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Hlavní myšlenky práce 

 

V disertační práci představuji část českých iluminovaných rukopisů z fondu 

někdejší roudnické kanonie. Iluminované rukopisy roudnické vstoupili jako celek 

do středu uměnovědného zájmu již před více než sto lety díky dvojici proslulých 

studií Maxe Dvořáka. Řada jeho závěrů byla však později zpochybněna (především 

Eugenem Dostálem) a snad i to byl jeden z důvodů, proč se dlouhou dobu k jejich 

podrobnějšímu ucelenému zpracování nikdo nevracel. Soustavněji se tématem 

roudnické knihovny zabývala snad jen historická obec (především Ivan Hlaváček a 

Jaroslav Kadlec). Dlouhou dobu přitahovala roudnická kanonie pozornost jako 

domnělé centrum tzv. české devotio moderna, historické bádání poslední dobu však 

tuto spojnici do značné míry relativizovalo (Pavel Spunar, Pavel Soukup, Zdeňka 

Hledíková). Z hlediska uměnovědného byl pak zásadním impulzem k novým 

pokusům o řešení této problematiky souborný Katalog iluminovaných rukopisů 

Knihovny Národního muzea v Praze, vydaný r. 2000. Ve fondech Národního muzea 

se totiž nachází většina dochovaného roudnického fondu. Díky bohaté bibliografii 

i obrazovému doprovodu v Brodského katalogu byly položeny solidní základy pro 

novou etapu výzkumu. O část takového výzkumu, soustředěnou na segment 

datovatelný do druhé třetiny 14. století, jsem se pokusil v předkládaném textu.  

Abych mohl své závěry formulovat na co nejpřesvědčivější bázi, bylo nezbytné 

věnovat adekvátní prostor i historickému pozadí, na němž knihovna vznikala. 

Postava zakladatele kanonie byla nověji zhodnocena v pracích Zdeňky Hledíkové, 

dějinám kanonie věnoval se především Jaroslav Kadlec. Pozornost věnovaná 

dokumentům, které po sobě roudničtí kanovníci zanechali, poodhaluje mnoho 

z toho, v jakém klimatu se pohybovali. To ukazují na mnoha místech v prvé řadě 

záznamy roudnických nekrologií. Známější roudnické nekrologium v rukopise NK 

XIX B 3 doplňuje vesměs opomíjený fragment nekrologia chovaný v třeboňském 

archívu (SOA Třeboň, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e), jehož 

základní edice je v práci publikována. Obě nekrologia ukazují velmi plasticky, že 

roudnická kanonie byla nedílnou součástí roudnického mikrosvěta, v němž i ti 

nejběžnější obyvatelé mysleli na její blaho (a tím jistě i na spásu své duše). Oproti 

nekrologiu v rukopise NK XIX B 3 má třeboňský fragment tu výhodu, že je exaktně 

datován (1458-1464). Ač tak vypadává z vytyčených časových hranic, lze na něm 

názorně demonstrovat vztah obce ke klášteru. Byl-li takto štědrý v polipanském 



období, jistě není přehnané představovat si předhusitskou situaci kanovníků 

v adekvátně příznivých barvách. To má dopad nejen na dějiny každodennosti, ale i 

na přísun uměleckých děl do kláštera, na něž pamatují i nekrologia – obrazy, sochy, 

okna i knihy. Ve vztahu k obrazům je s odkazem na příslušný záznam v nekrologiu 

kodexu NK XIX B 3 navrženo, že by bylo možné původní provenienci proslulé 

Votivní desky Jana Očka z Vlašimi, chované dnes ve sbírkách Národní galerie 

v Praze, spatřovat přímo v kanonii. Ve vztahu ke knihám je upozorněno na fol. 86r 

tamtéž, zaznamenávající skon laického iluminátora Herusska, který měl mnoho 

posloužit klášteru skrze své umění. Domnívám se, že tento záznam v podstatě 

vylučuje, že by přímo v kanonii byla činná iluminátorská dílna, jakkoli o písařských 

aktivitách samotných kanovníků není třeba pochybovat (k nim viz naposledy práce 

Adély Novákové). Třeboňské nekrologium pak přináší určité podrobnosti, které 

zpřesňují naše znalosti o rodině Jana Smiřického ze Smiřic, jemuž roudnické 

dominium před smrtí náleželo. 

Dříve, než je přistoupeno k vlastnímu katalogu, je stručně představena roudnická 

knihovna jako celek, tedy i v době václavské a mladší. Pro Roudnici samu je i zde 

upozorněno na některé donace, především KNM XVI A 8, věnovaný Roudnici 

Adamem z Nežetic. 

