem IHS. Samotná nápisová tabulka má modrý 

podklad na kterém je text, psaný zlatou majuskulí: KNEZ  IAN MYSTOPOLVS / DEKAM 

KOSTELA S[VATEH]O APOLI / NARYSSE A KAZATEL KAPLY / BETLEMA 

ADMI[NI]STRATOR / ARCYBISKVPSTWI PRAŢSKEHO / POD OBOGI ZPVSOBAV PRZIG 

[ÍMANÍ]”.
393

 

 

Scéna z vnitřního pole iniciály Adorace dítěte [80] má výraznou analogii ve Ţlutickém 

kancionálu na fol. 105v [81].
394

 Miniatura umístěná ve vnitřním poli iniciály je scéna adorace 

dítěte. Vše je zasazeno do klenuté místnosti se sloupy. Dítě je umístěno v košíkových jeslích, 

klečící Panna Maria se sepjatýma rukama a Josef osvětluje dítě lucernou, to vše doplněno 

volem a oslem tak jako ve Staroměstském graduálu. Jde o často kopírovanou kompozici ze 
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 J. Beringer se mylně domnívá, ţe se jedná o alegorickou postavu. viz BERINGER 1892, 87. 
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 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign.TR I 27), 1558–1565. 



68 

 

souboru dřevořezů Albrechta Dürera.
395

 J. E. Vocel zdůrazňuje, ţe se jedná o sklepení ve 

zříceninách hradu.
396

 J. Kropáček uvádí, ţe výjev se odehrává v noci, je zaloţen na působivé 

protikladnosti světla, stínu a temnoty.
397

 Josef osvětluje dítě otevřenou lampičkou se svící 

oranţovým světlem, postavy se svou ozářenou částí plastičtěji vybavují z temnoty a navíc 

vrhají do okolí temné stíny.
398

 Výjev je zasazen do prostoru černé architektury s hlubokým 

vhledem. V druhém plánu rozvíjí autor scénu s dvěma pastýři, přicházejícími do dvora zřícené 

architektury. Dvůr je modelován ve světlejších barvách, tím se lépe vybavují v kontrastu 

s černou architekturou. Noc je znázorněna intenzivně fialovým nebem, které je zcela 

v pozadí.
399

 Zdařilost tváří Marie a Josefa, řasení pestrých rouch a za dítětem vykukující 

hlavy zvířat osla a vola jsou téměř shodné co do koloritu i kompozičního řešení s výjevem 

pod architekturou v iniciále Staroměstského graduálu. Tělo iniciály je i zde tvořeno akantem. 

Z podobností kompozice, pojetí postav a barevného řešení vyvstává otázka, jestli konkrétně u 

této miniatury Staroměstského graduálu není iluminátorem Fabián Puléř, tedy iluminátor 

Ţlutického kancionálu a ne Matouš Ornys z Lindperka [srov. 80 s 81].
400

 

 

Miniatura adorace dítěte vykazuje další analogie v graduálu Mladoboleslavském Janíčka 

Zmilelého na fol.58r [82],
 401

 ve Franusově kancionálu na fol.51v [83],
402

 

v Mladoboleslavském graduálu Jana Kantora Starého na fol.36r [84],
403

 v Chrudimském 

graduálu na fol.74r [85],
404

 kde je scéna výrazně potemnělá a přesvědčivě navozuje dojem 

noci. K. Chytil o ní uvádí, ţe je to obraz temných tónů s polorozbořenou zděnou chaloupkou, 

kde uprostřed je na košatině vystlané slámou Jeţíšek [srov. 80 s 82, 83, 84].
405

 

V Malostranském graduálu na fol.134r [86],
406

 kde je ovšem umístěná pod kolumnu, v pozadí 

doplněná scénou přicházejících pastýřů a průvodu tří králů. Dále i v rukopise 15. stol. 
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Kouřimského graduálu na fol.39r [87].
407

  Celostranně je výjev Adorace děcka vyobrazen 

v Graduálu Nového Města nad Metují na fol.142v [88],
408

 kde je doplněn o dva klečící 

donátory a v Hradeckém kancionálu (zimní část) na fol.115v [89],
409

 kde je doplněn také o 

klečícího donátora a mnoţství přihlíţejících andělů. [srov. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89] 

Pod kolumnou zachycená scéna Zvěstování pastýřům [90] je také ve Ţlutickém kancionálu na 

fol.105v [91],
410

 stejně tak jako výjev z vnitřního pole iniciály. Celá iluminace je obehnána 

zlatým rámcem. Na třech pastýřích je viditelný obrovský údiv, který je ztvárněn jejich 

chováním: první pastýř pokleká, druhý si zakrývá oči rukou, třetí se schovává za strom. Jak 

uvádí J. E. Vocel, třetí pastýř je méně zdařilý.
411

 Jako stafáţ jsou zde velice naturalisticky 

znázorněné ovce v druhém plánu. Krajina je vymalována hustými kvašovými barvami. 

V prvním plánu je zeleň, která hlouběji do pozadí tmavne, aţ přechází do modré, která je uţita 

na noční oblohu. V dálce jsou naznačené venkovské domy v okrových tónech. Nad nimi je 

pod bordurou po levé straně anděl s páskou v rukou "GLORIA IN EXELSIS DEO". Výjev se 

s miniaturou ve Staroměstském graduálu shoduje expresí v krčících se postavách pastýřů, na 

které je ovšem v graduálu Staroměstském soustředěna větší pozornost. Ústřední dvě postavy 

pastýřů jsou umístěny vprostředku celého výjevu a ovládají kompozici. Nepřehlédnutelné jsou 

i ovce obdobně naturalisticky ztvárněné jako v graduálu Ţlutickém, avšak zde je jejich role 

v miniatuře upozaděná pastýři, kteří jsou vyvedeni v pestrých barvách. Pestrost barev, ale 

nelze objektivně zhodnotit, jelikoţ v graduálu Ţlutickém je iluminace u levého rohu trochu 

poškozená [srov. 90 s 91].
412

  

 

Velice krásná analogie k miniatuře Zvěstování pastýřům je v graduálu Hradeckém (zimní 

část) na fol.116r [92].
413

 Obdobně jako v graduálu Staroměstském je v Hradeckém graduálu 

kladen velký důraz na postavy pastýřů, krčící se před září zvěstujícího anděla. Ten je umístěn 

do vnitřního pole iniciály. V Hradeckém graduálu vzniká neobvyklé zajímavé propojení 

výjevu ve vnitřním poli iniciály – tedy anděla a pastýřů v noční krajině pod kolumnou. Další 
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analogie dokládá např. v graduálu Lomnice nad Popelkou na fol. 93r [93],
414

 kde je týţ výjev 

ovšem velmi statický. Nelze ho však objektivně posoudit, neboť část malby je odtrţena. 

V graduálu Nového Města nad Metují na fol.134v [94]
415

 je výjevu Zvěstování věnovaná celá 

strana, ústředním motivem je zde anděl, který stojí okolo přihlíţejících pastýřů [srov. 90 s 91, 

92, 93, 94].  

 

Iluminaci s Adorací dítěte ve vnitřním poli iniciály doplňuje výjev zvěstování pastýřům pod 

kolumnou, coţ je velmi obvyklé pro zpěv Na den slawny Narození pána Krysta a hojně se 

vyskytuje v graduálech 16. století, např. ve Franusově kancionálu na fol.51v [95],
416

 

v Mladoboleslavském graduálu Jana Kantora Starého na fol.36r[96],
417

 v graduálu Lomnice 

nad Popelkou na fol. 93r [97], [srov. 11 s 95, 96, 97].
418

  

Fol.81r [12] O Mladatkach. chwaly hodného veliký potţet skwútyho zástupu mučednického 

na zemi na nebi przeslawny králi… O křtění pána Krysta. Ay yak przissel gest na swět k nám 

…
419

 Při spodním okraji folia k levé straně je malovaná iniciála A, jejíţ tělo je sloţeno 

z růţových palmet zaostřeného, kadeřavého akantu [98]. Vnitřní i vnější pole iniciály je 

modré s jemným málo znatelným damaškovým vzorem. Vše je zasazeno do červeného 

kazetového rámce. Z těla iniciály v levém horním a dolním rohu vybíhají kaudy v podobě 

přetáčených stonků do volut.
420

 Při pravém okraji folia je bordura, sloţená z pletenců 

palmet ţlutého a fialového rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého akantu.
421

 Jednotlivé listy 

jsou modelovány tmavšími odstíny a vytvářejí tak velmi plastický dojem, ale nepřipomínají 

příliš ţivé rostlinstvo. Zcela nahoře, uprostřed a dole jsou palmety akantu doplněny 

fantaskními pestrobarevnými srostlicemi, sloţenými z rozeklaného listoví.
422
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Analogie k této iniciále se nachází v Českobrodském kancionálu na fol. 148v [99].
423

 Iniciála 

je zde namalována méně plasticky a má gotizující charakter ve srovnání s iniciálou A [98] 

graduálu Staroměstského. Tělo iniciály je utvořeno z přetáčeného modrého laločnatého akantu 

hustě kladeného vedle sebe. Celkově působí tělo iniciály hodně ploše. Vnitřní i vnější pole 

iniciály je zlaté. Obdobně jako v graduálu Staroměstském je iniciála zasazena do červeného 

kazetového rámce [srov. 98 s 99]. 

Fol.84r [13] O Hromnicych. Prziyali sme Boţe milosrdenství twe…
424

 V levém horním rohu 

je malovaná iniciála P, jejíţ tělo je sloţeno z modrých palmet zaostřeného, kadeřavého 

akantu [100].
425

 Vnitřní a vnější pole iniciály je zelené s jemným damaškovým vzorem, který 

je vytvořen velmi jemnými a zároveň přesnými tahy štětce. Celá iniciála je zasazena do 

jednoduchého růţového rámce. Z levého horního a dolního rohu vybíhají kaudy v podobě 

palmet zaostřeného, kadeřavého akantu, které se přetáčejí do volut. Při pravém okraji folia je 

bordura sloţená z pletenců palmet zeleného a růţového rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého 

akantu, zcela vespod zakončena useknutou větvičkou.
426

 Uprostřed a zcela nahoře je doplněna 

fantaskní pestíkovou srostlicí, sloţenou z rozeklaného listoví. Modelace bordury je především 

tvořena tahy bělobou, coţ dodává celé miniatuře na plasticitě. Zároveň je bordura vytvořena 

hustou kvašovou malbou, která je zároveň velmi přesná.  

Analogie k iniciále P je v Malostranském graduálu na foliu 158r [101],
 427

 která má ovšem ve 

vnitřním poli iniciály scénu Mojţíše zouvajícího si opánky před hořícím keřem. Další 

analogie je v Mladoboleslavském graduálu na fol.90v [102].
428

 Iniciála je utvořena 

z hnědobéţového laločnatého akantu zhusta kladeného vedle sebe. Vnitřní pole je obdobně 

jako v graduálu Staroměstském s jemným damaškovým vzorem. Vnější pole je ovšem zlaté. 

Celá iniciála je zasazená do šedivého kazetového rámce. Z těla iniciály nevybíhají ţádné 

kaudy, ale jinak jsou si iniciály charakterem a způsobem provedení velice podobné. Ve 

Staroměstském graduálu je iniciála přesněji namalovaná a o něco více plastičtěji pojednaná 

[srov. 100 s 101, 102]. 

                                                           
423

 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557. 
424

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
425

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
426

 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz. kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
427

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.3),1569–1572. 
428

 Mladoboleslavský graduál Jana Kantora(Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
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Fol.102v [14] spasy cedlnú nám dal gest y vtiessitel mily Duch swaty kterýţ pomocník byl 

toho wsseho...
429

 Na tomto foliu je přes dvě třetiny strany miniatura s dvěma výjevy. Incipitní 

iniciála zde není. Zhruba uprostřed folia je v mnohoúhelníku, který vypadá jako poloţené 

písmeno L, spojuje v sobě horizontálně poloţený obdélník s vertikálně umístěným 

obdélníkem, scéna s klečícím donátorem před Kristem.
430

 Pod ní je téměř čtvercová 

kompozice s Kristovým vjezdem do Jeruzaléma. Oba výjevy jsou ohraničeny kolem dokola 

zlatým lištovým rámcem. Na levé straně první miniatury je donátor klečící v pravém 

tříčtvrtečním profilu, v ruce drţící knihu modliteb. Oděn je do tmavého pláště s koţešinou, 

který plynule spadá z jeho ramen bez výrazného řasení. Po pravé straně od něho, v části 

myšleného vertikálního obdélníku, je bolestný Kristus s viditelnými ranami, který sedí a levou 

rukou si opírá hlavu.
431

 Kolem hlavy má oranţovou svatozář. Postavy, jak donátorova, tak 

Kristova, nejsou zcela anatomicky správně. Výjev je ovšem dobře zasazen do prostoru. 

Schody přesvědčivě ubíhají a jsou i v dobrém výškovém poměru k postavě donátora. Velkým 

nedostatkem této miniatury je postava Krista a z ní nejvíce jeho nepříliš dobře vyřešená 

poloha vsedě. Levá noha, která je blíţe k divákovi, je příliš krátká a celkově drobná, zatímco 

pravá, která je dále od diváka, je mohutná. Postava Krista je tvarově deformovaná. Ani 

Kristův obličej nevykazuje přesvědčivé rysy a působí spíše karikujícím dojmem. Velkou 

kvalitou miniatury je ovšem obličej donátora, který je propracovaný do detailu a v tomto 

případě by se mohlo jednat o portrét. Za donátorem zcela vlevo je shrnutý těţký zelený závěs 

se zalamovanými záhyby, který je vymodelován kontrastními, téměř aţ kresebně 

pojednanými stíny. U této miniatury se jedná o pokus zasadit výjev do interiéru, coţ nebylo 

obvyklé. Většinou postavy klečí ve zjednodušeném exteriéru
432

 nebo přímo u konkrétních 

biblických výjevů.
433

  

                                                           
429

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
430

J. Beringer se zde patrně spletl a poznamenal si, ţe donátor klečí před ukřiţovaným Kristem. Donátor však 

klečí před bolestným Kristem. Srov. BERINGER 1892, 87. 
431 Inspiraci pro vyobrazenéhí sedícího Krista musel iluminátor hledat v soudobé grafice, např. na dřevořezu 

Jacoba Bincka zhotoveném asi před polovinou století je obdobně vyobrazen sedící Kristus. Viz HOLLSTEIN IV 

1954, 23, obr. 26. Byla známy i výjevy klečících osob před Kristem, např. dřevořez Sv. Bernard adoruje 

bolestného Krista od Lucase Cranacha staršího. Viz HOLLSTEIN VI 1954, 53, obr. 77. 
432

 Např. v Mladoboleslavském graduálu (Mladá Boleslav, Okresní muzeum Mladá Boleslav, inv. č. 21692 

(II.A.2), 1572  na fol.413v [221], klečí Jan Kantor Starý před Kristem na oblacích. Snad nejbohatší na miniatury 

s klečícími donátory je v 16. století Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, TR I 27), 1558–

1565, např. fol.25r, fol.25v, fol.64r. Viz SOUČKOVÁ 2010, 77, obr. 10; 78, obr. 12, 13.  
433

 To je obvyklé například pro pozdější dvoudílný Hradecký graduál (Graduál český - zimní část, Hradec 

Králové, MvČ HK, Hr–13 (II A 13), 1592–1604; Graduál český – letní část, (Hradec Králové, MvČ HK, Hr–14 

(II A 13b), 1592–1604  např.  fol.105v s miniaturou Adorace dítěte [89]. 
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Scéna s Kristovým vjezdem do Jeruzaléma [103] má známou neměnnou kompozici.
434

 Je 

tvořena převáţně hustou kvašovou malbou, která v zadním plánu přechází do lazury. Kristus 

jede na oslici v profilu na cestě k bráně Jeruzaléma, kolem něj je nespočet lidí. Někteří 

k němu vzpínají ruce, jiní třímají v rukou palmové ratolesti a chystají se mu je házet pod 

nohy.
435

 Tváře lidí na miniatuře včetně té Kristovy jsou velmi schematické. Dalo by se říci, ţe 

jsou jedna jako druhá. Není zde ţádné výrazové odlišení nebo pokus o nějakou 

individualizaci. Všechny postavy jsou monotónní včetně zpracování jejich vlasů a vousů. 

Dále jsou všechny osoby bez výjimky světlovlasé. Cesta ubíhá směrem k pravé straně folia. 

V celém výjevu převaţuje červená barva. Červený je nejenom plášť Krista, ale také téměř 

všechny oděvy ostatních osob na miniatuře. Druhou převaţující barvou ve výjevu je zelená, 

která se v menší míře objevuje na oděvech a v krajině. Zajímavým prvkem jsou zlatě 

malované detaily oděvů, většinou štepování okrajů rouch. Málo zřetelným detailem je ozdoba 

ve tvaru lidského obličeje, která je připevněná na obuvi muţe, jenţ je ve scéně zobrazen 

nejblíţe k divákovi. V zadním plánu miniatury je vidět město Jeruzalém, které je řešeno 

renesančně a reflektující dobovou grafiku.
436

 Výjev je v pastelových okrovofialových 

lazurních tónech. Scéna je umocněna dlouhým průhledem na skaliska zahalená v mlhavém 

oparu. 

                                                           
434

 To, ţe se jedná o zobrazení Květné neděle, píše uţ J. Beringer. viz BERINGER 1892, 87. Podle Evangelií (Mt 

21,1–2; Mk 11,1–10; L 19,29–40; J 12,12–19), kdyţ přišel Kristus do Betfage na Olivovou horu, přikázal svým 

dvěma učedníkům přivézt oslátko, které bylo přivázáno vedle oslice. Pak Kristus nasedl na oslátko, které bylo 

pokryto plášti učedníků a vydal se na cestu do Jeruzaléma, která byla taktéţ pokryta plášti a palmovými 

ratolestmi od přítomných lidí. V tradiční kompozici je Kristus obvykle zobrazován, jak sedí na oslátku v bohatě 

zřaseném rouchu a jednou rukou ţehná. Před ním se tyčí hradby města Jeruzaléma s monumentální branou. 

Často ho v této scéně doprovázejí dva učedníci. Na stromě bývá zobrazován malý bohatý celník Zacheus, coţ je 

motiv přenesený, neboť dle Evangelisty Lukáše (19,3–4) se událost odehrála v jiné části Jericha. Viz ROYT 2006, 

306. 
435 „Sv. Augustin srovnává palmy s obrazem vítězství Pána nad smrtí a ďáblem. Isidor ze Sevilly hovoří v 

souvislosti s palmovými ratolestmi podobně jako o „symbolu vítězství nad smrtí a ďáblem, kterého Kristus v 

blízké době (tzn. o Velikonocích) dosáhne― – ratolesti jsou pro něj „insigne victorie. Sv. Ambroţ uvádí jinou 

myšlenku, která později ovlivnila i formu příslušných orací - „Palma nemění své listy, ty tak zůstávají 

pořád zelené a čerstvé. Tím označují svěţí ctnost mládí, přirozenou nevinnost a stále zrající Kristovu milost v 

jeho církvi. Eucherius z Lyonu vidí v palmové ratolesti symbol „dokončení díla a vítězství―. Dále rozvádí 

symboliku podobně jako sv. Ambroţ. Dále hovoří o ratolestech olivových, v nichţ vidí „obraz pokoje a 

milosrdenství.― Kromě takto - velmi duchovně - formulované symboliky obsahují jednotlivé liturgické formule i 

mnoho poukazů na nadpřirozenou sílu, která má věřící po celý rok ochraňovat (od zla, nemoci, před špatnou 

úrodou...); ochranná síla je někdy v tradici rozšířena i na zvířata.― Viz RATAJ 1999, 10. 
436

 Podobné stavbičky jsou např. v Melantrichově bibli na fol.28r. Viz. Biblia Veteris et Novi testamenti  (Bible 

Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6), 1570. Viz manuscriptorium.com, vyhledáno 15. 2. 2012. 
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Na levé straně folia je bordura z pletence růţových palmet rozeklaného, zaostřeného 

kadeřavého akantu sahající asi do poloviny strany.
437

 Nahoře je zakončena mohutnou 

fantaskní pestíkovou srostlicí, sloţenou z rozeklaného listoví.
438

 Dole přechází do větvičky, 

která vyrůstá z modrého renesančního štítu s košíkem. Pravděpodobně se bude jednat o 

cechovní znak košíkářů,
439

 ten je navíc drţen andělem.
440

 Vpravo od štítu je velice 

naturalisticky znázorněný stojící čáp. Pod erbem je zlatou lištou utvořen prázdný štítek, který 

měl být pravděpodobně vyplněn jmény donátorů. Pod tímto štítkem je pletenec z 

červenomodrých palmet rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého akantu, který ve spodní části 

přechází do useknuté větvičky.  

Kompozice Vjezdu Krista do Jeruzaléma byla známa z dřevořezů A. Dürera z cyklu malých 

pašijí [104].
441

 Tato kompozice byla však uţita jiţ Giottem na počátku 14. stol. v kapli 

Scrovegni [105]. Kristus se zdviţenou pravou rukou v gestu ţehnání, v pravém profilu vjíţdí 

na oslátku do Jeruzaléma, zatímco mu okolo přihlíţející lidé házejí pod nohy ratolesti a pláště 

[srov. 103 s 104, 105]. 

Fol.133r [15]  Wstal gest pán Geţíss z hrobu sweho kterýţ a nás wisel na strzizi  Alleluya. Na 

Welikunoc przed Processy. Widěl swatý Jan an woda czista…
442

 Uprostřed strany k levému 

okraji folia je malovaná iniciála W [106], jejíţ tělo je sloţeno z palmet zaostřeného 

kadeřavého fialového akantu.
443

 Vnitřní i vnější pole iniciály je zlaté. Vše je zasazeno do 

růţového kazetového rámce. Při pravém okraji folia je bordura sloţena z pletenců zeleného, 

růţového a modrého laločnatého akantu se ţlutými lesky, typu rozeklaných, zaostřených, 

kadeřavých palmet. Na několika místech přechází akant do useknuté větvičky. Nahoře a dole 

je bordura oţivena blíţe neurčitelnou červenou květinou. V pravém dolním rohu je renesanční 

                                                           
437

 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
438

 Více typech pestíkových srostlic KUBÍK 2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu na fol.19r 

[6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73r [10], fol.81r [12], fol. 84r [13], fol. 158r  [21], fol.169 bis v [24], fol.178v 

[26], fol.224r [32], fol.319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
439

 J. Beringer poznamenal, ţe po straně se nachází ornament se znakem kotlářským. Viz BERINGER 1892, 87. 
440

 Andělé drţící erby nebo cechovní znaky jsou častým motivem vyskytujícím se v soudobém dřevořezu, např. 

grafický list Hanse Burgkmaira vyobrazující P.M. se světci obsahuje anděla drţící dva erby donátorů. Viz 

HOLLSTEIN V 1954, 58, obr.70. 
441

 Viz k A. Dürerovi např. F. W. R. HOLLSTEIN: Albrecht and Hans Dürer. Amsterdam 1954; CHADRABA 1964. 

BRÖTJE 1976; WOLF 2007. 
442

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.  
443

 KUBÍK 2010, 109–223. Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v 

[77], 81r [98], 84r [100], 133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 

319r [244]. 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/7LYTXKX88HPLVR3YK4HVXLL58CAU1QFNSD7SNLKULJR7M6HH4E-52881?func=service&doc_number=001371940&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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erb bečváře Petra Kapouna – v červeném poli je umístěna figura stříbrného kohouta, zlaté 

kruţidlo a iniciály P. K.
444

 

Analogii k této iniciále W nalezneme v Malostranském graduálu na fol. 249r [107].
445

 

Charakter iniciály je shodný aţ na odlišný kolorit. V Malostranském graduálu je tělo iniciály 

zelené. Vnitřní i vnější pole iniciály je zlaté, stejně tak jako v graduálu Staroměstském. Celá 

iniciála je zasazená do červeného kazetového rámce. Ve Staroměstském graduálu je iniciála 

víc plastičtější, v Malostranském graduálu je zase větší důraz na dekorativní sloţku. Iniciály 

jsou si i přes odlišnosti dosti podobné, a to i z toho důvodu, ţe Malostranský graduál vyšel 

z dílny Matouše Ornyse z Lindperka [srov. 106 s 107].
446

  

Fol. 145r [16] O Wstaupeni pana Krysta. sti obweselugess srdce lidska dáwage wino s nassi 

poţitecţnosti… Muţy Galileyssty Andělé rzekli co se diwytte…
447

 Uprostřed folia je při levém 

okraji umístěna malovaná iniciála M. Je zasazena do modrého kazetového rámce, v němţ je 

vloţen pás s vejcovcem. Tělo iniciály je utvořeno z narůţovělých zaostřených, kadeřavých 

akantových palmet.
448

 Ve vnitřním poli iniciály je miniatura Nanebevstoupení Krista 

[108].
449

 Jedná se o kompozici, kdy apoštolové jsou shromáţděni kolem pahorku a dívají se 

vzhůru k nebesům, kde jsou jiţ vidět jen Kristovy nohy zpod oblaku.
450

 Miniatura má velmi 

pestrý kolorit, v němţ převaţuje modrá. Obličeje apoštolů jsou velmi stylizované a není zde 

ţádný pokus o individualizaci tváří. První dva nejblíţe k divákovi klečí omotáni do řasených 

rouch. Před nimi se zdvihá pahorek, kde je téměř aţ impresionisticky namalována tráva 

ţlutozelené barvy. Nad ním jsou v modravém oblaku Kristovy nohy obklopené oranţovou 

září. Celý výjev je umocněn dlouhým vhledem do modravé krajiny, která je provedena lazurní 

malbou. 

