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ABSTRAKT:

Hlavním úkolem práce je porovnat vzor fleuronné ve dvou rukopisech vzdálených od sebe 

datem vzniku asi třicet let. Starším zkoumaným rukopisem je Lectionarium officii 

Cisterciense Pars hiemalis (Lekcionář Alberta Míšeňského), jehož vznik je kladen do 90. let 

13. století. Druhým rukopisem je Psalterium Breviarii Cisterciensis (Žaltář královny Alžběty 

Rejčky), jako datum jeho vzniku je udáván rok 1323. Nejdříve představím ve stručnosti vzor 

samotný, jeho typologii a historii jeho vývoje. Komparace bude provedena na základě 

poznatků získaných analýzou rukopisů metodou, kterou v dějinách umění prosazoval Jan 

Květ. Předmětem zájmu bude vysledovat, do jaké míry zapadají oba kodexy do kontextu doby 

svého vzniku a nakolik významný posun ve vývoji vzoru se běhen třiceti let na našem území 

odehrál. 

KLÍČOVÁ SLOVA

fleuronné – lineární ornamentika – filigrán – akant - Lectionarium officii Cisterciense Pars

hiemalis – Lekcionář Alberta Míšeňského – Psalterium Breviarii Cisterciensis - Žaltář 

královny Alžběty Rejčky
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ABSTRACT

The main goal of this study is to compare the fleuronné ornament in two manuscripts which 

were created within thirty years apart from each other. The older manuscript is Lectionarium 

officii Cisterciense Pars hiemalis which date of origin is supposed to be somewhere around 

1290. The second manuscript is Psalterium Breviarii Cisterciensis which is dated 1323. At 

the beginning I will introduce fleuronné ornament itself, its typology, history and evolution. I 

will compare both manuscripts using the method of Jan Květ and I will work with data from 

my own analysis. The main goal of my efforts is to be able to observe connections between 

those two manuscripts and the European manuscript production of that time and to find out 

how much progress was done in our teritory during those thirty years. 

KEY WORDS

fleuronné – linear ornament – filigree – acant – Lectionarium officii Cisterciense Pars

hiemalis  –  Psalterium Breviarii Cisterciensis
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1. ÚVOD

Hlavním úkolem práce je na základě poznatků získaných z literatury, vytvořit základní 

typologický přehled motivů, z nichž se ornamentální výzdobný systém fleuronné skládá, 

předestřít stručné dějiny vývoje vzoru a tyto poznatky použít k rozboru výzdoby ve dvou 

rukopisech a provést jejich komparaci. Rozbor hodlám provést na základě metody, kterou ve 

svém výzkumu používal Jan Květ. Jejím stěžejným prostředkem je důkladná analýza jak 

celkového rozvrhu výzdoby rukopisu, tak jednotlivých prvků ornamentiky. Doufám, že 

v mnou zvoleném postupu nebude spatřován anachronický přístup, ale osobně se domnívám, 

že u tak komplikovaného a ne ještě zcela probádaného tématu, jakým je středověká lineární 

ornamentika, je tento přístup nezbytný. Poznatky takto získané můžeme dále použít 

k možnosti studia materiálu v širších souvislostech. 
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2. FLEURONNÉ

2.1 Co je fleuronné

Fleuronné, je dnes ustálené pojmenování pro ornamentální kaligrafický výzdobný systém 

středověkých rukopisů, využívaný k výzdobě iniciál, zvaných „litterare capitales“, nebo také 

„capitulares“.1 Ve starší literatuře se můžeme setkat rovněž s označením filigrane, 

v současnosti je častěji využíváno právě označení fleuronné, v překladu znamenající 

„rozkvetlé“.2 Tento termín se tak více přibližuje pojmům používaným již v samém středověku 

tj. floritura, floratura3 nebo literae florissae4, jimiž se kaligrafické vzory odlišovaly od 

výzdoby malířské. Dnes je obtížné říci, bylo-li fleuronné chápáno jako svébytný výzdobný 

prvek, který mohl být stavěn na roveň malířské výzdobě, nebo jako její doplněk, či 

v některých případech jako její levnější alternativa. Konec konců i v současném umělecko-

historickém bádání je tato složka výzdoby rukopisů spíše opomíjena, nebo zmiňována jen 

okrajově. Jan Květ ve své studii Kreslený filigrán v rukopisech XII. – XIV. století 

předpokládá, že čím byla v některé zemi silnější historická malířská tradice, tím menší prostor 

se kreslenému ornamentu dostával a byl zatlačován na úkor výzdoby malířské. Proto se podle 

Květa mohl kreslený ornament v našem prostředí rozvinout ve významnou složku výzdoby 

rukopisů a to zejména ve století XIV.5 a dokonce v některých případech zaujal místo 

dominantní.6

Pokud byla již v době vzniku kodexů kaligrafická výzdoba iniciál oddělena od práce 

malířské, je tedy důvod se domnívat, že fleuronné nevznikalo rukou iluminátorů, ale písařů. 

Max Dvořák tak usuzuje především z důvodu prostředků, které byly typické právě spíše pro 

písaře, tím je míněn inkoust a perokresba7. S touto myšlenkou se ztotožňuje i Jan Květ, 

nicméně je jisté, že na tento typ výzdoby existovali i specialisté. Jmenovitě J. J. Graham 

Alexander ve své knize The decorated letter uvádí hned dva takové umělce. 

                                                            
1 KVĚT 1924 — Jan KVĚT: Kreslený filigrán v rukopisech XII. – XIV. století. Studie vzniku a forem 
lineárního ornamentu. In: Památky archeologické XXXIV, 1924, 93 – 113, 93.
2 SOBEK 2013 — Jiří SOBEK: Ornamentika fleuronné v rukopisu Mater verborum. In: Umění LXI, 
2013, 102 – 119, 102. 
3 KVĚT (pozn. 1) 93.
4 ALEXANDER 1978 — Jonathan James Graham Alexander: The decorated letter. New York 1978, 21.
5 KVĚT (pozn. 1) 93.
6 SOBEK (pozn. 2) 103.
7 KVĚT (pozn. 1) 93.
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Jeden z nich je znám přímo jménem tj. Jacquet Maci, který působil v Paříži a podle 

Alexandera spolupracoval například s iluminátorem Jeanem Pucellem. Druhý umělec nám 

zanechal svou práci na foliu s iniciálou E s králem Šalamounem ve Windmill psalter8

nacházejícím se dnes v New Yorku.9 První jmenovaný byl tedy čistým specialistou na 

ornamentální výzdobu iniciál. Ve Windmill psalter je nicméně fleuronné natolik integrální 

součástí iniciály, že Alexander nepochybuje o tom, že perokresba je zde dílem samotného 

malíře.10 Důkazem existence těchto malířů/kaligrafů slouží dochované účetní záznamy. 

Konkrétně zde Alexander uvádí smlouvu o provedení Pontifikálu pro papeže Benedicta XIII., 

ve které jsou rozepsány platby za provedení různých druhů iniciál. Jmenovitě: písmena 

s figurami (myšleno velké iniciály, na počátku textu), písmena bez figur, champides11 a 

nakonec za provedení literrae florissae.12

2.2 Vznik vzoru

Úkolem tohoto textu není zabývat se vývojem lineární ornamentiky ve středověkých 

manuskriptech, takový úkol by značně přesahoval standartní rozsah běžné bakalářské práce. 

Nicméně alespoň zjednodušený nástin je zde však na místě, jinak by nebylo možné provést 

srovnání obou rukopisů, které je mým hlavním úkolem. 

Původ a podmínky vzniku vzoru fleuronné nejsou dodnes přesně badatelsky 

zodpovězeny, panuje však obecná shoda, že má své kořeny ve starších prvcích užívaných 

k výzdobě iniciál v románských a předrománských kodexech. 

Podle Jana Květa stály na počátku vývoje románské malované úponkové iniciály, 

respektive následná reakce na ně. Ta podle něj vzešla pravděpodobně od cisterciáků, kteří 

brojili proti příliš bohaté výzdobě rukopisů a náhradu našli v prostší perokresbě.13

Nespornými výhodami perokresby je jednak její nižší cena a navíc rychlejší postup práce. 

Perokresebná výzdoba se tedy stala ideální pro výzdobu kodexů vyžadujících větší množství 

vyobrazení např. žaltářů.14 Se změnou výtvarného média došlo i k proměně charakteru iniciál, 

ty provedené v jemné perokresbě oproti kvašovým iniciálám ztrácejí masivní charakter a 

                                                            
8 Místo uložení: New York, Pierpont Morgan Library (MSM0102)
9 ALEXANDER (pozn. 4) 98. 
10 ALEXANDER (pozn. 4) 98.
11 Tím jsou myšleny zlacené litery, provedené na modrém, nebo purpurovém podkladě
12 ALEXANDER (pozn. 4) 98.
13 Květ (pozn. 1) 96.
14 Idem 96.
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stávají se plošnějšími a lineárnějšími.15 Zajímavý postřeh přináší Antonia Graf-Katzele, která 

upozornila na zásadní rozdíl mezi fleuronné a úponkovou malovanou iniciálou. Poukázala

totiž na to, že u fleuronné není litera ornamentem utvářena, naopak stojí zcela mimo něj a 

právě objem samotné litery utváří charakter jejího florálního orámování.16 Na rozdíl od 

předchozích románských iniciál, v nichž ornament proniká tělem litery a stává se její 

integrální součástí.17 Toto oddělení písma a ornamentu je ve většině případů ještě umocněno 

použitím dvou odlišných barev inkoustů, jednoho pro literu a druhého pro doprovodnou 

ornamentiku. Nejčastěji se jedná o inkoust červený a modrý. 

Jiří Sobek zabývající se v úvodu své studie ornamentikou v Mater Verborum hledá původ 

fleuronné v oblastech střední Francie a jižní Anglie 12. století, jako nejzazší datum uvádí rok 

1100.18 Ve svém místopisném určení zde vychází z knihy Eberharda Königa: Lexikon zur 

Buchmalerei, Stuttgart 200919. Podobně jako Květ shledává jeho předobrazem podružné 

románské florální iniciály.20

V českých zemích se první exempláře objevují zhruba v první čtvrtině 13. století. Jeden

z nejranějších příkladů můžeme nalézt v Moralia in Iob21 Zajímavá je rovněž ornamentika 

v Mater Verborum22, u kterého s datem vzniku kolem roku 1240, můžeme rovněž hovořit o 

jednom z nejstarších příkladů na našem území.23 Je nutné poznamenat, jak důležitý význam

měla ornamentika fleuronné pro českou knižní malbu. Jak již bylo naznačeno výše, snadno 

proveditelnou a finančně nenáročnou složku výzdoby rukopisů, jakou byla floratura, bylo 

možno poměrně rychle přizpůsobit vlivům nově se prosazujícího gotického slohu. Prvním, 

kdo na tuto souvislost upozornil, byl Max Dvořák,24 který zároveň našel paralely tohoto druhu 

výzdoby s knižní produkcí francouzskou.25 Přestože Dvořák jako první docenil, jaký význam 

měla kresebná složka pro české knižní umění, nepřikládá mu však velký význam jako 

samostatnému uměleckému projevu. Pokládá ho spíše za pouhou náhradu výzdoby malířské. 

                                                            
15 SOBEK (pozn. 2) 103.
16 SOBEK (pozn. 2) 103. 
17 Idem 103. 
18 Sobek (pozn. 2) 104.
19 König je zde ještě konkrétnější, jako přesné místo vzniku uvádí Paříž a Bolognu druhé poloviny 12. 
století.
20 Sobek (pozn. 2) 104.
21 Národní knihovna České republiky, (Praha I B 26), fol. 68v, konec 12. až první polovina 13. století. 
22 Národní knihovna České republiky, (Praha X A 11).
23 SOBEK (pozn. 2) 104.
24 Pro podrobnější informace viz Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt – Jahrbuch d. 
kunsthistor. Sammlungen des AH. KH. XXII. Wien 1901, 46. 
25 KVĚT 1931 — Jan Květ: Iluminované rukopisy královny Rejčky – Příspěvek k dějinám české knižní 
malby ve století XIV. Praha 1931, 4.
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Tento názor jako první zpochybnil Eugen Dostál, který poukázal na to, že kresebná výzdoba 

v rukopisech české provenience v prvních desetiletích 14. století sice převažuje nad výzdobou 

malířskou, nicméně není důvod jí pokládat za pouhou z nouze cnost. Naopak se jedná o 

svébytný projev, při jehož realizaci tvůrci nijak nezaostávali za iluminátory, jak po stránce 

výtvarné, tak technické. Jako podklad pro jeho teorie slouží Dostálovi především rozbor 

starobrněnských rukopisů královny Elišky Rejčky.26

Nejednalo se nicméně o náhlý výboj, nové gotické podněty pronikaly i do kaligrafického 

dekoru postupně a po poměrně dlouhou dobu koexistovaly společně s rezidui románské 

ornamentiky. Ve vývoji ornamentu fleuronné narážíme právě v této době na rozhraní dvou 

epoch na zajímavý paradox, a to že se v podstatě vydává dvěma protichůdnými směry. 

Můžeme sledovat probíhající schematizaci románských a romanizujících forem především 

vroubkovaných palmet a polopalmet. Ta je tak důkladná, že tyto motivy postupně zcela 

ztrácejí svůj původní organický charakter a mění se v abstraktní akantoid. Sotva však vývoj 

fleuronné dospěje do této celkem ustálené formy, ovlivní jej nově nastupující vlivy gotického 

naturalismu a do struktury vzoru opět pronikají stylizované rostlinné formy.27

2.3 Typologie 

Jak je možno odtušit přímo z názvu, tento výzdobný systém čerpá z velké části především

z vegetabilních vzorů, v méně četných případech pak můžeme rozklíčovat stylizované 

zoomorfní či dokonce antropomorfní prvky.28 Tento naturalistický základ se však postupem 

času vytrácí a vzory se stávají abstraktními. 

