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Anotace
Ve své bakalářské práci se zabývám vyobrazením posledních soudů v Čechách v 15. 16. století. První část jsem pojala jako úvod do problematiky posledního soudu –
poslední soud jako socio-kulturní fenomén; příčiny a historie zobrazování posledního
soudu; ikonologicko-ikonografickému popisu námětu. V části druhé se věnuji hlavnímu
tématu, a to vyobrazením posledního soudu v Čechách v 15. – 16. století. Zaměřuji se
především na vyobrazení Posledního soudu ve výtvarném mediu nástěnné malby. Dále
se zabývám příčinami jejich vzniku, hledám jejich inspirační zdroje a podrobuji je
ikonologicko-ikonografickému rozboru. Následně jednotlivá díla srovnávám nejen mezi
sebou, ale i s díly staršími, která vznikla mimo naše území.
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Abstract
In my bachelor thesis I deal with portrayal of the Last Judgement in the Czech Republic
in 15th -16th century. The first part was conceived as an introduction to Last Judgment the Last judgment as a socio-cultural phenomenon; causes and history showing the last
judgment; iconological-iconographic description of the subject. In the second part I´m
devoted to the main topic, portrayal of the last judgment in Bohemia in the 15th-16th
century. The focus is mainly on the representation of the Last Judgement in the visual
medium murals.. I also deal with the causes of their emergence, seeking their sources of
inspiration and subjugation the iconographic-iconographic analysis. Then compare the
individual works, not only among themselves but also with older parts that originated
outside our area.
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ÚVOD
Fenomén Posledního soudu patří do antologie posmrtných představ nejen
křesťanské kultury, ale je nedílnou součástí postmortálních představ nejstarších
civilizací. V momentě našeho zrození se vydáváme na cestu životem, na jejímž konci
nalézáme smrt. Ale co je po ní? Co se stane s lidskou duší v momentě zániku těla?
To jsou zajisté otázky, které si během života položí snad každý z nás a na kterou jsme si
zatím nedovedli a nejspíš ani nedovedeme nikdy odpovědět. Myšlenky na pomíjivost a
smrt se zřetelně promítají také do výtvarného umění všech dob a výtvarných odvětví.
Mým hlavním cílem je představit umělecká díla české provenience s námětem
Posledního soudu, která vznikla v období renesance. Vzhledem k tomu, že je motiv
Posledního soudu rozšířený ve všech odvětvích českého renesančního umění a rozsah
bakalářské práce je omezený, zúžila jsem svůj okruh zájmu na nástěnné malířství s tím,
že alespoň zmiňuji umělecká díla, která spadají do jiných uměleckých oborů (jako je
knižní malba či řezbářství). Renesance se na našem území prolíná s uměním pozdní
gotiky, proto se na našem území vyskytuje mnoho nástěnných maleb z konce 15. století,
vykazujících jasný pozdně gotický charakter s prvky rané renesance. Vybrala jsem tedy
nástěnné malby, které svou datací tvoří průřez obdobím české renesance od rané
renesance po renesanci vrcholnou (manýrismus).
První kapitola je rozšířeným úvodem, který se snaží stručně nastínit problematiku
Posledního soudu jako kulturně historického fenoménu. Posmrtné představy (a s nimi i
obraz Posledního soudu) byly obsaženy ve velkých i menších náboženských systémech
všech dob a navzájem se ovlivňovaly a inspirovaly. V další kapitole se již zabývám
vývojem Posledního soudu z hlediska výtvarného umění doby renesance. Vykresluji
kulturní a společenské podmínky, ve kterých díla vznikají, zabývám se proměnou
námětu po stránce formální i ikonografické a představuji inspirační zdroje a předlohy,
pod jejichž vlivem nástěnné malby na našem území vznikaly. V kapitole třetí se,
s příklonem k renesančnímu umění české provenience, dopodrobna věnuji
ikonologicko-ikonografickému popisu Posledního soudu. Celá bakalářská práce vrcholí
katalogem, ve kterém podrobně představuji a rozebírám vybraná umělecká díla. Mou
snahou bylo představit nejen notoricky známé nástěnné malby Posledního soudu, ale
zmapovat a popsat i malby, kterou jsou téměř neznámé.
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I. Zhodnocení literatury
Samotným obrazům Posledního soudu, které vznikly na našem území v období
renesance, nebyla v minulosti věnována větší publikace či studie. Zmínky o
jednotlivých nástěnných malbách jsou převáženě obsaženy v publikacích, které se
buďto obecně věnují nástěnní malbě (například studie Jarmily Krčálové Renesanční
nástěnná malba v Čechách a na Moravě, DČVU II/1) anebo se jedná o místopisy,
přinášející dílčí informace o místech, kde se nástěnné malby nacházejí (např. Karel
Kuča Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku či Emanuel Poche
Umělecké památky Čech 1 – 4). Výjimku tvoří obraz Posledního soudu v kostele
sv. Máří Magdalény ve Chvalšinách, jemuž věnoval pozornost Petr Pavelec v článku
Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdalény. O některých nástěnných
malbách však nenalezneme v odborné literatuře ani zmínku (např. nástěnná malbe
v kostele Archanděla Michaela, Pacov). V případě epitafů vycházím zejména z článku
Jarmily Vackové Epitafní obrazy v předbělohorských Čechách a ze studií Ondřeje
Jakubce, který se problematikou epitafů zabývá.
Významnou publikací, která se zaobírá tématem Posledního soudu nejen po
stránce umělecké a ikonografické, je kniha „Sąd Ostateczny: freski, miniatury, obrazy“
od pana docenta Martina Zlatohlávka, která nám za prvé podává informace o vývoji
představ a námětu Posledního soudu všech významných kultur a za druhé nás
seznamuje s obrazy Posledního soudu od největších renesančních mistrů. Významnou
prací je také axiologická studie Luďka Nováka „Obrazy Posledního soudu“, která se
nesnaží pojmout téma Posledního soudu jako ztělesnění křesťanské tematiky, ale
v duchu Jungovy psychologie, kterou aplikuje na jednotlivá umělecká díla, hledá
obecnější lidský mýtus, překračující rámec křesťanského nazírání.
V kapitole věnující se ikonografii Posledního soudu se opírám především o
ikonografické slovníky Jana Royta „Slovník biblické ikonografie“ a Jamese Halla
„Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění“. Dále vycházím z výše zmíněné knihy
„Sąd Ostateczny: freski, miniatury, obrazy“, jež se vývojem ikonografie Posledního
soudu také podrobně zabývá.
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II.

Vývoj představ o Posledním soudu
Námět Posledního soudu se v umění objevuje již od nejstarších dob lidské

civilizace. Téma bylo po výtvarné stránce přizpůsobené době a místu vzniku. Silný vliv
na utváření evropských představ o posmrtném životě mělo náboženství a učení staré
Perské říše (dnešní Írán), které „obohatilo evropské náboženské představy o pojem
dualismu, mýtus spasitele, o eschatologii, která zná konečné vítězství dobra, všeobecné
vzkříšení mrtvých a spásu vyvolených.“1 Staroíránské učení o posmrtném životě
a mínění o lidském životě významně ovlivnil kněz a reformátor Zarathustra.2
Zarathustrovo učení má obdobný pohled na dobro a zlo jako křesťanské učení
vycházející z biblických textů. Jeho učení o dobru a zlu, podobně jako učení nacházející
se na stránkách Bible, je vystaveno na předpokladu, že „zlo neexistuje před stvořením
v rozměru shodném s existencí dobra, jež je vtěleno do Boha.“3 Dobrý princip je
přítomen od stvoření, kdežto zlý princip vzniká špatnou, ale svobodnou volbou. Také
Bibli prostupuje představa, že „při stvoření je přítomen pouze dobrý princip a ne dobrý
a zlý. Stvořitel je dobrý Bůh a zlo je pouze nicota a prázdnota. Bohem stvoření lidé jsou
povoláni k životu s ním.“ 4 Dobro a zlo jdou ruku v ruce s biblickou myšlenkou o
vyvolení a zatracení, kterou je Bible doslova nasycena. Jako příklad nám může
posloužit starozákonní příběh o prvních lidech. První lidé, Adam a Eva, byli stvořeni
k věčnému životu v rajské zahradě po boku Boha. Bůh je principielně stvořil jako dobré
lidi. Poté, co nedodrželi slib daný Bohu, byli vyhnáni z ráje. Skrze hřích (zlý skutek)
byli odděleni od Boha, „jejich vyvolení se mění v zatracení.“5
Postmortální představy jednotlivých kultur a náboženství se od sebe tedy mnoho
neliší. Mají stejný či podobný základ vystavěný na víře v posmrtný spravedlivý soud,
jež bude po smrti nad každým z nás vynesen. Křesťanské náboženství však antologii
posmrtných představ doplnilo o jednu důležitou myšlenku: zmrtvýchvstání. Křesťanská
víra ve vzkříšení a ve zmrtvýchvstání člověka na konci dějin světa vyplynula z víry ve
zmrtvýchvstání Krista. Nejsilněji se víra ve vzkříšení projevuje na stránkách Nového
zákona, který je na víře ve vzkříšení a zmrtvýchvstání doslova vystavěn. Zmínku o
vzkříšení nalezneme hned na několika místech v Novém zákoně. Kupříkladu v Pavlově

1

ZLATOHLÁVEK 2002, 18.

2

Zakladatel zoroastrismu žijící někdy mezi lety 1000 a 600 př. n. l.
ZLATOHLÁVEK 2002, 18.
4
ZLATOHLÁVEK 2002, 36.
5
ZLATOHLÁVEK 2002, 36.
3
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1. listě Korintským se dočteme, jak důležitá je víra ve zmrtvýchvstání a že je skutečným
základem křesťanské víry: „Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak
mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl
vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá
vaše víra je k ničemu!“ 1 Kor 15, 12 – 14. Pavlovo kázání dále pokračuje slovy:
„Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla
smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání.“ 1 Kor 15, 20 – 21. Pavel měl na mysli
Adama a jeho pochybení v ráji, když si kousl do jablka ze stromu poznání, následně byl
vyhnán z ráje a Bohem odsouzen k zániku, a Ježíše, který svým utrpením na kříži, svou
obětí, vykoupil lidstvo z dědičného hříchu přinášející smrt „Jako v Adamovi všichni
umírají, tak v Kristu všichni ožijí.“ 1Kor 15, 22. A to je základem víry křesťanů, že smrt
bude Kristem přemožena a každý, kdo je v Kristovi, bude vzkříšen.
Ostatně sám Kristus věřil ve vzkříšení a často se na toto téma přel se saducei, jak
nám dokládá ve svém evangeliu apoštol Marek: „Potom k němu přišli saduceové (kteří
tvrdí, že není žádné vzkříšení)…“ Mk 12, 18. Saduceové se Ježíše ptají na to, co jim
Mojžíš napsal „ že pokud zemře ženatý muž bezdětný, má si jeho ženu vzít bratr, aby
svému bratru vzbudil potomka.“ Mk 12, 19. Saduceové pak vyprávějí o sedmi bratrech,
kteří se postupně oženili s jedinou ženou, poté co jejich předchozí bratr zemřel, a ani
jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Načež se saduceové ptají: „Až tedy vzkříšení
vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku? Vždyť jich mělo všech sedm!“
Mk 12, 23. Kristus jim na to odpovídá: „Až lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit
ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi.“ Mk 12, 25
Poslední soud a zmrtvýchvstání jsou dozajista představy, které inspirovaly
a inspirují umělce v různých epochách po celém světě. Myšlenky na smrtelnost
a pomíjivost se promítaly do tematiky výtvarného umění již od jeho počátku a do všech
jeho odvětví. Ve své práci se však zaměřuji na období renesance na našem území
a především na nástěnné malířství té doby.
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III. Obraz Posledního soudu v umění české renesance
Námět Posledního soudu v českém umění, oblíbený především v umění
středověku, má své místo i v nově etablujícím se renesančním slohu, ačkoliv je
renesanční umění ovlivněné humanismem, myšlenkovým proudem vycházejícím
z antiky a obracejícím svou pozornost k člověku a k pozemskému životu.6 Lidský život
již není jen přípravou na život věčný, ale má svou vlastní hodnotu a člověk potřebuje
svobodu, aby ho mohl správně prožít. I v takto optimisticky smýšlející době oslavující
život a svobodu byl člověk konfrontován se smrtí v podobě válek, ozbrojených
konfliktů7 či morových epidemií (v Čechách se morové epidemie od roku 1350 do roku
1650 opakují zhruba každé dva roky).8 Stále byla lidem připomínána jejich pomíjivost,
smrt je kolem nás přítomna neustále. Člověk se vyrovnával s úzkostí a nejistotou
i v době prostoupené individualismem a osvobozeným přístupem ke světu, uvědomoval
si svou smrtelnost a stále měl na paměti den soudu, den posledního zúčtování. Proto
i v období renesance vznikala umělecká díla s námětem Posledního soudu, která měla
lidem připomenout jejich konečnost na tomto světě a přivést je zpátky k Bohu,
připomenout, že po smrti bude každý za své činy souzen v partikulárním soudu a na
konci věků v soudu eschatologickém.
Na vývoj renesančního umění na území Čech měla velký vliv také reformace.
Fenoménem výtvarné kultury vznikající v prostředí reformačních církví na území Čech
se zabývá kniha Kateřiny Horníčkové a Michala Šroňka (ed.) „Umění české reformace
(1380 – 1620)“ sledující kulturní vývoj na našem území od doby před vypuknutím
husitství po porážku českého stavovského povstání a vydání Obnoveného zřízení
zemského. České náboženské směry, Jednota bratrská a utrakvismus, mají kořeny
v husitství a jsou nedílnou součástí širokého proudu české reformace.9 Nekatolická
výtvarná kultura v sobě přináší mnoho úskalí. V prvé řadě je to samotná identifikace
děl. Vzhledem k užívání obecné křesťanské ikonografie, ke ztrátě původních
objednavatelských i funkčních vazeb není často jednoduché přiřadit dílo k původní

6

Na rozdíl od společnosti středověku, která svou pozornost neupírala k životu na tomto světě, nýbrž
k životu posmrtnému.
7
Humanistický program emancipace a svobody narazil na odpor, vyvol spory a prudké konflikty, které
vyvrcholily v občanských a náboženských válkách.
8
http://www.vesmir.cz/clanek/historie-morovych-epidemii, vyhledáno 6. 4. 2014.
9
Situace v Čechách v 15. a 16. století nemá v celé Evropě obdobu. V Čechách v té době působilo celkem
pět křesťanských konfesí a další množství náboženských skupin.
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„konfesní příslušnosti“.10 Problematika konfesní příslušnosti jednotlivých uměleckých
děl se v mé práci objeví na více místech.
Motiv Posledního soudu „přirozeně prochází různými slohovými fázemi a může
být osobitě interpretován.“11 Umělci k tématu a jeho zpracování mohou přistupovat
svébytně, avšak pro zachování jeho identity je nutné zachovat neměnnou základní
myšlenkovou strukturu, na níž navazuje výtvarná koncepce, která při vší pestrosti
vytváří určité základní typy. „Obsahuje prvky symbolické i prvky ryze výtvarné: výškové
členění obrazu splývá s myšlenkou hierarchie, vpravo a vlevo pak má známý, hodnotící,
symbolický význam. K hodnotové hierarchii obrazového prostoru se pak pojí
i symbolická hodnota světelné škály: světlo,[…], jasné barvy budou značit pozitivní
hodnoty […], lomené a temné tóny pak zápor.“12Renesanční obrazy Posledního soudu
vycházejí ze dvou možných výtvarných koncepcí – z italské a severské. V italské
koncepci převáží „princip nadřazenosti“13 a kompozice obrazu je „členěna výškově“.14
Naopak v severské koncepci převládá „princip symetrie“15 a vzniká tak „obraz
šířkový“.16