Pod kolumnou v borduře ve zlatém rámci je umístěna obdélná iluminace Eliáše ujíždějícího v 

ohnivém voze.
451

 Výjev je v prvním plánu zasazen do přesvědčivé krajiny v realistických 

                                                           
444

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 334 srov. BERINGER 1892, 87–92. 
445

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.3), 1569–1572. 
446

 VACKOVÁ 1989, 95. 
447

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
448

 O typech akantu vyskytujících se v českých chorálních knihách pojednává studie V. Kubíka, viz KUBÍK 2010, 

109–223. 
449

 J. Beringer námět identifikuje jako Vzkříšení Páně. Viz BERINGER 1892, 87. 
450

 Ve vrcholném středověku (od 2. čtvrtina 14. stol.) jsou často v kompozici Nanebevstoupení Krista vidět 

pouze Kristovy nohy zpod oblaku. Viz ROYT 2006, 164. 
451

 BERINGER 1892, 87. Hospodin sdělil Eliášovi svou vůli povznést ho na nebesa, kdyţ se ubírali s Elíšou 

(Eliseem) z Gilgálu přes Jordán, který přešli zázračným způsobem – Elijáš svinul svůj plášť, udeřil jím do vody 
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tónech. Kompozici ovládá ohnivý vůz, který je téměř ještě na zemi, taţený třemi koňmi, kteří 

mají kaţdý odlišnou barvu. První nejblíţe k divákovi je bílý, druhý hnědý a třetí černý. 

Učedník se snaţí jakoby popostrkovat vůz, zatímco Eliáš se vztyčenýma rukama sedí na voze 

a otáčí se po učedníkovi. Kolem vozu jsou mohutná narůţovělá oblaka. Za vozem je vidět 

v modrých tónech ustupující lazurní krajina a neurčitá architektura, tak jak je známá z děl 

podunajské školy.
452

 Po levé straně je skupinka listnatých stromů s velmi tenkými kmeny. 

Eliášovo vzetí na nebesa je v duchu typologického paralelismu předobrazem 

Nanebevstoupení Krista.
453

 

Vedle zlatě orámovaného výjevu s Eliášem je v pravém dolním rohu umístěn erb Jana 

Zelendára z Prošovic.
454

 Blason erbu: do červeného pole štítu je umístěna figura vztyčené 

obrněné ruky vyráţející z oblaku a drţící tři stříbrná pštrosí pera. Na středu horní hrany štítu 

je umístěna kolčí přilba, doprava otočená. Přikryvalda, točenice a feflíky mají 

stříbrnočervenou barvu. Klenot opakuje figuru ve štítu.
455

 Erb je renesanční a přikryvadla jsou 

tvořena ze zaostřeného akantu. Celý erb je ještě umístěn do modrého oválu orámovaného 

hnědým perlovcem. 

Po pravé straně folia je v borduře rozvilina z rostlinných výhonků, zcela nahoře doplněným 

polopostavou anděla s barevnými křídly.
456

 Směrem od shora dolů je dále oţivena čtyřmi 

exotickými pestře barevnými ptáky, umístěnými vţdy na stonku přetočeném do voluty. 

Uprostřed je rozvilina doplněná barevnou renesanční kartuší, zdobenou rolverkem, která 

obsahuje uvnitř masku ţeny s kudrnatými vlasy. 

Kompozice miniatury z vnitřního pole iniciály M (scéna Nanebevstoupení Páně [108]) je 

                                                                                                                                                                                     
a ta se rozestoupila. Ilijáš oznámil svému příteli, o čem s Hospodinem mluvil, a ohnivý vůz s ohnivými koňmi 

odvezl Elijáše do nebes (2Kr II,1–2). Elíša to pozoroval s úţasem a nazval Elijáše vozatajem Izraele. Viz ROYT 

2006, 75. 
452

 Např. v obraze Ukřiţování A. Altdorfera z roku 1512 (Kassel, Staatliche Museen) nebo v kresbách Wolfa 

Hubera, např. Krajina poblíţ Feldkirchu (Mnichov, Staatliche Graphische Sammlung) je krajina obdobně 

zpracovaná jako na výše uvedené miniatuře.  
453

 J. Royt uvádí: „Jiţ v Nikodémově protoevangeliu se píše o paralele mezi Elijášovým výstupem na nebesa a 

Kristovým nanebevstoupením. Podle Řehoře Velikého (Homiliae in Evangelia) Elijáš byl na nebesa odvezen, 

Kristus na ně vystoupil sám.― Viz ROYT 2006, 75. 
454

 Viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333. J. Beringer erb neidentifikuje, jen stručně popisuje, ţe se jedná o „znak 

s rukou drţící tři pštrosí péra.― Viz BERINGER 1892, 87. 
455

 srov. SEDLÁČEK 1902, 685. MYSLIVEČEK 1993, 114, obr. 63. Český erbovní rod Zelendárů z Prošovic 

pocházel původně z Mostu a erb byl rodině udělen v roce 1537 majestátem Ferdinanda I. K rodině Zelendárů z 

Prošovic srov. RYBIČKA 1878b, 268–269; Ottův slovník naučný XXVII, Praha 1908, 528. 
456

 Podobnou polopostavu anděla/okřídlené bytosti nalezneme  např. na grafické listu B. Behama (nedatováno) je 

podobná váza s putii avšak lépe provedené neţ tato miniatura. Viz. HOLLSTEIN II 1954, 217. 
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velmi častá v graduálech 16. stol. V mnoha těchto graduálech je moţné nalézt ke zpěvu O 

wstouppeni pana Krysta ve vnitřním poli iniciály kompozici s vyobrazenm „Kristových 

nohou.― Kristus vystupuje na nebesa z hory, na níţ jsou patrné stopy. Apoštolové jsou 

vyobrazeni, jak stojí kolem zeleného pahorku a s údivem hledí na právě na nebe vstupujícího 

Krista – na Kristovy nohy, např. v Chrudimském graduálu na fol. 161r [109].
457

 Zde je scéna 

ještě doplněna dvěma přihlíţejícími anděly, kteří ukazují na nohy Kristovy zdviţeným 

ukazováčkem, na to upozorňuje jiţ K. Chytil.
458

 Další analogie jsou v Graduálu Lomnice nad 

Popelkou na fol. 419r [110],
 459

 v Praţském graduálu na fol. 368v [111],
460

  v Malostranském 

graduálu na fol. 295r [112],
461

 v Mladoboleslavském graduálu Jana Kantora Starého na 

fol.279r [113],
462

 v Mladoboleslavském graduálu Janíčka Zmilelého na fol.170r [114]
463

 a 

v kancionálu Franusově na fol.59v [115].
464

 O této miniatuře J. E. Vocel píše, ţe obličeje 

přihlíţejících apoštolů jsou neobyčejně zdařilé.
465

 Celostranná iluminace je v Hradeckém 

graduálu (zimní část) na fol. 334v [116],
466

 kde je výjev doplněn klečícím donátorem. Tento 

výjev je jiţ známý z doby o sto let dříve především díky dřevořezům A. Dürera [117].
467

 Dále 

se jiţ vyskytuje ve skvostném Liber Viaticu ze 14. století na foliu 158v [118].
468

  [srov. 108 

s 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118] 

 

Miniatura z vnitřního pole iniciály M má také analogii ve Ţlutickém kancionálu na fol. 206r 

[119],
 469

 kde taktéţ doprovází O wstouppeni pana Krysta. Muzy galileyssty co se diwyte… Ve 

Staroměstském graduálu je věnována velká pozornost pahorku, z nějţ vstupoval Kristus na 

nebesa a dlouhému vhledu do krajiny za ním. V modravém oparu je zde patrné jakési město, 

nelze identifikovat architekturu a vrcholky velehor. Coţ by mohl být ohlas podunajské školy, 

typický spíše pro iluminátora Fabiána Puléře, iluminátora Ţlutického kancionálu. Co ovšem 

kazí dojem z krajiny v graduálu Staroměstském je pestrost koloritu, která neodpovídá 

                                                           
457

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. 
458

 CHYTIL 1898, 25. 
459

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53a), 1578. 
460

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
461

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
462

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok. M, inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
463

 Graduál mladoboleslavský Janíčka Zmilelého z Písku (Mladá Boleslav, Ok. M., inv. č. 21691), 1509. 
464

 Franusův kancionál (Hradec Králové, MvČ HK, sign.Hr–6 (II A 6),1505. 
465

 VOCEL 1859, 5. 
466

 Graduál český - zimní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign.Hr-13 (II A 13), 1592–1604. 
467

 Na kompozice přejaté z dřevořezů A. Dürera poukazuje jako první K. Chytil. viz Chytil 1906, 186. 
468

 Liber viaticus (Praha, KNm, sign.  XIII A 12), 1360. viz BARTOŠ 1927, 250–251, č. 3284. KRÁSA 1990, 67, 

83, 96, 122, 125, 140, 187, 215, 237. BRODSKÝ 2000,158–163,č. 137. 
469

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign.TR I 27), 1558–1565. 
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skutečnosti. Ve Ţlutickém kancionálu je naopak kladen důraz na postavy přihlíţející 

nanebevstoupení, a ţádný zadní plán s výhledem do krajiny zde není. Ve Staroměstském 

graduálu chybí ve výjevu vyobrazení Panny Marie,
470

 která tradičně bývá mezi přihlíţejícími 

apoštoly a tak je tomu i v kancionálu Ţlutickém [srov. 107 s 119].
471

 

 

Výzdoba tohoto folia v duchu typologického paralelismu (v iniciále nanebevstoupení Krista a 

pod kolumnou vjezd Eliášův na nebesa) byla obvyklá pro chorální knihy 16. stol. Analogie 

můţeme nalézt např. v Chrudimském graduálu na fol.161r [120],
472

 v graduálu 

Malostranském na fol.295r [121],
473

 v graduálu Mladoboleslavském Jana Kantora Starého na 

fol. 279r [122],
474

  v Graduálu Lomnice nad Popelkou na fol. 419r [123],
 475

 v kancionálu 

Ţlutickém na fol.206r[124].
476

 [srov. 16 s 120, 121, 122, 123, 124] 

 

V graduálu Lobkovickém je při pravé straně folia v rohu 196r [125]
477

 výjev na nebe 

vjíţdějícího Eliáše v zeleném lištovém rámci, iniciála byla na tomto graduálu vyříznuta, čili 

není jasné, co se v iniciále nacházelo. Nutno podotknout, ţe výřezů je v Lobkovickém 

graduálu nespočet, není snad iluminované folio v něm, kde by nebylo něco odříznuto. Další 

analogii s Eliášem nalezneme v Hradeckém graduálu (zimní část) na fol.335r [126].
478

 Krásná 

miniatura pod kolumnou zabírající asi třetinu strany je velice přesvědčivě zpracovaná. 

Tlumená pastelová barevnost a dlouhý vhled do krajiny dává výjevu vznešenou váţnost 

pozdní iluminátorské školy 16. stol.[srov. 16 s 123, 124]. 

Fol. 149 bis v [17] Ať bychom tam zpíwali Alleluya. O duchu swatem. Antifona. Zawitay 

Swaty Dusse naplň twych wssech werných…
479

  Při levém okraji folia je větší kaligrafická 

iniciála Z v červené a modré barvě.
480

 Tato iniciála je pravděpodobně dílem písaře a ne 

iluminátora. Tělo iniciály je namalováno modrou a červenou tuší, které se navzájem propojují 

                                                           
470

 Panna Marie také chybí ve stejné scéně v Chrudimském graduálu (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, 

sign. 12579), 1570 na fol. 161r. 
471

 SOUČKOVÁ 2010, 44. 
472

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. 
473

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
474

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
475

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53a), 1578. 
476

 Ţlutický kancionál, (Praha, Památník národního písemnictví, sign.TR I 27) 1558–1565. viz SOUČKOVÁ 2010, 

44. 
477

 Lobkovický graduál (Praha, NK ČR, sign. XXIII.A.1), 1500. 
478

 Graduál český - zimní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr-13 (II A 13), 1592–1604. 
479

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.  
480

 Větší kaligrafická iniciála je také na fol.12r [5]. 
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jako puzzle. Modrou barvou je namalován základní tvar, z kterého vybíhají oslí hřbety a 

kulaté i srdčité lístky, které jsou z druhé strany uzavřeny červenou barvou, která tělo iniciály 

zceluje. Ve vnitřním a vnějším poli je modrý a červený vzor utvořený jemnými tahy pera. Do 

prostoru pole vybíhají bičíky s bočními stáčeními do závitnic. Ty jsou navíc obohaceny 

trojlístky a volnými tečkami v prostoru pole. 

Fol.150r  [18] O duchu swatem. Ducha páně genţ obţywuge wssechny wěcy naplnil swau 

mocy...
481

 V levém horním rohu je v modrém kazetovém rámci umístěná malovaná iniciála D 

[127]. Tělo iniciály je ze zaostřeného kadeřavého akantu.
482

 Z těla iniciály vybíhají v levém 

horním a dolním rohu kaudy v podobě stonků, které se přetáčejí do voluty. Ve vnitřním poli je 

scéna seslání Ducha svatého [127].
483

 Panna Marie klečí v chrámě, nad ní se vznáší holubice 

Ducha svatého a kolem ní stojí apoštolové, vzhlíţející k holubici. Postavy apoštolů i Panny 

Marie jsou dramaticky zahaleny do pestrobarevných rouch. Obličeje jsou pojednané jednotně 

s nepříliš výrazným odlišením a typizací. Scéna je umístěná do architektury s valenou klenbou 

s kazetami. Patrně se jedná o sakrální prostor, který mohutně ubíhá dozadu. Celý charakter 

malby je aţ kresebně přesný. Na zemi je šachovnicová podlaha, taktéţ perspektivně ubíhá.  

Vnější pole iniciály je zlaté s velmi jemným kresebným rostlinným dekorem. 

Na spodním okraji strany je v borduře obdélník ohraničený zlatým lištovým rámcem se 

scénou pokřtění etiopského komorníka královny Kandaces jáhnem Filipem [138].
484

 V 

popředí vpravo je červený kočár se dvěma koňmi a početnou druţinou za kočárem. Vlevo od 
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 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu . 
482

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
483

 BERINGER 1892, 87. Viz námět seslání Ducha svatého s ústřední sedící Pannou Marií kolem dokola 

obklopenou apoštoly se většinou vyskytuje na svátek seslání Ducha svatého – Letnice. Panna Marie zobrazuje ve 

výjevu církev (ecclesia). Viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 50. Kompozice je převzata z grafického listu Albrechta Dürera 

z cyklu malých pašijí. Jedná se o velice rozšířenou kompozici, kdy střed tvoří Panna Marie a kolem ní jsou sedící 

apoštolové. Nejblíţe u ní bývá sv. Petr nebo sv. Jan Evangelista. Panna Marie a apoštolové jsou většinou oděni 

do červených rouch, coţ je liturgická barva svátku Seslání Ducha svatého. Nad hlavou Panny Marie se obvykle 

zjevuje holubice Ducha svatého a nad hlavami apoštolů menší plamínky. Někdy mají plaménky podobu 

provázků vycházející z holubice Ducha svatého. Uţití této kompozice je v našem malířství moţné nalézt jiţ u 

mistra Vyšebrodského oltáře, před 1350, Praha NG. Viz ROYT 2006, 262. 
484

 J. Beringer píše, ţe se jedná o křest mouřenína. Viz BERINGER 1892, 87. M. Kratochvílová uvádí: „Tento 

námět, který téměř pravidelně doprovází incipit officia ke svátku Seslání ducha svatého se v kontextu českého 

kniţního malířství, objevil poprvé ve sborníku teologických a moralistických spisech Jénského kodexu, (Praha, 

Národní muzeum, sign. IV.B.24) 1490–1510. viz HNÍZDO 1956, 338. STEJSKAL1961. DROBNÁ 1970. KRÁSA 

1978, 436, 437, 439. KRÁSA 1990, 362) na fol.76v mezi časovými obrazy.― viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 451. 

Zobrazení Filipa křtícího sluţebníka etiopské královny se objevoval v první polovině 16. století, zejména 

v Nizozemí mezi 30. – 40. lety 16. století. Podle M. Šárovcové námět Filipa křtícího sluţebníka etiopské 

královny nenalezneme mezi ilustracemi německých tištěných kancionálů či Lutherova biblického překladu, jejíţ 

stočky byly častým předmětem obchodu a v českém prostředí je pouţil i Jiří Melantrich z Aventina. Viz 

ŠÁROVCOVÁ 2011, 52. 
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kočáru je řeka a v ní se odehrává křest. Červený kočár, který ovládá celou kompozici, není 

příliš barevně modelován a působí spíše kresebným dojmem. Za kočárem je vidět početná 

druţina, v které je obtíţné rozeznat jednotlivé postavy. Zadní plán je malován lazurně 

s dlouhým vhledem do imaginární krajiny, kde jsou patrné nesčetné domy, které ovšem nelze 

blíţe identifikovat, vyobrazené v modravých tónech představující patrně město Jeruzalém. 

Po pravé straně folia je v borduře rozvilina z růţí zakončená nahoře i dole renesančními 

cechovními znaky.
485

 Růţe je utvořena z pravidelných přetáčených člunkových okvětních 

lístků.
486

 Stonek růţe se přetáčí do volut a vţdy vrcholí květem, který je velmi stylizován. 

Místy jsou na stonku opět velmi stylizované pupeny. Zelená barva stonku je místy obohacená 

modrou, asi aby lépe korespondovala s modrými cechovními znaky. Nahoře se jedná o znak 

pekařského cechu,
487

 v modrém poli korunovaný zlatý preclík. Dole v pravém dolním rohu je 

to znak sladovníků,
488

 v modrém poli dvě zlaté zkříţené sladovnické limpy uprostřed 

s korunou. 

Analogie k této kompozici Seslání ducha svatého lze nalézt v mnoha graduálech, např. 

v Hradeckém graduálu (letní část) na fol.3r [128],
 489

  v graduálu Českobrodském na fol. 264r 

[129],
490

 kde je pozadí za apoštoly a Pannou Marií vyzlaceno, v Graduálu Magdalény od Zlaté 

Hvězdy na fol.269r [130],
491

 v graduálu Praţském na fol.382r [131],
492

 v graduálu 

Mladoboleslavském Jana Kantora Starého na fol.296r [132],
493

 v Malostranském graduálu na 

fol.305r [133].
494

 V graduálech, ze začátku 16. stol., ve Franusově na fol.61r [134]
495

 a 

Lobkovickém na fol.199v[135]
496

 je ve vnitřním poli iniciály S také kompozice Seslání Ducha 

svatého s Pannou Marií uprostřed. Je zajímavé, ţe v Lobkovickém je výjev zasazen také do 

klenebního prostoru, obdobně jako je tomu v graduálu Staroměstském. Prostor však 

v miniatuře Lobkovického graduálu působí více sevřeně a navozuje dojem malé kaple, nebo 

dokonce krypty, kdeţto ve Staroměstském graduálu prostor mohutně ubíhá dozadu a vytváří 
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 Na fol.154r [19] je tělo iniciály tvořeno ze stejných stylizovaných růţí jako tato bordura. 
486

 Viz KUBÍK 2008, 447–448; viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
487

 BERINGER 1892, 87–92. 
488

 BERINGER 1892, 87–92. 
489

 Graduál český - letní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–14 (II A 13b), 1592–1604. 
490

 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557. 
491

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. 
492

  Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
493

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
494

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
495

 Franusův kancionál (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–6 (II A 6),1505. 
496

 Lobkovický graduál (Praha, NK ČR, sign. XXIII.A.1), 1500. 
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tím dojem lodi kostela [srov. 127 s 135 ]. Ve Ţlutickém kancionálu na fol.215r [136]
497

 

nalezneme ve vnitřním poli iniciály D scénu Seslání Ducha svatého a stejně tak jako 

v graduálu Českobrodském je i zde pozadí za apoštoly vyzlaceno, coţ je v silném kontrastu se 

sakrálním prostorem iniciály ve Staroměstském graduálu [srov. 127 s 136].
498

 

V graduálu Nového Města nad Metují na fol. 210r [137]
499

 je Svatodušní výjev na celostranné 

iluminaci. Zde je doplněn, jak je v tomto graduálu obvyklé, klečícími postavami donátorů. 

Pozadí této miniatury tvoří pouze barevná tapeta, bez jakéhokoli prostorového vhledu. Pod 

nohama apoštolů je pouze kresebně naznačena dlaţba, ne však zcela dobře perspektivně 

zvládnutá [srov. 127 s 128, 129,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137]. 

Scéna křtu etiopského komorníka královny Kandaces jáhnem Filipem [138]
500

 má analogii 

v některých renesančních graduálech, např. v Graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy na 

fol.269r [139]
501

 nalezneme tento námět pod kolumnou zasazený před lesnatou krajinu. Ve 

středu kompozice stojí po kolena ve vodě černoch s bederní rouškou a ruce má zkříţené přes 

prsa. Z břehu ho křtí poklekající apoštol Filip. Na druhém břehu stojí zapřaţený červený 

kočár s párem koní. Na kozlíku je usazena opice a jednoho z koní cvičí postava v orientálním 

oděvu. Kočár je vyzdoben sedmi medailony s tureckým motivem zlatého půlměsíce a 

šesticípé hvězdy.
502

 V kancionálu Svatovítském na fol.154r
503

 tento motiv také najdeme.
504

 

Na tomto motivu můţeme nalézt turecké prvky, coţ bude pravděpodobně vlivem soudobého 

boje s Osmanskou říší.
505

 V Praţském na fol.382r [140],
506

 v graduálu Lomnice nad Popelkou 
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 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
498

 SOUČKOVÁ 2010, 47. 
499

 Graduál Nového Města nad Metují (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.42), 1604. 
500

 Námět Filipa křtícího sluţebníka etiopské královny se v nejstarších českých popisech výzdoby graduálů z 19. 

stol. objevuje pod popisem křest mouřenína. V kontextu českého kniţního malířství objevil poprvé ve sborníku 

teologických a moralistických spisech Jénského kodexu na fol. 76v [143]. Viz ŠAROVCOVÁ 2011, 51. srov. s 

BERINGER, 1892, 147. 
501

 Graduál Magdalény od Zlaté hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. viz BERINGER 1890–1892, 147. 

TRUHLÁŘ 1906, 18. GRAHAM 2006, 384–386. 
502

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 451. M. Šárovcová–Kratochvílová se dále podrobně ikonografickým tématem Filipa 

křtícího etiopského sluţebníka královny zabývá v článku Martina ŠÁROVCOVÁ: Filip křtící sluţebníka etiopské 

královny. Příspěvek k poznání ikonografie rukopisů utrakvistické provenience. In: Ars linearit. Stará grafika a 

kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech, 2009, 10–18. 
503

 Svatovítský graduál (Praha, Kapitulní knihovna, sign. P.X.), 1551–1552. Viz VOCEL 1859, 7–9. KONRÁD 

1893, 184,185. CHYTIL 1906, 180–186. KROPÁČEK 1952, 24–34. 
504

 VOCEL 1859, 12. 
505

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 451; viz RATAJ 2002, 220. 
506

 Praţský graduál (Praha, Národní knihovna České republiky, sign. XVII.B.21), 1574. 
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na fol.443r [141]
507

 a ve Ţlutickém kancionálu fol.215r [142],
508

 kde je ovšem scéna 

nedomalovaná.
509

 [srov. 138 s 139, 140, 141, 142]  

Iluminovaná folia, kde se doplňují ve vnitřním poli iniciály výjev Seslání Ducha svatého a 

pod kolumnou křest etiopského komorníka královny Kandaces jáhnem Filipem, můţeme 

nalézt v několika graduálech, např. v Graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy na fol.150r 

[144],
510

 ve Ţlutickém kancionálu na fol.215r [145],
511

 v graduálu Lomnice nad Popelkou na 

fol.443r [146]
512

 a v graduálu Praţském na fol.382r [147].
513

 [srov. 18 s 144, 145, 146, 147] 

Fol.154r [19] O Neysweteyssi trogicy. Poţehnaná buď welebná cti y chwály hodná swata 

Trogice welice od nás y také nerozdílná genota…
514

  V levém horním rohu folia je umístěna 

malovaná iniciála P, která je zasazena do fialového kazetového rámce. Tělo iniciály je 

utvořeno ze stonků, květů a listů stylizované růţe.
515

 Růţe jsou skládány z pravidelných 

přetáčených člunkových okvětních lístků.
516

 Z těla iniciály vybíhají v levém horním a dolním 

rohu kaudy v podobě stonků s listy růţe, které se stáčejí do voluty. Ve vnitřním poli iniciály je 

umístěna Svatá Trojice s anděly [148].
517

 Bůh otec sedí ve fialovém plášti s tiárou na hlavě a 

na klíně má zborcené tělo Kristovo, které však není zcela správně anatomicky provedeno. 