Nejjednodušeji je možné fleuronné definovat jako iniciálu obklopenou dekorativním 

filigránovým motivem. Tento motiv je provedený velice jemným brkem, linky jím kreslené 

jsou velmi konzistentní, ve filigránových motivech se síla linie nikdy nemění.29 Obě součásti 

filigránových iniciál, tedy linie a litera jsou téměř ve všech případech zhotoveny ve dvou 

různých barvách. Zvláštním druhem jsou iniciály, jejichž těla jsou skládána ze segmentů dvou 

různých barev jako puzzle. Jednotlivé části na sebe nedoléhají zcela přesně, takže jsou 

                                                            
26 DOSTÁL 1922 — Eugen DOSTÁL: Příspěvky k vzniku českého umění iluminátorského. In: Časopis 
Matice Moravské, roč. 46, Brno, 1922, 31.
27 KVĚT (pozn. 24) 5. 
28 SOBEK (pozn. 2) 102.
29STIRNEMANN 1990 — Patricia Stirnemann: Fils de la vierge. L‘ initiale à filigranes parisienne: 
1140 – 1314. In: Revue de l’Art 1990, 1990, 58 – 73, 59.
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odděleny tenoučkým páskem z prosvítající psací podložky, v těchto raných případech 

nejčastěji pergamenu. Tento druh iniciál byl velmi rozšířený v Anglii a Normandii zhruba 

v polovině dvanáctého století.30

Písmeno i vzor si uchovávají svébytnost, to je dáno jednak rozdělením použitých barev, 

poté také tím, že vzor zůstává striktně oddělen od těla litery. Ta zůstává ve všech případech 

čitelná a linie vzoru se soustředí na vyplnění okolí litery, nebo jejích vnitřních částí.31

Fleuronné, ač vychází z naturalistického charakteru obrysových iluminovaných románských 

iniciál, si neuchovalo nic z jejich plastického působení. Naopak ve své vrcholné formě vzor 

jakoukoliv snahu o navození trojrozměrného dojmu pozbývá.

Samozřejmě, že při hlubším zkoumání můžeme narazit na výjimky, od tohoto schématu, 

jedná se však spíše o anomálie. Ač fleuronné prošlo v průběhu dějin významným vývojem, 

těchto základních charakteristik se prvek drží. 

2.3.1 Barva

Jak již bylo řečeno, jedná se především o lineární kreslený ornament, sloužící k výzdobě

iniciál. Ve své nejtypičtější rozvinuté podobě bývá proveden modrým, červeným a černým 

inkoustem, nicméně zelená a zlatá barva, ač méně časté, nejsou žádnou výjimkou. Především 

zlatá však bývá použita hlavně u nákladnějších vazeb, či pro iniciály uvozující významné 

čtení, logicky nejdražší materiál, náleží nejvýznamnějším textům.32 Někdy je možno setkat se 

i s fleuronné provedeným barvou kvašovou, zpravidla se v takovém případě jedná o složitější 

vzory propojené s malířskou výzdobou.33

Výběr barev byl v minulosti ovlivňován mnoha faktory, můžeme přihlédnout k vlivům 

měnících se estetických požadavků, technickým možnostem a zkušenostem, či zručnosti 

tvůrce. Rozhodně nezanedbatelným faktorem byla stránka finanční.34 Situace je rovněž 

rozdílná v odlišných teritoriích, proto se nechystám zacházet do přílišných detailů, abych se 

nedopustila přílišného zobecnění. Přesto se zde o jistý nástin pokusím, protože, jak již bylo 

řečeno o pár odstavců výše, pro potřeby této práce, jejímž stěžejním bodem je porovnat dva 

kodexy rozdílné provenience a data vzniku, je nutné si jistou obecnou představu o fleuronné 

vytvořit. 

                                                            
30 STIRNEMANN (pozn. 28) 60.
31 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
32 SOBEK (pozn. 2) 102.
33 ALEXANDER (pozn. 4) 21.
34 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
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Základním principem, který platí pro drtivou většinu filigránových iniciál je střídání 

barev. V každém kodexu tedy nalezneme minimálně dvě barvy. Větší počet není nijak 

neobvyklý.35 Nádhernou ukázkou je již zmíněný Windmill psalter (New York, MSM0102), 

kde na slavné iniciále E byly v komplikovaném fleuronné použity současně modrá, červená, 

zelená a zlatá. Z našeho prostředí můžeme jako příklad uvést Antifonář královny Alžběty 

Rejčky (Rajhrad, R600),36 ve kterém se v partiturách střídají neskutečně jemně provedené 

černé, červené a modré filigránové iniciály.

Modrá a červená byly vskutku primární barvy už od samých počátků vzoru ve dvanáctém 

století. Škála používaných pigmentů se nicméně rozšířila poměrně záhy, již ve třetí čtvrtině 

dvanáctého století byla obohacena o zelenou, černou/tmavohnědou a v nejvzácnějších 

případech také fialovou, nebo hnědo-fialovou.37 Kombinace modré a červené je však 

nezpochybnitelně dominantní.38 Během první poloviny třináctého století má tato dvojice 

téměř výsadní postavení. 39 U strohých rukopisů spíše užitkového charakteru, míněno je tím u 

těch nesouvisejících s liturgií, ale sloužících světským účelům se můžeme setkat s červenými 

iniciálami v červeném filigránu.40 Můžeme se ptát, proč to byla právě červená z této 

prominentní dvojice, která byla používána i v méně významných kodexech. Správnou 

odpovědí bude pravděpodobně ta nejpragmatičtější a tou je cena. Červené pigmenty41 –

rumělka, nebo vzácněji minium – byly levnější než pigmenty modré42 – ultramarin a azurit.

Dostupnější rumělka je rovněž snadněji zpracovatelná. Je jí možné rozemlít na jemnější zrna, 

tudíž je velmi vhodná k vytváření subtilních linií fleuronné.43 Při zpracovávání této kapitoly 

jsem v článku Patricie Stirnemann narazila na zmínku o rukopisech z Pařížských laických 

skriptorií, ve kterých měl být k výzdobě použit blíže nespecifikovaný rostlinný pigment, 

                                                            
35 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
36 Současně je uložen v Knihovně benediktinů v Rajhradě v kolekci Sbírky rukopisů pod signaturou R 
600
37 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
38 Květ (pozn. 1) 93.
39 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
40 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
41 Rumělka je starší české označení přírodního minerálu cinabaritu, chemicky sulfidu rtuťnatého 
(HgS), dražší variantou červeného pigmentu je oxid olovnato-olovičitý (Pb3O4), triviálním názvem 
minium, či suřík.
42 Ultramarin, neboli hlinitokřemičitan sodný (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 se získává drcením 
přírodního minerálu lapis lazuli. Druhým modrým přírodním pigmentem je azurit – zásaditý uhličitan 
měďnatý Cu3(CO3)2(OH)2. V přírodě azurit se vyskytuje společně s malachitem. Na rozdíl od 
konstantně zbarveného ultramarinu barva azuritu závisí na velikosti zrn a obsahu dalších příměsí. 
43 STIRNEMANN (pozn. 27) 59.
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vyznačující se vybledlým, našedlým odstínem modré.44 K veliké škodě musím přiznat, že se 

mi k této skutečnosti nepodařilo dohledat další informace. 

Během třetí čtvrtiny třináctého století se začala nesměle objevovat i barva fialová. Byla-li 

ve výzdobě použita, tak většinou jako náhrada modré barvy. Jejich použití bok po boku však 

není nemožné. Vedoucí úlohu v rozvoji používání fialové barvy měla patrně Paříž, nicméně i 

zde je její výskyt značně sporadický až do čtrnáctého století.45

2.3.2 Základní motivy fleuronné

Bádání na poli lineární ornamentiky přineslo ustálenou množinu jejích základních 

motivů. Fleuronné je nicméně velmi komplexním útvarem a není jednoduché ho rozpitvat na 

jednotlivé elementy. Dovolím si zde osobní vsuvku, neboť bych ráda podotkla, že podle mého 

názoru takový přístup není žádoucí a v dnešní době by se mohl zdát i anachronický. Není 

lehké určit, kdy je jeden prvek pouze pozměněný, nebo sloučený do skupiny a kdy už byl 

transformován natolik, že se jedná o motiv zcela odlišný. Zde jasně vyvstává problém 

pojmosloví, neboť i při celkem úzké skupině badatelů, kteří se kaligrafickou ornamentikou 

zabývají, není ustanovena závazná terminologie a může tak snadno dojít ke zmatení, nebo 

záměně jednoho pojmu za druhý. Pro potřeby této práce jsem se rozhodla vycházet 

z terminologie navržené Janem Květem, kterou ze současných badatelů používají Jiří Sobek a 

Viktor Kubík. V této kapitole si představíme několik základních prvků, jak byly definovány v 

publikaci Das Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte IX.46

2.3.2.1 Fibrily

Fibrily, nebo také vlásečnice, německy fadenwerk ty nabývají různých podob od prosté 

rovné linie až po komplikované spirálovitě stáčené kompozice [1/1; 2; 9]. Jedná se o velmi

výrazný prvek, charakteristický pro fleuronné do té míry, že z něj vyplývá i starší název pro 

kaligrafický ornament odvozený z francouzštiny – filigranne. První fibrily se v rámci výzdoby 

iniciál začínají objevovat někdy po přelomu 12. a 13. století.47 Jejich původ lze patrně rovněž 

odvodit z románské úponkové ornamentiky. Pro iniciály 2. poloviny 12. století je typické že 

                                                            
44 STIRNEMANN (pozn. 27) 59.
45 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
46 Das Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte IX., Mnichov, 1996 - 1997
47 STIRNEMANN (pozn. 28) 59.
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jejich dřík se protahuje do dlouhého úponku zakončeného akantovou polopalmetou. Ta je u 

nejranějších případů provedena hustou kvašovou barvou, stejně jako iniciála. Postupem času 

se palmety stále více prodlužují, mizí vnitřní výmalba a zůstávají pouze dvě krajové kontury. 

První vlásečnicové nitky vyrážejí právě z konců těchto palmet. Ty během následujícího 

čtvrtstoletí procházejí další transformací, stále více se prodlužují a jejich florální základ se 

ztrácí, až jsou na počátku 13. zcela nahrazeny dlouhými výběžky vlásečnic. Vlásečnice 

můžeme najít ve výzdobě kodexů napříč Evropou v mnoha tvarech a provedeních.  Starší 

druhy vlásečnic se nijak výrazně neoddalují od těla litery, přímo navazují na různé florální 

motivy, nejčastěji na akantové polopalmety, běžně bývají zakončeny pupencem, či 

akantoidem. Takto pojaté vlásečnice mají nejčastěji tvar takzvané vlasové spony, nebo velmi 

rovný, či jen pouze nepatrně prohnutý profil. Ve většině případů jsou orientovány ve 

vertikálním směru, fibrila vyrážející horizontálně, popřípadě i lehce zasahující do textu je 

spíše ojedinělou záležitostí.48 Postupem času se fibrily zbavují rostlinných úponků, které je 

vážou k iniciále a stále výrazněji vyráží do prostoru. V pařížské knižní tvorbě můžeme tuto 

tendenci sledovat již od konce 30. let 13. století.49 Během dvaceti následujících let se 

osvobozují stále více a jednotlivá vlákna vyráží stále více do prostoru. Jednotlivé nitky se 

rovnoběžně rozvíjejí, neprotínají se, často přesáhnou i rozsah folia.50 Mladší vlásečnice také 

přicházejí o palmetové koncovky a samy se stáčejí do spirál, či probíhají do bičíkovitě 

prohnutých zakončení.51

2.3.2.2 Palmety a polopalmety

Různé kombinace akantových palmet a polopalmet jsou patrně tím nejbohatším prvkem 

ve škále kaligrafické ornamentiky [1/3]. Nacházíme je v nepřeberných kombinacích a 

tvarech. Právě stupeň vývoje akantu je tím nejspolehlivějším prvkem, na který se můžeme

zaměřit při dataci a určení místa vzniku. Například kadeřavé polopalmety bez vnitřních jader 

ukazují na původ v padovské škole, naopak palmety se stylizovaným pestíkem uprostřed byly 

oblíbené převážně ve středním Německu a Durynsku.52 O vývoji akantu bude ještě pojednáno 

podrobněji v další části práce, zde se budeme soustředit spíše na jeho použití. Prozatím 

řekněme, že motiv klasického antického akantu přetrval v umění středověku a právě 

                                                            
48 SOBEK (pozn. 2) 111.
49 STIRNEMANN (pozn. 28) 69.
50 STIRNEMANN (pozn. 28) 71.
51 SOBEK (pozn. 2) 111.
52 SOBEK (pozn. 2) 105.
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v malířské a kaligrafické výzdobě rukopisů se mu nesmírně dařilo. V průběhu staletí byl 

přetvářen, až se vývoj ustálil na třech motivech a to akantové palmetě, polopalmetě a 

abstraktním akantoidu. V prvních dvou jmenovaných můžeme ještě pozorovat naturalistický 

základ, u posledního je již zcela potlačen.53

V první polovině 12. století jsou palmety poměrně rozměrné. Obvyklým motivem je 

jedna velká akantová palmeta, která vyplňuje celý vnitřní objem litery (například O, nebo Q), 

popřípadě rozkvétá v koutech a rozích iniciály (třeba K, L). Dalším používaným druhem je 

palmeta, která ukončuje dlouhý stonek, vyrůstající převážně z těla iniciály. Často se v této 

formě vyskytuje v kombinaci s menšími polopalmetami, vyrůstajícími z jedné společné 

úponkové větve.54 Postupem času se palmetové motivy zdrobňují a schematizují, až vznikne 

motiv, který Jan Květ nazval akantoidem, tím tedy zjednodušeně rozumějme jednoduchý 

pupenec na dlouhém stonku.55 Drobný akantoid přirozeně vytváří i jemnější vzory. Nejčastěji 

se shlukují do drobných závitnic, květů a snopů. K výplni vnitřních polí iniciál se akantoidové 

kompozice začaly používat ve 13. století. První příklady tohoto nového motivu nacházíme 

v prostředí pařížských skriptorií a v produkci z britských ostrovů. 

