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Úvod 

Předmětem zkoumání této bakalářské práce je námět Noli me tangere, ztvárněný  

v dílech italských a zaalpských umělců v průběhu 15.–16. století.  Téma jsem zaměřil 

na vybrané příklady z obou oblastí, z nichž oblast italskou zastupuje šest děl a oblast 

zaalpskou pět obrazů. Podrobnému popisu jsem vystavil díla Noli me tangere 

od italských malířů – Giotta, následovníků Piera della Francescy, Perugina, Tiziana, 

Correggia a Giulia Romana. Ze Zaalpí to poté byli malíři – Martin Schongauer, Jacob 

van Oostsanen, Hans Holbein, Lambert Sustris a Jan Brueghel mladší. Většina děl 

představující tento biblický námět se nachází v muzeích, galeriích či soukromých 

sbírkách po celé Evropě i USA. Obraz od následovníků Piera della Francescy se 

dokonce nachází v českém prostředí, a to ve sbírkách Národní Galerie v Praze, dnes je 

vystaven v expozici Šternberského paláce v Praze.  

Jak jsem již podotkl, tak námět Noli me tangere zobrazuje motiv vycházející  

z Bible. Původ lze najít v Novém zákoně, konkrétně pak v Janově evangeliu.  Je to 

moment setkání vzkříšeného Krista s Máří Magdalénou. Ta nejprve Krista nepoznala 

a domnívala se, že se jedná o zahradníka, čemuž nasvědčoval jeho zahradnický 

klobouk. Když nakonec Spasitele poznala, chtěla se ho dotknout, na což jí Kristus 

odpověděl slovy: „Noli me tangere“ neboli „Nedotýkej se mě“, neboť jsem dosud 

nesestoupal k Otci.“ 

V zobrazení Noli me tangere nutno podotknout, že motiv je ztvárňován ve dvou 

typech. První představuje pouze hlavní dva představitele – Ježíše Krista a Máří 

Magdalénu. Ten druhý poté zobrazuje nejen Krista s Magdalenou, ale i doprovod  

v podobě andělů či apoštolů s prázdným Kristovým hrobem. Samotná kompozice 

námětu Noli me tangere je předem ustanovena klasickým uspořádáním postav  

na obraze. Máří Magdaléna bývá zobrazena v klečící póze na levé straně a Kristus poté 

stojí nad ní na straně pravé. Vyskytují se však i výjimky, kdy rozmístění postav je  

v opačném pořadí. Tedy Kristus stojí na straně levé a Máří Magdaléna klečí po jeho 

pravici. Zcela zásadním detailem je poté pohyb Magdaleniny ruky, kterou se snaží 

dotknout Kristova těla. Ten její snahu odpírá gestem ruky naznačující, aby se ho 

nedotýkala. Magdaléna je většinou zobrazena s dlouhými plavými vlasy a oděna  

je do honosných, šperky zdobených šatů. Opět se však vyskytujíi případy, kdy je 

Magdaléna ztvárněna jako prostá kajícnice. Jejím atributem je nádobka s mastí sloužící 

k pomazání Kristova těla. Kristovými atributy jsou poté zahradnická motyka  
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nebo praporec s křížem, na němž se nese nápis Victor Mortis. Zásadní vliv pro pojetí 

celého námětu má též krajina v pozadí. Ta je oblíbenější u zaalpských umělců. Zahrada, 

v níž se většinou hlavní scéna odehrává, odděluje prostory na dvě  

sféry – na sféru pozemskou, v té se nachází světci, a sféru transcendentální, náležející 

Kristu. Určitá parafráze je v motivu zaměřena na zahradu z Janova evangelia, kdy kvůli 

zhřešení Adama a Evy byla rajská zahrada pro lid zcela zapovězena. Kristus svou smrtí 

poté lid vykoupil a zahradu získal zpět. Máří Magdaléna je tedy představena jako nová 

Eva a Kristus jako nový Adam, co se typologické roviny týká.  

Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodní části se věnuji 

zhodnocení literatury, poté následuje kapitola, v níž stručně charakterizuji tvorbu 

jednotlivých umělců, kteří námět Noli me tangereve svých dílech namalovali, a které 

jsem zařadil do svého výběru pro podrobnou formální a ikonografickou analýzu. Díla  

a jejich autory jsem volil na základě specifického typu zobrazení a provenience. 

Současně jsem se snažil rovněž záměrně pojmout určitý časový rozptyl vzniku 

vybraných děl, na kterém se snažím demonstrovat přetrvávající ikonografickou tradici 

námětu.Vybraná díla však současně ukazují podobu „obecného“ formálního 

vývojerenesančního malířství, jak v italském, tak i zaalpském prostředí, což dokládají 

právě vybrané umělecké osobnosti.  

V další kapitole se věnuji seznámení s ikonografií námětu Noli me tangere. Cituji 

nejen texty z Bible, ale rovněž představuji hlavní postavu scény, Máří Magdalénu. 

Vysvětluji i samotný původ motivu a koncepci ztvárnění. Následující, nejobsáhlejší 

kapitola, kterou považuji za hlavní přínos této předkládané práce, se týká podrobného 

popisu vybraných děl s námětemNoli me tangere, a to jak v italském, tak  

i zaalpském prostředí. V rozboru jsem se zaměřil nejen na ikonografii daných postav, 

ale i na krajinu a celkové pojetí výjevu. Poslední kapitola se poté zaměřuje na srovnání 

děl v rámci chronologického uspořádání a místa vzniku díla. Respektive jsou 

porovnávána vždy dvě díla, jedno z italského prostředí a jedno ze Zaalpí, která byla 

vytvořena přibližněve stejné době. 
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Zhodnocení pramenů a literatury 

Pro rozbor námětu Noli me tangere jsem vybral šest obrazů, zastupující italské 

prostředí a pět obrazů ze zaalpského prostředí. Díla se stejným námětem, avšak  

od odlišných autorů postupně vznikala převážně v období 15.–16. století.
1
 Všechny 

obrazy, s výjimkou díla Noli me tangere od následovníků Piera della Francescy, které je 

datováno rokem 1492, jsou ve sbírkách galerií, muzeí a soukromých sbírkách po celé 

Evropě i USA. Jako zdroj pro získání dokumentace tedy posloužily většinou webové 

stránky daných sbírkových institucí, v nichž se jednotlivá díla nacházejí.  

V první analytické kapitole zaměřené na ikonografii námětu Noli me tangeremi sloužila 

jako výchozí literatura odborná publikace od Gertrudy Schiller Ikonographie der 

christlichen Kunst, konkrétně pak svazek třetí Die Auferstehung und Erhöhung Christi.2 

V německy psané publikaci z roku 1971 autorka líčí poznatky z Kristova Vzkříšení neboli 

Zmrtvýchvstání a podrobně zkoumá detaily v samotné scéně Noli me tangere. K rozpoznání 

atributů Kristových učedníků mi byly nápomocny ikonografické slovníky od Jamese Hall 

Slovník námětů a symbolů3 ve výtvarném umění, Jana Royta Slovník biblické 

ikonografie,4Hynka Rulíška Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské 

ikonografie,5Rudolfa Pfleiderera Atributy světců6a nakonec od Václava Ryneše Atributy 

v umění.7 Zmínky ohledně Ježíšova Zmrtvýchvstání a zprávyo samotné Máří Magdaléně 

jsem poté čerpal z Bible.8 

Následující dvě kapitoly se týkají popisu jednotlivých děl s námětem Noli me tangere 

z italského a zaalpského prostředí. Při jejich analýze jsem se pokusil o samostatný rozbor, 

přesto je nutné odbornou literaturu věnující se autorům vybraných děl připomenout. Nejvíce 

odborné literatury jsem využil při zpracování charakteristiky tvorby každého umělce.  

U italského malíře Giotta jsem čerpal informace z monografií zaměřených na jeho osobu. 

Byly to zejména studie od Angela Tartuferiho Giotto: život umělce9 a Jaroslava Pešiny 

Giotto.10Informace ohledně Piera della Francescy jsem dohledával zejména  

                                                           
1
 Výjimku tvoří pouze dva obrazy, a to Noli me tangere od Giotta (datováno 1304-1306) a Jana Brueghela 

mladšího (datováno 1626).  
2
 SCHILLER 1971. 

3
 HALL 2008. 

4
 ROYT 2006. 

5
 RULÍŠEK 2006. 

6
 PFLEIDERER 1998. 

7
 RYNEŠ 1971.  

8
 KOLEKTIV PŘEKLADATELŮ 1991. 

9
 TARTUFERI 2010. 

10
 PEŠINA 1949. 
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u historiků umění Giorgie Vasariho Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů11 

a Václava Vilém Štecha Dohady a jistoty.12 U Perugina jsem poté využil rovněž studií  

od G. Vasariho. Život a tvorba Tiziana byla podrobně popsána v knize od Iva Krsky 

Tizian13 či Iana G. Kennedyho Tizian.14 Osobností Correggia se blíže zabýval Jaromír 

Pečírka v knize Correggio15 a informace o posledním Italovi, který spadá do mého bádání, 

Giuliu Romanovi jsem čerpal převážně z odborných encyklopedií.   

Informace o umělcích ze Zaalpí se dohledávaly poněkud složitěji, neboť samostatné 

monografie o většině z nich nebyly doposud buď publikovanénebov českých knihovnách 

dostupné. Text o Martinu Schongauerovi jsem našel v knize Ernsta Hanse Gombricha 

Příběh umění.16 Autor umělce popisuje jako velmistra v oblasti grafiky a mědirytu. Zmínek 

o Jacobu Corneliszovi van Oostsanenovi a Lambertu Sustrisovi bylo v dostupných 

knihovnách opravdu minimum. Zdroje proto tvořily nejen encyklopedie, ale i internetové 

zdroje.17 Osobností Hanse Holbeina staršího nikoli mladšího se zabývala Esbeth Wiemann 

v díle Hans Holbein d. ä.: die graue passion in ihrer zeit. Ostfildern.18Studie se sice zabývá 

primárně tvorbou Hanse Holbeina staršího, ale určitý náznak na jeho syna je zde zcela 

zřejmý. Poslední, avšak neméně důležitý Jan Brueghel mladší je zmíněný především 

v katalogu Lubora Machytky Olomoucká obrazárna II – Nizozemské malířství 16.–18. 

století olomouckých sbírek.19 Katalog zaměřený na sbírky v olomoucké obrazárně 

vykresluje Jana Brueghela mladšího jako významnou osobnost v oblasti malby zátiší. Nutno 

podotknout, že malíř pocházel ze slavné rodiny vlámských malířů. I když monografií o jeho 

dědovi a otci bylo napsáno mnoho, na samotného Jana Brueghela mladšího nikoliv.  

V poslední řadě bych chtěl zmínit již zmiňované encyklopedie, které mi v nesnázi často 

pomohly. Nejedná se sice o odborné studie zaměřené na jednotlivé umělce, ale nastínění 

podstaty a hlavních myšlenek v nich rozhodně nechybělo. Z encyklopedických publikací 

bych chtěl vyzdvihnout Melissu Ricketts a její Mistři světového malířství20a poté knihu 

Malířské umění od A do Z21 od kolektivu autorů.  