Zejména příliš velké a dlouhé ruce působí nepřirozeně k příliš krátkým nohám. Obličeje jsou 

pojednány velmi schematicky. Bůh otec působí roztomilým dojmem pod vousy se 

usmívajícího starce a andělé, kteří ho obklopují, mají obličeje připomínající spíše karikatury 

neţ individuálně pojaté tváře. Nad nimi se vznáší mohutná bílá holubice, jako symbol ducha 

svatého. Vlevo od trojice je anděl drţící velký kříţ, napravo pak anděl drţící sloup, dva 

atributy Kristova mučednictví. Vnější pole iniciály, které ovšem zabírá minimum prostoru, je 

ţlutooranţové. 

                                                           
507

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53a), 1578. 
508

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
509

 SOUČKOVÁ 2010, 47. 
510

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. 
511

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
512

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53a), 1578. 
513

  Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
514

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
515

 Podobná stylizovaná růţe je uţita v rámci graduálu na fol.150r [18] v borduře polevém okraji strany. 
516

 Viz KUBÍK 2008, 447–448; viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
517

 BERINGER 1892, 87. 
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Pod kolumnou v borduře je obdélníková miniatura se scénou tří andělů na hostině u 

Abrahama.
518

 Andělé sedí u kulatého stolu, který je umístěn po pravé straně a hledí směrem 

k Abrahámovi, který zrovna přináší pečínku. Vzadu za Abrahamem je stan,
519

 v němţ 

orientálně oděný muţ připravuje pokrm. Kolorit tohoto výjevu je malován ztlumenými 

pastelovými tóny. Listoví, pod kterým sedí Andělé, je zpracováno jemnými tahy štětce 

namočeného do zelené barvy. Místy působí ploše aţ téměř kresebně. V zadním plánu je 

v mlhavém namodralém oparu viditelné blíţe slohově neurčitelné město, které prohlubuje 

prostor výjevu. Zadní plán je pouze nahozen lazurními barvami. 

V pravém dolním rohu vedle výjevu s Abrahámem je umístěn renesanční erb Pavla 

Žipanského z Dražice.
520

 Blason erbu: v modrém poli štítu je umístěna figura červeného 

papouška s prstýnkem v zobáku, sedícího na obloukovitě prohnuté ratolesti, na středu horní 

hrany štítu je umístěna doprava otočená kolčí přilba s modročervenými přikryvadly, v klenotu 

jsou otevřená stříbrnočervená křídla a papoušek s prstýnkem v zobáku jako na poli štítu.
521

 

Erb je renesanční a přikryvadla jsou tvořena ze zaostřeného akantu. Celý erb je umístěn do 

růţového oválu, který je orámován zlatou lištou. Pod oválem obsahujícím erb je nápisová 

páska s textem Pawel Ţipanský z Drazice. 

 Nad erbem je při pravém okraji folia v borduře umístěna v obdélníkovém zlatém lištovém 

rámu miniatura označená J. Beringerem jako Kristus a velekněz u křtitelnice [157].
522

 Kristus 

stojí na levé straně u mohutné nádoby, patrně tedy křtitelnice, oděn do fialového roucha, 

z pravé strany je ve ţlutočerveném oděvu velekněz, který vyděšeně hledí na diskutujícího 

Krista. Za křtitelnicí je vidět ubíhající architektura sakrálního prostoru. Obě postavy jsou dosti 

strnulé, v prkených pozicích. Obličejové partie osob jsou schematicky provedené. Co lze u 

tohoto výjevu ocenit, je ţivé zpracování rouch postav, která působí velmi plasticky. Nad tímto 

výjevem se nachází rostlinná bordura stáčená do podoby volut, obsahující plody a listy 

švestek. Je velmi pečlivě zpracovaná přesnou obrysovou kresbou. Celkově rostlina působí 

velmi ţivě, coţ je vytvořeno pečlivým promodelování jemnými tahy štětce namočeného do 

běloby.  

                                                           
518

 BERINGER 1892, 87. Abrahám byl navštíven ve svém domě v Mamre třemi muţi, třemi anděly, kteří byli u 

něho pod stromem pohoštěni.Viz ROYT 2006, 12. 
519

 Podle Gn 18,1 – 8 scéna se odehrává u stanu, čili zobrazení stanu je podle Písma správně, mnohem častěji je 

ovšem nahrazováno domem. 
520

 BERINGER 1892, 87. 
521

 viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333; ERBEN 1858, 22. 
522

 BERINGER 1892, 87. Křtitelnice je atributem personifikované víry. Viz HALL 1991, 237. 
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Miniatura z vnitřního pole iniciály P s Nejsvětější Trojicí je známou kompozicí přejatou 

z grafik A. Dürera [149], [srov. 148 s 149].
523

 Bůh Otec s papeţskou tiárou na hlavě sedí na 

trůnu. V náručí drţí bolestného Krista s trnovou korunou na hlavě,
524

 má mnoho analogií 

v graduálech 16. stol., např. v graduálu Mladoboleslavském Jana Kantora Starého na fol.320r 

[150].
525

 Nutno podotknout, ţe kompozice výjevu je shodná se Staroměstským graduálem. 

Bůh otec sedí lehce šikmo k divákovi a drţí zborcené tělo Krista, jehoţ obličej je skloněn 

v levém profilu. Za nimi stojí andělé nesoucí nástroje Kristova umučení, pozadí je 

v Mladoboleslavském graduálu zlaté a ve Staroměstském graduálu ţlutooranţové. Výjev je 

lépe výtvarně i technicky zpracován v graduálu Staroměstském. V Mladoboleslavském 

graduálu nejsou postavy příliš přesvědčivé, působí velmi naivisticky. [srov. 148 s 150] Další 

analogie jsou v graduálu Malostranském na fol. 319r [151],
526

 kde je pozadí za nejsvětější 

trojicí vyzlaceno a ve Ţlutickém kancionálu na fol. 224r [152],
527

 kde andělé nedrţí nástroje 

Kristova umučení, ale drţí plášť Boha Otce [srov. 148 s 151, 152]. 

Analogie k miniatuře andělé na hostině u Abraháma je např. v graduálu Hradeckém (lení část) 

na fol. 31r [153]
528

 pod kolumnou, kde je příběh vyprávěn ve dvou scénách. V prvním plánu 

jsou tři postavy andělů spolu s Abrahámem v ţivém hovoru. V pozadí po levé straně je vidět 

stůl, u kterého sedí tři andělé pod stromem a Abrahám vychází ze svého domu a nese pokrm. 

Na pravé straně v druhém plánu je dlouhý vhled do krajiny v duchu Podunajské školy. 

S rozvedením motivu do dvou výjevů, tzn. andělé u stolu a andělé v rozhovoru s Abrahámem, 

se lze setkat i v graduálu Lomnice nad Popelkou na fol. 1r [154].
529

 Další analogie jsou 

v graduálu Malostranském na fol.319r [151],
530

 Mladoboleslavském na fol. 320r,
531

 kde je 

pouze scéna Abraháma v rozhovoru s anděly.  V raném Lobkovickém graduálu na fol.205 

                                                           
523

 Na kompozice přejaté z dřevořezů A. Dürera poukazuje jako první K. Chytil. Viz CHYTIL 1906, 186. 
524

 Jedná o trojiční námět Pieta Páně – Pietas Domini. Tento námět je variantou námětu Trůnu milosti, kdy Bůh 

otec drţí kříţ s Kristem před sebou. Viz ROYT 2006,173. Námět svaté trojice, kdy Bůh drţí kříţ s Kristem před 

sebou, můţeme vidět v graduálu Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53b) 1580–83 na fol. 1r; 

v Kříţovnickém graduálu (Praha, NK ČR, sign. Křiţ XVIII A6), 1574 na fol. 11r. Tento výjev patří 

k nejkvalitnějším vůbec v celém kancionálu. Na jeho výzdobě se podílelo několik iluminátorů včetně Fabiána 

Puléře a Matyáše Hutského z Křivoklátu. Viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 327. 
525

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M, inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
526

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
527

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
528

 Graduál český - letní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–14 (II A 13b), 1592–1604. 
529

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53b), 1580–83. 
530

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
531

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 



85 

 

[155]
532

 jsou andělé sedící u pravoúhlého stolu těsně vedle sebe s hlavami otočenými směrem 

k Abrahámovi, který klečí nalevo od stolu v pravém profilu [srov. 153 s 154, 151, 155]. 

Obdobnou výzdobu folia s nejsvětější trojicí v iniciále doplněnou pod kolumnou miniaturou 

tří andělů na hostině u Abraháma můţeme nalézt v graduálu Malostranském na fol.319r [151]
 

533
 a v graduálu Mladoboleslavském na fol. 320r [156].

534
 Návštěva andělů v Mamre byla 

chápaná jako předobraz Nejsvětější trojice,
535

 čili tyto folia jsou vyzdobena v duchu 

typologického paralelizmu [srov. 19 s 151, 156]. 

Analogie k miniatuře Kristus a velekněz u křtitelnice [157] jsou např. v graduálu 

Mladoboleslavském na fol. 320r [156],
536

 kde je scéna zasazena pod kolumnu k pravé straně 

vedle výjevu s anděly u Abrahama. Dále v graduálu Lomnice nad Popelkou na fol. 1r 

[158],
537

 kde je výjev v lištovém rámci v borduře při levé straně folia obdobně, jako je tomu 

v graduálu Staroměstském [srov. 157 s 156, 158]. 

Fol.157r [20] O slawnosti Tela a Krwe pana Krysta. Pán Bůh, jehoţ chwálý w nebi andělé on 

nakrmil gest lid swůg … 
538

  V levém horním rohu je velká malovaná iniciála P [159]. Je 

zasazena do modrého kazetového rámce. Tělo iniciály je iluzivně namalováno jako „ţelezná 

mříţ.―
539

 Je utvořeno ze ţlutomodrého páskového ornamentu, místy doplněno lvími hlavami, 

ţenskými hlavami, rozetami, polopostavami a rolverkem. Z těla iniciály vybíhají v levém 

horním i dolním rohu kaudy v podobě pásky, která se přetáčí do voluty. Horní je zakončena 

lví hlavou, dolní maskou s ţenskou hlavou. Zajímavým detailem je, ţe z pásky vyrůstají na 

několika místech zelené blíţe neurčitelné trojlístky, moţná poukazující na trojjedinost boţí. 

Vnější pole iniciály je vínově červené. Ve vnitřním poli iniciály je miniatura se scénou 

Poslední večeře Páně [159].
540

 Scéna má známou kompozici přejatou z dřevořezů A. Dürera 

z cyklu Malých pašijí [160].
541

 Ovládá ji postava Jidáše s měšcem, který sedí na levé straně 
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 Lobkovický graduál (Praha, NK ČR, sign. XXIII.A.1), 1500. 
533

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
534

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
535

 ROYT 2006, 12. 
536

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
537

 Graduál Lomnice nad Popelkou, Praha, NK ČR, sign.XVII.A.53b, 1580–83. 
538

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry, liturgický obsah graduálu a systém výzdoby. 
539

 V rámci graduálu je podobné tělo iniciály na fol.3r [37]. Tělo iniciály je skládáno na způsob kandelábru 

s kartušemi a medailony, ornamentika je tedy téměř osově souměrná. Inspirační zdroje je nutné hledat v dobové 

grafice, např. podobné kartuše s lví hlavou, jako jsou uţity na tělo iniciály, můţeme nalézt v borduře dřevořezu 

Zjevení sv. Jana (kolorovaný dřevořez, nesignováno, rozměr 208x178).  Viz ŠTEFAN 2004, 11, obr. 19. 
540

 BERINGER 1892, 87. 
541

 Na kompozice přejaté z dřevorytů A. Dürera poukazuje jako první K.Chytil. viz CHYTIL 1906, 186. 
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v pravém profilu, kolem kulatého stolu jsou zobrazeni apoštolové. Uprostřed sedí Kristus 

s miláčkem Janem na hrudi. Apoštolové se po sobě vyděšeně dívají, neboť Kristus právě 

pronesl: „Amen pravím Vám, jeden z Vás mě zradí.―  Za stolem s apoštoly je v mělkém 

prostoru vidět budova s iónskými pilastry. Nutno poukázat na velice pestrou a svítivě zářivou 

barevnost celého výjevu, kde v hlaví roli je Jidášův oranţovočervený plášť. Tváře apoštolů 

jsou pečlivě zpracovány. Iluminátor si dal záleţet na různých typech výrazů a je zde i snaha o 

odlišení tváří různými tvary nosů, uší a očí. Pečlivě jsou zpracovány také vlasy a vousy. 

Speciálně Jidáš je zrzek. Vnitřní pole iniciály je kompozičně přehuštěné, není zde ţádný 

volný prostor, kde by se výjev kompozičně odlehčil [srov. 159 s 160]. 

Pod kolumnou v borduře je miniatura Izraelité sbírají manu [179].
542

 Výzdoba na tomto foliu 

je tedy opět v duchu typologického paralelismu.
543

 Celý výjev přechází zvolna do bordury po 

pravé straně folia a je orámován zlatou lištou, a tvoří tak mnohoúhelník připomínající 

poloţené písmeno L. V prvním plánu je nesčetné mnoţství postav v pohybu, které oděné do 

pestrobarevných tunik nadšeně sbírají manu padající z nebe. Je zde dlouhý vhled do 

stanového tábora, jeţ je umocněn skalisky v modravých studených tónech v zadním plánu. 

Postavy mají stylizované obličeje a předimenzované ruce. Děti, které se také zapojují do 

sběru, vypadají všechny stejně. Nad tím po pravé straně folia je na modrém podkladu ve 

zlatém lištovém rámci renesanční erb Duchka Chmelíře ze Semechova.
544

 Blason erbu: pole 

štítu je červené, na štítu je umístěna figura postavy divého muţe se zeleným věncem na hlavě 

a kolem beder, a s kyjem v pozvednuté ruce. Na středu horní hrany štítu spočívá přímo 

otočená kolčí přilba se zlatočervenými přikryvadly, v klenotu jsou otevřená křídla shodných 

barev jako pole štítu, mezi kterými je opět postava divého muţe se zeleným věncem na hlavě 

a kolem beder, a s kyjem v pozvednuté ruce.
545

 Erb je renesanční a přikryvadla jsou tvořena 

ze zaostřeného akantu. 

                                                           
542 J. Beringer píše, ţe na „dolejším okraji je zobrazen manový déšť v poušti.― Viz BERINGER 1892, 87. 

Kompoziční předlohy poskytoval soudobý dřevořez, např. v Melantrichově bibli na fol.35v je výjev velice 

podobný, zasazen do podobného stanového městečka. Viz Biblia Veteris et Novi testamenti, (Bible 

Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6) 1570. Viz obr. na manuscriptorium.com, vyhledáno 15. 

2. 2012. 
543

 Nasycení lidu izraelského manou je typologický předobraz k Poslední večeři Páně. Viz ROYT 2006, 289. 
544

 Viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333 srov. MYSLIVEČEK 1993, 28. 
545

 J. Beringer erb stručně popisuje, ale neidentifikuje. Viz BERINGER 1892, 87. Erb Duchka Chmělíře ze 

Semechova se vyskytuje jiţ na fol.60v, má však odlišnou podobu. Figura na štítě a v klenotu je polopostava 

divého muţe, přikryvadla jsou stříbrnočervená, a štít je polcený, první pole je červené a druhé stříbrné. 
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Nad erbem je prázdný červený renesanční lištový rámec, uprostřed hran vţdy 

zdoben rolverkem, zcela jistě připravený pro jména donátorů. Nad ním je ve zlatém lištovém 

rámci obdélníkový výjev se spícím Eliášem, jemuž anděl přináší chléb.
546

 Postavy jsou skoro 

aţ expresionisticky zvládnuté. Výrazná barevnost roucha anděla i Eliáše ovládá celou 

kompozici. Oděvy jsou dramaticky promodelované hustou kvašovou barvou. Výrazným 

modelačním prvkem je zde bílá. Zadní plán je vytvořen pomocí lazurní modré barvy, která 

naznačuje krajinu a zároveň prohlubuje prostor. Nad miniaturou Eliáše je opět prázdný 

červený renesanční rámec a nad ním ve zlatém lištovém rámci obdélníkový výjev 

s Melchisedechem, který vyšel vstříc Abrahamovi a přináší mu chléb.
547

 Kompozici ovládají 

dvě muţské postavy Abrahama a Melchisedecha. Ostatní postavy jsou zobrazeny ve výjevu 

jen zčásti.  Postavy Abraháma s  Melchisedechem jsou propracovány do detailu. Důraz je 

kladen na zpracování oděvů. V obličejích je vidět snaha o určitou individualizaci a i samotné 

postoje postav jsou přesvědčivé. Za Abrahamem je vidět vojenská druţina, která je skoro aţ 

impresionisticky nahozená. Zadní plán je proveden lazurně v modravých tónech a krajina tím 

má přesvědčivou hloubku prostoru. Nad miniaturou s Mechisedechem je zcela nahoře opět 

prázdný červený renesanční rámec.  

Výzdoba folia ke svátku Boţího těla je velmi často zdobena v 16. stol. v duchu typologického 

paralelismu – Poslední večeře ve vnitřním poli iniciály a sbírání many pod kolumnou, tak je 

tomu i v graduálu Ţlutickém na fol. 230v [161],
 548

 v graduálu Svatovítském na fol.229v 

[162],
549

 v Malostranském graduálu na fol. 327r [163],
 550

 v graduálu Lomnice nad Popelkou 

na fol.22r [164], [srov. 20 s 161, 162, 163, 164].
 551

 

Kompozice Poslední večeře Páně [159], kdy apoštolové sedí u kulatého stolu, byla v českém 

prostředí zaţitá. Objevuje se jiţ na počátku 15. stol. např. v Breviáři Benedikta z Valdštejna 
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 BERINGER 1892, 87. Elijáš uprchl na poušť a hladový a ţíznivý se posadil pod jalovec a chtěl zemřít (IKr 

19,1–8). Tu se zjevil Anděl a přinesl mu vodu a chléb. Přikázal mu, aby se odebral na posvátnou horu Choréb. 

viz ROYT 2006, 74 
547

 Setkání Abrahama a Melchisedecha (Gn 14,18–24) Čtyři mocnáři trestají pět odbojných králů a zajmou i 

Lota. Abraham ho vysvobodí a obdrţí poţehnání od Melchisedecha, krále Salemu (Jeruzalému) a kněze. 

Melchisedech je oblečen v kněţském rouchu a na hlavě má korunu či mitru. Nese eucharistický kalich a chléb, 

protoţe tato epizoda je ve středověku povaţována jako předobraz poslední večeře. Viz HALL 1991, 33. 
548

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
549

 Svatovítský graduál (Praha, Kapitulní knihovna, sign. P.X.) 1551–1552. Viz VOCEL 1859, 7–9; KONRÁD 

1893, 184,185; CHYTIL 1906, 180–186; KROPÁČEK 1952, 24–34. 
550

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign.XVII.B.21), 1572. 
551

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53b), 1580–83. 
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na fol. 232v [165],
552

 kde je jako drobná miniatura v kazetovém rámci umístěná v kolumně. 

Dále v Missale Lucensis na fol.123v [166],
553

 kde je zasazena do vnitřního pole iniciály, 

v Jénském kodexu na fol. 67v [167],
554

 kde jde téměř o celostrannou iluminaci. [srov. 159 

s 165, 166, 167]  

Analogie k Poslední večeři Páně v iniciále můţeme nalézt téměř v kaţdém graduálu 16. 

století, např. ve Franusově kancionálu na fol. 65v [168],
555

 v Mladoboleslavském graduálu na 

fol.180v [169],
556

 v Lounském graduálu Petra Mělnického na fol.220v,
557

 v Českobrodském 

graduálu na fol.279r [170],
558

 v graduálu Svatovítském na fol.229v [162].
559

 J. E. Vocel o této 

miniatuře píše, ţe postavy apoštolů jsou kolem okrouhlého stolu dobře uspořádány, obraz je 

však porušen a barvy jsou tedy lehce rozmazané.
560

 v Mladoboleslavském graduálu Jana 

Kantora Starého na fol.335r [171],
561

 v Malostranském graduálu na fol. 327r [172],
562

 

v graduálu Praţském na fol. 402v [173],
563

 kde je motiv ozvláštněn postavou Jidáše, která 

vykukuje za tělem iniciály P, zatímco samotná Poslední večeře se odehrává ve vnitřním poli 

iniciály. V Hradeckém graduálu (letní část) je na fol.65v [174]
564

 ztvárněna Poslední večeře 

jako celostranná iluminace, doplněna, jak je v tomto (hradeckém) graduálu obvyklé, postavou 

klečícího donátora v popředí. Výjev je umístěn do místnosti s kříţovou klenbou a 

renesančními okny [srov. 159 s 170, 171, 172, 173, 174]. 

Výjev při pravé straně folia s Melchisedechem [175], který vyšel vstříc Abrahamovi a přináší 

mu chléb, má analogii v Hradeckém graduálu na fol. 66r [176]
565

 pod kolumnou. Kompozice 

je stejná jako ve Staroměstském graduálu po levé straně přichází Melchisedech a nese chléb, 

který předává Abrahámovi. V Hradeckém graduálu je scéna rozšířena o větší vojenskou 

druţinu a větší druţinu přicházející s Melchisedechem, i na tomto foliu je výjev doplňkem 
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 Breviář Benedikta z Valdštejna (Praha, NK ČR, sign. VI.G.6), kolem 1410. 
553

 Missale Lucensis (Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DG III 14), 1483. 
554

 Jénský kodex (Praha, KNm, sign.IV.B.24), 1490–1510. 
555

 Franusův kancionál (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–6 (II A 6), 1505. 
556

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21691), 1509. 
557

 Lounský graduál Petra Mělnického (Louny, SokA, sign. IG 8a), 1530. viz VOCEL 1859, 6–7; KONRÁD 1893, 

137; CHYTIL 1906, 153; GRAHAM 1998, 140–147; KRATOCHVÍLOVÁ 2004, 327–352. 
558

 Českobrodský graduál  (Praha, NK ČR, sign.XVII.B.20), ante 1557. 
559

 Svatovítský graduál  (Praha, Kapitulní knihovna, sign. P.X.),1551–1552 .viz VOCEL 1859, 7–9; KONRÁD 

1893, 184,185; CHYTIL 1906, 180–186; KROPÁČEK 1952, 24–34. 
560

 VOCEL 1859, 9. 
561

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
562

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
563

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
564

 Graduál český - letní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–14 (II A 13b), 1592–1604. 
565

 Graduál český - letní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–14 (II A 13b), 1592–1604. 
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k poslední večeři, která je ve vnitřním poli iniciály, jakoţto typologický předobraz [srov. 175 

s 176]. 

Spící Eliáš [177], jemuţ anděl přináší chléb má analogii v graduálu Lomnice nad Popelkou na 

fol.22r [178].
566

 Zatímco v graduálu Staroměstském působí scéna klidným dojmem, 

v graduálu Lomnice nad Popelkou má v sobě silný expresivní náboj. Zjednodušené postavy a 

Eliáš, který si opírá hlavu o ruku, působí spíš, jako kdyby přemýšlel, a ne spal, černé pozadí 

za postavami dává scéně mystický aţ téměř apokalyptický ráz a vzdáleně mohou připomínat 

obrazy El Greca.
567

 Zatímco v graduálu Staroměstském je v modravém nádechu dlouhý vhled 

do krajiny [srov. 177 s 178]. 

Analogie k výjevu sbírání many lidem izraelským [179] má nejvýraznější analogii 

v Malostranském graduálu na fol. 327r [180].
568

 Výjevy se shodují ve výrazném koloritu a 

ladnosti postav, které se účastní sběru, počet postav je však mnohem menší neţ v graduálu 

Staroměstském, důraz je zde kladen na dlouhý modravý vhled do krajiny. Ve Staroměstském 

graduálu je krajina v realističtějších tónech. [srov. 179 s 180] Analogie je také v graduálu 

Chrudimském na fol. 277r [181],
569

 kde se sbírání many odehrává ve vnitřním poli iniciály, 

coţ není příliš obvyklé [srov. 179 s 181]. 