Tendence ke zmnožování akantoidových výhonků vede až k celkovému znepřehlednění 

kompozic. Při bližším prozkoumání zjistíme, že jejich struktura je nelogická. Nejenže 

postrádá jakékoliv kompoziční schéma, navíc je obtížné určit, kde jeden úponek končí a jiný 

začíná, neboť jejich kontury splývají – jedna obrysová linie je společná dvěma úponkům.56

V tomto momentě můžeme hovořit o tom, že při takto přehnaném využívání obrysové linie, se 

ornament stává nepřehledným a ornamentální myšlenka se nám přesouvá z linie na 

nepokreslenou podkladovou plochu.57 Toto schéma dominuje především ve čtrnáctém století 

a dále pokračuje i ve století patnáctém. 

2.3.2.3. Pupen

Pupen [1/4; 10; 11] je v zásadě velmi podobný akantoidu, v mnoha případech je jejich 

jednoznačné rozlišení nemožné. Pupen je obecně užší, postrádá výraznější laločnaté 

zakončení, stonky pupenů jsou kratší a subtilnější, než je tomu u akantoidů.58

                                                            
53 Květ (pozn. 1) 97.
54 SOBEK (pozn. 2) 108.
55 SOBEK (pozn. 2) 109.
56 SOBEK (pozn. 2) 108. 
57 Květ (pozn. 1) 105.
58 SOBEK (pozn. 2) 109.



18

Pupeny se používají nejčastěji ve větších uskupeních, nicméně mohou fungovat i 

samostatně, například vyrůstají z těla iniciály, nebo z úponkové větve z iniciály vyrůstající. 

2.3.2.4 Perla, kroužek, polokroužek

Také tyto motivy byly s největší pravděpodobností odvozeny z akantu, čímž se nám 

znovu potvrzuje jeho význam pro vývoj lineární ornamentiky. Jak jsem již řekla, jedním 

z častých způsobů užití akantového motivu, je výplň vnitřních polí iniciál. Ve své 

nejtypičtější podobě vypadá výplň zhruba takto: akant na dlouhém dříku se stáčí do kroužku a 

vymezuje tak prostor pro palmetu, či snop složený z jednotlivých akantoidů. Je-li tento 

kruhový tvar vepsán do obdélného prostoru, vznikají v rozích cvikly, tedy prázdné nepopsané 

plochy prostoru. K jejich vyplnění jsou používány drobné palmetky akantoidů, téměř bez 

dříku s malým kroužkem uprostřed. V tomto kroužku můžeme rozpoznat transformovaný 

pestík. Akantoidy ve výplni cviklů se neustále zmenšovaly a zjednodušovaly, až dospěly do 

podoby prostých kulatých jader [1/7]. Ty mohou stát samostatně, nebo být součástí větších 

kompozic. Postupem času dochází k jejich dalšímu zdrobnění a zjednodušení a nově se 

rozšiřují po okrajích iniciály ve formě polokroužků.  Tento druh okrajové výzdoby se stal 

velmi oblíbeným brzy po svém vzniku, ve své rozvinuté plně abstrahované podobě dominuje 

po celé 14. století.59

Perla [1/5] je v podstatě velmi podobná těmto schematizovaným akantům, pouze postrádá 

jádro, tedy pozůstatek pestíku. Perly se stejně jako kroužky mohou vyskytovat jak 

samostatně, tak ve šňůrkách.60

V případě perly může dojít k záměně s dalším motivem a to čtverečkem [1/6]. Ty se však 

na rozdíl od perel vždy vyskytují jen ve větším uskupení. Čtverečky byly velmi oblíbené při 

výzdobě menších iniciál, vznikly poměrně jednoduše, předělením kapiláry mezi dvěma 

liniemi malými příčkami.61

                                                            
59 Květ (pozn. 1) 106.
60 SOBEK (pozn. 2) 102.
61 Květ (pozn. 1) 107.



19

2.3.2.5 Kmínky

Tento motiv nacházíme většinou při kraji textového zrcadla. I když je možné najít i příklady 

kmínků stáčejících se vodorovně, či nějak šikmo k pozici textu, nejčastěji můžeme pozorovat 

kmínky vyrůstající z těla litery nahoru, či dolů ve směru vertikálním.

Co se původu týče, i zde je na místě předpokládat souvislost s akantovou palmetou. 

Základem motivu je vlásečnice, popřípadě akantoidová palmeta na dlouhém stonku, ke které 

jsou z jedné popřípadě z obou stran přisazeny deriváty polopalmetových útvarů.62 Právě 

v případě použití v motivu kmínků je míra schematizace velice silná, původní organická 

podoba se zcela vytrácí. Nicméně nelze zde popsat veškeré možné podoby kmínkových 

polopalmet, neboť jejich tvarová rozmanitost v rukopisech je nepřeberná. Pro bližší představu 

[1/8].

2.3.3 Vývoj akantu

Z výše popsaných motivů jsou patrně nejvýznamnější motivy palmet a polopalmet. Jak 

již bylo popsáno dříve, vzor fleuronné má své kořeny ve vegetabilních motivech, patrně 

románských obrysových iniciál, můžeme tedy právě akant považovat za základní kámen celé 

této ornamentiky. Abychom kreslené ornamentice lépe rozuměli, je nezbytné seznámit se 

proto ve stručnosti s genezí akantu. 

Prvním badatelem, který se detailně zabýval vývojem akantu, byl Alois Riegl. Ve své 

knize Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik poukázal na význam 

akantu pro pozdně antické a raně středověké umění. Našel souvislosti jak s vývojem 

vegetabilní ornamentiky byzantské, tak saracénské. V obou těchto kulturních okruzích se 

akant vyskytuje v silně geometrizované formě. Počátek těchto geometrizujících tendencí vidí 

v umění sasánovském kolem roku 600 a jako příklad uvádí oblouk krále Chrosroa.63 Akanty 

na jeho hlavicích jsou transformovány do podoby reflexně prohnutých listů s oblou výraznou 

obvodovou linií, která tvar zceluje jako jednotnou plastickou formu a vnitřní vroubkovanou 

linii. Na rostlinný charakter akantu upomíná lineární žebroví transformované žilnatiny listoví.

                                                            
62 Květ (pozn. 1) 107.
63 KVĚT (pozn. 1) 99.



20

Sice okrajově, nicméně dopodrobna se na vývoj akantu zaměřil i Jurgis Baltrušaitis ve 

své knize věnované studiu fantaskna středověku.64 V kapitole věnované vlivům islámské 

ornamentiky na vývoj středověkého umění popisuje motiv takzvaného gotického rumí [2],

tedy orientální půlpalmety, jednoho z nejdůležitějších motivů muslimského orientu. Rumí je 

vlastně schematizovaný akant. Předpokládá se, že se do množiny islámských ornamentálních 

motivů dostal z Byzantské říše. Baltrušaitis tak usuzuje z vlastního názvu motivu, který v

pramenech ze 16. století uvádí Mírzá Hajdar – rumí – tedy římský, jež by tento antický původ 

napovídal. Sleduje jeho vývoj přes sasánovské palmety v Kiši až po pokročilou štukovou 

výzdobu mešit v Samaře z 9. století.65

Na západě nacházíme první geometrizující tendenci v době karolinské. Zejména 

z francouzské provenience se nám dochovaly rukopisy s rozmanitými formami akantových 

polopalmet, jak geometrizovaných, tak naturalistických.66 Ve století jedenáctém prodělá akant 

další transformaci, výrazně se zkracuje a stáčí do spirály. Čím dál tím více je v něm popírán 

jeho vegetabilní původ, žilnatina se postupně ztrácí a ve středech akantových polopalmet je 

nahrazena útvarem připomínajícím pestík, jakýsi kroužek na tenkém stonku. Právě v tomto 

období dochází k vytvoření plně abstrahovaného akantu, kterýž motiv Jan Květ nazývá 

akantoidem. Akantoidy můžeme nalézt zpravidla na koncích dlouhých úponků, nebo na 

stáčených úponcích jako ozdobu před konečným akantem. Především v této druhé podobě je 

možné namítnout, že se již nejedná o akantoid, ale o stylizovaný a modifikovaný pupen.67  

Tato otázka však může pro účel tohoto přehledu zůstat nezodpovězena, jelikož tato vývojová 

forma akantu je slepá a dále se rozvíjí pouze motiv akantu na konci úponku. K vytvoření 

akantoidu tedy dochází zhruba v polovině 12. století,68 právě v době, kdy tendence ke 

schematizaci dominuje i v ostatních uměleckých odvětvích, od malířství miniaturního i 

nástěnného po monumentální a dekorativní plastiku. 

Dosavadní poznatky je tedy možno shrnout tak, že vůdčí pozice ve vývoji ornamentu 

patřila vegetabilním úponkovým iniciálám. Potřeba levnějších a rychleji produkovaných 

kodexů vedla k jejich kaligrafické nápodobě. Postupná schematizace kaligrafických 

úponkových iniciál dala vzniknout fenoménu, který dnes nazýváme lineární ornamentikou. 

Vývoj, jejího nejdůležitějšího komponentu jsme si představili odděleně. 

                                                            
64 BALTRUŠAITIS — Jurgis BALTRUŠAITIS: Fantastický středověk. Praha 2008. 89.
65 BALTRUŠAITIS (pozn. 63) 90.
66 KVĚT (pozn. 1) 100.
67 KVĚT (pozn. 1) 100.
68 KVĚT (pozn. 1) 101.
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V našem pozorování jsme se dostali až do bodu, kdy vývoj akantu dosáhl své poslední 

fáze. Vytvořením akantoidu se však vývoj lineární ornamentiky nezastavil, naopak zde 

započíná zcela nová etapa jejího rozvoje. Akantové palmety i první příklady akantoidů jsou 

poměrně velkých rozměrů a v iniciálách jsme je mohly nalézt v poměrně malém počtu. Jedna 

akantová polopalmeta v mnoha případech vyplňuje celý vnitřní prostor iniciály. V poměrně 

krátké době zhruba na přelomu 12. a 13. století se akantoidy výrazně zmenšují, jejich počet se 

zvyšuje a začínají se postupně shlukovat do větších kompozičních celků.69 Na závěr je nutné 

podotknout, že tento přehled se vztahuje k západnímu latinskému kulturnímu okruhu. Vývoj 

ornamentiky v Byzantské říši zde zahrnut nebyl, protože pro potřeby této práce není 

podstatný. Tématem italských a byzantských rukopisů se detailně zabývá Viktor Kubík ve své 

knize Příručka ke studiu středověké ornamentiky.70

                                                            
69 KVĚT (pozn. 1) 104.
70 KUBÍK 2008 — Viktor KUBÍK: Příručka ke studiu středověké ornamentiky: italské rukopisy (1220 
– 1330) a byzantské rukopisy 10. – 13. století. České Budějovice 2008. 
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3. SROVNÁNÍ

Než se pustíme do samotného rozboru, v krátkosti si představíme rukopisy, které budeme 

analyzovat. Pro svůj záměr jsem se snažila vybrat dva rukopisy, které by si byly blízké 

podmínkami vzniku, aby bylo porovnání, co možná nejrelevantnější. Oba mnou zvolené 

rukopisy pochází z předpokládané české provenience. Zároveň oba vznikly v cisterciáckém 

prostředí. Nicméně i když oba kodexy můžeme spojit se Zeměmi koruny české, tak na oba 

samozřejmě působily jiné kulturní vlivy, to však již bude součástí srovnání. 

3.1 Lekcionář Alberta Míšeňského (Lectionarium officii Cisterciense

Pars hiemalis), (Rajhrad, R355)

Jedná se o zimní část lekcionáře, vytvořeného s největší pravděpodobností pro ženský 

cisterciácký klášter Marienstern v Horní Lužici někdy kolem roku 1290. Název získal podle 

písaře Arnolda Míšeňského, alternativně je v literatuře znám pod označením Osecký 

lekcionář. O osobě písaře nemáme žádné další informace, ani není známé žádné jeho další 

dílo.71 V osmdesátých letech se objevily hypotézy, které přesunuly místo vzniku kodexu do 

pražského sdruženého dvoukláštera minoritů a klarisek. Zároveň byla vznesena domněnka, že 

objednavatelkou rukopisu byla sama svatá Anežka Česká. Spojení kodexu s touto světicí by 

znamenalo, že vznikl přibližně o deset let dříve, než se předpokládalo. Zdá se ale, že tyto 

hypotézy byly vyvráceny, takže při dalším rozboru budeme pracovat s datem 1290 a místem 

vzniku v Horní Lužici, kulturní oblasti, která v této době souvisela jak s českým, tak slezským 

prostředím.72 V malířské výzdobě můžeme nalézt jak vlivy sasko-durynské byzantinizující 

malby, tak inspiraci hornorakouskou a bavorskou malbou ve stylu nastupujícího lineárního 

západoevropského slohu.73 Pokud bychom chtěli nalézt slohovou souvislost, můžeme jí 

pozorovat u o něco starší pražské Františkánské bible.74

                                                            
71 BOLDAN 2002 — Kamil BOLDAN: Bohemikální iluminované rukopisy knihovny cisterciáckého 
kláštera v Oseku z pohledu kodikologického. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 
Národní knihovny České republiky č. 16/1999 – 2000. Praha 2002, 77.
72 HLAVÁČKOVÁ 2010 — Hana J. HLAVÁČKOVÁ: Lekcionář Arnolda Míšeňského (Osecký lekcionář), in: 
Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310. Praha 2010, s. 430 – 437.
73 HLAVÁČKOVÁ (pozn. 69) 437. 
74 Knihovna Národního muzea v Praze, (Praha, XII. B. 13)
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3.2 Žaltář královny Elišky Rejčky (Psalterium Breviarii Cisterciensis)

(Praha, Osek 76)

Žaltář pochází ze souboru devíti rukopisů pořízených pro klášter cisterciaček Aula 

sanctae Mariae na Starém Brně, založeném českou a polskou královnou vdovou Alžbětou 

Rejčkou. Rukopis není možné přesně zadatovat, neboť jako u většiny kodexů ze souboru u něj 

byl někdy v minulosti odstraněn explicit.75 Názory na dataci se v odborné literatuře poněkud 

různí, časové rozpětí, do jakého jej badatelé zasazují, však není až tak velké. Eugen Dostál 

podle slohových znaků usoudil, že kodex vznikl někdy kolem roku 1317. Antonín Matějček 

kodex datoval v rozmezí let 1315 – 1317, usoudil tak z iluminace, na které je královna Rejčka 

vyobrazena ve společnosti řeholnic. Jan Květ ve své studii Iluminované rukopisy královny 

Rejčky posunul datum vzniku nejdál, až někdy k roku, kdy cisterciačky začaly klášter obývat, 

to znamená zhruba kolem roku 1323. Paní doktorka Hlaváčková počítá s rozmezím let 1317 –

1323.76

3.3 Srovnání

Doposud jsme pouze shromažďovali poznatky teoretické, nyní nastal čas nabyté znalosti 

uplatnit a provést rozbor a porovnání výzdoby rukopisů. Přemýšlela jsem, jak k tomuto úkolu 

nejlépe přistoupit a jakou metodu zvolit. Již v úvodu jsem se zmínila, že hodlám postupovat 

tak, jak to ve svých studiích dělal Jan Květ. Tedy stěžejní by měla být dobrá analýza 

zkoumaného materiálu a poznatky tak získané poté využít k zasazení děl do kontextu soudobé 

tvorby a na tomto základě provést porovnání obou děl. 

