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"Kostely, kaply kláštery,

oltáře,

bořiechu napořád,

to vše

lúpiec, berúc, mordujíc,
diechu: "Tot' jest dobrý náš

řád"

Václav, Havel a Tábor čili rozmlouvání o Čechách roku 1424

Několik desetiletí husitských Čech patří k těm obdobím národních dějin
názorů

v jejichž interpretaci historiografií lze vysledovat zásadní polarisaci
odvozenou zejména v
filosofického
mohly

dřívějších

zaměření pisatelů.

zároveň

dobách

od subjektivního konfesního nebo

Táborské oddíly putující pod znamením kalicha tak
řemeslných vrahů stejně

býti loupežnými rotami

čelící

národními bojovníky za ideály pravdy a víry
některých spisků

Apologetickému rázu

nepříliš

četnou,

invasi sil feudální reakce.

pečlivý výběr

odpovídal i

jako pro jiného

fakt opírající se

jednak o

relativně

rozšiřující

pramennou základnu, jednak o práce Wácslava Wladiwoje Tomka,
později

Františka Palackého a

vyvražďovali

ani

kteří

i ženy a

před uměleckými

svých

Dějinách

Pekaře

i Josefa

V tomto sporu o smysl husitských
brutalitě husitů,

ale novými nálezy a edicemi se

dějin

se

opakovaně

národa

českého

napsal: "zástupové

outokem na ty kláštery a kostely, kterýchžto
Vypáčivše dveře

ozdoby,

oltáře,

jejich násilím,

potřískali

na ideové

pozornost i mnoha

jeho vzniku a zejména

Předložená

v myšlenkovém

kněží

svědectví
rozjitření

se nezastavilo

Palackého, který ve
obořili

se

středověku,

počínaje

českými

rozšíření

práce se snaží sledovat ve

světě

nejprve

nejvíce byli v nenávisti vpadli.

varhany a obrazy svatých, vandalismem do té doby u

soustavnější
kořeny

ničení

v nich všecky ke službám Božím

neslýchaným." Husitskému ikonoklasmu byla
věnována

politické odpůrce, ale

vypalovali kostely a kláštery a jejich

díly. Dovolávat se zde mohli i

za klasické.

setkáváme s argumentací o

likvidovali nejen své angažované
děti,

obecně

považované

postupně

spisy

určené

Pražanův

70. lety minulého století

historiky,

při čemž

jejich názory

jsou rozdílné.

čtyřech

kapitolách vývoj kultu

předhusitských

ikonofobů

obrazů

teoreticky

vystupující proti nadměrnému uctívání obrazů, husitský ikonoklasmus v praxi a
v závěru se pokouší o shrnutí a výklad dostupných poznatků.
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Při

shromažďování

materiálů

bylo pracováno vedle citované literatury i

s novodobými edicemi dobových pramenů, které, pokud byly sepsány v tehdy běžné
latině,

jsou voriginále v poznámkovém aparátu rozsáhleji citovány. Vzhledem

k těmto citacím

středověkých

pramenů

aparátě,

je nutné

upozornit, že latinský výraz posvátný obraz (latinsky ymago sacra)

představoval

v poznámkovém

deskovou malbu, ale rovněž reliéfy, rytiny či sochy, tedy

nejen

označováno

prakticky

uměleckého řemesla.

může

včetně

každé dílo v chrámovém prostoru

jím být

produktů

1

Pokud bylo možno, bylo

přihlédnuto

i k zahraniční produkci, která oproti

domácím titulům pracuje s poněkud odlišným okruhem citovaných prací, kde
s čestnou výjimkou Františka Šmahela a několika dalších jsou minimálně zastoupeny
výsledky

české

historické práce, a naopak, v dobách minulých se v

minimálně přihlíží

rozdíl, kdy práce

českých autorů

se koncentrují na jednotlivých aspektech husitského

zahraničním historikům

specificky tuzemský jev,

se tento nejeví jako nijak

ale je nahlížen v souvislejším vývojovém kontextu

se s projevy ikonoklasmu

setkáváme

v jiných územních celcích, kdy bývá obvykle spojován s
ikonoklasmu

mohou

být

jednak

i v

pozdějších

teoretické

příjemců

nejsou

nebezpečné.

Výbušný charakter

dávají teprve masy, které ve svého druhu davové hysterii,
rozřezávají

hesla,
jejich

a

dějin

obyčejnému

obrazy, strhávají sochy a
životu. Tyto živelné

ničí

bouře

stoletích a

určitými revolučními

spisy,

sofistikovaných paradigmat teologie a teleologie, které samy o
elitní kruh

ojedinělý

středověku.

Skutečně

Zdrojem

dílech

k výsledkům evropské badatelské práce. Za markantní považuji i

ikonoklasmu, zatímco

evropského

českých

zvraty.

odvozené

sobě

projevům

ze

omezeny na
ikonoklasmus

horlivě vyplňují

podsunutá

vše krásné, co je jinak tak vzdálené

mohou vzniknout v

době

anarchie, kdy

se hroutí dosavadní výkonná moc státu anebo naopak tehdy, kdy stát z politických
důvodů

ne-Ii

tyto projevy obrácené většinou vůči jeho politickým odpůrcům mlčky toleruje,

přímo

schvaluje.

I v

českých

zemích známe mimo husitské období

dalších period, kdy se projevovaly tendence k ikonoklasmu:
během

několik

kalvínskou reformaci

krátké vlády Fridricha Falckého (obrazoborectví v katedrále sv. Víta na

Pražském

Hradě)

a období po

převratu

v

říjnu

1918 (stržený Mariánský sloup na

Milena Nedvědová, Sémantická analysa staročeského slova obraz, in : Listy filologické, Ie,
1976, s. 75 ad.; Milena Bartlová, Imago. K pojetí obrazu v předhusitské a husitské době, in :
Umění, XXXX, 1992, s.277.
I

3

Staroměstském náměstí

do

důsledků,

a

ničení

soch sv.Jana Nepomuckého). Domýšlíme-Ii pak věc

což projevem ikonoklasmu svého druhu nebyla zpupná snaha

komunistického režimu o likvidaci památek na
majetku

klášterů,

bourání

kostelů ....

Praha, 21.8.2006
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"vykořisťovatelské" třídy,

konfiskace

1. K pojetí obrazu ve

Mentalita
kvalitativně

pojetím

středověku

středověkého člověka představuje

zcela odlišný jev, který byl formován

světa

řádu

předmět měl

stvořeného

kosmu

svou úlohu odvozenou od Božího

Teocentrická interpretace
Bohem,

záměru

a

klíčem

k pochopení celého

věda,

interpretací tohoto primárního pramene veškerého

ukázalo nezbytným už vzhledem k použitému stylu a
tohoto pramene. Mnozí
Písma Svatého
jednoznačnou

učenci

vysvětlit

se pokoušeli na

některé

bezprostřední

společenské

odpověď.

Církevně

teologie, která

vědění,

nespojnou strukturou

něž

bible

schválené

křesťanského

představovalo

částí

nepřinášela

exegetické

spisy

pojetí světa a

vodítko pro výklad bible. Písmo Svaté obohacené

o tento "poznámkový aparát"

což se

zkoumání jednotlivých

jevy na

církevních učitelů se pak staly integrální součástí
vytvořily interpretační

poněkud

základě

světa

kde každý jev a každý

souvztažného systému bylo Písmo Svaté. Vznikla samostatná
se zabývala

současností

dobovým filosoficko-teologickým

křesťanském učení.

založeným na

vycházela z harmonie

v porovnání s naší

subsidiárně

jakési universální kompendium výkladu

světa.

Zkoumáme-Ii interpretaci mnoha jevů ve světě středověku, musíme se nejprve
ptát, jaké stanovisko vůči nim zaujímá Písmo Svaté. Zatímco v řadě případů bible
buď mlčí

nebo její zmínky jsou kusé či nejednoznačné, v případě obrazů nacházíme

poměrně jednoznačně
řečeno češtinou
věcí,

formulované stanovisko

Bible kralické:

"Neučiníš sobě

kteréž jsou na nebi svrchu, ani

těch,

explicitně vyjádřené

v knize Exodu

rytiny, ani jakého podobenství

kteréž na zemi dole, ani

těch,

těch

kteréž u

vodách v podzemí. Nebudeš se jim klanět ani se nedáš svést, abys jim sloužil!,,2.
V páté knize

Mojžíšově

je tento zákaz

ještě

vyřezávanou

zesílen vyslovením prokletí nad

člověkem,

který by zhotovil

Jehovovi.

Také v Isaiášově proroctví Bůh v této souvislosti

nebo litou sochu coby

věc

odpornou

praví: "svou slávu

nikomu nedám,,3. Starý Zákon pak připomíná, že Jahve Židy, kteří přestoupili jeho
zákaz a dali se svést ke

klaněním

modlám,

skutečně

trestal. Také v Novém

v listě apoštola Pavla Římanům se objevuje kritika věřících, kteří

Zákoně

prostřednictvím

"Non facies tibi sculptile neque omnem similitudinem, que est in celo desuper, et que in
terra deorsum, nec eorum, que sunt in aquis sub terra. Non adorabis neque coles." Ex 20,4.
3 "Gloria meam alteri non dabo nec laudem meam sculptilibus." Is 42,8.

2

5

proměnili

zobrazení, jež uctívali,

slávu neporušitelného Boha

v cosi podobného

obrazu porušitelného člověka .
4

základě těchto

Na

církve se již

poměrně

biblických citací se zdá

křesťanských

záhy v jednotlivých
směrů,

jiných náboženských

vyskytuje

uvnitř

katolické

obcích, snad též pod vlivem

kult posvátných

z Damašku již v dobách Starého Zákona byly
Ostatně

paradoxem, že

obrazů.

Podle Jana

používány obrazy ve svatyních.

již v 1. knize královské Starého Zákona se popisuje

umělecká

výzdoba

Šalamounova chrámu, všelijací ty býci, cherubové, lvi, jež by vlastně s ohledem na
Boží

přikázání

příchodem

neměli

změnil

do Palestiny se

putování sinajskou pouští se
svůj nebezpečný

spatřit světlo

nikdy

Podle originálního názoru

celkový kulturní kontext, nomádský život

proměnil

náboženský

světa.

při

v stabilisovaný státní útvar, kde obraz ztrácí
proměňuje

charakter a

svou funkci na pouhou

dekoraci. 5 Je však nutné si uvědomit, že církev recipovala při christianisaci
starověkého

světa

transformovala a

celou

nově

apokryfy a legendy

řadu

původně

reintegrovala do

pohanských

křesťanské

projevů

nauky. Již

mluví o tom, že sám Ježíš nechal namalovat

Vysvětlení

předlohy

postavení

obrazů

století ve spise De spiritu sancto

tomu, kdo je na

v reálném

světě,

které se nemohlo

křesťanským teologům.

vyjádřil

jeho vzor. Athanasius z Alexandrie
něm

svůj

portrét a

vlastnoručně

obraz Panny Marie.

autoritu Písma Svatého, náleželo

v

které

raně křesťanské

poslal jej králi Sýrie Adgarovi nebo, že evangelista svatý Lukáš
namaloval podle živé

kultu,

učil,

přímo opřít

o

Svatý Basil Veliký ve 4.

názor, že úcta vzdávaná obrazu

přechází

že kdo se klaní obrazu, klaní se

na

zároveň

něm znázorněn.

Řehoř I. Veliký v době svého pontifikátu na přelomu 5. a 6. století se musel

vyrovnat s myšlenkovými proudy v západní církvi, které obrazy odmítaly. Ve svém
dopise

biskupovi Serenovi kritisuje jeho obrazoborectví a naopak vyzdvihuje

služebnou úlohu
vlastně

obrazů

jako svého druhu didaktických

i christianisace) nejširších mas. Dá se

vedle kázání

kněze

pomůcek

předpokládat,

modelu edukace (a

že tehdejší katecheze

na motivy z Písma Svatého se omezovala na

memoraci

základních liturgických textů jako Vyznání víry, modlitba Otčenáš nebo Desatero jež

4 " .. Mutaverunt gloriam incorruptiilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis"
Rom 1,23.
5 Joseph Gutmann, Sacred Images: Studies in Jewish art from Antiquity to the Middle Ages,
1989, s.163.
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převedeno

pro snazší zapamatování bylo záhy
nadsázky by se dalo snad
doplňováno nástěnnými

světců

Krista,
utrpení

Páně

a a

hovořit

i do rýmované podoby. S trochou
kultuře,

o audiovisuální

kdy slyšené slovo bylo

malbami nebo tabulovými obrazy s výjevy ze života Ježíše

světic,

jejichž

prostřednictvím

věřící

si

mohli

zpřítomnit

a posít svoji úctu ke svatým. Slyšené slovo kazatele i

viděný

visi

obraz,

který na rozdíl od kázání proměnlivého podle cyklu liturgického roku zůstával pevnou
tvořily

konstantou,

poučení

zdroje elementárního

věroučných článcích.

o základních

Toto pojetí obrazů jako scripfura laicorum mělo svůj význam v době, kdy většina
věřících

nedokázala

číst

a psát, a

spolu s mluveným slovem jim

právě

obraz se zdál být vhodným médiem, aby

zprostředkoval

pochopení

nábožného obsahu. Svatý

Řehoř se také zamýšlel nad postavením posvátných obrazů v liturgii, které chápal
diferencovaně,

když rozlišoval

prostřednictvím obrazů čemu
obrazů,

aby

připomínaly

se mají

obrazům

se

věřící klanět.

a mezi poznáváním
spatřuje

Isidor Sevillský

poslání

události ze života Krista a svatých.
středověku

Po dobu raného

klaněním

mezi

neuplatňovala

se

dnes tak vysoce hodnocená

estetická kritéria, související s moderním chápáním kategorie krásy. Zatímco
člověk

soudobý

vnímá u

středověkého

díla výtvarného

prioritně

jeho hodnotu estetickou a současně i

předků,

v

době

svého vzniku byl obraz

náboženských informací a symbolických
mohla uplatňovat i hlediska
církevního

umění

byla

umění

vystaveného v galerii

svědectví umělecké vyspělosti

primárně

reflektován jako specifický nositel

významů, při čemž

později parciálně

se zde

společenské representace 6 . Masovým konsumentem

nevzdělaná

majorita

věřících,

které

umění,

aby splnilo své

didaktické poslání muselo být srozumitelné; výjimku potvrzující pravidlo
dvorské a monastické, do
mohly projektovat i
Ale i

nějž

náročnější

vzdělanci

našich

se vzhledem k zaměření na dobové

tvoří umění

společenské

elity

filosofické a teologické spekulace.

v rámci dobových filosofických a teologických

představ

v duchu maximy Nihil pulchrius ipsa pulchritudine odvozovali krásu výtvorů lidských
rukou od nedostižného vzoru, kterým byl

člověk, příroda

a

vlastně

celý kosmos

stvořený

Bohem. Tato nenapodobitelná dokonalost se stala limitujícím kritériem; ne

nadarmo

umělci,

podezřívání

Boží trest

kteří mimořádným

ze spolku s

stejně

ďáblem

nebo

výkonem

překračovali

přinejmenším,

jako stavitele babylónské

7

obvyklé hranice

byli

že jejich vzdornou pýchu stihne

věže. Výjimečnou

spirituální kvalitu mohlo

dosáhnout vzhledem ke svému původu jen několik obrazů ať již byly zázračně
vytvořeny

z vůle Boha jako

předobrazu

obrazů

acheiropoetos nebo

namalovány podle živého

Panny Marie svatým Lukášem. Nejen ony, ale i celá

se těšila mimořádné úctě věřících,

která výrazně

řada

posvátných

přesahovala

rovinu

pouhého zobrazení ad recordationem.
Obecně
četných

se

legend

světec měnil

věřilo

v zázračnou moc

dosvědčujících

výraz obličeje,

Vzor

nejvýznamnějších

poutníků

a s nimi i související

schválení.
němž

se

očekávali

alespoň

zázračný

jak

považované za

zázračné

vytvářet

vyobrazení

nebo

v Clairvaux,

rozměrů

v mnoha místech se jej
něj

oficiální církevní

zázraky a od

v rámci kostelního prostoru se
podobě

něhož

naděje.

dočkaly

věřící

Obrazy
specifické

všelijakých zdobených

spontánně

rámů

se rozvíjející do

kritisuje svatý Bernard, opat cisterciáckého kláštera

který v karikujícím zjednodušení prohlašuje, že se

krásné obrazy

stovky

kult kolem milostného obrazu o

a schrán, rouch či votivních darů. Kult obrazů
neočekávaných

a

působícím

zobrazení v

krve, zobrazený

každoročně přitahovaly

do níž vkládali spásonosné

běžných

tvůrci

posilovali

nebo potrestal nesvědomité

příjmy působil lákavě

jako o

presentace odlišující je od

krůpěje

místním kultem a dosáhnout pro

přímluvu

zvláštní

obraz ronil

poutních míst, které

Ale i v rámci farnosti se mohl

začalo hovořit

ještě

a tuto víru

promlouval k uctívačům

rouhače.

pokusili napodobit

obrazů

svatých a

věří

světec

se, že

je tím

větší,

věřícím předvádí

čím

je jeho obraz

barevnější 7 .

Zatímco v západní

polovině křesťanského světa

se otázka zobrazování Boha

a světců řešila na úrovni teologických diskusí, v Byzantském císařství vlivem zdejší
společensko-politická

situace argumenty některých teologů posloužily k odůvodnění

zásahu státní moci vůči nadměrnému kultu obrazů. První ikonoklastický
byzantského

císaře

Lva II. byl vydán v roce 725 a za vlády arménské dynastie v

následujícím století, s výjimkou
802,

představovalo

edikt

několika

obrazoborectví

let panování

oficiální

císařovny

společenskou

Ireny v letech 780-

doktrínu. Tak mohlo

docházet přes pasivní odpor ikonodulů ke zničení většiny starších maleb a mosaik
s náboženskou tématikou, které byly nahrazovány neutrálními náměty ptáků, stromů

6 Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst,
Mtinchen 1993, s. 11 ad.
7 S. Bernhardi Apologia ad Guillelmum Sancti Theodori abbatem. (ed.) Schlosser, Julius von,
Quellenbuch zur Kunstgeschichte des abendlaandischen Mittelalters, Wien 1896.
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nebo

závodů

různé

v hipodromu. Objevují se

proč

názory,

došlo k tak radikálním

názorovým proměnám a zejména proč je prosazovala státní moc. Údajně uctívání
obrazů

bylo vnímáno jako pohanský zvyk, který

měl

za následek Boží

hněv

podobě

v

prohraných bojů s nastupující arabskou armádou. 8 Pravděpodobnější může být
vysvětlení,

že šlo o

důsledek

napjatých

světem,

mohly sehrát i kontakty s islámským
vystoupil proti

vztahů

mezi

císařskou

mocí a církví;

svůj

rozhodně

kde chalíf Jazid II. roku 721

císař

zobrazování Božských i lidských postav. V roce 754 se

Konstantin V. rozhodl

překonat

pasivní odpor velkých

klášterů

a

řeholníků

svoláním

koncilu do Hierei poblíž Konstantinopole; tento nejvyšší církevní orgán
jednoznačně

neschválil

náboženských

děl.