3. 1. Námět Posledního soudu v renesanční nástěnné malbě
České malířství prochází v první polovině 16. století složitým vývojem, jehož
výsledkem se stala „rozluka s pozdně gotickým slohem, doprovázená přijetím
renesance.“17 Na výtvarný názor formující se v českém prostředí této doby působily dva
základní faktory – pozdně gotická tradice, patrná zejména v pohybových složkách
a dekorativismu a italská renesance, se kterou se čeští umělci seznámili prostřednictvím
umělců ze severských oblastí (Německa a Nizozemí). Ti se poučili italskou renesancí
buďto na svých studijních cestách do Itálie (např. Dürer) nebo prostřednictvím
vlašských umělců přicházejících ve velkém do zemí západní a střední Evropy. Vliv na
české umělce měla kupříkladu dunajská škola, jejímiž hlavními představiteli byli Lucas
Cranach st. a Albrecht Altdorfer. Oba tito umělci jsou autory obrazů s námětem
Posledního soudu. V případě Lucase Cranacha se jedná o olejomalbu (1525 – 1530).
Pro mou práci je však významnější grafika Albrechta Altdorfera (1513) [1], která je až
10
11
12
13
14
15
16
17
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na menší odchylky podobná staršímu grafickému listu Albrechta Dürera se stejným
námětem (1509 – 1511). Dürerova grafiky je hlavním inspiračním zdrojem,
ovlivňujícím schéma a ikonografii renesančních maleb Posledních soudů na území
Čech.18 [2]
Dürerovo tradiční dělení a jednotlivé ikonografické figury se vracející až do
středověku.19 Kristus Soudce je však v centrálním prostoru obrazu osamocen jen se
dvěma anděly po stranách, kteří svým troubením vyzývají ke zmrtvýchvstání.
Výraznými jsou modlící se postavy Panny Marie a sv. Jana Křtitele, jež jsou směrem
k divákovi téměř natočeny zády. Vzkříšení z mrtvých Dürer vyobrazil daleko v krajině
pod oblaky, což nám připomene „italské obrazy Posledního soudu, kupříkladu Fra
Angelica.“20 Světlo po pravici Krista je vyobrazení ráje a klasicky středověká otevřená
tlama nestvůry je peklo. Dürerovou kompozicí a ikonografickým pojetím obrazu
Posledního soudu se inspirovali také čeští umělci. Jednou z analogií k Dürerově grafice
je pravděpodobně nástěnná malba Posledního soudu v kostele sv. Petra a Pavla
ve Starých Prachaticích. I zde je Kristus vyobrazen sám jen se dvěma troubícími anděly.
Pod ním jsou postavy Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Podobně jako na Dürerově
Posledním soudu jsou figury Krista, Panny Marie a Jana Křtitele znázorněny v mnohem
větším měřítku než zbytek postav. Také bohatě řasený Kristův plášť sepnutý sponou na
jeho hrudi, jež mu spadá až k chodidlům, nás odkazuje k dílu Albrechta Dürera.
Raně renesanční obrazy Posledního soudu vycházejí stylově, ikonograficky
i kompozičně nejen z díla Albrechta Dürera, ale také z první, druhé a třetí generace
nizozemské a německé pozdně gotického malířství. Pro české raně renesanční umění
jsou v tomto směru směrodatné dochované obrazy Posledních soudů Rogiera van der
Weyden[4], Stefana Lochnera[5] a Hanse Memlinga.[6] V kompozici severské pozdně
gotické malby převáží princip symetrie, z kterého vzniká obraz šířkový, jenž se někdy
může dokonce rozpadnout v triptych.21 Pro umění záalpské provenience jsou dalšími
charakteristickými rysy menší měřítko, pokročilý realismus, narativní rozvinutí výjevů
a horizontální kompozice obrazu, jež lépe vyhovuje potřebě podtrhnout symboliku
kladné a záporné strany. Horizontální pojetí obrazu, vycházející ze severského,
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nizozemského pojetí malby, více akcentuje „prvek morálního hodnocení“22 než
„princip moci, hierarchizaci hodnot a hodnotových rovin“, jak tomu bylo ve výškovém
pojetí obrazu typičtějším pro italské umělecké prostředí, je od roku 1500 rozšířený
po celé jihočeské oblasti.
Jednou z nástěnných maleb, která je svou kompozicí, ikonografií a barevností
ovlivněna severskými umělci, je malba Posledního soudu v kostele sv. Máří Magdalény
ve Chvalšinách. Nelze s jistotou určit, zda měl autor chvalšinského obrazu přímý
kontakt s uvedenými uměleckými díly nebo je poznal zprostředkovaně. Kromě malby
ve chvalšinském kostele jsou i další malby jihočeské provenience ovlivněny záalpským
uměním například malba v kapli zámku Žirovnice (1490) [6] či malba v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Bechyni.
Vliv nově etablujícího se slohu se projevil především v kompozici obrazu a ve
znázornění lidské postavy. V umění rané renesance se projevují dvě výtvarné
tendence – severská vycházející stále ještě z pozdně gotického umění a italská kladoucí
důraz na perspektivní pojetí obrazové kompozice, s tou se však čeští umělci seznamují
zprostředkovaně, jak jsem se již zmínila. Obrazová kompozice vycházela
z humanistické estetiky zdůrazňující požadavek harmonie. Vzorem se tak stal
„perspektivně konstruovaný obraz“.23 Pro konstrukci dokonalého perspektivního
prostoru byl důležitý objev tzv. centrální perspektivy24. Zásady perspektivního
zobrazování poprvé zveřejnil Leon Battista Alberti ve svém pojednání „O malířství“
z roku 1435. Alberti přirovnává plochu obrazu k otevřenému oknu, kterým se malíř dívá
do světa. Mezi oko malíře a zobrazovaný motiv vložil okno - obraz jako projekční
plochu, na níž se zachycují liniové "paprsky" vedoucí do okna - obrazu z reálného světa.
Všechno na obraze zákonitě pak musí směřovat do jediného, tzv. "úběžného bodu".
Také obrazy Posledního soudu jsou konstruovány pomocí zásad centrální perspektivy,
což je patrné především v dolní části obrazu, kde je zobrazeno zmrtvýchvstání.
Zpočátku se raně renesanční obrazy Posledního soudu stále ještě vyznačují gotickou
malou perspektivou jednobarevného pozadí. Postupně však prostor obrazu začíná
dosahovat perspektivní iluzi dálky.

22
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Současně se v českém výtvarném prostředí renesanční éry výrazně proměňuje
výtvarné pojetí figury, což je patrné i na obrazech Posledního soudu. Nástěnné malby
rané renesance na našem území jsou stále ještě silně ovlivněny konceptem pozdně
gotického umění patrným i ve znázornění lidské postavy. Na uměleckých dílech je
doposud zjevná umělcova snaha o zachycení realistického výrazu tváře, z níž
vyzařovala lyričnost. Postava však byla strnulá a nedynamická, což se v průběhu
renesanční epochy mění. Figury na obrazech začínají ožívat a do obrazu se dostává také
pohyblivost. Postavy jsou znázorněny nejen v kontrapostu, dominujícím v gotickém
umění, ale umělci začínají znázorňovat postavy také ve složitějších polohách, jimiž se
snaží postavy rozpohybovat a vdechnout jim život. Tento vývoj je patrný především
ve scéně zmrtvýchvstání.
V období manýrismu jsou figurální výjevy dokonalými kopiemi svých předloh
často i po stránce kompoziční. Postavy zpravidla nebývají dobře proporčně zvládnuté,
podle grafických předloh přejímají manýristický protáhlý kánon, nepevné postoje,
šroubovité pohyby a nepřirozená, afektovaná gesta. Typickým manýristickým rysem je
malá hlava a tvář nepostihující duševní hnutí.25 Rozdílné je také pojetí draperie. Na
rozdíl od drapérií rané renesance, které jsou skládané do bohatě modelovaných záhybů
splývajících a závisejících na těle, jejichž předlohou jsou díla záalpských umělců stále
ještě ovlivněných tradicí pozdní gotiky, jsou manýristická roucha rozevlátá a na těle
nezávislá. Draperie žijící si „vlastním životem nalezneme jen u maleb podle předloh.“26
V době renesance prožívá na našem území zlatý věk nástěnné malířství.
Ve středověku nástěnné malby zdobily především kostely a sídla šlechty. V období
renesance pronikají i do měšťanských budov, veřejných i soukromých, a z interiérů také
do exteriéru na fasády (sgrafito). Malíři se zpočátku nelehce vyrovnávali s požadavky
nově importovaného slohu. Důležitým pomocníkem pro zvládnutí nových úkolů jim
byly grafické předlohy, které se díky nově vzniklému knihtisku rychle šířily po celé
Evropě. Malíři většinou neusilovali o originalitu, ale pracovali podle osvědčených vzorů
zaručujících kvalitu, ačkoli doba, ve které pracovali, uměla individualitu ocenit.
Od počátku 50. let 16. století až do první čtvrti století následujícího27 si umělci
a objednavatelé vybírali „vzory v německé grafice a knižní ilustraci, především
norimberské, z děl podürerovské generace či z tvorby Norimberkem prošlých anebo
25
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ovlivněných mistrů.“28 Byly vydávány tzv. „kunstbuchy“ s nejrůznějšími náměty určené
malířům, objednavatelům a milovníkům umění; připravovali je především v Německu,
zejména v Norimberku, kde pracovala „čilá podürerovská generace“29 – Virgil Solis,
Hans Sebald Beham a Jost Amman.30
Stejně na tom byla i díla vznikající po polovině 16. století, která malíři stále
tvořili podle grafických předloh. I v této době je potlačena vlastní umělcova invence
a ani nelze diskutovat o specifickém stylu jednotlivých uměleckých děl. Úhrnem
můžeme říci, že nástěnné malby vznikající v zahraničních uměleckých centrech měly
vliv na díla u nás jen zprostředkovaně. Pro vznik nástěnných maleb v tomto období byla
podstatným faktorem role objednavatelů, kteří na svých kavalírských cestách poznávali
zahraniční centra a nakupovali grafiky, podle nichž si posléze nechávali zhotovovat
nástěnné malby. Dle názoru Víta Mazače, který se ve své rigorózní práci
„Monumentální malby mezi pozdní gotiku a barokem v pražských svatyních“ zabývá
problematikou nástěnných maleb vzniknuvších po polovině 16. století, nelze říci, že by
se „katoličtí šlechtici inspirovali pouze v oblasti severoitalské, případně rakouské
a jihoněmecké malby a protestanti zase při cestě na kalvínské university poznávali
pouze západoevropskou a švýcarskou tvorbu. Zvláště šlechtici i umělci na Rudolfově
pražském dvoře byli již zcela kosmopolitní. Tradičnější měšťané nebyli tolik poučení
a své domy, kostely a kaple dávali patrně zdobit dle libovolných předloh, někdy i bez
nich, přičemž umělec ponechaný takto bez návodu odvedl většinou podprůměrnou
práci.“31 Rozdíl mezi katolickým a protestantskými uměleckými díly je pouze relativní.
Na konci 16. a na začátku 17. století vzniká v Čechách jen mizivý počet malířských
prací, které by nebyly závislé na grafice. Grafické předlohy inspirovaly také umělce
vytvářející nástěnné malby s motivem posledního soudu, kupříkladu ve Slavonicích
v domě čp. 85 či v Martinickém paláci v Praze.
Námět Posledního soudu z doby renesance se na českém území kromě nástěnné
malby dochoval i v dalších výtvarných médiích, jakými byly kupříkladu knižní malba
(Fabián Puléř, Žlutický kancionál, 1557 – 1558)[7], reliéfním sochařství (Mistr IP
a dílna, zlíchovský oltář, 1520 – 1525 [8]; portál kaple sv. Kříže, Slavonice, 1586)
či epitafní malba, kterou ve své práci představím podrobněji.
28
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3.2. Renesanční epitafy s námětem Posledního soudu
Nositelem námětu Posledního soudu byla nejen nástěnná malba. Poslední soud se
stal výrazným motivem také v renesančních malovaných epitafech. Epitaf32 v obecném
slova smyslu označuje pohřební památník skromnějších rozměrů s pamětním nápisem,
který bývá umístěn při kostele. Problematické je vymezení pojmu epitaf vůči obdobným
sepulkrálním monumentům jako náhrobek, votivní obraz či pohřební štít. Ondřej
Jakubec se přiklání k definici „epitafu jako objektu malovaného či sochařsky
zpracovaného, případně vytvořeného za pomoci kombinovaných technik, jehož smyslem
je zpřítomňovat památku zemřelého.“33Epitaf však na rozdíl od náhrobku není spjat
s místem pohřbu, ale je na něm nezávislý. Další důležitou odlišností mezi náhrobkem
a epitafem je symbolické postavení epitafů ve „vzpomínkové liturgii.“34 Epitaf nebyl
součástí obřadů přímluvných modliteb při výročních zádušních mších. Ondřej Jakubec,
který je spolu s Jarmilou Vackovou, pravděpodobně jedním z našich nejvýraznějších
badatelů35 zabývajících se problémem epitafů, upozorňuje, že „bohatá šíře variací
znesnadňuje jejich přesnou definici, zvláště ve vztahu k náhrobkům.“36 Podle Jakubce je
pro základní charakteristiku epitafu „klíčová přítomnost tří komponent: nápis zahrnující
jméno (jména) a další údaje o zemřelém včetně úmrtních dat, případně oslavný básnický
text, dále zobrazení zemřelého, případně jeho širší rodiny a naposledy náboženskou
(případně alegorickou scénu)“37, jež dohromady vytvářejí kompoziční a významový
celek.
Nejstarší epitafy pocházejí ze 14. století a nacházejí se v Bavorsku, Tyrolsku
a Švábsku. Na našem území se s nimi setkáváme od konce 14. století – epitaf Jana
z Jeřeně (1395) [9], a během 15. století známe další doklady. Zlatým věkem epitafů
v českém kulturním prostředí stává 16. a 17. století. Ve století následujícím jejich obliba
upadá.38 Hlavními objednavateli epitafů byli měšťané, jež svými epitafy přetvářeli
interiéry i exteriéry městských kostelů ve vzpomínkovou galerii lokálních společenství.
V epitafu se odráží dvě roviny ovlivňující jeho vznik. Na jedné straně to byla rovina
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reprezentační vyvstávající z potřeby sociální a rodové reprezentace a na straně druhé to
byla rovina náboženská posílená eschatologickou úzkostí. Epitaf je tedy mediem jak
sociálním tak i religiózním a je silně spjatý s fenoménem smrti a umírání.
Objednavatelé epitafů byli měšťané katolického39 i protestantského vyznání.
Mezi katolickými a protestantskými epitafy jsou relativní diference. Katolický
malovaný pohrobní památník pro příslušníka významnější šlechty nemívá typickou
podobu závěsného epitafu, ale opírá se o tradici gotického oltáře.40 Kdežto nekatolické
epitafy většinou měly podobu deskového obrazu. Po ikonografické stránce jsou
odlišnosti mezi epitafy ještě nepatrnější. Nejčastěji používaná obrazová témata jsou
v křesťanské společnosti natolik obecná, že se nedají spojovat s určitou konfesijní
vyhraněností.41 Avšak to neznamená, že si individuální konfese nesestavily vlastní
ikonografický "program". Sestavení ikonografického programu jednotlivých konfesí
záviselo především na odlišných věroučných názorech na smrt a posmrtný život.
Nekatolíci, kteří kladli velký důraz na Písmo jako zdroj věčné pravdy, zavrhli existenci
očistce a s ním spojený katolický systém přímluvných modliteb a zádušních mší za
zemřelé, které si umírající tolik přáli. Spojení se zemřelými udržovali protestanti právě
skrze epitafy, jejichž zřizování podporoval také Martin Luther.42 Problémem však
zůstává, že objednavatel epitafu nemusel být identický se zemřelým, popřípadě nemusel
být stejné konfese. Je známo mnoho příkladů, kdy byl epitaf pořízen pozůstalými či
jinými nejasnými přáteli.43 Je tedy značně obtížné určit, zda ikonografii a podobu
jednotlivých epitafů ovlivňuje náboženské učení katolíků či protestantů.
Protestantské náměty byly tvořeny pod vlivem myšlenky, že umění je biblí
chudých (Biblia pauperum). Nekatolické epitafy měly pod vlivem této myšlenky
především funkci didaktickou, proto byly důležitým doplňkem celého díla nápisy.
Protestanti se rozcházeli s katolickou náboženskou naukou především v pojetí
posmrtného života, což ovlivňovalo i ikonografickou skladbu jednotlivých epitafů.
Eschatologická nauka nekatolíků zavrhovala víru v očistec a tedy i pojetí spásy
založené na zádušních mších a přímluvách Panny Marie44 a svatých. Utrakvistický
39
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měšťan 16. století vnímá smrt a poslední zúčtování jako osobní záležitost – za sebe i
svoji rodinu bude u Soudu odpovídat sám.45 Naopak ikonografie katolických epitafů
akcentuje silný kult Panny Marie a svatých patronů jako přímluvců za duše.
Námět Posledního soudu byl užit asi na čtvrtině renesančních katolický
i nekatolických epitafů. Významným pravděpodobně utrakvistickým epitafem
zobrazujícím Poslední soud je epitaf Václava Trubky z Rovin, nacházející se v kostele
Panny Marie před Týnem. Historie a ikonografie týnského epitafu je dopodrobna
probrána v katalogu (č. kat. 11). Je to jediný epitaf, kterému věnuji samostatný oddíl a
to z toho důvodu, že se jedná nejen o epitaf, ale hlavně o nástěnnou malbu, které se
v této práci v první řadě věnuji. Epitaf Samuela Fontina Klatovského v chrudimském
kostele Nanebevzetí Panny Marie zhotovil v roce 1614 Matouš Radouš.[10] Ústřední
námět Mučedníci odíváni na Poslední soud do bílých rouch je zhotoven podle
grafického listu Albrechta Dürera.46 Dalším epitafem, jehož ústředním námětem je
Poslední soud, je epitaf v Pirchanské kapli hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice
(1597). Epitafní oltář bohaté katolické měšťanské rodiny zhotovil neznámý domácí
malíř podle grafického listu Jana Sadelera st., který jej vyryl podle ztraceného obrazu
Christopha Schwarze. Epitaf Marty Boleslavské z Kočic47 v bývalém hřbitovním
kostele v Chrudimi vytvořil v roce 1610 opět Matouš Radouš. Ústřední námět
Ezechielovo vidění je starozákonním předobrazem Posledního soudu, jenž jitřil fantazii
umělců už v dobách raného křesťanství. Posledním epitafem, jehož motivem je Poslední
soud, a který na tomto místě zmíním, je Epitaf rodiny Jiřího Reinolfa ze Štiřína v kostel
sv. Jana v Nudvojicích, vytvořený domácím malířem v roce1570. Předlohou Posledního
soudu byl grafický list H. Cocka z roku 1564, který byl pořízen podle M.
Heemskercka.48

„bohorodičkou“ (tzv. Theotokos), avšak se tomuto titulu vyhýbali. Odlišný postoj však zaujímali vůči
Panně Marii v problematice spásy. Opírají se při tom o texty Nového zákona, v nichž je zmiňováno pouze
jediné jméno, v němž lze dojít spásy (Sk 4, 12) a jediného přímluvce u Boha (1J 2,1), Ježíše Krista. Tudíž
katolické učení o prostřednictví Marie a svatých zatemňuje pravdu o jediném přímluvci u Boha. Tato
myšlenka je hlavním ideou kritiky směřující na adresu katolické mariologie.
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1713, vyhledáno 7. 6. 2014.
45
VACKOVÁ 1969, 135.
46
VACKOVÁ 1969, č. kat.28, 150.
47
VACKOVÁ 1969, č. kat. 27, 150.
48
VACKOVÁ 1969, č. kat. 69, 153.
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IV. Ikonografie Posledního soudu
V této kapitole bych se chtěla podrobněji zabývat ikonografií Posledního soudu
s přihlédnutím k českému výtvarnému prostředí v době renesance. Poslední soud je
typem fantazijního obrazu a patří mezi ikonograficky složité náměty. Představy, z nichž
vzešel ikonografický program Posledního soudu, jsou rozesety na různých místech
v Bibli. V epoše renesanční se pro umělce stala důležitým inspiračním zdrojem Danteho
Božská komedie, která malířovu fantazii jitřila především svým popisem pekla.
Složitá ikonografie ve výtvarných dílech s námětem Posledního se postupně
vyvinula z jednodušších ztvárnění do složitějších ikonografických kompozic s bohatým
komparzem.49 Kompletně zformulovaný námět posledního soudu vzniká mezi osmým
a devátým stoletím a poprvé se snad objevuje na nástěnné malbě západní stěny kostela
sv. Jana v Müstairu (kol. r. 800).50[10] Kompozice Posledního soudu se až do 19.
století, kdy se námět z umění téměř vytrácí, skoro neproměňuje.
Jak jsem se již zmínila výše, obrazy Posledních soudů v době renesance
vycházejí ze dvou možných výtvarných koncepcí – z italské a severské. V italské
koncepci převáží „princip nadřazenosti“51 a kompozice obrazu je „členěna výškově“.52
Naopak v severské koncepci převládá „princip symetrie“53, z něhož vzniká „obraz
šířkový“.54 České malířství bylo od poloviny 15. století orientované na umění
záalpských zemí (Nizozemí, Německo a Francie) a jím bylo v podstatě slohově určeno,
což mělo vliv na skladbu obrazů i po stránce ikonografie.