Jak tedy ale postupovat? Máme před sebou mnohasetstranný kodex obsahující desítky 

kaligrafických iniciál, jak je co nejlépe logicky zpracovat a vytvořit tak podklad pro jejich 

srovnání? Doufám, že se mi povedlo najít tu správnou odpověď. Aby si čtenář mohl udělat 

dostatečnou představu o nezměrné škále rozmanitých vzorů fleuronné obsažených 

v rukopisech je tato práce vybavena rozsáhlou obrazovou přílohou, na kterou se budu v textu 

často odkazovat a pokud nebude v mých silách všechny vzory dopodrobna popsat, čtenář 

přesto nezůstane ochuzen. 

                                                            
75 KVĚT (pozn. 24) 114. 
76

JIRKOVÁ 2011 — Kateřina JIRKOVÁ: Rukopisy královny Elišky Rejčky (bakalářská práce na Katolické 
teologické fakultě Karlovy Univerzity). Praha 2011, 84.
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Co se způsobu popisu týče, došla jsem k závěru, že nejlepším způsobem, jak jej provést, 

bude postupovat jako v úvodní části, kdy jsme se s fleuronné teprve seznamovali, tedy 

rozčlenit srovnání po jednotlivých motivech. 

3.3.1 Iniciály

Než se zaměříme na samotný lineární ornament, podíváme se na samu iniciálu, která je 

nedílnou součástí vzoru. Jak již bylo řečeno výše, je to právě iniciála, která svým objemem 

definuje, jeho rozložení.77 Tvarově zcela odpovídají době svého vzniku, jedná se o z unciály 

odvozené písmo pro rubriky naprosto běžně užívané. 

Co však stojí za povšimnutí je velký počet puzzlových iniciál78 užitých v lekcionáři

(Osek 76). Ačkoli se nejedná o příliš výpravné iniciály, přesto je jejich kvalita zřetelná. 

Jednotlivé části jsou sestaveny nápaditě. Dochází-li ke spojení částí rozdílných barev (v 

našem případě červené a modré, protože zde jiné barvy použity nejsou) je důsledně dodrženo 

střídání barvy ornamentu v kontrastu k liteře, kterou obkvétá. Jako nejzajímavější příklady si 

uveďme: A na fol. 2v [tab. 1/2], Q fol. 9v [tab. 4/6], Q na fol. 25v [tab. 8/4] a A fol. 27v 

[tab. 8/1]. Ne ve všech případech musí nutně dojít ke spojení částí různých barev, například 

na fol. 12v iniciála Q(ue) je sice rozdělena na segmenty oddělené od sebe základní barvou 

nezamalované pergamenové podložky, je však celá červená. Po prozkoumání těchto 

zajímavých iniciál můžeme konstatovat, že ten, kdo práci na výzdobě odváděl, byl poměrně 

zkušeným řemeslníkem, neboť, tak komplikovaný úkol, jakým bylo s tehdejšími nástroji 

zhotovit iniciálu tak, aby od sebe jednotlivé segmenty odděloval jen tenký kousek podkladu, 

zde byl zvládnut skvěle. Na tazích brkem není vidět sebemenší zaváhání, nebo zachvění ruky. 

Soustředíme-li svou pozornost na iniciály v žaltáři (R 355), zjistíme, že jsou tvarově 

mnohem prostší, oproti lekcionáři se zdají rovněž subtilnější. Tendence ke zdrobňování jak 

jednotlivých prvků vzoru, tak samotných iniciál je například ve francouzských univerzitních 

rukopisech vysledovatelná již od poloviny 13. století.79 Jedinou nákladně zdobenou iniciálou 

kodexu (R 355) je P(lacebo) domino na fol. 171v. Svým provedením se může rovnat velkým 

kaligrafickým iniciálám z ostatních bohatěji zdobených kodexů starobrněnského souboru. 

Modrý a červený segment iniciály jsou opět odděleny tenkou linkou z podkladového 

pergamenu, v jejím tvaru bychom mohli spatřit stylizovaný tvar akantového úponku. Střed 

                                                            
77 GRAF - KATZELE 1964 — Antonia Graf-Katzele 1964 cit. podle Jiří SOBEK (pozn. 2) 103.
78 STIRNEMANN (pozn. 28) 60. – jako místo původu je ve studii udávána Anglie a Normandie
79 STIRNEMANN (pozn. 28) 69.
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bříška písmene P je rozdělen routovým útvarem, jejž u špice a u paty zdobí motiv trojlistu. 

Střed útvaru a stejně tak volné cvikly jsou vyplněny pokročilými plně stylizovanými 

akantoidy. Potvrzuje se nám tu tedy fenomén, o kterém jsme pojednávali výše v kapitole 2.2 o 

vzniku vzoru, tedy že tendence ke stylizaci a geometrizaci vzoru, sotvaže dosáhly vrcholu, 

nabraly úplně opačný směr a to k počínajícímu gotickému realismu.80

Úplným opakem této přepychové iniciály jsou pak naprosto jednoduché drobné litery, 

které se ve většině případů nacházejí na místech uprostřed textu. Z toho důvodu je jejich 

výzdoba výrazně prostší, aby neznesnadňovala možnost čtení. Většinou se omezuje jen na 

výzdobu vnitřních polí [tab. 102/2, 6, 7], či se na literu váže pouze nepatrný svazek fibril 

[tab. 97/2, 101/2, 105/]. Úroveň těchto iniciál je od pohledu podstatně nižší než u ostatních 

liter v textu, navíc o hodně nižší než u iniciál z úvodu rukopisu v kalendáři. Netroufnu si zde 

vynášet sebevědomé soudy o počtu na práci se podílejících kaligrafů, jediné, co je možné 

s jistotou říct je, že se v žaltáři vyskytují iniciály nejméně ve dvou různých kvalitách.

Posledním typem iniciál, které lze v kodexu nalézt jsou zcela odlišně pojaté kaligrafické 

litery. Jsou psány široce seřízlým brkem, jako psací látka byl v jejich případě použit stejný 

inkoust, jakým je psán text, nikoli kvašová barva. Na tyto litery se fleuronné neváže, nicméně 

se stávají jeho určitou součástí v případech, kdy se napojují například svým serifem na dřík 

fleuronné iniciály. V žaltáři nejsou zastoupeny v hojném počtu. Co se jejich velikosti týče, 

nedosahují rozměrů ostatních iniciál fleuronné. Tento druh iniciál, ač není zcela obvyklý, není 

ve středověku zvlášť ojedinělý, ani se nejedná o nějaké české specifikum. V celé skupině 

starobrněnských rukopisů se objevují poměrně hojně, například v antifonáři (R600) mají 

celkem podstatný význam a dokonce jsou i zdobeny kresleným ornamentem.81

3.3.2 Fibrily

Náš rozbor jednotlivých prvků fleuronné začneme tím na pohled tvarově nejjednodušším, 

ale zároveň také tím nejnápadnějším motivem. Je až zarážející, jaké velké rozdíly 

můžeme v pojetí tohoto motivu nalézt, vezmeme-li v potaz jeho relativní prostotu. 

                                                            
80 KVĚT (pozn. 24) 5.
81 KVĚT (pozn. 24) 41.
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3.3.2.1. Jednoduchá rovná fibrila 

Jednoduchá rovná fibrila, taková, která by vycházela z iniciály, nebo z jiného 

významného prvku ve vodorovném nebo svislém směru a nijak se nezakrucovala, nebo se 

nespojovala s jiným prvkem, se v lekcionáři (Osek 76) prakticky nevyskytuje. Rozumějme 

tomu tak, že krátkou rovnou čáru, která v takovém případě ukončuje složitější prvek (většinou 

kmínek) nalézt lze, ale žádná z nich nepřesahuje délku dvou centimetrů, v takovém případě je 

na místě pochybnost, zda tuto čárku můžeme fibrilou, nebo vlásečnicí vlastně ještě stále 

nazývat. Jako příklad můžeme uvést iniciálu H(abemus) na foliu 83v [tab. 33/5]. Zde 

z miniaturní palmetky vyrůstá krátká rovná čárka, která ukončuje složitý vzor kmínku. 

Oproti tomu v žaltáři má dlouhá jednoduchá fibrila vedoucí postavení. Můžeme jí nalézt 

na drtivé většině iniciál (krásný příklad lze shledat například na foliu 32v, viz [tab. 107/1]) 

a tedy prakticky u všech, jejichž kmínek směřuje ze spodní části iniciály. Kmínek mají 

naprosto všechny iniciály, které uvozují čtení na levém okraji textového zrcadla. I v případě, 

že palmetový úponek ve funkci základu kmínku chybí, je okrajová ozdoba vytvořena z jiných 

prvků a fibrily na ně poté navazují. Jediné iniciály, které vlásečnice postrádají, jsou ty, které 

se nachází uprostřed textu, kde by z logických důvodů byly dlouhé fibrily na obtíž a 

znesnadňovaly by čtení. 

Slovo rovné bylo při popisu fibril použito, aby byly jasně odlišené od složitých, 

zakroucených s mnoha přidanými prvky, jaké můžeme najít ve starším lekcionáři. Není tím 

míněno, že by jednotlivé vlásečnice byly k sobě sestaveny striktně vodorovně. Naopak 

v celém žaltáři jen zřídkakdy zaujímají takto vázanou polohu. Nejtypičtější kompozicí, do níž 

jsou koncové fibrily uspořádány, by se dala přiléhavě popsat, jako jakási kytice, obrácená 

v případě spodních kmínků obráceně. Vlásečnice jsou staženy v horní polovině těsně u 

výběhu z akantoidové palmety, popřípadě jiného prvku, nejčastější náhradou bývá nějaký 

druh akantoidové, nebo pupencové figurace. Zajímavý motiv je ten, který můžeme pozorovat 

na koncích kmínků iniciál v žaltáři (R355).82 Tento motiv se skládá z povětšinou sudého 

počtu filbril (dvou až čtyř, v menším počtu případů tří), které se stažené u kořenů rozevírají ve 

výše popsaném motivu kytice a z levé strany jsou jakoby opticky uchyceny jednou fibrilou, 

tvaru sponky, která se vzpíná nahoru v opozici k ostatním a z pravé strany fibrilou ostře se 

stáčející doprava [tab. 96/1,2,3,4]. Je zajímavé, že tento výrazný motiv v zakončení kmínků 

                                                            
82 Jak již bylo řečeno výše, pouze u těch, které se nachází na okraji textového zrcadla.
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se objevuje především na počátečních stranách žaltáře, nicméně je možné jej nalézt i ve druhé 

polovině kodexu [tab. 127/5].

Dalším motivem, který můžeme v žaltáři (R 355) rozlišit je zvláštní útvar složený 

z krátkých rovných vlásečnic umístěných paralelně vedle sebe [tab. 92/5, 116/2], svým 

tvarem vzdáleně připomínající řasy lidského oka. Jejich poměrně krátká délka spolu s absencí 

výraznějšího zakřivení zapříčiňuje, že řasy působí velmi tvrdým a statickým dojmem. Tyto 

řasy vybíhají nejčastěji z polopalmety, která vyrůstá z paty iniciály, popřípadě z jiného prvku, 

který ji v kmínku nahrazuje. V menším množství v kodexu lze objevit i obrácenou formu 

prvku, kdy svazek řas vyrůstá vzhůru, opět nejčastěji z nějaké formy akantoidního uskupení.  

S největší pravděpodobností se nejedná o útvar, který by se vyvinul až ve 14. století, neboť o 

podobném motivu se zmiňuje i Jiří Sobek, ve své studii Ornamentika fleuronné v rukopisu 

Mater verborum (X A 11).83 Jediným rozdílem je, že zatímco v Mater verborum,84 ve většině 

případů, vyrůstají řasy přímo z paty iniciály, v žaltáři se tak neděje ani v jednom případě. 

Řasa není nikdy napojena na samotné tělo iniciály, ale vždy na nějakou část jejího 

kaligrafického orámování. Mater verborum čerpá podněty z tvorby především severní 

Francie, jižní Anglie a středního a jižního Německa. Je tedy možné předpokládat, že tento 

motiv má kořeny v jedné ze zmíněných oblastí. Nejpravděpodobněji by se mohlo jednat o 

oblast severofrancouzskou, neboť tvorba z této provenience měla podstatný vliv na vznik celé 

skupiny starobrněnských rukopisů Elišky Rejčky. 