V

době

orationes tres. Podle
němu

obrazů,

společenské

aktuální

příslušných

obrazy vedle

vztažena k

ničení

ale vydal

vyrábění

zákaz

vliv

sice
nových

věnoval sporům

polemiky Jan z Damašku

o

pasáží v díle De fide orthodoxa spis Pro sacris imaginibus

něj

obraz obsahuje podobenství Boha; úcta k obrazu není
něhož

samotnému, ale ke Kristovi podle

je obraz zhotoven.

Dokonalým uctíváním je možné ctít jen samotného Boha, obrazy pak mohou být
ctěni

jako

jen takovou
stvořiteli

měrou

úcty již ze své podstaty odlišnou od

všehomíra. K obdobným

názorům dospěl

jedinečné

úcty k Bohu

i patriarcha Konstantinopole

Nikefor v dalším spise Apologeticus pro sacris imaginibus a mnich Theodor Studita
ve spise Antirrhetici tres adversus iconomachos. Stoletá etapa obrazoborectví se
definitivně
konfesně

uzavírá úmrtím
neutrální

umění

císaře

němž

Teofila, po

předcházejících

v reakci naopak ikonodulové

let, aby získali volný prostor

ničí

pro

obnovenou produkci ikon.
Teologická diskuse nad

povahou náboženských

nikajském koncilu v roce 787, který
tradicí církve.
klaněním

Právě

zde bylo

od svého Božského
který je
v

bylo pak s

obrazům,

konečnou

učení

obrazům

vývojově

nemůže

vyšším

být

platností stvrzeno

Belting, c.d., s. 164 - 184.
9

na II.

starobylou

tzv. proskinésis, uctivým
stupněm

předmětem

vzhledem k dalším

koncilem, který se jednal v letech 867 - 872.

8

a

vyvrcholila

Bohu. Obraz, který je sám o

tak nikdy

Bohu. Toto

úctu k posvátným

rozlišení mezi

výhradně

předobrazu,

výhradně určen

císařství

přijato

náležejícím posvátným

latreia, která má být vzdávána

odůvodnil

obrazů

sobě

odlišný

stejného kultu,

projevům

čtvrtým

úcty tzv.

ikonoklasmu

konstantinopolským

Široce komentovaný jev ikonoklasmu se stává podnětem i pro teology
západního světa, aby i oni se pokusili interpretovat kult posvátných obrazů. Papež
Hadrián I. schválené

závěry

koncilu v Nikeii zaslal

nejvýznamnějšímu

vládci

západního křesťanského světa Karlu Velikému. Reakcí teologů franckého dvora byla
polemika proti přijatému usnesení a východnímu způsobu uctívání obrazů vůbec,
kterou pod názvem Libri Carolini sive Caroli Magni Capitulare de imaginibus sepsal
pravděpodobně

Theodulf z Orleánsu. Ten

podrobené obvyklému

koloběhu

zpochybňuje

obrazy jako mrtvé
kromě tvůrčí

vzniku a zániku, které

předměty

fantasie

umělce

se svatými nemají zcela nic společného; naopak vyzdvihuje úctu k ostatkům svatých
a vyznavačů. Pisatel Libri Carolini zaujímá velmi skeptické stanovisko k představě,
že by obrazy mohly působit zázraky, protože Bible jako nejvyšší věroučná autorita o
tom mlčí. Toto zpochybnění zázraků však není ještě považováno za dostatečný
důvod

k odstraňování obrazů ze svatyň, kde obrazy mají svou úlohu při výzdobě a

zkrášlení posvátných prostor, při připomínání příběhů svatých věřícím a jako
scriptura laicorum pro
Tuto triádu
z Autunu a

poučení nevzdělaným.

později

později

ve spise De gemma animae

přejímá

Bernard z Clairvaux. Sumarisací

ve 12.století Honorius

středověkého

poznání

je

obsáhlé dílo Petra Lombardského Sententiarum libri quattuor, které recipuje starší
rozlišení dulia - latria,
oprávněně

při čemž

vzhledem ke

Vtělení

Boha v Kristu si ten zaslouží

oba dva druhy úcty. Tyto myšlenky rozvinul Tomáš Akvinský, který

nový pojem hyperdulia pro
neoddělitelně

vyjádření

tělu,

specifické úcty ke Kristovu

spjato s jeho Božskou podstatou, a

následně dospěl

vytvořil

které je

k závěru, že

vzhledem na Božskou podstatu Krista stejná úcta jako k němu samému může být
prokazována i obrazu Krista nebo Kristovu kříži. Pokud jde o účel obrazů Tomáš
Akvinský

opět převzal

starší gregoriánskou myšlenku o obrazech co by médiích

náboženské informace negramotným,

k čemuž dodal, že tak se

k lepšímu zapamatování tajemství víry a

příkladů

zároveň

poslouží

ze života svatých, a povzbudí

zbožnost9 .
Svatý Bernard z Clairvaux se otázky církevního
úvah v Apologii ad Guillelmum

určené

formálně

umění

svému

dotkl na okraji svých
příteli

a

pozdějšímu

9 "Fuit autem triplex ratio institutionis imaginum in ecclesia: Primo Ad instructionem rudium
qui eis quasi quibusdam libris edocent, secundo: ut incamationis mysterium et sanctorum
exempla magis in memoria essent dum quitidie oculis repreasentatur, tertia ad excitandum
affectum quodex visis efficacius incitatur quamex auditis."

lO

životopisci opatovi Vilémovi z Saint Thérry1o. Podle Bernarda vnitřní krása vyplývající
ze vztahu k Bohu je

nesrovnatelně

krásnější

vnější

než všechny

ozdoby. Do

takového kostela se sice sbíhají zblízka a zdaleka lidé, avšak více obdivují krásu
obrazu než ctí svatost Bernardovi neunikl ani sociální aspekt problému, když postavil
do protikladu vysoké výdaje na
situací chudiny a

doporučoval

pořizování

nákladných

Negativní pohled na obrazy

neutěšenou

potřebným spolubratrům.

nezůstal

uprostřed různých

křesťanského

dlouho jen doménou
obrazů

Východu. Názor považující uctívání posvátných
i

s

v duchu apoštolské církve, aby se výdaje duchovních

institucí spíše obrátily k charitativní pomoci

se projevil

uměleckých děl

jako projev modloslužebnictví
Evropě, ať

náboženských sekt v západní

již šlo o

anglické lolardy nebo flagelantské sekty v Durynsku 11. Snad nejvlivnější byla
společnost

náboženská

valdenských založená zprvu koncem 12. století lyonským

obchodníkem Petrem Valdezem, která našla své stoupence i v dalších evropských
zemích.
učení

Ikonofobii valdenských je nutno hodnotit v kontextu jejich biblistického

proklamujícího návrat k prvotní chudé církvi, které odmítalo a priori stávající

církevní praxi a popíralo tak nejen kult
ku

příkladu

desátky, donace,

obrazů

jako jeden z jejích

kněžská svěcení,

odpustky,

projevů,

poutě, učení

nichž všech nenacházelo v Písmu Svatém zmínky. Kritika

obrazů

ale

očistci,

o

Závěrem

různých typů

součástí

společnosti.

lze shrnout, že

úcty

o

se tak v pojetí

valdenských liší od byzantského obrazoborectví tím, že se stává integrální
kritiky celé soudobé

rovněž

vytvořila

křesťanská

rámec pro kult

teologie

obrazů

prostřednictvím

jako integrální

diferenciace

součásti křesťanské

kultury, tím spíše že obrazy pro svou visuální stránku se zdály být vhodným médiem
pro

šíření

víry i pro vlastní

v delikátní
v

hranici

modloslužbě,

však

mezi

pastorační

povolenou

činnost.

úctou

Jistá rozpornost se skrývala

k obrazům

která mohla být reflektována teologicky

jejímu

vzdělanými

nevzdělanými obyčejnými věřícími.

10

SfY. pozn.7

II

František Šmahel, Husitská revoluce I, Praha 1993, s.146 a 152.

II

a

zneužitím

jedinci, nikoliv

2. Předhusitské Čechy: intelektuálové proti obrazům?
V poslední

čtvrtině

příchozími německými

14.století se s

kolonisty objevují

v Království Českém první ohlasy učení valdenských s jejich kritikou společenských
poměrů,

markantnějším projevům

jejichž

církevní inkvisice. Valdenští po

sobě

době patrně

v té

ještě

nezanechali, nebo lépe
původci.

nedochovaly psané prameny, jejichž by byli

dokázala zabránit

řečeno

Naše znalosti jsou tedy

limitovány tím spíše, že jediné zdroje pocházejí z katolického
upozorňovali

s valdenskými je

reflektována ku

příkladu

nepřehlédnout,

že

k

obecně

výrazně

prostředí,

kteří

na jejich údajné bludy a protokoly Svaté inkvisice. Otázka ideové

husitů

spojitosti

po nich se

patrně

složitější.

mnohem

Pokud je takto

Aeneem Silviem Piccolominim v jeho Historii

přiřazení

české,

nelze

husitského hnutí, tohoto zcela nového fenoménu,

známému a teritoriálně evropsky

rozšířenému

heretickému hnutí, mohlo mít

i axiologický rozměr. 12
Při

percepci

intelektuálové,

sociálně

počínaje

kritických

rakouským

Waldhauserem až po skupinu
Drážďanského,

Mikuláše z

názorů měli

augustiniánským

příchozích

Drážďan

významnou úlohu

z

Němec

kanovníkem

zahraniční

Konrádem

Fridricha Eppingeho, Petra

nebo anglického mistra Petra Payneho. Snahy

o reformu církve nebyly žádným specificky

českým

evropského duchovního klimatu vrcholného

jevem, ale

středověku,

představovaly součást

které našlo

svůj

výraz

v hnutí nové zbožnosti tzv. devotio moderna nebo porýnském mysticismu. Církev
aspirující na

světskou

moc

převzala průvodní

odchylovala od modelu apoštolské církve
kumulovala ve svých rukou
se

rovněž

tak

mimořádně

mimořádně aktivně

známky této moci a tak se stále více
vyjádřené

v Písmu Svatém. Církev

velký pozemkový majetek a její

angažovali ve

světském životě,

představitelé

jehož projevy si

"knížata církve" také záhy osvojili.
Kritické výhrady nabyly na
současná

existence dvou, a

intensitě

později

jež se navzájem napadali a

s vypuknutím církevního schismatu, kdy

dokonce krátkou dobu

vylučovali

tří, "náměstků

Kristových",

svého protivníka a jeho stoupence

z všeobecné církve coby heretiky, narušilo samotný základ
a relativisovalo dosavadní platné konstanty. Ožívají

společenského

představy

systému

o zániku

světa,

"ab ecclesia catholica recedentres impiam Valdensium sectam atque insaniam amplexi
sunt" Aeneae Silvii Historia Bohemica, Fontes rerum Regni Bohemiae, I, Praha 1998,
XXXV
12 •.

12

příchodu

Krista,

jednak s úklady Antikrista, apokalyptickými výjevy a Posledním soudem.

Právě

spojené jednak s nastolením Božího království na zemi po druhém

pohoršující události kolem dvojpapežství (a
nasvědčovat úspěšnému

Antikristovu

později

působení,

dokonce trojpapežství) se zdály

které se projevovalo ve

zlořádech

v církvi.
Konflikt na vrcholku církevní hierarchie
až dosud

způsobil

zakrývala mnohé negativní jevy s nimiž na mikroúrovni

života byl šlechtic nebo

měšťan

velmi

často

papežských provisí a reservací obsazování beneficií
z nich pouze

čerpaly

příjem,

mnohoobročnictví,

zpětně

které

potřebnou

přitahovaly

i klášterní komunity, kde chování mnoha

zbytečné,

nezpůsobilými

vystupňována

osobami s

daleko k prvotním

prostřednictvím

askeze a

odříkání;

platili

i jejich kumulací v

oprávců

řeholníků mělo

samotné

sobě

bránilo obsazování míst

církevní a mravní kvalifikací. Pozornost

ideálům

systému

osobami, které

a na výkon vlastních duchovních funkcí

zástupce. Nemorální podstata takovýchto jevů byla
takzvaného

každodenního

konfrontován. Papežský fiskalismus

umožňoval

sloužící k vydržování nákladného dvora

podobě

erosi církevní autority, která

řády

protože i mimo jejich klausury je možné vést

mravů

mnohdy velmi

se pojednou zdají být

důsledným

dodržováním

zákona Božího dokonalý život. Na rozdíl od sousedního Polska se dochovaly
visitační

protokoly a akta

korektorů

kléru, které

dokumentující mravní poklesky duchovních,

představují

byť

nelze

bohaté pramenné zdroje

nevidět,

že se jednalo o jevy

vlastní pouze před husitským Čechám 13.
Jako průsečík reflexe všech těchto rozporů se zrodil požadavek vnitřní obrody
křesťanství

vládu a
příjmy,

a návratu k modelu prvotní církve, která si již

shromažďovat

bohatství; za

postačitelné

jež by posloužily k základní

církve. Apoštolská chudoba

obživě

neměla

nárokovat

světskou

pro její život se považovaly takové

duchovních a výkonu

měla zároveň opět přiblížit

církev

pastýřské

obyčejným

služby

lidem a

umožnit duchovním s nimi prožívat jejich každodenní starosti. Vzhledem k tomu, že
církev

středověku

představovala

oblastmi života tehdejší
spjat se

společenskými

fenomén, který byl úzce propojený se všemi

společnosti,
změnami.

požadavek nápravy církve byl
Reformátoři

ostatně

neoddělitelně

nepředpokládali

nijaké

ed. Ivan Hlaváček-Zdeňka Hledíková, Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis
annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae, Praha 1973;
Antonín Podlaha, Akta korektorů duchovenstva diecése pražské z let 1407 - 1410, Praha
1921.
l3
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revoluční společenské
Právě

panovníka.
sledoval

zvraty, ale spoléhali na reformní úlohu aristokracie a zejména

tento postoj konvenoval politickým koncepcím Václava IV., který

omezení

přílišné

církevní

autonomie,

jak

nasvědčují

jeho

s arcibiskupem Janem z Jenštejna, známý spíše utopením generálního
méně

z Pomuka, nebo proti tomu

vikáře

kostnickým koncilem, umožnil rychlé
přitažlivé

rozšíření

vyčítán

i

reformních myšlenek, které pro

již svou novostí a snad i jistou "módností".

Církevní instituce disponovaly jak již bylo
bohatství vystavovaly navenek i v

Jana

známá episoda konfliktu s kapitulou v slezské

Vratislavi. Tolerující postoj panovníka, který mu byl v této souvislosti

intelektuální vrstvy musely být

konflikt

nádheře

řečeno

rozsáhlým majetkem a své

architektury, liturgických rouch

kněžstva

a interiéru svatyní. Umění lucemburského období v Království Českém dosáhlo
svého vrcholu nejen kvantitou, ale též kvalitou, kdy
těla,

madonami graciézních linií
ovlivňovalo

z tohoto ohniska

císaři

O
představě

o

výjimečném

mluveno jako o "popském králi".
dobu jeho panování
vnějším

podařilo

sousedních zemí.

někdy

poslání

tzv. krásného slohu s

drapériemi a bohatou barevnou polychromií,

umění

Karlu IV se

umění

pro jeho hlubokou religiositu založenou na

před určeném

Bohem bývá

Přes narůstající příznaky

udržet symbiósu moci

někdy

ne zcela

přesně

krisového vývoje se za

světské

a duchovní, jejímž

projevem byl rozmach, mluví se až o hypetrofii, církevních institucí

podporovaných donacemi jak panovníka, tak podle jeho vzoru aristokracie i
měšťanstva 14. Stačí v tomto směru připomenout počet klášterů různých řeholních
řádů

vzniklých v souvislosti se zakladatelským urbanistickým počinem císaře při

založení Nového Města Pražského. V době jeho smrti působilo v Čechách šestnáct
mužských řeholních řádů se stovkou řádových domů. V karlovském období byla
dobudována vobdivuhodném rozsahu i hustá
kostelů

na

V

síť

farních, klášterních a filiálních

českém venkově.

době

jeho nástupce Václava IV. se proto

spíše na rozvoj

vnitřní

výzdoby, kdy se

zřizují

umělecké

další a další

zakázky

soustřeďují

oltáře, pořizují

deskové

14 "Nullum ego regnum aetate nostra tota Europa tam frequentibus, tam augustis, tam omatis
templis dotatum fuisse quam Bohemicum reor. Templa in caelum erecta longitudine atque
amplitudine mirabili fomicibus tegebantur lapideis. Altara in sublimi posita auro et argento,
quo sanctorum reliqiuae tegebantur, onusta, sacerdotum vestes margaritis tectae, omatus
omnis dives, pretiosissima supellex, fenestrae altae atque amplissimae conspicuo vitro et
admirabili opere lucem praebebant. Necque haec tantum in oppidis atque urbibus, sed in

14

obrazy, sochy, textilní antipendia a podobné movité památky. Rozbor
pražské arcidiecéze prokázal, že od poloviny 14.století až do
bouří počet

donací církevním institucím

kontinuálně

erekčních

počátku

knih

husitských

rostl, což je interpretováno jako

názorný doklad úrovně dobové religiosity posílené narůstajícími eschatologickými
náladami, při čemž s nárůstem individuálního sebeuvědomění jednotlivce nejsou
opomíjeny ani ryze subjektivní aspekty jako výraz ekonomických možností a sociální
prestiže dárce 15 . Jednotlivé donace byly často spojovány s konáním výročních
bohoslužeb nebo mší za donátora a jeho rodinu.
Do interiéru svatyní byly

pořizovány

bohatě

jasnými tóny barev a leskem zlata,
polychromované a zlacené sochy

monumentální tabulové

či

oltáře

relikviáře

zdobené

prozarené

z drahých

kovů,

textilní antependia; pro chrámové pokladnice

nákladná a zdobená liturgická roucha, skvostné liturgické nádoby a iluminované
rukopisy. Tato proměna se nevyhnula ani klášterním kostelům navzdory tomu, že
původní