 

                                                           
11

 VASARI 1976. 
12

 ŠTECH 1967. 
13

 KRSEK 1976. 
14

 KENNEDY 2008. 
15

 PEČÍRKA 1942. 
16

 GOMBRICH 1997. 
17

 www.artmuseum.cz. 
18

 WIEMANN 2010. 
19

 MACHYTKA 2000.  
20

 RICKETTS 2005.  
21

 KOLEKTIV AUTORŮ 2006.  
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1. Úvodní medailonky vybraných malířů z italského a 

zaalpského prostředí 

Přestože je ústředním tématem této bakalářské práce ikonografický námět Noli me 

tangere a jeho výtvarná podoba jak v italském, tak zaalpském prostředí 15. a 16. století, 

je na úvod nutné alespoň stručně připomenout vybrané autory, jejichž díla s námětem 

Noli me tangere budou dále podrobněji zkoumána, a přiblížit z části obecně charakter 

jejich tvorby. Nejprve pozornost věnuji autorům italského, posléze zaalpského prostředí 

dle chronologického sledu.  

  

1.1. Giotto(1267–1337) 

Již italský historik umění Cennino Cennini poukázal na to, že Giottoa Cimabue byli 

průkopníci tzv. nového stylu v malířství. Dokázali se oprostit od byzantského způsobu 

malby plného strnulosti k maximálnímu naturalismu.
22

 Obecně se Giottův zájem 

soustřeďuje na perspektivu, velikost a vyjádření pocitů všech jeho postav. V roce 1288 

vytvořil v kostele sv. Františka v Assisi fresky znázorňující život světce. V nich se 

odráží kompoziční inovace a zcela nový způsob zobrazení lidského těla. „Giottovou 

zásluhou malířství znovu získalo pozici výsadního média při uchopení aktuální reality. 

Prokázalo takový stupeň přirozenosti, s jehož srovnatelnou obdobou bylo možno se 

setkat jedině v antickém umění, a tím si vydobylo důstojné postavení umělců.
23

V letech 

1303–1305 Giotto pracoval na freskové výzdobě maleb v kostele Santa Maria 

dell´Arena v Padově. Malíř se zde již představuje jako zralá velká osobnost, u níž 

převládají všechny výrazové prostředky. Je to zároveň nejrozsáhlejší a nejzachovalejší 

dílo, v kterém se Giotto poprvé zcela jasně projevil.
24

 K nejznámějším dílům Giotta se 

řadí fresková výzdoba kaple Scrovegni v Padově, kde ve výjevech ze života Panny 

Marie a Ježíše Krista mistrně znázornil dramatičnost, tolik neobvyklou pro předchozí 

období. Zaznamenáno je tedy jeho působení v Padově, kde v roce 1317 provedl 

výzdobu v Palazzo della Raggione, konkrétně pak znamení zvěrokruhu, planety a jiných 

nebeských těles. V Římě poté o tři roky později zhotovil polyptych hlavního oltáře 

baziliky sv. Petra ve Vatikánu.
25

 V Giottově tvorbě rovněž převažuje zájem o pašijové 

                                                           
22

 RICKETTS 2005, 25a. 
23

 TARTUFERI 2010, 8. 
24

 PEŠINA 1949, neuvedeno. 
25

 RICKETTS 2005, 25b 
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cykly. Všechny jeho postavy z těchto cyklů dominují výraznou citlivostí. Z jejich 

pohledů je cítit tragický zármutek nad danou okolností.  

1.2. Piero della Francesca(1416–1492) 

 V jeho tvorbě můžeme rozlišit hned několik období. „V rané fázi, kdy pobýval  

ve Florencii, se v jeho dílech objevuje vliv Masacciových monumentálních postav  

a linie a vyváženost Paola Ucella. Francesco se zaobíral syntézou těchto forem  

a současně experimentoval s prostorem. Poté, co se seznámil s  teoriemi o geometrické 

harmonii od Leona Battista Albertiho, stala se jeho díla odvážnějšími a v jeho 

kompozicích se začala objevovat perspektiva podložená matematickými výpočty.“
26

 

Pierovo dílo se stejně jako u jeho předchůdců podílí na renesančním pokusu o obnovení 

antiky, dosahuje nových poznatků v oblasti reality, zvláště pak světla. Jeho realismus 

byl však zaměřován na ideje a podřizován intelektuálním požadavkům. Geometrie  

a perspektiva se v jeho díle nestává pouhou pomůckou jak zobrazit člověka v prostoru, 

ale projevem jak lze mnohost vidět jako jednotu v rámci platónského čísla a snahu 

chápat tvorbu jako jistotu pohledu na svět.
27

Včetně důrazu na detail jeho některá díla 

disponují použitím živých barev, což je prvek připomínající benátské mistry a mimo 

jiné rozptýlené světlo, jenž zahaluje krajinu a postavy. Využití světlých barev  

ve Francescových dílech navozuje pocit klidu. Klidná a jasná atmosféra projevující se 

ve vrcholných dílech je výsledkem záměru zobrazit námět zřetelně a ryze matematicky. 

Tato objektivita se týká i postav na obrazech, u nichž není vidět žádná citová pohnutí. 

Poslední fáze Francescovy tvorby je charakteristická příklonem k více naturalistickému 

způsobu malby, jenž spojuje postavy dohromady prostřednictvím atmosféry, barvy  

a linie.   

1.3. Perugino(1450–1523) 

Obecně je Perugino považován za předchůdce klasicismu italského cinquecenta.
28

 

V roce 1460 je zaznamenáno Peruginovo působení v ateliéru Piera della Francescy, kde 

se od něho měl naučit rozdělovat díla větších rozměrů do menších celků a rovněž 

harmonizovat postavy v rámci perspektivy, a to s ohledem na matematické principy  

i s ohledem na danou ikonografii. Zásadní byl pro Pietra také vstup do ateliéru Andrey 

Verrochia, u kterého se seznámil s podrobným zkoumáním znázornění lidského těla  

                                                           
26

 RICKETTS 2005, 91. 
27

  ŠTECH 1962, 98. 
28

 Směr, ve kterém sehrál zásadní roli Peruginův žák Raffael.  
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a s použitím vzdušné perspektivy. Ve Verrochiově ateliéru se Pietro setkal také 

s mladičkým Leonardem da Vincim. Vliv vlámského malířství lze vypozorovat 

především v detailech jeho ztvárňovaných portrétů. Mezi Peruginova nejznámější díla 

patří Kristus předávající klíče sv. Petrovi, jenž je datovaný rokem 1481–1482, dále pak 

Vidění sv. Bernarda, Klanění králů, Madona se sv. Janem Křtitelem a sv. Šebestiánem 

či Madona Vítězná s Jezulátkem a světci. Na závěr nutno podotknout, že málokterý 

malíř se Peruginovi vyrovná, co se pečlivosti, práce s barvou, kterou se vyznačoval jeho 

styl, týká. Jeho suverenita byla taková, že se k němu přicházela učit nespočetná řada 

umělců z Německa, Francie, Španělska a jiných zemí.
29

 

1.4. Tizian (1488 – 1526) 

 Již ve věku dvanácti let odešel rodák z nevelké horské vesnice na severu Itálie  

do Benátek, kde ho čekalo učení u příslušníka slavné benátské malířské rodiny Belliniů. 

Nejdříve se učil u Gentillea, následně poté u jeho bratra Giovanniho.
30

 U toho započal 

se studiem barev a stínů, která se pro jeho pozdější tvorbu stala tolik charakteristická.
31

 

Jedna z Tizianových ranějších prací byla zakázka v Padově, kde ztvárnil soubor fresek 

pro Scuolu del Santo. Tyto fresky jsou datované rokem 1511.
32

 Ze stejného roku 

pochází i obraz s náboženskou tématikou – Madona s dítětem a svatými Antonínem 

Paduánským a Rochem. Obraz byl kvůli výrazovým prostředkům v Madonině tváři  

až do nedávné doby milně připisován Giorgionemu.
33

 

O dva roky později na sebe Tizian výrazně upozornil v Římě, kde se zcela 

dobrovolně nabídl, že v Sále Velké rady Dóžecího paláce vytvoří bitevní scénu 

s technikou olejomalby. Překvapivé bylo nejen to, že se zatím žádný malíř tohoto úkolu 

neodvážil ujmout, ale rovněž fakt, že Tizian za svou práci nepožadoval žádný finanční 

obnos, nýbrž jen příslib úřadu senzála. Pro Tiziana přišla významná chvíle tehdy, kdy 

navázal kontakty s ferrarskými vévody d´Este, z jejichž moci se seznámil i s císařem 

Svaté říše římské, Karlem V.
34

 Od 40. let působí malíř opět převážně v Římě. 

Významná díla z této doby jsou zejména Korunování trnovou korunou či Ecce Homo, 

čerpající námět z historie. Pozdní tvorba představuje zakázky také pro Habsburky, kde 

                                                           
29

 VASARI 1976, 466. 
30

 KENNEDY 2008, 7. 
31

 Určitá provázanost barev a stínů byla charakteristická nejen pro Tiziana, ale i pro ostatní malíře 

benátské školy.  
32

 KRSEK 1976, 14.  
33

 KENNEDY 200, 8. 
34

 Císař Karel V., byl Tizianovou tvorbou natolik uchvácen, že ho požádal o vytvoření portrétu.  
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vzniká řada děl s mytologickými náměty. Obecně vzato nutno říci, že Tizianova pozdní 

tvorba se vyznačuje ještě větší barevností, než tomu bylo doposud. Časté míchání barev  

a nejasné formy se blíží k modernějším slohům. V poslední fázi života se poté Tizian 

znovu vrací k náboženským a mytologickým námětům. Z této fáze je jeden 

z nejznámějších obrazů Apollo a Marsyas, vytvořený mezi léty 1570–1576.
35

V poslední 

řadě bych rád upozornil na motiv žen ztvárněných v Tizianových dílech. Ženy pro něho 

nepředstavovaly sexuální symbol, ale jakýsi symbol fyzické a duchovní krásy zároveň.  

1.5. Corregio (1489–1524) 

 Vlastním jménem Antonio Allegri, je nazýván podle místa svého narození, tj. II 

Correggio. Je označován za jednoho z nejlepších malířů manýrismu, jehož působnost se 

vztahuje na oblast Parmy. Informace o Correggově malířském studiu nejsou známé.  

I když nelze s jistotou určit, v kterém ateliéru se malíř vyučil, často za jeho učitele bývá 

považován Andrea Mantegna, u něhož se naučil používat obratná řešení s využitím 

iluzivní techniky tzv. sotto in sú.
36

 O Correggově tvorbě by se dalo říci,  

že je silně ovlivněna poetikou Leonarda da Vinci, zájmemo anatomii lidského těla 

charakteristickou pro Michelangela a nakonec jemností Raffaela. Kombinací těchto tří 

principů svá díla dovedl do vlastního stylu, který se nejlépe uplatňuje v jeho aktech. 