3.3.2.2 Sponové fibrily

Od prostých rovných nitek jsme se přesunuli k již poněkud komplikovanějším motivům. 

Co se obecného charakteru motivu vlásečnic v lekcionáři (Osek 76) týče, můžeme říci, že se 

nejedná o jejich nejrozvinutější formu. Paralelu bychom mohli vysledovat v rukopisech 

pařížských mezi lety 1190 – 1230, ve kterých nalezneme jedny z nejranějších příkladů 

vznikajících fibril [4/A,B]. Vezmeme-li však v potaz, že všechny nové podněty vznikajícího

slohu se do českých zemí šířily se zhruba devadesáti až stoletým zpožděním, tedy kodex 

zapadá do kontextu své doby. 

Oproti tomu fibrily v žaltáři představují plně gotizovaný typ, jakého bylo dosaženo 

v oblasti severní Francie ve 3. čtvrtině 13. století [4/D], a který od té doby dominuje výzdobě 

rukopisů po velkou část středověku. To znamená, že i pokud budeme počítat s rokem 1323, 

                                                            
83 SOBEK (pozn. 2) 111.
84 Mater verborum, Knihovna Národního muzea v Praze, X A11, vznik kolem 1240.
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udávaným jako nejpozdější datum vzniku rukopisu, jedná se o poměrně rychlou recepci 

nových severofrancouzských podnětů. 

Vlásečnice v lekcionáři nejčastěji vycházejí z palmety kmínku, dříku, nebo serifů 

samotné iniciály, jak ve směru ke spodnímu, tak k hornímu okraji stránky, popřípadě, i když 

více ojediněle, ve směru horizontálním. Vychází-li fibrila z konce prodloužené palmety, 

rozumějme tím z konce té, která navazuje na dřík litery a tvoří základ pro dekorativní kmínek, 

nazýváme tento útvar prodlouženou vlásečnicovou úponkou.85 Do prostoru stránky se nijak 

výrazně neodvažují, obecně můžeme říct, že zůstávají velmi vázané na nejbližší prostor 

v okolí litery. Fleuronné zároveň nikdy nezasahuje do textu, důsledně se drží na okraji 

textového zrcadla. Ještě zde nenalézáme fibrily sdružené do skupin. Vlásečnice vyrůstající 

z polopalmetového dříku se většinou nijak výrazně nevlní a udržuje celkem kolmý (nebo 

popřípadě vodorovný) směr vůči hraně stránky. Je-li nějak dynamizovaná, děje se tak 

především díky malým smyčkovým zákrutům, nebo smyčkám ve tvaru písmene S. Poměrně 

často dojde k situaci, kdy fibrila pomocí takového zákrutu ostře mění směr a stáčí se 

v devadesátistupňovém úhlu do rovnoběžné linie s patou kodexu. Jak je však již psáno výše, 

ani při takto dramatické změně směru neproniká nitka do textového pole, vždy pouze kopíruje 

jeho hranu. 

Dlouhé fibrily vycházející z konců kmínků v žaltáři (R 355) jsou naopak uvolněnější. 

Stáčejí se do jednoduchých plynulých smyček [tab 111/2], k dramatickým zákrutům, nebo 

změnám směru nedochází. Vlásečnice pronikají po ploše stránky dále, v několika případech jí 

i přesahují. Neobvyklé nejsou ani případy, kdy fibrila zasahuje do textového zrcadla. Ne nijak 

dramaticky, rozhodně nemá vliv na čitelnost, nicméně o jasný zásah se jedná [tab. 112/5]. 

Vlásečnice v lekcionáři (Osek 76) zároveň působí velmi pečlivě komponovaným 

dojmem, jako by byly kresleny po dlouhé rozvážné úvaze. 

Tento dojem se ještě umocní v momentě, kdy fibrily v lekcionáři porovnáme s mladším 

fleuronné v žaltáři. Tahy perem jsou energičtější, vzor se nezdá tak pečlivě komponovaný, 

spíš působí dojmem jako by vzešel z náhlé invence.

3.3.2.3 Bičíkové fibrily

Krátké bičíkové fibrilky nalézáme v obou rukopisech. V detailech se nepatrně liší, 

fibrilky v žaltáři jsou prohnutější, mají širší bříška. Tento druh vlásečnic se uplatňuje při 

                                                            
85 SOBEK (pozn. 2) 105
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výzdobě kmínků vycházejících z těl iniciál. Vycházejí vždy z nějakého dalšího prvku,

většinou se jedná o malé fibrilky vycházející z druhotných palmetek na hlavní úponce dříku,

nikdy je nevidíme napojené přímo na tělo litery. Oproti fibrilám vycházejícím ze spodní části 

kmínků jsou podstatně kratší a drobnější. U tohoto typu vlásečnic také můžeme pozorovat 

druhotný výzdobný systém vážící se přímo na fibrily. V lekcionáři (Osek 76) je hojně rozšířen 

motiv drobných trojúhelníčků komponovaných z drobných čárek [tab. 55/2]. Tyto 

trojúhelníčky se vážou na konce vlásečnic a fungují jako jejich optické prodloužení. Ani 

v tomto případě se nejedná o žádné středoevropské specifikum. Kořeny tohoto prvku bychom 

patrně měli opět hledat v severní Francii 2. poloviny 13. století. 86 Výzdoba fibril v žaltáři se 

naopak soustředí do vnitřního prostoru vymezeného bičíkovitým prohnutím fibrily. Častým 

doplňkem jsou zde drobné kroužky – perly, vepsané do těchto bičíkových bříšek. 

3.3.2.4 Zakončení fibril 

Posledním aspektem, který je nutno podrobit srovnání je způsob, jakým jsou jednotlivé 

nitky zakončeny. Ve starším lekcionáři (Osek 76) není jediná fibrila ukončena prostě, vždy je 

alespoň drobně dekorativně pojednaná. Celkem můžeme v kodexu rozlišit tři druhy různých 

zakončení. První je jednoduchý háček, fibrila se prostě stáčí do protisměru, než ze kterého 

vyrostla. Druhou možností, kterou pozorujeme je vlásečnice spirálovitě zatočená. Právě 

zakončení tohoto druhu bývají nejčastěji doplněna trojúhelníčky, o nichž jsme se zmínili 

dříve. Posledním typem je zvláštní útvar, který Patricia Stirnemann nazývá špendlíkovou 

hlavičkou.87 Tvarem tato koncovka tvoří mezistupeň mezi výraznější spirálou a prostou 

bezozdobnou vlásečnicí. 

3.3.3. Akantová ornamentika

V této podkapitole se zaměříme na prvek, který, jak jsme si již popsali výše, hrál největší 

roli v jejím rozvoji. Je tedy prvkem naprosto stěžejní pro dataci a místopisné určení 

ornamentu fleuronné. 

                                                            
86 STIRNEMANN (pozn. 27) 61.
87 STIRNEMANN (pozn. 27) 62 – 63. 



30

V obou rukopisech se již vyskytuje plně abstrahovaná forma akantové palmety –

akantoid. Přestože si oba kodexy nejsou až tak vzdálené datem vzniku, ve formě akantových 

odvozenin použitých při výzdobě jejich iniciál se velmi rozcházejí. 

V následujících pěti podkapitolách si představíme motivy, které se nachází výhradně ve 

starším lekcionáři (Osek 76). Žaltář (R 355) musíme opominout z toho prostého důvodu, že se 

v něm tato raná akantová ornamentika vůbec nevyskytuje. Jediným akantovým motivem 

nacházejícím se v žaltáři jsou plně schematizované akantoidy. 

3.3.3.1 Jednoduchá palmeta

Přestože je úroveň fleuronné v obou rukopisech dobrá a dá se považovat za zapadající do 

obecné úrovně odpovídající době svého vzniku, tak u obou se ještě setkáme se silným vlivem 

ornamentiky románské. Ta je sice patrnější u staršího z obou rukopisů, nicméně ani mladší 

žaltář jí není zcela prost. Začneme nejdříve základní akantovou palmetou, tedy tím nejstarším 

prvkem, stojícím u počátku vývoje vzoru fleuronné. V lekcionáři jí nacházíme použitou 

v různých obdobách. Akantové palmety a polopalmety představují nejhojnější prvek 

ornamentiky fleuronné v rukopisu použité. Tím nejarchaičtějším motivem je palmeta, která je 

odvozena přímo z palmet antikizujících. V kodexu se uplatňuje zejména při výzdobě vnitřních 

polí iniciál. Taková palmeta vepsaná do iniciály je poměrně velká, zpravidla sama zabírá 

celou plochu pole. Krásným příkladem je palmeta na foliu 3r [tab.1/5], kde je vnitřek iniciály 

zaplněn plnou laločnatou palmetou s výraznou žilnatinou a pestíkem. Palmetový motiv je zde 

tvořen dvěma zrcadlově obrácenými palmetami, z nichž jedna směřuje vzhůru a druhá dolů. 

Variaci stejného motivu nalezneme na foliu 11r, palmetě však v tomto případě chybí vnitřní 

členění žilnatinou, či pestíkem. 

3.3.3.2 Spirálově stáčená palmeta 

Další způsob využití antikizující palmety v lekcionáři (Osek 76) se rovněž váže na výplně 

vnitřků iniciál. V tomto případě je však provedení dynamičtější, neboť palmeta vyrůstá 

z dlouhého stonku a stáčí se do spirály. Kouty, které spirála není schopná pokrýt, bývají 

dozdobeny jiným drobnějším motivem fleuronné. Nejčastěji to bývají různé podoby 

akantoidů [tab. 60/5], akantových polopalmet [tab. 28/4], v menší míře jader [tab. 65/3], 
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perel [tab. 77/3], nebo čtverečků [tab. 29/3]. V tomto způsobu užití stáčených vnitřních 

palmet můžeme jasně spatřit vliv románské páskové ornamentiky.88

3.3.3.3 Palmeta ve cviklech

Drobná palmetka, nebo spíše akantová polopalmeta často vytváří ozdobu koutů, jednak 

uvnitř bříšek iniciál, kde palmeta vyplňuje prostor vzniklý po vepsání stočeného dříku velké 

palmety, či trojlistu [tab. 87/4], nebo také najde uplatnění na vnější straně iniciál. Takovýto 

druh palmet byl velmi rozšířený v produkci skriptorií jihozápadního Německa, především 

z produkce opatství v Salemu.89 Palmety ve vnitřní výplni v lekcionáři (Osek 76) nehrají 

primární úlohu, v daleko větším počtu případů kouty vyplňuje spíš plně vyvinutý akantoid. 

Na vnějším obvodu jsou palmety vpisovány do ostrých a pravých úhlů, které svírá tělo a dřík 

iniciály, nebo úponek horního a dolního kmínku, popřípadě i do serifů liter. Především 

v posledním jmenovaném případě bývá úhel velmi ostrý a z palmety se stává spíše 

čtvrtpalmeta. Příklad palmety vložené do koutu dříku můžeme spatřit na fol. 189r [tab. 87/7]. 

Jedná se o typ kadeřavé palmety s pestíkem uprostřed. Jako u předešlých motivů palmet i zde 

existuje více variant provedení například na fol. 130v [tab. 58/4] je drobná čtvrtpalmeta zcela 

prostá jakéhokoli vnitřního dekoru. Kvůli drobným rozměrům by se dala palmeta snadno 

zaměnit za akantoid, nicméně kadeřavý okraj zůstal zachován, tento detail nám v rozlišení 

pomůže. 

3.3.3.4 Trojlist

Z této základní podoby palmety jsou odvozovány další prvky, například motiv 

trojlaločnatého kadeřavého listu, který je jedním z nejvyužívanějších motivů v lekcionáři.

Jedná se o velmi naturalisticky provedené prvky, které svým tvarem připomínají více listy 

vinné révy, než list akantu. Geneze tohoto prvku není zcela objasněná, nejpravděpodobněji se 

i v tomto případě jedná o tvarovou variaci akantu. V odborné literatuře není uváděn jako 

samostatná plnohodnotná složka ornamentiky fleuronné. Možným vysvětlením je jeho 
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89 SOBEK (pozn. 2) 106.



32

vzácnost, nebo jej ostatní badatelé nevnímají jako natolik odlišný od akantu, aby si zasloužil 

zvláštní pojmenování. 

Na tomto příkladu jsme narazili na nejpalčivější problém studia ornamentiky fleuronné a 

tím je roztříštěnost a nejednotnost pojmosloví. Obecně panuje na základních motivech shoda, 

těch nejobecnějších se uvádí od 10 do 11. Nicméně pojmosloví se může lišit badatel od 

badatele, navíc další odchylky mohou vzniknout v rámci překladu textů zahraničních badatelů 

do českého jazyka a podobně. Na druhou stranu bohatost a rozmanitost fleuronné je tak 

nepřeberná, že pravděpodobně není ani možné postihnout všechny její elementy a dokázat je 

sumarizovat do přehledné tabulky. Podobný přístup by byl s největší pravděpodobností 

chybným krokem a v rámci současných metodologických principů anachronismem. 

Nejlepším řešením, jak tedy ke studiu fleuronné přistoupit je dle mého názoru asi takový, jaký 

zvolil ve své studii Jiří Sobek, tedy počítat s množinou všeobecně přijímaných základních 

motivů a využít ji ve zkoumání jako osnovu. Odhalí-li analýza zkoumaného materiálu prvky, 

které se od této množiny liší, a je-li jejich počet signifikantní v poměru k počtu ostatních 

„uznaných“ motivů, je nutné potom zmíněný fenomén popsat samostatně. Například v tomto 

konkrétním případě je nutné zvážit, jedná-li se o modifikaci akantové palmety, nebo jestli jde 

o již zcela samostatný prvek, byť třeba z původní palmety odvozený. Nicméně jakkoli 

vědecky tento přístup zní, je nevyhnutelné, že objektivita konečného rozhodnutí závisí vždy 

na úsudku autora. 