řádové

pořizování

regule nesené v duchu liturgické skromnosti nedoporučovaly

předmětů

z drahých kovů a vzácných látek. Tento zřejmý rozpor pak

býval zakrýván eufemistickým a tudíž
činí

k

větší

zlomkovitě

obtížně

chvále Boží. Bohužel z

zpochybnitelným tvrzením, že to vše se

předhusitského

období se dochovaly pouze

pramenné materiály o bohatství chrámových

uměleckých pokladů;

velkou

vypovídací hodnotu má dochovaný popis pokladu svatovítské katedrály v Praze. 16
Takřka
či

minimální jsou

sochám. Po roce 1410

rovněž

naše vědomosti o

úctě

měl českobudějovický měšťan

ke konkrétním

Václav Institoris

obrazům
přinést

ze

severní Itálie kopii milostného milánského obrazu Panny Marie klasové, která
umístěna

v tamním dominikánském

klášteře

se záhy stala

střediskem

kultu posíleného i vydáním odpustkové listiny pražským generálním
S velkým

časovým

vikářem

Janem.

odstupem Florián Hammerschmied ve svém barokním díle

Prodromus gloriae Pragenae uvádí

zázračné ronění

v klášterním kostele benediktinek u sv.
V teologické

oživeného

Jiří

na

literatuře před husitské

krve z Kristových ran u krucifixu

Hradčanech.

doby a v

mravně

nabádavých výzvách

reformních kazatelů nalezneme řadu zmínek o posvátných obrazech, byť jim nebyla
v kontextu

činnosti zaměřené

na nápravu lidské

společnosti

zdaleka

věnována

villis quoque admirari licebat." Aeneae Silvii Historia Bohemica, Fontes rerum Regni
Bohemiae, I, Praha 1998, XXXVI,6.
15 Zdeňka Hledíková, Donace církevním institucím v Čechách, in: Husitství - reformace renesance I, Praha 1994, s.252

15

ústřední

směru

pozornost. V tomto

se významným jeví dílo

Matěje

údajů

navazovali další následovníci. Tento intelektuál se podle rozporných
v rozmezí

nějž

z Janova na

narodil

let 1350 a 1355 ve vsi Janov na Mladovožicku, jako jeden z mnoha

studentů přišel

na prestižní

pařížskou
umění.

získal titul mistra svobodných

universitu, kde studoval filosofii a teologii a

Po návratu do Prahy v roce 1381 byl jmenován

titulárním kanovníkem svatovítské katedrály a po sedmi letech získal i vlastní
beneficium v západních Čechách, z něhož požíval příjmy. Zatímco tam si zjednal
zástupce pro výkon
Víta a v

kněžských

staroměstském

funkcí, sám

opakovaně

přeorientoval

Svátosti

do konfliktu s církevními

na posici soukromého

veřejně

laiky a

úřady

a

úctě

ke svatým

víceméně
potřebu

který cítil

u sv.

vyhlašované názory o

Oltářní

učence,

střídavě

v Praze, kde kázal

kostele sv. Mikuláše. Pro své

potřebě častého přijímání Nejsvětější

dostal

zůstal

se

z nutnosti se
se

vyjadřovat

k aktuálním dobovým problémům 17 .
zprostředkované,

když

napadl jeho kázání v postním

čase

O jeho kazatelských promluvách máme jen zprávy
roku 1389
v nichž

augustiniánského
časté

v propagoval

svatých s
že

příslušník

odůvodněním,

případné

že to jsou jen kosti
jejich

Božské moci jako spíše dílem
Janova spolu s dalšími
na podzim téhož roku

přijímání

svaté

činěné

zázraky

řádu

dvěma

veřejně

a vystupoval proti

zemřelých

prostřednictvím

ďáblovým.

ostatků

uctívání

lidí, a uctívání

obrazů

s tím,

nemohou být ani tak zásahem

Následkem tohoto

kazateli musel své názory

upozornění Matěj

na svatolukášské

z

synodě

odvolat jako bludné. Tento zákrok jej však neodvedl od

kritického myšlení jehož výsledkem se stal
Regulae Veteris et Novi testamenti,

několikasvazkový

přeložený

v 20.století i do

latinsky psaný spis
češtiny, dokončený

kolem roku 1392.
V

těchto

regulích

Matěj

důsledně prostřednictvím

z Janova posuzoval

musel

dospět

pozdější

katolické

věrouky.

Stejně

jako další

k nevyhnutelnému názoru, že soudobá církev se

odchýlila od apoštolské církve. Rozpor
z Boží autority,

situaci

Písma Svatého, které v souladu s dobovým názorem

interpretoval jako jediný a veškerý zdroj
reformátoři

současnou společenskou

ustanovení

objasňoval

papežů

a

závažně

tím, že zatímco bible pochází

koncilů

jsou jen už vzhledem ke

Antonín Podlaha - Eduard Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta, Praha 1903, s. III ad.
17 Jaroslav Čechura, České země v letech l378 - 1437. Lucemburkové na českém trůně II,
Praha 2000, s.110. Srv. Sborník z vědeckého symposia konaného na Teologické fakultě
16
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svému původu jen
Sám uznává

křesťanské přikázání

základní
měla

imitatio Christi by
škodě věci

nedokonalé a mnohdy i dokonce škodlivé

být v prvé

v následování Ježíše skutky. Tato

vlastní

kteří

si podle

Matěj

hodnostářům, kteří

církevním

káží vodu a pijí víno, uctívají sice dávno

se nad osudem živých svatých.
preláty,

řadě

zemřelé

z Janova zde

adresně pranýřuje

krasavice dají zhotovit obraz svaté
se modlí jako k nějaké modle. 19
obrazů,

v šesté distinkci páté knihy Regulí,
husitské ikonofobie. Obraz ve
nepřesný

vzdálený a tudíž i
malíře

čímž přispěl

shodě

Matěj

akceptovaných

moc20 .
atributů,

dostatečným distinkčním

něhož

zemřel před

se projektují

obrazy,

sobě

pak

neboť

tvář

Nikodémova plastika

umělecké

skutečné

českém

Jihočeské

kulturním

schopnosti

vnější

ozdobu
méně

obecně

nemůže

být

podoby, když

je tak jen nejistou hypotetickou a též
světec

mohl vypadat. Výjimku

Veroniččina

rouška s otiskem pravé podoby

Ukřižovaného

v Lucce a obraz Panny Marie

Nutno dodat, že do mezi tyto

mimořádné

právě

pro

svůj

památky nezahrnoval

pouze originály, ale také jejich kopie a napodobeniny, které
v

za velmi

užívání

světce

namalovaný svatým Lukášem, které jsou hodny nejvyšší úcty
nadpřirozený původ.

němu

zabýval

nemá svatost, tím

posiluje

lidé neznali jeho

jednotlivce o tom, jak
tzv.

a k

podrobněji

sloužit pro

když samo zobrazení postavy

představou

představují stvořené

může

ale sám o

obrazu

dávnými staletími. Zobrazená

neverifikovatelnou

Kristovy,

věřících,

Symboličnost

znakem,

Kateřiny

zakladatelským podílem k ideologii

a vkus objednavatele; symbol který sice

posvěcující

z Janova

vypasené

s Tomášem Akvinským považoval

symbol do

kostela a pro povzbuzení zbožnosti
pak

jíž se

ke

svaté, ale nepozastavují

nějaké

Tím se dostáváme k otázce

lidské "nálezky,,18.

byly

rozšířené

i

prostředí.

university 29.-30.listopadu 2000 Mistr Matěj z Janova ve své a v dnešní

době,

Brno

2002
18 Část byla přeložena česky, (ed.) Karel Schenk,
Výbor z Pravidel Starého a Nového
zákona Matěje z Janova, Praha 1954.
19 Milan Machovec - Jana Nechutová, Mladá Vožice k poctě Mistra Matěje z Janova, Mladá
Vožice 2000, s.3.
20 Helena Krmíčková Jana N echutová: Matthiae de Janov dicti Magister Parisiensis
Regulae veteris et novi testamenti V, Munchen 1993 : "Istud, iterum inquit, est evidens
cuilibet intuenti, quoniam quelibet talis statua, si bene videatur, non aliunde originatur nisi ex
beneplacito pictoris, qui secundum suas proprias fantasias format lignum vel lapidem, prout
sibi placet, similitudinem exportando dehinc pro mercede sua ad voluntatem cuiuslibet
ementis, ad templa sacra ipsam simpliciter inportando propter decorem domus Domini
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Matěje

Podle
Svátosti

oltářní,

z Janova

ústřední

místo v kostele právem náleží

které se má vzdávat veškerá úcta, a vše co by mohlo

jejího náležitého a výhradního uctívání
odstraněno
poučení,

nebo v

aby

opačném případě

správně

Autor kritisoval

odlišovali úctu k

nepřiměřený

kult

Nejsvětější

obrazů

nějakou

domnívají, že obrazy mají

alespoň věřícím

v

Svátosti

některých

dostat

oltářní

odvádět

raději

jí náležející má být

se má

Nejsvětější

z kostela

důkladného

od pocty

kostelích, kdy

od

obrazům.

věřící mylně

se

posvátnou podstatu a prokazují jim nábožnou

úctu právě na úkor úcty k Eucharistii 21 .
Otázka
bylo nutno

přiměřenosti

dospět

úcty k obrazům se tak svádí na jádro problému, aniž by

k radikálnímu odsudku

maximy laudate Dominum in sanctis eius
svatých

obrazů

odůvodněných

obrazů

Matěj

rovněž

jako takových. Naopak v duchu

z Janova uznává

potřebou

povzbuzováním zbožnosti. Kult však má být držen
zabránilo pohoršení a jako

příklad

poučení

oprávněnost

kultu

nevzdělaných

a

v náležitých mezích, aby se

uvádí, že je-Ii jeden obraz v kostele obklopen

větší úctou než ostatní má být raději odstraněn 22 . Hrot kritiky tedy není namířen jen
vůči

církevním autoritám, ale

vzdělaným věřícím, kteří

především

podléhají

svodům

vůči

lehkověrným

a našeptávání

a

nedostatečně

ďábla,

který se snaží

corporalem et rudium hominum devocionem nullo prorsus circa hoc sacramento aut verbo
Dei interveniente".
21 Ibidem: "Et ideo merito et sine contradiccione ob reverenciam infinitam huius sacramenti,
in quo est plenitudo divinitatis corporaliter, et ut tota sibi soli reverencia in templo Dei fieret
et totus honor inpolutus, deberet eici omne illud in templo positum, ad quod vulgus plebeium
habet respectum maioris reverencie et stuporis quam ad deificum corporis et sanguinis Cristi
sacramentum, aut deberent plebes studiose informari, ut scirent iuste et religiose uti talibus,
habentes differenciam debitam et reverenciam ad ea, que non sunt viva et salubria sicur
tremendum et deificum sacramentum, prout sunt ymagines quedam, que adorantur inordinate
et excessive in quibusdam locis et temp lis ubicunque. Quibus statuis popullus spiritum lesu
non habens exhibet et confitetur aliquod numen inesse et divinum honorem genuflexione,
candelarum oblacione et per alia huismodi, ad quas venientes ad templum primo et
principaliter acurrunt, nullum vel minorem habentes respectum ibidem presens ad corpus lesu
Christi."
22 Ibidem : " ... Nec per hoc curo negare ymagines racionabiliter fieri in ecclesia et poni et
debite venerari, cum hoc teneat universitas sancte ecclesie et dicatur communiter, quo
tales
ymagines sunt scriptura laycorum, memoria preteritorum, informacio rudium et
excitacio devocionis. Decoretur igitur templum statuis et ymagines sanctorum suo modo in
reverencia debita habeantur - huic ego non obsto neque ullomodo contradico, dummodo in
talibus cautela contra demonia sicut et in aliis habeatur et simplicibus predicetur, sed hoc
dico salvo semper iudicio meliori, quod, si omnia cetera sint paria et una ymago amplius
reveretur quam alie ymagines in templo vel habet
concursum ampliorem plebis cum
candelis, genuflexionibus vel aliter propter aliquas novitates fabulosas et incertas, videtur es se
de templo eicienda tamquam offendiculum populli."
18

obmyslně pomocí obrazů Spasitele a svatých rozvrátit křesťanskou obec23 . Všechny

údajné zázračné úkazy by měly být důkladně a spolehlivě prozkoumány a pokud se
jim nedostane schválení církevní autoritou neměly by být tolerovány, neboť může jít o
úskok Satana

prováděný

prostřednictvím

Antikrista, jehož

příchod

očekávat.

Proto tím více

lze

Matěj

v kostele nepodporovali a
očima nevzdělaných

z Janova apeluje na

doporučuje,

aby

služebníků

nespravedlivých lidí coby

kněze,

aby

nadměrné

zázračné předměty

kultu

uctívání soch

raději

ukryli

před

na neveřejných posvátných místech a tam jim sami
24
prokazovali patřičnou úctu . Sám však kriticky upozorňuje, že kněží z egoistických
subjektivních
obrazů

zájmů

laiků

naopak využívají své autority mezi

aby podporovali kult

a relikvií úzce spojený s prodejem odpustků, zbožnými odkazy a dalšími

finančními příjmy,

a tak sami napomáhají

okolností je, že tak

nečiní

poživačností

ani v dobré

víře,

neslučitelných

negativních vlastností

s

šíření

Antikristových

ale svedeni na scestí
kněžskou

funkcí:

a pýchou. Pod jejich špatným vlivem pak ani

následovat ve

životě

svém

skutky

následuJící

nespravedlivosti a zlých skutků, při čemž
vzývají

věřícími,

přímluvy před

pokrytecky

ďáblem

jako nositelé

krutostí,

věřící

Krista,

bludů. Přitěžující

necítí

ale

lakomstvím,

vnitřní potřebu

hřeší

v páchání

putují na svatá místa a

posvátnými obrazy. Možností pro spásu jejich nesmrtelných

duší je pak, aby zavrhli své dosavadní konání a následovali jako vzory "svaté živé",
protože "svatí

zemřelí"

jsou již

věřícím příliš

vzdáleni,aby mohli být inspirativními

vzory.25
Z akt kostnického koncilu se dovídáme o tom jak roku 1414 Mistr Jeroným
Pražský "mluvil jest i
kříži

zjevně

kázal, že obrazové, to jest obraz

umučení

Kristova na

obživujícím, obrazové blahoslavené Panny Marie anebo kteréhokoli jiného

svatého od církve

římské zasvěceného,

v kostelích ani v jiných místech, nemají býti

Ibidem : "Dyabolus equidem sathagit decipere Dei popullum, quanto magis sub aliqua
specie boni, tanto forcius et colloracius et per consequens periculosius, ideoque libencius
negociatur iniuram Cristi in popullo cristiano et subversionem per species virtutum vel
similitudines bonorurn, venenum sub melle propinans et similiter per ymagines Salvatoris vel
aliorurn sanctorum."
24 Ibidem : "Igitur sanctorum reliquie tales, quibus vulgus proclivitate sua ad malum abutitur
in templo Dei, deberent, ut videtur , abscondi ab oculis hominum rudium in locis sacris
privatis cum reverencia debita et honore."
25 Ota Halama, Otázka svatých v české reformaci, Brno 2002, s. 141
23

19

ani ctěni poklonami kterými,,26. V popisovaném případě nezůstalo pak pouze u
verbálních útoků, ale na jaře 1414 postupně dva jeho stoupenci a nakonec i on sám
poskvrnili hnojem a lidskými výkaly krucifixy ve

třech

měla

kostelech. Jednalo se o provokativní manifestaci, která
Ukřižování

tvrzení, že zobrazování

je

pražských klášterních
stvrdit Jeronýmovo

kacířství.

Mistr Jeroným bývá také uváděn v souvislosti s přivezením spisů anglického
výrazně

který

ovlivnil

opravné

snahy

českých

reformátora

Johna Wycliffa,

reformátorů,

Wycliff v traktátu De Eucharistia opakuje scholastickou koncepci

souvztažnosti imago - imaginatum, když uvádí že obrazům náleží úcta jako pouhým
znakům

avšak v žádném

případě

úcta rovné Bohu. Do jedné

posvátné obrazy, ostatky svatých a
"imago",

Bůh

zatímco

formuloval novátorské

Nejsvětější

Svátost

oltářní

řady

jsou

do jedné kategorie

sám je imaginatum. Na rozdíl od Matěje z Janova Wycliff

učení

o remanenci, podle

něhož

Kristus je pouze

figurativně

pro niž je hostie pouhé signum. 27 V jiném

přítomen v Nejsvětější Svátosti oltářní

publikovaném kázání zopakoval názor, že obrazy smí být uctívány pouze
doplněnou
výhradně

o

závěr,

seřazeny

že, jelikož

věřící

tak

nečiní

ale

připisují

zástupně,

jim úctu náležející

Bohu, bylo by nejlépe zamezit možnému pohoršení a takové obrazy podle

starozákonního vzoru zničit. 28 Wycliff také biblickým příkladem dokládá, že sám
Kristus s apoštoly nectil žádné obrazy a jejich
zkaženého

kněžstva,

je jen znamením lakotnosti

které na krásné obrazy a výzdobu svatyní vynakládá

nepřiměřené prostředky

duší mohlo použít v

rozšíření

péči

zatímco by je s větším
o chudé a

pro spásu nesmrtelných

potřebné.

Matěje

Na názory o obrazech

účinkem

z Janova navázal i Mikuláš z

Drážďan.