Jeho malířská tvorba je také charakteristická smyslem pro určitý rytmus se svěžími 

barvami. „Nejvlastnějším znakem Correggiova díla je citovost promísená smyslností. 

Z nich vyvěrá spanilost a půvab jeho ženských postav i zněžnělost jeho postav 

mužských, v nich pramení mírnost a výmluvnost jejich posunků a pohybů, sklon i záklon 

hlavy, unylost pohledů, výraz vytržení i roztoužení, ruka přitisklá k srdci, ústa 

pootevřená dechem vášně nebo utrpení, z nich plyne měkké podání tvarů, měkkost 

obrysů, měkká hra světel a stínů i lyričnost a unylost světeckých výjevů  

i náladovost krajiny, do níž je výjev ústrojně vložen“.
37

 Correggio proslul zejména díky 

svým iluzionisticky řešeným malbám s četnými dekoracemi, které jsou umístěné 

v horních partiích staveb.
38

 Mezi ty nejznámější se řadí malba v kopuli s námětem 

Nanebevzetí Panny Marie v parmském dómu. Dílo, které ho však pravděpodobně 

nejvíce proslavilo, byla série obrazů s námětem Jupiterových milostných dobrodružství, 

jenž si objednal Frederico II. Gonzaga. V těchto obrazech malíř dokonale zachytil 

                                                           
35

 KRSEK 1976, 76.  
36

 Andrea Mantegna tuto techniku vymyslel a použil při výzdobě kupole ve vévodském paláci v Mantově. 

In: RICKETTS 2005, 379. 
37

 PEČÍRKA 1942, nepag. 
38

 Correggio své malby uplatňoval hlavně při výmalbě kupolí.  
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anatomii lidských těl. Těla jsou spirálovitě zkroucená a následně zachycená se záplavou 

světla. To se stává předurčením následujícího uměleckého směru, baroka.  

1.6. Giulio Romano(1499–1526) 

 Římský rodák narozený jako Giulio di Pietro de Gianuzzi je považován  

za opravdového zakladatele manýrismu.
39

 I když podrobných studiío samotné  

postavě Giulia Romana mnoho není, je zaznamenáno, že v roce  

1515 zahájil učení u Raffaela.
40

 Záhy poté, v roce 1520 však Raffael umírá a Giulio  

po něm přebírá jeho ateliér i nedokončená díla. V těchto nedokončených dílech, kterých 

se Romano ujal, lze spatřit vlivy nejen Raffaela, ale i Michelangela. „Tímto okamžikem 

získala Romanova malba základy toho, co Vasari nazval maniera, tedy způsobem malby 

založeným na novátorství velkých mistrů, v tomto případě Michelangela a Raffaela, 

jejichž techniku pak Romano z čistě estetických důvodů pozměnil.“
41

V roce 1524 malíře 

povolal do Mantovy vévoda Federico II. Gonzaga a následně ho jmenoval prvním 

dvorním architektem. Giulio Romano, se proslavil zejména kompletním návrhem 

mantovského Palazzo Té, a to nejen architektonickým, ale i návrhem výzdoby interiéru 

v podobě štuků a fresek. Vévoda jej poté zvolil za ředitele veškerých staveb. Zcela 

mistrovským dílem od Romana se v mantovském paláci stala freska Pád gigantů. 

Freska ztvárňuje mytologické náměty a Giulio, v ní použil Mantegnovu perspektivu 

s iluzivním efektem, tak aby došlo k optickému zvětšení kleneb.  

1.7. Martin Schongauer(1448–1491) 

Jedním z největších a nejvýznamnějších umělců 15. století v oblasti grafiky  

a mědirytiny byl bezesporu německý mistr Martin Schongauer. Pocházel 

pravděpodobně z rodiny zlatníka.
42

 Studie uvádějí, že v polovině šedesátých let  

15. století měl navštěvovat univerzitu v Lipsku. Zaznamenané jsou i jeho studijní cesty 

po Holandsku a Burgundsku. Zásadní je však jeho působení v Colmaru, kde žil a rovněž 

pracoval.
43

 Schongauer se vyučil nejspíše u svého otce v ateliéru, kde se seznámil 

hlavně s rytectvím. V Colmaru dokonce založil i školu rytectví a vychoval v ní mnoho 

                                                           
39

Giulio Romano, jako první propojil prvky Raffaela a Michelangela a následně je přetvořil a posunul  

na hranici estetiky.  
40

 Ve stejné době byl však Raffael zaneprázdněn výzdobou papežských místností v palácích 

vatikánských.  
41

RICKETTS 2005, 385.  
42

 KOLEKTIV AUTORŮ 2006, 660.  
43

 Colmar je město na horním toku Rýna, dnes nacházející se v Alsasku.  
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rytců miniatur.
44

 V oblasti malby je Schongauer vnímán jako následovník Rogiera van 

der Weydena, nizozemského malíře, který je spolu s Janem van Eyckem považován  

za největšího představitele raného nizozemského umění. I když Schongauerova tvorba 

zahrnuje i obrazy s náboženskou tématikou, viz díla Narození Ježíška, Madona 

v Růžové zahradě či Svatá rodina, charakteristické jsou pro něho zejména již zmiňované 

mědiryty. V díle s názvem Svatá noc, datované mezi léta 1470– 1473 se mistr snažil 

zachytit sebemenší srozumitelný detail a rovněž se pokusilo to, aby divák z obrazu cítil 

nejen texturu, ale i povrch předmětu, které zobrazuje. Je velmi úctyhodné, že i bez 

použití štětců, barev a oleje se mu to podařilo.
45

 

1.8. Jacob Cornelisz van Oostsanen(1470–1533) 

 Nizozemský malíř Jacob Cornelisz van Oostsanen se narodil patrně před rokem 

1470 poblíž hlavního města Amsterdamu. Není zcela zřejmé, v kterém malířském 

ateliéru se vyučil, pravděpodobně snad část vzdělání získal u jednoho z příslušníků svojí 

rodiny. Po roce 1500 je zaznamenáno jeho působení v Amsterdamu, kde již působí jako 

zcela samostatný malíř. Tvorba Jacoba Cornelisze zahrnuje hlavně oltáře, portréty a 

votivní desky. Jeho díla se vyznačují realistickým detailním provedením  

a zcela zaplněnou plochou obrazu. To lze vidět hlavně na dílech Noli me tangere (1507) 

nebo Klanění pastýřů (1512), kde umělec do obrazů vložil nespočet postav a figur. 

Drobné postavy lidí jsou rozesety po celé ploše, jak v popředí, tak i v pozadí. Kromě 

klasické malby se Oostsanen zabýval také tvorbou dřevorytů, převážně s náboženskou 

tématikou. V poslední řadě jsou dochované také jeho návrhy pro vitráže oken.
46

 

1.9. Lambert Sustris(1515–1584) 

O životě a tvorbě tohoto nizozemského malíře není mnoho odborné literatury, přesto 

však publikace zabývající se osobou Lamberta Sustrise uvádí, že malíř se narodil 

Amsterdamu, kolem roku 1515. V Amsterdamu měl také získat náležité malířské 

vzdělání. Takřka celý svůj život strávil Lambert v Itálii, kam odešel v roce 1530. 

Prvních několik let působil především v Římě a následně v Benátkách, kde měl podle 

dostupných informací pracovat v dílně italského malíře Tiziana. Sustrisova tvorba se 

změnila v době, kdy se začal blíže seznamovat s manýrismem. Manýristický styl se  

u něho projevuje zejména ve vytvořených freskách, které dělal na zakázku  

                                                           
44

 Mezi jeho nejznámější žáky patří např. Albrecht Aldorfer.  
45

 GOMBRICH 1997, 283. 
46

 KOLEKTIV AUTORŮ 2006, 137.  
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pro soukromé vily v oblasti Padovy. Lamberta Sustrise pojil s Tizianem nejen profesní 

vztah, ale pravděpodobně i přátelský, neboť je zaznamenaný jejich společný pobyt 

v Bavorsku, kde spolupracovali na zakázkách. Nějaký čas v Německu Sustris strávil, 

avšak poté se vrátil zpět do Itálie, kde později i zemřel.
47

 

1.10. Hans Holbein mladší(1498–1543) 

 Německý malíř a grafik, který je považován za jednoho z největších renesančních 

portrétistů severně od Alp, se narodil v Augsburgu.  Vyučil se u svého otce Hanse 

Holbeina staršího. Jeho tvorba byla silně ovlivněna Leonardem da Vincim, Albrechtem 

Dürerem, Lucasem Cranachem starším a Matthiasem Grünewaldem. V roce 1515 je 

zaznamenán jeho vstup do ateliéru Hanse Herbstera v Basileji, kde se naučil vytvářet 

tiskařské šablony s náboženskou tématikou pro knihy.  Ještě předtím podnikl společně 

se svým bratrem studijní cesty po zahraničí, kde získal řadu zkušeností. V roce  

1517 získává zakázky na vytvoření nástěnných maleb ve švýcarském Luzernu.  

Ve stejném roce rovněž odjíždí do Itálie studovat novinky v oblasti prostorové 

koncepce. O pět let později se proslavil pravděpodobně jedním ze svých nejznámějších 

děl, rytinami s námětem Tanec Smrti.
48

 V roce 1524 odjel do Francie, kde blíže poznal 

dílo a tvorbu Leonarda da Vinciho. Publikoval zde také své rytiny s názvem Abeceda 

Smrti, jež parafrázují události selské války. Z důvodu reformací opustil v roce  

1526 Basilej. Obával se pronásledování ze strany ortodoxních protestantů a potlačované 

cenzury. Odjel proto do Anglie, kde mu jeho přítel Erasmus Rotterdamský zajistil 

doporučující dopisy a následné zakázky pro německé kupce, pobývající v Londýně. 

Hans Holbein se poté nakrátko vrátil zpět do Basileje, kde podlehl protestanským 

námětům.
49

 Do Londýna se nadobro vrátil v roce 1532. Z té doby pocházejí jeho 

realistické portréty především londýnských kupců. O čtyři roky později se stal dvorním 

malířem krále Jindřicha VIII., který mu mimo jiné dával i zakázky na portréty  

jeho potencionálních budoucích manželek.  

                                                           
47

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=1294, vyhledáno 7. 4. 2016 
48

 Holbein spolupracoval na tomto tématu s dřevořezbářem Hansem Lützelburgrem. Ten zde dokázal 

mistrně zpracovat Holbeinovy kresby. Cyklus tvoří celkem čtyřicet jedna dřevořezů, které zatínají 

ztvárněním biblických příběhů. Cyklus dřevořezů byl dokončen v roce 1526, vydán však byl až v roce 

1538. RICKETTS 2005, 403. 
49

 Při návratu do Basileje se Holbein přidal na stranu protestantů a i jeho díla se nesla i ve stejném duchu. 