Fol.158r [21] O dni Nedelnim. Poţehnaný Bohem zaswěcený den tento nad giné dni slawný 

wssi poctiwosti hodný den swáteczní nedělní kterýţ gest samým Bohem posvěcený…
570

 

V levém horním rohu je malá malovaná iniciála P [182], jejíţ tělo je sloţeno z hustě 

kladených přetáčených zaostřených kadeřavých palmet akantu.
571

 Vnější i vnitřní pole iniciály 

je modré stejně tak jako kazetový rámec, do kterého je zasazena. Z těla iniciály vybíhají 

v levém horním a dolním rohu kaudy v podobě roztřepených stonků, které se přetáčejí do 

volut. Po pravé straně folia je bordura zcela dole započatá postavou stojícího sv. Silvestra
572
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 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53b), 1580–83. 
567

 Např. El Grecův obraz Krista v zahradě Getsemanstké pravděpodobně z roku 1608 (Budapešť, Szépművészeti 

Múzeum), ke kterému přilétá anděl, můţe připomínat tuto miniaturu, avšak jakákoliv spojitost miniatury 

s obrazem je vyloučená. 
568

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
569

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. 
570

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
571

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
572

 BERINGER 1892, 87. Silvestr byl papeţ mezi léty 314–335 za vlády císaře Konstantina Velikého. Silvestr má 

v tradičním zobrazování na sobě papeţská roucha a mitru nebo tiáru. Drţívá biskupskou berlu a knihu (coţ je i 

tento případ). Viz HALL 1991, 408. 
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v renesanční půlválcové architektonické nice, zaklenuté konchou s plastickou mušlí.
573

 

Identifikovaný je nápisem pod nikou SW. SILVESTRUS. Nad nikou je pravoúhlá 

červenošedivá kartuš téměř čtvercového tvaru,
574

 zdobená rolverkem, nahoře lví hlavou a dole 

andílčí hlavičkou, uvnitř s modrým pravoúhlým štítkem obsahují text, psaný zlatou 

majuskulí:„ NA TOTO VERSALE / NAKLAD UCZYNIL / GIRZYK LIBOCKÝ / 

MIESSTIENIJN / STAREHO MIESTA / P RAŢSKEHO LETA / PANIE 1566―.
575

 Na kartuši 

stojí dva puttiové ve sloţitém postoji, drţící antickou vázu/amforu s kartuší na středu,
576

 

z kterých vybíhají rostliny – asi konvalinka, chrpa, bledule a také uprostřed stonek, který se 

směrem nahoru přetváří do akantové rozviliny, typu zaostřeného kadeřavého akantu. 

Zelenorůţová přetáčená palmeta je zcela nahoře zakončená fantaskním květem červenomodré 

barvy.
577

 U hrdla vázy je napsáno BARTOLOMIEG  IACOB. 

Pod kolumnou je v borduře uprostřed umístěný erb Jiřího Libockého z Libé Hory, zasazený 

do oválu vepsaného do obdélníku. Obdélník je zlatý, pole oválu modré. Blason erbu 

umístěného v oválu: černé pole štítu nese figuru zlaté hory u paty štítu s třemi dubovými 

stromy, na středu horní hrany štítu spočívá přímo umístěná kolčí přilba s červenozlatými a 

červenočernými fanfrnochy, točenicí, v klenotu je vyrůstající orlice s červenou zbrojí a 

černozlatými křídly.
578

 Erb je renesanční a přikryvadla jsou tvořena ze zaostřeného akantu. Na 

pravé i levé straně zlatého obdélníku jsou akantové rozviliny zelenomodrého rozeklaného, 

zaostřeného, kadeřavého akantu, které jakoby vyrůstají z dolního pravého a levého rohu 

obdélníku a přetáčejí se směrem ven od něho. 

Analogiii k iniciále P [182] můţeme nalézt v graduálu Mladoboleslavském na fol.359r 

[183].
579

 Iniciála P zde působí dosti plochým dojmem, coţ se překvapivě shoduje i s iniciálou 

P ve Staroměstském graduálu, která taktéţ působí málo plasticky jako by ji přejel parní válec. 
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 Takovéto řešení je přejaté ze soudobé grafiky, např. grafickém listu A. Altdorfera z roku 1520, zobrazující 

velký oltář se světci, kde jsou P. Marie, sv. Kryštof, sv. Jiří, sv. Barbora a sv. Kateřina v podobných nikách 

s mušlí jako zde sv. Silvestrus. Viz HOLLSTEIN 1954, 255. 
574

 Inspirační zdroje je nutné hledat v  soudobé grafice, např. na grafickém listu Josta Ammana z roku 1573 

s portrétem Gaspara de Coligny je pod portrétem vyvedená kartuš obdélníkového tvaru s podobným řešení jako 

na této miniatuře. Viz HOLLSTEIN I 1954, 9. 
575

 To cituje jiţ J. Beringer. Viz BERINGER 1892, 87. 
576

Soudobá grafika nastiňuje zdroj kompozice, např. na grafické listu Hanse Sebalda Behama z roku 1525 je 

podobná váza s putii avšak lépe provedené neţ tato miniatura. Viz HOLLSTEIN II 1954, 147. 
577

 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
578

 viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333 srov. ERBEN 1858,22; viz kapitola 3.0. Donátoři Staroměstského graduálu 
579 Mladoboleslavský graduál Jana Kantora (Mladá Boleslav, Ok. M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
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Promodelovaný je u iniciály v Mladoboleslavském graduálu jen její kazetový rámec [srov. 

182 s 183]. Další analogie se nachází v Praţském graduálu na fol.413v [184].
580

 Tělo iniciály 

P je zde utvořeno z palmet zaostřeného, kadeřavého akantu, který je hustě kladen vedle sebe. 

Jednotlivé listy jsou pečlivě zpracované, ale působí velmi dekorativně a to celou iniciálu 

připodobňuje té z graduálu Staroměstského[srov. 182 s 184]. 

Fol.160r [22] mu Yakoţ byla pocţátku y nyní y wţdy cty y na wieky wiekuow Amen. Pocznagy 

se officia s Swatych a neyprw O swatem Janu Krtiteli pane. Ţiwota matky mee nad wsetky 

syny ţenské przdiwne powolal gest mie pan Bůh můg gmenem mým od Anděla 

zwěstowaným…
581

  Uprostřed strany k levému okraji folia je malovaná iniciála Z [185], jejíţ 

tělo je utvořeno z přetáčených palmet růţového zaostřeného, kadeřavého akantu zhusta 

kladeného vedle sebe.
582

 Vnitřní i vnější pole iniciály je modré s damaškovým vzorem. Celá 

iniciála je zasazena do zeleného jednoduchého lištového rámce. 

Pod kolumnou je v borduře v červeném obdélníkovém lištovém rámci scéna s narozením 

dítěte – sv. Jana Křtitele [188],
583

 mylně někdy povaţované jako narození Panny Marie.
584

 

Výjev se odehrává v místnosti. V prvním plánu jsou vidět tři ţeny, které pečují o právě 

narozené dítě a koupají ho. V zadním plánu je vidět postel s baldachýnem a v ní postava ţeny, 

nad níţ se sklání jiná ţena. Postavy mají oděvy z rozevlátých drapérií, které jsou velmi ţivě 

malované v pestrých tónech. Obličeje postav jsou však velmi schematicky naznačeny a chybí 

jakékoliv výrazové odlišení. Výjev má prostorovou hloubku, která je navíc umocněna 

dlaţbou, která perspektivně ubíhá dozadu.  Po levé straně obdélníku je stylizovaná růţe,
585

 

skládaná z pravidelných přetáčených člunkových okvětních lístků a na pravé straně blíţe 
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 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
581

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
582

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
583

 Pozdně gotické a renesanční česky psané chorální knihy, přestoţe obsahují v Sanktorálu velké mnoţství 

rubrikovaných svátků, bývají zpravidla doprovázeny iluminacemi jen svátky sv. Ondřeje, Očišťování Panny 

Marie, Narození Jana Křtitele a Nanebevzetí Panny Marie a Posvěcení chrámu. Nepravidelně se objevuje 

iluminovaný incipit officia ke svátku sv. Štěpána, sv. Vojtěch, apoštolů Petra a Pavla a Andělů. V případě méně 

náročně zdobených chorálních knih byl pravidelně doprovázen iluminacemi alespoň úvodní incipit (většinou 

incipit offica ke svátku sv. Ondřeje či právě Narození Jana Křtitele). Viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 67. srov. ČERNÝ 

1999,5–33. 
584

 V evangeliích není ţádná zmínka o narození Panny Marie. Tato scéna je uvedena ve Zlaté legendě, která 

čerpala z velmi rané apokryfní literatury. Výjev je zřídka zobrazován před 14. stol., je zpravidla umístěn do 

loţnice, kde na posteli leţí Anna, u níţ jsou obvykle porodní báby, zatímco vpředu ostatní ţeny koupou dítě – 

Marii. Viz HALL 1991, 295. 
585

 Růţe je tradiční rostlina Mariina. Mariánská symbolika růţe je široce rozvinuta ve spisech sv. Brigity 

Švédské. Viz ROYT 1998, 91. 
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neurčitelná červená květina. Při pravé straně folia je v borduře rozvilina sloţená ze stonku – 

větvičky s listy, blíţe neurčitelné rostliny. Větvička se přetáčí do volut, které jsou postupně 

nad sebou vţdy uprostřed s květem. Zcela nahoře sedí na větvičce jakýsi šedivý ptáček. 

V pravém dolním rohu je renesanční cechovní znak bečvářů, zdoben rolverkem. V červeném 

poli je zlatá bečka, kruţidlo a dva další nástroje (?). Nad znakem je prázdná růţová nápisová 

páska. 

Analogii k iniciále Z můţeme nalézt např. v Mladoboleslavském graduálu na fol.396r 

[186].
586

  Zde je iniciála zdobnější neţ v graduálu Staroměstském. Iluminátor si dal záleţet i 

na kazetovém rámu iniciály, který doplnil o vlys s vejcovcem. Tělo iniciály sloţené 

ze zaostřeného, kadeřavého akantu a modrá vnitřní i vnější pole iniciály jsou hodně podobné 

iniciále v graduálu Staroměstském. Na modrém pozadí iniciály v graduálu Staroměstském se 

pravděpodobně nacházel jemný damaškový vzor, který uţ není dnes zcela čitelný. 

V Mladoboleslavském je tento vzor na pozadí dobře zachován [srov. 185 s 186].  Další 

analogii nalezneme v Praţském graduálu na fol.431r [187].
587

 Podobný kolorit i charakter celé 

iniciály, jejíţ tělo nijak nepřečnívá z kazetového rámce, jsou shodné s graduálem 

Staroměstským. Tělo iniciály v graduálu Staroměstském je ovšem plasticky vymodelované a 

působí velmi ţivým dojmem oproti iniciále v graduálu Praţském, kde je přetáčený zaostřený, 

kadeřavý akant ztvárněn tak ploše, ţe skoro působí jako nízký reliéf v architektuře. 

V Praţském graduálu je iniciála zasazená do červeného kazetového rámce [srov. 185 s 186].  

Analogii k miniatuře narození dítěte je moţné nalézt v graduálu Ţlutickém na fol.261v 

[189],
588

 kde je ovšem výjev zasazen do vnitřního pole iniciály R. Výzdoba je zde ke zpěvu O 

nanebewzetí Pany Marye, a z toho důvodu byla A. Malinovským mylně zaměněna za výjev 

Smrti Panny Marie, který bývá kompozičně velmi podobný, postel s ţenou a kolem početní 

přihlíţející.
589

 Ovšem kolem postele s umírající Pannou Marií jsou většinou muţští přihlíţející 

– tedy apoštolové, coţ ale v graduálu Ţlutickém není. Tam jsou ţeny a právě narozené dítě. 

Výjev se smrtí Panny Marie ke zpěvu O nanebewzetí Pany Marye je v graduálu Magdalény 

od Zlaté Hvězdy na fol. 336r [190],
590

 kde je umístěný pod kolumnu.
591

 Čili špatná 

                                                           
586

 Mladoboleslavský graduál Jana Kantora (Mladá Boleslav, Ok. M., inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
587

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
588

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
589

 Viz MALINOVSKÝ 2002, 132. Miniatury s výjevem smrti Panny Marie ve vnitřním poli iniciály jsou např. 

v graduálu Franusově (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–6 (II A 6), 1505 na fol.87v; v graduálu 

Mladoboleslavském (Mladá Boleslav, Okresní muzeum Mladá Boleslav, inv. č. 21691), 1509 na fol. 234v. 
590

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. 
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identifikace námětu A. Malinovským je více neţ pochopitelná. Ţe se jedná o miniaturu se 

scénou Narození Panny Marie, uvádí ale jiţ Jan Erazim Vocel.
592

 Dokonce zde shledává 

podobu s freskou Narození Panny Marie na stěně chrámu Santa Maria Novella ve Florencii od 

Domenica Ghirlandaia [191].
593

 Miniaturu s Narozením dítěte je moţné dále nalézt v graduálu 

Malostranském na fol.352r [192],
594

 kde je umístěná při pravém okraji folia do zlatého 

lištového rámce. Miniatura je taktéţ jako v graduálu Staroměstském umístěna na foliu 

s Officiem O swatem Janu Krtiteli pane. Vzhledem k textu zpěvu bychom se mohli přiklonit 

k myšlence, ţe obě miniatury s Narozením dítěte, jak v graduálu Staroměstském, tak 

v Malostranském, jsou ve skutečnosti miniatury s Narozením sv. Jana Křtitele.
595

 Obě 

miniatury mají obdobnou kompozici, v prvním plánu ţeny koupou dítě, v druhém je vidět 

postel se ţenou – tedy asi Alţbětou, matkou Jana Křtitele. Pro tuto domněnku by hovořil i 

fakt, ţe v graduálu Malostranském je výzdoba folia O swatem Janu Krtiteli pane rozšířena o 

Zvěstování Zachariášovi
596

 ve vnitřním poli iniciály Z a pod kolumnou výjev s Křtem Páně 

[srov. 188 s 189, 190, 191, 192].
597

 

Fol.167v [23] Officium. Ke se welmi gegí hospodynstwi Geţissowi zalíbilo ţe přehrozné 

smrti…O Proměnění Pána Krysta. Kteréhoţ to Archanděl Gabriel od Boha ku Panně Marygi 

poslany velikého…
598

 Při spodním okraji folia na levé straně je malovaná iniciála K [193], 

jejíţ tělo je sloţeno z červeného přetáčeného zaostřeného, kadeřavého akantu.
599

 Vnitřní pole 

iniciály je modré s jemným zlatým ornamentem. Iniciála je zasazena do mohutného modrého 

kazetového rámce. Z těla iniciály vybíhají v levém dolním a horním rohu kaudy. Dolní je 

tvořena červeným stonkem a postupně se napojuje na borduru z pletence modrozeleného 

                                                                                                                                                                                     
591

 Stejně tak je tomu např. i v graduálu Malostranském (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572 na fol. 385r. 
592

 VOCEL 1859, 13. 
593

 VOCEL 1859, 13. 
594

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
595

 To, ţe se v případě Malostranského graduálu jedná o Narození Jana Křtitele, naznačuje uţ J. Kropáček. Viz. 

KROPÁČEK 1952, 130. Dějištěm této scény bývá loţnice, kde je Alţběta obvykle zobrazovaná jako staré ţena 

leţící v posteli. Dítě většinou spočívá v matčině náruči, nebo jak je psáno ve Zlaté legendě ho drţí Panna Marie, 

která sedí na posteli, viz HALL 1991, 188. 
596

 J. Kropáček k této miniatuře píše, ţe výjev zvěstování Zachariášovi je začleněn do pozdně renesančního 

interiéru. Postavu Zachariáše iluminátor neklade hlouběji do prostoru, ale spokojuje se s umístěním do pod 

diagonálu písmene, viz KROPÁČEK 1952, 130. Zvěstování Zachariášovi je zmíněno v L 1,5–22. Anděl Gabriel se 

zjevil Zachariášovi v chrámu, kdyţ obětoval kadidlo. Viz HALL 1991, 188. 
597

 Zvěstování Zachariášovi je např. v Graduálu Lomnice nad Popelkou (Graduál Lomnice nad Popelkou, Praha, 

NK ČR, sign. XVII.A.53b), 1580–83  na fol.78 ve vnitřním poli iniciály, rovněţ je to folio s oficiem k Janu 

Křtiteli. 
598

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
599

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
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rozeklaného kadeřavého zaostřeného akantu, který přes roh přechází pod kolumnu.
600

 Horní 

kauda vybíhá v podobě červeného stonku a postupně se přetváří v lodyhu modrého 

zaostřeného akantu, která se lehce nad úrovní iniciály přetočí a vrací se zpět téměř aţ k dolní 

kaudě, kde se opět přetočí a končí téměř u svého ústí. 

Analogii k iniciále K nalezneme v Graduálu praţském na fol. 453r [194],
601

 tady má iniciála 

ovšem jiné zpracování. Překvapivě velký důraz iluminátor kladl na vnitřní pole iniciály, kde 

se nachází abstraktní vzor, který vzdáleně připomíná rostlinu. Mnoţství přetáčených 

černobílých volut na zeleném pozadí ovládá celé vnitřní pole iniciály. Tělo iniciály působí 

jako nízký reliéf a jen vzdáleně připomíná akantové listoví. Kromě toho, ţe iniciály uvozují 

stejný incipit „Kteréhoţ to Archanděl Gabriel od Boha ku Panně Marygi poslany,“  mají jen 

pramálo společného. Vnitřní pole iniciály v graduálu Praţském je zlaté [srov. 193 s 194]. 

Fol.169 bis v [24] Officium. ni strzibru neodssel  gest ale poklady cţasné chudým rozdal a 

zato welikú odplatu od pána Krysta vzal. O na nebe wzetí Pan[n]y Marye. Radugme se 

wssichni o by to bylo wzdycky w Bohu stworziteli…
602

 Uprostřed strany se nachází velká 

malovaná iniciála R. Je zasazena do červeného kazetového rámce. Tělo iniciály je tvořeno 

z hustě kladených zaostřených, kadeřavých fialových palmet akantu.
603

 Z těla iniciály vybíhají 

v levém horním a dolní rohu kaudy v podobě stonků, které se napojují na borduru při levé 

straně folia. Ve vnitřním poli iniciály je miniatura se sedící Pannou Marií držící na klíně 

stojícího malého Ježíška,
604

 který se jako malé dítě po ní otáčí. Panna Marie je oděná do 

červenomodrého roucha, které je pro ni typické. Oděv je nádherně ţivě zpracován. Modrá 

drapérie s výraznými zalamovanými záhyby ovládá celou kompozici. Dá se říci, ţe se jedná o 

nejlépe namalovanou drapérii v celém graduálu. Neskutečná ţivost a plasticita Panny Marie 

činí z této miniatury jednu z nejlepších v rámci graduálu. Přesvědčivě působí i stojící postavy 

malého Jeţíška. Za Pannou Marií je zelený nařasený závěs, po levé straně je patrný jakýsi 

toskánský polosloup, jedná se zde o pokus zasadit výjev do renesančního interiéru. Podlaha na 
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 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
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 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
602

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
603

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
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 J. Beringer však píše, ţe se jedná o sv. Alţbětu se sv. Janem, ale proč by byl vyobrazen sv. Jan se sv. 

Alţbětou na foliu věnovaném Nanebevzetí Panny Marie. To je tedy otevřenou otázkou a předmětem dalšího 

studia. Srov. BERINGER 1892, 87. 
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zemi je pouze hnědá, neobsahuje ţádnou dlaţbu, která je jinak obvyklá na některých ostatních 

fóliích Staroměstského graduálu.
605

 Vnější pole iniciály zde nezabírá ţádný prostor, jelikoţ 

tělo iniciály je přitisknuto na kazetový rámec. Po levé straně folia je bordura sloţena z palmet 

fialového, zeleného, ţlutého a růţového rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého akantu, která 

je kaudami spojena s tělem iniciály.
606

 Zcela dole a nahoře je bordura zakončena fantaskní 

pestíkovou srostlicí, sloţenou z rozeklaného listoví.
607

 

Pod kolumnou je v borduře po pravé straně červený lištový rámec a v něm miniatura s 

Navštívením Panny Marie [195].
608

 Panna Marie oděná do fialovomodrého roucha přichází 

k domu, kde před ní pokleká Alţběta, která je oděná do pestrobarevných hadrů a rukama se 

dotýká jejího šatu. U vchodu do renesančního domu stojí Zachariáš s rukama roztaţenýma ve 

vítacím gestu. Kulisa domu je strohá bez zbytečného členění a výzdob. Stejně tak dvorek, na 

kterém se setkání odehrává. U nohou Panny Marie je malý psík očichávající půdu. V zadním 

plánu za domem je modravý vhled do města, které nelze příliš dobře identifikovat. Za 

modravou architekturou jsou patrně vidět vrcholky velehor. Nezvykle dlouhý vhled pro 

miniaturu tohoto graduálu. Vedle tohoto orámovaného výjevu jsou dva andělé v barevných 

rouchách,
609

 drţící cechovní znak pekařů, zlatý korunovaný preclík v modrém poli. Nad ním 

je nápisová páska se jménem MIKVLASS DONAT.
610

 

Analogii k navštívení je moţné nalézt např. v Chrudimském graduálu na fol.188r [196],
611

 

kde je ovšem výjev větších rozměrů. Panna Marie kráčí k Alţbětě, která před ní lehce 
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 Např. dlaţba je na fol.3v, ve scéně s donátory před archovým oltářem, fol.150r ve vnitřním poli iniciály 

s výjevem Seslání ducha svatého. 
606

 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz. kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
607

 Více typech pestíkových srostlic KUBÍK 2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu na fol.19r 

[6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73r [10], fol.81r [12], fol. 84r [13], fol.102 [14], fol. 158r  [21], fol.178v [26], 

fol.224r [32], fol.319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
608

 Navštívení Panny Marie u své příbuzné Alţběty, které bylo vykonáno hned po Zvěstování, je uvedeno 

v Lukášově evangeliu (1,36–56). Marie právě počala a Alţběta byla v šestém měsíci těhotenství. V gotickém 

umění se obě vzájemně zdraví obřadnou úklonou, v renesančním umění se objímají a v době protireformace 

Alţběta klečí před Pannou Marií a vzdává jí hold. Výjev se obvykle odehrává na prostranství před domem 

Alţbětina manţela Zachariáše, který bývá na výjevu přítomen. viz HALL 1991, 296–297. Svátek Navštívení 

Panny Marie (2. Července), který připomíná návštěvu Alţběty Panny Marie, patří k méně často iluminovanému 

svátku Propria de sanctis, viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 75. 
609

 Inspiračním zdrojem pro putti v české iluminaci 16. století můţe být i italská grafika importovaná sem přes 

Záalpí, např. mědirytina se sedící postavou Poezie po stranách s nádherně vytvořenými odrostlejšími putii podle 

Raffaela Marcantonia Raimondiho (Praha, NG, inv.č. R 139 971) 1542 mohla být nedosaţitelný vzorem pro 

české kniţní malířství. Viz ZLATOHLÁVEK 1996, 49, kat.č. 22.  Dalším příkladem můţe být grafický list Hanse 

Sebalda Behama z roku 1544, kde jsou vyobrazeni dva puttiové drţící kartuš. Viz HOLLSTEIN III 1954, 136. 
610

 BERINGER 1892, 87–92. 
611

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. 
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pokleká, chytajíc ji za ruku. I zde stojí Zachariáš u dveří, natahujíce ruku směrem k Panně 

Marii. Vedle nohou Panny Marie je opět malý psík očichávající půdu na dvoře. Kompozice 

výjevu je v základních rysech shodná se Staroměstským graduálem [srov. 195 s 196]. 

 

Analogii k andělům umístěným vedle iluminace s navštívením můţeme nalézt v graduálu 

kůru Lomnice nad Popelkou na fol. 112r [197]
612

 pod kolumnou. Andělé ve Staroměstském 

graduálu jsou baculatí trošku odrostlejší puttiové s pastelovými křídly, oděni do 

oranţovočervených rouch, stojící na ţivě zpracovaném trávníku. Vyobrazení v graduálu kůru 

Lomnice nad Popelkou na fol. 112r je na listu ke sv. Máří Magdaléně, která je umístěná ve 

vnitřním poli iniciály R. Andělé zde taktéţ drţí renesanční znak cechu pekařů, zlatý 

korunovaný preclík v modrém poli. Andělé jsou i zde odrostlejší puttiové, avšak v bílých 

rouchách. Miniatura je více kresebně zpracovaná a nemá v sobě takový dynamický náboj jako 

miniatura ve Staroměstském graduálu, shodně zde stojí andělé na zelenavé půdě. Nad anděly 

je také nápisová páska s uvedením donátora, obsahující tady text Vlastním nákladem Anny 

Linhartky 1580 [srov. 195 s 197]. 