Z nedochovaného díla De reliquiis et de veneratione sanctorum se dochovaly jen
části

pojednávající o

on na

ústřední

očistci

a o obrazech. V tomto fragmentu De ymaginibus také

místo úcty staví

Nejsvětější

Svátost

oltářní

v níž je uctíváno pravé

tělo

Kristovo a v porovnání s níž vše ostatní pozbývá významu a důstojnosti. Za důstojný
obraz Boží považuje
vytvořené

člověka,

který má být proto hoden úcty, nikoliv obrazy

z mrtvé materie, kterým může příslušet úcta výhradně jen k tomu účelu

Karel Stejskal, Obvinění Mistra Jeronýma Pražského z ikonoklasmu a modlářství na
husitském koncilu. In : Husitství-reformace-renesance r. Sborník k 60. narozeninám
Františka Šmahel a, s.369 ad.
27 Jana Nechutová, Prameny předhusitské a husitské ikonofobie, in: Husitský Tábor, 8, 1985,
s.33.
28 Ibidem, s.32.
26
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pro

něž

stvořeny.

byly

nepravdivost, když nemohly být
umělců,

výplodem imaginace
dosáhnout
ačkoliv

je

většího

obecně

stvořeny

podle neznámé podoby
hřešících

mnohdy

vědomě nepravdivě

efektu Krista i apoštoly

světců,

ale jsou

lidí, jež zobrazují ve snaze
v nádherných šatech,

známo podle Písma Svatého, že žili skromným životem. Pisatel

zde citoval starozákonní podobenství o izraelitech,
hadem, a

vnitřní

Obrazy si nezasluhují zvláštní kult už pro svou

ačkoliv

hada

přímo

Bůh

neuctívali,

kteří obětovali před měděným

mylné chování

těžce

obrazů vytvořených

lidskou

je za jejich

skrušil.
Podle Mikuláše z

Drážďan věřící, kteří

rukou nepochopili pravý význam

pravověrné křesťany

se sami pokládají za
došli k

přesvědčení

stoupenců

skutečným

jedině

svůj

snaží žít
světců.

vůči

odchýlili se od víry.

stejně

utrpení lidí,

stvoření.

jako

podrážděně

Stejně

někdo

kteří stvořeni
proč

uctíval

Mikuláš z

Matěj

přiblížit

se

a již se

obrazů

opakovaně

starají o

kléru. Jejich chování je inspirováno

ďáblovo

obrazů postačí

před

ideálu života
zůstával

nechtějí vidět člověka,

je vlastní život jako dar zázraku
zamýšlí nad zdroji
příčinou

obrazů

ďáblem,

těchto jevů

a

je jednak prostá lidská
důvodů

lakotnými
svět,

který usiluje ovládnout

zmocnil mnoha lidí,

znamení než o slovo Boží, které samo o

neboť
sobě

lidé se

raději

bez jakýchkoliv

ke spáse nesmrtelných duší.

Ve starší
Marie

falešných

se

Bohem jsou pravým obrazem Krista. Pisatel

z Janova dochází k názoru, že

prostřednictvím

pravdě

dávno mrtvé svaté, ale

hloupost, jednak její podpora a zneužívání z egoistických
příslušníky

připomínky

nádherné obrazy, protože jejich

tito lidé neuctívají, když už

Drážďan

přestože

jako farisejové

reagují na

pozemský život a tak místo modloslužby se snažit

nebo psa, kterým na rozdíl od mrtvých

Božího

v Božím slovu, a

pravým obrazem je Písmo Svaté, v jehož duchu a

se v této souvislosti táže,
koně

spočívá

kteří nepotřebují

Krista,

Jeví se absurdním, aby

lhostejný

které

o své vlastní dokonalosti, a

opravdových
a

křesťanství,

si cení

literatuře

se uvádí, že Mistr Jakoubek ze

Týnem na Starém

Městě

Stříbra

v kostele Panny

Pražském na konci ledna 1417 pronesl

před

shromážděnými věřícími velmi radikálně zaměřené kázání 29 . Dochovaný text Posicio

M. Jacobelli de imaginibus adoracione illarum nemá však charakter kázání, ale spíše
učeného

traktátu, který je aktuální reakcí na o málo

mistrů přikazující

29

kult

obrazů.

Zastánci

obrazů

předcházející

podle Jakoubka

nález universitních

vyjádřili

pouze

Zdeněk Nejedlý, Dějiny husitského zpěvu za válek husitských, Praha 1913, s. 72 ad.
21

svůj

subjektivní názor, pro který nelze najít oporu v Písmu Svatém, které naopak na
několika

místech

přílišné

z Janova, že
oltářní

výslovně

a proto

uctívání

uctívání

dospěl

obrazů

obrazů překáží přirozené úctě
kněží

k názoru, že

krásnými obrazy spolu s jejich

zakazuje. Jakoubek

by

přepychovými

tím jen podporuje modloslužba prostých

neměli trpět

ozdobami v

věřících,

o to

k

přejal

názor

Nejsvětější

ctěna

summa imago, kterou je

nestvořený

Svátosti

kostelů příliš

výzdobu

nadměrné míře, neboť

nebezpečnější,

obraz Boha v

se

že se provádí

jakoby projev údajné zbožnosti. Místo úcty nedokonalým malovaným
být

Matěje

obrazům

Nejsvětější

má

Svátosti

oltářní.

Modly jsou bez ducha a života,

při čemž

Jakoubek používá v latinském textu

dehonestující bohemismy lútky a tatrmankones a parafrázuje tak starozákonní
přirovnání,

že modly mají ústa a nemluví, mají

oči

ale nevidí, mají nosy, ale necítí,

rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit a z hrdla nemohou vydat ani
hlásku. Modloslužbu je pak možné vzhledem k nerozumu

věřících překazit

odstraněním obrazů

lidu, který tak má

ze

svatyň,

což je úkolem

křesťanského

pouze
učinit

ve jménu Božím 3o .
Vzhledem k k intensivní kulturní
elitami

křesťanské

Evropy

umožněnými

nelze podcenit ani význam
theologicus sepsaný

mezi

nepočetnými

intelektuálními
řeči

i jednotícím prvkem universální

importovaných

spisů

jakými byl

třeba

latiny

Floretus

na konci 14. století v Anglii. Jeho výklad podle rukopisu

dochovaného v Jagellonské
D~bicki.

výměně

knihovně

v

Krakově

do

české

odborné literatury uvedl

Traktát odmítl interpretaci Tomáše Akvinského, že uctívání obrazu se

vztahuje k tomu co je zobrazeno. Podle autora obraz Boha nalézáme nikoliv
namalován na
vzdělanec

zlatě,

ale v rozumové duši jak se odráží v lidech. Krista a

hledat na stránkách svatých knih a nikoliv na malovaných

Obrazy mohou

působit positivně,

k Bohu, ale zrovna tak
zcela opačným.

jestliže vedou myšlenky

nadměrným důrazem

má

stěnách kostelů.

člověka směrem vzhůru

na drahocennost a krásu vést

směrem

31

Ne všichni intelektuálové své doby sdíleli názor o škodlivosti
připomenout

světce

výše citované usnesení university z

počátku

obrazů, stačí

roku 1417. V

české

Ibidem citace : "Licet forte bene et bona intecione invente sunt imagines ad bonum usum,
tamen iam propter antiquatum abusum earum sunt destruende. 0, utinam omnis popuIus
christianus istam intelligeret deorinacionem et abhominacionem stantem in Ioco sancto."
30
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novověké

historiografii však byla větší pozornost věnována edici spisů husitů a jejich

stoupenců,

než přívrženců protivné strany katolické. Příkladem obhajoby kultu

posvátných obrazů může být dílo mnicha

kartusiánského řádu Štěpána z Dolan

Epistulae ad Hussitas z roku 1418, hodnocené dnes ne ani tak pro
teologické argumentace než jako

vyspělý

příklad

úroveň

rétorického traktátu ve vývojové

řadě české středověké literatury psané v latinském jazyce 32 . V práci uvedl v souladu

s exegetickou a historickou akribií tradiční důkazy odůvodňující
obrazům

s učeními otců Církve a ustanoveními

v souladu

Mimo tuto obvyklou

argumentační

Alexandrovi Velkém, který

při

příchodu

veleknězi

a na dotaz své svity

neklaněl

jemu, ale Bohu, jehož

na

základě

výzbroj

proč

úctu k posvátným

všeobecných koncilů.

zde vykládá i exemplum o

císaři

do Jeruzaléma vzdal úctu židovskému

se klaní židovskému

veleknězem

knězi odpověděl,

byl. Obrazy si podle

něj

že se

zaslouží úctu

svrchované autority svaté matky Církve. Ukázku rétorické logiky pak

Štěpán Dolan prokázal k závěru, že husité se paradoxně sami, ač tak nechtěli, stali

modloslužebníky, protože svou pýchou, neposlušností a domýšlivostí zkazili obraz
Boží, který je vtištěn v duši a v srdci každého křesťana 33 .
Matěj

z Janova

vytvořil

sice v

českých

podmínkách teoretický základ pro

ikonofobii, ačkoliv nevystupoval proti kultu obrazům in generis, ale pouze proti jeho
škodlivým excesům; sám ostatně výslovně v textu regulí prohlásil, že všechny své
výroky

podřizuje poučení

a postihu

učitelů

nadřízených, jejichž pravomoc uznává

Jakoubek ze

Stříbra

již

vykročili

34

.

pražské university a svých církevních

Mikuláš Drážďanský, Jeroným Pražský i

mimo rámec církevních autorit, jejich spisy by mohly

být chápány jako návod k ničení obrazů akcentující odpovědnost pospolitosti
křesťanů,

pokud v nich ovšem nevidíme jen brilantní projev intelektuální elokvence

korunovaný nestandardním

zakončením.

31 Jacek D<ťbicki,
Ein Beitrag zur Bildertheologie der vorhussitischen und hussitischen
Zeiten in Bohrnen, Umění, XXXX, 1992, s. 415 ad.
32 Jana Nechutová, Polemika Štěpána z Dolan, in : Husitství - reformace - renesance I, Praha
1994, s. 398.
33 lbidem : "Non ergo si imagines quea foris sunt, et aliud quam sunt expetunt, adorastis, sed,
quia imaginem Dei in spiritu mentis impressam per inoboedientiae arrogantiam deformastis,
ideo idolatriam incidistis."
34 Helena Krmíčková Jana Nechutová: Matthiae de Janov dicti Magister Parisiensis
Regulae veteris et novi testamenti V, Mťinchen 1993. "Verumtamen de abhominacione
sedente in templo racione yppocritarum in ecc1esia satis dictum esse puto in secundo tractatu
huius libri, hec autem, que hic de abusu statuarum et ymaginum notavi et posui, omnia illa et
alia singula dicta et facta meo referro."
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Časově vznikly v době již po smrti Mistra Jana Husa; nelze tedy jednoznačně

prohlásit, jaké stanovisko by k nim zaujal. Hus ve svém učení kladl důraz na Boží
křesťana

zákon interpretovaný jako maximální autorita závazná pro každého
rozdílu od níž potom odvodil svou koncepci maximální poslušnosti
ve

důsledku

svém

autoritám,
ideově

umožňuje

zpochybnit závaznost poslušnosti
měřítkem.

jež by stanuly v protikladu s tímto absolutním

vycházel ze

spisů

Wycliffových byl

současníky

osobnost s morální integritou, která dokázala
poukázat na nedostatky
husitské hnutí

přivlastnilo

vůči němu,

společenského

právě

působivý

Jan Hus, který

vnímán jako charismatická

v zájmu této absolutní pravdy

názory na kult

obrazů

mimo

obecně

jsou snad

že si

revolučních zvratů.

Jako v mnohých otázkách, tak patrně také v otázce obrazů, by nesdílel
vykračující

říci,

symbol martyra revoluce, než by

se Mistr z Betlémské kaple profiloval jako jednoznačný stoupenec

radikalismus

která

odvozeným

systému. Spíše by se snad dalo

Jana Husa jako

bez

verbální

uznávanou tradici církevní liturgie. Husovy

nejsoustavněji

podány v jeho Výkladu víry, kde se

právě

dovolává nejen autority Písma Svatého, ale

i oné kontinuální církevní tradice

v podobě spisů církevních otců, svatého Řehoře, svatého Jeronýma nebo svatého
Bernarda z Clairvaux35 .
Jan Hus si zde pokládá
zodpověděl:

aby ji takto

"Zdá

kterého podobenstvie". A

sě,

sě

tehdy by

sě

sě

písmě

udělali.

modlili týmž neb takýmž

věcem

tak by byli modlosluhy. Protož neslušie
neslušie

v

jež sú sami

modlili

věcem,

bóh brání obrazy

ničehož

sě

A

předmětům,

distinkci

náš

"Neučiníš sobě
činiti,

křesťané,

obrazóm modliti.

zůstává

ovšem brání

modlili-Ii by

sě

36

Třetie

úcty

vyjádřenou

v liturgické praxi byly zcela

sě

jim

obrazóm,

takto: nižádné

člověka udělaný

věci

jest nebóh.

".

vyhrazena pouze Bohu, nikoliv mrtvým

které samy pomoci nemohou. Hus sám rozlišoval velmi

tří druhů

obrazu ani

jako oni; neb obrazi sú diela rúk jich, a

Protož nižádnému takému obrazu neslušie sě modliti
začínající Otče

modlit se k obrazům,

netupí bóh modloslúh, jedne pro to,

modliti nežli bohu a každý obraz rukú od

Modlitba

patří

otázku, zda se

že nic. Neb die buoh:

poňavadž

modliti. Druhé takto dovodím: z
že sú

řečnickou

pregnantně

ve stupnici adorare - collere - honorare, které

nesprávně ztotožňovány

místo, aby byly

v souladu

V nedávné době byla publikována zajímavá studie, která se zabývala srovnáním názorů na
poslání umění v rámci liturgie Jana Husa se svatým Bernardem z Clairvaux, kterého se na
jednom místě "kacíř" Jan Hus přímo dovolává. Srv. Jan Royt, Bernard z Clairvaux a Jan Hus,
in : Umění, XXXX, 1992, s. 272 ad.
35
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s učením církve patřičně odlišovánl7 . Hus dokázal oddělit modloslužebnické se
klanění

obrazu, kterému je

mylně připisována zázračná

se

obrazem, kde

svatému 38 .

S odvoláním na slova krále Šalamouna Jan Hus ocejchoval chování

současníků, kteří

se modlí

jeho

před

prostřednictvím

oprávněného

klanění před

svých

věřící

moc, od

vzdává poctu Bohu nebo

obrazy, jako nemoudré bláznovství vlastní

spíše pohanům než křesťanům 39 .
Po tomto odsouzení negativních výstřelků však Jan Hus přechází po další
řečnické

otázce, k čemu tedy potom jsou tyto obrazy, k

obhajobě

jejich smyslu

vycházející z osvědčené triády o užitečnosti obrazů 40 . Hus se dále pokusil v této
souvislosti vyrovnat s autoritou Písma Svatého, které v knihách Starého Zákona
přináší četné příklady

imperativu.

Učinil

negativního vztahu k obrazům, a to i v podobě kategorického

tak odkazem na

kvalitativně

odlišnou

změnu současnosti

proti

době

Starého Zákona, kdy Bůh se již vtělil do těla Krista, ten přinesl svou oběť na kříži a
vstoupil,

stejně

jako následující ho

světci,

do nebe Kristovo

Vtělení

je tak jakýmsi

Jan Hus: Výklady, in: Magistri Iohannis Hus Opera Omnia, tom I, Praha 1975, s. Bl.
Ibidem, s. 135: "Protož věz, že klaněti, modliti, ctíti - adorare klaněti, collere modliti,
honorare ctíti - ne u plně ovšem rovně běží; neb neřekl by bóh darmo: "Nepokloníš sě jim
ani pomodlíš", ale tiem ukazuje, že něco jiného jest sě pokloniti a jiné pomodliti '" Pro lepšie
poznánie tuto má býti vědomo, že modlenie, klaněnie, ctěnie lidé někdy mají vše za jedno.
Protož věz, že podlé úmysla svatých učitelóv troje jest klaněnie a taktéž i ctěnie. Najprvnie,
jenž na samého boha slušie. Druhé klaněnie, modlenie i poctěnie sušie na púhá stvořenie; o
tom sú dřěvnie písma přivedena. Třětie klaněnie, modlenie i poctěnie slušie na pána Krista."
38 Ibidem, s. 136: "Znamenajž, že jiné jest sě přěd obrazem klaněti, modliti a jiné jest to
obrazu učiniti. Neb člověk nevěří v obraz aniž má věřiti. A však stoje, kleče, sedě neb leže
před obrazem, má v boha věřiti, jehož jest obraz. Též přěd obrazem sě klanie, modlí, kleká,
pláče, kuklu snímá, sviečku dává, hřiechóv zpoviedá, ne obrazu, ale bohu před obrazem aneb
tomu svatému, jehož jest obraz."
39 Ibidem, s. 131: " .. jisté jest, že nemají sě lidé obrazóm modliti. Neb obrazi jsú věci udělané,
jenž nerozumějí modlení ani slyšie modlenie; neb nejsú živL Protož bláznivý přieliš byl by
člověk, který modlil by sě řka: Ty, milý obraze, odpusť mi hřiechy neb uslyš mě neb pros za
mě neb daj mi zčestie, jako modlili sě pohané i židé mnozí, jichž bláznovstvie popsal múdrý
Šalomún .. Aj, teď máš položeno bláznovstvie v písmě svatém lidí, jenž s obrazy mluvie, jim
sě porúčejí, od nich pomoci žádají, ani pomoci nic nemohú. A činie to snad někteří, jako
pohané činili sú, mnějíce, by něco božstvie bylo v obrazě. A tak k jednomu obrazu sú viece
při chýleni než k druhému v žádání pomoci, ano jeden tak právě jest bezdušný, neživý,
nemožný neb nemocný, ku pomoci neužitečný jako i druhý. Protož věz ,že obraz, špalek, neb
jiné od člověka rukú udělánie nečiní divóv, ale čert, někdy dávaje odpovědi, někdy přestana
trápenie těch, kteréž jest trápil. A tak pro nevěru mnohé zklamal jest i klamá lidi oslepené,
jenž jako plémě cizoložné divóv hledá."
40 Ibidem, s. 132: "Ale die někto: "Čemuž tehdy sú obrazi ? Odpoviem, že pro to, aby na nich
sě sprostní učili a tak vzpomínali na boha a na svaté, k náboženství popuzeni, hotovi a
zapáleni byli a tak bohu a svatým horlivějie slúžili."
36
37
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prototypem zobrazení nezobrazitelného Boha, které eo ipso ruší starší starozákonní
zákaz zobrazování všeho
Krista
kteří

ještě

nevznikla

stvoření,

ale jím samým ani

pozdější mučednickou

bezprostřední potřeba vytváření obrazů.