Jisté je, že motiv trojlistu se objevil již v raných kodexech dochovaných na našem území. 

Jeho existenci potvrzuje již v Mater Verborum (X A 11) Jiří Sobek.90 V Mater verborum je 

však trojlist použit jako koncový prvek úponku rašícího z paty litery, ne jako její vnitřní 

výplň. Podoba ve straším rukopisu je rovněž trochu jiná, motiv je složený ze tří polopalmet91, 

oproti tomu v lekcionáři nabývá již naturalističtějšího vzhledu. Z toho se lze domnívat, že 

motiv má skutečně původ v základní akantové palmetě, v průběhu první poloviny 13. století si 

prošel postupným procesem zjednodušení, aby se na přelomu 13. a 14. století znovu vrátil ke 

svému naturalistickému základu. Stejně tak jako v případě palmet i trojlist se v kodexu 

vyskytuje jak v jednoduché podobě bez pestíků či žilnatiny [tab. 10/2], tak ve zdobné vnitřně 

členěné podobě, tak jak jej můžeme spatřit na iniciále F na fol. 139v.

                                                            
90 SOBEK (pozn. 2) 107.
91 SOBEK (pozn. 2) 106.
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3.3.3.5 Polopalmeta

Společně s plnou akantovou palmetou představují polopalmety nejhojnější zástupce 

z množiny dekoru fleuronné. A stejně tak jako u předchozích plných palmet i u nich 

rozlišujeme několik různých provedení. Co se jejich použití týče, jedná se o jeden 

z nejvšestrannějších motivů. 

Začneme zde opět lekcionářem (Osek 76) a jako první si představíme polopalmetu ve 

funkci úponkové větve liter. Po francouzském vzoru92 palmeta vyráží z dříku iniciály, vytváří 

tak základ úponku, na který se napojují další prvky, nejčastěji další drobné palmety, akantoidy 

a vlásečnice. V rukopisu můžeme různé druhy napojení palmety na literu. Jednou z možností 

je způsob, kdy dřík litery přímo přechází v úponek polopalmety. Krásným příkladem tohoto 

způsobu je iniciála A na fol. 169v [tab. 77/7]. Variací tohoto motivu je případ, který můžeme 

sledovat na fol. 139v [tab. 60/5] nebo fol. 135v [tab. 62/8], kdy se dřík zmenšuje na naprosté 

minimum a stává se vlastně pestíkem polopalmety, jejíž obrys je tvořen druhou „pomocnou“ 

polopalmetou, která vybíhá z těla litery souběžně s protaženým dříkem. Zmnožování palmet 

dříku je vůbec typickým prvkem ve výzdobě lekcionáře (Osek 76). Jako příklad si uvedeme 

iniciálu Q na fol. 116v [tab. 51/6], u které je úponková polopalmeta v podobě protaženého 

dříku písmene zdobena dalšími drobnějšími polopalmetovými úponky, které vycházejí 

z akantoidového útvaru z cviklu a z levé strany přiléhají společnou konturou na dřík. Ke 

každé polopalmetě navíc přiléhá jeden akantoidový úponek, prodloužený bičíkovitou fibrilou. 

Podobnou kompozici nalezneme na fol. 98v [tab. 43/2], pouze dřík zde vybíhá v opačném 

směru vzhůru a netvoří jej část samotné iniciály, ale jedna dlouhá rovná polopalmeta, 

vyrůstající tentokrát z palmety na vrcholu iniciály I a zakončená dlouhou spirálovou fibrilou. 

V obou příkladech, které jsme si uvedli, byly k výzdobě použity dva rozdílné druhy palmet. 

V prvním případě to byla kadeřavá palmeta s vnitřním jádrem. Tato jádra vznikla 

pravděpodobně zjednodušením pestíků schematizovaných listů akantu, které postupně časem 

přišly o svůj stonek, až zůstal pouze vnitřní kroužek.93 Palmety s hojnou pestíkovou výzdobou 

jsou typické pro rukopisy pocházejících z Dolního Saska a Durynska.94 V druhém případě 

byla naopak užita jednoduchá palmeta s kadeřavým okrajem, bez vnitřního členění a bez 

jádra, typická pro výzdobu hlavně padovských rukopisů.95

                                                            
92 STIRNEMANN (pozn. 27) 64.
93 KVĚT (pozn. 1) 105.
94 SOBEK (pozn. 2) 105. 
95 KUBÍK (pozn 67) 356.
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Kromě dříků zdobí polopalmety i samotná těla liter. Jako příklad nám poslouží opět 

iniciála I na fol. 98v [tab. 43/2]. Fleuronné se v lekcionáři u většiny iniciál neváže přímo na 

jejich tělo, ale na jejich „obrys“ vytvořený jedním dlouhým dříkem palmety, která tvar 

samotné litery kopíruje. U námi pozorované iniciály I počíná tato obrysová palmeta 

jednoduše u paty písmene, jakoby se „kotví“ na obou serifech, které jsou ozdobeny 

polopalmetou, prodlouženou vlásečnicí, a vyznívá jednoduchým nedekorovaným 

zakončením, jako pouhá jednoduchá linka. Obdobný motiv obrysové palmety je v kodexu 

(Osek 76) skutečně velmi rozšířen a nijak se výrazně neodchyluje od výše popsaného 

příkladu. Co se užitých typů palmet týká, není zde škála tak pestrá prakticky jediným 

použitým typem je jednoduchá hladká polopalmeta, bez kadeřavých okvětních lístků, u které 

lze spekulovat, jedná-li se ještě o palmetu, nebo již o schematizovaný akantoid. Vyskytne-li 

se v tomto zaběhlém schématu jiná, například jednoduchá kadeřavá čtvrtpalmeta, je tomu tak 

pouze v případě, že je do orámování iniciály zakomponována i palmeta zdobící cvikl dříku 

[tab. 46/8], nebo jako na příkladu písmene I na foliu 106r [tab. 46/4] či A na fol. 135v [tab. 

60/5], kdy je vějířovitá kadeřavá polopalmeta usazena na horním serifu litery a vytváří tak 

vlastně jakýsi podklad, nebo „podstavec“, ze kterého poté vybíhají další úponkové palmety, 

tvořící tak velké úponkové kmínky. Tato velká jednoduchá polopalmeta se nemusí nutně 

nacházet jen na horní hraně litery, například u písmene M na fol. 134r [tab. 60/1] je umístěna 

na levém boku oblého dříku. Neobvyklé umístění nicméně nemá vliv na její provedení, či 

využití. Do palmetového obrysového orámování litery je zakomponovaná stejně jako její 

horní ekvivalenty. Její funkce základny pro klíčící úponkové dříky rovněž zůstává zachována, 

naopak její význam je ještě umocněn, protože poloha na straně jí umožňuje, aby z jedné 

polopalmety mohly vyrážet dva úponky, jeden nahoru a druhý dolů. 

K orámování liter kromě motivu dlouhé obrysové úponky slouží další prvek a tím je 

jakýsi konturový pás skládající se z jednotlivých polopalmet. Motiv se do značné míry 

podobá způsobu výstavby úponkových dříků, hlavním rozdílem je to, že v tomto případě se 

jednotlivé palmety vážou přímo k tělu iniciály a ne k dalšímu zástupnému prvku, jako 

například k úponkové polopalmetě. Tímto palmetovým orámováním disponují většinou 

iniciály větších rozměrů, jako písmena I, P nebo L. U liter s dlouhým dříkem jako je D a Q 

palmetový rám začíná již na těle litery a poté plynule pokračuje dále ve výzdobě kmínku. 

Děje se tak v případech, kdy je kmínek tvořen jednou základní úponkovou polopalmetou, či 

akantoidem [tab. 65/3] i v momentě, kdy je jako základ úponku použit dřík litery [tab. 37/7]. 
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3.3.3.6 Akantoidy

O vývoji akantoidu jsme detailněji pojednali výše, pouze si zde připomeneme, že se jedná 

o završení vývoje motivu akantu, tedy o jeho plně schematizovanou podobu, ve které již není 

stopa po její původní florální formě. Tvarově se jedná o naprosto jednoduchou palmetu bez 

jakýchkoli kadeří. Nejblíž se dá připodobnit k pupenu, jen s tím rozdílem, že akantoid vyrůstá 

na delším stonku. 

V obou rukopisech je motiv akantoidů použit v hojné míře. Jejich drobnější rozměry je 

oproti palmetám předurčují k výplni drobnějších detailů. Mohou být užity samostatně, či ve 

větších figuracích. 

Co se lekcionáře (Osek 76) týče, tak přestože v jeho výzdobě hrají důležitější úlohu 

palmety a polopalmety, není akantoid nijak výrazně upozaďován, pouze nehraje primární 

úlohu, ale vždy bývá doplňkem tvaru, který je určen palmetovým dekorem. Jak už bylo 

popsáno výše, jedním z jeho nejběžnějších způsobů použití je jakožto výplň cviklů vnitřních 

polí iniciál dělených stáčenou akantovou palmetou. Krásný příklad tohoto motivu nacházíme 

na fol. 152v [tab. 68/2]. Část mezi dvěma dříky písmene N je vyplněna dvěma velkými 

kadeřavými palmetami s výrazným vnitřním jádrem96. V tomto případě palmety vyrůstají ze 

silných stonků protichůdně se vůči sobě stáčejících. V motivu tohoto tvaru v podobě písmene 

S je možné jasně pozorovat rezidua románské úponkové ornamentiky. Zbytek prostoru mezi 

spirálovým útvarem palmet je zcela bezezbytku vyplněn drobnými akantoidy bez pestíků. 

Akantoidy v tomto případě kopírují tvarem svých stonků tvar akantových spirál, samotný 

akantoid hnízdí v prázdných cviklech a jedna větší akantová palmeta se stáčí do spirály 

v horní části, kam palmety nedosahují. I ona je po stranách obklopena dvěma menšími 

akantoidy. 

Kromě případů, kdy akantoidy doplňují palmetovou výzdobu a citlivě při tom sledují její 

tvary, dochází i k případům, kdy jdou jakoby proti logice pohybu palmet, jako na příkladu 

iniciály P [fol. 161v, tab. 73/3] a iniciály Q [fol. 162r, tab. 73/6], v jejichž vnitřní výzdobě 

nalézáme prvek dvou drobných akantoidů (i když v tomto případě už je možná na místě 

pochybovat, zda se již vzhledem k jejich velikosti nejedná spíš o pupence), které jsou stonky 

spojeny dohromady ve tvar písmene V na fol. 162r [tab. 73/6], nebo do tvaru U na fol.161v 

                                                            
96 Jak jsme již psali, jedná se o pozůstatek pestíku, navíc vprostřed doplněný tečkou. V tomto případě 
jsou jádra palmet skutečně velmi velká, vyplňují větší část palmetového listu. Běžnější jsou pestíky 
tvořené pouze menším kroužkem, většinou navíc bez vnitřní tečky. 
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[tab. 73/3]. Tento tvar je vklíněný mezi dvě spirálovitě stáčené palmety a otáčí se tak vlastně 

proti jejich směru. 

Oproti tomu výplně iniciál v žaltáři (R 355) už jsou zcela v moci akantoidů. Na jejich 

tvaru je poznat, že se jedná o akantoidy vyspělejší, podobající se nejvíce pracím 

francouzským z třetí čtvrtiny 13. století.97 I způsob jejich užití tomuto období odpovídá, 

zejména z pařížských skriptorií známe příklady podobného fleuronné, kdy jsou akantoidy ve 

výplni iniciály uspořádány poměrně chaoticky, takže tvoří až nepřehlednou změť složenou 

z drobných navzájem se překrývajících a vlnících se úponků. Nejmarkantnějším příkladem, 

na kterém si můžeme tuto Francií inspirovanou podobu ilustrovat, je kaligrafická výzdoba 

kalendáře na počátku rukopisu (R 355). Jednak protože zmíněné iniciály jsou v celém kodexu 

největší, dále také proto, že kalendář jakožto jedna z nejdůležitějších částí žaltáře byl vždy 

tvořen s velkou pečlivostí a to rukou těch nejschopnějších písařů a malířů. Tak je tomu 

samozřejmě i zde, iniciály KL, tedy zkratka pro kalendy, patří jednoznačně mezi ty 

nejzdařilejší v celém kodexu. Tento fakt, nás vede k zamyšlení nad tím, že k formální analýze 

je potřeba přistupovat s opatrností. Jak jsem již napsala, pro bližší poznání poměrně 

nezpracovaného tématu, jakým bez pochyby kaligrafický dekor rukopisů je, je dobrá formální 

analýza naprosto nezbytná, nicméně při zvažování jejích výsledků musíme brát v potaz i další 

kulturně historické přesahy, jakým je v tomto případě například znalost specifik cisterciácké 

řehole, či specifik různých druhů středověkých rukopisů. 

Fleuronné v kalendáři je velmi kvalitní a přestože se nejedná o jeden z nejbohatších, či 

nejdůležitějších rukopisů starobrněnské skupiny, je naprosto srovnatelné se soudobou domácí 

i zahraniční tvorbou. 

Přestože schéma výzdoby v průběhu třiceti let dělících data vzniku rukopisů významně 

pokročilo, najdou se určité souvislosti. Například fleuronné opět nenavazuje přímo na tělo 

litery, ale na její lineární obrys. Rozdíl je v tom, že v lekcionáři (Osek76) bylo toto orámování 

provedeno linkou, kterou tvořila jednoduchá polopalmeta, ta se však již v žaltáři (R 355)

nikde nevyskytuje. Orámování je tedy provedeno velmi tenkou linkou, nepříliš odsazenou od 

samotné iniciály, tato linka však není souvislá, je soustavou komplikovaně propojených 

akantoidních palmet. Stejně tak jako v lekcionáři vede tato obrysová linka jak po vnějším, tak 

po vnitřním obvodu iniciály, nicméně ta vnitřní je co do tvaru podstatně jednodušší. Není už 

ani tvořena plnohodnotnou palmetou, ale pouze prostou uzavřenou linkou. Většina akantoidů 

je zde použita bez patrného vzoru, v určitých částech ho můžeme pozorovat, například na fol. 