Fol. 174r [25] swietlem przikladem gegím gest oswicená nebo gest byla Bohu milá ctná 

wdowa swata Lidmila. O posweceni Chramu Boziho. O kterak velmi hrozné gest místo toto 

rzel Jakob nebo tuto duom zagiste Boha wssemohúcyho…
613

 Uprostřed strany při levé straně 

folia je malovaná iniciála O. Tělo iniciály je sloţeno z palmet zaostřeného, kadeřavého 

akantu, hustě kladeného vedle sebe.
614

 Ve vnitřním poli iniciály je miniatura se scénou 

Jákobův žebřík [198].
615

 Jákob je v pololeţe, natočen směrem k divákovi, sní s hlavou 

podepřenou, za ním je vidět ţebřík umístěný pokosem, po němţ stoupají andělé. Tělo Jákoba 

je stylizované a jeho anatomickou správnost nelze zcela určit, protoţe je víceméně ovinut 

mnoţstvím nařasené růţové, fialové a oranţové drapérie, která je šťavnatě zpracovaná 

pastózní barvou. V zadním plánu za anděly jsou lazurní modrou barvou naznačena oblaka, 

která zároveň prohlubují prostor výjevu. Ţebřík je ve vrcholu zakončen narůţovělými oblaky, 
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 Graduál kůru Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53b), 1580–1583. 
613

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
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 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
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 BERINGER 1892, 87. Jákob byl synem Izáka a Rebeky. Rodiče poslali Jákoba k Lábanovi, aby si zde vybral 

nevěstu. Z Beer-šeby vyrazil Jákob do Cháranu, a kdyţ slunce zapadlo, dal si pod hlavu kámen a usnul. V noci 

se mu zdál sen o ţebříku nebeském, po něm stoupají do nebes andělé. Coţ bylo některými křesťanskými exegety 

chápáno v duchu typologického paralelismu jako předobraz Nanebevstoupení Krista, viz ROYT 2006, 85. 
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z kterých vystupuje polopostava Boha. Ta je ještě navíc obklopena oranţovou září. Vnější 

pole iniciály je tmavě zelené. Celá iniciála je zasazena do modrého kazetového rámce. 

Pod kolumnou v borduře je ve ţlutém kazetovém rámci, po stranách s perlovcem, 

obdélníkový výjev, kde Kristus jde v čele zástupu osob [210]. Uprostřed miniatury je postava 

na stromě, očekávající Krista. Pravděpodobně se jedná o výjev zachycující Zachea na 

stromě.
616

 Kristus v tradičním rouchu vede zástup přicházející od renesančního města. 

Zastavuje se u stromu, na kterém je drobná postava Zachea, který se na něho dívá. Obličeje 

postav jsou stylizované a není zde příliš výrazového odlišení. Postavy jsou oděné v jakýchsi 

antických barevných tógách, které plynule, avšak s místy s dramaticky zalamovanými záhyby, 

spadají k zemi. Hlavně u osob v popředí jsou oděvy modelovány bez plynulých přechodů, 

především tahy běloby a černě. Zajímavým detailem je zlatě malované štepování na oděvech 

přítomných lidí. V  pozadí výjevu je vidět zjednodušená renesanční architektura s velkou 

městskou branou. Rostlinstvo ve výjevu je dekorativně zpracováno, avšak celá scéna má 

hloubku prostoru. Při pravém okraji folia je bordura sloţena z větve, která se přetáčí do 

pletenců.
617

 Na ní jsou všemoţné listy a od shora dolů postupně hrušky, hrachové lusky
618

 a 

meruňky, uprostřed je navíc obohacena o fantaskní pestíkovou srostlici z rozeklaného 

listoví.
619

 Pravý dolní roh je čtvercově odříznut. Je moţné, ţe zde byl umístěn erb donátora, 

který by napomohl k určení provenience Staroměstského graduálu. 

Analogii k výjevu ve vnitřním poli iniciály O, můţeme nalézt v graduálu Magdalény od Zlaté 

Hvězdy na fol.347r [199].
620

 Scéna s Jákobovým ţebříkem ve vnitřním poli iniciály a pod 

kolumnou umístěnou miniaturou se Zacheem je v obou graduálech na listu věnovanému 

svátku posvěcení kostela – Posweceni Chramu Boţiho. Iniciála O má naprosto stejný 

charakter malby a shodnou kompozici vnitřního výjevu. Jákob v obou graduálech leţí čelem 

k divákovi s hlavou na levé straně. Za jeho hlavou vyrůstá strom a v zadním plánu je pokosem 

umístěný ţebřík, po kterém postupně stoupají tři andělé. Anděl, který je zcela v horní části 

                                                           
616

 J. Beringer píše, ţe se jedná o Šimona očekávajícího Krista na stromě, srov. BERINGER 1892, 87. Muţ 

jménem Zacheus byl vrchní celník a velký boháč. Chtěl poznat Jeţíše, ale poněvadţ byl malého vzrůstu, neviděl 

přes dav přihlíţejících, a tak vylezl na moruši. Jeţíš přišel k tomu místu, vzhlédl vzhůru a řekl Zacheovi, ţe dnes 

bude hostem v jeho domě. Tento výjev se odehrává ve městě Jericho. Jeţíš vešel do Jericha a procházel jím. Viz 

L 19,1–10. 
617

 Podobná bordura je na fol.181r [28], která všem obsahuje jiné plody – stylizované květy a hroznové víno. 
618

 Hrách náleţí k rostlinstvu Mariinu i Kristovu. Viz ROYT 1998, 83. 
619

 Více o fantaskních květech v ornamentice KUBÍK 2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu 

na fol.19r [6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73v [10], fol.81r [12], fol. 84r [13], fol.102 [14], fol. 158r  [21], fol.169 

bis v [24], fol.178v [26], fol.224r [32], fol.319r [34]. 
620

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. 
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ţebříku u oblaků, se otáčí po svých druzích. Jediná kompoziční změna, která se nachází ve 

Staroměstském graduálu, je polopostava Boha otce (Starozákonního Boha), který vykukuje 

z oblaků a dívá se na anděly. Ve Staroměstském graduálu je mnohem pestřejší barevnost, 

roucho Jákoba je sytě červenomodré, stromy jsou sytě zelené, a u oblaků je znatelná výrazná 

ţlutá záře vycházející od Boha. V graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy je barevnost 

v pastelových tlumených tónech. Tělo iniciály O je stejně jako ve Staroměstském graduálu 

tvořeno z polopalmet laločnatého akantu, hustě kladeného vedle sebe, ale ve ţluté barvě. 

Vnější pole iniciály je zlaté [srov. 198 s 199]. 

 

Další analogii k Jákobovu ţebříku je moţné hledat v Hradeckém graduálu (zimní část) na fol. 

11r [200],
621

 kde je výjev pod kolumnou. Obvyklá kompozice spícího Jákoba, jehoţ postava 

dominuje celému výjevu, je tu nádherně vyvedena v pastelových tónech v přesvědčivě 

působivém prostoru. Jak je pro tento dvoudílný graduál obvyklé, výjev je doplněn klečícím 

donátorem. Motiv se vyskytuje i v letní části graduálu na fol. 197r [201],
622

 kde v prvním 

plánu klečí rodina donátora a ve druhém je vidět Jákobův ţebřík, opět zasazeno do krajiny 

s dlouhým vhledem. Obdobně je takto pojatý motiv Jákobova ţebříku v druhém plánu 

v graduálu Chrudimském na fol.184r [202],
623

 kde v prvním plánu je erb donátora [srov. 198 

s 200, 201, 202].  

 

Motiv Jákobova ţebříku byl oblíben u iluminátorů 16. století. Vyskytuje se dále v graduálu 

Lomnice nad Popelkou na fol. 86r [203]
624

 pod kolumnou, kde ústředním motivem je spící 

Jákob, který drţí stonek rostlinné bordury, která dále pokračuje po pravé straně folia, coţ je 

nečekané oţivení jinak tak závazného tématu. V graduálu Nového Města nad Metují nad fol. 

116r [204]
625

 je Jákobův ţebřík pod kolumnou v kartuši, zdobené ještě festony a kolem 

dokola s posedávajícími puttii. Motiv je tu ještě více rozehrán. Kromě Jákobova ţebříku je 

vedle něho druhá scéna s Jákobem, polévajícím kámen olejem,
626

 coţ není příliš obvyklý 

motiv. Dále nalezneme analogii v graduálu Malostranském na fol. 338r [205]
627

 pod 

kolumnou, kde je zpěv k Officiu Na neděli páně. Ve Ţlutickém kancionálu na fol. 271v 

                                                           
621

 Graduál český – zimní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–13 (II A 13), 1592–1604. 
622

 Graduál český - letní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–14 (II A 13b), 1592–1604. 
623

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. 
624

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53b), 1580–83. 
625

 Graduál Nového Města nad Metují (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.42), 1604. 
626

 Viz Jákobůb ţebřík Gn 28,10–22 . Po probuzení ze snu, kdy se Jákobovi zdálo o ţebříku nebeském, postavil 

z kamene posvátný sloup, polil jej olejem a místu dal jméno Bét-el –„Dům Boţí―. viz HALL 1991, 179. 
627

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
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[206]
628

 je Jákobův ţebřík také pod kolumnou na straně věnované O posweceni Chramu 

Boziho. Zde je krajina ve výjevu více členěná a postavy v ní jsou v menším měřítku[srov. 198 

s 203, 204, 205, 206]. 

 

V graduálu Praţském na fol. 468v [207]
629

 je ve vnitřním poli iniciály O scéna s Jákobovým 

ţebříkem, taktéţ na foliu k O posweceni Chramu. Kompozice je obdobná jako ve 

Staroměstském graduálu, včetně vítající polopostavy Boha Otce na oblacích, zde je motiv 

doplněn ještě stojícími postavami dvou andělů těsně za Jákobem. Motiv se dále vyskytuje 

v Mladoboleslavském graduálu Jana Kantora Starého na fol. 464r [208]
630

 ve vnitřním poli 

iniciály a jiţ v raném latinském Mladoboleslavském graduálu Janíčka Zmilelého je Jákobův 

ţebřík na fol. 207r [209]
631

 ve vnitřním poli iniciály také [srov. 198 s 207, 208, 209]. 

 

Analogii k výjevu pod kolumnou můţeme nalézt v graduálu Magdalény od Zlaté hvězdy 

 na fol.347r [211],
632

 které je taktéţ na foliu s oficiem O posweceni Chramu, kde můţeme 

s určitostí říct, ţe se jedná o výjev Zachea na stromě. V zadním plánu je potom v mlhavém 

oparu krajina s blíţe neurčitelnou architekturou. Píše to jiţ J. Kropáček a dodává, ţe je 

realisticky cítěná.
633

 Miniatura je taktéţ pod kolumnou a má více čitelnou kompozici. Strom 

s malým Zacheem je na pravé straně. Zacheus hledí na Krista, který stojí v čele skupinky osob 

v pravém profilu. V pozadí je vidět domek s hledící ţenou z okna, pravděpodobně dům 

Zacheův. Dále si J. Kropáček všímá, ţe v zadním plánu je krajinný výjev s venkovany, kteří 

jdou do kostela na posvícení.
634

 V miniatuře Staroměstského graduálu v zadním plánu není 

ani náznakem patrný kostel s venkovany, kteří by šli na posvícení. V graduálu Magdalény od 

Zlaté Hvězdy je nutné chápat zapojení venkovanů do biblického výjevu jako invenční snaţení 

iluminátora graduálu, kdy spojil dva výjevy do jednoho [srov. 210 s 211].
635

 

                                                           
628

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
629

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
630

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Okresní muzeum Mladá Boleslav, inv. č. 21692 (II.A.2), 1572. 
631

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Okresní Muzeum Mladá Boleslav, inv. č. 21691), 1509. 
632

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy(Praha, NK ČR, XVII.A.41), 1576. 
633

 KROPÁČEK 1952, 134. 
634

 KROPÁČEK 1952, 134. 
635

 Vyobrazení samotného kostela nebo doplněného výjevem se sedláky je častým motivem, který byl uţíván na 

výzdobu officia k Posvěcení chrámu. Vyskytuje se například ve Ţlutickém graduálu (Praha, Památník národního 

písemnictví, TR I 27) 1558–1565  na fol.271v, kde je ve vnitřním poli iniciály O. Pod kolumnou se ve Ţlutickém 

graduálu nachází Jákobův ţebřík [206]. Scéna se sedláky je ve výzdobě pod kolumnou pouţita například 

v Malostranském graduálu, (Praha, NK ČR, XVII.B.21) 1572 na fol.397r. viz SOUČKOVÁ 2010, 58–60, obr. 55, 

77. 
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Fol.178v [26] Officium. gity Chwalmeţ Beránka kterýţ hody swecho ti způsobil welebmeţ 

Boha. O wsech swatych. Radugme se wsichni aby to bylo wzzdycky w Bohu stworziteli swem 

den swateczni…
636

  V jedné třetině strany při levém okraji folia je malovaná iniciála R [212], 

jejíţ tělo je sloţeno z růţových přetáčených palmet zaostřeného, kadeřavého akantu. Vnitřní a 

vnější pole iniciály je zelené s jemným damaškovým vzorem. Celá iniciála je zasazena do 

červeného kazetového rámce. Z levého horního a dolního rohu těla iniciály vybíhají kaudy v 

podobě roztřepených stonků, které se napojují na borduru při levém okraji folia. Bordura je 

sloţena z fialovorůţového rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého akantu, dole i nahoře 

zakončena barevným fantaskním květem.
637

 Ve stejné úrovni s iniciálou je při levém okraji 

folia v borduře mezi kaudami renesanční cechovní znak řeznického cechu, stříbrný dvouocasý 

lev ve skoku, na červeném poli. Kolem znaku je do kruhu stočený řemen.
638

  

Pod kolumnou v borduře je ve zlatém lištovém rámci miniatura s Danielem v jámě lvové 

[214].
639

 Po pravé straně je vidět jáma a v ní v modročerveném rouchu Daniel vzhlíţející 

k nebi. V jámě je dále mnoţství lvů, kteří se líně povalují kolem Daniela. Z levé strany přilétá 

anděl v narůţovělém oblaku nesoucí proroka Abakuka v červeném rouchu, který svírá 

v rukách košík s jídlem pro Daniela. Postavy jsou velmi stylizované a působí spíše jako 

loutky neţ lidé. Stejně tak jejich tváře nejsou nijak odlišené a jsou jedna jako druhá. Celý 

výjev připomíná více dětskou kresbu neţ výtvor iluminátora. Tento motiv je uţíván jiţ od 

středověku a vyskytuje se v českém prostředí např. v bibli Františkánské na fol. 129r [215]
640

 

a v bibli Kutnohorské na fol.443r [216],
641

 [srov. 214 s 215, 216]. 

Analogii k iniciále R nalezneme v Graduálu praţském na fol.477r [213].
642

 Obě iniciály 

uvozují stejný incipit Radugme se wsichni k Oficiu O všech svatých. Avšak charakter 

miniatury je odlišný. V Praţském graduálu je iniciála dekorativní působící jako nízký reliéf. 

                                                           
636

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
637

 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
638

 BERINGER 1892, 88. 
639

 BERINGER 1892, 88. Kniha Danielova (6,16-28) vypráví o tom, jak si párský a médský král Darjaveš natolik 

oblíbil Daniela, ţe to vyvolalo nevoli dvořanů. Přemluvili proto krále, ţe kdo bude o něco do třiceti dnů ţádat 

člověka či Boha, musí být uvrţen do jámy lvové. Daniel, který se třikrát denně modlil, byl proto do jámy uvrţen. 

Ráno po noci strávené Danielem v jámě, šel se král podívat na Daniela a s velkou radostí ho nalezl ţivého. 

Daniel králi vyprávěl o tom, kterak Hospodin poslal anděla, aby zavřel lvům tlamy. V deuterokanonickém 

doplňku ke knize Danielově (14,28n) se dovídáme, ţe byl Daniel vhozen do jámy lvové ještě jednou za vlády 

krále Kyra. Hospodin vyslal anděla, který přinesl Abakuka s pokrmem pro Daniela. Viz ROYT 2006, 67. 
640

 Františkánská bible (Praha, Knihovna Národního Muzea, sign. XII.B.13), 70.–80. léta 13. století. 
641

 Bible Kutnohorská (Kutná Hora, České muzeum stříbra, sign. ST 1), 1489. 
642

 Praţský graduál (Praha, Národní knihovna České republiky, sign. XVII.B.21), 1574. 
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Z těla iniciály nevybíhá ţádná kauda. V graduálu Staroměstském je iniciála velice ţivě a 

plasticky promodelovaná. Tělo iniciály dokonce vrhá stín na pozadí pod ním [srov. 212 s 

213].  

Fol.179r [27] O wsech swatych. Le  radugme se Gezu Krysta Syna Boţího krále 

wetţného…
643

 Na tomto foliu není incipitní iniciála. Pod kolumnou v borduře jsou alegorické 

postavy Střídmosti a Opatrnosti,
644

 identifikované jednoduchými nápisy u jejich nohou. 

Postavy sedí proti sobě, oděné do pestrých rouch. Střídmost má oranţové spodní šaty a přes 

ně přehozený modrý plášť. Zabývá se přeléváním vína z jednoho kalichu do druhého. 

Opatrnost má modročervené šaty a růţový plášť. Má dva obličeje, jedním hledí dopředu a 

druhým dozadu. Tváře obou postav jsou stylizované, jak je obvyklé při takovýchto výjevech 

ve Staroměstském graduálu. V pravé ruce drţí opatrnost asi dţbán s vodou, v levé hořící 

pochodeň. Postavy jsou celkem přesvědčivě zvládnuté ve své poloze vsedě. Miniatura je ale 

lehce poškozená. Kolorit uţ jistě nebude mít takovou intenzitu jako při svém vzniku. Roucha 

postav jsou lehce vybledlá a zdá se, ţe se i nějaká vrstva barvy z miniatury odloupla. Mezi 

protilehle sedícími postavami je renesanční cechovní znak pasířského cechu.
645

 V červeném 

poli jsou pasířské nástroje. Při pravém okraji folia je bordura ze stylizovaného barevného 

listoví. Nad tím jsou opasky pověšené za nápisovou pásku, v níţ je nezřetelné jméno Georg 

Vos (?) a letopočet 1567. Dále nad tím nápisová tabulka se zlatým kazetovým rámcem 

uprostřed hran doplněný vţdy rolverkem, na horním ramenu navíc s maskou a nástavcem. 

Pole tabulky je modré, s textem psaným zlatou majuskulí: „NA TOTO DÍLO NÁKLAD UČINIL JAN 

HORA PASÍŘ, MĚŠTĚNÍN STARÉHO MĚSTA PRAŢSKÉHO LXVIIO.― 

Fol.181r [28] O swatych wubec a najprw o pan[n]e Marygi. Zdráwa buď Marya panno  

swatá Boţí rodicţko tys porodila pana Geţísse wssemohúcýho krále… 
646

 V levém horním 

rohu je mohutná malovaná iniciála Z [217], jejíţ tělo je sloţeno z modrých palmet 

přetáčeného zaostřeného, kadeřavého akantu.
647

 Vnitřní i vnější pole iniciály je růţové 

s damaškovým vzorem, vše zasazeno do zeleného kazetového rámce. Při pravém okraji folia 

                                                           
643

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.  
644

 J. Beringer píše, ţe se jedná o Štědrost a opatrnost. Viz BERINGER 1892, 87. Inspirační zdroje k sedícím 

alegorickým postavám je nutné hledat v soudobé grafice, např. Sedící postava Poezie po stranách s putii podle 

Raffaela od Marcantonia Raimondiho (Praha, NG, i.č. R 139 971) z roku 1542 je nutno brát jako příklad 

nedosaţitelné inspirace. Viz ZLATOHLÁVEK 1996, 49, kat.č. 22.  
645

 BERINGER 1892, 87.  
646

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
647

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 188r [222], 319r [244]. 
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je rostlinná bordura. Od shora do poloviny folia je sloţena ze stonku obsahující hrozny a listy 

vinné révy. Zcela nahoře zakončena fantaskním barevným květem, z kterého vyrůstají tři 

květiny – asi Zvonek Zahradní. Od poloviny folia směrem dolů je bordura sloţena z listů a 

květů velmi stylizované šípkové růţe. Květy jsou pouze jakési ovály, které mají uprostřed 

naznačeny okvětní lístky, působící velmi ploše a nemají nic společného s realistickým 

zobrazením růţe.
648

 

Analogii k iniciále Z nalezneme v graduálu Praţském na fol.481v [218].
649

 Iniciála je zde 

přísně sevřená kazetovým rámcem a z těla nevybíhají ţádné kaudy obdobně jako v graduálu 

Staroměstském. V Praţském graduálu není iniciála tak ţivě a plasticky pojednaná jako 

v graduálu Staroměstském [srov. 217 s 218]. Další analogie je v Graduálu Magdalény od 

Zlaté Hvězdy na fol.363r [219].
650

 Tady je ovšem výjev doplněn figurální scénou Zvěstování 

Panně Marii ve vnitřním i vnějším poli iniciály. Zde vnitřní výjev v iniciály koresponduje 

s textem zpěvu Zdráwa buď Marya panno  swatá Boţí rodicţko. Opět je zde přísné sevření 

těla iniciály Z v kazetovém rámci, ale celkový dojem iniciály je velmi plochý [srov. 217 s 

219].  

Fol.187v [29] Officium. wotce gsa k nám poslaný zpuosobem gsa w ţiwot wtielený Panenky 

Poboţné Marye… Na tomto foliu není incipitní iniciála. Pod kolumnou v borduře je scéna, 

která zabírá cca třetinu strany, s klečícím donátorem před Kristem [220].
651

 Výjev je umístěn 

do mnohoúhelníku kombinujícího horizontálně leţící obdélník s vertikálním, připomínající 

celkově poloţené písmeno L. Ohraničen je hnědým kazetovým rámcem. Donátor klečí zhruba 

uprostřed miniatury v pravém profilu oděn do černého pláště a modlí se k Bolestnému Kristu 

na oblacích. Plášť donátora spadá nenuceně z ramen v mělkých ne příliš dramaticky 

modelovaných záhybech. Donátor má kratší tmavé vlasy a plnovous, typická úprava muţů 16. 

století. Těsně za ním je jakýsi sokl, který vypadá trochu jako uříznutý toskánský sloup a na 

něm je poloţená kniha. Při levé straně za donátorem jsou dva kmeny stromů, které rostou přes 

sebe na způsob ondřejského kříţe. Z kmenů vyrůstá pár větviček s listovím, které je ovšem 

naivisticky zpracováno. Z Krista je vidět pouze jeho horní polovina, kterak ukazuje rány. 

Kolem něho je sytě ţlutá záře, která je orámovaná lehce narůţovělými oblaky. Donátor klečí 

                                                           
648

 Více o ornamentice českých rukopisů KUBÍK 2008,441–462. Viz také kapitola 4. 3. Shrnutí výsledků rozboru 

výzdoby 
649

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
650

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. 
651

 BERINGER 1892, 87. 
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na zelené půdě, která znenadála končí a přechází v modro – pravděpodobně vodní hladinu. 

Tělo donátora je stylizované, ale obličej je velmi propracovaný a vykazuje portrétní rysy. Je 

asi vůbec nejkvalitnějším v celém graduálu. V pozadí při pravé straně je vidět blíţe 

neurčitelné město v mlhavém oparu. Co je ovšem zajímavé, ţe zde nemáme ani erb donátora 

ani nápisovou pásku, která by ho identifikovala. Nevíme tedy, o koho se jedná.  

 

Výjevy s klečícími postavami, ať donátory nebo tvůrci graduálu, jsou typické pro graduály 

16. století. Obdobná miniatura je v graduálu Mladoboleslavském na fol.413v [221].
652

 

Miniatura zde zabírá téměř polovinu folia. Postava klečící v pravém profilu při levé straně 

miniatury je Jan Kantor Starý, provozovatel písařské dílny, kterého nám identifikuje štítek 

s textem: Delicta juventutis meae et ignorantias ne memineris, domine. Jan Kantor, anno 

aetatis 46. Klečí před ukřiţovaným Kristem s knihou v ruce. Výjev je zasazen do 

naturalisticky zpracované krajiny, s dlouhým vhledem, typickým pro ohlas podunajské školy 

[srov. 220 s 221]. 

Fol.188r [30] O aposstolych. Mniet sau giste przilist przenaramně urţinie …
653

 V levém 

horním rohu je malovaná iniciála M [222], jejíţ tělo je utvořeno z růţového zaostřeného, 

kadeřavého akantu.
 654

 Vnější pole iniciály je zlaté, vnitřní pole iniciály je zelené s jemným 

damaškovým vzorem, který je nakreslen velice přesnými tahy tenkého štětce. Celá iniciála je 

zasazena do modrého kazetového rámce. Pod kolumnou v borduře jsou andělé, drţící 

pravoúhlou nápisovou tabulku zdobenou rolverkem s textem Na toto versale náklad učinil 

Matyáš perníkář, měštěnín Starého Města praţského anno 1564 a vedle toho po pravé straně 

je renesanční cechovní znak asi perníkářů,
655

 zdobený rolverkem, taktéţ drţený andělem. 

Andělé jsou oděni do nevýrazných rouch, které nijak neupoutávají pozornost diváka.
656

 Oděv 

se skládá z vrchní růţové tuniky přepásané tkanicí a spodní hnědavé suknice. Drapérie oděvu 

lehce vlaje a je na ní promodelováno mnoţství drobných záhybů. Tváře andělů nejsou nijak 

výrazově či typově odlišeny. Miniatura je lehce poškozená, takţe pravděpodobně nelze 

docenit její původní kvalitu. Cechovní znak má na modrém poli umístěný korunovaný perník.  