Vytvářel zejména obrazy s katolickými ikonografiemi, avšak v protestanském stylu. RICKETTS 2005, 

403.  
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1.11. Jan Brueghel mladší(1601–1678) 

 Vlámský malíř se narodil do významné malířské rodiny v roce 1601. Jeho dědečkem 

byl Pieter Brueghel starší a otec, u kterého se vyučil, byl Jan Brueghel starší. V roce 

1622 odjíždí Jan Brueghel mladší do Itálie, kde načerpává zkušenosti a učí se novým 

věcem. Do rodné vlasti se vrací o tři roky později. Důvodem je otcova smrt a následné 

vedení jeho ateliéru. Jan Brueghel mladší společně se svým bratrem Ambrosiem 

ztvárňoval ve svých obrazech často krajiny, alegorické scény se zaměřením  

na propracování detailů. Spolupracoval také s malíři Hendrikem I. van Balenem, 

Adriaenem Stalbemtem či Rubensem. Podstatné však je, že pokračoval v tradici a stylu 

svého otce, kdy maloval totožné motivy v tom samém slohu.
50

Obecně o Brueghelově 

tvorbě nutno říci, že se soustředí především na alegorické náměty, žánrové scény  

i zátiší. Proslulé jsou jeho obrazy bohatě doprovázené flórou i faunou. Mezi ty 

nejznámější se řadí např. obraz Dianina kořist, kde jsou kromě Bohyně lovu Diany 

zobrazeny rovněž její družky, zachycené v okamžiku, kdy zpracovávají právě ulovenou 

kořist. Na obraze dominuje velké množství divé zvěře od psů, jezevců, kance  

až po laně, srnky a prapodivné ptactvo.
51

 Brueghelovými dalšími známými díly jsou 

také Krajina se zálivem, Říční scéna s mlýnem, Poutníci v krajině, Alegorie zraku nebo 

V Ráji.  
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 MACHYTKA 2000, 32.  
51

 MACHYTKA 2000, 33. 
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2. Ikonografický rozbor námětu Noli me tangere 

Původ tohoto typu zobrazování, kde ústředními postavami jsou Ježíš Kristus  

a Marie Magdaléna, nalezneme v Novém zákoně, konkrétně v Janově evangeliu. Text 

vypovídá o tom, jak Marie Magdalénská spolu s Kristovými učedníky putují první den 

po sobotě k hrobu Kristovu a nalézají jej prázdný. V hrobce leží pouze lněná plátna 

s šátkem, jímž měl Ježíš ovázanou hlavu. Šátek však neleží mezi plátny, jak tomu 

bývalo, nýbrž je svinut na jiném místě. Zarmoucená Marie Magdaléna se naklonila  

do hrobu a spatřila tam dva anděly oděné v bílém rouchu, kteří seděli na místě, kde 

předtím leželo Kristovo tělo. Andělé se jí zeptali: proč pláčeš? Marie Magdalena jim 

odvětila, že jí odnesli Pána a neví, kam ho položili. Sotva, co to dořekla, zjevil se  

za jejími zády Ježíš tázající se stejnou otázkou. Marie, která Pána nepoznala, 

odpověděla: „Jestliže tys jej, pane odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj 

půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi 

k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému 

 i Bohu vašemu. Marie tak učinila. Téhož dne večer vstoupil Ježíš mezi učedníky  

a hlásal: Pokoj vám.
52

 

První doložená díla s námětem Noli me tangere lze hledat již v 9. století, konkrétně 

pak v oblasti knižní malby. „Za nejstarší dílo s tímto vyobrazením se řadí ztvárnění 

v Drogonově sakramentáři, datovaném kolem roku 850. Již zde jsou kromě dvou 

hlavních představitelů, tj. Ježíš Kristus a Máří Magdaléna, v díle zobrazeny také tři 

Marie u Kristova hrobu.[1]Podle historiček umění Barbary Baert a Liesbet Kusters se 

předlohou pro námět Noli me tangere nestalo Janovo evangelium, ale za zrodem stála 

již existující ikonografické předlohy, znázorňující tři Marie u hrobu, respektive setkání 

tří žen s Kristem.“
53

 

Další významnou badatelkou, která se námětem podrobně zabývala, byla německá 

historička umění Gertrud Schiller. Ta poukázala na absenci Magdalenina typického 

atributu – nádobky s mastí, ve vrcholném středověku. Podle Schillerové se Magdalenin 

atribut začal hojněji objevovat až od 15. století.
54

 Gertrud Schiller rovněž jako první 

rozděluje ztvárnění motivu Noli me tangere do dvou skupin. První typ zobrazuje pouze 

dva hlavní představitele – Ježíše Krista a Máří Magdalénu. Na druhém typu jsou poté 
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ztvárněni i andělé s prázdným hrobem.
55

 Další podstatnou myšlenkou této německé 

kunsthistoričky je samotný vznik pojetí námětu pro italské a zaalpské prostředí. 

Schillerová tento moment spatřuje ve vzniku nástěnných maleb v kapli Scrovegniů 

v italské Padově.
56

 

O samotné kompozici námětu Noli me tangere lze říci, že zpravidla bývá Máří 

Magdaléna zobrazena vlevo a Kristus poté napravo od ní. Existují však i výjimky, kdy 

rozmístění postav je opačné.
57

 Postava Máří Magdalény je často ztvárněna v klečící 

podobě na kolenou a s jednou rukou nataženou ke Kristovi. Ten se poté snaží 

Magdaleniným dotykům zcela vyhnout. Magdaléna je většinou zobrazena s dlouhými 

plavými vlasy a oděna je do honosných šperky zdobených šatů. Opět se však vyskytují 

i případy, kdy je Magdaléna ztvárněna jako prostá kajícnice. Kristovo roucho pak 

představuje většinou střídmou tkaninu, která zahaluje jen část jeho těla.
58

 Jeho hlavními 

atributy jsou zahradnická motyka či praporec s křížem, na němž je nápis Victor Mortis. 

Důležitou složkou námětu je i pozadí hrající v díle podstatnou část. Zahrada prostor dělí 

na dvě části. První představuje sféru pozemskou, kde se nachází Máří Magdaléna  

a druhá sféru transcendentální s postavou Krista. V těchto prostředích je tak více 

poukázáno na odstup mezi oběma figurami.
59

 

V poslední řadě bych se rád věnoval samotné Máří Magdaléně. Zmínky  

o postavě Máří Magdalény se vyskytují ve všech čtyřech evangeliích. V nejstarším 

Matoušově evangelium je Máří Magdaléna uváděna jako žena, která se zúčastnila 

doprovodu Ježíše Krista z Galileje a posléze nahlížela i na jeho Ukřižování. Rovněž 

byla přítomnai ukládání Kristova těla do hrobu. Nedělního rána šla s druhou ženou 

Marií k Ježíšovu hrobu, kde se jim zjevil anděl a zvěstoval zmrtvýchvstání Kristovo.  

Po návratu potkaly samotného Ježíše.
60

 Markovo evangelium také pojednává o působení 

Máří Magdalény u Ježíšova Ukřižování a následném ukládání do hrobu. V Markově 

evangeliu je však jiné líčení onoho nedělního rána, kdy se ženy setkaly s Ježíšem. Podle 

Markova evangelia oběma ženám anděl zvěstoval Ježíšovo Zmrtvýchvstání a ony poté 
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při zpáteční cestě chtěly vše oznámit jeho učedníkům a rovněž došlo i k setkání 

s Kristem. V Markově evangeliu je scéna popsána jinak. Máří Magdaléna, Marie 

Jakubova a Salome putovaly nedělního rána ke Kristovu hrobu, kde se před nimi zjevil 

anděl a zvěstoval jim Ježíšovo Zmrtvýchvstání. Ženy měly tuto zprávu sdělit 

učedníkům, avšak ze strachu tak neučinily.
61

 V Lukášově evangeliu je z počátku 

popisováno, jak Ježíš zbavil Magdalenu zlých nemocí a duchů. Následně je nepřímo 

naznačena informace o Ježíšově ukřižování, Kladení do hrobu, příchodu Máří 

Magdalény a dalších žen k hrobu. Zpráva o událostech onoho rána, kdy Máří 

Magdaléna společně s další ženou šly k Ježíšovu hrobu, jsou také odlišné. Podle 

Lukášova evangelia se ženám zjevili dva andělé, kteří jim zvěstovali Ježíšovo 

Zmrtvýchvstání. Když to ženy chtěly povědět učedníkům, tak jim žádný nevěřil.
62

 

Poslední Janovo evangelium stejně jako předchozí evangelia, vypovídá o Máří 

Magdaléně zúčastňující se Ježíšova Ukřižování. Zcela odlišné je pak líčení událostí 

nedělního rána. Máří Magdaléna šla k hrobu sama, bez doprovodu a nalezla jej prázdný. 

Spěchala proto za učedníky Janem a Petrem, kteří ihned utíkali k hrobu. Máří 

Magdaléně se na to zjevili dva andělé a následně Kristus, kterého z počátku nepoznala. 

Vybídl ji tedy, aby zprávu o jeho Vzkříšení šla předat všem učedníkům.
63

 

Následující řádky jsou věnovány popisůmikonografického námětu Noli me tangere 

na příkladech několika vybraných děl italského a zaalpského malířství, především  

15. a 16. století.  

3. Vybrané příklady námětu Noli me tangere 

v italském prostředí 

3.1. Giotto – Noli me tangere (1304–1306) 

K nejstaršímu vyobrazení námětu Noli me tangere ve výtvarném umění středověku 

se řadí nástěnný obraz datovaný mezi léty 1304–1306, jehož autorem je florentský malíř 

a architekt Giotto di Bondone. Ikonografické uspořádání postav hraje ve výjevu zásadní 

roli, neboť se v budoucnu nebudeme příliš setkávat s podobnou kompozicí. Pro začátek 

je důležité říci, že jde o fresku o rozměrech 200 x 185cm situovanou v Capella degli 

Scrovegni v italské Padově.[2] 
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Giotto ve svém díle využil tradiční motivy vypovídající celý příběh, jenž je 

zaznamenaný v Janově evangeliu. Jde tedy o zobrazení prázdného hrobu se sedícími 

anděly. Hrob je obklopený strážnými a po pravé straně doplněn hlavní scénou – setkání 

Krista s Máří Magdalénou. Kompozičně vždy bývá Máří Magdaléna v této scéně 

umístěna na levé straně a Kristus na pravé. Vyskytují se však i výjimky, kde jsou 

postavy zobrazeny v opačném kompozičním postavení. Týká se to zejména případů děl 

vytvořených v důsledku užité techniky, jako jsou pečetě či grafika.  

Giottovo Noli me tangere tedy představuje klasický ikonografický námět vycházející 

z Bible. Na Kristově prázdném hrobě sedí po obou stranách dva andělé. Jeden na straně, 

kde měl Kristus hlavu a druhý na jejím konci, u nohou. Oba andělé jsou oděni 

v dlouhém bílém rouchu se zlatým lemováním po celé jeho délce. Mají rovněž křídla 

poukazující na to, že pocházejí z nebeských sfér a svatozář označující jejich svátost. 