49

V době raně křesťanského umění bylo téma posledního soudu zpracováno ilustrační a symbolickou
formou, která ztvárňovala některá evangelijní podobenství odkazující k poslednímu soudu, především to
byl námět Krista oddělujícího ovce od kozlů. Podobenství rozdělení ovcí a kozlů při druhém příchodu
Krista je zapsáno u Matouše „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na
trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako
pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.“ Mt 25, 31 – 33. Tento
námět je omezen na období raného křesťanství, kdy se v 1. století objevuje v katakombách [3] a na
sarkofázích. Od 3. a 4. století na gemách [4] a od 5. století na mozaikách. V období středověku námět
vymizel.
50
ROYT 2007, 243.
51
NOVÁK 1970, 446.
52
NOVÁK 1970, 446.
53
NOVÁK 1970, 446.
54
NOVÁK 1970, 446.
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4.1. Kristus
Středobodem obrazu tradičně bývá Kristus sedící na trůnu většinou obklopený
mandorlou55 (Maiestas Domini, Kristus ve slávě) a symboly čtyř evangelistů: anděl –
Matouš, býk – Marek, lev – Lukáš, orel – Jan. Toto tradiční ikonografické schéma se
transponovala i do uměleckých děl s námětem Posledního soudu, které vznikly v době
renesance na území Čech.56 Představa Krista jako soudce sedícího na trůnu, který
vykoná poslední rozsudek na konci věků nad celým světem, má kořeny ve
starozákonních knihách. V knize proroka Izaiáše je psáno: „[…]jsem spatřil Pána
sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu […].“ Iz 6, 1. Ezechielovo proroctví,
s rozsáhlým popisem Hospodinova příchodu, je završeno touto výpovědí: „Nahoře nad
klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobné safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu –
kdosi podobný člověku.“ Ez 1, 26. V novém zákoně je představa Krista sedícího na
trůnu zmíněna kupříkladu ve Zjevení svatého Jana: „Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu
někdo seděl. Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu
a karneolu[…].“ Zj 4, 2 – 3.
V levé ruce Kristus někdy může držet knihu (nebo svitek), v níž jsou zapsány
dobré i špatné skutky lidí57. Na obrazech západní provenience se však symbol knihy
či svitku v rukou Ježíše neobjevuje (kniha a svitek jsou typičtějšími symboly
výtvarného umění Východu než Západu). Kristovy paže jsou na obrazech západní
provenience spíše znázorněny prázdné v tradičním gestu zatracení a vyvolení nebo jsou
„rozepjaté do podoby ramen kříže“58. V renesančních Čechách se typ Krista
s roztaženýma rukama objevuje kupříkladu v erbovním sále na zámku v Horšovském
Týně. Kristovy dlaně bývají na obrazech vytočeny směrem k divákovi tak, aby byly
vidět rány po hřebech, čímž bylo zdůrazňováno Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad
smrtí. Na některých Posledních soudech se můžeme setkat se svitky umístěnými po
pravici a levici Ježíše Krista. V renesančních Čechách se svitky objevují kupříkladu na
obraze Posledního soudu v kostele sv. Jiljí v Třeboni. Na svitkách jsou latinské nápisy.
55

Elipsovitý nebo podle mandle zakřivený útvar, který obklopuje celou postavu Krista nebo světce.
Někdy může být místo mandorly na obraze vymalován nimbus, který měl tvar kruhu a byl božským
osobám umisťován za hlavu.
56
Na Východě byl někdy místo postavy Krista ve středu obrazu zobrazen prázdný trůn, tzv. Hetoimasia .
Prázdný trůn byl připraven pro Boha, aby na něm zasedl při druhém příchodu. ROYT 2007, 244.
57
S prastarým symbolem knihy se setkáváme v Písmu, např. v Danielově výkladu vidění o posledních
dnech „ V tom čase povstane velký Michael […]. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od
chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn – každý, kdo je zapsán ve knize.“
Dn 12,1.
58
ZLATOHLÁVEK 2002, 106.
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Na pravém svitku stojí „Venite benedicti patris mei possidete regnum“ a na svitku
levém je psáno „Discredite a me maledicti in ignem eternú q parat est.“
Mezi nepostradatelné ikonografické prvky, jež se objevují na renesančních
obrazech české provenience, patří lilie a meč, symboly trestu a milosti, umístěné u úst
Ježíše Krista (Zj 1, 16). Tento ikonografickým element proniká do Českých zemí ze
severu. Potvrzuje nám to skutečnost, že na obrazech vytvořených severskými umělci
jsou symboly milosti a trestu pokaždé přítomny na rozdíl od obrazů s námětem
Posledního soudu vzniknuvších na italském území, na nichž lilie a meč chybí.
V některých případech je na obrazech Kristovy teofanie zobrazeno první a poslední
písmeno řecké abecedy, alfa a omega, odkazující k Hospodinovým slovům zapsaných
v knize Zjevení: „Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který
přichází, ten Všemohoucí.“ Zj 1, 8. S tímto ikonografickým prvkem se na obrazech
z doby renesanční příliš nesetkáváme.

4.2. Arma Christi (nástroje umučení Ježíše Krista)
Od 11. století se objevují andělé s nástroji Kristova umučení (arma Christi).
Kristus byl před svým ukřižováním zrazen, trápen, mučen a ponižován, o čemž se nám
téměř shodně zmiňují čtyři evangelia (Mt 27 27 – 50; Mk 15, 16 – 20; Lk 23, 33 – 36;
Jn 19, 1 – 14). Mezi nástroje Kristova umučení patří tvář Jidáše líbajícího Krista, měšec
se třiceti stříbrnými (suma, kterou Jidáš obdržel za zrazení Krista), mísa na mytí rukou
(v níž si Pilát Pontský umyl ruce na znamení nesouhlasu s davem lidí, kteří po Pilátovi
žádali, aby dal Ježíše ukřižovat), trnová koruna, jíž byl korunován, důtky, sloup, provaz,
jímž byl upoután Kristus ke sloupu, hůl (kterou Krista bili po hlavě a vysmívali se mu),
purpurový plášť (posměšný symbol, kterým Herodes narážel na Ježíše jako na
židovského krále), kostky (pod křížem hráli vojáci kostky o jeho šat), kříž, kladivo, tři
hřeby, kterými byl na kříži přibit, deska s trojjazyčným59 nápisem INRI ( Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum, v překladu Ježíš Nazaretský, král židovský), Kristovy ruce
s ranami po hřebech (Kristus je na obrazech posledního soudu často zobrazován
s dlaněmi vytočenými směrem k divákovi, aby byly vidět rány po hřebech, čímž bylo

59

Janovo evangelium uvádí, že dal Pilát na kříž připevnit nápis INRI ve třech jazycích „Pilát dal napsat
a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. […] A bylo to
napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Mt 19, 19 - 20
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zdůrazňováno Kristovo zmrtvýchvstání a jeho vítězství nad smrtí)60, kopí (kterým
probodli Kristův bok, když zemřel), hůl s houbou (když Ježíš žíznil na, kříži dali mu
napít octa smíchaného se žlučí Mt 27, 34; nebo víno s myrhou Mk 15, 23; anebo ocet
samotný Lk 23, 36; Jn19, 29), vědro, žebřík, plátno, karikovaná tvář mučitele
plivajícího na Krista, hrob.
Kříž, jako základní nástroj Kristova utrpení bývá na některých vyobrazeních
Posledního soudu znázorněn na středové ose pod nebo za postavou Ježíše Krista. Kříž
může mít tvar písmene T61 , tudíž se jedná o tzv. antonínský kříž nebo se jedná o kříž
latinského typu, který se ve spojitosti se smrtí Ježíše vžil do podvědomí věřících více,
ačkoliv byl Kristus pravděpodobně ukřižován na kříž antonínský. Antonínský kříž (lat.
crux commissa) patří k nejstarším podobám kříže a lze se s ním setkat již na starých
egyptských památkách. Římané tento typ kříže nejčastěji používali pro popravy
ukřižováním. Tento motiv se v umění objevuje pouze minimálně. Andělé držící nástroje
utrpení Krista jsou zobrazování většinou v pozadí obrazu sdružení okolo postavy Krista
a ne jako osamocené postavy. V českém výtvarném umění je anděl držící kříž ve tvaru
T vyobrazen kupříkladu na obraze Posledního soudu v radniční kapli sv. Jeronýma
v Olomouci, který patří do období pozdní gotiky a rané renesance (1490).62 Nástroje
umučení Krista nejsou na některých renesančních obrazech vyobrazeny. Ze starších
obrazů je to kupříkladu obraz Posledního soudu v pasovském kostele sv. Michaela.
Z maleb mladšího data uveďme jako příklad nástěnnou malbu z Horšovského Týna či
malbu v Martinickém paláci.

4.3. Duha a koule (zemský glób)
Duha je podobně jako lilie a meč typickým ikonografickým prvkem záalpských
uměleckých děl. Duha63 byla mnohými kulturami, křesťanství nevyjímaje, chápana
jako „spojnice nebes a země“.64 Na obrazech Posledního soudu nahrazuje duha Kristův
trůn. Duha bývá zobrazena zpravidla dvojbarevně, s barvou modrou, která „odkazuje

60

ZLATOHLÁVEK 2002,

96.
Má podobu řeckého písmene Tau.
62
V katalogu tuto nástěnnou malby neuvádím. Nástěnná malba, která v katalogu zastupuje a představuje
fůzi pozdního gotického slohu a rané renesance, je malba Posledního soudu v kostele sv. Jiljí v Třeboni.
63
Duha je také symbolem, který Bůh po potopě umístil na oblak jako znamení své úmluvy s člověkem
(Noem).
64
ROYT 1998, 13.
61
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k Hospodinovu soudu potopou“65, a s barvou červenou, která „pak je jeho soud
ohněm“.66 Někteří církevní otcové však stanovovali a vykládali barvy duhy různě.
Kupříkladu „sv. Basileus popisuje bravy tři, které se vztahují ke Kristu: modrou jako
barvu jeho nebeského původu, červenou jako výraz jeho utrpení a zelenou jako místo
jeho pozemského působení.“67 Tři barvy Duhy též poukazují na nejsvětější trojici.68
Motiv duhy se v době renesance nejčastěji objevuje na obrazech vytvořených
v záalpském prostředí. V uměleckém prostředí renesanční Itálie je Kristova postava,
pravděpodobně kvůli hieratickému pojímání kompozice obrazu, posazena na trůn nebo
na oblak podpíraný anděly. Přítomnost Duhy na dílech záalpských umělců má
pravděpodobně souvislost s náboženským myšlením, které se od 14. století na sever od
Alp ubírá odlišnými cestami. „Nejprve v dílčích herezích, pak v hnutí jako bylo naše
husitství, konečně v protestantismu, který v 16. a 17. století ovládl postupně sever.“69
Protestantismus se snažil o setření rozdílů mezi duchovními a laiky, dalo by se říci,
že se snažil propojit nebeské s pozemským. Možná právě proto Gisela Spiekerkötterová
ve své práci „Die Darstellung des Weltgerichtes von 1500-1800 in Deutschland“70
vystoupila s tvrzením, že Duha symbolizuje protestantské umění, avšak podle historika
umění Luďka Nováka motiv Duhy „není spolehlivým znakem k rozpoznání děl
patřících protestantskému okruhu.“71 Faktem zůstává, že při bližším prozkoumání
renesančních obrazů s námětem Posledního soudu, jež se zrodily ve stejné době na
jiných místech, zjistíme přítomnost Duhy především na dílech vznikajících pod vlivem
protestantismu. Na renesančních malbách českého prostředí je Duha přítomna téměř bez
výjimky. Výjimku tvoří Poslední soud v kapli sv. Barbory na hradě Grabštejn, kde
Duha chybí patrně z toho důvodu, že autorem maleb byl zřejmě malíř nizozemského
původu vyškoleného v prostředí vrcholného italského manýristického malířství.72
Při podrobnějším prozkoumání manýristický děl s námětem Posledního soudu zjistíme
absenci Duhy téměř na každém z nich.
Koule, na níž spočívají nohy Ježíše Krista, je typickým prvkem objevujícím se
téměř na každém obraze s námětem Posledního soudu. Koule, či zemský glób, není
65
66
67
68
69
70
71
72

ZLATOHLÁVEK 2002,
ZLATOHLÁVEK 2002,
ZLATOHLÁVEK 2002,
ROYT 1998, 12.
NOVÁK 1970, 452.
NOVÁK 1970, 452.
NOVÁK 1970, 452.

96.
96.
97.

http://www.krystofovoudoli.cz/novetexty/grabstejn.htm, vyhledáno 29. 5. 2014.
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přítomna především na těch uměleckých dílech, které vznikaly na italském území.
Naopak je tomu u děl vzniknuvších v Záalpí. Na dílech severských umělců je koule
přítomna na každém obraze a díky silnému vlivu severského umění na umění české
tomu není jinak ani na obrazech české provenience. Hlavním důvodem této skutečnosti
patrně bude vnímání nekonečného prostoru. Motiv koule (tzv. sfaira), „ohraničený,
uzavřený celek, jemuž vládne král a pán Ježíš Kristus“,73 představoval především ve
středověkém umění kosmos, který byl vnímán jako „časově a prostorově omezené místo
pro člověka.“74 Kosmos je časově vymezený (od stvoření do Posledního soudu) a jeho
historie je tedy v souladu s historií spásy.75 Zároveň lidé ve středověku jinak pojímali
téma nekonečnosti. Nekonečnost byla vyhrazena především Bohu. Až když člověk
začal „uvažovat o svém prostoru bez hranic“ byl zaveden „termín nekonečný i pro tento
svět jako jeho vlastnost (Nicolaus Cusanus, Girdano Bruno), čímž byla postupně
opuštěna středověká představa světa jako uzavřené koule.“76
Ve výtvarném umění nekonečný prostor, jež nelze ve výtvarném umění zobrazit
pevnými formami, je od 15. století formulován výtvarnými prostředky, kupříkladu
„středovou perspektivou (v 15. století ji předvedl Alberti).“77 Za pomoci perspektivy
byla dvojrozměrná plocha obrazu přetvořena v prostor evokující v divákovi pocit
nekonečnosti. Takto vytvořený prostor měl nahradit středověké symbolické představy
o světě. Důvodem, proč se na obrazech záalpské a současně i české provenience motiv
koule zobrazuje, je tedy pravděpodobně skutečnost, že severské i české renesanční
umění bylo „opožděné“ ve svém vývoji. V době rozvoje perspektivy na italském území
se záalpští umělci stále drželi starých středověkých představ o nekonečnosti světa, jež
do svých obrazů promítali pomocí symbolických prvků.