4v (tab. 93/3), kde je mezi písmenem K a dříkem písmene L vzor rozložen poměrně 

                                                            
97 Viz STIRNEMANN (pozn. 27) 69 – 71. 
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symetricky. Naproti tomu na fol. 5v [tab. 94/2] bychom v kompozici hledali nějaký vzor 

marně. 

Stejně tak je tomu i u ostatních menších iniciál v kodexu. Například iniciála C na fol. 

151r [tab. 127/2] představuje podobný typ nepřehledně komponovaného vzoru. Oproti tomu

hned na předchozím foliu 150r [tab. 127/1] můžeme spatřit souvislost s předchozím obdobím. 

V iniciále D je vnitřní výplň bříška iniciály provedena obdobně jako v lekcionáři. Akantoid na 

dlouhém dříku se stáčí do spirály a vytváří tak rámec pro další výzdobu. Tou rozumíme dva 

malé akantoidy ve cviklech a výplň smyček tvořených úponkem akantoidu. Vyplň je tvořena 

pupencovými figuracemi, v každém cviklu se nachází jedna palmeta složená z drobných 

akantoidových pupenců. 

Kvalita vnitřní výzdoby iniciál, jak jsme již podotkli, není v žaltáři všude stejná. Úvodní 

část, zbytek poněkud převyšuje, však s několika drobnými výjimkami. Zvláštním úkazem, 

který můžeme pozorovat je, že iniciály se ke konci rukopisu nepatrně zvětšují, zároveň jejich 

kaligrafický dekor je proveden jemněji a detailněji, například velká iniciála I na fol. 165r [tab. 

128/4] vyniká neskutečně jemnou kresbou. Drobné fibrily jsou odsazené jen nepatrný 

kousíček od sebe, vlásečnice jsou tak jemné, jak jen psací materiál a pomůcky písaři dovolily. 

Obrys litery je rozvíjen drobounkými akantoidy s jádrem uprostřed. Z toho, co jsme zatím 

zjistili, vyplývá, že jedním z hlavních rozdílů mezi lekcionářem a žaltářem představuje 

miniaturizace motivů. To platí i pro jádra akatoidů, na rozdíl od lekcionáře, jsou tato rezidua 

pestíků zastoupena pouhou prostou tečkou. 

3.3.4 Pupen

Na motiv pupenu jsme již v popisu několikrát narazili. Občas je komplikované odlišit jej 

od akantoidových palmet, obecně platí, že pupen má kratší a širší stonek, hranice mezi těmito 

dvěma prvky je však často velmi tenká. 

V lekcionáři se motiv pupenů uplatňuje jak při výzdobě vnitřních polí iniciál, tak obvodů 

liter a stonků dříků. Ve většině případů nejsou používány jednotlivě, ale ve větších figuracích. 

Nicméně ani osamocený pupen není výjimkou, například na fol. 48r [tab. 15/6], kde na přední 

části litery vybíhá jeden jednoduchý pupen a tvoří tak jakousi protiváhu hornímu serifu 

písmene rámovanému akantoidem na straně opačné. 

Jak už jsem naznačila v předchozí kapitole, akantoidy a s nimi i pupence jsou důležitou 

složkou při výzdobě vnitřních polí iniciál, nicméně oba motivy je těžké přesně rozlišit. Na 

rozdíl od akantoidů, pupence na krátkých tuhých stoncích se shlukují do větších útvarů, 
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tvořících protiváhu motivům palmetovým, tak jako na příklad na fol. 97v [tab. 42/4], kde je 

vnitřní část písmene N mezi dvěma dříky nakoso dělená stonkem jedné velké polopalmety, 

která vyplňuje spodní pole a v horním poli jí tvoří protějšek snop složený z jednotlivých 

drobných pupenců bez vnitřních jader.

Pupence však nemusí vždy nezbytně hrát pouze doplňující úlohu, v případě iniciály Q na 

fol. 99v [tab. 43/4] je traktování bříška litery zcela v jejich režii. Ve středu je umístěna jedna 

osamocená perla a od ní se symetricky odvíjí pupencový dekor v horní a dolní polovině. 

Základem je motiv drobného trojlistu, s jehož naturalistickou podobou jsme se již seznámili, 

nicméně v tomto případě je jeho tělo tvořeno třemi spojenými pupenci, z naturalistického 

základu zde proto mnoho nezbylo. Opět zde stojí za zmínku, že v lekcionáři (Osek 76) se 

v symbióze vyskytují jak zbytky románské ornamentiky, tak nastupující schéma slohu 

nového, což je převládající tendencí rukopisů konce 13. století. Z dolního i horního trojlistu 

vychází dva krátké pupence, symetricky se obtáčející kolem středové perly, tímto způsobem 

se z ní stává jakési jádro pomyslného čtyřlistu. 

Než se přesuneme ke zkoumání motivu pupenců v žaltáři (R 355), podíváme se ještě na 

tři výrazné fenomény, které je třeba popsat blíže. Na motiv trojlistu jsme již narazili ve dvou 

variantách, tou poslední, která se uplatňuje při vnitřní výzdobě iniciál, je zvláštní kombinace 

tvaru akantové palmety, složené z trojlistu srostlých pupenců. Na tento prvek můžeme narazit 

například na fol. 100r [tab. 43/7] v iniciále S, kde tato pupencová palmeta vyplňuje 

významnou část vnitřního prostoru, zbylé kouty jsou poté dokončeny za pomoci drobných 

palmetek a akantoidů. Pupencová trojpalmeta se v lekcionáři (Osek 76) objevuje ve vnitřní 

výzdobě mnoha iniciál v různých variacích, jako další příklad tedy uveďme ještě iniciálu R na 

fol. 99v [tab. 43/5]. Kompozice je velmi podobná ukázce předchozí, stonek pupencové 

palmety vyráží z paty litery a spirálovitě se stáčí, vymezuje tak tedy vnitřní úsek, do kterého 

je vepsána samotná palmeta a koutové cvikly opět ve znamení akantoidové výplně. 

Ne až tak častý motiv, nicméně velmi zajímavý, si představíme na foliu 47r [tab. 15/3] na 

iniciále Q. Její vnitřní členění je ukázkou specifické čistě pupencové výzdoby. Vnitřní prostor 

iniciály je symetricky rozdělen příčkou svislého stonku. K němu se z každé strany upínají 

drobné pupence, poskládané jeden na druhém na krátkých stoncích. Jeden pupen vyrůstá vždy 

z místa, kde se ten předchozí napojuje na střední kmínek. Výsledný tvar připomíná jakýsi 

žebřík. Tento motiv je v rukopisu několikrát zopakován, nehraje roli, je-li umístěn v oblé 

nebo rovné iniciále, pupeny vždy prostor beze zbytku vyplňují. 

O motivech polopalmet a čtvrtpalmet ve cviklech u dříků a kmínků písmen jsme se již 

zmínili. K jejich výzdobě mohou však být použity i motivy různých pupencových figurací. 
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Právě při výzdobě těchto cviklů je užito nejnápaditější tvarosloví a motivy pupencových 

figurací jsou jednoznačně nejsložitější, z toho vyplývá, že jsou také nejkomplikovanějšími 

prvky k popisu, či následné kategorizaci. Pokusím se tuto rozmanitou množinu motivů 

obsáhnout, co možná nejuceleněji, nicméně všechny jednotlivé prvky popsat nelze a 

nedomnívám se, že by to bylo vysloveně žádoucí. Důležité je udělat si obecnou představu o 

motivu, místo vyčerpávajícího slovního popisu je zde však na místě se s prvkem seznámit 

spíše prostřednictvím obrazové přílohy. 

Cvikly mohou být vyzdobeny pouze samotnými, příkladem této naprosto jednoduché 

výzdoby budiž například iniciála E na fol. 118r [tab. 52/6], kde dolní kout svírající ostrý úhel 

mezi tělem iniciály a palmetovým dříkem vyplňuje shluk tří drobných pupenů, jen vzdáleně 

připomínající onu pupencovou palmetu známou nám z výzdoby vnitřních polí iniciál. 

Komplikovaněji a mohutněji oproti tomu působí cvikly vyplněné shluky akantových hroznů, 

jako na fol. 116v [tab. 51/6]. Zde použité pupeny postrádají vnitřní jádra, nicméně hned na 

tom samém foliu můžeme pozorovat i příklad cviklu vyplněného pupeny s vnitřním členěním 

[tab. 51/8]. Nejrozmanitější výzdoby cviklů vznikají v kombinaci s dalšími motivy jako 

akantoidy, palmetami, perlami a jádry. Za příklad nám poslouží iniciála Q na fol. 98r [tab. 

42/5], kde jsou do výzdoby cviklu zapojeny jak pupen, tak palmeta, akantoid na delším 

stonku, stylizovaná polopalmeta v základu kmínku (o těch se zmíníme níže) a vlásečnice. 

Motiv pupence v lekcionáři (Osek76) jsme tedy zpracovali, teď je načase zaměřit se na 

výzdobu žaltáře (R 355). Jako u ostatní výzdoby, kterou jsme doposavad zkoumali, jsou i 

motivy pupenců v žaltáři na pokročilejší úrovni, sledující nové stylové vlivy šířící se po 

Evropě z Paříže98 a postupně směřující k internacionální podobě vzoru fleuronné. To však 

znamená, že oproti ranějšímu lekcionáři je škála motivů více omezená a nenacházíme v ní 

žádné větší odchylky, či anomálie. 

Stěžejním motivem pupencové výzdoby jsou zde rovněž vnitřní pole iniciál, dále 

úponkové dříky a cvikly. O vnitřní výzdobě iniciál jsme se již zmínili v předchozí kapitole 

věnované akantoidovým palmetám. Vlivem schematizace a miniaturizace ovládající vývoj 

fleuronné v první třetině 14. století je ještě obtížnější rozlišit plnohodnotný akantoid od 

pupenců. Dá se říct, že čím je iniciála současnější, tím více se rozdíly mezi nimi stírají [tab. 

111/3], projeví-li se však v některé iniciále spíše anachronické vlivy, vracející se v základu až 

k prapůvodu fleuronné, tedy k románské úponkové ornamentice, je rozdíl mezi oběma prvky 

znatelnější. Například na iniciále D z folia 60r [tab. 107/4], kde je v kompozici patrný vliv 

                                                            
98 STIRNEMANN (pozn. 27) 69 – 70. 
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předchozích tendencí 13. století, kdy je rozvržení vnitřní výzdoby iniciály založeno na použití 

palmetových úponků. V případě žaltáře (R 355) se samozřejmě jedná již o úponky 

akantoidové, nicméně princip je stejný. Bříško písmene D je dlouhou zatočenou smyčkou 

úponku rozděleno na dvě části, do jejichž vnitřku jsou vepsány dvě úponkové palmety a 

cvikly jsou vyplněné pupenci. Iniciály soudobější se vyznačují poměrně chaotickým 

rozvržením. Ze změti drobných pupenců najednou vyráží delší akantoidová palmeta, která se 

jakoby snaží do této nevázané pupencové změti vnést řád. Například v iniciále F [tab. 113/2]

dělí prostor jedna dlouhá svislá úponka, nicméně ostatní dekor na ní nijak nereaguje, pupence 

se rozvíjejí zcela bez návaznosti jeden na druhý, či na prostor kolen sebe. O symetrii, která 

byla podstatnou součástí kompozice výplní iniciál v lekcionáři (Osek 76), zde nemůže být ani 

řeč. Naopak zdá se, že je až okatě přehlížena. 

Co se úponkových dříků iniciál týče, pro rukopis je charakteristické jejich uniformní 

provedení. Tím nejproměnlivějším motivem jsou právě pupeny a pupencové figurace na ně se 

vážící. Pupeny se v dříku nejčastěji napojují na konec akantoidní palmety či prodlouženého 

dříku vycházejícího rovnou z těla iniciály a prodlužují ho tak dále do prostoru stránky. 

Takovýto pupencový snop bývá ve většině případů ještě prodloužen dlouhými vlásečnicemi. 

Opět není jednoduché jasně určit, jedná-li se ještě o pupenec, či už o akantoidovou palmetu. 

Krásný jednoduchý příklad takového pupencového snopu na dříku vidíme například u iniciály 

E [tab. 110/2]. Není ovšem výjimkou, že snop vychází rovnou z kaligrafického orámování 

v okolí litery a neváže se tedy na dřík úponky př. tab. 101/2. Motiv lehce podobný těmto 

úponkovým snopům se vyskytuje i v lekcionáři například u iniciály S [tab. 62/7], kde ze 

spodní části litery vyrůstá útvar ze dvou úponků, které k sobě přiléhají a mají zároveň jednu 

společnou linii, na vrchu jsou korunovány jednou perlou, ze které potom vyráží fibrila. To je 

v podstatě základní verze motivu, jaký jsme si popsali v mladším žaltáři. 

Výzdoba cviklů je oproti lekcionáři o poznání prostší, v podstatě se omezuje pouze na 

pupence a bezúponková jádra. To opět můžeme připsat na vrub vlivům dominujícím 

v tehdejší praxi, vycházejícím ze severofrancouzských a hlavně pařížských skriptorií, kdy se 

výzdoba miniaturizuje, schematizuje a velmi stahuje k tělu iniciály, do prostoru v podstatě 

výrazněji vybíhají jen vlásečnice.99

                                                            
99 STIRNEMANN (pozn. 27) 69 – 70.
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3.3.5 Čtvereček, Perla

Co se těchto motivů týče, u nich je nepravděpodobná nějaká významná tvarová změna, 

ne-li nemožná. Rozdíly se tedy omezují jen na jejich použití.