Dalším společným rysem andělů je palmová ratolest, již oba drží s jemným stiskem  

ve svých dlaních. Anděl na levé straně sedí s mírným natočením těla do pravé strany  

a svůj zrak upírá k hrudi druhého anděla. Levou rukou elegantně poukazuje či se jen 

nevědomě natahuje k horní části těla anděla sedícího na pravém konci Kristova hrobu. 

Druhý anděl jako jediná „neutrální“ postava, která se neúčastní hlavního aktu, vzhlíží ke 

Kristovi a Máří Magdaléně. V levé ruce svírá palmovou ratolest a druhou má něžně 

položenou na pravé části hrudi.  

Pod anděly, v levém dolním rohu si lze povšimnout skupinky pěti strážných, jejichž 

úkolem bylo hlídat hrob. Všichni jsou ztvárněni ve spící poloze a bez znatelného zájmu 

o okolní dění. První dva muži v popředí leží podélně a jejich tvář je částečně zahalena 

buď částí oděvu, nebo vlasy, které jim padají do tváře. Zbylí tři muži za nimi se 

oddávají spánku v poloze sedící a zády jsou opřeni o přední stranu Kristova hrobu.[4] 

Tvář jednoho z nich je opět zahalena tmavými vlasy i mírným náklonem hlavy k zemi. 

Zbylé dvě tváře „spolu spících“ strážných jsou nakloněny vzhůru k nebesům, takže jsou 

dobře rozeznatelné. Oba muži se rukama opírají o brnění a kladou na ně své hlavy. 

Nepatrný detail bychom mohli považovat jako náznak toho, že dva z pěti strážných 

představují nějaké významné osoby z malířova působení. Je tedy zřejmé, že Giotto 

mohl případně v díle vytvořeném na zakázku ztvárnit jeho donátora, mecenáše  

či významnou osobnost v rámci politického působení nebo osobnost ve stavu 

šlechtickém.Co se oděvu pěti strážných týká, tak nelze říci, zdali se jedná o typicky 

měšťanská renesanční roucha, jelikož sám Giotto byl považován za předchůdce 
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renesančního umění a jeho tvorba spadá do rozhraní italské gotiky a renesance. Všech 

pět mužů je oděno do šatů střižených nad koleny a jejich módnost tehdejší doby 

doplňují barevné pláště sepnuté u krků.  

Kristus a Máří Magdaléna jsou zobrazeni jako hlavní představitelé děje námětu. 

Hlavní scéna se odehrává v pravém rohu obrazu, Máří Magdaléna je umístěna nalevo  

a Kristus napravo. Ježíš Kristus stojí vzpřímeně s mírně nakročenou pravou nohou  

a velmi elegantním gestem pravé ruky vztažené k Máří Magdaléně  

ji upozorňuje, aby se ho nedotýkala, jelikož ještě nevystoupil k Otci do nebes.[3] 

Je oděn do stejného oděvu jako oba andělé sedící na jeho hrobě. Kombinace bílé a zlaté 

barvy na jeho dlouhém, vypasovaném šatu poukazuje na jeho smrt a symbol božství. 

Stejně jako andělé má na hlavě svatozář, která podtrhuje jeho svátost. V levé ruce drží 

praporec s křížem a s nápisem Victor Mortis.  

Máří Magdaléna nalevo v pravé dolní části klečí na obou kolenou a obě ruce zvedá 

směrem ke Kristovu tělu. Mezera či hranice mezi oběma hlavními postavami není 

veliká. Poukazuje to tedy možná na větší procítění obou hlavních představitelů. Ježíš 

Kristus dotyky Máří Magdalény neopětuje a něžným gestem je odvrací. Máří 

Magdalénu zdobí červený plášť, který kompletně zahaluje celou její postavu. Je vidět 

pouze detail zelené podšívky a narůžovělých rukávů jejího šatu. I ona stejně jako andělé 

a Kristus má nad hlavou svatozář dokazující její svátost.  

Téměř či snad všechna díla s námětem Noli me tangere se odehrávají v exteriéru. 

Výjimku netvoří ani tento obraz z počátku 14. století. Celý motiv je situován do oblasti 

jakési pouště či pustiny, kde se rovněž nachází i Kristův hrob. Území není doprovázeno 

žádnou krajinou a průhledem na architekturu. Jediný náznak na flóru je vytvořen 

u „hranice“ mezi Máří Magdalénou a Ježíšem Kristem, kde je ne příliš detailně 

vymalováno pár keřů s listím. Dalším pokusem o znázornění přírody můžou být dva 

vztyčené, avšak uschlé stromy ve výšinách kopců za sedícími anděly.  

Obraz je zařazen do jedné dějové linie, která je následně rozdělena do dvou částí.  

Do levé části obrazu spadají dva andělé sedící na Kristově prázdném hrobě a společně 

s nimi spící strážní pod Kristovým hrobem. Druhá, podstatnější je samotná scéna Máří 

Magdalény a Krista v pravé části obrazu. Pozoruhodné by mohlo být, že i když je 

Kristus ztvárněn v rohu fresky a ne v jeho středu, i tak zůstává jasné, že právě  

on charakterizuje hlavní výjev.  
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Co se lineární kompozice týká, tak hlavní úběžník je umístěn mezi střetem rukou 

Ježíše Krista a Máří Magdalény. Důležitou roli hraje i několik rovnoběžek oddělující 

jednotlivá pásma kompozice. Podstatná je ta, která odděluje levou a pravou část obrazu 

a tím zároveň i dvě scény. Další poté procházejí nad hlavami andělů, po okraji Kristova 

hrobu a nad hlavami tří strážných.[5] 

Barevná modelace a škála barev je zde působivě široká. Obloha dominuje několika 

odstíny modré barvy. Lze vypozorovat barvy od temně safírové a lazuritové modři  

až k jemněji prosvětlenému šedomodrému tónu. Zároveň je vidět, že malíř nemaloval 

obraz jedním tahem štětce, což ztvárněným nebesům a oblakům dodává náležitou 

skutečnost. Na kopce, pravděpodobně písčité stejně jako celý povrch země, bylo 

použito světlé barvy, podobné jako to lze vidět na reálných písčitých a pouštních 

svazích. Pouze jejich vrcholky jsou doladěny tmavě růžovým odstínem, který lze vidět  

i na Kristově hrobě. Jak již bylo řečeno, andělé jsou oděni do bílého roucha se zlatým 

lemováním, stejně jako Kristus. U pěti vojáků je možné vypozorovat hned několik 

barevných modelů. Převládá zde tyrkysová modř, tmavě zelená, černá, zlatohnědá 

a nejméně tři odstíny barvy červené. Jasně rubínově červenou barvu zdobí plášť Máří 

Magdalény, jehož podšívka je naopak barvy smaragdově zelené.  

Zdroje světla nelze u tohoto obrazu se vší jistotou přesně určit. Je jisté, že zdroj padá 

na hlavní scénu, tj. akt mezi Kristem a Máří Magdalénou. Důkazem toho je světlejší 

provedení oblohy nad Kristovou postavou.  Další zdroj světla pravděpodobně dopadá na 

jednoho z andělů, konkrétně na anděla sedícího na pravé straně Kristova hrobu. Jeho šat 

a celkové pojetí působí mnohem více prosvětleně, než jak je tomu  

u druhého anděla.  

3.2. Piero della Francesca – Následovníci – Noli me tangere (1492) 

Obraz s námětem Noli me tangere připisovaný následníkům Piera della Francesca je 

datován rokem 1492. Byl vytvořen technikou olejomalby na dřevě a jeho rozměry jsou 

50, 5 x 142cm. V současně době je ve sbírkách Národní Galerie v Praze.[6] 

Z hlediska ikonografického představuje obraz s námětem Noli me tangere, 

připisovaný Pieru della Francescovi zcela odlišnou koncepci než jak je tomu u obrazů 

jiných umělců s tímto námětem. Nesetkáváme se zde pouze s hlavními aktéry děje  

(tj. Ježíšem Kristem a Maří Magdalénou), nýbrž s celou řadou dalších postav. Postavy 
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zachycené v ději zobrazují jedenáct Ježíšových učedníků a Pannu Marii.
64

 Uprostřed, 

neboli v centru děje, se nachází klečící Máří Magdaléna, vzhlížející ke Kristu. Maří 

Magdaléna vždy klečí na kolenou a vzpřímeně hledí na Ježíše Krista. Kristus 

s atributem praporce, něžným gestem Máří Magdaléně naznačuje, aby se ho nedotýkala. 

Očima se soustředí na klečící Marii Magdalénu a povzneseným až ladným postojem 

často vztahuje svou ruku k nebi, aby poukázal na přítomnost Boha Otce.[7] Převážně je 

oděn do bílého roucha, symbolizujícího jeho smrt, což lze vidět i v tomto případě. 

Kristus, stejně jako jiní světci, bývá vyobrazován spolu se svými atributy. Ve scéně Noli 

me tangerepatří mezi ně zahradnická motyka nebo praporec s křížem, jenž lze vidět  

i v tomto případě. Téměř jednoznačně lze Ježíše Krista určit také podle zjevu. 

V klasickém zobrazení se jedná o mladého muže s vousy, jehož tvář se, co se vzhledu 

týká, nemění. Za Kristem je znázorněna další ženská postava, a to Panna Marie. Je 

oblečena do červeného šatu s modrým pláštěma její ztvárnění podtrhuje hořící srdce. 

Svůj zrak upírá pravděpodobně ke sv. Jakubovi staršímu, který byl podle Bible její 

prasynovec.  Napravo od Panny Marie stojí s poněkud zadumavým pohledem sv. 

Ondřej. Charakterizuje ho kříž ve tvaru x, jenž se stal i nástrojem jeho smrti. Ustrojen je  

do dlouhého modrého roucha se žlutou podšívkou.
65

 Mladičký hoch po Ondřejově 

pravici je sv. Bartoloměj. Jeho zcela přesné určení není jasné. Napovídá tomu detail  

na jeho ruce, která měla být stažena z kůže.
66

 Zavádějící ovšem zůstává jeho zjev.  

Sv. Bartoloměj bývá zobrazován jako stařec v bílém rouchu. Dalším problémem je 

rozeznat Jakuba mladšího od Jakuba staršího. V tomto případě se přikláním k tomu, že 

muž ve středních letech stojící napravo od Bartoloměje je sv. Jakub starší. I když oba 

Jakubové mají podobné, až stejné atributy, Jakuba staršího zde charakterizuje 

především poutnická hůl. Dalším jeho typickým atributem bývá mušle, která je 

současně symbolem poutníků směřujících do Santiaga de Compostelly.
67

Vedle  

sv. Jakuba staršího je postava nejstaršího zúčastněných. Jedná se o sv. Petra, kterého 

symbolizuje kniha a zejména pak berla s třemi příčnými břevny neboli berla papežská. 