Tehdejší

smrtí

křesťané,

byli současníky novozákonních příběhů, si sami dobře pamatovali skutky a

utrpení

Krista a jeho svatých; teprve s

časovým

odstupem seslábnutím této

paměťové stopy v lidské vědomí vznikla potřeba je zobrazit 41 .
Připomenutí

památky Krista a jeho svatých

prostřednictvím obrazů

považuje

Jan Hus za legitimní, ale zároveň dodává, že důraz kladený na formu až příliš zastínil
význam zobrazovaného posvátna,
přecházelo

k stále

umělečtějším

kdy se

postupně

od pouhého zobrazení

zobrazením, jež již svým provedením

více k obdivování jejich krásy než aby v souladu s

sváděly věřící

původním účelem

si

připomínali

mučednickou oběť Kristovu 42 . Podle Husa obrazy samy o sobě nemohou být
jednoznačně

v důsledku

ani dobré ani špatné, axiologické kritérium se

uplatňuje

až

druhotně

jednání věřících, kteří se mohou s pomocí obrazů zrovna tak ubírat

cestou pravé víry stejně jako se od ní naopak odklánět43 . Jestliže hodnocení obrazů

41 Ibidem, s.132: "Také věz, že ač obrazi nalezeni jsú vymyšlením a uvedeni mezi křest'any
potvrzení prvé viery, aby byli kniehy a znamenie ku paměti všem křest'anóm, aby právě
modlili sě bohu a svatým, a však v starém zákoně neslušelo to pro trojivěc. Najprvé, že lid
židovský, nejsa tak naučený uvieře jako křesťanský, byl jest hotov k modloslúžení, jakož
písmo starého zákona ukazuje. Druhé pro to, že buoh v tu dobu nebyl jest tělestný, jako
nyniejest po vtělení. Aniž světí byli sú v nebe vstúpili, jakož již vstúpili sú po Kristovu
vstúpenÍ. Třetie proto, že svadba choti Krista v sjednání člověctvie a božstvie v břiše panny
Marie ještě nebyla dokonána. Ani svadba ristovak cierkvi svaté na kříži učiněna. Ale když jest
chot neb ženich cierkvi svaté umřěl a čeládka jeho najpilnějšie, apoštolé s pannú Marijí,
matkú jeho, zemřela, tehdy v rozmaření paměti lidské k svému pánu a otcu uvedeni sú obrazi,
aby vidúce lidé, kterak jest pan bóh tělestně obcoval, trpěl a umřel a jeho čeledíné kterak su
jeho následovali, aby v takémž následování a utrpení zapáleni v srdci byli. Protož první světí
po Kristovi nemnožili sú obrazóv; neb sú bez nich v srdci Krista a jeho svaté velmě milovali.
Ale nynější lidé, že málo v srdci pamatují Kristovo obcovánie i umučenie, protož potřebie jest
pro napomenutie lidem tělestným popsati jeho život, a zvláště jeho utrpenie malevati."
42 Ibidem, s.133: "Ale ihned i tu chopí sě lidí poblúzenie, tak že co by mělo jimi hnúti
k myšlení o nebeských věcech, to jim bude k zapomenutí; neb když to bude krásný obraz neb
malovánie, tehdy všichnu mysl obrátie k té pěknosti, a v té sě obierajíce myslí a kocháním,
chválé mal éře, že krásněmaloval neb vyřezal, a zapomenú, že Kristus ohavně potupen a

ukrutně umučen."

Ibidem, s.132: "A když tak obrazi lidi vedú, tehdy užiteční sú jako knihy. Pakli od viery,
od pravdy táhli by a vedli, aby s nimi lidé mluvili, od nich pomoci žádali, jako dřéve řečeno
jest, tehdy by škodní lidu byli. A tak máš, že obrazy mohú i prospěti i uškoditi a tak dobře i
zle býti .... A však pro to nemají obrazi zavrženi býti a neb by proto neměli býti. ... A tak
obrazové jsú jedněm ke zlému a druhým k dobrému, jakož i tělo Kristovo přijaté dobrým jest
život a zlým jest smrt a tak jedněm k životu věčnému a druhým k zatracení, jako těm, kteříž
43
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učinil

závislým od jednání lidí,

bylo by logicky

subjektivního faktoru, který byl mnohdy v zajetí

téměř

až

pověrečných

zbožnosti, odstranit negativní konotace. Jan Hus zde
kněží, kteří

výchovnému poslání
proti

těm,

přikládá

jednak mají ve svých kázáních

kdo by z egoistických pohnutek klamali lid

zázračnosti obrazů,

ovlivněním

možno

tohoto

praktik lidové

velký význam

aktivně

přesvědčováním

vystupovat
o

domnělé

jednak vysvětlovat skutečný účel obrazů a vychovávat křesťany

k správným způsobům jejich úctl4. Jan Hus však vzhledem ke své tragické smrti již
do

závěrečné

Václava IV.
v

podobě

etapy polemiky o kult

předznamenala běh

obrazů

zasáhnout nemohl.

Ostatně

smrt krále

předstižena revoluční

událostí, kde teorie byla

a formách, již snad reformní intelektuálové ani nemohli

praxí,

předpokládat.

V souvislosti s představou o absolutní ikonofobii reformních kazatelů je třeba
upozornit na

téměř

sto let starou práci Chytila, kde ten shromáždil v dopisech,

kázáních, polemikách i dalších historických pramenech zmínky o užívání obrazu jako
názorného

agitačního

Responsiones ad

prostředku. 45

Jedna

z nich

je

obsažena

obiecciones et picturas dochovaném v
zmiňuje

několika

potupné malby

zlehčující

praxi. Tyto Tabulae Christi et Antichristi mají blízko ke

karikatuře

podobných opisech, kde autor

pamfletu, a obvykle byly presentovány ve
reformačnímu

veřejných

období znásobujícím jejich potenciál

byl jejich dosah

nutně

i v traktátu
víceméně

církevní

učení

a

nebo satirickému

prostorách,

byt' oproti

šířením prostřednictvím

knihtisku,

více omezený.

Obrazové antitese aktualisované podle

společenské

situace se nacházejí i v

iluminovaných rukopisech nazvaných podle místa uložením rukopisem Jenským a
Gottingenským.
Shrneme-Ii,
středověké

před husitská

reformní literatura navazovala na vlivný proud

teologické literatury, který nejprve diferencoval rozličné způsoby úcty

z pýchy neb z jiného hřechu obrazy strojie, a ne upřiemo, jedne pro to, aby k nebeským
věcem pozdviženi byli."
44 Ibidem, s.137: "Protož mají kněžie kázati lidu, aby nedali sě klamati těm, jenž obrazy
v diviech pro své lakomstvie velebie ... Protož veliké jest potřěbie lidu praviti, kterak sě majík
obrazóm mieti, proč sú vymyšleni a kterak, nemajíce založenie v písmě svatém, jsú lidu pro
naučenie a pro památku ustaveni, ale ne pro to, aby sě jim jako bohu neb těm svatým, jež
znamenají, modlili ... Též i my máme pilně lid vystřéhati hlúpý a hovadný, jenž opustě vieru a
žádost duchovních věcí, přieliš pase čichy své: viděnie v dívání obrazóv, omátóv, kalichóv a
jinýchdivných příprav .. A tak člověk sprostý veškeren čas v kostele zmaří, a ještě, přijda
domóv, celý den bude mluviti o tom, a o Bohu nic; ale múdrý člověk ne tak pásá čichóv."
45 Karel Chytil, Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese, Praha
1918.
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k Bohu a posvátným předmětům a poté kritisoval jejich nedostatečné rozlišování
prostými

věřícími

byl hrot kritiky

namířen

objednavatelé

uměleckých děl

i do vlastních

drahocennost materiálu a
poučeným laikům

představě

zakotvené ponejvíce v jejich
řad,

pokládaly

proti

těm

na jejich

zastínit vlastní duchovní podstatu kultu. Na

některé způsoby

úcty k

Z tohoto ideového východiska pak
reagovat na tyto
dospěla
ústřední

rozšířené

obrazům

nešvary celkovým
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nedostatečně

základě příkladů

raně křesťanské

z knih

praxi a

vznikla koncepce, která se rozhodla

popřením

úlohy posvátných

očištění interiérů svatyň,

role Eucharistie.

formu,

jak se projevovaly v lidové zbožnosti.

sekundárně

až k radikálnímu postulátu o

uměleckou

nádheru, jež by mohla

Starého a Nového Zákona vznikl požadavek návratu k
odmítání

Zároveň

církevním institucím, které jako

nadměrný důraz

vnějškovou

lidové zbožnosti.

obrazů

a

aby tím více vynikla

3 Ikonoklasmus v praxi

Smrt panovníka krále Václava IV. symbolicky
dlouhodobého

společenského napětí
před

se nezastavuje

nikým a

bezprostřední povědomí

o událostech prvních

ve

čtvrtek

řídící

vyústění

v anarchii doprovázenou projevy násilí, které

ničím. Vavřinec

v souladu s dobovou chronologií

předznamenala

z

Březové,

který jako

revolučních

současník měl

let v pražské aglomeraci

se významnými církevními svátky udává, že

po Nanebevzetí Panny Marie, tedy již 17. srpna 1419, den následující

po smrti krále Václava, pražský lid napadl katolické kostely a kláštery, kde rozbíjel,
lámal a ničil vedle obrazů i varhany a všechen další mobiliář svatyní46 . Tento akt
patrně

agrese mohl být

pouhým okamžitým projevem davové hysterie roznícené

slovy kazatelů, kterou by v normálních poměrech bylo možné bud' mocensky zastavit
anebo nechat v následujících dnech odeznít. Snad zde
země

názory, že
příchod

motivy

působily

se musela stát královstvím bez krále, aby byl

i chilialistické

připraven opětovný

jediného krále všech životů - Krista, snad zde hrály úlohu i zcela subjektivní
těch

symbolů.

kteří

prvních,

Podstatné je, že

spojili konec ancién régimé s likvidací jeho viditelných
bouřím,

patrně ještě

které

mocenský aparát paralysovaný nejistotou po
bezprostředně

zpočátku

účinně

čelit,

nebyly organisovány, stávající

zprávě

o smrti panovníka nedokázal

a povzbudil tak kolísající váhavce,

kteří

se mohli

obávat represí. Spornou zůstává i obojaký postoj městských orgánů, byť je

nutné připustit, že ani konšelé jež si lid nedávno prosadil vůči králi by patrně
nedokázali
zmiňuje,

udržet

že tyto

nahromaděné vášně

činy

byly páchány

v

přímo

přijatelných

mezích.

se souhlasem

který ve městě měl representovat právo a pořádek

47.

Vavřinec

staroměstského

z

Březové

purkmistra,

Bartošek z Drahonic pak ve

Kronika university pražské má stručný záznam: "Eodem anno, videlicet 1419 in erastino,
videlieet feria V post obitum ipsius regis Weneeslai omnes imagines in Antiqua et Nova
eivitate Pragensi eonfraete et anniehalite sunt. Et eciem omnia organa destrueta sunt et ipso
die multa et infinita mala perpetrata sunt Prage, quod abusivum est seribere." Fontes Rerum
Bohemiearum (dále FRB), V, 1893, s.581
47 "Item feria V post Assumpeionem beate Marie Virginis, alias die XVII mensis Augusti,
sequenti seilieet die post mortem regis Weneeslai, quidam ex populo communi seu vulgo
eongregati magistri eivium Antique eivitatis Johannis scilieet Bradati eum eonsensu per
eeclesias ae monasteria in eivitate sita Pragensi omni timore postposito discurrebant et organa
ae ymagines eeclesiarum preeipue illarum, in quibus eommunio calieis minime admittebatur,
46
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své kronice jmenuje v souvislosti s útočníky přímo i Jana Žižku 48 . Odstranění zábran
plenění pokračoval

povzbudilo lid, dav, aby ve svém

tentokrát stal kartouzský klášter stojící
městské části

Smíchov, kde

vně

pražských

zuřivost ničitelů

i na jiných místech.
opevnění

na katastru

Obětí

se

pozdější

byla zesílena konsumací piva a vína z

klášterních sklepů. Řeholníci byli zajati a eskortováni v bouřlivém průvodu přes
Karlův

most na

Staroměstskou

radnici, když se jim

formálně

kladlo za vinu, že

přijímání

souhlasili s usmrcením Mistra Jana Husa a protivili se

pod obojím

způsobem 49 . O tom, že se nejednalo jen o okamžitou bouři, ale o jisté cílevědomosti

vůči předmětu útoku svědčí i pokračování druhý den, kdy byl klášter vypálen 5o . Zášť
pobouřeného

rozbit

lidu se obrátila

umělecky

vůči

cenný náhrobek

kostelu Panny Marie Na Louži, kde byl mimo jiné

představitele

církevní hierarchie, arcibiskupa Albíka

z Uničova, a ostatně zničen i stávající kostelní mobiliář včetně obrazů 51 . Potom
v

neděli

Sněžné 52 .

20. srpna 1419 dav

a spálil

novoměstský

klášter u Panny Marie

Mendikantské kláštery uprostřed městských středisek, jejichž obyvatelé

žili v napjatém vztahu s
městech:

pobořil

měšťany

Hradci Králové, Písku a

i s farním klérem, byly

terčem útoků

i v jiných

podobně.

plebanis ecclesiarum ac religiosis fugam ineuntibus seque a conspectu vulgi ipsius
abscondentibus pre timore, confringebant, comminuebant ac violabant, adversariis veritatis
timore magno ac tremore arescentibus." FRB, V, s.347. Stručnější je záznam pisatele kroniky
university pražské: "Eciam ipso die expoliata est Carthusia de omnibus rebus suis et monachi
captivi ducti sunt ad civitatem Antiqua Pragensem, et in crastino feria VI exustum est
monasterium illud per Pragenses ablatis omnibus rebus." FRB, V, S.58I.
48 "Feria V in crastino Zizka cum suius complicibus ecclesias et monasteria Prage intrans
ymagines fregit multas. Et eodem die monasterium Carthusiense per eosdem est efractum et
in crastino feria VI concrematum." FRB, V, 1893, s.59I.
49 "Tandemque de vespere Carthusiam
pervenerunt et ipsam bonis quasi omnibus
despoliantes, potagiis diversis ibidem inebriati et residuis ad terram effusis, religiosis omnibus
monasterii eiusdem captivatis, ipsos processionaliter cum clamore valido et tumultu per
pontem ad pretorium Antique deducunt civitatis pro eo, quod in mortem olim Magistri
Johannis Hus consenserant et communioni utriusque speciei resistebant." FRB, V, 1893,
s.347.
50 "Et in crastino, scilicet die Agapiti, que erat dies tercia post mortem regis Wenceslai,
monasterium ipsum Carthusiense ignis consumunt voragine, muris ipsius dumtaxat
resultantibus." FRB, V, 1893, s.347.
51 "Insuper et ecclesiam
beate Virginis in Lacu intrantes sepu1crum Magistri Albici,
prepositi
Wyssegradensis ac archiepiscopi Cesariensis, in capella ibidem per ipsum
edificata constructum ac eciam ymagines comminuuunt et destruunt." FRB, V, 1893, s.347.
52 "Item dominico die
proximo post Assumpcionem beata Marie Virginis, alias die XX
Augusti, monasterium predicatorum in Pieska funditus per communem populum utriusque
sexus est dirutum et combustum, religiosis aliquibus monasterii ipsius captivatis. FRB, V,
s.347.
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Další vhodnou
lidových

kazatelů

příležitostí

k roznícení vášní byla také plamenná kázání

o svatém Václavu 1419, kdy po

shromáždění

křížků

na vrchu U

jižně

od Prahy se účastníci při zpáteční cestě do města rozbili hodně obrazů zejména
ve staroměstském kostele sv. Michala. 53 V kostele Panny Marie před Týnem na
Starém Městě Pražském stoupenci kazatele Jana Želivského zde s rouháním spálili
mistrovské obrazy a oltářní tabule velmi umělé a drahocenné. 54
křížové

Vyhlášení
císaře

Zikmunda,

výpravy a vpád

zvláště

intervenčních

když nenaplnilo

očekávaný

vojsk

strategický cíl,

ještě

destabilisovalo politickou situaci. Když nebylo rozhodnutí dosaženo v regulérní
území království se stalo
vítězství,

ale o celkové

husity jako
a

řeholníků

kacíře

dějištěm

pokoření

urputných

bojů,

a exterminaci protivníka.

zůstali věrni

katolické

více
bitvě,

kde již nešlo o pouhé vojenské
Křižáci

upalovali zajaté

a táborská polní vojska vyhledávala a masakrovala stovky

jen proto, že

trůnu

pretendenta

knězů

víře.

V nejbližším okruhu své působnosti v táborském a bechyňském kraji husitské
bojůvky,

do nichž se

aktivně

zapojili i ženy a mládež nazývaná

práčaty,

vypalovaly

kláštery, kostely a fary.55 Téměř rituálnímu významu ničení nasvědčuje i skutečnost,
že tam, kde nemohl být kostel

celkově zbořen

nebo vypálen byly

alespoň

poškozeny

oltáře a další předměty kultu. 56 Na den sv. Jiří 23.dubna táboři rozbořili a spálili
bohatý premonstrátský klášter Milevsko. 57 Podobný osud zanedlouho postihl i klášter

na Zelené

Hoře.

V pojetí táboritů kláštery přeplněné ozdobnými obrazy, sochami i jinými
preciosy nebyly

příbytkem

Božím, ale domy modloslužebnictví a domovem

hříchů,

53 "Advene
multis insultibus in ecclesiis ac monasteriis per ymaginum confraccionem et
precipue in ecclesia sancti Michaelis in Antiqua civitate factis ad propria rediere." FRB, V,
S.348.
54 FRB, V, 1893, s.348
55 Item hiisdem diebus ad instigacionem sacerdotum suorum Thaborite multitudine clientum
necnon et garcionum, quos
rusticorumque ac mulierum communioni calicis favencium
fundibularios seu praczatas vulgari boemico nuncupabant, ipsis de die in diem accrescentibus
multa mirabilia et inaudita ac toti regno Bohemie multum scandalosa exercebant, presertim in
districtibus Bechinensi et Plznensi, ecclesias, monasteria et domos plebanorum exurendo,
castra et castella seu propugnacula expugnando et comburendo.
56 Ecclesias, ubi poterant, rumpebant et comburebant vel aliter quovis modo violabant, altaria
vero dotata pervertebant aut eorum comua concucientes ad officium inutilia divinum
reddebant
57 Item in die Georgii Thaborite de Hradisst congregata clientum et rusticorum communionem
calicis zelancium multitudine monasterium Milewsko de ordine Premonstratensi diruunt et
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řeholníci oddaně zůstávali

tím spise, že

Klatovská synoda táborských
ničit

kněží

ty kostelní budovy, které jsou

hříchy

věrně

v kterých není

předměty

ve

prospěch

a

oddanými stoupenci katolické církve.