4.4. Deésis
Tradiční součástí renesančních obrazů české provenience je tzv. deésis.78Ačkoli
byla deésis oblíbeným námětem především v byzantském umění, našla si postupně
místo i v obrazech posledního soudu západní provenience.
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Jednalo se o zobrazení Krista s Pannou Marií a sv. Janem Křtitelem hrajících při
Posledním soudu úlohu přímluvců. Podle ortodoxních teologů hříšný člověk nemůže
před Božím soudem obstát sám, a proto se za něho u posledního soudu přimlouvá
Bohorodička a Kristův předchůdce a poslední prorok sv. Jan Křtitel. Trojice těchto tří
osob, Kristus uprostřed, Panna Maria po jeho pravici a Jan Křtitel po jeho levici, tvoří
skupinu deésis, kterou známe již od 6. století v byzantském umění (byla zobrazována
na ikonách s rozličným tématem). Avšak jako součást obrazů Posledního soudu se s ní
ve východní církvi setkáváme až od 10. století. Panna Marie a sv. Jan Křtitel, kteří sedí
po boku Ježíše Krista, představují dva odlišné typy světectví, jichž mohou lidé
dosáhnout. Svatost Panny Marie spočívá v pokoře, poslušnosti a oddanosti Kristu, čímž
inspirovala mnoho teologů, učenců i prostých věřících79 a rozvíjela v lidech schopnost
pokory. Zároveň byla považována za nejbližší prostřednici mezi Bohem a lidmi.80
Svatost sv. Jana Křtitele, posledního proroka a světce kázajícího na poušti, který byl
oblečen do velbloudí kůže a živil se kobylkami a medem divokých včel (Mt 3, 4 – 5),
spočívala v činném vstupování do světa a jeho přetvářením k obrazu Božímu, čehož
docílil křestem a poukazováním na „Krista, který bude křtít Duchem svatým.“81

4.5. Ráj
Vyobrazení nebe (ráje) a pekla doplňuje ikonografii jednotlivých obrazů
Posledního soudu. Ve svých původních představách Ježíš a jeho dvanáct učedníků,
apoštolů, neočekávali, že přijdou do nebe, ale očekávali příchod království Božího
na zem. „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud
nespatří Syna člověka přicházet v jeho království.“ Mt 16, 28. V Novém zákoně je
rájem, kam zamíří spravedliví a budou zde pobývat v dokonalém společenství, skvostný
Božský Jeruzalém, jehož popis nalezneme na stránkách knihy Zjevení apoštola Jana (Zj
14,2; 18,22; 21, 13 – 27). Až po nenaplnění těchto původních představ se „zformovala
eschatologie zaměřená na onen svět, která od té doby začala určovat křesťanské učení
o posledních věcech.“82 Nebe je rozděleno na několik sfér: nad planetární sférou
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a hvězdným nebem se (podle všeobecného mínění učenců) rozprostírala křišťálová sféra
a nad ní sféra „nehybného hybatele a empyreum, sídlo andělů a blažených.“83
Blažení a spravedliví, kterým Kristus svým soudem umožní vstoupit do
nebeských sfér, se tu mohou setkat s těmi, kdož byli bezprostředně po své smrti
pozváni, aby prožívali Boží přítomnost „jako Noe, Eliáš, evangelijní Lazar či lotr
po pravici z ukřižování, jemuž legenda dala jméno Dismas.“ 84 Obyvatelé nebes
(apoštolové, mučedníci, vyznavači, panny, vdovy a další) jsou uspořádáni hierarchicky
a jednotlivé skupiny tvoří vždy vlastní chór.85 Kromě Písma jsou i texty novozákonních
apokryfů bohaté na popisy míst, kam zamíří spravedliví po posledním soudu, a i ty měly
bezpochyby svůj nezanedbatelný podíl na zformulování obrazu nebe (ráje) v umění
(např. ZjPa 19 – 30; 45 – 51).
Nebe je na obrazech Posledního soudu vyobrazeno po pravé straně Ježíše Krista
s postavami vyvolených duší a většinou má podobu chrámu nebo brány (symbolizující
nebeský Jeruzalém), kterou střeží sv. Petr. Vyvolení vcházejí do ráje v doprovodu
anděla (např. nástěnná malba Posledního soudu, kostel sv. Jiljí, Třeboň, po r. 1500;
nástěnná malba Posledního soudu v kostele sv. Petra a Pavla, Staré Prachatice). Další
možná verze ráje zobrazuje zahradu, ve které se vyvolení mohou držet za ruce či se
objímat s anděly (např. Fra Angelico, Poslední soud, cca 1450). Na některých obrazech
je ráj naznačen pouze oblaky, v nichž se seskupují blažení.

4.6. Peklo
Protipólem ráje je peklo zobrazované po Kristově levé straně s postavami
zatracených duší směřujících do plamenů pekelných. Oproti konvenčně pojatému
nebeskému ráji pojatému jako oblaka, je výjev Pekla zobrazován expresivně a tresty, jež
čekají na hříšníky, malíři pojímají realisticky a do detailů. Na představu pekelných muk
působila v době renesance především Danteho Božská komedie, v níž autor líčí pekelné
hrůzyplné scény s nesmírnou fantazií. Představa pekla „souvisela s představou
podsvětí, místa kam odcházel člověk po své pozemské tělesné smrti.“86 Křesťanské
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podsvětní vize vycházejí z představ antických (tartaros87 – podsvětí) či židovských.
V židovsko-antických představách se do podsvětí dostane duše každého z nás, ať je to
duše spravedlivá, či hříšná, kdežto v křesťanství se začíná „utvářet moralizované
podsvětí“.88 Křesťanská vize pekla jako místa „pro zatracené po posledním soudu má
charakter místa zaslouženého utrpení za zlo, které hříšníci napáchali.“89
Námět pekla je inspirován evangelijními slovy Ježíše Krista „[…]synové
království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Mt 8,
12), na jejichž základě se motiv pekla rozvíjel a byl doplňován představami
nejrůznějších tělesných trestů a mučení, které pekelníci páchali na hříšnících. Důležitým
inspiračním zdrojem pro ztvárnění obrazů pekla (stejně jako pro ztvárnění nebe) byly
apokryfní apokalypsy překypující vizemi o trestech a pekelných mukách čekajících na
hříšné duše. Kupříkladu v apokryfním zjevení Petrově jsou doslova hrůzu nahánějící
popisy trestů, které jsou připravené pro duše zavržené do pekla: „Pak přijdou muži
a ženy na místo pro ně připravené. Pověsí je za jazyk, kterým rouhavě mluvili o cestě
spravedlnosti; roztrhají ho na kusy; on však nezahyne, takže po něm budou moci sápat
neustále. […]. A tu zase jiné ženy jsou pověšeny za šíji a vlasy a vhozeny do jámy.
To jsou ty, které si splétaly vlasy, nikoliv aby se zkrášlily, ale aby se obrátily ke smilstvu
a mohly lákat duše mužů do zkázy. A muži, kteří se s nimi ve smilstvu spustili, budou
v tomto hořícím místě pověšeni za stehna […].“ ZjPtE 7, 1 – 7. Takto působivé literární
obrazy pekelného utrpení, jež nám apokryfní texty nabízejí, musely mít na
obrazotvornost umělců jednoznačný vliv při vytváření úseků znázorňující peklo
na obrazech posledního soudu.
Peklo je, podle všeobecného křesťanského mínění, původně místo stvořené
Bohem pro odpadlé (padlé) anděly, kteří následovali Lucifera.90 Lucifer (nebo také
Satan, Belzebub, Belial)91 se stal pekelným knížetem proto, že si chtěl postavit „svůj
trůn v nebi vedle trůnu Božího, a proto byl svržen do pekel.“92 Zprávu o uvržení
Lucifera do pekel nalezneme v apokryfním textu 2. kniha Hennochova (29,4) či ve
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starozákonním Izaiášově vidění. „Jak jen jsi to spadl z nebe ty Zářný,93synu jitřenky!
Poražen jsi byl až na zem – ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci:
„Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na hoře setkávání se
usadím, na svazích severních; vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat
s Nejvyšším. Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší!“ (Iz 14, 12 – 15).
Lucifer v pekle vládne ďáblům a démonům, „což jsou vlastně padlí andělé, kteří se
vzbouřili proti Bohu, ale za pomoci archanděla Michaela byli svrženi z nebes a zahnáni
do podzemí.“94 Výchozím bodem pro vytvoření představ o démonech je předmluva
k vypravování o potopě (Gn 6, 1 – 8), v níž se vypráví o tom, jak „sestupovali synové
Boží z nebe a spojovali se s lidskými ženami. Z této mesaliance vznikli démoni
(nefilim, „padlí“, gibborim, „obři“).“95
Tradice zobrazení Satana se během časů změnila. Zpočátku byl zobrazován jako
„složená zoomorfní bytost“,96středověké umění na západě pozměnilo jeho podobu
a učinilo ji „v podstatě lidskou, avšak zachovávající četné zvířecí přídavky: pařáty na
rukou a na nohou, ocas, křídla jako upomínku na andělský původ“97 (např. obraz ďábla,
Codex Gigas, kol. 13. stol). [11] Někdy má Satan zvířecí nebo lidské obličeje groteskně
umístěné různě po těle, kupříkladu na břichu, hýždích atd. (např. vyobrazení papeže
Silvestra II. s ďáblem, rukopis, 15. stol.). [12] Další možná podoba ďábla, se kterou se
můžeme ve výtvarném umění setkat, je vyvozena z antického obrazu Satyra – ďáblova
postava je podle tohoto typu zobrazení napůl lidská a napůl kozlí a v křesťanském
umění se uplatnila v především době renesance.98 Na obrazech může být satan také
spoután řetězem anebo může být znázorněn s dítětem na klíně – antikristem.
Antikrist je odpůrcem a nepřítelem Ježíše Krista a tudíž i samotného Boha a jeho
následovníků. Patří mezi znamení ohlašující konec světa a druhý příchod Ježíše Krista.
Zmínku o něm najdeme již ve Starém zákoně99, kde ho Daniel líčí jako „velkého
pronásledovatele židovské víry v helénistické epoše“100 a Ezechiel jako „druhého
mytického knížete z Tyru, který došel pádu“101 (Ez 28,2; 38; 39; Dn 7; 8; 11).
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V novozákonních textech se s antikristem setkáváme v knize Zjevení Janovo (Zj 19, 11
– 21) a dále pak v první („Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je
ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.“ 1J 2, 22) a v druhé epištole sv. Jana („Do světa
totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista […]. Každý takový je bludař
a antikrist.“ 2J 7). Podle Nového zákona není antikrist pouze jedna osoba, ale jde o
obecné označení pro každého, kdo nevěří v Krista (a tím pádem také v Boha) a je jeho
věčným odpůrcem a nepřítelem.102 Pasáže věnující se Antikristovi nechybí ani
v novozákonních apokryfech (např. Zjevení Ezdrášovo103, Otázky Bartolomějovy atd.).
Dále se o něm ve svých spisech zmiňuje především sv. Hildegarda (Scivias, 11511152). Život Antikrista je naprostou antitezí k životu Kristovu (např. Kristus byl křtěn
vodou, Antikrist ohněm)104. Ve výtvarném umění Antikrist mívá podobu „krásného
člověka či vystupuje jako světský či církevní hodnostář“.105 Nejstarší vyobrazení
Antikrista nám nabízejí rukopisy apokalyps (kupř. Bamberská apokalypsa, kol. 1000).
Od 12. století se cykly z Antikristova života objevují v iluminovaných rukopisech (např.
Velislavova bible, kol. 1340).
Námět pekla se nevyskytuje samostatně, ale bývá včleněn do obrazů Posledního
soudu (nebo sestupu Krista do předpeklí).106 Peklo mělo na obrazech posledního různé
podoby. Mohlo být, inspirováno antickou tradicí Hádovy podsvětní říše, umístěno do
nitra země jako „protiklad k Boží říši na nebesích“107 Nejčastěji má však peklo podobu
rozevřené tlamy leviatana, který plní funkci Amemait (egyptské požíračky duší
s krokodýlí hlavou). Takto zobrazený vstup do pekla se v umění objevuje asi od 12.
století108 (např. nástěnná malba Bečov nad Teplou)[13] Zevrubný popis livjatánova
hrůzyplného vzezření nacházíme ve starozákonní knize Job. „Vrata jeho tlamy kdopak
rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou
pevně spojené, jedna přiléhá ke druhé[…]. Když si odfrkne, jako když třeskne blesk,
úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem
102
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něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví
uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem.“ (Jb 41, 6 – 15). Zmínka o livjatánovi je také v
knize Žalmů (Ž 74) a v knize proroka Izajáše, který ho popisuje jako mořského hada:
„V ten den ztrestá Hospodin […] slizkého hada Leviatana, svinutého hada Leviatana.
Zabije toho mořského netvora“ (Iz 27, 1). Dalším možným zobrazením pekla je „moře
plamenů, trápící hříšné duše“.109 Nejrůznější podoby pekla nám nabízejí díla církevních
autorů, kupříkladu díla Isidora Sevilského nebo Honoria Augustodunensa.110Renesanční
umění bylo hluboce ovlivněno Dantovou představou pekla z jeho Božské komedie.
Dantovo peklo bylo rozděleno do řady kruhů, které se lišily druhem trestu. Dále Dante
ovlivnil výtvarné umění ideou Charóna, který veslem ze svého člunu udeří loudající se
duše, či postavou Mínóa, soudce v podsvětí, jenž „zavinutím hadu podobného ocasu
kolem svého těla naznačí počet pekelných kruhů, jež se svými trýzněmi čekají na
hříšníka“111 (oba náměty lze spatřit na Michelangelově Posledním soudu v Sixtinské
kapli, 1536-1541). V období renesance se v českém výtvarném prostředí peklo
zobrazuje, až na pár výjimek, především jako ohnivá jáma. Odlišné pojetí pekla
můžeme najít kupříkladu na obraze Posledního soudu v Martinickém paláci, kde je
peklo zobrazeno jako ohnivá řeka, přes niž vede most.
Pro vytvoření děsuplných pekelných scén vykreslujících utrpení, které čeká na
každou hříšnou duši, a pro podnícení a rozproudění divákovy fantazie je důležitý
komparz vytvořený ze zatracených hříšníků a z ďáblů zahánějících hříšné duše do
horoucího pekla. Na obrazech posledního soudu je část znázorňující peklo přeplněna
démony a ďábly nejrůznějších tvarů, velikostí a podob, a hříšníky majících na svých
tvářích výrazy děsu a beznaděje. Mezi zatracenými můžeme na některých dílech
rozeznat postavy boháče z podobenství o Lazarovi, Jidáše nebo Gesmase
(Dumachuse112, podle apokryfního tzv. Arabského evangelia),113který byl ukřižován
společně s Ježíšem Kristem, po Kristově levé straně. Mezi odsouzenými hříšníky
poznáváme i vysoké církevní hodnostáře, tyranské krále a panovníky, pošetilé židy,
pohanské učence a silně křičící farizee. Ďáblové je zahánějí do pekla, kde na ně čekají
nejrůznější typy trestů. Ženám, které se provinily smilstvem (žádostivostí), visí z ňader
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a ohanbí ropuchy či hadi. Chlípníci jsou uvrhováni do sirných plamenů, zvrhlíci otáčeni
na rožni, nenasytové se válejí v kalu nebo je ďáblové nutí polykat nepoživatelné jídlo
atd.114 (např. Peklo na obraze Posledního soudu, Fra Angelico, okolo 1435). [14]

4.7. Zmrtvýchvstání
Na obrazech s tématikou posledního soudu je jako protipól ke Kristu vyobrazeno
vzkříšení mrtvých, což souvisí s křesťanskou představou o finálním soudu „nad všemi,
kteří tento svět kdy obývali, a je tudíž soudem nad celým světem.“115 Předobrazy
vzkříšení mrtvých nacházíme na stránkách Starého zákona (Iz 26, 19; Dn 12, 2). Silný
vliv na zobrazení vzkříšení z mrtvých mělo Ezechielovo vidění o údolí suchých kostí
(Ez 37,1 – 14). Ezechielovi vidění podmanivě ztvárnil Luca Signorelli v kapli San
Brizio v Orvietu. [obr.] V českém umění 16. století se námět údolí suchých kostí na
epitafech objevoval samostatně (např. epitaf v děkanském kostele v Chrudimi z roku
1610) [obr.]. Křesťanští teologové přemýšleli také o věku vzkříšených a jejich podobě.
Podle „sv. Augustina a Honoria z Autunu vzkříšeným bude třiatřicet let – věk, v němž
vstoupil Kristus na nebesa. Jejich těla budou krásná, oslavená, zbavená všech
neduhů.“116 Otázka, jak budou vzkříšení vypadat, je obsažena také v kázání apoštola
Pavla 1. list Korintským (1 Kor 15, 35 – 49). Postavy vzkříšených jsou většinou
namalovány nahé, avšak „s atributy svých hodností (tonzura, biskupská mistra,
královská koruna či papežská tiára).“117
Námět zmrtvýchvstání je v umění znázorňován již od 6. století, avšak
soustřeďoval se jen ve funerálním prostředí, kde svou rozmanitou a symbolickou
formou formoval naději na budoucí život. Zmrtvýchvstání od 8. – 9. století nechybí
v žádné kompozici Posledního soudu.118 Výjev bývá situován ve středu obrazu pod
postavou Krista. Mrtví ožívají a vstávají z hrobů, z nichž byly odkryty desky. Někdy
pomáhají vzkříšeným z hrobů andělé.
Scéna zmrtvýchvstání se na obrazech českého renesančního umění objevuje
téměř bez výjimky. Výjimku tvoří Poslední soud v erbovním sále na zámku
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HALL 2008, 345-346.
ZLATOHLÁVEK 2002, 211.
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ROYT 2007, 242.
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ROYT 2007, 242.
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ROYT 2007, 242.
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v Horšovském Týně. Výjev zmrtvýchvstání na této nástěnné malbě chybí
pravděpodobně z toho důvodu, že obraz neakcentuje moment vzkříšení, ale moment
samotného soudu a vynesení spravedlivého rozsudku. Příčinou této skutečnosti je
pravděpodobně to, že obraz v Horšovském Týně byl pandánem k obrazu zobrazující
zemský soud, který je vyobrazen na protější stěně sálu. Obraz Posledního soudu
v Horšovském Týně má v divákovi především podnítit víru, že se mu dostane
spravedlivého soudu na rozdíl od jiných uměleckých děl s námětem Posledního soudu,
jež v divákovi probouzejí nejen naději na spravedlivý soud, ale také na zmrtvýchvstání
a připomínají mu, že smrtí nic nekončí.