Po husitských válkách splynul fond roudnický se zbytkem knihovny kanonie 

v Sadské, zničené husity, což justifikovalo, aby byla věnována alespoň dílčí 

pozornost též knihovně v Sadské, potažmo tomu, co je známo z jiných knihoven 

sadských kanonií. Ze sadské knihovny se zdaleka nedochovalo tolik rukopisů jako 

z Roudnice, avšak mnohý z dochovaných kodexů je iluminován. Čelné místo zde 

zaujímá Bible ze Sadské, snad z 80. let 14. století (KNM XIII A 8, XII A 19, XIII 

A 10). Bibli datuji do 80. let. Snad až z následujícího desetiletí pochází rukopis XV 

A 7, jehož velmi umná vegetabilní bordura s květem orlíčku dokazuje širší rozliv 

impulzů, formulovaných v Čechách v dvorské dílně Václava IV. Přirozeně ne 

všechny rukopisy sadské knihovny mohly dosahovat stejných kvalitativních výšin, 

o čemž poučují nás například rukopis KNM XII C 5.  Téměř by se již chtělo věřit, 

že právě podobné rukopisy dokládají domácí sadskou klášterní produkci, avšak 

takové závěry nemusí být nutně správné. Na fol. 209r rukopisu KNM XII C 5 

najdeme v dolní borduře černý štít se třemi stříbrnými břevny. Je nanejvýš 

pravděpodobné, že tento erb má referovat na rod pánů z Kunštátu a Poděbrad. Zdá 

se tedy, že i zde jde o mimoklášterní donaci, tentokrát od rodu, jehož zářná chvíle 



měla přijít až v dobách následných po vzniku kodexu. Každopádně poskytuje kodex 

XII C 5 další důkaz o tom, že augustiniánské kanonie nebyly nijak uzavřenými 

ostrovy a že udržovaly čilé styky s vnějším laickým světem. 

V sadské knihovně nalézáme také rukopisy z produktivní dílny Mistra Pavlových 

epištol. Na zadním přídeští rukopisu KNM XII B 8 lze číst přípis „Fratres 

Saccenses salutant  Karlowyenses“ (Sadští bratři zdraví Karlovské), což dokládá 

styky i mezi jednotlivými kanoniemi. Podobnou indicii mohl by představovat i znak 

v rukopisu XII B 16, rovněž ze sadské knihovny a vyzdobený stejně tak Mistrem 

Pavlových epištol. Původně stříbrné, dnes ovšem již notně zčernalé pole znaku, na 

němž spatřujeme červenou heraldickou lilii a polopostavu madony, ukazuje 

poměrně nepochybně na nějakou církevní institucí, konkrétní linie zůstává mi však 

prozatím utajena (Litomyšl?). 

Za touto částí následuje stať věnovaná základnímu určení filigránů u většiny 

roudnických papírových rukopisů. Část dizertace věnovanou historickým 

souvislostem a představení fondu uzavírá pracivní soupis roudnických rukopisů.   

   

Vlastní katalog je rozdělen do pěti skupin.  

První část katalogu soustředí se především na tzv. Misál Jana IV. z Dražic, KNM 

XIII B 9. Po komparaci s časově blízkými památkami, přičemž je učiněna snaha o 

vyrovnání se s některými atribucemi v novější literatuře, je konstatována značná 

osamělost tohoto rukopisu v dochovaném českém knižním fondu. Bylo zároveň 

konstatováno, že ač byl kánonový list do kodexu vlepen, vznikal nepochybně 

zároveň s ním a byl do něj od počátku určen, jak prokazuje srovnání s iniciálou Te 

igitur. Předchozí část misálu však s částí mešního kánonu není sourodá. Opět jiná 

výzdoba je v třetí části kodexu (jiný florátor). Kánonový list byl vlepen i do 

Chotěšovského misálu, NK XIV C 3, který bývá s Dražicovým misálem kladen do 

stejné dílny. Chotěšovský misál je však výrazně kvalitnější a čerpá vydatné poučení 

z deskové malby, navíc je také chotěšovský kodex mladší. 