Dalšími atributy, které zde však nejsou vidět, přesto ale patří ke sv. Petrovi, jsou dva 

zkřížené klíče či obrácený kříž.
68

 Sv. Petr spolu se sv. Filipem uzavírají pravou stranu 

obrazu.[8]Sv. Filip též ztvárněn jako stařec, nese atribut berly s křížkem a knihu. Často 
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bývá také zobrazován se samotným křížem, kamenem či košem s bochníkem 

či rybami.
69

 Oba světci jsou oděnido honosného církevního oděvu. Sv. Petr snad 

do papežského, jelikož je podle bible považován za prvního papeže.   

Skupinka osob na levé straně od Máří Magdalény začíná sv. Šimonem. Typickými 

atributy sv. Šimona jsou pila či krátký meč. Rozpoznat se však dá i podle svitku, který 

v tomto případě drží v ruce.
70

 Diskutabilním zůstává, zdali se skutečně jedná o svitek 

nebo o pás Panny Marie, která ho podle tradice házela sv. Tomášovi. Tomu by 

nasvědčoval i určitý oční kontakt, který Panna Marie navazuje se sv. Tomášem.  

Dle mého názoru se ale jedná s největší pravděpodobností o svitek a tudíž bych tuto 

osobu ztotožnil se sv. Šimonem. Vedle něho již stojí sv. Jakub mladší, nesoucí podobné 

atributy jako sv. Jakub starší. Přesto se domnívám, že mladý muž nalevo od sv. Šimona 

je právě Jakub mladší. Charakterizuje ho především kniha v pravé ruce a mladistvější 

vzhled.
71

 Muž v pozadí mezi sv. Jakubem mladším a sv. Tomášem je sv. Juda Tadeáš. 

V nejstarších vyobrazeních bývá oděn do dlouhé tuniky a v ruce drží knihu, jako je 

tomu na tomto obraze. Často je ztvárňován také v blízkosti sv. Šimona.
72

 Stavitelský 

úhelník či model kostela je typický pro sv. Tomáše. Obvykle bývá zobrazován, jak se 

dotýká Kristových ran. Zde je zahalen do podobného oděvu jako sv. Petr a sv. Filip. Sv. 

Jan, je zobrazen v dlouhém černém rouchu a v ruce drží nádobku s hadem.  

Ve východním umění bývá znázorňován jako stařec, v západním jako mladík. O identitě 

této postavy tedy není sporu.
73

 Levou stranu uzavírá osamocená, zamyšlená postava 

mladého muže. V ruce drží cosi podobné tyči či zbrani a za hlavou má obrázek dítěte. 

Opět zde je menší srovnání atributů dvou světců, a to sv. Judy a sv. Matouše. Juda 

držívá v ruce halapartnu a také u sebe mívá tzv. mandylion.
74

 Při bližším prozkoumáním 

se přesto přikláním k tomu, že „poslední“ ze jmenovaných je sv. Matouš.[9]Vyobrazen 

je většinou s kopím a andělem, jenž mu dle legendy diktoval slova jeho vlastního 

evangelia.
75

 To nám poukazuje i na hluboce zamyšlený či naslouchající výraz v jeho 

tváři. K ikonografické stránce u tohoto obrazu nutno podotknout, že přesná identita 

světců není zcela zřejmá a je velmi rozporuplná. Jednotlivé atributy není snadné 

rozeznat a u některých světců se opakují. K nepochybně určeným se řadí Ježíš Kristus, 
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Maří Magdaléna, Panna Marie, Sv. Petr, sv. Filip, sv. Tomáš, sv. Matouš, sv. Jan  

a sv. Ondřej, sv. Jakub starší a sv. Jakub mladší. Nejasnými zůstávají sv. Juda,  

sv. Šimon, sv. Bartoloměj.   

Scéna se odehrává v exteriéru, avšak na neidentifikovatelném místě. Jedná se 

pravděpodobně o pustinu či o odlehlé místo bez flóry a fauny. Na obraze není vidět 

žádný průhled do krajiny.  

Děj je zařazen do jedné linie a ta je posléze rozdělena na tři části. Hlavní dějovou 

linii tvoří Ježíš Kristus s Máří Magdalénou, tj. motiv Noli me tangere. Zbylé dvě, 

představují Kristovy učedníky, kteří přihlížejí na Ježíše Krista a Máří Magdalénu. 

Lineární kompozice je klidná bez jakýchkoli dramatických a vypjatých emocí. 

Vrchol úběžníku je umístěn v detailu ruky Ježíše Krista, která se naklání k hlavě Máří 

Magdalény. Od něho potom ustupují rovnoběžky spojující oko pozorovatele právě 

s hlavním bodem.[10] 

Obraz dominuje celkem značnou škálou barevnosti. Převládají zde téměř všechny 

základní barvy od modré až po bílou. Hlavní představitelé, tj. Ježíš Kristus  

a Máří Magdaléna jsou oděni v roucha charakteristických barev. Kristus, jak již bylo 

řečeno, je téměř vždy zahalen do půli těla v bílém rouchu, které má symbolizovat jeho 

smrt. Oproti tomu Máří Magdaléna je oděna do červeného šatu s výraznější červení 

pláště. Kombinace zlaté a bílé je zcela odděluje od ostatních učedníků – sv. Petra, Filipa  

a Tomáše. Poukazuje se tímto nejspíše na jejich vyšší poslání či hodnost (sv. Petr je 

uváděn jako první papež). Sv. Juda a sv. Jan jsou zahaleni do zcela odlišného oděvu a to 

do černé dlouhé tuniky. Poukazuje to zřejmě na jejich patrocinium úředníků, teologů  

či písařů. Barevnost určitě kontrastuje i s délkou a střihem oděvu. Kombinace oranžové  

a červené v krátkém kyji zcela podtrhuje typicky renesanční odívání. Z barev 

 na ztvárnění „krajiny“ lze říci, že je zde náznak využití hnědé barvy použité  

na vytvoření kopcovitého svahu v levém dolním rohu. Sv. Matouš pravděpodobně 

našlapuje přes vodní kaluž, vytvořenou šedobílým odstínem. Půda, na níž ostatní 

z účastněných stojí, je překryta tmavým odstínem zelené či hodně šedé barvy. 

Ukazovalo by to tedy na travnatou nebo hlinitou plochu. V těchto místech je tlumený 

přechod k lazuritové obloze, jenž se rozprostírá po celé zadní ploše obrazu. 
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Co se týká světelného zdroje, tak světlo dopadá ze shora ze střední části, jakoby 

z nebe. Hlavní scéna je tedy spíše ostře nasvětlená a intenzita světla poté pomalu  

do stran ustupuje. Od sv. Ondřeje dochází ke značnému potlačení světla (zatemnění).  

3.3. Perugino – Noli me tangere (1500–1505) 

Dílo italského malíře Pietra Perugina Noli me tangere by se dalo charakterizovat 

velmi jemnou a klidnou modelací. Perugino se sice proslavil zejména freskami 

v Sixtinské kapli, ale rovněž namaloval obraz s námětem, který jsem se rozhodl 

podrobně zkoumat. Jeho Noli me tangere nese rozměry 27,3 x 46,3cm a je vytvořeno 

technikou tempery na plátně. Obraz odpovídá svými rozměry desce, která byla patrně 

součástí polyptychu a v současnosti je umístěna ve sbírkách Metropolitního muzea 

v New Yorku. Přesná datace vzniku díla není známá, ale jedná se o nejranější počátek  

16. století. [11] 

Peruginovo Noli me tangere představuje opět další příklad ztvárnění námětu.  

Někteří umělci výjev obohatili o skvostnou scenérii, jiní zase použili opačné 

kompozice. Perugino do díla nevložil pouze postavu Ježíše Krista a Máří Magdalény, 

ale doplnil jej o další figury. Dle ikonografického určení se má hlavní motiv odehrávat 

v pravé části obrazu a Ježíš má být po pravici a na levé straně Máří Magdaléna. V této 

ukázce však lze vypozorovat zcela jiné uspořádání. Ústřední scéna se odehrává přímo 

uprostřed plátna, Ježíš Kristus stojí na straně levé a Máří Magdaléna na straně pravé. 

Ikonografie Máří Magdalény je velmi skromná. Světice klečí na kolenou, ruce má 

sepjaté jako by to vypadalo, že se spíše modlí, nežli se snaží jakýmikoliv pohnutkami 

dotknout Krista. Prozíravým až možná pyšným pohledem se dívá na Krista s nepatrně 

zdviženou hlavou a decentně odhaleným krkem. Dlouhé plavé vlasy ji padají podél těla 

a jsou rozprostřeny po obou stranách jejího těla. Nad hlavou jí jemně září svatozář 

poukazující na její svátost. Oděv zahaluje téměř všechny partie Máří Magdalény, kromě 

hlavy, krku a zápěstí, které hraje v tomto motivu zásadní roli. Přiléhavé červené šaty 

jsou doplněny dlouhým zeleným pláštěm.  

Kristus na straně levé, je natočen svým tělem k Máří Magdaléně a nepatrným gestem 

pravé ruky jí naznačuje, aby se ho nedotýkala. Upozornění je možno vidět   

ve vztyčném ukazováčku a malíčku pravé ruky. V levé ruce svírá atribut, zahradnickou 

motyku. Levá noha stejně jako tělo jsou nasměrovány k Máří Magdaléně, oproti tomu 

chodidlo pravé nohy je našlápnuté na opačnou stranu. Plavé vlasy ještě více zdůrazňují 



29 
 

Kristovu značně útlou postavu, na které je červená tkanina obmotána kolem dolní části 

těla. Horní část je zcela obnažena, kromě ramena levé ruky, přes niž je látka přehozena. 

Až lítostným pohledem poté Kristus hledí na Máří Magdalénu  

a sděluje ji slova: Noli me tangere. K zajímavému poznatku u tohoto obrazu zcela určitě 

patří velká mezera mezi Kristem a Máří Magdalénou. Může se jednat o snahu ne příliš 

citového propojení mezi oběma postavami anebo o účel, aby byl pohledově lépe 

zdůrazněn Kristův hrob, jenž v tomto případě představuje důležitý kompoziční prvek.  

Přesnou ikonografii dalších postav na obraze lze určit už jen u dvou andělů skrytých 

v tmavé hrobce Krista. Při bližším pozorování jsou vidět u obou figur náznaky křídel za 

jejich zády. Anděl na pravé straně pravou rukou poukazuje na prázdný hrob  

a anděl na straně levé do hrobu s nezájmem nahlíží. Odlišnost je i v oděvu obou andělů. 

Jeden je oblečen do dlouhého šatu červené barvy zcela pokrývající jeho tělo. Druhý pak  

do vypasovaných kalhot, snad s kabátcem a kloboukem. Další dvě skupiny osob po levé  

i pravé straně jsou neznámé. Jak na levé, tak i na pravé straně jsou dvě figury, z nichž 

jedna představuje starce v dlouhém šatu po celé délce těla, který se více seznamuje 

s pozorovatelem. S největší pravděpodobností by se mohlo jednat o Kristovy učedníky. 