                                                           
652

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv.č. I 21692 (II.A.2), 1572. 
653

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
654

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 319r [244]. 
655

 BERINGER 1892, 87. 
656

 Andělé odění do antických tóg, drţící erby nebo cechovní znaky jsou častým motivem vyskytujícím se 

v soudobém dřevořezu, např. grafický list Hanse Burgkmaira vyobrazující P. M. se světci obsahuje anděla drţící 

dva erby donátorů. Viz HOLLSTEIN  V 1954, 58, obr. 70. 



104 

 

Po pravé straně folia je bordura sloţená z pestrobarevného přetáčeného rozeklaného 

kadeřavého akantu, který je sloţitě propleten do sebe.
657

 Postupně na sebe od shora navazují 

stonky v barvě světle zelené, světle modré, světle růţové a pastelově zelené. Nahoře i dole je 

bordura doplněna fantaskní pestíkovou srostlicí.
658

 Celý pletenec je nakreslen neobyčejně 

přesnými tahy štětce, které téměř připomínají kovanou mříţ spíš neţ ţivé rostlinstvo. 

Analogie k iniciále M je v Praţském graduálu na fol. 493r [223].
659

 Tady je iniciála 

subtilnější. Tělo iniciály se skládá ze stonků, které jsou místy oţiveny přetáčeným laločnatým 

akantem. Tělo iniciály je i tady růţové, ale celkově působí jako nízký reliéf oproti iniciále ve 

Staroměstském graduálu, která je velmi plastická [srov. 222 s 223].   

Fol.211r [31] Prozy O Wtelleni p[ana] Kr[ysta[ w Adwe[n]t[u]. Pan Buoh wssemohucý 

z weliké milosti poslal posla swého Anděla mocného ku pannie wywolené…
660

 V levém 

horním rohu je malovaná iniciála P, jejíţ tělo je utvořeno z modrého zaostřeného, 

kadeřavého akantu.
661

 Ve vnitřním poli iniciály je scéna Zvěstování Panně Marii [224],
662

 

scéna lehce zasahuje i do vnějšího pole. Anděl se vynořuje při levé straně z barevných oblaků 

k překvapené Panně Marii, která se k němu s údivem otáčí, sedíc za pulpitem. Na zemi je 

šachovnicová dlaţba a v popředí váza s květinami. Zde došlo asi k nepochopení funkce 

květiny – správně by se spíše mělo jednat o lilii, jakoţto symbol Mariiny čistoty. Nad hlavou 

Panny Marii je ve ţluté záři holubice ducha svatého. Výjev je ve velmi pestrém koloritu, 

postavy jsou v dynamickém pohybu, coţ není příliš typické pro výjev Zvěstování.  Celá 

iniciála je zasazena do červeného kazetového rámce. Při pravém okraji strany je bordura 

utvořená z pestrobarevného zaostřeného, kadeřavého akantu, který je ve vrcholu a těsně pod 

                                                           
657

 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34]. Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
658

 Viz více o typech pestíkových srostlic KUBÍK 2008, 448–449. 
659

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. 
660

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
661

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
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 BERINGER 1892, 87. Námět je chápán jako uskutečnění Kristova vtělení a jako počátek Kristovy pozemské 

cesty. Většinou je zachována tradiční ikonografie, která se ustálila ve vrcholném a pozdním středověku. Často je 

tento námět obohacován v iluminovaných rukopisech 16. století o námět Mojţíše před hořícím keřem – v duchu 

typologického paralelismu. Hořící keř, nestravující se keř, znázorňoval Pannu Marii, která porodila Krista, a její 

panenství zůstalo neporušené. Často se také ve spojitosti se Zvěstování objevuje Rouno Gedeonovo, rosa na 

rounu byla povaţována jako předobraz Panny Marie proniknuté duchem svatým. Viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 37. 
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ním doplněn modrými kvítky.
663

 Část bordury směrem odzdola cca do poloviny folia je 

vyříznutá.
664

 

Námět Zvěstování Panně Marii byl velmi častý a oblíbený u iluminátorů 16. stol., ve vnitřních 

polích iniciál se vyskytuje např. v Franusově kancionálu na fol.48r [225],
665

 v Českém 

Litoměřickém graduálu na fol.306r [226],
666

 v Graduálu Magdalény od Zlaté Hvězdy na 

fol.78r [227],
667

  ve Ţlutickém kancionálu na fol.307r [228],
668

 v Lounském graduálu Jana 

Táborského na fol. 274r,
669

v druhém díle Křiţovnického graduálu na fol.1r.,
670

 Touto 

miniaturou se Zvěstováním se symbolicky otevírají dějiny lidské spásy. Je to první adventní 

sekvence [srov. 224 s 225, 226, 227, 228].
671

   

V Malostranském graduálu na fol.417r [229]
672

 je výjev Zvěstování pod kolumnou na foliu 

k officiu O swatych wuobecz. A nayprw o Panně Marygi. Rodiczce pana spasytele nasseho. 

Výjev se zde odehrává v místnosti se dvěma iónskými sloupy. Panna Marie se celkem 

v poklidu otáčí od pulpitu, zatímco anděl z levé strany přilétá k ní v oblaku, obklopen ţlutou 

září. Dramatičnost výjevu je naznačena vlající drapérií oděvu anděla, coţ je podobné jako 

v graduálu Staroměstském, ale zde přesto výjev působí velmi staticky. Podobně pod 

kolumnou jako v graduálu Malostranském je Zvěstování v graduálu Mladoboleslavském Jana 

Kantora Starého na fol.455r [230],
673

 taktéţ je zpěv věnován Panně Marii [srov. 224 s 229, 

                                                           
663

 Podobná bordura je na fol.224r [32], kde je akant doplněn fantaskním květem a několika drobnými kvítky 

růţové barvy a asi Zvonkem zahradním. 
664

 Uţ J. Beringer píše, ţe je část folia odříznuta. Viz BERINGER 1892, 87. 
665

 Franusův kancionál (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr-6 (II A 6), 1505. 
666

 Český utrakvistický graduál (Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DA I 6), 1543. 
667

 Graduál Magdalény od Zlaté Hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. 
668

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, TR I 27), 1558–1565. 
669

 Lounský graduál Jana Táborského (SOkA v Lounech, sign.I G 9) 1561–1563 viz. CHYTIL 1906, 184. 

KROPÁČEK 1952, 53–57. VACKOVÁ 1968, 380. KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 444–464. 
670

 Křiţovnický graduál (Praha, NK ČR, sign. Křiţ XVIII A 7) 1559. viz KRATOCHVÍLOVÁ 

2005b, 323–334. 
671

 Advent (z lat. Advetus – příchod) či doba adventní zahrnuje období, které je časem příprav na slavnost 

narození Krista (25. prosince). Nejstarším známým pramenem, který se vztahuje přímo k adventnímu období, 

jsou homilie Caesaria z Aries z roku 542. V nich jsou napomínáni věřící k tomu, aby se po mnoho dní 

připravovali na příchod Páně. Obsahem homilie je vymezeno i hlavní těţiště adventních motivů. V 8. století se 

ustaluje počet přípravných dní adventu na čtyři adventní neděle. Na první adventní neděli připadá pohyblivý den 

církevního roku, který začíná mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Doba adventu je samozřejmě spojena 

s kajícnou přípravou věřících na slavnost Kristova narození v Betlémě, s očekáváním narození spasitele 

předpověděného ve Starém zákoně a s Janem Křtitelem. Pokání a kajícnost křesťanské obce je symbolizována 

fialovou barvou liturgických rouch. Vedle svátků svatých nezaznívá při liturgii radostná Gloria, v církevních 

hodinkách pak odpadá radostný chvalozpěv Te Deum laudamus. viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 463. 
672

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
673

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. Į 21692 (II.A.2), 1572. 
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230]. Výjevu Zvěstování je v graduálu Hradeckém (zimní část) na fol. 10v [74]
674

 věnována 

téměř celá strana. Výjev je uprostřed folia ve zlatém rámci, kolem dokola obklopen kmenem 

Jesse. Zvěstování je velmi statické, Panna Marie sedí u pulpitu, hlavu lehce skloněnou, očima 

hledící na anděla, stojícího vedle ní po levé straně. Výjev je zasazen do místnosti, která má 

vzadu renesanční okno. 

Fol.224r [32] O narozeni pana Krysta. Gyţ nyní wssichni spolu děkugeme panu Bohu kterýţ 

swy[m] narozenim nas wyswobodil od mocy v kruté wssi ďábelské…
675

 Zachovaná je jen 

horní polovina folia, dolní byla odříznuta. Při levém okraji folia je malovaná iniciála G. Tělo 

iniciály je sloţeno ze zeleného zaostřeného, kadeřavého akantu.
676

 Ve vnitřním poli iniciály je 

scéna s malým Ježíšem, oděným do červenorůţového pláště zabíjejícím draka kopím s 

křížem – korouhví [231].
677

 Postava malého Jeţíška působí zvláštně, jelikoţ iluminátor měl 

před sebou těţký úkol skloubit dětskou postavu s bojovným odhodláním. Její obličej je 

dětský, doplněn kudrnatými zlatými vlásky na hlavě. Tělo však má pečlivě vymodelované 

svaly na rukou, nohou i trupu. Drapérie, kterou je dítě omotáno, působí ploše a ne příliš 

plasticky. Jsou zde kresebně naznačeny záhyby a řasení drapérie. Celková plošnost je 

umocněna i tím, ţe zde iluminátor maloval okrajové štepování, které je moţná zde zbytečné a 

zbytečně odvádí pozornost diváka. V druhém plánu výjevu je vidět stěna domu s pravoúhlými 

okny, připomínající zříceninu hradu. Pozadí je potemnělé a navozuje atmosféru noci. Vnější 

pole iniciály, které zabírá minimum prostoru, je modré, s jemným damaškovým vzorem. Celá 

iniciála je zasazena do růţového kazetového rámce.   

Při pravém okraji folia je bordura sloţená z pletenců přetáčených palmet zaostřeného, 

kadeřavého akantu modré a růţové barvy, zcela nahoře doplněna o tři květiny – asi zvonku 
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 Graduál český - zimní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–13 (II A 13), 1592–1604. 
675

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu.  
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 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
677

 J. Beringer píše, ţe „v iniciále G potírá Jeţíš draka kříţem.― viz BERINGER 1892, 87. M. Kratochvílová uvádí: 

„Pro iluminované renesanční graduály se stal závaznou ikonografickou variantou doprovázející incipit vánoční 

sekvence k Boţímu hodu vánočnímu. Původ nového ikonografického motivu v kontextu ikonografického 

programu lze hledat v souvislosti s alegorickým námětem Zákona a Milosti, kde je vyobrazen zmrtvýchvstalý 

Kristus šlapající na draka a skelet jako triumfální výraz jeho vítězství nad hříchem a smrtí, např. 

v Mladoboleslavském graduálu na fol. 215r je ve vnitřním poli iniciály výjev se zmrtvýchvstalým Kristem, 

kterak šlape na draka a skelet. Význam výjevu s malým Jeţíškem šlapajícím na draka a skelet poukazuje tedy na 

vykupitelský příchod Spasitele, jehoţ výroční památka se slaví 25. prosince, a na jeho triumf nad dědičným 

hříchem a smrtí.― viz KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 454.   
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zahradního.
678

 Pod zvonkem sedí na jedné palmetě malý ptáček. Bordura je velice pečlivě 

vyhotovena. Zároveň působí velmi plastickým dojmem. 

Analogii k tomuto výjevu můţeme nalézt v kancionálu Ţlutickém na fol.325r [232].
679

 Malý 

Jeţíšek zabíjí korouhví draka, na kterého zároveň šlape. Pod drakem je ještě přišlápnutá 

kostra. Výjev je i zde ve vnitřním poli iniciály G, pozadí výjevu je zde zlaté. Ve 

Staroměstském graduálu chybí pod drakem zalehnutá kostra, jinak je motiv ţivěji a 

přesvědčivěji zpracován neţ v kancionálu Ţlutickém. Další analogie je v Lounském graduálu 

Jana Táborského na fol. 294r [233],
680

 taktéţ v iniciále G [srov. 231 s 232, 233].  

Fol.239r [33] O Wrtzisseni Krysta pana. Nyţ welikonoczní chwalu krzestané dayte pánu …
681

 

Při levém okraji folia je malovaná iniciála N. Tělo iniciály je sloţeno z modrého zaostřeného, 

kadeřavého akantu, hustě kladeného vedle sebe.
682

 Ve vnitřním poli iniciály je scéna Kristus 

v předpeklí [234].
683

 Námětu dominuje postava Krista v červeném rouchu otočeného do 

pravého profilu, kterak se sklání k většímu půlkruhovému oknu, kde jsou umístěny tři 

polopostavy, které vztahují ruce ke Kristu. V levé ruce má Kristus praporec, za ním jsou 

postavy Adama a Evy. V zadním plánu jsou potom černé ruiny architektury. Celý výjev je 

laděn do teplých tónů, čili dokonale navazuje iluzi pekla. Tváře přítomných jsou velmi 

schematické. Hříšníci ve výklenku působí neţivým dojmem, coţ je asi autorův záměr. 

Přesvědčivě působí postava Krista s vymodelovanými svaly na rukou a nohou. Výjev je 

namalován hustými kvašovými barvami, coţ se projevuje zejména na tmavě červené drapérii, 

kterou má Kristus v dramatických záhybech omotanou kolem sebe. Vnější pole iniciály je 

oranţové. Celá iniciála je zasazena do červeného lištového rámce. 
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 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
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 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
680 Lounský graduál (Louny, SokA, sign. I G 9), 1561–1563. 
681

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
682

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222], 319r [244]. 
683

 J. Beringer uvádí, ţe v iniciále N se nachází očistec. Viz BERINGER 1892, 87. Podle apokryfních textů ( 

Protoevangelium nikodémovo) sestoupil Kristus do předpeklí a vysvobodil z něj Adama a Evu, viz ROYT 2006, 

14. Kristus v doprovodu andělů rozrazil brány do předpeklí, které hlídal Hádes a Satan. Nejprve Spasitel porazil 

Satana a svěřil ho k ostraze do druhého příchodu Hádovi, jenţ se přihlásil ke Kristu. Poté vzkřísil praotce Adama 

a následně další proroky a svaté a všechny předal archandělu Michaelovi. viz ROYT 2006, 262. Sestoupení Krista 

do předpeklí je ve významu naděje vysvobození zemřelých a jejich vítězství nad smrtí, neboť Kristus svou smrtí 

zvítězil nad nepřítelem, nad smrtí (1 Kor 15) a tak přemohl brány pekel, viz ŠÁROVCOVÁ 2011, 115. 
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Pod kolumnou je v borduře miniatura Herodova hostina a stětí sv. Jana Křtitele [240].
684

 Při 

levé straně výjevu je stůl, v jehoţ čele sedí Herodes a po levé straně jeho ţena Herodiada. 

Herodes se lehce natáčí k Salome, která právě tančí. Při pravé straně je poté vidět stětí Jana 

Křtitele, scéna je lehce poškozená, není zcela dobře čitelná. Jan Křtitel klečí a za ním je vidět 

muţ s připraveným mečem a dvě ţeny v hovoru, z nichţ jedna drţí mísu. Výjev Herodovy 

hostiny a stětí Jana Křtitele je spojen zasazením do jakéhosi antického prostoru s místy 

rozpoznatelnými iónskými sloupy. Je zde velké mnoţství přebytečných postav, proto se výjev 

zdá dosti nepřehledný. Za scénou stětí je průhled do antického města, které je vyvedeno 

v modravých tónech.  

Při pravém okraji je rostlinná bordura ve vrcholu s erbem
685

 umístěným do oválného 

medailonu, který je ohraničen zlatou lištou. Blason erbu: černé pole štítu nese figuru zlaté 

hory u paty štítu s třemi dubovými stromy, na středu horní strany štítu spočívá dopředu 

otočená kolčí přilba s červenozlatými a červenočernými fanfrnochy a točenicí a v klenotu je 

vyrůstající orlice s červenou zbrojí a červenozlatými křídly.
686

 Jedná se o erb Jana Libockého 

z Libé Hory. Nad erbem je nápisová tabulka, ohraničená páskovým ornamentem a zdobená 

rolverkem s textem: „Anno domini MDLXIIII / pio laude et gloria no / minis dei hoc ornament 

/ tum peractum est auto / re loanne Prageno filio / Georgii Loboczki a Li/be monte.―
687

 Erb je 

renesanční a přikryvadla jsou tvořena zaostřeným akantem. Pod tím je bordura sloţená 

z rozviliny růţového rozeklaného, zaostřeného, kadeřavého akantu, na kterou navazuje 

rostlinka s třemi fialovými květy – asi zvonek zahradní, na němţ sedí různí ptáčci.
688

 

Analogii k vnitřnímu výjevu z iniciály N Kristus v předpeklí můţeme nalézt v Graduálu 

kostela sv. Havla na fol.78r [235].
689

 Kompozice výjevu je naprosto shodná – Kristus 

sklánějící se k jakémusi okénku, kde jsou duše a za ním stojící Adam a Eva, kteří se chystají 

na vyjití z pekla. Kolorit scény ve Staroměstském graduálu je teplý, navozující dojem tepla, 
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 BERINGER 1892, 87. Sv. Jan Křtitel kritizoval Heroda kvůli tomu, ţe si vzal ţenu svého bratra Herodiadu. Na 

vládcův příkaz byl uvrţen do vězení (Mt 14,1–12; Mk 6,17–19). Dcera Herodiady Salome tančila tak krásně na 

vládcových narozeninách, ţe jí Herodes slíbil, cokoli si bude přát. Matka ji navedla, aby si přála hlavu Jana 

Křtitele. Krále to zarmoutilo, ale jejímu přání vyhověl. Janova hlava pak byla přinesena Salome na ozdobné 

míse. Viz ROYT 2006, 93. 
685

 J. Beringer erb stručně popisuje, ale neidentifikuje. Viz BERINGER 1892, 87. 
686

 KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 333. 
687

 BERINGER 1892, 87. 
688

 Zvonek zahradní spolu s akantovou rozvilinou je moţné nalézt také v borduře na fol.224 [32]. Viz kapitola 

4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
689

 Graduál kostela sv. Havla na Starém Městě praţském (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.19), poslední třetina 16. 

Století. 
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kdeţto kolorit v graduálu od sv. Havla je v pastelových tónech. Ve Staroměstském graduálu 

scéna působí velmi přesvědčivěji [srov. 234 s 235]. Další analogie je v Hradeckém graduálu 

(zimní část) na fol.287r [236],
690

 kde je výjev umístěn do kartuše v borduře po pravé straně 

folia, opět shodná kompozice sklánějícího se Krista k výklenku s dušemi. Kolorit scény je zde 

typický pro tvorbu Matouše Radouše, autora tohoto graduálu, syté pastelové tóny lahodící 

oku. Tato kompozice byla uţita A. Dürerem v cyklu dřevořezů Malých Pašijí [237] i Velkých 

Pašijí [238], ale v českém prostředí se s ní můţeme jiţ setkat v Ţaltáři karlštejnské kapituly na 

fol. 54r [239],
691

 kde je také umístěna do vnitřního pole iniciály, zde D [srov. 234 s 236, 237, 

238, 239]. 

Analogie výjevu v borduře pod kolumnou je ve Franusově kancionálu na fol.96v [241],
692

 kde 

se nachází pod kolumnou velmi zjednodušeně stětí Jana Křtitele a v borduře v lištovém rámci 

Salome s hlavou Jana Křtitele. V Malostranském graduálu na fol. 363r [242]
693

 lze najít ve 

vnitřním poli iniciály R také stětí sv. Jana Křtitele. Výzdoba tohoto folia se váţe k svátku 

mistra Jana Husa, jehoţ upálení je vyobrazeno pod kolumnou. Není bez zajímavosti, ţe uniklo 

reformační komisi v 17. stol. a nebylo zničeno výřezy. Kdyţ samotné stětí sv. Jana Křtitele 

porovnáme se stětím v graduálu Staroměstském, nutno podotknout, ţe motiv 

v Malostranském graduálu má mnohem klidnější atmosféru, bez zbytečné nadbytečnosti 

dalších osob přítomných popravě, jako je tomu ve Staroměstském graduálu. Ve 

Staroměstském graduálu je však výjev poškozen – asi běţným uţíváním, malba jiţ není zcela 

dobře čitelná. Tato kompozice se stala známou díky dřevořezům A. Dürera [243], [srov. 240 

s 241, 242, 243]. 

Fol.319r [34] Patrem summum. Wotce wssemohucyho stworzitele nebe y země widitedlných 

wssech wiecných y také newiditelných …
694

 V levém horním rohu folia je malovaná iniciála 

W [244],
695

 jejíţ tělo je utvořeno z palmet červeného zaostřeného, kadeřavého akantu.
696

 

Vnější i vnitřní pole iniciály je zelené s damaškovým vzorem. Z těla iniciály vybíhají tři 

kaudy. V levém horním rohu je kauda největší v podobě roztřepeného stonku přecházející do 
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 Graduál český – zimní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr-13 (II A 13), 1592–1604. 
691

 Ţaltář karlštejnské kapituly (Praha, NK ČR, sign. XVI A 18), kolem 1350. 
692

 Franusův kancionál (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr-6 (II A 6), 1505. 
693

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1572. 
694

 Viz kapitola 4.1. Technické parametry a liturgický obsah graduálu. 
695

 BERINGER 1892, 87. 
696

 Podobné těla iniciála jsou v rámci graduálu na fol.19r [61], 41r [63], 57r [65], 73v [77], 81r [98], 84r [100], 

133r [106], 158r [182], 160r [185], 167v [193], 178v [212], 181r [217], 188r [222]. 
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palmety zaostřeného kadeřavého akantu, která se stáčí do voluty. Z pravého horního rohu 

vyráţí kauda v podobě roztřepeného stonku, v levém dolním rohu je kauda pouze jako 

useknutý stonek. Celá iniciála je zasazena do modrého kazetového rámce. 

Při pravém okraji folia a pod kolumnou je bordura sloţená z pestrobarevných rozvilin 

zaostřeného, kadeřavého akantu. Bordury začínají v pravém dolním rohu na hliněném 

kopečku, z kterého v podobě tenkých kmenů vyrůstají a přetvářejí se do palmet akantu.
697

 Od 

zdola nahoru na sebe postupně navazují lodyhy červeného, zeleného a fialového akantu, zcela 

nahoře doplněno o fantaskní pestrobarevnou pestíkovou srostlici.
698

 Podobný ale o něco větší 

květ je vloţen mezi fialový a zelený akant, na který navíc usedá malý opeřenec.  Bordura pod 

kolumnou taktéţ vyráţí v podobě drobného kmene z pahorečku v pravém dolním rohu a 

přechází do lodyhy modrého akantu, na který navazuje zelená, která je zakončena fantaskním 

květem. 

Analogii k iniciále W nalezneme v Českobrodském graduálu na fol.506r [245].
699

 Iniciála je 

zde subtilnější neţ v graduálu Staroměstském, ale její tělo je podobně plasticky 

vymodelováno. Ve Staroměstském graduálu je účin plasticity ještě umocněn stínem, který 

vrhá tělo iniciály na pozadí za ním. Z těla iniciály Českobrodského graduálu vybíhají i 

podobně kaudy, i kdyţ ne tak objemné. Na pozadí iniciály je i podobně damaškový vzor, 

který pravděpodobně není zachován tak, jak byl původně utvořen iluminátorem. Ve 

Staroměstském graduálu je vzor na pozadí vytvořen s neuvěřitelnou přesností jemných tahů 

štětce [srov. 244 s 245].  
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 V rámci Staroměstského graduálu je moţné nalézt podobné akantové bordury na Fol.7v[4], 19r [6], 41r [7], 

57r [8], 73v [10], 77r [11], 81r [12], 84r [13], 102v [14], 133r [15], 158r [21], 167v [23], 169 bis v [24], 178v 

[26], 179r [27], 188r [30], 224r [32], 239r [33], 319r [34].Viz. kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby. 
698

 Viz více o typech fantaskních srostlic KUBÍK 2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu na 

fol.19r [6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73v [10], fol.81r [12], fol. 84r [13], fol.102 [14], fol. 158r  [21], fol.169 

bis v [24], fol.178v [26], fol.224r [32].  
699

 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557. 



111 

 

4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby 

Pro iluminace Staroměstského graduálu je typické kvalitní barevné zpracování zahrnující uţití 

hustých kvašových barev aţ po měňavé lazury. Dobové reflektování nových kompozic a 

formálního tvarosloví, které byly sloučeny se starším uměleckým názorem, zprostředkovávají 

vhled do iluminátorských dílenských postupů 16. století.
700

 Důraz ve výzdobě je kladen na 

figurální výjevy, které jsou umístěny jak ve vnitřním poli iniciál, tak pod kolumnou i po 

straně folia v borduře. Ve dvou případech figurální výjevy pod kolumnou zcela nahrazují 

ornamentální výzdobu.
701

 Nacházejí se na fol. 3r [3] a 157r [20]. Figurální výjevy jsou ve 

třech případech v duchu typologického paralelismu, tzn. v iniciále je novozákonní výjev a pod 

kolumnou v borduře starozákonní, např. na fol.145r [16] je iniciála M s výjevem 

nanebevstoupením Krista a pod kolumnou je Eliáš ujíţdějící do nebes. Dále na fol.154r [19] 

se nachází v iniciále Nejsvětější trojice a pod kolumnou Abrahám hostící tři anděly. Na fol. 