Druhou část katalogu uvozuje sice kodex KNM XII A 15 (tzv. Sampsonův kodex), 

u něj však nemohla být než opětovně konstatována solitérnost jeho zjevu 

v dochovaném fondu. Naproti tomu kolem Misálu KNM XIII B 14, jehož původ je 

nejistý, podařilo se seskupit několik rukopisů alespoň částečně stejného základního 

charakteru (XII A 5, XII A 7, XVI A 3, částečně pak sadský rukopis XVII A 1 a 

možná též sadský kodex XVI B 7, kde však je nepochybný alespoň částečný 



francouzský podíl). Ač nejsou uvedené kodexy nikterak výtvarně vynikající, jejich 

větší množství dokládá existenci dílny, která se zabývala tímto druhem výzdoby. 

Kánonový list Misálu XIII B 14 je přitom zdoben výjevem Ukřižování, jež se 

v základním rozvržení postav odvolává na styl zachovaný nám již v Misálu 

Dražicově.   

Ornamentální iniciály jsou určující i v třetí části katalogu (zvláště KNM XIII A 3, 

XII A 4 a XII A 13), zde však dostává často prostor naturalisticky pojaté listoví, 

které zdá se prozrazovat přímou inspiraci běžnou středoevropskou vegetací. 

Rukopis XII A 13 je uvozen iluminací s Davidem žalmistou. Rysy Davidovy se 

přitom nápadně blíží rysům sv. Vojtěcha v rukopise pražské kapitulní knihovny KK 

G 5. Kapitulní kodex byl možná objednán přímo Janem IV. z Dražic, to však může 

být v souvislosti s roudnickým XII A 13 pouhá shoda okolností. Kodex XII A 13 je 

hypoteticky zařazen alespoň do stejné dílny jako kodex KK G 5, který je nejspíš 

starší. 

Ve čtvrté části katalogu jsou představeny kodexy kolem díla KNM XIII A 13, 

Augustinus super Iohannem (dílna Mikuláše z Prahy). Rukopis XIII A 13 je datován 

kolofonem v přívazku s rejstříkem, který byl napsán r. 1360, hlavní spis musí tedy 

pocházet nejpozději z tohoto roku, spíše je však starší. Navzdory početné skupině 

v roudnickém fondu mají zdejší rukopisy pouze nedostatečnou vypovídací 

schopnost o malířském a teologickém rozhledu dílny, jejíž styl kotví nejspíše v 

Itálii. Mnohem závažnějším svědkem o šíři jejich možností je Niská bible (Muzeum 

w Nysie, Nysa, PA 3883), na jejímž konci vypodobnil se ilumínátor Mikuláš 

z Prahy se svými dvěma druhy, a svatojiřský brevíř NK XIII E 14e. Stylu Niské 

bible přibližuje se nejvíce kodex KNM XV A 9 ze sadské knihovny. Stylová 

sourodost Niské bible, datované r. 1354, a kodexu KNM XV A 9, který zdá se 

pokročilejší než ostatní rukopisy této dílny z Roudnice, vnáší oprávněné 

pochybnosti o možnosti odvozovat z r. 1360 v kodexu XIII A 13 byť i jen relativní 

chronologii. Pokud Niská bible svým vyspělým stylem prezentuje mladší stadium 

dílny, pak bylo by třeba kodex XIII A 13 a jemu příbuzná díla vnímat jako starší a 

datovat je nejdříve k roku 1350 či do druhé poloviny čtyřicátých let. Opustíme-li 

však představu progresivního vývoje, pak můžeme si celkem neproblematicky 

představit, že oba styly byly v dílně aktivní souběžně. Konečně třetí možností, mě 

osobně asi nejvzdálenější, bylo by rozdělit skupinu do několika stylově blízkých, 

jinak však izolovaných skupin. Mimo skupinu Augustinus super Iohannem je dílně 



nejblíže třetí mistr v kodexu Liber depictus (ÖNB Wien, cod. 370), možná 

vyučenec Mikuláše z Prahy, jistě však stylový souputník. 

Jádrem páté části katalogu, v níž vzpomenut je i Mistr Křižovnického brevíře 

(KNM XII A 3), jsou tři rukopisy, v nichž domnívám se spatřovat odjinud 

neznámého malíře, jehož nazval jsem si Mistr Ponížení Jobova (KNM XVI A 15, 

XV C 2, pars, a XVII A 15, pars). Do jisté míry příbuzný je ještě malíř kodexu XV 

A 3, jiný zajímavý a opomíjený zjev knižní malby dané periody, nejspíš však již 

příslušník mladší výtvarné generace. 

 

Úhrnem lze konstatovat, že byť se v roudnickém fondu nesetkáváme většinou 

s prvotřídními díly, obohacuje naše poznání knižní malby o řadu odjinud 

neznámých akcentů a naše představa o ní tak získává výrazně větší plasticitu. 
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