Oproti tomu zbylé dvě postavy z levé i pravé strany, jsou zády k ústřední scéně, tudíž je 

nesnadné rozpoznat jejich identitu. Jedna je oděna do modrého dlouhého šatu se žlutým 

pláštěm a červenou pokrývkou hlavy. Druhá do červených vypasovaných kalhot se 

zeleným svrškem. 

Prostředí nasvědčuje tomu, že se scéna odehrává v exteriéru na odlehlém místě 

poblíž Kristova hrobu. Pozadí námětu není téměř obohaceno o žádnou krajinnou 

scenérii ani o naznačení města či hradeb. Výjimku tvoří pouze vzrostlé kopce či pohoří 

táhnoucí se po obou stranách. Dominantním prvkem v rámci pozadí je zde již zmíněný 

Kristův hrob umístěný v hlavní ose obrazu, přímo mezi ústředními postavami. Skalní 

hrobka s otevřeným hrobem je obklopena dvěma anděly po obou stranách. V okolí 

hrobky, jsou jako jediní zastupitelé flóry vztyčené tři stromy. Ostatní zobrazují většinou 

uschlé květiny či keře nad či před hrobem.  

Peruginovo Noli me tangere se odehrává ve více dějových liniích, což je opět prvek 

velmi netypický. Ústřední scéna se odehrává v popředí ve středu obrazu a za ní se 

rozbíhají další tři scény. První zobrazuje dva anděly u Kristova hrobu a další dvě 

skupiny dvou postav zabrané do hovorupo levé i pravé straně. Ani jedna z figur 

v pozadí nijak nezasahuje do hlavního děje.  
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Lineární kompozice působí velmi klidným dojmem. Ani jedna z postav není 

zobrazena v dramatickém pohybu, ba naopak všechny působí pokojně  

bez jakéhokoli vypětí. Rovnoběžky rozdělují střed obrazu neboli ústřední motiv  

na pravou a levou stranu. Úběžník vzniká v místě situování hrobu mezi Kristem a Máří 

Magdalénou. [12] 

Barevná modelace zde, vzhledem k žádnému výskytu krajiny, neprojevuje tolik 

barevných odstínů. Pozornost je proto věnována spíše tkaninám zdobícím těla figur. 

Nutno však zmínit, že povrch pravděpodobně písčitý je vytvořen směsicí barev žluté  

a béžové. Obloha a pohoří jsou střídavě modrošedé, šedé a bílé. Skalní hrobka s hrobem 

je znázorněna šedobéžovou a žlutou olivovou barvou. Větve okolních stromů nesou 

odstíny barvy zelené, stejně jako dlouhý plášť Máří Magdalény v poněkud světlejší 

variantě láhvově zelené. Její šaty jsou v klasické červené barvě, rovněž  

i vypasované kalhoty muže stojícího zády v pravé části obrazu a šatu snad Kristova 

učedníka na straně levé. Starorůžová barva zdobí oděv Krista a její tmavší provedení  

a zelenomodrá jsou ztvárněny na dalších částech oděvů vedlejších osob.  

Ústřední motiv i jeho dvě postranní scénky jsou nasvíceny zdrojem světla. Světlo 

dopadá na zem velmi jemně a není agresivně rozptýleno. Jediným temným zábleskem je 

vyobrazení dvou andělů ve skalním hrobu, kde převažuje temnota a stín.  

3.4. Tizian – Noli me tangere (1514) 

Poněkud větších rozměrů, konkrétně 110 x 91cm dosahuje Tizianovo Noli me 

tangere. Malba vytvořená technikou olejomalby na plátně se nachází v Národní galerii 

v Londýně a je datována přibližně rokem 1514. [13] 

Ikonografie je i u tohoto díla, stejně jako u všech děl s námětem Noli me tangere, 

velice pozoruhodná. Opět je zde možno vidět opačnou kompozici obou hlavních postav. 

Tedy v klasickém provedení se scéna odehrává v pravém rohu a na jeho levé straně je 

zobrazena klečící Máří Magdaléna a po její pravice stojící Kristus. V tomto případě je to 

naopak. Scéna je navíc umístěna doprostřed plátna. Klečící Máří Magdaléna svou 

pravou ruku natahuje k tělu Ježíše Krista. Klečí na kolenou, ale téměř celou svou váhou 

je nakloněna dopředu ke Kristu. Při bližším prozkoumání lze vidět, že v levé ruce svírá 

předmět – s největší pravděpodobností se jedná o její atribut nádobku s mastí. Svůj 

žádostivý pohled má upřený do Kristových očí.[14] Dlouhé plavé vlasy jí padají  
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přes ramena a rozprostírají se na jejích bíločervených šatech. Oděv Máří Magdalény 

působí více prostým dojmem, i napříč značnému vrstvení a záhybu tkanin.  

Ježíš Kristus je zobrazen v dramatickém pohybu, kdy se snaží zabránit doteku 

směřujícího od Máří Magdalény. V jeho postoji není vidět téměř žádná elegance. 

Kristus naopak vypadá jako by se snažil Magdaléně vyhnout, neboť se mu zdá její dotek 

nepříjemný. Neprojevuje žádný náznak gestikulace rukou, jen se zkrátka snaží zabránit 

společnému doteku. V pravé ruce si zachycuje a drží část bílého pláště, aby nedošlo 

k jakémukoliv styku mezi ním a rukou Magdalény. V ruce levé svírá svůj atribut – 

zahradnickou motyku. Kristův pohled na Máří Magdalénu působí velmi lhostejným 

dojmem, jako by s ní nechtěl mít nic dočinění. Na jeho pravém chodidle je vidět náznak 

rány způsobené smrtí, ukřižováním. Intimní partie má zahaleny žlutobílou rouškou 

svázanou v popředí do uzlu. U krku má poté sepnutý sněhově bílý plášť.  

Typ exteriéru je zřejmý i v tomto díle. Ústřední motiv se odehrává v krajině,  

po jejíž pravici se v nedalekém pozadí rozpíná vesnice či město s kamennými stavbami. 

Je zřejmé, že střechy budov jsou buď ze slámy, dřeva nebo zarostlé trávou. To se týká 

zejména nejvyšších hradebních věží.  Opravdu dobré oko si povšimne i postavičky 

pastevce doprovázeného svým psem, kteří společně sbíhají z kopce pod vesnicí, aby se 

dostali ke stádu ovcí na protějším břehu louky. Tento prvek pastevce ovcí je zcela 

ojedinělý a výrazný. Pastevec představuje třetí a zároveň poslední z lidských figur  

na plátně.V pozadí krajiny je naznačena scenérie s mírnými kopci a pohořími. Současně 

se střídají paseky a louky s lesnatými porosty a keři. Povrch země je většinou travnatý 

nebo písčitý. Výrazným přírodním prvkem je zde strom vztyčený za Kristovou hlavou, 

který částečně zakrývá zdroj světla.  

Námět obrazu spadá do jedné dějové linie. Další scéna se odehrává za hlavními 

představiteli, Máří Magdalénou a Ježíšem Kristem, kdy pastevec ovcí se svým psem 

běží po kopci a míří směrem na protější louku, kde se pase stádo ovcí. Tento výjev není 

snadné rozpoznat vzhledem k podobným odstínům barev vytvořených na povrchu 

písčité cesty a postavy pastevce a jeho psa. Průhled do krajiny dodává hlavní scéně 

náležitou romantičnost a nápaditost.  

Lineární kompozice tohoto obrazu je spíše klidná. Dramatické postoje zejména Ježíše 

Krista, ale i Máří Magdalény jsou upokojeny rozmanitou scenérií, která se odehrává 

v pozadí za nimi. Rovnoběžky oddělují ústřední děj od stáda ovcí z levé strany a pastevce se 

psem a městem ze strany pravé. Další se táhne podél mračny vykresleným pohořím. 
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Úběžník vzniká v prostoru mezi střetávajícími se doteky obou představitelů tohoto výjevu. 

[15] 

Pro benátskou školu, jejímž žákem byl i Tizian, je charakteristická zejména barva, proto 

také jeho díla vynikají živostí barev. V díle Tiziana lze vypozorovat barevné odstíny, které 

lidské oko skutečně vnímá. Jsou tedy skutečné a rovněž značně přirozené. Celá obloha se 

skládá hned z několika barev. V jejím pravém rohu dominuje pomněnkové modrá 

představující jasnou oblohu, mračna se poté značí směsí bílé, žluté a šedé. Největší 

zastoupení tu má bezesporu barva zelená vyskytující se na travnatých plošinách a listnatých 

stromech a keřích. Reprezentuje hned několik odstínů od trávově zelené přes zelenožlutou, 

hnědozelenou, smaragdovou až po klasickou zelenou. Bílá barva je symbolem  

Kristovy roušky obmotané kolem pasu a stáda oveček na pastvině  

v pozadí. Do sněhově bílé je laděn Kristův plášť sepnutý u krku a část Magdalénina šatu. 

Červená je zastoupena pouze na oděvu Máří Magdalény a je v odstínu klasické červené. 

Zbylé barvy jsou buď šedá, písčitá či kombinace barev žluté a béžové. 

Ústřední scéna je velmi dobře nasvícena a zdroj světla na ni dopadá přímo z nebes. 

Paprsky pronikají hlavně skrz kmen vztyčeného stromu za Kristovou hlavou. Osamocená 

větev, přes kterou se sluneční záře snaží dostat, tak brání ostrému průniku světla a jemně jej 

potlačuje. Náznak světla lze vidět i na palouku, kde se pase stádo ovcí nebo na samotném 

městě a krajině s nízkými vrcholky.  

3.5. Correggio – Noli me tangere (1525) 

Jeden z dalších představitelů pozdní italské renesance, který vytvořil obraz 

s námětem Noli me tangere je Correggio, vlastním jménem Antonio Allegri. Jeho dílo 

se datuje do počátku dvacátých let 16. století. Za nejpřesnější rok vzniku bývá uváděn 

rok 1525. Noli me tangere nacházející se ve sbírkách Museo del Prado ve španělském 

Madridu má rozměry 130 x 103cm a je namalováno technikou olejomalby na 

plátně.[16] 

Většina děl s tímto námětem se soustřeďuje pouze na dvě postavy na obraze; ani 

tento případ není výjimkou. Způsob uspořádání postav na obraze odpovídá klasickému 

pojetí, tj. Máří Magdaléna je umístěna na levé straně v prvním obrazovém plánu výjevu 

obrazu a Kristus stojí po její pravici. Ikonografie obou hlavních postav zobrazuje známé 

i ne příliš časté prvky. Když započnu s Máří Magdalénou, tak jde se o ženu oděnou  

do dlouhého šatu, jež má zahaleny téměř všechny partie těla, krom rukou, krku  

a hlavy. Velmi nápaditý je detail její pravé nohy, kde je naznačeno, že doplněk šatu ji 
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tvoří i obuv.
76

 Samotné šaty působí velmi honosně, jako by se jednalo o vznešenou 

šlechtičnu či dámu z vyšších vrstev. Zlatožluté šaty zdobené stříbrnými všitými nitěmi 

jsou pod prsy obepnuty širokým páskem. Na krku a prsou jívolně leží šál bílé  

až průsvitné barvy a za zády má připnutý hedvábný červený plášť. Plavé zlatavé vlasy 

skvostně korespondují s barvami na jejích šatech. Nejpůsobivějším na postavě Máří 

Magdalény však zůstává dramatický pohyb, kterým se přibližuje ke Kristovi. 