4.8. Andělé
Andělské bytosti jsou nepostradatelnou součástí ikonografie Posledního soudu
a na obrazech s tímto námětem mají různé role. Pojmenování anděl119 vychází z řeckého
termínu „angelos“, což v překladu znamená posel nebo vyslanec.120 O stvoření andělů
samotným Hospodinem se dočteme v epištole sv. Pavla Koloským: „Vše v nebi i na
zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti.
Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše…“ (Ko 1, 16). Objevily se však také teorie, že zde
andělé byli již „před stvořením světa nebo že byli stvořeni v poslední vteřině dne a byla
jim dána nesmrtelnost až po den Posledního soudu.“121 S anděly se ovšem nesetkáváme
jen v křesťanské kultuře. Zmínky o andělských bytostech se objevují již v antickém
Řecku a Římě v podobě okřídlených Geniů či v podobě posla bohů Herma aj.
V íránském kultu Zarathustry se objevuje bytost nazývaná Vohu Manah (Dobrá mysl),
která přinášela Boží poselství Zarathustrovi.122 Korán pak převzal představy o andělech
z učení Židů a křesťanů.123

119

„V hebrejštině byl označován jako mal´ach (malachim), tj. „posel“. V souvislosti s anděly byl
používán také hebrejský pojem elohím, což v řeči praotců Izraele znamenalo cosi jako synové Boží (benej
ha elohím). V řeckém překladu Starého zákona (tzv. Septuaginta) jsou dále s anděly spojeny čtyři řecké
výrazy: dynamis (Boží energie či moc), sémeia (znamení), teras (mimořádné zjevení) a thaumasios
(úžasný).“ ROYT 2007, 16.
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ROYT 2007,16.
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ROYT 2007,16.
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ROYT 2007,16.
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Nejčastěji je v súrách zmiňován archanděl Gabriel (Džibríl, Džabrá´íl), který je považován za „ducha
od Boha“ a v období ramadánu diktoval Muhamedovi první verše koránu. Dále se v koránu setkáváme
s postavou archanděla Michaela (Miká´íl).
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O rozmanitých úlohách andělů nám podává svědectví novozákonní kniha Zjevení
Janovo, jež silně podněcovala umělcovu fantazii a sloužila mu jako důležitý inspirační
zdroj pro ikonografické uspořádání obrazů s námětem Posledního soudu. Podle
Apokalypsy Jan uviděl „čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři
zemské větry“ (Zj 7, 1), poté spatřil „jiného anděla, který vystupoval od východu slunce
a měl pečetidlo živého Boha“ (Zj 7, 2). Dále v knize Zjevení vystupuje sedm andělů
s polnicemi (Zj 8, 6) a sedm andělů se sedmi nádobami posledních pohrom, kteří
zvěstovali katastrofy provázející den Posledního soudu (Zj 15,1). V některých
případech drží andělé nástroje Kristova umučení (více viz Arma Christi).
V některých případech je do obrazu Posledního soudu zakomponován archanděl
Michael s váhami mající úlohu vážiče duší (psychostasis, kerostasia), což navazuje
především na posmrtné představy staré egyptské kultury124 (Egyptská kniha mrtvých,
kap. 125), ale vážení duší můžeme odvodit i z textu Písma. Ve Starém zákoně se
o vážení duší můžeme dočíst v knize Žalmů „Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští
tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé
nic!“ Ž 62, 10; nebo v knize Jobově: „Jestli jsem někdy konal falešně […] – pak ať mě
Bůh zváží na váze poctivé, ať se ubezpečí o mé nevinně!“ Jb 31, 5 – 6. Archanděl je
obvykle zobrazen s váhami v ruce. Miska s vykoupenou duší je ve většině případů těžší
(díky dobrým skutkům) než miska s duší hříšníka. Někdy tomu bývá naopak, miska
s hříšnou duší je těžší než miska s duší vykoupenou, protože zatracená duše je
obtěžkána hříchy (např. Poslední soud, Rogier van der Weyden, kol. r. 1446).
Ve vzácných případech klade Panna Marie na misku se spravedlivou duší hůlku nebo
ruku a ďábel stahuje misku s hříšníkem. S tímto vzácným motivem se na našem území
můžeme setkat v kostele sv. Mořice v Mouřenci u Annína125 [15] a mimo naše území se
námět vah s mariánskou přímluvou nachází na nástěnné malbě v kostele sv. Tomáše
v Pretzienu u Magdeburgu (poč. 14 stol.) nebo v kostele sv. Michaela ve Vídni
(kolem roku 1350). Na uvedených analogiích se snaží Panna Marie převážit misku
rukou.

124

Ve starém Egyptě vážil duše zemřelých Anubis.
Freska posledního soudu v kostele sv. Mořice v Anníně byla odkryta společně s dalšími freskami
v letech 1991 – 1993 v rámci celkové rekonstrukce a v roce 1993 byla zrestaurována akademickou
malířkou a restaurátorkou Miroslavou Houšťovou.
125
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Na nástěnných malbách vzniknuvších na našem území v době renesance mívá
však archanděl Michael126 jinou úlohu – s vytaseným mečem stojí v cestě zatracencům,
kteří se pokoušejí uniknout trestu.127 Archanděl Michael zahánějící duše
nespravedlivých do pekelných muk je zobrazen kupříkladu na nástěnné malbě
v třeboňském kostele sv. Jiljí a Panny Marie královny. Někdy Michael bere vzkříšeného
za ruku a pomáhá mu vstát z hrobu, jako kupříkladu na nástěnných malbách
v Martinickém paláci a v kostele Panny Marie před Týnem.128 V kompozici Posledního
soudu jsou na středové ose vyobrazeni andělé troubící ke zmrtvýchvstání. Andělé

4.9. Soudný tribunál
Podle evangelií sv. Matouše a sv. Lukáše bude při posledním soudu přítomno
také dvanáct apoštolů, kteří budou soudit dvanáct pokolení Izraele. Kolem trůnu Syna
člověka je připraveno dvanáct trůnů, na něž apoštolové usednou. Svou přítomnost
v soudném tribunálu si apoštolové vysloužili jako odměnu za to, že zde na světě
všechno opustili a následovali Krista. „Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že
při znovuzrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na
dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.“Mt 19, 28. „ V mém
království budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na dvanácti trůnech a soudit
dvanáct pokolení Izraele.“ Lk 22, 30.
Někdy je na základě vidění sv. Jana počet trůnů rozšířen z dvanácti míst na
čtyřiadvacet. Sv. Jan píše: „Okolo trůnu bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech
sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté
koruny.“(Zj 4, 4). Vyobrazení čtyřiadvaceti apokalyptických starců se nám dochovalo
na nástěnné malbě Posledního soudu v kostele sv. archanděla Michaela v Pacově.
Pacovská malba se zachovala ve špatně čitelném stavu a přítomnost apokalyptických
starců na obraze nám potvrzují pouze do dnešních dnů dochované koruny vyobrazené
pod postavami mužů znázorňujících patrně dvanáct apoštolů. Výskyt apokalyptických
starců na renesančních obrazech české provenience je výjimečný, častěji se setkáváme
s postavami dvanácti apoštolů. Ti mohou být rozděleni do dvou skupin po šesti a to tak,
že jedna skupina je zobrazena po pravici a druhá po levici Ježíše Krista (např. obraz
126

Jméno Michael znamená „kdo je jako Bůh“. ROYT 2007, 22.
HALL 2008, 365.
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Obě malby byly zhotoveny podle stejné grafické předlohy. Více viz katalog.
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Posledního soudu v Horšovském Týně) nebo jsou vyobrazeni jako celek (např. obraz
Posledního soudu v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavonicích).129

129

Slavonický obraz Posledního soudu se dochoval ve špatně čitelném stavu, proto není jednoznačné, zda
skupinka vyobrazená po Kristově levici znázorňuje dvanáct apoštolů. Mohlo by se jednat také o
vyobrazení čtyřiadvaceti apokalyptických starců či o zástup světců.
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V. ZÁVĚR
Renesanční obrazy s námětem Posledního soudu se vyskytují především
v sakrálních prostorech a to na severní stěně chóru (nástěnná malba v kostele sv. Jiljí a
Panny Marie Královny, Třeboň či nástěnná malba v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
Bechyně), ale i jižní stěně chóru (malba v kostele archanděla Michaela, Pacov nebo
epitaf v kostele Panny Marie před Týnem). Často zdobí i prostory kaplí, které se
nacházejí ve světských budovách (nástěnná malba v kapli sv. Barbory na hradě
Grabštejn nebo malba v kapli Martinického paláce). Zároveň se objevují i malby,
nacházející se v prostorách, jež nejsou určeny ke zbožnosti, jak tomu je kupříkladu na
zámku v Horšovském Týně, kde je nástěnná malba Posledního soudu vyobrazena
v erbovním sále. Dále mohou nástěnné malby Posledního soudu zdobit stěny presbytáře
(kostel sv. Jana Křtitele či kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích) či vítězný
oblouk kostel (kostel sv. Máří Magdalény ve Chvalšinách). Z čehož vyplývá, že
orientace nástěnných maleb na našem území byla naprosto libovolná, ničím blíže
neurčená a pravděpodobně zcela závisela na objednavateli.
Ve většině případů nemáme bližší informace o vzniku nástěnných maleb.
V některých případech máme informace o jejich objednavateli, jak tomu je v případě
kaple sv. Barbory na hradě Grabštejn, jejíž výzdobu nechal zhotovi Jiří Mehl ze Střelic.
Objednavatele známe i v případě nástěnných maleb v kapli Martinicekého paláce, jež
nechal zhotovit Jaroslav Bořita z Martinic. Se jmény autorů to bývá horší. Neznáme
jména autorů, tvořících na území Čech v době renesance, na rozdíl od italských či
záalpských autorů, jejichž jména známe téměř všechna. Výjimku tvoří nástěnná malba
chvalšinského kostela, pod níž se dochoval nápis Jacob Pecka. Není však jisté, zda se
jedná o jméno zadavatele či zhotovitele. V tomto ohledu je naprosto výjimečným dílem
epitaf Václava Trubky z Roviny, v jehož případě známe objednavatele i oba zhotovitele
(Jana Jindrovského a Ferdinanda von Eysern). V případě týnského epitafu známe také
předlohu, podle níž bylo dílo zhtoveno.
I přes vzrůstající oblibu nenáboženských témat vycházejících z mytologie či
z tehdejšího života, se v době renesance na našem území uplatňují i témata náboženská.
Poslední soud, jakožto hlavní článek víry, a to víry katolické i nekatolické (ačkoliv se
představa Posledního soudu u obou konfesí značně lišila) se z renesančního umění
nevytrácí. Díla s námětem Posledního soudu vznikají v rané renesanci, kdy se stále ještě
mísí s tradicí pozdně gotického umění, i v renesanci pozdní, v níž obrazy, pod vlivem
36

grafických předloh, zcela podléhají manýristickému kánonu. Při zkoumání jednotlivých
nástěnných maleb narazíme na absenci vrcholně renesančního díla, které by volně
propojilo raně renesanční s díly pozdně renesančními. Takovým spojovacím článkem by
teoreticky mohla být nástěnná malba ve slavonickém kostele sv. Jana Křtitele, která, dle
mého názoru, není dílem, vzniklým pod vlivem rané renesance a ani nevykazuje prvky
renesance pozdní.
V samotném závěru je třeba dodat, že představa Posledního soudu fascinovala
umělce ve všech dobách. Vytrácí-li se tento námět v 19. století z výtvarného umění, tak
jen proto, aby byl ve století dvacátém znovu vzkříšen v obrazech malířů dvacátého
století, jakými byli Max Ernst či Alois Waschsman.
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VI. KATALOG
Lokality v katalogu jsem řadila chronologicky podle vzniku nástěnných maleb
s námětem Posledního soudu. Katalogové heslo, kromě vlastní hlavičky, obsahuje
ikonografický popis a historické informace o nástěnné malbě (jsou-li k dispozici).

1. Obrazy Posledního soudu, kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny,
Třeboň, po roce 1500
Autor: neznámý.
Technika: nenalezeno.
Restauroval: Václav Špale, 1995 – 1996.
Literatura: KADLEC 2004, 136 – 137; PĚŠINA 1942; POCHE 1982, 98 – 102; ŠPALE
1996, nepag.

Problematikou bývalého augustiniánského kláštera s kostelem sv. Jiljí a Panny
Marie Královny130 se podrobněji zabývají dvě publikace. Ta první je z roku 1942 a
sepsal ji Jaroslav Pešina. Jedná se o velmi útlý svazeček, který vyšel v rámci
několikadílné sbírky uměleckých průvodců s názvem „Poklady umění v Čechách a na
Moravě“vydané Sdružením přátel baroka – Umělecká Beseda. Druhá kniha, rozsáhlá
studie dopodrobna pojednávající o umělecko-kulturním vývoji třeboňského kláštera od
dob jeho založení až po jeho druhé zrušení v roce 1786, nese název „Klášter
augustiniánských kanovníků v Třeboni“ z roku 2004 a jejím autorem je Jaroslav Kadlec.
Obě knihy jsou cennými dokumenty pojednávajícími o životě v klášteře, o jeho
založení, ekonomice, o stavebním i uměleckém vývoji. Zároveň jsou jedinými
odbornými publikacemi přinášejícími podrobnější informace o nástěnných malbách
Posledního soudu, jež se v klášteře nacházejí. Další informace nám v restaurátorské
zprávě přináší Václav Špale, který v letech 1995 a 1996 prováděl restaurátorský
průzkum a restaurování nástěnných s náměty Posledního soudu.
Kolem roku 1500 byla zahájena nová malířská výzdoba křížové chodby a kostela.
Během této doby vznikly, kromě dalších nástěnných maleb (kupříkladu sv. Anna
130

Dále jen kostel sv. Jiljí.
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Samotřetí, Ukřižování či Stigmatizace sv. Františka), také obrazy Posledního soudu.
Nástěnnou malbu, nacházející se v křížové chodbě kláštera, vytvořil malíř nepřesahující
nízkou provinciální úroveň. [16]Malba vyniká malou prostorovostí a minimální, téměř
nulovou perspektivou. Malba je pojata kresebně a barva má jen kolorující funkci.
Barevná škála, kterou malíř používá, má nepatrné rozmezí – opakují se především barvy
žlutá, červená a zelená. Figury jsou pojaty plošně a primitivně. Celá kompozice je
pojata schematicky.131 Nutno podotknout, že obraz v křížové chodbě byl při
rekonstrukci ve 20. letech nešetrně ukončen ve dvou třetinách obrazu. Jinak tomu však
je s obrazem Posledního soudu, jenž se nachází na severní stěně kruchty.
Malba Posledního soudu na stěně kruchty, vzniknuvší někdy po roce 1500,132
v mnohém předstihuje obraz z křížové chodby. Na první pohled vidíme, že ji vytvořila
jiná školenější ruka, ačkoliv obě malby spojují jisté analogie, projevující se
v ikonografickém programu obou obrazů. Touto analogií je výtvarné pojetí oblak u
obou maleb. Je pravděpodobné, že se autor mladšího obrazu inspiroval obrazem staršího
data. [17 ] Druhým prvkem propojujícím oba obrazy jsou svitky vyobrazené po pravé a
levé Kristově straně s latinskými nápisy. Na pravém svitku stojí „Venite benedicti patris
mei possidete regnum“ a na svitku levém je psáno „Discredite a me maledicti in ignem
eternú q parat est.“
Uprostřed obrazu, v centru veškerého dění, je vyobrazen žehnající Kristussoudce v mandorle (Maiestas Domini), u jehož úst jsou vyobrazeny symboly trestu a
milosti – vlevo meč a vpravo lilie. Po stranách Krista jsou vyobrazeny postavy Panny
Marie a sv. Jana Křtitele orodující za lidstvo. Pod nimi je zobrazeno lidstvo Soudcem
rozdělené na vyvolené a zatracené. U postavy Krista jsou vyobrazeni dva andělé držící
nástroje Kristova umučení, přesněji kříž a sloup s důtkami, avšak s jedním nepatrným
rozdílem. Na obraze v křížové chodbě je anděl svírající kříž vyobrazen vlevo a anděl
svírající sloup a důtky vpravo, kdežto na obraze vytvořeném na kostelní kruchtě je tomu
přesně naopak. Schéma obou obrazů je ovlivněno nizozemským malířstvím.
Jak jsem se již zmínila výše, nástěnná malba na kruchtě kostela je po výtvarné
stránce kvalitnější než malba v křížové chodbě. Zároveň se malba na kruchtě vyznačuje
také rozsáhlejším a bohatším komparzem a to především v dolní části obrazu, ve které
se odehrává děj vzkříšení a rozdělování na zatracené a vyvolené. Dolní část rozděluje
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postava archanděla Michaela, držícího v ruce meč a zahánějícího zatracené do jámy
pekelné, na dvě poloviny. [18] Pravá část je vyhrazena pro scénu znázorňující vstup
vyvolených do ráje. Zástup vyvolených je vyobrazen před hradbami města. V čele
zástupu je vyobrazen svatý Petr, svírající v pravé ruce klíč a levou rukou objímající
kolem ramen postavu mladého muže. [19] Vlevo je vyobrazen zástup hříšníků
odsouzených k věčným mukám. Jsou svázáni řetězem, který drží ďáblové stahující
zatracené duše do věčného zatracení. V zástupu zatracených se objevují dvě
ikonograficky zajímavé postavy kardinála a vladaře. [20] Patrně se jedná
o vzdoropapeže z doby velkého církevního schizmatu a jeho přívržence. Jak uvádí
Jaroslav Kadlec, byli kanovníci z augustiniánského třeboňského kláštera „zcela
pravověrní.“133V krajině, která tvoří pozadí obrazu, se odehrává zmrtvýchvstání. Pozadí
nástěnné malby je pojato perspektivněji než malba v křížové chodbě. Stejně tak
i jednotlivé postavy vstávající z hrobů znázornil autor Posledního soudu na kruchtě
kostela v perspektivní zkratce. [21] Na západní stěně kruchty jsou namalovány hodiny.
Ty pravděpodobně neměly měřit čas pozemský, nýbrž eschatologický – měly věřícím
připomínat jejich smrtelnost i pomíjivost tohoto světa.[22] Celá malba je bohužel
značně poškozena a její čtení ztěžují varhany, které byly na kruchtu vestavěny v 18.
století.
Nástěnná malba Posledního soudu na kruchtě kostela vykazuje veškeré znaky
pozdně gotického umění. Avšak v pojetí prostoru i postavy již můžeme tušit
protorenesanční vlivy, uplatňující se stále častěji v Čechách na sklonku 15. a počátku
16. století.