špeluňkami lotrů

řádně prováděn

viděla

v dobývání

Páně,

zdůvodnění

soustřeďovaly

potřebné

v husitské

velké množství potravin

logistiky,

Opevněné

válečnické

kláštery

zůstaly

a brát z nich posvátné

účel.

klášterů především
kněží

zášti vedený snahou po fysické likvidaci katolických
hledá

potřebné

hodnotě klášterů, byť

Boření

opěrné

a pálení

samozřejmě

jím

během

svých tažení.

body pro ovládání okolní
představovat

klášterů

základnu

tedy se obracelo proti

byla postižena

spíše že pod ochranu hradeb i Boha sem obvykle byly cenné
kostelů

se

pro výživu polních vojsk, které bez

enklávy a pokud byly obsazené vojenskou posádkou mohly

vojenské

nověji

strategii. Klášterní areály ve svých sýpkách

strategické

pro výpady v týlu husitských vojsk.

akt náboženské

i jejich budov,

odkázány na to, co získaly

představovaly

povolovala

nakažených svatokupectvím a

zákon

chudých nebo na jiný zbožný

Starší historiografie

výslovně

konaná v listopadu 1424

umělecká

předměty

díla, tím

z okolních

a tvrzí.
Vavřinec

Jenom

z

Březové zmiňuje

ve své kronice jako

uvedených benediktinská opatství sv. Jana

Křtitele

v

Ostrově

Vilémově,

Vltavy, v Kladrubech, v Opatovicích nad Labem a

zničené

vyjma výše již

na soutoku Sázavy a
kanonie téhož

řádu

v

Želivi, cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory, dominikánské kláštery v Hradci
Králové a Plzni minoritský klášter v Žatci, františkánský klášter v Hradci Králové,
klášter premonstrátek v Doksanech a

Louňovicích

a klášter klarisek v Panenském

Týnci. Zajímavým mementem husitské doby mohou být
pilíř

bývalého klášterního chrámu v obci

východně

od Prahy nebo torso minoritského kláštera v

Dřívější

podlehla celá
všichni

příznačně

názory na "vyvrácení"
řeholní

řeholníci

klášterů

osamoceně

nazvané Klášterní Skalice

Benešově.

kalkulovaly jako s fakty, že likvidaci

komunita i hmotná podstata budovy. Dnes již víme, že ne

odevzdaní do

vůle

Boží zahynuli pod rukama

útočníků; řada

uprchla do Bavorska, Rakous nebo i do vedlejších zemí Koruny
Slezska, a je nejvýš
cenností.

Stejně

zjištěno,

že se

tak

stojící torsovitý

pravděpodobné,

že s sebou do

bezpečí

při stavebně-historických průzkumech

v mnohých

objektech

z nich

české,

do Lužic a

část

klášterních

vzala i

kulturních památek bylo

dochovala podstatná

část

původního

comburunt." Srv. Jan Adámek, K osudům komunity milevského kláštera za husitských válek,
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středověkého

základů;

prvky,

zdiva. Husité s

největší

pravděpodobností

nebořili

již klášter do

likvidaci nejspíše podlehly zejména snadno spalné krovy a další dřevěné

důkladněji pobořeny

pak byly

fortifikační

prvky, které

představovaly

nositele

obranného potenciálu. Může se jevit zajímavým, že ku příkladu ve "vyvráceném"
cisterciáckém opatství v Oseku se dochovala intaktní vysoce hodnotná kapitulní
s unikátní kamenickou prací kamenného pulpitu s dekorací. Tam, kde se
komunity

ač

s redukovaným

počtem řeholníků

síň

řeholní

záhy vrátily, mohly být škody

byť

velkého rozsahu napraveny, jiné kláštery však již zůstaly neosazeny, nedostatkem
oprav pustly a zdivo ruin pak bylo používáno na stavební materiál v rámci vesnice

či

panství.
Oživení ikonoklastických tendencí na území pražské aglomerace v
způsobila

ohrožené

přítomnost

táborských polních vojsk, která

intervenční křižáckou

armádou. Již

při

přispěchala

tažení

směrem

létě

1420

na pomoc Praze

ku Praze táborité

jaksi mimochodem dobyli Benešova spálili tamní kostel, klášter a faru. 58 Podobně
pomocné sbory z Žatecka na své cestě ku Praze neopomněli vyvrátit klášter
v Postoloprtech nazývaný Porta Apostolorum. 59 Podobně si ostatně počínali v Praze,
kde dobový pozorovatel

výstižně

odlišil, že k

řádění táboritů

se

ochotně připojili

i

mnozí pražané jejichž radikalismus se přítomností táboritů posílil. Řada tabulových
obrazů

byla rozbita přímo na ústředním rynku před staroměstskou radnicí a dílo

zkázy na ohních zapálených v areálu svatoambrožského kláštera, kde bylo
bojovníkům

příchozím

vykázáno místo pro nocleh. Vavřinec z Březové zaznamenal, že místní i

přespolní

ikonoklasté nejen obrazy a sochy rozbíjeli, rozsekávali a pálili, nýbrž je i

záměrně

všelijak zohavovali, poškozovali

čemž

toto své konání doprovázeli

oštěpy či

zesměšňujícími

noži a pohazovali blátem,

výroky, když vyzývali

při

zpodobněné

svaté, aby prokázali svou domnělou svatost a zabránili jim v jejich díle. 50 Dne

in: Táborský archiv, IX, 1999, s. 91 ad.
58 "Ipsi vero ad aliam opidi tendendo partem cum potencia introeunt, fugientibusque quasi
omnibus ad campos et ad claustrum ibidem constructum ignem mittunt et sic totum oppidum
cum ecclesia ac curia plebani comburunt, denique in claustrum irruentes ipsum, si ignis eos
non repulisset, vi obtinuissent et fortassis funditus evertissent." FRB, V, s. 370.
59 "Qui Pragam tendentes claustrum dictum Porta Apostolorum cum impetu, non tamen
absque suorum dampno acquisierunt." FRB, V, s.372
60 "Item in cottidianis suis ad populum sermonibus dure valde invehebant contra omnium tam
Christi crucifixi quam sanctorum ymaginum statuas, quod easdem prout ydola surda et muta
extra ecclesias eiciendo confringerent vel ignis voragine consumarent, eo quod scribitur
Exodi XX: ... Quapropter non solum Thaborienses, sed cum eis et plurimi Pragenses omnium
ecclesiarum ymagines, in quocunque poterant reperiri loco, concuciebant, secabant et
33

22.

května táboři

spojení s pražany vypálili

břevnovský

klášter a zajali

devět mnichů,

které uvěznili nejprve v Praze a poté je upálili. 61
O

tři

dny

později

táborské ženy podnítili útok na ženský klášter u sv.

Kateřiny.62 Táborský kněz Václav Koranda se nerozpakoval vjet na koni do
staroměstského

kostela sv. Michala, kde byla

právě

vystavena

Nejsvětější

Svátost, a

spolu s následujícím ho táborskými ženami pod záminkou nutnosti zesílení
srubového

opevnění

Vítkově

působení táboritů

články,

mezi dvanácti

rozštípali zdejší

dřevěné

lavice, jejichž desky potom
opět povětšinou zmizely v plamenech u svatoambrožského kláštera. 63
Ikonoklastické

na

v Praze našlo i své formální

které 5.srpna táborští

výslovný požadavek, aby rušili a vyvraceli
oltáře, zjevně

jako

i

tajně

modlářskou

chované obrazy,

kněží

kacířské

přepychové

předložili

kláštery,

vyjádření,

když

pražské obci, byl

nepotřebné

ornáty, zlaté a

kostely a

stříbrné

kalichy,

a svatokupeckou nepravost, která nepochází od pravého Boha, ale

od Ancikrista. 64

comburebant aut erutis oculis et nasis abscisis velut turpia monstra in magnum dedecus et
scandalum relinquebant, blasfeme dicentes: si deus vel eius sanctus es, tunc te defende et
credimus tibi. Depictas vero in parietibus ymagines lanceis aut cultellis vulnerantes velluto
proicientes ignominiose deturpabant. Eo tempore preciosissime altarium tabule ante
pretorium sunt concurse et ad sanctum Ambrosium per Thaboritas combuste. Nulla pro tunc
in ecclesiis sculpta habebatur ymago, sed in omnibus ecclesiis super altari maiori fiebat de
lapidibus archa, in qua corpus Christi et monstrancia pro adorando fidelibus locabatur".
FRB,V, s.411.
61 "Mox die eodem Pragensibus ipsis adiunctis claustrum Brzewniow exurunt et novem
monachis Pragam adductis ipsos captivitati mancipant." FRB, V, s.377.
62 "Item in vigilia Pentecostes, alias die ::XXV mensis Maii, mulieres Thaborienses claustrum
monialium ad sanctam Katherinam in Nova civitate Pragensi destruunt et evertunt tecta
primum deiciendo." FRB, V, s. 373.
63 "Item feria II post
celestem ab hostibus victoriam Coranda, proprie et insane mentis
presbiter, coassumptis sororibus de Plzna presumptuose ecclesiam sancti Michaelis Antique
civitatis equester et cum mulieribus Thaboriensium intravit, nec veritus sacramentum corporis
Christi, quod in altari fuit expositum, mandavit omnes sedes tam presbiterorum quam
communis populi confringere asserens valere pro tutela et municione novi propugnaculi in
monte Witkonis erecti. Sed finis facti docuit, quod non pro muniendo castello, sed pro sua
mala et perversa voluntate complenda et livore odii, quem ad pretactam ecclesiam et
ministros eius in pectore gestabat, opus illud plenum scandalo perfecit, quia pauci valde
asseres in montem sunt delati, sed omnes quasi ad sanctum Ambrosium a sororibus
Thaboriensium sunt exusti." FRB, V, s.389.
64 "Ut monasteria heretica destruant et erumpant,
ecclesias non necessarias et altaria,
ymagines patentes et occulte servatas, omatos superbos et calices aureos et argenteos et
omnem antichristianam plantacionem et ydolatricam et simoniacam pravitatem, que ex deo,
patre celesti, non est." FRB, V, s.398.
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Jakousi demonstrací síly a
artikulů

následující po

předložení

táborských

bylo zničení klášterů na Zderaze na Novém Městě Pražském, svatého

Klimenta na
čemž

přesvědčení

ve

staroměstském předmostí

vítězném

procesí

při

Karlova mostu a kláštera na Zbraslavi,

návratu do Prahy

měly

být podle

při

svědectví Vavřince

z Březové neseny i poškozené tabulové obrazy a oltářní archy.55
Takovéto skutky mobilisovaly
kališníků,

většinovou

koalici

umírněných

a konservativních

která opřena o učenou autoritu pražské university již v prosinci téhož roku

1420 odsoudila

boření, ničení

a pálení

kostelů

i

oltářů zasvěceným

svatým jako

výstřelek

ocejchovaný dobovou terminologií jako svatokrádežný a
svatokupecký blud působící pohoršení po celém světě bez jakéhokoliv užitku. 56

odsouzeníhodný

Jan Želivský
hradě,

kde

Vavřinec

z

mělo

být

Březové

stačil ještě inspirovat plenění katedrály svVíta na Pražském
zničeno

mluví

mnoho drahocenných a krásných

obrazů, při čemž

o

cimbuří

demonstrativním

shazování

z

svatyně

doprovázeném rouhačskými výrokl7 . Politický pád a poprava Jana Želivského
předznamenal

konec radikálů v hlavním městě království.

Nositeli ikonoklasmu tedy

zůstali

táborité,

kteří

díky

operačnímu

prostoru

svých armád vnášeli nepokoj do různých končin země. V květnu 1421 tak vojsko
vedené Janem Žižkou pobořilo část roudnického kláštera a spálilo augustiniánské
probošství při čemž podle zápisků kronikářových byly poničeny obrazy a pobrány
kalichy a ornáty.58

"Item post hos itaque XII articulos per Thaborienses publicatos statim altera die
Cruciferorum monasterium Zderaz et post IV die sancti Clementis monasterium ad
rumpendum sunt aggressi. In die vero Laurencii Thaborienses cum Pragensibus Coranda
duce et ceteris quibusdam presbiteris Aulam regiam nullo defendente hostiliter invadunt et
ablatis rebus incensoque claustro cum multis bladis redeunt cum tripudio psallentes, presbiteri
cum suis armigeris et laicis quibusdam in cappis ferentes ymaginum et tabularum
confractarum porciones." FRB, V, s.399.
66 "Item quod in reparacione regni ecclesie viantis
omnes ecclesie, altaria, basilice ad
honorem dei dedicate et nomine alicuius sancti citra Christum titulate velut sacrilege aut
symoniace usque ad primi lapidis fundamentum sunt rumpende, comburende aut aliter
destruende. Est error sapiens scandalum in totum mundum sine fructu." FRB, V,
67 "Tercia autem
feria post ymagines magistrale et tabule altarium plurimum subtiles et
preciose ad Johannis presbiteri induccionem cum blasphemia sunt combuste et inter cetera,
ut eorum plus patens foret vesania, ymaginem Christi asello insidentem in cimboriis
exponunt ecclesie ... Et statim trudentes de cimboriis ipsam in pecias confringunt." FRB, V,
s.484.
68 "Deinde Rudnicz pertransivit et non obstante, quod turba eius ab archiepiscopo fuisset in
necessitatibus provisa, monasterium in parte rupit et domum prepositi combussit imaginibus
non parcendo, calices cum omatis inde aufferendo. FRB, V, s.483.
65
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Metodicky do jisté míry sporným problémem je tzv. obrazoborectví katolické
strany. Husité již v
veřejností

počáteční

fási se snažili ospravedlnit své

činy před

mezinárodní

a ve svých manifestech mimo jiné odpírali výtku svého obrazoborectví

poukazem na obrazoborectví, jehož se

dopouštěla

protivná strana. Jakkoliv lze

připustit, že skutečně žoldnéřská vojska křížových výprav při svém tažení do Čech se

mohla dopustit i kořistnicky motivovaných útoků na církevní jmění, výtka husitů
směřuje adresně přímo

na

císaře

Zikmunda. Ten v krátkém období

kdy držel ve svých rukou Pražský Hrad,

přisvojil

července

1420,

si tamní chrámové pokladnice, aby

tak vyřešil svoji kritickou finanční situaci právě v souvislosti s nezdařenou kruciátou. 69
Svoje chování

později vysvětloval

tím, že klenoty

vlastně

ochránil

před zničením

se

strany husitů a v lepších, mírových dobách potom pořídí nové. 7o
Klasickým aktem rekatolisace byl
byla

zničena

příkaz

papežského legáta Fernanda, aby

husitská archa s korpusem Krista a spáleny hostie

posvěcené knězem

podobojí, jenž když se nechtěl zřeknout své víry byl upálen jako kacíř. 71
Podobně

z

Buřenic

královská posádka na

Karlštejně

za purkrabího Zdeslava Tluksy

kompensovala absenci pravidelného žoldu rozprodejem drahých

získaných likvidací drahocenných

předmětů

dalších katolických institucí, které sem byly

kovů

z cisterciáckého opatství na Zbraslavi a
převezeny

pevného hradu se vyhnou nebezpečí bouřlivých dob.

v mylné
72

naději,

že

uvnitř

zdí

Při jednom z výpadů této

posádky se jezdecký oddíl vedený Albrechtem z Běškovic a Janem Švábem z Jíkve
dostal do

bezprostřední

blízkosti Prahy a vypálil zde

opevněný

kostel ve

Stodůlkách?3

"Item eodem die coronacionis sinistre et sequenti rex Sreceptis ecclesie Pragensis et
cenobii sancti Georgii capitibus, manibus, monstranciis, ceterisque de auro vel argento
clenodiis concutere iubet et stipendia prebet promittens meliora facere, dum deus dederit
regno pacem et quietem." FRB, V, s. 396.
70 Ota Halama, Otázka svatých v české reformaci, Brno 2002, s. 31
71 "Hiisdem eciam diebus legatus pape Fernandus, Lucensis episcopus, in Slana
cum
Conrado, archiepiscopo Pragensi, consistens archam corporis Christi super altare magnum
constructam destruere mandavit ac sub una tantum specie populum communicare inunxit,
ymmo refertur, quod sacramentum corporis et sanguinis lesu Christi per presbiteros Hussitas
consecratum combussit et presbiterum quendam, qui communionem calicis abiurare noluit,
comburi mandavit velut pessimus antichristus". FRB, V, s.376.
72 Rostislav Nový, Doplňky k "Účtům hradu Karlštejna z let 1423 - 1434", in: Folia
historia bohemica, X, Praha 1986, s. 193 ad.
73 "Item anno oc XXI de castro Pragensi in Stodokl ecclesiam expugnavimus inimicis ibi
fugitivis, et ibidem XVI captivos militares cum equis captivaverunt cum dominis Alberto de
Bieszkowicz, domino Sswabone." FRB, V, s. 626.
69
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Bartošek z Drahonic při výčtu vojenských činů královské strany zmiňuje
včetně

dobytí Rakovníka Hanušem z Kolovrat

tamního

opevněného

kostela sv.

Bartoloměje. 74 K ničení kostelů docházelo patrně í při dalších bojích, kdy ideové

pohnutky stále ustupují spíše pragmatickým
na

nepřátelském

kořistnických

nepřítele

území je dovoleno všemi

choutek zde bývá

pravidlům středověkého válečnictví,

prostředky ničit

spatřován

i

záměr

majetek protivníka,

poškodit a

pokořit

kdy

kromě

poraženého

a zabránit, aby v dalších bojích mohl často opevněných kostelů využívat

jako svého

opěrného

bodu.