157r [20] má iniciála ve vnitřním poli Poslední večeři, kterou doplňuje pod kolumnou Sbírání 

many lidem izraelským.
702

 

Vedle staršího pozdně gotického názoru se začala uplatňovat nová renesanční schémata, šířící 

se z Itálie a pro naše země zprostředkované významnými zaalpskými mistry. Jejich vliv na 

kniţní malbu byl především prostřednictvím rytin. Výzdoba graduálu je tedy reprezentativním 

vzorkem specifické a sloţité problematiky české renesance 16. století.
703

 Na prvním místě je 

třeba uvést jiţ mnohokrát zmiňovaného A. Dürera.
704

  Zejména figurální miniatury z vnitřních 

polí iniciál často vycházejí z kompozic jeho dřevořezů. Je to například Kristus vjíţdějící na 

oslátku do Jeruzaléma na fol. 102v [srov. 103 s 104], Nejsvětější Trojice na fol.154r [srov. 

148 s 149], Poslední večeře Páně [srov. 159 s 160].
705

 Kromě toho jsou některé kompozice 

pevně zakotveny v tradici českých iluminovaných knih (např. fol.3r [49] Ester, s tímto 

námětem se můţeme setkat uţ v Bibli Kutnohorské na fol.2 62r [srov. 49 s 51]).
706

 Dürer ale 

nebyl jediným zprostředkovatelem zaalpských vlivů, např. v Adoraci děcka na fol.77r [80] 
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 KROPÁČEK 1952, 5. 
701

 Viz systém výzdoby kapitola 4.0. Výzdoba Staroměstského graduálu. 
702

 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
703

 KROPÁČEK 1952, 4; KRATOCHVÍLOVÁ 2004, 342. 
704

 Viz k A. Dürerovi např. HOLLSTEIN: Albrecht and Hans Dürer. Amsterdam 1964; CHADRABA 1964; BRÖTJE 

1976; WOLF 2007. Na kompozice přejaté z dřevořezů A. Dürera poukazuje jako první K. Chytil, viz CHYTIL 

1906, 186.  
705

 Viz kapitola 4. 2. Katalog malířské výzdoby graduálu. 
706

 Bible Kutnohorská (Kutná Hora, České muzeum stříbra, sign. ST 1), 1489, viz URBÁNKOVÁ 1986, 132–133; 
VOBR 1993, 209–224. 
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byla jako vzor pravděpodobně pouţita rytina Martina Schongauera z roku 1475.
707

 J. Vacková 

upozorňuje, ţe tvorba Matouše Ornyse z Lindperka, iluminátora Staroměstského graduálu, 

byla ovlivněna zkomercializovaným kniţním dřevořezem z Německa, zejména grafikami 

Josta Ammana.
708

 Uţ titulní list Staroměstského graduálu na fol. 1v [2] má, co do 

kompozičního řešení, mnoho společného s grafickým listem Josta Ammana z roku 1569 

s portrétem Sigismunda Feirabenda. Střed tvoří ovál s portrétem doplněným mnoţstvím 

ornamentů, festonů a kartuší, ve vrcholu s leţícími alegorickými ţenskými postavami, které 

jsou méně oděné, ale jinak velmi podobné s miniaturou ve Staroměstském graduálu.
709

 J. 

Kropáček zdůrazňuje, ţe v díle Matouše Ornyse lze v ornamentice sledovat motiv rolverku, 

drobné pestrobarevné ovocné plody jako jablka, hrušky, melouny a okurky,
710

 stejně tak se 

uplatňují méně sloţité motivy kartuší.
711

 Graduál je bohatý na kartuše s rolverkem doplněné 

lvími a andílčími hlavičkami
712

 a erby donátorů a cechovními znaky.
713

 V tomto ohledu nelze 

také opomenout vliv grafik norimberského rytce Hanse Sebalda Behama a jeho bratra Bartela 

Behama především v postavách puttiů a kartuší, v postavách dospělých andělských postav 

měly pravděpodobně vliv grafické listy Hanse Burgkmaira.
714

 Italské vlivy mohly být 

v Českých zemích tlumočeny prostřednictvím rytin Marcantonia Raimondiho. Jejich ohlas lze 

spatřit především na alegorických postavách, které jsou v graduálu na fol. 179r [27]. Vysoká 

úroveň rytin M. Raimondiho je však pouze nedosaţitelným vzorem.
715   

Mnohé motivy miniatur, co do ikonografie a kompozičního řazení postav, poskytly knihy 

vyšlé v českých tiskárnách a to především čtvrté vydání Melantrichovy bible z roku 1570,
716

 

např. na fol. 261r v Melantrichově bibli jsou postavy Judity a její sluţky naprosto shodné 

s touto iluminací Staroměstského graduálu na fol. 3r [45]. Podobné je to i s miniaturou s Ester 

na fol. 3r [49], která je uţ výše zmíněná, má téměř shodné kompoziční řešení jako 
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 Martin Schongauer Adorace děcka z 1475 (Washington, National Gallery of Art,bez sign., ) viz obr. 

www.wga.hu, vyhledáno 1.3. 2012.  
708

 VACKOVÁ 1989, 95.  
709

 Viz obr HOLLSTEIN II, 1954, 10. 
710

 Např. na titulním listu s erbem Starého města Praţského [2] jsou volná místa vyplněny fantaskními i 

určitelnými plody a dále je to především rozvilina na fol.174r [25]. Viz kapitola 4. 2. Katalog malířské výzdoby 

graduálu. 
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 KROPÁČEK 1952, 126. 
712

 Např. fol 1v [2], Fol.77r [11], fol. 145r [16], fol.158r [21]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby 

Staroměstského graduálu. 
713

 Viz kapitola 3.0. Donátoři Staroměstského graduálu 
714

  Viz obr. HOLLSTEIN III 1954, 136, 141, 147; HOLLSTEIN  II 1954, 217; HOLLSTEIN V 1954, 58 (obr. 70).  
715

 Obr. Např. ZLATOHLÁVEK 1996, 49, kat.č. 22. 
716

 VACKOVÁ 1989, 95. Viz Biblia Veteris et Novi testamenti, (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, 

sign. 54.A.6) 1570. Viz obr. na manuscriptorium.com, vyhledáno 15. 2. 2012. 
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v Melantrichově bibli, kde je na fol.266r podobná ikonografie scény, ale zrcadlově 

převrácená.
717

 Některé kompozice jsou známy jiţ ze středověku (např. na fol. 145r [108] 

miniatura se scénou nanebevstoupení Krista se objevuje jiţ v Liber viaticu na fol. 158v 

[118]).
718

 Při identifikaci ikonografie jednotlivých scén je důleţité přihlíţet také 

k liturgickému obsahu. Zvlášť komplikovaná je např. scéna narození sv. Jana Křtitele pod 

kolumnou na fol.160r [22], která můţe být snadno zaměnitelná s narozením Panny Marie 

nebo dokonce se smrtí Panny Marie.
719

 

Dalšími významnými mistry, jejichţ díla působila na české kniţní malířství 16. století, jsou 

Lucas Cranach st.,
720

 A. Altdorfer, W. Huber z okruhu podunajské školy. Jejich vliv je nutné 

hledat jednak prostřednictvím grafik ale hlavně v díle Mistra Litoměřického graduálu,
721

 

jehoţ základ vzdělání lze podle J. Krásy tušit v okruhu podunajské školy, především u W. 

Hubera a A. Altdorfera.
722

 Tvorba Mistra Litoměřického graduálu mohla být Ornysovi 

tlumočena jeho současníkem a taktéţ spolupracovníkem Jana Táborského Fabiánem Puléřem, 

iluminátorem Ţlutického graduálu,
 723

 v jehoţ krajinných výjevech lze ponejvíce spatřovat 

vliv Podunajské školy.
724

 Ţlutický graduál obsahuje mnohé miniatury s dlouhými vhledy do 

krajiny. Oproti tomu krajinné zpracování miniatur Staroměstského graduálu je různé. Někde 

je uţité jisté zjednodušení modelace v podobě lazurní malby, jinde je malba krycí barvou a 

detailně zpracovaná podobně jako v graduálu Ţlutickém [srov. 90 s 91].  

 

Je nesnadné sledovat, jak dalece se opírají iluminátoři Puléř a Ornys o kompozice přejaté 

nebo koncipují své kompozice na základě obměňování obvyklých scén.
725

  Zásoba rytin v té 

době vzrostla a nesčetné scény se objevovaly v kniţních ilustracích, v biblích i jiných dílech. 
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 Biblia Veteris et Novi testamenti (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6), 1570. Viz 

obr.  manuscriptorium.com, vyhledáno 15.2. 2012.   
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 Liber viaticus (Praha, KNm, sign. XIII A 1), 1360 viz BARTOŠ 1927, 250–251, č.3284. KRÁSA 1990, 67, 83, 

96, 122, 125, 140, 187, 215, 237. BRODSKÝ 2000,158–163,č.137. viz popis v kapitole 4.2. Katalog malířské 

výzdoby Staroměstského graduálu. 
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 Viz kapitola 4. 2. katalog malířské výzdoby graduálu. 
720

 HOLLSTEIN 1954, 165, obr. 24. 
721

 Litoměřický graduál (Lovosice, SokA, sign. IVCI), 1517. Mistr Litoměřického graduálu je skutečně 

osobností, která přesahovala měřítka dosavadního cechovního iluminátorského řemesla. Viz VOCEL 1859, 2–4. 

CHYTIL 1896, 50. CHYTIL 1906, 180; PEŠINA 1950, 63. HOŘEJŠÍ/ VACKOVÁ 1973, 504. KRÁSA 1978, 442–448. 

MACEK 1988, 107–134. GRAHAM 1999. viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu.  
722

 KRÁSA 1978, 446. 
723

 Ţlutický kancionál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27) 1558–1565. Viz SOUČKOVÁ 2010; 

BRODSKÝ 2008; MALINOVSKÝ 2002; GRAHAM 1999–2000, 229–244; GRAHAM 1998; VACKOVÁ 1989, 93–105; 

KOUDELKA 1958, 5–7; KROPÁČEK 1952; ČADÍK 1919, 1–7; WINTER 1909; CHYTIL 1906, 180–186; VOCEL 1859, 

10–12.  
724

 Na souvislost s Podunajskou školou poukazuje J. Kropáček. viz např.: KROPÁČEK/PREISS 1988, 200. 
725

 CHYTIL 1906, 186 viz KROPÁČEK/PREISS 1988, 188–200; KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 323–334. 
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Ne vţdy se ovšem iluminátor Staroměstského graduálu opřel o německé grafiky. Vhodným 

příkladem toho je kmen Jesse na fol. 60v [9], který navazuje na méně rozvinutý kmen Jesse 

uţitý např. ve starších latinských graduálech Janíčka Zmilelého, např. Franusově na fol. 65v 

[75]
726

 a Mladoboleslavského na fol. 58r [76].
727

 Tento méně rozvinutý typ je namalován i 

Fabiánem Puléřem v Lounském graduálu na fol. 90r.
728

 Ve čtvrtém vydání Melantrichovy 

bible se oproti tomu objevuje bohatě rozvinutý typ kmene Jesse na fol. 506r,
729

 který je 

později uţit Matoušem Radoušem v Hradeckém graduálu na fol. 10v [74].
730

 Tento rozvinutý 

typ kmene Jesse nalezneme uţ na dřevořezu zhotoveném v dílně Lucase Cranacha staršího, 

pouţitého v ţaltáři Lottera staršího.
731

 Ornys v tomto směru pravděpodobně opět navázal na 

Puléře a drţí se tím domácí tradice.  

 

V mnoha jiných ohledech vyšel Matouš Ornys z Lindperka z díla Fabiána Puléře, který byl 

iluminátorem většiny velkých graduálů z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory.
732

 Je dosti 

pravděpodobné, ţe Ornys Puléřovu tvorbu znal z autopsie. V celém díle iluminátora F. Puléře 

je projeven velký zájem o lidskou postavu, v některých námětech obnaţenou, hustá 

inkarnační barva modeluje světlem a stíny v jemných přechodech tělo.
733

 Ornys v tomto 

ohledu čerpá z iluminací Puléře,
734

 avšak nedosahuje jeho kvalit. Zvláště znatelné je to na 

miniatuře Nejsvětější trojice ve Staroměstském graduálu na fol.154r [148], oproti stejné 

iluminaci v graduálu Ţlutickém na fol. 224r [152], působí postava Ornysova Krista 

nepřesvědčivě, Kristus má příliš dlouhé nohy k příliš krátkému tělu [srov. 148 s 152].  

 

                                                           
726

 Kancionál Franusův (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–6 (II A 6), 1505. viz VOCEL 1859, 2–4.OREL 1922. 

KRÁSA 1978, 437–438. 
727

 Graduál mladoboleslavský Janíčka Zmilelého z Písku (Mladá Boleslav, Ok.M., inv. č. 21691) 1509. viz 
VOCEL 1859,10–14. GRAHAM 1998, 140–147. KRATOCHVÍLOVÁ 2003, 73–81. 
728

 Lounský graduál (Louny, SokA, Louny, sign.I G 9), 1561–1563. viz CHYTIL 1906, 184. KROPÁČEK 1952, 

53–57. VACKOVÁ 1968, 380. KRATOCHVÍLOVÁ 2005a, 444–464. KRATOCHVÍLOVÁ 2005a,  444–464. 
729

 Melantrichova bible fol. 506r, Biblia Veteris et Novi testamenti (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK 

ČR, sign. 54.A.6), 1570. Viz manuscriptorium.com, vyhledáno 15.2. 2012.  
730

 Český graduál – zimní část (Hradec Králové, MvČ HK, sign. Hr–13 (II A 13), 1592–1604. Viz CHYTIL 1898, 

27; WINTER 1909,213; KROPÁČEK 1952, 143. 
731

 HOLLSTEIN VI 1954, 165, obr. 24. 
732

 Fabián Puléř iluminoval Svatovítský graduál (Praha, Kapitulní knihovna, sign.P.X), 1551 [162]; Čáslavský 

kancionál (Vídeň, ÖNB, sign. 15503), 1557; Kaňkovský graduál (byl zničen),1559–1560; Teplický kancionál 

(Teplice, KRm, sign. Ms.1), 1560 a Lounský graduál (Louny, SokA, sign.I G 9), 1561–1563. Poprvé je zvedl do 

této souvztaţnosti jiţ. K. Chytil viz CHYTIL 1906,79. 
733

 KROPÁČEK 1952, 105. viz popis v kapitole 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
734

 KROPÁČEK 1952, 128. 
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Na některých miniaturách Staroměstského graduálu jsou obličeje, ať se jedná o portréty či 

biblické postavy, velmi dobře zvládnuty, někde jsou patrné i portrétní rysy.
735

 V klečící 

postavě s portrétními znaky, pojaté jako epitaf, vyšel Ornys zcela jistě opět z díla Fabiána 

Puléře, který jiţ ve Svatovítském graduálu na fol. 29v
736

 zobrazil svojí podobiznu spolu 

s podobiznou Jana Táborského z Klokotské Hory. Avšak podle J. Kropáčka nemají Puléřovy 

postavy klečících či jinak vyobrazených donátorů konkrétně ve Ţlutickém graduálu,
737

 mimo 

votivní obraz Václava Řepnice
738

 v kancionálu Litoměřickém na fol. 244v,
739

 v české kniţní 

malbě 16. století protějšku.
740

 Staroměstský graduál obsahuje pouze dvě miniatury 

s vyobrazením donátora, a to sice na fol. 102v [14] a na fol. 187v [29], ani jedna neobsahuje 

nápisovou pásku nebo jinou identifikaci, díky které by bylo moţné zobrazení spojit 

s konkrétní osobou.
741

 Na fol. 102v [14] je výjev s klečícím donátorem umístěn do 

zjednodušeného interiéru, coţ není obvyklé.
742

 

 

Četné analogie se Ţlutickým graduálem je moţné nalézt i co se týče ornamentiky, např. 

zaostřený kadeřavý akant, z kterého je tvořena iniciála A na fol. 57r [65] Staroměstského 

graduálu je velice podobný s iniciálou A na fol. 78r [66] Ţlutického graduálu. Obdobně je 

tomu v případě růţí, které se ve Staroměstském graduálu vyskytují na fol. 154r [148] a ve 

Ţlutickém na fol.215r [145]. V obou případech jsou skládány z pravidelných přetáčených 

člunkovitých okvětních lístků, které nepůsobí příliš realisticky. Rozety působí aţ heraldicky 

stroze a drţící se domácí tradice Mistra Litoměřického graduálu,
743

 avšak nedosahují jeho 

kvalit. V iniciálách Staroměstského graduálu se místy objevuje i vyzlacené pozadí [106], 

jakoţto ohlas tradičních postupů středověké kniţní malby, který ovšem zde není ve 

figurálních iniciálách ale pouze ornamentálních. Čili tento jev nemůţeme povaţovat za 

potřebu zdůraznit symbolické chápání obsahu výjevu.  

                                                           
735

 Velmi dobře jsou namalovány polopostavy na kmeni Jesse na fol.60v [9] nebo obličeje apoštolů ve scéně 

poslední večeře na fol. 157r [20]. 
736

 Svatovítský graduál (Praha, Kapitulní knihovna, sign. P.X.), 1551–1552 viz VOCEL 1859, 7–9. KONRÁD 1893, 

184,185. CHYTIL 1906, 180–186. KROPÁČEK 1952, 24–34. 
737

 Ţlutický graduál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
738

 Václav Řepnice byl druhý donátor Litoměřického graduálu (Lovosice, SOkA, sign. IVCI) 1517 spolu 

s Jakubem Ronovským z Velnavy. V Litoměřicích se usadil roku 1511. Byl rytířského stavu, ale vynikl 

především jako obhájce městských práv. viz KRÁSA 1978, 442 
739

 Litoměřický graduál (Lovosice, SOkA, sign. IVCI), 1517 viz VOCEL 1859, 2–4. CHYTIL 1896, 50. PEŠINA 

1950, 63. HOŘEJŠÍ/ VACKOVÁ 1973, 504. KRÁSA 1978, 442–448. GRAHAM 1999. 
740

 KROPÁČEK 1952, 103. 
741

 Viz kapitola 3.0. Donátoři Staroměstského graduálu. 
742

 Viz kapitola 4. 2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
743

 Více o ornamentice českých rukopisů KUBÍK 2008, 441–462. Obr. Srov. KRÁSA 1978, 447. 
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Asi nejkrásnější iluminace graduálu se nacházejí na fol. 77r [80]. Je to scéna Adorace dítěte 

ve vnitřním poli iniciály D. Tato malba nejlépe dokládá virtuozitu iluminátora a je právem 

z celého kancionálu nejznámější. Miniatura má nejbliţší analogii ve Ţlutickém graduálu na 

fol. 105v [81]. Ve Staroměstském graduálu je namalována v manýrističtějším koloritu a 

celkově působí ţivelněji neţ v kancionálu Ţlutickém [srov. 80 s 81]. Staroměstský graduál 

sdílí mnoho společného i s Chrudimským graduálem
744

 a to konkrétně v miniatuře Adorace 

dítěte na fol. 74r [85] Chrudimského graduálu lze nalézt několik shodných rysů s miniaturou 

ve Staroměstském graduálu. Je to jednak perfektně vystiţená atmosféra noci, která v obou 

případech dává vyniknout manýristickému koloritu a dále určitá expresivita ve výrazu Panny 

Marie a Josefa, který osvětluje dítě lampičkou [srov. 80 s 85].
745

  

Na dílo Fabiána Puléře pravděpodobně navázal iluminátor Českobrodského graduálu.
746

 Je to 

patrné v obdobně řešených kompozicích a koloritu, celkově však Českobrodský graduál 

nedosahuje kvalit graduálu Ţlutického.
747

 Staroměstský graduál se oproti graduálu 

Českobrodskému nebo Ţlutickému vyznačuje velmi pestrým koloritem, který se bez výjimky 

objevuje na kaţdém iluminovaném foliu. Pro miniatury ve Staroměstském graduálu je typické 

dramatické řasení drapérie postav ve figurálních výjevech, které je právě umocněno svítivou 

barevností a zálibou v zalamovaných záhybech oděvů malovaných kvašovými barvami, 

většinou kontrastně modelovanými tahy běloby a černé.  Drapérie oděvu se skládá ze dvou 

základních částí, vrchní a spodní tuniky. Vrchní tunika sahá postavám do půli stehen a je 

v pase přepásaná stuhou. Spodní tunika/suknice zahaluje postavě celé nohy. Takto řešený 

                                                           
744

 Chrudimský graduál (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570. Viz CHYTIL 1898, 27; 

WINTER 1909,213; KROPÁČEK 1952, 143. 
745

 Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
746

 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557.  J. Vacková ho připsala Fabiánu 

Puléřovi. VACKOVÁ 1989, 97. Českobrodský graduál obsahuje, tak jako graduál Ţlutický mnoţství podobizen 

klečících donátorů (např. fol.2r, fol. 264r obr. 7, obr. 79, viz SOUČKOVÁ 2010, 76) ty ale nedosahují kvalit 

podobizen v graduálu Ţlutickém. Další zajímavou souvislostí je shodný námět poráţky dobytčete, který není 

obvyklý, nafol. 184ve Ţlutického kancionálu a na fol. 279r Českobrodského graduálu (obr. 25 a 26 viz 

SOUČKOVÁ 2010, 84). J. E. Vocel uvádí domněnku, ţe malba ve Ţlutickém graduálu na fol.184v pochází od 

jiného autora neţ Fabiána Puléře. Malba je prý „chatrná a rukou málo zběhlou vyvedená.― viz VOCEL 1859,12. J. 

Kropáček hodnotí výjev jako neobyčejně realisticky výmluvný a upozorňuje na souvislost s Českobrodským 

graduálem. Viz KROPÁČEK 1952,105; SOUČKOVÁ 2010, 43. 
747 Srovnání graduálu se nabízí hned v úvodních iluminacích Klečícího krále Davida v iniciále W ve Ţlutickém 

graduálu na fol. 4r [39] a v Českobrodském na fol. 2r [40]. Zatímco v graduálu Ţlutickém sleduje dobře 

zvládnuté postavy, jejich drapérie i obličeje, v graduálu Českobrodském se jedná o poněkud rustikálnější 

zjednodušení, umocněné ještě tím, ţe se postavy příliš dobře nevejdou do ohraničených polí a jsou k vnitřnímu 

poli iniciály předimenzované.  Ve Ţlutickém graduálu je navíc skvěle zvládnutý druhý plán s dlouhým vhledem 

do krajiny, o coţ se pokusil i iluminátor Českobrodského graduálu [srov. 39 s 40].  
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oděv se objevuje v celém graduálu především u ţenských a andělských postav, někdy 

obohacen o kapuci přes hlavu nebo plášť.
748

  

Co do koloritu a kvality má Staroměstský graduál nejblíţe k Malostranskému graduálu,
749

 je 

to pravděpodobně i tím, ţe byl taktéţ, podle J. Vackové, iluminován Matoušem Ornysem 

z Lindperka.
750

 Jedná se především o bordury sloţené z akantových rozvilin, typu 

rozeklaného zaostřeného kadeřavého akantu.
751

 Někdy jsou bordury zakončeny stvolem 

stylizovaného větvoví
752

 a v některých případech obsahují fantaskní pestíkové rostlinné 

srostlice, sloţené z rozeklaného listoví, které se odvolávají na tradiční krásnoslohé vzory.
753

 

Někde je bordura tvořena pletenci konkrétního určitelného druhu rostlinstva – švestkou na fol. 