2. Obraz Posledního soudu, kostel sv. Máří Magdalény, Chvalšiny, 1514
Autor: Jacob Pecka (?)
Technika: vaječná tempera s olejem technikou al secco na vápenném nátěru.
Restauroval: 1995 – 1996 Karel Hrubeš, 1998 Petr Novotný.
Literatura: KUČA 1997, 123; PAVELEC 2000, 86 - 91; POCHE 1977;
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Z původních nástěnných maleb byl do roku 1996 znám pouze obraz Dvanácti
apoštolů134 na severní stěně kněžiště pocházející z poč. 16. stol., který byl v roce 1702 a
1933 přemalován.135 V severní kapli sv. Panny Marie je v kupoli vyobrazena Panna
Marie Ochranitelka a v rokajových kartuších na stěnách výjevy ze života Ježíše Krista
(fresková výzdoba je od L. Planka).136 Nejobsáhlejším informačním zdarem, který se
zabývá nástěnnými malbami ve chvalšinském kostele sv. Máří Magdalény, je článek
„Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Máří Magdalény ve Chvalšinách“ od
Ondřeje Pavelce, který vyšel v roce 2000 v časopise Umění. Obecně se kostelem sv.
Máří Magdalény zabývá Karel Kuča a Eduard Poche.
Nástěnná malba Posledního soudu ve chvalšinském kostele byla objevena v ploše
východního klenebního čela, tzv. triumfálním oblouku, který lze ztotožnit s nebeskou
sférou137.[23] V centru obrazu trůní na oblouku duhy Kristus s nohama opřenýma o
zemský glób. Je oblečený do bohatě řaseného červeného pláště s modrou podšívkou.
Barvy na obraze nejsou použité náhodně, mají svůj symbolický význam – červená
symbolizuje vzkříšení, lásku a život, modrá je barvou moudrosti a zbožnosti, jimiž
Kristus dozajista oplýval. Trup s ranou na pravém boku má odhalený a pravou ruku
zdvihá v typickém žehnajícím gestu. U Kristových úst se napravo fragmentárně
dochovala lilie a nalevo meč (symboly milosti a trestu). Na obraze jsou přítomní hlavní
přímluvci u Boha v podobě Panny Marie a sv. Jana Křtitele (Déesis). Nad hlavami
přímluvců se vznáší dva troubící andělé. Panna Marie klečící po pravé straně Kriste je
oděná do modrého šatu a bílého pláště s červenou podšívkou. Barvy oděvu Panny Marie
opět nebyly zvolené náhodně. Bílá symbolizuje čistotu a svátost a modrá barva v sobě
sjednocuje věci světské a nebeské. Nalevo od postavy Panny Marie je umístěna
„hnědočervená věžovitá architektura s ochozem, jehož poprsnice je zdobena lichou
flamboyantní kružbou.“138 Přes okraj poprsnice se vyklánějí dva andělé držící v pravé
ruce korunu. Nad věží se vznáší třetí anděl vztahující ruce k postavě, jež právě
vystupuje z hrobu. V pravé části architektury je zobrazena málo zřetelná drobná
postava. Tato situace je však nejasná, protože není zřejmé „zda tato figura stála původně
před architekturou, nebo nebyla nakonec do finální verze obrazu zahrnuta a zůstala
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zakryta věžovitou architekturou.“139 Špatně čitelná postava, oděná do dlouhého šatu a
červeného pláště, svírá v pravé pozdvižené ruce podlouhlý předmět. Vzhledem k tomu,
že věžovitá stavba znázorňuje obvyklou rajskou bránu, nejasnou postavou by mohl být
sv. Petr a podlouhlý předmět, který v ruce drží, by tím pádem byl klíč otvírající rajskou
bránu, Petrův klasický atribut. Mezi ním a Pannou Marií, v místech se zčásti opadanou
barevnou vrstvou, se ukazují zlomky linií a barevných ploch, „naznačující, že zde byla
ještě jedna nebo i blíže neurčených postav, nezahrnutých do konečné verze obrazu.“140
Nalevo od Krista, na druhém konci duhového oblouku je vyobrazen klečící Jan
Křtitel oblečený do červeného pláště s modrou podšívkou. Kombinace barev zvolených
pro oděv Jana Křtitele symbolizuje jeho mučednictví (červená barva) a zbožnost (modrá
barva). Pod postavou Jana Křtitele v levé části obrazu se rozvíjí pekelná scéna
s drobnými postavami ďáblů a skupinkou zatracených hříšníků, které anděl odvádí do
pekelného jícnu. Na obraze nechybí ani výjev zmrtvýchvstání odehrávající se pod
obloukem duhy. Celá plocha obrazu je rozvržena do tří základních barevných sfér –
zemitě hnědou jsou vyvedeny spodní partie, střední části dominuje modrozelená barva a
horní sféra je okrově zlatá. Pod postavou Panny Marie je v šedém pásu vepsáno jméno
Jacob Pecka a letopočet 1514. Mezi jménem a letopočtem je namalován štítek se
znakem cechu pekařů – preclíkem. Jméno a letopočet se dá interpretovat dvojím
způsobem. Buď v roce 1514 obraz objednal Jacob Pecka, člen cechu pekařů, nebo ho
v roce 1514 namaloval malíř Jacob Pecka141 nákladem chvalšinského cechu pekařů
doložený od r. 1463, který se prokazatelně podílel na stavbě kostela. Druhá hypotéza je
podporována faktem, že jméno není přímo vytesáno na štítě s cechovním znakem, ale je
uvedeno vedle na štítku.142
Poslední soud ve Chvalšinách exceluje výtvarnou kvalitou, projevující se
vyváženou kompozicí, vytříbenou barevností a „bravurní malířskou modelací“ draperií
Panny Marie, Krista a anděla po Kristově pravici. Dílo je i přes jeho pokročilou dataci
pojaté tradicionalisticky. Malba je provedená vaječnou temperou s olejem technikou
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al secco143 na vápenném nátěru.144 Přímou analogií k chvalšinskému obrazu je jen obraz
Smrt Panny Marie v zámecké kapli ve Zbirozce.145

3. Obraz Posledního soudu, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bechyně,
1520
Autor: neznámý.
Technika: nenalezeno.
Restauroval: v dolní části obrazu nápis: objeveno a opraveno v letech 1943, jméno
restaurátor chybí.
Literatura:KUČA 1996, 65; POCHE 1977, 45; ŠTECH/MENCLOVÁ 1954, 12;

V novější literatuře nalezneme informace o bechyňském klášteře s kostelem
Nanebevzetí Panny v knize „Deset století architektury 2: Architektura gotická“ od K.
Benešovské, T. Durdíka a P. Chotěboře. Ze starší literatury nám informace podává
V. V. Štech a D. Menclová v publikaci „Bechyně, státní zámek, město“. Podrobnější
informace o nástěnné malbě, bohužel, chybí. V obecné rovině se klášternímu kostelu
Nanebevzetí Panny Marie věnují Emanuel Poche a Karel Kuča.
Poslední soud v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bechyni pochází
asi z r. 1520. Rozměrná freska Posledního soudu objevená a opravená v roce 1943, jak
dokládá nápis ve spodní části obrazu s námětem pekla, byla zastavěna a rozdělena
vestavbou kruchty z roku 1634146 a poničena nešetrnými pozdějšími zásahy. [24] Do
dnešních dnů se z raně renesanční fresky, stále ještě silně ovlivněné pozdně gotickým
slohem, dochovala horní část malby s vyobrazením Maiestas domini a spodní část
s peklem a se zatracenými hříšníky. [25] Ráj s vyvolenými zmizel pod přístavbou
kruchty, stejně jako potenciální výjev zmrtvýchvstání. V horní nebeské sféře je
zobrazený Kristus s lilií a mečem (symboly trestu a milosti)147, oblečený v červeném
plášti, z něhož se dochoval pouhý fragment. Rozostřená Kristova tvář se zdá být
143
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v mlžném oparu a jeho výraz je nečitelný, což mu dodává na jisté tajuplnosti. Vpravo
vedle Krista je vyobrazena tvář anděla, jehož do detailu prokreslený obličej se dochoval
do dnešních dnů. Andělova funkce je nejasná. Mohl držet jeden z nástrojů Kristova
umučení, podobně jako jiný anděl na dochovaný na fresce, nebo mohl mít funkci
trubače. Jeho úlohu vyčíst z nástěnné malby nelze. Naopak je tomu u anděla
zobrazeného nad hlavami dvanácti apoštolů (?) držícího v rukou kříž jako jeden
z nástrojů Kristova umučení (arma christi).148 Modlící se postavy, jež své zraky upírají
ke Kristu, by mohly znázorňovat dvanáct apoštolů, což by odpovídalo ikonografickému
programu Posledního soudu. Přesný počet postav však nelze určit, kvůli poškození,
které malbě způsobilo osazení dveří přímo doprostřed výjevu. Kromě dveří malbu silně
poznamenala také elektrická rozvodná skříň a elektroinstalační krabice. [26]
V prostoru pod kruchtou se nachází vyobrazení pekla. Celé kompozici dominuje
ďábel držící za cíp pláště muže provinilého (pravděpodobně) lakotou, jemuž na krku
visí váček s penězi a v levé ruce svírá sekyru. [27] Ďábel, napůl člověk napůl kozel, má
na ramenou posazenou nahou ženu, prostopášnici. Zcela vlevo je vyobrazeno peklo
s pekelným ansámblem. Ďáblové a démoni stahují odsouzené do pekelné jámy, kde jsou
zatracenci trýznění pekelnými stvůrami. Příkladem by mohla být postava ležící na
zádech, jíž démon za pomoci trychtýře lije či sype cosi do úst. Mohlo by se jednat o
vyobrazení nenasyty, kterého démon nutí polykat nepoživatelné jídlo (?).149 V popředí
stojí muž oblečený do černého dlouhého hábitu, jemuž na zádech sedí démon.
Pravděpodobně jde o zobrazení duchovní osoby, jež byla uznána za hříšnou a
odsouzena k věčným mukám v pekle. Duchovní je vymalován s velkým břichem, jež
nejspíše poukazuje na smrtelný hřích obžerství. Vzhledem k tomu, že je malba
situována v kostele při františkánském klášteře a řád františkánů byl řádem žebravým
s přísnou řeholí zavazující nejen mnichy, ale také kláštery k životu v chudobě. Proto nás
postava vypaseného mnicha odsouzeného k věčnému trestu, jenž na první pohled svůj
život prožil v bohatství a blahobytu, na obraze nepřekvapuje. Nejspíše měl členům řádu
připomínat jejich slib a odrazovat je od případného pochybení. Za postavou muže se
krčí démon zobrazený s veškerou umělcovou fantazií kombinující dohromady různé
části zvířecích těl – hlava připomíná hada či ještěrku a jeho nohy pařáty nějakého ptáka.
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Kromě pekla se fragmentárně zachovala ta část obrazu, na níž se s největší
pravděpodobností odehrává zápas andělů a démonů o vzkříšené duše. Bohužel je špatně
čitelná. Jediná postava, kterou lze rozeznat je anděl stojící v popředí. Celou kompozici
spodního pásu malíř obrazu situoval (podobně jako malíř Posledního soudu v kostele sv.
archanděla Michaela v Pacově) do perspektivní krajiny, což více odpovídá programu
renesančních malířů, v jejichž obrazech hrála krajina důležitější roli než u malířů období
gotiky. Barevnost obrazu se v jednotlivých sférách liší – spodní sféra je vymalována
v zemitých hnědozelených odstínech, ve střední sféře dominuje barva modrá a horní
sféra okrově zlatá barva.

4. Obraz Posledního soudu, kostel sv. Petra a Pavla, Staré Prachatice, 1.
pol. 16. století
Autor: neznámý.
Technika: nenalezeno
Restauroval:V roce 1969 provádí sondáž interiérových omítek ak. mal. Marie
Zbíralová; od roku 1982 do roku 1989 probíhají restaurátorské práce na nástěnných
malbách v kostele150, jméno restaurátora/restaurátorky se mi nepodařilo dohledat.
Literatura: POCHE 1980, 414; SEDLÁČEK/ MAREŠ 1903, 288 – 304;
OURODA/GAŽI 2010, 9– 33;

V interiéru kostela se dochovala bohatá malířská výzdoba. Nejstarší dochované
vrstvy maleb pocházejí již ze 14. století (evangelijní výjevy členěné do dvou hlavních
pásů, na dolním okraji s malbou draperie) a byly poškozeny husity. Na vnější straně
presbytáře je zabílená nástěnná malby Smrt Panny Marie z 16. století a na jižná straně
presbytáře je fragmentárně zachovaná figurální malba z 15.stol (?).151 Nástěnná malba
Posledního soudu se nachází na severní straně presbytáře. Malba Posledního soudu
pochází z 1. pol. 16. století.152 [28]
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Prachatický Poslední soud je zpracovaný v kompozici deésis – Kristus zobrazený
v horní sféře společně s Pannou Marií klečící po Kristově pravé straně a s Janem
Křtitelem klečícím po Kristově levé straně, kteří na obraze hrají roli přímluvců.
Prachatický obraz Posledního soudu je koncipován výškově. Výšková kompozice
obrazu (oblíbená především v italském prostředí), rozděluje obraz na tři části: horní
část, střed a spodní část, což zdůrazňuje hierarchii panující v obraze153, která je ještě
podtržena postavami Ježíše Krista, Panny Marie a sv. Jana Křtitele, jež jsou vyobrazeny
ve větším měřítku než postavy andělů a lidí. Kristus je oděný do rudého pláště a sedí na
duze s nohama opřenýma o zemský glób (na prachatickém obraze předmět připomíná
spíše slunce než zeměkouli). U úst Ježíše jsou vymalovány symboly lilie a meče
znázorňující milost a trest. Po Kristově pravé i levé straně jsou znázorněni andělé
troubící do čtyř světových stran.
Ve sféře pod Kristem se rozvíjí děj zmrtvýchvstání. Vzkříšení lidé vstávají z hrobů
odění do rubášů, které však odkládají a k soudu přistupují zcela nazí, nic nelze před
Soudcem skrýt. Andělé vedou zástupy spravedlivých nebo se s ďábly přetahují o
vzkříšeného. Dole uprostřed obrazu stojí archanděl Michael rozdělující duše na
spravedlivé (vyvolené) a hříšníky (zatracené). Vyvolení vstupují po schodech do jakési
brány (?) a vítá je sv. Petr. Scéna s vyvolenými je podle tradičního vzoru vyobrazena
v pravé části obrazu. Vlevo je umístěno peklo s ďábly, kteří trápí odsouzené hříšníky.
Literatury zabývající se umělecko-kulturním a společenským vývojem města
Prachatice bylo napsáno mnoho. Širokou škálu informací máme i o samotném kostele
sv. Petra a Pavla nacházející se v části města Staré Prachcatice, ty se však věnují
především stavebnímu vývoji kostela a jeho mobiliářem. O nástěnných malbách se
dočteme v „Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu
prachatickém“ z roku 1913 od Františka Mareše a Jana Sedláčka. Podrbnou zprávou o
restaurování kostela (o průběhu restaurování i o jednáních, která v této věci probíhala),
jsou texty „Kde vzít břidlici? Drobná sonda do praxe oprav stavebních památek…“ od
Vratislava Ouroda a „Jak „zvýšit“ kulturní úroveň prachaticka? K mobiliáři kostela
Petra a Pavla ve Starých Prachaticích.“ od Martina Gaži. Oba příspěvky vyšly
v publikaci Památky jižních Čech 3. V. Ouroda se v příspěvku podrobně popisuje
veškeré peripetie, jež předcházely opravám a průzkumům provedených na kostele sv.
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Petra a Pavla a zabývá se především exteriéru stavby a jeho stavebními úpravami.154 M.
Gaži se naopak svou pozornost upírá k interiéru kostela a jeho mobiliáři.155

5. Obraz Posledního soudu, kostel sv. archanděla Michaela, Pacov,
2. pol. 16. století
Autor: neznámý.
Technika: nenalezeno.
Restauroval: Objeveno a restaurováno v roce 1924.
Literatura: KUČA 2000, 929 – 930; POCHE 1980, 10 – 11;

Nástěnnou malbu Posledního soudu v pacovském kostele nalezneme na severní
stěně věže nad úrovní empory.156 Pacovská malba Posledního soudu je vyhotovena
kresebným stylem v jemných pastelových barvách (barvy mohly být sytější a postupem
času vyblednout). Malba se do dnešních dnů dochovala pouze ve fragmentárním stavu.
V horní části obrazu byl zobrazen Kristus v mandorle (Maiestas Domini), z nějž se
dochovala pouze chodidla opírající se o část mandorly.[29] Býk, vyobrazený po
Kristově levé straně, je symbol evangelisty Lukáše. Symboly ostatních evangelistů se
nedochovaly, ale s největší pravděpodobností v minulosti okolo Krista byly. Postavy ve
středním pásmu znázorňují v pokleku pějící apoštoly odloživších zlaté koruny157 (aurum
coronarium) symbolizující „mučednictví i podřízenost Kristu, neboť při římských
triumfech byly neseny koruny vládců poražených národů jako symbol podřízenosti
Římu.“158 Nad apoštoly vidíme fragment troubícího anděla, z něhož se na obraze
dochovala pouze jeho trubka. Ve spodní části obrazu je vyobrazena krajina s městem,
nebeským Jeruzalémem, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by obraz obsahoval scény
zmrtvýchvstání, pekla a ráje.
Přesnou dataci Posledního soudu v kostele sv. archanděla Michaela se mi najít
nepodařilo. Malířská výzdoba v kostele vznikala v několika etapách. Poslední soud
154
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v pacovském kostele je, dle dostupných informací,159 malbou raně renesanční.
V současné době neznáme zadavatele a ani autora nástěnné malby.

6. Obraz Posledního soudu, kostel sv. Jana Křtitele, Slavonice, 2. pol. 16.
století
Autor: neznámý.
Technika: nenalezeno.
Restauroval: Václav Špale (?).
Literatura: HOFTICHOVÁ 1997, 41.