Radikální proudy husitství byly stále více
kališnické šlechty a
stabilisaci

měst,

která v

společenských poměrů.

jednání o reintegraci

českých

revolučním

V

zatlačovány

do defensívy koalicí

kvasu získala a nyní má zájem na

čtyřicátých

letech 15. století probíhají intensivní

zemí do evropského kulturního prostoru, kdy cenou

pro akceptaci jednotících ideových

článků

jako

přijímání

z kalicha katolickou církví,

jsou ústupky mimo jiné i v oblasti liturgie. Krise posvátného obrazu tak byla
překonána

při

jednání se zástupci basilejského koncilu roku 1437, kde utrakvisté

vyslovili souhlas, aby v kostelích byly
dalších
poučení

světců

umisťovány

obrazy Krista, Panny Marie a

s odkazem na hlubokou církevní tradici, aby tak sloužily jako zdroj

pro věřící křesťany shodně s učením církevních Otců.

74 "Item ipse dominus Hanussius cum gentibus dicti domini Alssonis, quando dictus Zibrzid
de castro radek fugit in civitatem Rakownik, tunc fuerunt eum insecuti in Rakownik, tunc
fuerunt eum insecuti in Rakownik et ipse ante ipsos fugit ulterius in Zacz et ipsi domini curn
ipsorum gentibus ipsam
civitatem Rakownik ecclesiarn sicut fortalicium
bonam
expugnaverunt." FRB, V, s.626.
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4. Husitský ikonoklasmus nebo ikonoklasmus husitské doby

Starší literatura mluví o husitském obrazoborectví se
husitský jako by šlo o specifické projevy vlastní pouze

zdůrazněním

husitům. Ničení symbolů
průvodní

vládnoucích panujících skupin však lze považovat za neodmyslitelný
většiny revolučních

starověku

hnutí od

do

adjektiva

současnosti, byť pochopitelně

jev

nemusí jít

zrovna o posvátné obrazy. Ikonoklasmus je spojen s ideologickými a mocenskými
zápasy mnoha vývojových etap
světské

již je jejich vlastní

příčinou

boj

moci s církví a snahy o sekularisaci rozsáhlého církevního majetku jako

v Byzantské
první

světových dějin, ať

říši

raného

zmiňované

středověku

Německu

údobí vzhledem k poněkud specifickým
části

situace v západní

odlišným od

Evropy lze spíše považovat za doménu

byzantologů,

ikonoklasmus se

před

světovou

německého umění,

16. století. Zatímco

příčinám

reformační

první

nebo reformace v

těšil

již v minulém zájmu velkému zájmu

válkou v roku 1913 Georg Dehio, autor známé

svou

přednášku

neméně

Ještě

učebnice dějin

německého umění

ve Frankfurtu nazval Krise

16. století; ROstow v šedesátých letech dokonce použil

vědců.

výstižného

v

označení

Lutherana Tragoedia Artis.
Bylo by
traktátů

předmětem

s protiobrazovým

samostatného zkoumání, zjistit, zda

zaměřením

Ludwig Hatzer mohli znát a
předchůdců. Stejně

autoři

reformačních

jako Andreas Bodenstein von Karlstadt nebo

čerpat

ze

spisů

formujících ideologii jejich

jako v husitské Praze se spontánní vlny

českých

obrazoborců přelily

i

Basilejí, Stralsundem, Strasburgem, Wittenbergem, Ženevou a mnoha dalšími městy
západní Evropy. Výjimkou mohl být Bern, kde
Niklaus Manuel Deutsch na

základě

svého

tamní

malíř

a

člen městské

uměleckého vzdělání raději

rady

sestavil

zvláštní seznam obrazů a mobiliáře, podle něhož mělo být postupováno, aby se
zabránilo škodám působených horlivými obrazoborci. A je symptomatické, že stejně
jako Jan Hus i Martin Luther hlásal tesi o axiologické
ani dobré ani zlé; také víno a ženy mohou

neutralitě obrazů:

přivést člověka

do

jícnů

obrazy nejsou

pekelných, ale to

není důvodem, aby někdo požadoval vylití zásob všeho vína nebo vybití žen. 75

75

Belting, c.d., s. 517 ad.
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uzpůsobena

Struktura této práce byla

tak, aby ve dvou samostatných

kapitolách poukázala jednak na teoretické zdroje husitského ikonoklasmu jednak na
samotné projevy ikonoklastů. Vzájemný vztah uvnitř této dichotomie lze s odstupem
času

velmi

těžko

specifikovat.

Pekař před

lety vyslovil názor, že

příčiny

ikonoklasmu

netkví v teorii nýbrž v praxi 76 . V husitské revoluci praxe předběhla teorii, která se
v rychle se

měnících

událostech

bezprostřední inspirační
neboť

zpočátku

ani nemohla rozvinout. Proto se musí jevit

stránka spisů a úvah reformních intelektuálů spíše sporná,
společenské

tyto práce vznikaly za zcela odlišné politické a

určeny

situace a byly

i zcela jinému publiku. Vlastní vykonavatelé revoluce až na výjimky pocházeli

ze zcela odlišných sociálních kruhů než byli universitní mistři a další vzdělanci,
k nímž se obracel

Matěj

z Janova, Jakoubek ze

Hledáme-Ii možnost, jak by
povědomí,

musíme

přesto

nejdříve vyloučit

Stříbra či

Mikuláš z

Drážďan.

jejich myšlenky mohly proniknout do širšího
případné

jako

médium

vytváření

které vzhledem k tehdejší technologii jejich

přenosu

informací knihy,

ve skriptoriích

spíše luxusní a širším vrstvám nedostupný artefakt

nehledě

představovaly

ke gramotnosti,

respektive negramotnosti majority populace. Jediným médiem, které mohlo
rozšířit

reformní propagandu, bylo mluvené slovo v rámci kázání. Je

že i Jan Hus
v obecné

věnoval

češtině

posluchačům

známo,

velkou pozornost kazatelské praxi v kapli Betlémské, kde

s pominutím složitých teologických konstrukcí se pokoušel

přiblížit

základní články křesťanské víry. Přestože si on i další reformní kněží

početné

získali

ostatně

účinně

a stálé auditorium, nebylo by za normálních poměrů možné tímto

způsobem uspokojivě vysvětlit skutečnost

území Království,

zvláště

rychlého rozšíření myšlenek po rozsáhlém

vezmeme-Ii do úvahy tehdejší

komunikační poměry

a jistou

isolovanost autarkních venkovských domén.
Následující domněnka operuje s trefným Šmahelovým postřehem, který již
před léty upozornil, že "v před husitských Čechách se setkáváme s generací

frustrované inteligence, frustrované nedostatkem
kdy

každoroční

nekorespondoval

přírůstek

s

počtem

graduovaných
míst

jejich

existenčních

studentů

přiměřeného

či

perspektiv

vzdělanců,

vysvěcených

uplatnění

a

vedl

k nadměrnému množství existenčně nezajištěných kleriků a scholárů. 77 "
početná

skupina když nenalezla

uplatnění

kněží

tak
Tato

v rámci struktur hierarchické církve, zvolila

Josef Pekař, Žižka ajeho doba II, Praha 1928, s. 35 a 53
77 František Šmahel, Husitská revoluce I, Praha 1993.
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si své

působení

jako tzv. lidoví kazatelé pohybující se

jednotlivými

křesťanskými

venkovských

farářů, prostřednictvím vhodně
problémům

vyslovovalo k

zajišťovalo příslib

učení

obcemi. Jejich

změn převracejících

sociálních

Tím, že se kazatelé

záměrně

nuceni odpoutat se

zároveň

vyvrátit z

kořenů

Z roku 1416
již v

předminulém

Táborsku,

kteří

životě

v jeho každodenním
dosavadní hierarchii

prostorů;

netradičních shromaždišť
zároveň

a

společnosti.

proto vykonávali
krajině,

v

na

pak legitimisovali

ostrými výpady

zasvěceným ďáblu,

svatokupecky

připravit

a

z Písma Svatého se

shromážděních věřících přímo

tím, že je pojmenovávali biblickými názvy a
místům

odlišovalo od kázání

příkladů

od posvátných liturgických

vyvýšených místech ("na horách"). Volbu

jako

krajinou mezi

postavili mimo hierarchisovanou strukturu církve, byli

duchovní funkce na alternativních

kostelům

výrazně

se

vybraných

člověka

sužujícím

svobodně

vůči

stávajícím

která je nejlépe nutno

tak triumfální návrat Krista.

pravděpodobně

pochází stížnost neznámého autora publikovaná

století Palackým, kde se autor ohrazuje proti

hlásají, že uctívání mešních rouch,
neboť

vynalezená biskupy z lakoty,

pravý

obrazů

působení kazatelů

na

a svátostí je marnost

kněz Kristův může

sloužit mši svatou i

mimo kostel, na stole stejně jako na zemi nebo na SUdU. 7B Výmluvnost, novost
hlásaných myšlenek i
kazatelů

přiblížení

měly

se lidu

v jejichž slovech původní reformní program postupně potlačuje akcentace

chilialistických myšlenek. V kázáních se
hysterie, kdy se
stejně

dosud lidé

vytvořili

světského

pozbývalo významu

hlavním hybatelem

intelektuálů,

revolučních zvratů,
kazatelů,

lidových

svého druhu náboženská

Krista a hodina Posledního soudu,

života a jeho

tváří

Snad by tedy bylo reálné vyslovit

různých

rozněcovala

očekával opětovný příchod

jako reflexe pomíjivosti

kázání

vliv na vzestup neformální autority

v tvář

produktů, neboť

očekávání příchodu

domněnku,

paměti zůstat

frustrovaných

a

posluchačů prodělaly

residua

pauperisovaných

jakési vzdálené a karikované ohlasy teoretické diskuse

elit, které v prosté mysli

Krista.

že "obecnému lidu", který byl

mohly v kolektivní
oněch

všechno co

společenských

simplifikaci do jednoduché asociace

s jednoznačně negativní konotací: obrazy - modloslužba.
V napjaté

atmosféře

Prahy vzrušené zprávami o smrti krále i

království pak toto kolektivní
agrese. Neznáme ovšem

78

vědomí

spouštěcí

mohlo posloužit jako
mechanismus,

František Palacký (ed.): Documenta s.636
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někdo

podnět

příchodu

Božího

k vlastnímu aktu

první musel

vykřiknout

bojové heslo nebo popadnout kámen a mrštit jím proti vitráži v
okna, aby se

postupně přidávali

právě

další a další a

vyloučeno,

přesvědčení

obyčejného

neboť

stresu a desiluse,

nemusí mít racionální východiska, které jsou jim teprve
dějinných

zkušeností implantovány. Na

o správnosti

že onen první popud postrádal ideového

zabarvení, mohl být prostým projevem osobní zášti, sousedských
vybitím tlumené agrese,

kostelního

tato mnohost a roztopení

v kolektivu neseném týmž jednáním posilovala a vedla k
jejich konání. Není ani

kružbě

současné

sporů

nebo

iracionální projevy

dodatečně

úrovni poznání se

základě

na

předpokládá,

že

první projevy ikonoklasmu v rozbouřené Praze byly skutečně spontánní, Šmahel
v této souvislosti napsal: "Vše se odehrálo v živelné

anonymitě

vůdců

bez

kazatelů,,79.

V této souvislosti by
novátorsky interpretuje
rozboru dobových
obrazům nechuť

neměla

umění

pramenů

být

přehlédnuta

kniha historika Bredekampa v níž

jako médium sociálních

shledává jako jednu z

konfliktů.

příčin

základě

masových vystoupení proti

až nenávist k ostentativnímu bohatství církevních institucí tak

kontrastující se sociální posicí většiny obyvatelstva měst.
sociálně

Autor zde na

8D

Toto upozornění na

ekonomické aspekty obrazoborectví rozpracoval v

Stejskal, který na

příkladě

pražského

souměstí

stovce svatyní, ke každému z nichž byl placen

českém

počet pěti

odhadl

ostře

důchod zatěžující

prostředí

stovek
ve

oltářů

ve

formě věčné

renty domovní majetek v průměrné výši 8 kop grošů ročně. 81 Bredekamp upozorňuje,
že

umělecká

díla bývají v

revolučních

symbolickou spjatost s bývalým
viditelnosti;

stačí

poměrech zničení

připomenout

zároveň

společenským

kolektivního

ostatně častěji

vědomí.

Teprve

nahrazena snahou po organisovanosti,
a ideologicky

odůvodnit

V poslední

době

pro jejich

režimem, která vyplývá z jejich

Velkou francouzskou revoluci nebo v domácích

mariánského sloupu na

Ve vlastní revoluci se

právě

hnutích likvidována

Staroměstském náměstí

než kdy jindy
později,
může

uplatňují

v listopadu 1918.

prvky spontaneity a

když anarchie prvních

tato

nově

okamžiků

je

se ustanovivší moc inspirovat

likvidaci ostatních nepohodlných

symbolů,

které

přežily.

se objevil názor, který proti dosavadnímu výkladu odmítá

pokusy spojovat akty obrazoborectví s teoretickými spisy

Matěje

z Janova, Jakoubka

František Šmahel, Husitská revoluce III, Praha 1993, s. 8
80 Horst Bredekampf,
Kunst als Medium sozialer Konflikte. Bilderkampfe von der Spatantike
bis zur Hussitenrevolution, Frankfurt am Main 1975.
81 Karel Stejskal, Funkce obrazu v husitství, in : Husitský Tábor, 8, 1985, s. 21.
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ze

Stříbra

a Mikuláše z
části

parafráze Bible a

Drážďan,

jejichž reformní spisy depreciuje jako kompilace a

bohatého myšlenkového

dědictví

církevních autorit.

Podle

této hypotézy jako zdroje ikonoklasmu nemohly posloužit tyto akademické kompiláty
učení,

bible a církevního
sám o

sobě

nýbrž ikonoklasmus je

přítomen

středověké společnosti

ve

jako latentní jev vyvozující se z prastarých praktik

válečníků,

který se

v nepravidelných cyklech projevuje. 82 Pro tuto koncepci pak byla shromážděna řada
svědectví pramenů

z

českých středověkých dějin počínaje

vypálením mariánského
při intervenčním

kostela na slavníkovské Libici a škodami na církevním majetku
tažení

Břetislava

svatého

Vojtěcha,

znesvářených
ještě

do sousedního Polska, kde uloupil v chrámové pokladnici i ostatky
po pustošení

markrabat z vedlejších

vojsky výpravy Karla IV. do Braniborska,

větví

lucemburského rodu na

Moravě či

tehdy

jen uherského krále Zikmunda v tažení let 1402 a 1403.
Podpůrným

řádu

kostelů

podkomořím

sepsaného

předcházejícím

vypalování

argumentem pro toto tvrzení je formulace ustanovení vojenského

vypuknutím

klášterů,

pokud takováto

klášterů,

revolučních bouří,

Hodětína

v období

kde se zakazuje

bezprostředně

žoldnéřům

musela být

ostatně

vojákům

zakazována, byla ve své

době

obvyklou.

obsahuje signifikantní výjimku povolujícím vypalování

pokud k tomu bude vydán

potřebný

rozkaz

nadřízenými.

Autor z tohoto

pramene dovozuje, že ono latentní obrazoborectví se projevovalo se
intensitou již

vybíjení a

a tedy logickou argumentací a contrario dochází k závěru, že

činnost

totéž ustanovení

Janem Hájkem z

před počátkem

husitské revoluce za

vnitřních bojů

značnou

královské strany

s panskou frontou. 83
Průkaznost
skutečnost,

zda

právě

že jsou

pečlivě

čase

lidské tendenci k

zapříčinit

za

časové

zeslabuje

nepřehlédnutelná

ose, a zdá se spíše nejisté,

příhodných

okolností jejich náhlou

i prostoru. Nelze však zcela pominout, už vzhledem k obecné

nápodobě, důsledky

křesťanské

být útok Jana

argumentů poněkud

sesbírány po dlouhé

jejich souhrn mohl

koncentraci v

hranic

výše citovaných

morálky a

Městeckého

z

prvků

úpadku silné panovnické moci,

chaotické anarchie. Klasickým

Opočna

rozvolňování

příkladem může

na benediktinské opatství svatého

v Opatovicích nad Labem, kde se

násilně

uspokojení pohledávky, kterou jeho

zemřelém

Vavřince

vpádem s najatými ozbrojenci domáhal
otci na klášterních statcích zapsal král

82 Karel Stejskal, Ikonoklasmus českého středověku ajeho limity, in: Umění, XLVIII,
2000, s. 206 ad
83 Ibidem, s. 210

42

způsobem,

Václav IV., takovým

že zahynul opat Petr Lazur;

věc

to v karlovském

období nemyslitelná.
domněnka může

Výše citovaná
zaměníme-Ii příčinu

důsledek.

za

být

podnětná

nepřáteli

větným důrazem.

jedná se

vzájemné animosity
kacířské

zdánlivě

větu

říšských

účelům

knížat a

směru,

totiž

nepřáteli,

když

jiném

husité vypalovali kláštery, když

o identické tvrzení, avšak s posunutým
záměrné

obrazoborectví více

katolické strany, když

potřebovala překonat

První varianta v níž více vyniká

konvenovala propagandistickým

poněkud

Napíšeme-Ii husité bojovali se svými

vypalovali kláštery a vedle toho obdobnou
bojovali se svými

v

měst

válečné výpravě

a spojit je na

zemi v srdci Evropy. Papežský legát Branda Castiglione

při

proti

vyhlášení

kruciáty papeže Martina V. proti kacířským Čechům v dubnu 1421 výslovně
argumentuje obrazoborectvím Čechů stejně jako při jednání s městskou radou
v Řezně 84 .