154r [19]; růţí na fol. 150r [18]; hrachu, meruňky a hrušky na fol. 174r [25]; vinné révy na 

fol. 181r [28]. Těla iniciál bývají často ze zaostřeného kadeřavého akantu.
754

 Ojediněle se 

vyskytují těla iniciál, která jsou tvořena jiným rostlinstvem – vinnou révou na fol. 60v [68] a 

růţí na fol. 154r [19]. V některých případech vybíhají z těla iniciál kaudy a napojují se na 

borduru.
755

 Zcela rozdílná těla iniciál jsou na fol. 3 [37] a na fol. 157r [159], kde je tělo 

iniciály namalováno jako „kovaná mříţ―.
756

 Těla těchto iniciál jsou utvořena z páskového 

ornamentu místy doplněného lvími hlavami, ţenskými hlavami, rozetami, polopostavami a jiţ 

výše zmiňovaným rolverkem. Analogie k takto řešenému tělu iniciály je moţné nalézt opět 

v Malostranském graduálu, např. na fol. r [38]. Bez zajímavosti nejsou ani figurální motivy, 

které vykazují podobné řešení drapérií a shodný kolorit. Názorné je to u miniatury s Juditou, 

která stíná hlavu Holofernovi ve Staroměstském graduálu na fol. 3r [45] v Malostranském na 

fol. 2r [46], kde je scéna více rozvedena o početné vojsko v pozadí a stanový tábor [srov. 45 s 

46].
757

 S Malostranským graduálem souvisejí graduály, které vyšly z dílny Jana Kantora 

                                                           
748 Např. Andělé pod kolumnou drţící cechovní znak fol.169 bis v [195]. 
749

 Malostranský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII. A. 3.), 1569–1572. Viz CHYTIL 1906, 193–195. KROPÁČEK 

1952, 57–64.STEJSKAL/ VOIT 1991, 69. 
750

 VACKOVÁ 1989, 95. 
751

 Více o typech akantu studie V. Kubíka, viz KUBÍK 2010, 109–223. 
752

 Jsou to fol. 319r [34], fol.181r [28], fol.174r [25], fol.167v [23], fol.160v [22], fol. 84r [13], fol.41r [7], 

fol.19r [6], fol. 7v [4].  
753

 Více o analogiích dohledatelných ve vrstvě krásnoslohých rukopisů a typech pestíkových srostlic KUBÍK 

2008, 448–449. Srostlice jsou ve Staroměstském graduálu na fol.19r [6], fol.41r [7], fol. 57r [8], fol.73v [10], 

fol.81r [12], fol. 84r [13], fol.102 [14], fol. 158r  [21], fol.169 bis v [24], fol.178v [26], fol.224r [32], fol.319r 

[34]. 
754

 Více o typech akantů pojednává studie V. Kubíka. viz KUBÍK 2007–2008 , 65–95 
755

 Je to na fol.74r [10], fol. 167v [23], fol.169 bis v [24], fol.178v [26]. 
756

 Tyto iniciály jsou utvořeny jako beschlagverk, coţ je v renesanční ornamentice pobíjený nebo podbíjený 

ornament, připomínající plech či vystřiţenou kůţi. Viz srov. HEROUT 1961, IV/10. 
757

 Další příklad je Sbírání many lidem izraelským v Malostranském graduálu na fol. 327r [180] a ve 

Staroměstském na fol. 157r  [179], [srov. 179 s 180]. 
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Starého z Nového Města praţského. Jsou to Týnský – lépe Křiţovnický,
758

 Magdalény od 

Zlaté Hvězdy [např. 211, 219, 199, 227 ]
759

 a Mladoboleslavský.
760

 Je v nich moţné nalézt 

mnoho analogií, které se především ikonograficky shodují se Staroměstským graduálem.
761

  

Patrné je to zejména u scény spícího Jákoba (Jákobův ţebřík) v graduálu Magdalény od Zlaté 

Hvězdy na fol. 347r [199], která se kompozičně shoduje s miniaturou Staroměstského 

graduálu na fol. 174r [198]. Ve Staroměstském graduálu se vyskytuje řada erbů a cechovních 

znaků,
762

 které mají uţ renesanční řešení a ve figurálních výjevech lze rozpoznat v mnoha 

případech detaily z renesanční architektury.
763

 

Zajímavou souvislost, co do ikonografie a kompozičního rozvrţení, lze nalézt v Praţském 

graduálu,
764

 konkrétně na fol. 158r [69], kde ve vnitřním poli iniciály je scéna s klečícím 

Gedeonem. Miniatura má stejné kompoziční rozvrţení jako iluminace v graduálu 

Staroměstském na fol. 60v [68], dokonce je obdobně zpracované tělo iniciály z vinné révy. 

Podobná je i postava Gedeona, typika jeho obličeje, gesto zvednutých rukou a zjednodušené 

postavy vojáků stojící za ním [srov. 68 s 69]. Bez zajímavosti není ani miniatura se spícím 

Eliášem v graduálu Lomnice nad Popelkou na fol. 22r [178],
765

 která má analogii ve 

Staroměstském graduálu na fol. 157r [177], [srov. 177 s 178]. Miniatury v dvoudílném 

graduálu Lomnickém a Praţském vykazují společné rysy v typice postav, kompozice i stylu 

                                                           
758  Křiţovnický graduál (Praha, NK ČR, Křiţ XVIII A6), 1574, (Praha, NK ČR, Křiţ XVIII A7),1574. O tom 

pojednává M. Kratochvílová ve svém článku K provenienci Křiţovnického a Staroměstského graduálu. viz 

KRATOCHVÍLOVÁ 2005b, 323–334. 
759

 Graduál Magdalény od Zlaté hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576. Doklad o tom na fol. 414v: 

„Tato prwní pars knihy graduální písní a chval boţských začata i dokonána gest ke cti a k chwále vší welebné, 

swaté a blahoslawené Trojice, pána Boha jediného na věky poţehnaného, nákladem slowutné a poctivé paní 

Magdalény od Zlaté hvězdy, měšťky Starého Města praţského, v pondělí po swatém Kyliánu léta od narození 

syna Boţího tisycyho pětistého sedmdesátého šestého skrze Yana Kantora Starýho, Miesstenynu Nového Města 

praţského u swatého Štěpána Velikého, z čehoţ pán Buoh buď chválen i svaté gméno geho.“ 
760

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Ok.M., sign. inv. č. 21692), 1572. Jana Kantora dokládá kolofon 

na fol. 552r: „Konána gest tato kniha Chwal wsych we Ctwrtek po przenesení swatého Waclawa. Leta od 

NarozeniSyna BoţihoTisycýho, petistého sedmdesáteho druhého. Skrze Yana Kantora Starýho Miesstenynu 

Nowem Messte Prazském.“ viz BERINGER 1890–1892, 147. TRUHLÁŘ 1906, 18. GRAHAM 2006, 384–38. 
761

 Viz kapitola 4.2. Shrnutí výzdoby Staroměstského graduálu. 
762

 Např. fol.60v [9], fol.77r [11], fol.133r [15]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby graduálu. 
763

 Např. fol.77r [11], fol.169 bis [24]. 
764

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. Viz TRUHLÁŘ 1906, 28; URBÁNKOVÁ 1957, 24; 

GRAHAM 2006, 406–408. Název praţský je odvozen patrně z původní provenience graduálu, která je podle 

zápisu na fol. 539v Staré Město Praţské. Celý zápis zní: „Tento Gradual gest sepsan ode mne Yakuba Sklenrze 

sauseda w Starém Miestě Praţském w Osadě Swatého Krţíţe. Leta .1574 . w pondělí po Kwetne neděli. IS.― Ze 

zápisu, ale není jasné, pro koho byl sepsán. Graduál obsahuje několik erbů, které ale zatím nikdo neurčil. 

B.H.F.Graham navrhuje, ţe by se mohlo jednat o druhý díl původně dvoudílného graduálu. GRAHAM 2006, 407. 

Také je další otázkou, kdo byl iluminátorem graduálu. Ze zápisu je jasný pouze písař, který mohl, ale nemusel 

být totoţný s iluminátorem.   
765

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53a,b), 1578. Viz URBÁNKOVÁ 1957, 24–25; 

VACKOVÁ 1968, 383–384; VACKOVÁ 1989, 97; SVOBODOVÁ 1996, 15–21; GRAHAM 2006, 390–393. 
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malby, který je spíše kresebného kolorovaného raţení.
766

 Je zajímavé, ţe jak iluminátor 

Praţského graduálu, tak iluminátor Lomnického graduálu, měl jistý smysl pro humor. 

V Praţském graduálu je na fol. 402v [173] iniciála ve vnitřním poli s poslední večeří, načeţ 

Jidáš není u stolu s ostatními apoštoly – ve vnitřním poli inicály, ale vykukuje zpoza 

kazetového rámce iniciály. Coţ je zcela nevídaný inovativní prvek. V graduálu Lomnice nad 

Popelkou je zase na fol. 86r [203] pod kolumnou dřímající Jákob (scéna Jákobův ţebřík), 

který v ruce drţí konec akantové rozviliny, která poté dále pokračuje po pravé straně folia 

[srov. 173 s 203]. Opatrně bych navrhla, ţe iluminátorem obou graduálů mohla být stejná 

osoba, která čerpala z podnětů Staroměstského graduálu nebo pravděpodobněji ze stejných 

grafik. Kompozičně, nikoliv však stylově, jsou podobní andílci drţící pod kolumnou 

v borduře cechovní znak perníkářů na fol. 169 viz v [195] Staroměstského graduálu s fol. 112r 

[197] Lomnického graduálu [srov. 195 s 197]. Nevyloučila bych, ţe tvůrce (tvůrci) výše 

zmíněných dvou graduálu, Lomnice nad Poleskou a Praţského, vyšel z dílny Jana Táborského 

z Klokotské Hory nebo byl spolupracovníkem Matouše Ornyse z Lindperka.    

Staroměstský graduál vykazuje značnou kvalitu ve figurálních výjevech, a to konkrétně 

v kompozičním řešení. Expresivní barevností iluminátor umě schovává ne příliš dobře 

zvládnuté postavy, které zahaluje do bohatě řasených drapérií. Horší je to s postavami 

obnaţenými, zvlášť patrné je to ve figurách Krista na fol. 102v [14] a na fol. 154r [19]. 

V tomto ohledu, jak je uţ výše zmíněno, se snaţí Ornys dohnat Puléře, ale příliš se mu to 

nedaří, jak to uvedl jiţ K. Chytil.
767

 Dobře zvládnuté jsou ve výjevech průhledy do kraje, 

např. na fol. 150r [18] pod kolumnou Filip křtící etiopského komorníka. I jiná iluze prostoru 

je ve Staroměstském graduálu přesvědčivá, obzvláště povedená je miniatura se Zachem na 

fol. 174r [25], kde je perfektně zvládnutá dlouhá ustupující řada postav za Kristem, který jde 

v čele. V pozdějším Malostranském graduálu, který je pravděpodobně taktéţ dílem Ornyse, se 

iluze prostoru a zájem o perspektivu u iluminátora ještě více prohlubuje.
768

  

                                                           
766

 Velmi příbuzné jsou miniatury s poslední večeří v Lomnickém graduálu na fol. 22r [164] a v Praţském 

graduálu na fol.402v [173], [srov. 164 s 173]. Ještě zřetelněji je podobný rukopis patrný u miniatury 

s Nanebevstoupením Krista v Praţském graduálu na fol.368v [111] a v Praţském graduálu na fol. 419r [110], 

[srov. 110 s 111]. Skicovité, anatomicky nepřesvědčivé pojetí postav a především velmi zjednodušené obličeje 

jsou společné pro obě miniatury.  
767

 CHYTIL 1906, 180. 
768

 Např. v miniatuře  Adorace dítěte na fol. 134r [86] Malostranského graduálu (Praha, Národní Knihovna ČR, 

sign. XVII. A. 3.), 1569–1572 jsou znázorněny perspektivně ubíhající arkády.  
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Velmi precizně je ve Staroměstském graduálu namalována rostlinná ornamentika. Nejvíce je 

to patrné u zaostřeného kadeřavého akantu v bordurách, který je malován ostrými tahy štětce. 

V tomto ohledu naopak Ornys Puléře předčí, stejného názoru byla uţ i J. Vacková.
769

  

Staroměstský graduál se spolu s graduálem Malostranským co do výzdoby můţe řadit 

k nadprůměrné produkci chorálních knih, spolu s graduály vyšlými v dílně F. Puléře.  Naopak 

graduály Českobrodský,
770

 dvoudílný Lomnický,
771

 Praţský
772

 a Mladoboleslavský
773

 

v mnoha ohledech za Staroměstským zaostávají.  U Lomnického a Praţského je to především 

přílišná schematická kresba, která zejména u postav navozuje dojem, ţe se jedná o duchy a ne 

o skutečné bytosti z masa a kostí.
774

 Přesvědčivě není řešena ani krajina. Českobrodský 

graduál má několik shodných znaků s graduálem Ţlutickým, jak je uţ výše zmíněno, ale jeho 

formy jsou rustikálnější. Mladoboleslavský graduál by podle J. Vackové měl být dílem 

Matouše Ornyse z Lindperka,
775

 ale pro odlišný kolorit a nízkou snahu o modelaci postav 

bych toto připsání navrhla zváţit.  

Podle K. Chytila přineslo 16. století větší volnost v zobrazování, ţivější pohyb v kompozici a 

změnilo jednobarevné pojetí pozadí vnitřního pole iniciál na krajinné výjevy.
776

 Tyto chorální 

knihy, vymezily svou výzdobou nejzazší kvalitativní hranice moţností české kniţní malby 16. 

stol., které nebyly překročeny následujícími iluminátory.
777

 Poslední vzepětí iluminovaných 

chorálních rukopisů se odehraje v dílně Matouše Radouše, který se pravděpodobně podílel na 

výzdobě Chrudimského graduálu.
778

 

                                                           
769

 VACKOVÁ 1989, 95. 
770

 Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557. viz CHYTIL 1906, 185. KONRÁD 1893, 

191. TRUHLÁŘ 1906, 27–28. KROPÁČEK 1952, 30–32.GRAHAM 2006, 403–405. 
771

 Graduál Lomnice nad Popelkou (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.53a,b), 1578. URBÁNKOVÁ 1957, 24–25; 

VACKOVÁ 1968, 383–384; VACKOVÁ 1989, 97; SVOBODOVÁ 1996, 15–21; GRAHAM 2006, 390–393. 
772

 Praţský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.21), 1574. Viz TRUHLÁŘ 1906, 28; URBÁNKOVÁ 1957, 24; 

GRAHAM 2006, 406–408. 
773

 Mladoboleslavský graduál (Mladá Boleslav, Okresní muzeum, sign. inv. č. 21692), 1572. 
774

 Patrné je to např. na miniaturách Nanebevstoupení Krista v graduálu Lomnickém na fol.419r [110] a 

v graduálu Praţském na fol. 368v [111]. 
775

 VACKOVÁ 1989, 95. 
776

 CHYTIL 1898, 21 
777

 Následovali iluminátoři Matěj Hutský z Křivoklátu (činný 1546–1599),  Amboţ Ledecký (činný v Praze 

1571–1592) se synem Šimonem (činný kolem 1600). viz CHYTIL 1906, 179–193. VACKOVÁ 1989, 95–96.  
778

 V Chrudimském kancionálu (Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, sign. 12579), 1570 lze rozpoznat 

podle K. Chytila dvě ruce. Jedna je příbuzná k malbám v kancionálu Rybařovském z roku 1568 (Vídeň, Dvorní 

knihovna, sign. VC Ab). Iluminátor maluje energicky, uţívá hodně karmínu, zlacených stínů a měňavých tónů. 

Druhá ruka v Chrudimském kancionálu, která je příbuzná Puléřovi, vyniká neobyčejnou vzletností. Od tohoto 

mistra pochází větší část výzdoby a mohl by se nazývat mistrem Vzkříšení Krista, které je na fol.149r. viz. 

CHYTIL 1906, 190 viz také. Monografie chrudimského graduálu Karel CHYTIL: Český graduál literátů 

chrudimských z doby kol. 1570. Chrudim 1898, 21;  Dále k němu. WINTER 1909, 213; KROPÁČEK 1952, 143; 

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/9XN7JSSD6AGFY6BC4FVBMYJAC16S9V9TRG7AEIETYL5TQUC5U4-14983?func=service&doc_number=001584826&line_number=0024&service_type=TAG%22);
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Závěr 

Staroměstský graduál je vzácná kniha, jejíţ hodnotu dnes lze jen velmi těţko vyčíslit. 

V Čechách se iluminované graduály staly silným uměleckým a sociálním výrazem doby a 

zároveň dokladem o podílu měšťanstva na vývoji umění v 16. století.
779

 Zdejší specifické 

konfesijní prostředí vyrůstalo zároveň z podhoubí, jímţ byla tradice husitství. Pod jeho 

vlivem a z podnětu německé reformace se tedy v českém prostředí objevila jako specifická 

sféra hudebního vývoje idea chorálního zpěvu a písně v národním jazyce.
780

 Chorální knihy se 

tedy od roku 1540 hojně psaly v češtině.
781

 Staroměstský graduál vedle graduálů 

iluminovaných Fabiánem Puléřem patří ke kvalitní iluminaci 16. století. Miniatury v graduálu 

se vyznačují dobře zvládnutými figurálními scénami, které předznamenávají tvorbu Matouše 

Radouše. Ornamentální sloţka graduálu za figurálními scénami nezaostává, naopak je svou 

precizností i předčí. Výzdoba graduálu je výsledkem sloţité problematiky 16. století, 

kombinující v sobě prvky především neměckého dřevořezu s domácí tradicí, šířenou také 

melantrišskými tisky.
782

 

Staroměstský graduál otevírá řadu otázek důleţitých pro umění a kulturu našich zemí 16. 

století. Úkolem do dalšího studia zůstává nastínění řady kulturně historických problémů silné 

měšťanské vrstvy 16. století a jejich projevy reprezentace v kontextu politické situace své 

doby, coţ svým rozsahem překračuje hranice této práce. V mlze zatím zůstává otázka 

dílenských spolupracovníků Jana Táborského z Klokotské Hory, a to zejména z řad 

iluminátorů, kteří pro svoji práci evidentně pouţívali shodných grafických předloh a i se 

zároveň ovlivňovali, o čemţ svědčí mnoţství nalezených analogií, které se líší především 

stylově (nebo lépe kvalitativně), v mnoha případech jsou však shodné kompozičně.
783

 Je 

                                                                                                                                                                                     
VACKOVÁ 1989, 97. Iluminace Matouše Radouše se vyznačují monumentalitou – celostranné kvašové obrazy, 

která vycházejí ze sólových grafických listů, zvláště z praţských sadelerovských mědirytin a pro tuto dobu 

příznačně i z Dürerových grafik [117]. Matouš Radouš ve své dílně prokazatelně vytvořil Hradecký graduál – 

zimní [např. 116, 126] a letní část [např. 128, 153, 174, 176, 197] (Hradec Králové, Muzeum východních Čech v 

Hradci Králové, sign. Hr-13 (II A 13)/ Hr-14 (II A 13b), 1592–1604.viz VACKOVÁ 1989, 97. 
779 KROPÁČEK 1952, 5; viz kapitola 3.0. Donátoři Staroměstského graduálu 
780

 ŠÁROVCOVÁ 2007, 280. viz také k problému ČORNEJ 1992, 206–209. 
781

Česky psané graduály jsou např.: Českobrodský graduál (Praha, NK ČR, sign. XVII.B.20), ante 1557.viz 

CHYTIL 1906, 185. KONRÁD 1893, 191. TRUHLÁŘ 1906, 27–28. KROPÁČEK 1952, 30–32.GRAHAM 2006, 403–

405; Graduál Magdalény od Zlaté hvězdy (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576.viz BERINGER 1890–1892, 

147. TRUHLÁŘ 1906, 18. GRAHAM 2006, 384–386. 
782

 viz kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby 
783

 Srov. např. Pod kolumnou na nebe odváţeného Eliáše v graduálu Lomnice nad Popelkou na fol.419r s 

Ţlutickým kancionálem na fol. 206r [srov. 123 s 124]; Nejsvětější trojice ve vnitřním poli iniciály ve 

Staroměstském graduálu na fol. 154r s Mladoboleslavským graduálem na fol.320r [srov. 148 s 150]; Zvěstování 

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/9XN7JSSD6AGFY6BC4FVBMYJAC16S9V9TRG7AEIETYL5TQUC5U4-14983?func=service&doc_number=001584826&line_number=0024&service_type=TAG%22);
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pravděpodobné, ţe po smrti Jana Táborského, po roce 1572,
784

 spolupracovali stejní 

iluminátoři s Janem Kantorem Starým.
785

 V dílně Jana Táborského vzniklo zhruba mezi lety 

1551–1567 několik velkých chorálních knih, o čemţ svědčí jeho značka I\T vyskytující se 

v mnoha graduálech.
786

 Staroměstský graduál se drţí rozvrhu výzdoby, který se zejména 

výrazně kvalitativně projevil v graduálech iluminovaných Fabiánem Puléřem.
787

 Aktuálním 

znakem byla bohatá ilustrativnost, inspirovaná soudobým knihtiskem, na coţ poukazovalo i 

přenesení hlavní výzdoby do polí pod kolumnami a bohatě zdobený většinou celostranně 

iluminovaný titulní list.
788

 Souvislost s tištěnou knihou se projevuje v mnoha případech, kdy 

jsou ornamentální bordury po stranách nahrazeny figurálními výjevy v lištových rámcích. Je 

moţné, ţe takto řešené figurální bordury se objevují poprvé ve Staroměstském graduálu. Ve 

Ţlutickém graduálu
789

 se figurální motivy objevují pouze ve vnitřím poli iniciály nebo ve 

výjevech pod kolumnou.
790

 Tendence dát figurálním motivům větší prostor vede později k 

uplatňování většího počtu celostranných iluminací, především v díle Matouše Radouše, 

nejenom u titulních listů, ale v celém graduálu, které ilustrují jednotlivé svátky církevního 

roku, navíc mnohdy doplněné o postavy klečících donátorů [54, 88, 89, 116, 174]. 

Staroměstský graduál tedy představuje důleţité rozhraní mezi dílem Fabiána Puléře a 

iluminátora Matouše Radouše, a tím tvoří přechod od pozdně gotického aţ renesančního díla 

k manýristickým tendencím konce 16. století. 

                                                                                                                                                                                     
pod kolumnou v borduře Malostranského graduálu na fol. 417r s Mladoboleslavským graduálem na fol.455r 

[srov. 229 s 230]. Viz kapitola 4.2. Katalog malířské výzdoby Staroměstského graduálu. 
784

 TEIGE 1901, 5. 
785 Např. Matouš Ornys iluminoval graduál Staroměstský a později Malostranský (Praha, NK ČR, sign. XVII. A. 

3.), 1569–1572. VACKOVÁ 1989, 98. O tom, ţe Staroměstský graduál byl vytvořen v dílně Jana Táborského 

svědčí jeho erb na fol.1r [1] (viz kapitola 2.1. Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské Hory). Písařskou 

dílnu Jana Kantora Starého určuje v Malostranskéh graduálu kolofon na fol. 462r: „Dokonána jest tato kniha 

chval boţských, jenţ graduál slove, v pondělí po svatém Vítu nákladem pana purgmistra a raddy i vší obce 

Menšího Města praţského etc. prací a bedlivým vo to usilováním slovutného Laurence Milnara, jinak Křepelky, 

měštěnína téhoţ Menšího Města praţského, skrze Jana Kantora (příjmím Starýho) měštěnína v Novém Městě 

praţském, léta od narození syna boţího, pána a spasitele našeho tisícího pětistého sedmdesátého druhého. Z 

čehoţ pán Bůh na věky buď chválen, amen.“ V dílně Jana Kantora Starého z Nového města Praţského vznikly 

graduály Týnský – lépe Křiţovnický (Praha, NK ČR, Křiţ XVIII A6), 1574; Magdalény od Zlaté Hvězdy [např. 

211, 219, 199, 227 ] (Praha, NK ČR, sign. XVII.A.41), 1576; Příbramský graduál (Příbram, Ok. M., sign. 

799/I.), kolem 1595; Příbramský rorátník (Příbram, Ok.M., sign. 799/II.), kolem 1595. Viz VACKOVÁ 1989, 97. 
786

 viz kapitola 2.1. Majitel písařské dílny Jan Táborský z Klokotské Hory. 
787

 Ten spolupracoval s Janem Táborským z Klokotské Hory viz kapitola 2.1. Majitel písařské dílny Jan 

Táborský z Klokotské Hory; kapitola 4.3. Shrnutí výsledků rozboru výzdoby; VOCEL 1859, 7–9; KONRÁD 1893, 

184,185; CHYTIL 1906, 79, 80,180–186; KROPÁČEK 1952, 24–34; KROPÁČEK/PREISS 1988, 199–201. MICHLOVÁ 

2009, 125–135. 
788

 Tvorba bohatě zdobených titulních listu lze podle J. Vackové chápat, jako ohlas soudobých tištěných knih. 

VACKOVÁ 1989, 98; viz např. Bohatě zdobený titulní list Melantrichovy bible s erbem Starého Města praţského 

na fol.XIIIr. viz Biblia Veteris et Novi testamenti, (Bible Melantrichova, 4. vydání, Praha, NK ČR, sign. 54.A.6), 

1570. Viz obr. na manuscriptorium.com, vyhledáno 15.2. 2012. 
789

 Ţlutický graduál (Praha, Památník národního písemnictví, sign. TR I 27), 1558–1565. 
790

 Např. fol. 3r [3]; fol.154r [19]; fol. 157r [20]. 
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Seznam zkratek 

Fol. — folio 

inv. č. — inventární číslo 

KNm — Knihovna Národního muzea v Praze 

KRm  —  Knihovna Regionálního muzea 

MvČ HK — Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

NG — Národní galerie 

NK ČR — Národní knihovna České republiky 

Ok.M.  —  Okresní muzeum 

ÖNB — Österreichische National bibliotek 

PA —  Památky archaelogické a místopisné 

 Pnp — Památník národního písemnictví 

Sign. — signatura 

SokA — Státní okresní archiv 

srov. — srovnej  
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