V lekcionáři jsou oba prvky zastoupeny poměrně hojně. U čtverečku občas při 

nekvalitním provedení kresby hrozí záměna s motivem perly, tedy perlového pásu, protože na 

rozdíl od perly se čtvereček nepoužívá samostatně. V lekcionáři (Osek 76) je nejvíce 

využíván k výzdobě vnitřních ploch iniciál. Buď v motivu, kdy na pozadí vytváří čtvercovou 

síť [tab. 4/2] – zde jsou navíc do středů čtverečků zakomponovány motivy čtyřlistých palmet; 

[tab. 36/5], nebo v řádce za sebou. Nejčastěji jsou touto čtverečkovou linií rozpůleny vnitřní 

pole iniciál. Dělení může být vertikální [tab. 23/4] nebo diagonální [tab. 55/7], kopírující 

vnitřní rozložení palmet [tab. 37/5], nebo třeba zdvojené [tab. 38/3]. V žaltáři (R 355) se 

čtverečky nevyskytují. Obecně po roce 1300 čtverečky z repertoáru fleuronné úplně mizí. 

Na rozdíl od čtverečků v lekcionáři (Osek 76) nenajdeme perly spojené do řad, spíš do 

jakýchsi volných uskupení. Zároveň se perly ani nutně nevážou na výzdobu vnitřních polí 

iniciál. U iniciály X [tab. 53/6] jsou perly použity jako součást kmínku. Krátká řada volně 

uskupených perel (nedotýkají se jedna druhé, jak by tomu mělo u správné řady být) je vložena 

do motivu, který jsme si před chvílí popsali v kapitole 3.3.3.4, do spojených pupenů. Perly 

nachází uplatnění i ve výzdobě samotných těl liter, jako na příkladu iniciály S na foliu 136v 

[tab. 59/8], nebo T na foliu 108r [tab. 47/8].

V celém žaltáři (R 355) najdeme perly pouze jako ozdobu kmínků, kdy je jedna 

samostatná perla vložena do záhybu utvořeného tvarem vlásečnic vybíhajících z akantoidů na 

kmíncích iniciál [tab. 103/2]. V celém rukopisu se perly při výzdobě samotných těl iniciál

nebo při výzdobě jejich vnitřního prostoru vůbec nepoužívají. 

3.3.6 Kmínky

O kmíncích, nebo jinak také stoncích jsme si toho pro zatím pověděli celkem dost, nicméně 

naše hlavní pozornost byla vždy upřena na nějakou jejich dílčí část, ale nikdy ne na stonek 

jako na celek. A protože prvky je tvořící jsme již celkem detailně popsali, budeme se teď 

dívat na kmínky jako na celistvý motiv a na to, jak se svým charakterem v obou rukopisech 

odlišují. 
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Jako doposavad i pro motivy stonků v lekcionáři (Osek 76) platí, že jsou tvarově více 

rozmanité než ty v žaltáři. Tuto tendenci však nemůžeme vnímat jako nedokonalost či snad 

nedostatek. Rozdíl je v tom, že 2. polovina a hlavně poslední čtvrtina 13. století byla doba

hledání a rozvoje, který se na přelomu první a druhé čtvrtiny 14. století již počínal ustalovat. 

Bylo dosaženo jistých forem, které v druhé polovině 14. století získaly prakticky 

internacionální platnost [4/E]. 

Ve všech stoncích lekcionáře (Osek 76) je jasně patrný florální původ všech prvků. 

Fibrily se od nich začínají teprve nesměle odpoutávat. Touto fází vývoje si v té době vůdčí 

Francie prošla již téměř o sto let dříve v 10. a 20. letech 14. století. Florální tvarosloví je 

rovněž daleko volnější, než to, které se váže přímo na litery. Pro příklad se podívejme na 

iniciálu L na fol. 93v [tab. 40/3]. Její spodní stonek je skutečně nádherný, nicméně dokázat 

ho někam zařadit nebo rozebrat na jednotlivé prvky, ze kterých je složen je velmi obtížné. I 

přes podobné zvláštnosti a větší pestrost tvarosloví je forma úponkových stonků v celém 

kodexu zhruba následující: na jednu hlavní, „vodící“ úponku, která vychází buď z kresebné 

obruby litery, nebo se jedná přímo o dřík samotné iniciály, se vážou další prvky, nejčastěji 

palmetové či akantoidové úponky. Ty mohou být protaženy krátkými zatočenými 

vlásečnicemi a celá kompozice pak vrcholí jednou delší zatočenou vlásečnicí, vycházející 

z konce vazebné palmety. 

Stonky v žaltáři (R 355) mají zcela odlišný charakter. Oproti iniciálám v lekcionáři jsou 

v poměru k literám daleko větší a užší. Také zde je základem jedna vazebná palmeta, na 

rozdíl od lekcionáře je však vždy akantoidová. Její dřík je užší a je proveden nikoli v lince, 

ale v širším barevně vyplněném pásku. I když tak dřík není vždy součástí litery, díky tomuto 

způsobu provedení se zdá jako by byl. Dřík je zpravidla obrysově orámován jednou, nebo 

dvěma linkami a vždy z levé strany, tedy z té vzdálenější od textového zrcadla na ní přiléhají 

motivy extrémně stylizovaných palmet, jak jsme si je popsali v kapitole 2.3.2.5, ze kterých 

vybíhá po jedné fibrile. Konce stonků jsou potom dále prodlužovány svazky fibril, které 

vyrůstají z pupencových a jádrových figurací, nacházejících se, na koncích palmet kmínků, 

nebo v serifech či cviklech litery. 

3.3.7 Kroužky

Kroužky a polokroužky bez stonků jsou na rozdíl od většiny motivů, které jsme si 

v našem přehledu představili prvkem hojnějším v žaltáři (R 355) než v lekcionáři (Osek 76). 
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Je to logické, jelikož právě tento motiv je jedním s typických prvků fleuronné 

charakteristického pro 14. století. 

Přestože jej v lekcionáři přímo nespatříme, můžeme si na jeho typu fleuronné 

demonstrovat, co vedlo k jeho vzniku. Jak jsme již psali, tou nejpravděpodobnější variantou 

je, že se kroužky vyvinuly z podobného druhu iniciál, jaké se nalézají v lekcionáři. Již jsme si 

dopodrobna popsali úponkové iniciály, jejichž kouty a kraje, které nepokryje akant nebo 

úponek, jsou vyplněny drobnými pupeny a akantoidy. Těch se postupem času do cviklů a 

krajů přidává stále víc, nahušťují se na sebe, vlivem toho se jim zkracují úponky, které 

se stávají nepotřebnými až ve 14. století vznikne plnohodnotný kroužkový vzor, který 

fleuronné během následující epochy naprosto ovládne.

V žaltáři (R 355) je způsob užití kroužků sice skromný, přesto rozvinutý. Kroužky se 

v těsných řadách vážou těsně na obrysovou linku kolem litery, ne na ni samotnou. Všechny 

kroužky jsou navíc opatřeny vnitřním jádrem. 

3.3.8 Atypičnosti a anomálie 

Nyní jsme se seznámili s celou škálou motivů ornamentiky fleuronné obsaženou v obou 

rukopisech, než však přistoupíme k závěrečnému zhodnocení, je třeba se podívat ještě na 

několik zvláštností, které nejde zařadit nikam, nicméně jsou dost zajímavé. 

Jak již bylo řečeno výše, starší lekcionář (Osek 76) vznikl v unikátním období, kdy 

jednak ještě přežívá silný odkaz tradice románských úponkových iniciál, ale zároveň už do 

středoevropského prostředí proniká nové tvarosloví gotické, a jak jsme rovněž napsali, je to 

právě fleuronné, které ji recipuje nejrychleji. Dobrým příkladem takového nového tvarosloví 

je motiv čtyřlistu, ve dvou případech vložený do čtvercové výplně vnitřního pole iniciály 

[tab. 4/2, tab. 39/5], v jednom případě je také zakomponován do těla iniciály [tab. 33/6].

Oproti novým prvkům v kodexu (Osek 76) se zde vyskytuje také několik silných 

anachronismů. Jedná se především o jakási rezidua románského malovaného dekoru. Prvním 

a zároveň vzácnějším je motiv fantastického zvířete provedeného kompletně kaligrafickou 

linkou, zakomponovaného do výzdoby stonků. Tvor připomíná figuru, kterou  Jurgis 

Baltrušaitis nazývá „dvounohým čtyřnožcem“100 [3]. Zvíře má dvě nohy, horní končetiny jsou 

přeměněny v křídla, ta spočívají složená na zádech. Přestože je tvor zpodobněn pouze 

v jednoduchém obrysu, je jeho provedení natolik jemné a detailní, že lze usuzovat, že se jedná 

                                                            
100 BALTRUŠAITIS (pozn. 63) 68. 
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o opeřenou bytost. Tento předpoklad podporuje i to, že jeho hlava je opatřena zobákem. Právě 

za něj je tvor vázán ke stonku, nejčastěji je uchycen za vlastní zobák k vlásečnici úponku, 

drápy zadních nohou, ani křídly se fibrily nedotýká. V celém kodexu se objeví na šesti foliích: 

tab. 5/3, 7/1, 8/5, 18/2, 25/3, 30/3. 

Druhým fenoménem, u kterého lze předpokládat, že je rovněž odkazem na románskou 

úponkovou ornamentiku, jsou prvky, které se pokouší navodit iluzi trojrozměrného prostoru. 

Vezmeme-li v úvahu, datum vzniku kodexu, jsou tyto iluzivní tendence již poněkud 

anachronismem. Například na fol. 9r [tab. 4/5] je vnitřek iniciály Q vyplněn komplikovaným 

úponkovým ornamentem, u kterého jsou jedny úponky kladeny přes druhé. Vzniká tak dojem 

trojrozměrnosti, který je ještě umocněn různou silou tahů pera. Na foliu 8v [tab. 4/3] jde písař 

ve své snaze ještě dál, když pro navození hloubky prostoru používá i lehkou šrafuru.

Dalším příkladem těchto prostorově iluzivních tendencí je použití vlásečnic k obtáčení 

kmínků iniciál. Vlásečnice se stáčí kolem úponkového dříku, tak aby evokovala dojem, že ten 

je plastický. Dojmu trojrozměrnosti je docíleno tak, že ze zatočené fibrily vidíme vždy jen

část ležící na přední straně kmínku (například fol. 136r, [tab. 60/6], nebo fol. 178r, [tab. 

81/7]).



45

4. ZÁVĚR

Ornament fleuronné představuje významnou složku výzdoby středověkých rukopisů. Pro 

nově vznikající reformní řády představoval nesmírně užitečný způsob výzdoby rukopisů, 

neboť odpovídal jejich úsilí o chudobu a oproštění se od světského bohatství a přepychu. 

Zároveň byl tento způsob kreslené výzdoby oproti malované podstatně rychlejší. Díky těmto 

aspektům, jednak jeho oblíbenosti u cisterciácké řehole a pak jeho snadné 

reprodukovatelnosti, se fleuronné stalo výborným médiem pro transfer prvků vznikajícího 

nového gotického slohu. Současná medievalistika by tedy měla usilovat o dobré poznání 

tohoto tématu, neboť se netýká jen studia rukopisů, ale má přesah i do jiných jejích odvětví. 

Fleuronné má své kořeny patrně v předchozím období románském, přesněji v typickém 

románském prvku, úponkových iniciálách. Stěžejním motivem fleuronné je akantová palmeta. 

Právě na proměnách akantu je založen celý koncept kresleného ornamentu. Vývoj probíhal 

poměrně rychle, vedoucí role patřila Francii, zejména jejím pařížským skriptoriím, a 

Nornandii. K nám se progresivní tvarosloví dostávalo ze západu německým prostřednictvím. 

Jevy jako hledání forem, oprošťování se od starých schémat a zpracování nových podnětů 

charakterizují celé dění na počátku 14. století. A právě tyto progresivní tendence, mající 

původ na počátku 13. století v oblastech severní Francie a Normandie, se podařilo objevit 

v lekcionáři. Kromě těchto vlivů, v něm můžeme nalézt důkazy o inspiraci tvorbou sasko-

durynské byzantinizující malby, tak inspiraci hornorakouskou a bavorskou, jeho výzdoba dále 

souvisí i s prostředím slezským a českým. 

Oproti tomu Žaltář královny Rejčky, který od předchozího rukopisu dělí podle 

nejskeptičtějších odhadů asi dvacet let, daleko více reaguje na soudobou evropskou tvorbu. 

Prozkoumáme-li tvarosloví vzoru, spatříme, že zpoždění mezi vznikem fenoménu a jeho 

reflexí v českých zemích činilo skoro 90 let, fleuronné v žaltáři reaguje na francouzské práce 

70. let, je tedy daleko více v kontaktu s mezinárodní situací. A skutečně od poslední čtvrtiny 

14. století můžeme ve vývoji vzoru fleuronné pozorovat počínající intrernacionalizující 

tendence. 

Ve stručnosti jsem naznačila jakými cestami se vývoj ornamentu fleuronné ubíral a 

představila jsem základní množinu motivů, na nichž se současné bádání shoduje. Je však 

nutné pamatovat na to, že množina motivů, z nichž se fleuronné skládá je nezměrná. Možnosti 

různých tvarových variací jsou obrovské, stejně tak jako různé anomálie či lokální specifika, 

musíme tedy ke všem zkoumaným motivům přistupovat s otevřenou myslí a nesnažit se je za 
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každou cenu zapasovat do přehledné tabulky. V této práci jsem zvolila řešení, které považuji 

za nejlepší, tedy použít základní množinu přibližně jedenácti motivů a využít jí jako osnovu 

pro porovnání, které bylo mým hlavním úkolem. 

Nekladla jsem si zde za cíl vytvořit nějakou obsáhlejší syntézu vývoje vzoru v českých 

zemích, či jeho vztahu k vývoji v západním umění. To je úkol, o který bych se ráda pokusila 

v příštích letech svého studia. Pouze jsem se snažila shrnout dosavadní badatelské poznatky o 

fleuronné a s jejich využitím porovnat vzory ze dvou vývojových stádií, abych tak v praxi 

ověřila jejich správnost. 
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