O freskové výzdobě kostela se z odborné literatury mnoho nedozvíme, respektive
téměř nic. Informace o polychromii kamenných článků a o renesanční nástěnné malbě
s námětem Posledního soudu, která se zachovala v presbytáři kostela, nám podává
oficiální web města Slavonice160 a internetová stránka Slavonické renesanční
společnosti161, která v současné době kostel spravuje, ale i zde jsou informace velice
kusé. Stejné informace nalezneme i v útlém spisku „Slavonice: městská památková
rezervace“, který byl vydán jako průvodce po Slavonicích a byl vydán Slavonickou
renesanční společností. Ve slavonickém průvodci se o malbě Posledního soudu píše
následující: „V interiéru presbytáře byla nalezena renesanční malba Posledního soudu,
která je provedena na starší malované vrstvě.“162
Na obraze se nedochoval letopočet a ani iniciály autora či objednavatele, které
by nám o obraze prozradily víc. Nástěnná malba Posledního soudu se do dnešních dnů
dochovala pouze ve fragmentárním stavu.[30]
Uprostřed obrazu, v nebeské sféře je vyobrazen Kristus jako Maiestas Domini –
trůnící, obklopený mandorlou, žehnající pravou rukou. Po jeho levici vidíme klečící
postavu sv. Jana Křtitele, za jehož postavou je vyobrazen zástup postav. Mohlo by se
jednat o dvanáct apoštolů, o zástup světců či o čtyřiadvacet apokalyptických starců.
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Osobně bych se přiklonila k zástupu světců. Na pravé, špatně čitelné straně můžeme
tušit klečící postavu Panny Marie a za ní dvě postavy, zřejmě andělů s hudebními
nástroji (?).[31] Jedná se ikonogtafický typ tzv. Deésis – Panna Marie se sv. Janem
Křtitelem na obraze ztělesňují hlavní přímluvce u Boha. Pod Kristem, Pannou Marií
a Janem Křtitelem se vznášejí dva troubící andělé.
Ve spodní části obrazu se nejspíše odehrává drama zmrtvýchvstání. Lidé vstávají
z hrobů a jsou archandělem Michaelem (?), zobrazeným pod troubícími anděly,
rozdělováni na vyvolené a zatracené. V popředí jsou vyobrazeny tři postavy, jež se zdají
být vykázány z ráje. Natočením těla a nakročením nohou se zdá, že postavy přecházejí
z pravé části obrazu do levé, přičemž jedna z nich si v gestu značícím stud zakrývá
ohanbí a prsy, další postava jakoby v gestu zoufalství vzpíná ruce k nebi a třetí se otáčí
zpět k pravé části obrazu a pravou rukou ukazuje směrem k archandělovi Michaelovi.
Za postavami tří odsouzenců (?) se dochoval fragment muže, jemuž anděl právě pomáhá
vstát z hrobu. Na této části obrazu je patrné, že malíř, jenž obraz zhotovil, byl poučen
o zásadách perspektivy i proporcí lidského těla. Pravá část obrazu je značně poškozená,
proto si můžeme leda představit sv. Petra vítajícího před nebeskou bránou spravedlivé
duše. Na levé části obrazu, která se nám dochovala v lepším a čitelnějším stavu, je
vyobrazeno peklo s hříšníky, kteří směřují k pekelnému ohni. Postavy ďáblů se na
obraze nedochovaly. Celá kompozice je kresebně pojatá, což obrazu dodává jistou
lehkost a vzdušnost.

7. Obraz Posledního soudu, zámek Horšovský Týn, 1558
Autor: neznámý.
Technika: al secco na písčitovápenné omítce.
Restauroval: ak. mal. Pavala a ak.mal. Drhlíková 1980 – 1990, restaurátorský dozor
prováděla pravděpodobně Ludmila Drncová.
Literatura: BĚLOHLÁVEK 1985, 86 – 93; DČVU 1989, 66; DURDÍK 1999, 167 –169;
KUČA 1997, 194 – 197;
Nástěnná malba Posledního soudu v erbovním sále na zámku v Horšovském týně.
Erbovní sál se nachází v prvním patře vstupního křídla na východní straně zámku, které
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dal Jan mladší z Lobkovic postavit ve druhé etapě renesanční přestavby zámku.163 Sál
s lunetovou klenbou a bohatou malířskou výzdobou sloužil Janovi k reprezentačním
účelům. Nástěnné malby jsou inspirovány soudcovskou činností Jana mladšího
z Lobkovic a v r. 1558 je dokončil neznámý mistr164. Poslední soud je protějškem
obrazu s námětem zemského soudu. Zemský soud zabírá pět lunet165 v severní části,
lunetu šestou zdobí obraz Posledního soudu.[32] V tomto případě je Poslední soud
předobrazem soudu zemského.
Obraz Posledního soudu je silně poškozený v levé části. Poškození způsobila
komínová šachta, nacházející se zde v 19. století.166 Malba, kterou pravděpodobně
provedl některý domácí mistr starší generace, je provedena výstižnou a pružnou
kresbou, která je kolorována pestrými barvami. Obraz je komponován v tradičním
ikonografickém pojetí. Ve středu je vyobrazen Kristus jako Maiestas domini sedí na
oblouku duhy, nohy opřené o zemský glób, pozvedá ruce, aby bylo možno spatřit dlaně
s ranami po hřebech, kterými byl přibit na kříži a které připomínají jeho zmrtvýchvstání
a vítězství nad smrtí. Kristova postava je obklopená mandorlou, jež postupem času
vybledla a na obraze již není tolik zřetelná. Kristus je oděný do červeného pláště, tělo
má odhalené s viditelnou ránou na pravém boku, jež mu způsobil Longinus svým
kopím.167
Po Kristově pravici klečí Panna Marie oděná do modrého pláště a přimlouvající
se za ty, jež jsou souzeni. Za hlavou Panny Marie sedí na oblaku šest mužů, zbylých
šest bylo pravděpodobně vyobrazeno za temenem sv. Jana Křtitele a dohromady tvořili
sbor dvanácti apoštolů. Sv. Jan Křtitel klečící po Kristově levici je oblečený do
spodního bílého oděvu a zeleného pláště. Panna Marie s Janem Křtitelem jsou nedílnou
součástí kompozice Posledního soudu a společně tvoří tzv. deésis – hlavní přímluvce u
Boha. Ve spodní části obrazu vítá pár andělů blažené a spravedlivé před vstupem do
ráje. Za nimi je zobrazena skupina vyvolených, kteří právě vstupují do ráje. Vstup do
ráje není znázorněn jako brána či jiná architektura, ale je spíše naznačený a na obraze ho
můžeme jen tušit.
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Pekelná část obrazu se dochovala jen ve zlomcích. V centru mezi peklem a rájem,
přímo pod postavou Krista, je zobrazený osamocený ďábel mající podobu napůl člověka
a napůl kozla. Takovéto zpodobení ďábla, odvozené z antického satyra, je
charakteristické pro renesanční umění.168 Samotná scéna pekla se nedochovala. Jejími
jedinými pozůstatky jsou dvě v popředí sedící postavy.
Na zámku v Horšovském Týně byl ještě jeden obraz s námětem Posledního
soudu. Ten byl součástí série nástěnných maleb, kterými nechal Jan mladší z Lobkovic
vyzdobit kapli v jihozápadní věži při její rekonstrukci po požáru v roce 1547. Dle
dochovaných pamětních nápisů byly malby v kapli dokončeny okolo roku 1550.169
Malba Posledního soudu pokrývala západní stěnu kaple.

8. Apokalypsa, dům č. p. 517, Slavonice, 1568
Autor: neznámý; zhotoveno dle grafik Virgila Solise z Biblische Figuren a Apokalypsy
Hanse Holbeina.
Technika: fresco secco (?).
Restauroval: Josef Linhart 1930
Literatura: DČVU II/1 1989, 63 – 92; KUČA 2000, 708;MÍCHALOVÁ 2010, 55 – 70;
Výtvarné pojetí slavonické Apokalypsy v horní místnosti domu čp. 517
ovlivnil Virgil Solis svými Biblische Figuren (vydané v roce 1560). Apokalypsa byla
nepochybně zhotovena místním malířem.170 Místnost kdysi sloužila jako modlitebna
protestantů. Dvacet jedna kresebně pojatých scén zakomponovaných v hluboké
schematické krajině popisně, ale zjednodušeně, jak bylo blízké lidovému projevu,
ilustrují jedenadvacet kapitol ze Zjevení sv. Jana. Hlavní výzdoba spočívá na podstavci
tvořeného malovanými arkádami.[33] Ikonografický program rozsáhlého cyklu začíná
na severním konci východní stěny, přičemž první pole zůstalo prázdné. Pod
rámovanými obrazy probíhají nápisy odkazující na jednotlivé kapitoly. J. Krčálová
připodobňuje cyklus k „někdejším špalíčkovým knihám, v nichž byla nejednou
zachycena právě Apokalypsa.“171 Kromě V. Solise byla pro malíře inspirací nejspíš také
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Apokalypsa Hanse Holbeina, malíř však „zmírnil protipapežskou tendenci a děj
aktualizoval dobovými kroji“172. Slavonická Apokalypsa je jediným vyobrazením
Janova Zjevení v renesančních interiérech.

9. Obraz Posledního soudu, hrad Grabštejn, 1569
Autor: neznámý.
Technika: fresco - secco
Restauroval: Martin Martan, 2005 – 2009.
Literatura: DČVU1989, 77; OETTEL 2013, 7 – 96

Nástěnná malba Posledního soudu zdobící hradní kapli sv. Barbory na hradě
Grabštejn je součástí bohatého malířského programu vzniknuvšího kolem roku 1569173
(datum je hned několikrát zapsáno v malovaných kartuších – třikrát v klenbě, jednou na
jižní straně a dvakrát na straně severní). [34]Kaple, manýristický skvost Čech s bohatou
výpravou prozrazující hrůzu z prázdné plochy, pro manýrismus tolik příznačnou, je
dnes řazená mezi „nejpůsobivější renesanční prostory českého venkova.“174
Objednavatelem nástěnných maleb kaple byl zámecký pán, vicekancléř dr. Jiří Mehl ze
Střelic,175který hrad koupil od pánů z Donína a následně starý gotický hrad přestavěl na
renesanční zámek. Malíř kaple není bohužel znám.
Kompozice Posledního soudu na klenbě s bohatým komparzem „je obklopena
okrouhlými poli s mnoha-figurovými christologickými výjevy a alegoriemi Ctností
a Hříchů.“176 Poslední soud je rozpracován na největší ploše ve čtrnáctiúhelném
medailonu. Scéna je rozdělená do tří sfér. Horní nebeské sféře dominuje Kristus sedící
na oblaku, jenž je zahalen do drapérie spadající mu až k nohám a volně mu vlající za
zády. Svůj pohled Kristus upírá dolů na dramatickou scénu vyvolení a zatracení
odehrávající se pod ním. Pravá ruka Krista v gestu vyvolení směřuje k nebi, kdežto ruka
levá je v gestu zatracení namířena k zemi. Mrtvý prostor okolo Krista pokrývají andělé.
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Ten vpravo drží v ruce palmovou ratolest, jež prvotní církev přijala jako symbol
vítězství nad smrtí177 či jako symbol mučedníka.178 A ten vlevo svírá v ruce meč
symbolizující spravedlnost nebo je symbolem mučedníka (stejně jako palmová
ratolest).179 Vedle anděla s palmovou ratolestí je vyobrazena Panna Marie s rukama
sepjatýma v prosebném gestu a s pohledem upřeným ke Kristu. Za ní se nacházejí další
tři ženy. Naproti, vedle anděla svírajícího meč, je vyobrazen klečící Jan Křtitel
s pohledem vytočeným ke Kristu, za jehož zády se skrývá anděl nesoucí kříž, jeden
z nástrojů Kristova umučení, a postavy apoštolů. Medailon obklopují čtyři andělé
troubící do čtyř světových stran s tvářemi nadmutými vzduchem.
Střední pásmo obrazu je téměř prázdné a zdá se, že odděluje nebeskou sféru od
sféry pozemské. Pouze pod oblaky, na nichž sedí Kristus s nebeským sborem, jsou
zobrazeni dva andělé troubící na obě strany, pod nimi jsou načrtnuti dva démoni
vznášející se na fantaskních zvířatech. Spodní pozemská část je zaplavena lidmi
vyčkávajícími na svůj ortel. Jedni se s prosebnými gesty obracejí k nebi, druzí již
v zoufalství padli na zem a s gesty značícími hrůzu a děs očekávají rozsudek. Zástup
lidí hlídají andělé, aby ďáblové nebrali do pekla i ty, jež jim nepatří. Uprostřed se
odehrává zápas o duši mezi andělem a pekelníkem. Další démon drží za vlasy ženu,
kterou se snaží stáhnout do pekla.
Zcela vlevo je zobrazeno peklo s démony, kteří zatracené duše odnášejí do
ohnivé jámy, kde si hříšníci budou odpykávat svůj trest v podobě věčných muk
pekelných. V popředí je namalován démon s člověkem přehozeným přes rameno, jehož
se pekelník právě chystá hodit do jámy pekelné. Scéna pekla je zaplněna postavami
zatracených lidí vzpínajících ruce k nebi v poslední marné snaze vyprosit si u Soudce
milost a odpuštění.
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10. Obraz Posledního soudu, Martinický palác, Praha, do r. 1634
Autor: neznámý; vznik částečně podle grafického listu Jana Sadelera st. zhotoveného
podle předlohy Christopha Schwarze.
Technika: temperová malba na omítce.
Restaurováno: při celkové obnově paláce v letech 1966 – 1972 Z. A E. Crhovými, B.
Matějkou a J. Hegrem.180
Literatura: DČVU II/1 1989, 63 – 92; MAZAČ 2008, 127 – 131; POLÁČKOVÁ 2011,
49 – 52; POCHE/PREISS 1977, 28, 137

Nástěnnými malbami v kapli Martinického paláce se zabýval především Vít
Mazač ve své rigorózní práci „Monumentální malby mezi pozdní gotikou a barokem
v pražských svatyních“ z roku 2008. Dalším důležitým zdrojem, který se věnuje obecně
české renesanční nástěnné malbě, a který nám podává informace i o výzdobě paláce, je
příspěvek Jarmily Krčálové „Renesanční nástěnná malba v Čechách a na Moravě“,
který najdeme v knize Dějiny českého výtvarného umění II/1. Stavebně historickým
průzkumem se zabýval E. Stach v roce1967. V roce 2011 napsala Daniela Poláčková
pod vedením Magdalény Hamsíkové bakalářskou práci na téma „Martinický palác
v Praze za vlastnictví Jiřího Bořity z Martinic a jeho následovníka Jaroslava Bořity
z Martinic. Architektonická podoba a výzdoba“.
Výmalba kaple Martinického paláce, jedna z nejkvalitnějších maleb v pražských
sakrálních interiérech souvisí s manýrismem přinejmenším grafickými předlohami.
Není znám přesný rok vzniku nástěnných maleb. Jarmila Krčálová uvádí, že vznikly asi
až v druhém desetiletí 17. století a stále ještě těžily z rudolfínské tradice.181 Podle
kvalitně dochovaných maleb na klenbě kaple můžeme usuzovat, že byl autor maleb
orientován na jižní Německo. Grafická předloha vznikla v prostředí mnichovského
dvora Viléma V. vévody bavorského a jejím předobrazem byla malba182 Christopha
Schwarze (1548, Mnichov – 1592, tamtéž). Schwarze, stejně jako ostatní umělci
pracující na území rekatolizovaného Bavorska, pracoval podle jasného ikonografického
návodu vrchního uměleckého intendanta Friedricha Sustrise. Zásluhou Sustrise a
180
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Schwarze vznikla jedna z nejvlivnějších předloh vyobrazení Posledního soudu.
K popularitě tohoto díla přispěla reprodukce rytá do mědi Joanem Sadelerem st. (1550,
Brusel – 1600 Benátky či Augsburg), jež se do Mnichova přistěhoval z Nizozemí a na
mnichovský dvůr se spolu se svým otcem, Aegidiem Sadelerem, dostal v roce 1588.
Sadelerova grafika má inovativní kruhový formát navazující na představu „zemského
okrsku“,183představující pozemský život. Sadelerův mědiryt inspiroval v kapli
Martinického paláce především výjev s námětem Posledního soudu
Celá plocha soukromé kaple je pokryta malbou. Stěny jsou pokryty běžnou
malovanou tapetou žluté a modré barvy, skládající se z geometrických obrazců.184
Klenba oratoře je rozdělena do čtyř kápí. V každé kápi se nachází nástěnná malba
zobrazující jednu scénu vztahující se k smrti a posmrtnému životu. Scény Pekla, Ráje a
Posledního soudu jsou doplněny výjevem Dobré smrti. [35] Ikonografie scén Pekla,
Posledního soudu a Nebe vychází, jak jsem se již zmínila, z grafické předlohy J.
Sadelera. Kruhový formát předlohy musel malí upravit na formát trojúhelníkový.
Současně musel také zredukovat počet figur. V malém klenebním poli autor mohl
zobrazit jen hlavní postavy se zjednodušeným komparzem.
V jižním klenebním poli je výjev Posledního soudu a je koncipován jako deésis
s postavou Krista. Kristus, vyobrazený jako Maiestas Domini, sedí na duze, nohama se
opírá o zeměkouli a ruce má vytočeny dlaněmi ven směrem k divákovi, tak aby byly
vidět rány po hřebech. Panny Marie klečící po Kristově levici je oděna
v modročerveném oděvu a sv. Jan Křtitel, po Ježíšově pravici, je oděn ve skromném
šatě, pravděpodobně velbloudí kůži. V dolní části se odehrává scéna vzkříšení mrtvých.
Ve středu obrazu archanděl Michael drží v pravé ruce ženu a pomáhá jí vstát z mrtvých,
levou rukou ukazuje na nebesa. Michaelův oděv se skládá z červeného spodního a
žlutého svrchního šatu, za ním vlaje modrý plášť. Vpravo od anděla je vyobrazena část
pekla, na kterou navazuje samotný výjev zachycující pekelnou scénu. Vlevo jsou
vyobrazeni zmrtvýchvstalí, obracející se v prosebných gestech ke Kristu. Postavy
Krista, Panny Marie a sv. Jana Křtitele jsou pojaty v o dost menším měřítku než postavy
zmrtvýchvstalých a archanděla Michaela. Což společně s odstupňováním barev (vpředu
jsou použity teplé barvy výrazných a jasných, vzadu pak barvy studené a světlejší)
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dodává výjevu perspektivní hloubku a v divákovi vyvolává pocit dálky, v níž je
zobrazen Kristus společně s přímluvci.
Vpravo od scény Posledního soudu, v západním poli klenby, je rozveden výjev
Pekla, vyvedený v odstínech červené a žluté barvy na černém pozadí. Jen na pár postav
zavržených malíř použil barvu světle růžovou. Peklo je vyobrazeno jako ohnivá řeka,
přes niž vede most. Most však nespojuje Nebe a Peklo, jak tomu bývalo185, ale dva
břehy plné zatracených hříšníku. Mezi zatracenými jsou vyobrazeny také dvě figury,
vyobrazené každá na jednom břehu řeky, jež upoutají naši pozornost. Pravděpodobně se
jedná o protestantské reformátory. [36] Jejich přítomnost v pekle je logická, vzhledem
k tomu, že Jaroslav Bořita z Martinic v té době patřil ke skupině mladé katolické
generace.186 Podotkněme však, že Martinic nechal do pekla umístit také katolické
hodnostáře. Pod klenebním polem se scénou pekla je umístěna luneta, která je zdobena
nástěnnou malbou, zobrazující sv. Jiřího zabíjejícího draka.
Malba ve východní kápi klenby znázorňuje námět nebeské blaženosti společně
s korunovací Panny Marie. Ve středu obrazu sedí na modrošedém oblaku Panna Marie,
vyobrazená čelem k nám. Nad ní se vznáší na oblaku Bůh Otec a Syn. Na vrcholku
výseče je vyobrazena ve zlaté záři holubice, symbolizující Ducha svatého. V dolní části
obrazu jsou vyobrazení světci, církevní hodnostáři i prostí věřící, kteří se za postavou
Panny Marie ztrácejí kdesi v dálce. Panna Marie je oděná do červeného spodního
roucha, přes nějž má přehozený modrý plášť. Bůh Otec, vyobrazený ze tříčtvrtečního
profilu, je oblečený do bílého roucha a zlatého pláště a stejně jako Panna Marie sedí na
modrošedém oblaku. Pravou rukou žehná a levou se opírá o sféru. Syn, vyobrazený
z profilu a oblečený do rudého šatu, má v pravé ruce žezlo, které je odznakem
autority.187 Bůh Otec i Bůh Syn mají kolem hlavy vyobrazenou svatozář. V pravém
rohu výseče jsou vyobrazeni kardinál s biskupem a v levém rohu biskup s mnichem.188
V západním klenebním poli se nachází scéna Dobré smrti189 (Poláčková ve své
bakalářské práci používá název Posledního pomazání).190 Výjev byl značně poškozen a
185