Druhá varianta by oproti tomu konstatovala průvodní a patrně ne tak
středověkého válečnictví,

neobvyklý rys drsného
jen

českým

zemím a neimputuje ono

kacířství,

který

ostatně

jež je nutné až do
bojů

To by však ve svém souhrnu znamenalo odideologisování
mocenské zápolení protikladných sil, kde

kříž,

nebyl zdaleka vlastní
kořene

vyhladit.

za víru na prosté

kalich a pravda Boží se stávají, jen

zástupnými symboly, jakousi quasi bojovou korouhví, pod níž se svolává branný lid.
Dá se

říci,

že

přinejmenším někteří

manifest adresovaný jednomu z
Míšeňskému,

ohniska

protagonistů

kde obhajují dosavadní likvidaci

nepřátelského

německému vojevůdci

Pokusy
manifestů

husité si tuto distinkci

o

uvědomovali,

první kruciáty

klášterů

když sepsali

markraběti

Fridrichu

nutností odstranit potenciální

odporl,.l, tedy vojensko-taktickým

důvodem,

který mohl být

blízký.

husitskou

kontrapropagandu

prováděné

především

pomocí

rozesílaných do sousedních zemí nemohly již změnit ustálené majoritní

mínění o kacířských Čechách, jež výrazně pomáhali prosadit jako zvláště nesmiřitelní

ideoví protivníci

kněží

a universitní

mistři, kteří

odcházejí z Prahy do exilu v

počátcích

revoluce nebo ještě na sklonku Václava IV.
V

třetí

císařské, či

pouze

práce byly

ostatně

katolické strany, které pak

husitům,

nutnosti

84

části

ale v

příslušníci

době občanské

nasvědčují,

české

některé

směrů

bez rozdílu,

víceméně

při čemž

reformaci, Brno 2002, s. 36.
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případy

ikonoklasmu

že obrazoborectví nebylo vlastní

války jej provozovali

všech náboženských

Ota Halama, Otázka svatých v

naznačeny

se

z válečnické
stupňováním

bojů se už ani nenamáhali zakrýt motivaci kořistnictví nějakou ideovou zástěrkou. 8s
Můžeme-Ii

s

časovým

individuální motivaci a pocity lidí,
by se zdát, že na

základě

Vavřince

kroniku

nepostřehnout

umírněných

prameni

bude

snadnějším

novočeským
ostatně

výstřelků, věnoval

takřka překypujícím líčením ničení obrazů

Podle
převraty

materiálů

zpřístupněnou

distancoval od radikálních

předcházejícím

odhadovat

se zapojili do obrazoboreckých aktivit, mohlo

pozornost, jakou autor, jenž se

názor o zásadním odporu

přibližně

a

analysovat dosah

Posuzovali-Ii bychom jako primární zdroj Husitskou

Březové,

z

kteří

pramenných

těchto procesů.

a intensitu

náznakově

odstupem pouze

husitů vůči umění,

odpor v

překladem,

nelze

jako stoupenec strany

tomuto problému. Na tomto

se mohl zformovat
němž

se

měli

většinový

i vymezovat

vůči

vývojovým etapám feudálního státu.

dřívějších

názorů

historiků umělecké

ztratily svou dosavadní klientelu a v

puritanismu se z hlavního

města

dílny v Praze

společenskými

nepříznivé atmosféře

utrakvistického

přesunuly

Království

do katolických enkláv

v rožmberských jižních Čechách a na Moravě, kde vokruhu Mistra Zátoňského
oltáře,

respektive Mistra Rajhradského

v třetím deceniu 15. století.
jihočeské

ovládané
válečnými

revoluce

oltáře měla

Další archivní výzkumy

i moravské hrady, kláštery a

jejich tvorba doznívat
dosvědčující,
města

byly

ještě

že také katolíky
vážně

postiženy

akcemi, vedly pak k transformaci názoru v tom smyslu, že husitská

způsobila

na

řadu

desetiletí úplné

přerušení

kvalitní

umělecké

husitské období pak bylo interpretováno jako cézura diskontinuity mezi

produkce;

uměním

doby

karlovské a jagellonské.
Při

o

tom již ve 40. letech 20. století Pavel

malířství

husitské doby, kde však stále

Kropáček

ještě

zpracoval svou monografii

považoval za možné, že latentní

ikonoklasmus vyloučil jakoukoliv rozsáhlejší činnost na území ovládaném kališníky.
Teprve o
místně

čtyři

desítky let

později

Poche prohlásil ikonoklasmus

omezený jev vlastní jen radikálním

počátkům

husitů

za

dočasný

86

a

husitské revoluce, a vyslovil

názor o kontinuitě uměleckého tvoření. 8 ? Téměř současně pak byly analysovány

85 Karel Stejskal, Ikonoklasmus českého středověku ajeho limity, in : Umění, XLVIII,
2000, s.215.
86 Pavel Kropáček, Malířství doby husitské. Česká desková malba prvé poloviny XV. století,
Praha 1946, s.15.
87 Dějiny výtvarného umění v Čechách, díl 1/2, Praha 1984, s. 693.
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klíčových

postoje jedné z

umělecká

postav husitství Jana Rokycany na

díla

rozborem jeho Postily.88
Husitští teoretikové

ostatně

nevystupovali

patrně

umění

proti

jako takovému,

nýbrž pouze vůči nadměrnému kultu obrazů v kostelech. Dokladem toho je svébytná
umělecká

produkce, iluminované rukopisy husitského období, kde bývá jako
příklad umělecké vyspělosti

markantní

Padařova,

Filipa z

obvykle

zmiňována

umělecký

nebo zcela nový

produkt spojený s válečnickým

charakterem doby, malované husitské pavézy. Figurativní
již v

počátcích

korouhve,

nebo

pečetě.

k etablovanému utrakvistickému
vědomě

církev

do svého

těchto

Od

umění

pNotních

Kristově

symbol

na

oltáři

výrazně

výdobytků

zde

jakými byly ku
etap

patrně

základní

kříži

dospívá

městského

a kalichu s hostií

až

někdejší

článek

znázorněná

svébytné

na

pocházející z doby po roce 1470. Rekatolisace po

omočenou

kostela sv. Mikuláše. Kalich jako
světem

basilejskými

ikonografické

ani zobrazení Mistra Jana Husa, jehož

hranici v Kostnici se dochovala

se

příkladu

odlišovalo od obecné katolické církve.

husitské revoluce uznaných i okolním

představoval

kompaktáty
nechyběla

malostranského

uplatnění

programu odmítla zakomponovat

K roku 1434 je doložena malba Krista na
v kNi

našlo své

kolem poloviny 15. století, kdy kališnická

věroučného

husitské obrazoborectví, které ji tak

umění

světských předmětech,

husitské revoluce na

mince

bible husitského hejtmana

mučednická

křídlech oltářní

třicetileté

koncepce;
smrt na

archy z Roudník

válce se pak v další

vlně

tentokrát plánovitého ikonoklasmu obracela i proti artefaktům kališnického umění,
kde ku

příkladu

projevem
zůstal

pojetí Jana Husa stylisovaného do role

kacířství

negativně

non plus ultra. Rozvoj sakrálního

pNomučedníka

umění

se zdálo

církve katolické pak

limitován likvidací dosavadní majetkové základny církevních

institucí, jejichž sekularisace šlechtou obou vyznání nepodlehla ani za vlády
katolických

panovníků

restituci.

Otázka umění husitské doby zůstává nejasnou i z toho důvodu, že mezi léty
1396, kdy vznikla Madona

Březnická

a rokem 1480, kdy abatyše Perchta z Boskovic

darovala obraz Mše sv. Řehoře, neexistuje u dochovaných obrazů spolehlivá a
jednoznačná

výtvarného

datace, tím
umění

méně

pokusili

autorské

překonávat

připsání.

řadou

Tato bílá místa se

hypotéz vycházejících ponejvíce

z aplikace metody srovnávací stylové analýzy. Srovnávání jednotlivých
88

dějepisci

pNků

a

Jan Chlíbec, K vývoji názorů Jana Rokycany na umělecké dílo, in: Husitský Tábor VIII,
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komposic vychází z
podružné prvky

např.

předpokladu,

že týž autor nebo

umělecká

architektonické konstrukce. Výskyt módních
shodně,

nebo rostlinnou vegetaci malují schematicky
nejednoznačným výsledkům. Při

důsledcích může

stylové analýze se
neměnná,

ikonografických schémat, která nejsou

prvků oblečení

zřejmých důvodů

což ze

nemusí být vždy zcela spolehlivým vodítkem a ve svých
k velmi

dílna sdílí jisté

rovněž přihlíží

vést až

k použití

ale vyvíjejí se. Pro pohusitské

Čechy je příznačný typ Panny Marii s Ježíškem stojící na půlměsíci oděné sluneční
září,

jak ji známe na

katolickém

příklad

z podoby Assumpty z Deštné, a to jak v kališnickém, tak

prostředí, neboť

obě

tento typ si

přisvojovaly

strany

jako symbolické

překonávající

zpodobení své vlastní církve jako "jediné pravé" církve

vnější

ohrožení.
Torsovitosti dochovaných

uměleckých děl

tvůrcích

kusé a nahodilé zmínky o jednotlivých
prostřednictvím
spolehlivě

cechovní knihy pražských

přiřadit

jednotlivá

umělecká

památkového fondu odpovídají i

malířů

u nichž

paradoxně

známe

jména, aniž bychom jim dokázali

díla. Tak vzniká prostor pro

pomocných konstrukcí typu hypotetických jmen jako Mistr rajhradského

vytváření

oltáře.

Právě

tomuto tvůrci věnovali v poslední době pozornost Bartlová a současně také Šmahel
v recensi její práce,

neboť

tvorbě

v jeho

se do jisté míry koncentrují charakteristické

problémy pro výzkum umění husitského období.
Toto

umělecké

dílo do

umělecko-historické

který také použil názvu rajhradská archa pro
kláštera v

Rajhradě.

V roce 1935

který jako jeho integrální

8g

představu

součást

pět

literatury uvedl Antonín

Matějček,

desek nacházejících se v

obrazárně

o tomto díle

identifikoval

výrazně rozšířil

oltářní

desku

nacházející se v jinak nevýznamném kostele na olomouckém
Sadech. Vzhledem k tomu, že v klášterní
druhotně
základě

v 19.století, pozornost se

obrazárně

soustředila

interpretace testamentu o založení

olomouckého chrámu sv.

Mořice

kulturní památky byla vyslovena

byl s tímto
důvodná

se

s

Albert Kutal,
Ukřižováním

předměstí

pět oltářních

v Nových

desek uvádí až

na olomoucký region a nedávno na

oltáře

Nalezení svatého

ztotožněn, byť

Kříže

vzhledem k

pochybnost, zda mohl být

nerozsáhlého prostoru kostelní krypty. Zatímco

zpočátku

v

kryptě

rozměrům

určen

do

byl Mistr rajhradského

Tábor 1985
89 Milena Bartlová, Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 - 1460,
Praha 2001; František Šmahel (rec.), Milena Bartlová, Poctivé obrazy. Deskové malířství
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oltáře

považován za
méně

válkách na

důkaz

umění

pozdního doznívání dvorského

postižené moravské periférii, v době druhé

světové

po husitských
Kropáček

války

komparací stylových prvků připsal dílo již do druhého desetiletí 15.století. 9o Proti
staršímu datování do

před husitského

období kolem roku 1415, se dnes objevily

názory založené mimo jiné na podobnosti portrétních figur s podobiznami krále
Ladislava Pohrobka nebo
dataci vzniku díla v

Jiřího Poděbradského,

polovině

oltáře

není až tak bezvýznamný, jak by se mohlo na

první pohled zdát, když vzhledem k mimořádné
řady

oltář

s nímž na

základě

před

umělecké kvalitě

jde o významné dílo
Náměště,

stylové analysy je spjata i tzv. deska z

sv. Jakuba a šest desítek dalších

máme

svědčily pozdější

15.století.

Rozdíl desítky let v dataci

vývojové

které by naopak

sebou konsistentní skupinu

obrazů

a naráz tu vyvstává problém, zda

uměleckých děl,

přežila nedůslednou

jež

ikonoklasmu nebo naopak pozdní práce, jež s tímto jevem nemohou být

vlnu

vůbec

spojovány.
Přehodnocení
vděčíme

ve

rozsahu husitského ikonoklasmu po stránce kvantitativní

značné míře rovněž

postupující inventarisaci památkového fondu, která

umožnila identifikovat velký

počet dříve

středověkého umění. Během

prací na

sbírkových

předmětů

kulturních

památek gotického

v odborné

literatuře

umělecko-historické

topografii i zpracováváním

v galeriích a museích se objevuje rozsáhlý fond movitých
umění, nečekaně

bohatý kvalitou a kvantitou, což

vynikne v porovnání s památkových fondem ostatních
při

neznámých památek

středoevropských

postřehem

tom nebyly zasaženy husitským obrazoborectvím. Zajímavým

velká

část

dochovaných

ovládaném husity nebo

předmětů
alespoň

příkladu

husitských vojsk (ku

zemí, které
je, že

se kdysi in situ nacházela na území bud' trvale
v lokalitách, které se

zmiňují

jako dobyté od

biskupský hrad v Roudnici a tamní augustiniánský

klášter).
Tato hmotná

skutečnost

dává

zdánlivě

za pravdu

limitovaném rozsahu husitského obrazoborectví, byt' nelze
uměleckých předmětů

byla již v

počátcích

husitských

bouří

stoupencům

názoru o

přehlédnout,

že

část

ukryta nebo vyvezena

mimo české země, a vrácena teprve po stabilisaci poměrů. Řeholníci cisterciáckého
kláštera v Sedlci u Kutné Hory tak již roku 1415

prozíravě převezli

antependia, knihy,

v Čechách a na Moravě 1400 - 1460, Praha 2001, in: Český časopis historický, X, 2002,
s.595 ad.
90 Pavel Kropáček, c.d., s. 67.
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umělecky

listiny, liturgická roucha, obrazy, ostatky svatých a další
do kláštera téhož
severočeského
přeshraničním

řádu

Oseku

v Klosterneuburgu v Rakousích,
uschovali

cennosti
řeholníci

opatství Alt-Zelle a

Schlaglu. 91 Z pramenů vyplývá, že i
posvátné obrazy;
demonstrativně
přicházející

inventářů.

armádou svou
historiků

průčelích

pokladnice

v sousedním

ze Zlaté Koruny v hornorakouském

měli

domů,

svých

ukryté obrazy

aby tak prokázali

před

pravověrnost.

středověkých

se od

právě pečlivým

bouře

ikonoklastické

cisterciáci ze

mnozí věřící o své újmě uschovávali ohrožené

hodnotou dnes posouvá
Bartlová

podobně

znovudobytí Kutné Hory pak katolíci

vystavovat na

Pozornost
výpovědní

při

klášterní

předměty

cenné

směrem

rozborem

větší

postihly

narativních

pramenů

předhusitských

k studiu

těchto pramenů

měrou

hojně

s jejich spornou
kostelních

formulovala názor, že

rozšířené

práce

uměleckého

řemesla, sklomalby a textilie než obrazy a sochl2 . Důvodně lze přisvědčit tvrzení, že

nejsnáze unikly obrazoborectví iluminované rukopisy pro
když nebyly nikdy

určeny

do

veřejných

specifický charakter,

prostor. Proti monumentálním

dochovalo z první poloviny 15. století mnohem více
o fragmenty nedochovaných

svůj

sochařských děl, byť

křídlových oltářních nástavců,

které

obrazům

se

mnohdy jde

patrně

podlehly

destrukci. 93
Limitem výše citovaného
absence

uměleckého

husitským

obrazoborcům; umělecká

maleb mohlo v

je apriorní a

díla zaznamenaného v

reformace nebo sekularisace

dosvědčují

přístupu

díla mohla

klášterů

průběhu věků

poněkud

sporná

před husitské době

rovněž

za reforem

tak

císaře

utrpět

v

domněnka,

bývá

připisována

pozdějších

Josefa II.. U

že

období

nástěnných

k zániku díla dojít i díky použité technologii a jak

restaurátorské nálezy mnohé

středověké

fresky se dochovaly pod

pozdějšími přemalbami.

Vztah husitství k
která byla

přechodným

umění

a

nedůsledným

proudy. Tím, že se, na rozdíl ku
nejednalo o

součást

nelze redukovat

příkladu

většinové

pouze na otázku obrazoborectví,

jevem prosazovaným
od

přijímání

ideologie, mohli

některými

názorovými

podobojí nebo symbolu kalicha,
legitimně

existovat i husitští

91 Jiří Kuthan, Cisterciácké kláštery v českých zemích a husitské obrazoborectví, in: Časopis
Národního musea- řada historická, CLXIII, 1994, s. 82 ad.
92 Milena Bartlová, Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 - 1460,
Praha 2001

93

Ibidem, s.102.
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ikonofilové, kteří nesouhlas s počiny radikálů mohli dávat najevo uschováváním
uměleckých

ohrožených
vyvrcholil

přijetím

společenskou

děl.

výstřelků

Proces distancování se od extrémních

kompaktát, které

představovaly určitý

kompromis nezbytný pro

umění.

stabilisaci a rozvoj

Doslov

Husitský ikonoklasmus se jeví na
nejednoznačný

limitováno

a

vnitřně

současnými

základě

této

bakalářské

strukturovaný jev, jehož poznání je do

mezemi historického poznání. V každém

nutno kriticky korigovat dosavadní

závěry

historiografie, pokud

Husité nemohou být

jednostranně

značné

případě

přispívaly

simplifikovaných konstrukcí, jež se bezmála staly mytisovanou
stereotypů.

práce jako

součástí

interpretováni ani jako

míry

však bude
k

vytváření

národních

předbojovníci

lepších zítřků českého lidu ani jako bandy otrlých lapků a hrdlořezů. V husitských
válkách se

opakovaně

jednostranně
cílevědomě

a to

výrazně

spojováno s aktivitami
ničí

uplatnilo obrazoborectví, ale
husitů. Představa

obrazy svatých a rouhají se jim

nemělo

o husitech, jak
měla

by být

záměrně

spojitost s

a

účelovou

propagandou katolické strany, která ze svého globálního pohledu nedokázala, a
patrně

i dlouho

výrazně

nechtěla

dokázat, rozlišovat mezi jednotlivými názorovými proudy

stratifikovaných sociálních skupin shrnovaných pod obecné

označení

husité.

Na základě nových poznatků Čechura důvodně upozorňuje, že na programovost a
dosah husitského ikonoklasmu je nutné nahlížet velmi střízlivě 94 .
Metodologicky

správněji

by bylo spíše

ikonoklasmu o ikonoklasmu v husitské

době,

vhodnější hovořit

kdy

místo o husitském

odstraněním bezprostřední

vazby

adjektiva se substantivem akcentujeme, že jde o jistý jev, který není vlastní pouze
českým husitům,

ale který existuje v různých dobách světových dějin a mimo jiné se

Jaroslav Čechura, České země v letech 1378 - 1437, Lucemburkové na českém trůně II,
Praha 2000, s.l58

94
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právě

projevil na území

českých

zemí v

době

husitských válek. Proto bude v dalších

historiografických výzkumech nutné více integrovat husitský ikonoklasmus do širšího
historického proudu zahrnujícího

dějiny křesťanské

Evropy a

zároveň

zkoumat v

tomto kontextu vývoj uctívání posvátných obrazů a zobrazování posvátna vůbec.
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