HALL 2008, 345.

186

Obrazy Posledního soudu jsou nástrojem společenské kritiky. Buďto mohou být na obrazech
znázorněnypostavy vladařů, duchovní či národní světci, v pozitivním smyslu, (většinou umístěni
v nebeské sféře po boku Krista). Nebo mohou být, v negativním slova smyslu, konkrétní politické
osobnosti umístěny do pekla. Znázornění politických a náboženských antagonistů v pekle mělo starou
tradici.
187
HALL 2008, 510.
188
MAZAČ 2008, 129.
189
MAZAČ 2008, 128.

56

současný stav je výsledkem rekonstrukce.191 Na rozdíl od ostatních výjevů, které jsou
pojednány ve výrazných a jasných barvách, je obraz Dobré smrti pojat šerosvitně.
Z tmavého pozadí se vynořuje ve světlejších barvách vyvedený hlavní motiv, na němž
je vyobrazen umírající na svém lůžku, k němuž přistupuje kněz, aby mu udělil poslední
pomazání. Za lůžkem s baldachýnem se skrývá smrtka, držící v ruce kopí, jímž se
chystá umírajícího zasáhnout. V pravé výseči je zobrazen stůl se zátiším, které tvoří
nejrůznější objekty. V levém rohu se snad nachází postava, jejíž úlohu nelze pro silné
poškození této části jistě určit. 192

11. Epitafní obraz Posledního soudu, kostel Panny Marie před Týnem,
Praha, 1604.
Autor: Jan Jindrovský, Ferdinand von Eysern, zhotoveno dle grafické předlohy Jana
Sadelera st. vyryté podle předlohy Christopha Schwartze.
Technika: spodní část obrazu technika secco neznámého složení na středně hrubé
omítce; horní část technika mastné tempery.
Restauroval:Alena Moravcová, Tomáš Moravec, 1996 – 1997.193
Literatura: FIALA 1994, 37; JAKUBEC 2011, 163 – 183; MAZAČ 2008, 41 – 42, 120;
PEŠINA 1967, 226; ŠRONĚK/ROHÁČEK/DANĚK 1999, 295 – 306; VACKOVÁ
1969, 131 – 156; VLČEK 1996, 100 – 109; ZAP 1855, 9 – 21

Velkolepá mnohafigurová nástěnná malba Posledního soudu je namalována na
jižní zdi chrámu nad varhanní kruchtou kostela. Malba měří asi dvanáct metrů na výšku
a pět metrů na šířku.194 Ve starší literatuře se o malbě zmiňuje pouze Karel Vladivoj
Zap, od té doby bylo dílo pro svou špatnou čitelnost odborníky přehlíženo. Celková
restituce díla nastala až po jeho restaurování, které bylo provedené v letech 1996 – 1997
Alenou a Tomášem Moravcovými. Důležitým příspěvkem, jenž nás s dílem seznamuje
podrobněji a ze kterého budu především vycházet, je studie Michala Šroňka, Jiřího
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Roháčka a Petra Daňka uveřejněná v roce 1999 v časopise umění pod titulem „Václav
Trubka z Rovin – studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze“. Dalším
důležitým zdrojem, jenž se nástěnnou malbou v Týnském chrámu zabývá, je rigorózní
práce „Monumentální malby mezi pozdní gotikou a barokem v pražských svatyních“
z roku 2008 od Víta Mazače.
V kapitole věnované epitafům jsem se již zmínila, že hlavním konzumentem byl
střední městský stav, jehož početnou vrstvu tvořili nobilitovaní měšťané, k nimž se řadí
někteří příslušníci nižší šlechty.195 Oblibu si získaly jak u měšťanů katolického vyznání,
tak i u měšťanů vyznání protestantského. Dále jsem se zmínila také o skutečnosti, že je
složité určit, zda měli příznivci jednotlivých konfesí specifické konfesijní epitafy se
svou zvláštní ikonografií.196 S obdobným problémem se setkáváme i u epitafu Václava
Trubky z Rovin, jenž byl objednavatelem díla. Informace o jeho životě nám poskytuje
výše zmíněný odborný příspěvek od M. Šroňka, J. Roháčka a P. Daňka.
Václav Trubka se stal v roce 1589 spolu se svým otcem Karlem erbovním
měšťanem a dostal přídomek z Rovin. Od roku 1592 studoval na univerzitě v Altdorfu
a v roce 1597 se stal v Praze bakalářem a krátce působil jako učitel. Byl dvakrát ženatý.
S první ženou Ludmilou Dědíkovou se oženil v roce 1598, po její smrti uzavřel v roce
1603 druhý sňatek s Kateřinou Mazánkovou. Udržoval kontakty s pražskou
humanistickou společností a také s týnským literárním bratrstvem. Trubkova úzká vazba
ke kostelu Panny Marie před Týnem nasvědčuje tomu, že byl utrakvistického vyznání
a jeho studia v Altdorfu naznačují, že mu nebylo vzdáleno kalvínství, případně učení
českých bratří.197 Monumentální malbu Posledního soudu v kostele Panny Marie před
Týnem, která měla připomínat památku jeho otce i celého rodu Trubků z Rovin, nechal
Václav Trubka zhotovit v roce 1604. Na týnském obraze Posledního soudu začal jako
první pracovat takřka neznámý malíř Jan Jindrovský. Kvůli neshodám se zadavatelem,
o kterých se dočteme v knize „Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách“ od
Zikmunda Wintera,198 Jan Jindrovský od zakázky odstoupil a rozpracované dílo
dokončil jiný malíř, Ferdinand z Eysern199 patřící mezi významné představitele
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rudolfínského malířství, který byl pravděpodobně seznámen se soudobou produkcí
jižního Německa, snad s díly Hanse Rottenhammera.200
O Ferdinandovi z Eysern máme podrobnější informace. Zikmund Winter
pokládal Ferdinanda za jednoho z předních německých měšťanských mistrů rudolfínské
doby.201 Narodil se na Malé Straně a jeho matka Marie Ottová byla sklenářka. V roce
1572 se stal na pět let žákem Matyáše Hutského a roku 1588 vstoupil do staroměstského
malířského cechu. Téhož roku získal měšťanské právo na Malé Straně, kde postupně
koupil dva domy, které v roce 1599 a 1600 prodal a odstěhoval se na Staré Město.202
Na Starém Městě obdržel měšťanské právo až o čtyři roky později. Od roku 1600
se dochovaly zprávy o jeho činnosti v malířském cechu, o přijímání učedníků, sporech
i platbách pokut. Ferdinand z Eysern zemřel v roce 1624.
Práce na malbě Posledního soudu probíhaly následovně. Václav Trubka nejprve
jednal o provedení malby s malířem Janem Jindrovským, který vybral „mustr“203, tedy
předlohu v podobě grafického listu, který následně sloužil jako závazná předloha
„kompozice i detailů celého obrazu.“204 Jednalo se o mědiryt Posledního soudu Jana
Sadelera st. zhotoveného podle návrhu Christopha Schwartze. Podle výsledků
technologického průzkumu a uměleckohistorické analýzy se úloha Jana Jindrovského
neomezila jen na výběr grafické předlohy, ale malíř začal na nástěnné malbě také
pracovat, což dokazuje nejen jiná technika použitá v dolní části obrazu, ale také
výtvarná kvalita, kterou jsou postavy zavržených a spasených zhotoveny. Skupiny
spasených a vyvolených jsou namalovány méně zručnou rukou a v odlišné barevné
škále. Horní část je vymalována teplými, zářivými barvami, kdežto ve spodní části
převažují tóny modré, šedé a bílé barvy. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že spodní
část malby „byla mnohem více poškozena zvlhnutím omítky a následným opadáním
barevných vrstev.“205 Rozdíly jsou patrné také v pojetí figur v jednotlivých částech
obrazu. Postavy v dolních partiích jsou vyobrazeny velmi toporně a jejich obličeje
včetně portrétů fundátora a jeho rodiny jsou vyobrazeny dosti stereotypně. Horní část
byla i lépe zvládnuta po stránce kompoziční na rozdíl od spodní části, v níž viditelně
malíři působilo nemalé potíže přenesení „původního kruhové kompozice grafické
200
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předlohy do obdélného formátu nástěnné malby.“206 Oproti tomu autor horní části se
s kruhovou kompozicí vypořádal podstatně obratněji a zároveň se mu podařilo v obraze
zachovat dynamičnost kruhové kompozice grafické předlohy včetně odstínění
jednotlivých prostorových plánů.
Ikonografický program týnského Posledního soudu vychází, stejně jako jeho
kompozice, ze Sadelerovy grafické předlohy.207 [37] V horní části trůní Kristus soudce,
sedící na duze a nohama se opírající o zemský glób. Ruce má vytočené dlaněmi ven,
aby divák mohl spatřit rány na dlaních způsobené hřeby. Kolem Kristovy hlavy jsou
zářivými barvami namalovány v soustředných kruzích paprsky, hlavy andělů a široká
škála dalších postav – v horní části andělé s nástroji Kristova umučení, v dolní světci a
proroci stojící na oblacích. Čtyři andělé troubí do čtyř světových stran. Troubící anděl
vyobrazený pod figurou Krista čelem k divákovi spojuje horní polovinu obrazu s dolní
polovinou, která je provedena hůře, tmavšími barvami i jinou technikou.
Charakteristická postava anděla táhnoucího za ruku ženu, rozděluje dolní část obrazu na
dvě poloviny. Napravo zmrtvýchvstalí stoupají k nebi, nalevo jsou postavy shazovány
anděly s plamennými meči z oblak dolů a odvlékány ďábly do pekla. Původně byl celý
výjev lemován dekorativním pásem s malovaným vzorem probíjeného ornamentu
(Beschlagwerk), v současnosti je ve spodní části malby ornament zničen.208
V ikonografii obrazu se setkáváme se zajímavým detailem, s absencí postavy
Panny Marie po pravici Krista, která dokazuje, že obraz vznikl v rozporném prostředí
české reformace na počátku 17. století. V 15. a 16. století se v kostele Matky Boží před
Týnem, v hlavní svatyni českých utrakvistů, udržoval silný mariánský kult. V chrámu se
dochovala plastika sedící Panny Marie z doby před rokem 1420 od Mistra týnské
kalvárie. Díla s mariánskou tematikou vznikala i v mladší době. Kolem roku 1470 byly
pro tento kostel pořízeny dva protějškové obrazy Madony a Krista bolestného
typologicky navazující na českou deskovou malbu třetí čtvrtiny 14. století. 209 Tato díla
nám dokazují, že na tomto poli není rozdílu mezi ikonografií utrakvistickou a
katolickou210. V 17. století v důsledku vyostřených vztahů mezi katolíky a nekatolíky
byla postava Panny Marie z obrazu Posledního soudu vypuštěna, ačkoliv na Sadelerově
206
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mědirytu je figura Panny Marie vyobrazena po pravici Krista. Důležitou roli mohl hrát i
studijní pobyt Václava Trubky na univerzitě v Altdorfu, která byla kalvinisticky
orientovaná. Kalvinisté odmítali úlohu Panny Marie jako prostřednice mezi Bohem a
lidmi a současně se velmi kriticky stavěli k jejímu zobrazování v chrámech. Další
odlišností v ikonografii týnského Posledního soudu je postava po levici Krista.
V klasické ikonografii by měl být na tomto místě vyobrazen svatý Jan Křtitel ten je však
nahrazen postavou tajemného krále.[38]Také v dolní části obrazu došlo k autorským
změnám, do skupiny vyvolených byly vmalovány portréty členů rodiny Trubků a snad i
císaře.[39]
Ve spodní části malby se nachází latinsky psaný pamětní nápis, osvětlující
okolnosti vzniku díla, včetně jména donátora a datace. Nápis je namalován zlatým
písmem ve dvou fakticky stejných obdélníkových nápisových polích umístěných vedle
sebe v jedné rovině. Nápisová pole jsou rozdělena erbem Karla Trubky z Rovin.
Znakem nobilitovaných měšťanů z Rovin je „modrý štít, v jehož patě je oblak, ze
kterého vyniká obrněná ruka svírající v pěsti zlatého hada s červenou korunkou, had se
kolem ruky ovíjí. Na štítě kolčí přílba s červeno-zlatými a modro-zlatými přikrývadly a
s točenicí týchž tinktur.211 Pod týnskou malbou je znázorněn jen základní znak bez
přílby a klenotu v oválném, zlatě lemovaném poli.212 [40] V pravém nápisovém poli je
psáno:
HAEC CAROLI MONITU VENCESLAUS TRUBCA PARENTIS QUEM VETAT A
ROVVIN STEMMA LATERE DEDIT HUC OCULOS MENTEMQUE TUAM
REFER OPTIME LECTOR EXTREMUMQUE PUTA NON PROCULESSE DIEM.
Pod touto částí je podepsán M. IOAN CAMPA (NUS). Pod tím se dále píše:
VENCLAVI IMPENSIS PICTA HAEC MONUMENTA SUPREMI IUDICII
MONSTRANT. SUPER AETHERE IUDICE CHRISTO: QUALIS ERIS FLETUS
CUM IUDEX DIXERIT ITE. V levém nápisovém poli nápis pokračuje v líčení
Posledního soudu: QUALIS EBIT PLAUSUS CUM DIXERIT
IPSE VENITE ILLE PIIS CAELUM SED INIQUIS PANDET AVERNUM. Pod ním je
podepsán M.AND(REAS):MARCH.(IO)ZDIAR.[41, 42] Pro lepší orientaci uvádím
volný překlad latinské části nápisu uveřejněného v článku Studie o měšťanském
mecenátu v rudolfínské Praze:
211
212

FIALA 1994, 37.
ŠRONĚK/ROHÁČEK/DANĚK 1999, 298.

61

„Tento památník dal zhotovit Václav Trubka na památku svého otce Karla, aby zabránil
upadnutí rodu z Rovin do zapomnění. Posuď sám svýma očima a svým duchem, vážený
čtenáři, a věř, že poslední den již není daleko. Mistr Jan Kampánus. Na náklady
Václava Trubky malovaný památník ukazuje Nejvyšší soud. Nad nebesy soud Kristův.
Jaký bude pláč, až soudce řekne: odejdi! Jaké bude jásání, až týž řekne: přijď ke mně!
Onen otevře zbožným nebe, odpadlíkům však podsvětí. Mistr Ondřej Marchio ze
Žďáru.“213
Obraz Posledního soudu v kostele Marie Boží před Týnem je bez pochyb
výjimečným dílem. Mimořádné je, že nejenže známe fundátora, okolnosti vzniku díla,
grafickou předlohu, ale i autory, Jana Jindrovského a Ferdinanda z Eysern. Obraz je
také monumentální ukázkou uměleckého díla, které vzniklo v pražském měšťanském
utrakvistickém prostředí.

213

ŠRONĚK/ ROHÁČEK/ DANĚK 1999, 302.
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