Kombinace rozmáchlých rukou a zvídavě nataženého krku poukazuje na Correggia, 

jako na „předskokana“ italského baroka 17. století. Diváka rovněž zaujme pohled Máří 

Magdalény, jenž upřeně a s vypětím upírá k Ježíši.  

Ježíš Kristus stojící na pravé straně na první pohled zaujme svým netypickým 

hedvábným modrým oděvem. Ten zakrývá jeho dolní část těla krom chodidel a naopak 

zřetelně odhaluje bělostnou hruď. Velmi bledá barva kůže je ztvárněna i u Máří 

Magdalény a jedná se patrně o stejný odstín. Elegantní postoj s jemnými pohyby  

na Kristově těle jsou zajímavým kontrastem v porovnání s dramatickými pohyby Máří 

Magdalény. Ježíš stojí mírně nakloněn pravou částí těla k Máří Magdaléně, levou nohu 

má lehce nakročenou dopředu a pravou ruku pozvedá se vztyčeným ukazováčkem 

k nebesům. I jeho levá ruka zaujímá výjimečný pohyb. Ladné pozvednutí symbolizující 

hlavní akt: „nedotýkej se mě“, je zde zobrazeno s krásnou a graciézní lehkostí. Malíř 

rovněž dbal na střet očí mezi oběma hlavními aktéry. Jejich společné souznění  

a propojení působí naprosto důvěryhodně a přirozeně. Zraky Máří Magdalény a Ježíše 

Krista jsou na sebe upírány s takovou vážností a uhrančivostí, že by si divák přál být 

osobně svědkem u tohoto námětu. Ježíše Krista v poslední řadě symbolizují také 

atributy. Patří k nim zahradnická motyka a dále je zde vidět pravděpodobně zahradnický 

rýč.  

Hlavní námět je i u Correggia zasazen do exteriéru. Děj je situován do přírody 

s bohatým stromovím a keři. Celé to vypadá, jako by se hlavní akt odehrával někde  

na palouku v lese. 
77

 Stromy opravdu pokrývají celou krajinu za Kristem a Máří 

Magdalénou. Pozadí ještě doplňuje krajina s vyvýšeným kopcem, který zcela zakrývá 

další scenérii za ním. Náznak architektury není možno vidět, a proto hraje zdůraznění 

krajiny podstatnou roli a je na ni kladen značný důraz.  
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 Ve většině případů děl s námětem Noli me tangere je Máří Magdalena zobrazena s bosýma nohama. 
77

 Velmi netypické pro Italii. Bohatě zdobené pozadí je charakteristické spíše pro Zaalpské umělce.  
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Scéna se odehrává v jedné dějové linii a není nijak rozštěpena na další dílčí části. 

Máří Magdaléna i Ježíš Kristus jsou zobrazeni v klasickém pojetí, tedy v pravém rohu  

i ve stejném uspořádání, tj. Kristus na straně pravé a Máří Magdaléna nalevo od něho. 

Jak jsem již zmínil, tak na obraze nejsou žádné další postavy, takže je děj soustředěn 

právě na dvě hlavní postavy a tím se stávají dominantní, pro celkové vyznění díla.  

Co se lineární kompozice týká, s ohledem na určení stylu, tedy renesance, která 

nepředstavuje tolik dynamického pojetí, by se v tomto případě mělo jednat  

o poklidnou kompozici, jež je dokonale vtažena do bohaté krajinné scenérie. Avšak 

samotné postavy, zejména Máří Magdaléna, působí velmi dramaticky  

a vypjatě. To dodává celému obrazu dynamičtější ráz a kompozici bych tudíž pokládal 

za spíše dynamickou nežli klidnou. Dokládají to i gesta, pohnutky, propojení mezi 

hlavními postavami. Rovnoběžky hrají na tomto obraze podstatnou roli, neboť jedna 

prochází přes hranice kopců a Kristovu hlavu, druhá poté přes hlavu Máří Magdalény  

a Kristův trup a v poslední řadě je velmi důležitá i rovnoběžka spojující oční kontakt 

obou figur. Ve střetu rovnoběžek se pak nachází úběžník.[17] 

I na tomto obraze je velmi výrazná barevná modelace. Barev nepřevládá tolik, ale 

jejich sytost a kontrast působí nadmíru přitažlivě. Těla Máří Magdalény i Krista jsou 

značně bledá. Barva působí mramorovým až krémovým dojmem. Oděv Ježíše Krista je 

zobrazen v neobvyklé barvě, a to modré. Oproti tomu šaty Máří Magdalény jsou 

zlatožluté se stříbrnými výšivkami. Pás obepnutý pod prsy nese barvu pravděpodobně 

černou, lehoučký šál vlající ji kolem krku je bílý až průhledný a plášť za krkem má 

barvu červenou. Povrch země a kmeny stromů jsou laděny do tmavě hnědého  

až mahagonového odstínu. Stromy a keře pak do více tónů zeleného zbarvení  

od listové zelené, májové zelené až po modrozelenou. Obloha je namalována nejméně 

třemi valéry. Nejvzdálenější část je sněhově bílá, střední nebesky modrá a ta nejbližší 

k představitelům děje by se dala přirovnat k tmavě modrošedé.  

Zdroj světla dopadá na Krista a Máří Magdalénu, tím by se možná dala vysvětlit 

bledost jejich těl. Světlo je jemně rozptýlené a nepůsobí ostře. Režie světla zasahuje  

i na krajinu s vyvýšeným kopcem, kde jemně osvětluje jeho vrcholky. Zbytek 

je v mírném stínu až šeru. 
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3.6. Giulio Romano – Noli me tangere (1520) 

Umělec, který působil převážně na mantovském dvoře, byl italský malíř  

a architekt Giulio Romano. Jeho Noli me tangere pochází z roku 1520 a v současné 

době se nachází ve španělském Museo del Prado. Technika odpovídá tempeře na dřevě  

s rozměry 220 x 160cm. [18] 

Noli me tangere od Giulia Romana svým pojetím přináší rovněž zcela ojedinělé 

prvky. Dle ikonografického zobrazení se na obraze nacházejí dvě postavy – Ježíš 

Kristus a Máří Magdaléna. Námět se odehrává ve středu obrazu, přičemž rozmístění 

postav je v opačném směru. Tedy z pravidla bývá Kristus na straně pravé a při jeho 

levici pak klečí Máří Magdaléna. V tomto případě je to naopak. Máří Magdaléna sedí 

v pokleku na pravé straně a koleny se opírá o zem. Levou ruku má něžně položenou  

na prsou a pravou ruku vztahuje ke Kristovi. Její pohled, jenž upírá na Krista, působí 

žádoucím avšak zároveň pokorným dojmem.[19] Téměř celé tělo Magdalény je 

zahaleno do hedvábného oděvu. Odkryty zůstávají pouze ruce, chodidlo, krk a hlava. 

Zelená drapérie je decentně vypasovaná v horní části těla a poté volně splývá. Přes šat 

má dále přehozen červený dlouhý plášť. Nad netypickými hnědozrzavými vlasy jí mírně 

svítí svatozář.  

Kristus je zobrazen v opravdu netradičním vzhledu. Ihned zprvu zaujme jeho 

dramaticky prchající postava, která se snaží vyhnout Magdaleniným dotykům. Pravá 

noha je na ústupu a levá našlapuje na kámen. V pravé ruce drží a zároveň se opírá  

o svůj atribut, zahradnickou motyku a levou rukou Máří Magdalénu upozorňuje na to, 

aby se ho nedotýkala. Jelikož Máří Magdaléna klečí a Kristus je navíc ve vyvýšeném 

prostoru, levá ruka naznačující „Noli me tangere“ je umístěna vysoko nad hlavou 

Magdaleny, což nebývá rovněž typické. Kristovo tělo působí velmi muskulaturním 

dojmem, hlavně v detailech paží, ramen a lýtek. Na jeho nohou jsou vidět rány po smrti 

ukřižováním. Zahalen je do modré drapérie, která není vůbec vypasovaná ani jiným 

způsobem nezdůrazňuje křivky Krista. Naopak v ní Kristovo tělo volně „plane“  

a je jen sepnuta u paží zlatou sponou. Tělo je spíše odhalené  

až na část levé ruky a intimní partie. Vlasy nesou také hnědozrzavý odstín, což je  

u Krista typičtější než u Máří Magdalény. Zajímavým doplňkem Kristovy hlavy  
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je slaměný klobouk, z něhož vycházejí prapodivné paprsky. Jedná se patrně buď  

o svatozář, nebo o rozpletené proutky ze slaměného klobouku.
78

 

Námět se odehrává v exteriéru, pravděpodobně na vyvýšenině či vrcholu nějakého 

kopce. Napovídá tomu nejen krajina v pozadí, ale i pohyb Kristových nohou, které 

postupují směrem výše, jako by šplhaly. Po stranách ani v pozadí není naznačeno žádné 

město nebo vesnice. Důraz není kladen ani na architekturu. V pozadí naopak dominují 

převislé zalesněné kopce a meandry neznámé řeky. Po obou stranách obrazu, kousek  

za hlavními představiteli, scénu ohraničují dva mohutné listnaté košaté stromy. Povrch, 

na němž Kristus i Magdaléna stojí, je nejspíš hlinitý a z části rovněž pokrytý 

rozkvetlými rostlinami. Na obraze také není zobrazen žádný živočich a kromě 

ústředních postav se zde nevyskytují ani jiné figury.   

Noli me tangere od Giulia Romana se odehrává v jedné dějové linii, která není 

členěna na další dílčí, jelikož v díle nejsou zobrazeny jiné postavy 

Za ústředním motivem je poté naznačeno pozadí s rozlehlou krajinou tvořící se z lesů, 

kopců a záhybů řeky.  

Lineární kompozice v tomto případě působí spíše velmi dynamicky nežli klidně.  

Na rozdíl od klidné gestikulace Máří Magdalény působí Kristovy pohyby značně živě  

a vypjatě. Urputně se brání doteku Magdaleniny ruky a prudkým pohybem svého těla se 

jí vyhýbá. Pokojnou atmosféru nenavozuje ani krajina v pozadí, jejíž temné ladění 

napomáhá dramatičnosti. Rovnoběžky v tomto díle nehrají příliš podstatnou roli, neboť 

nemají co rozdělovat. Úběžník je opět umístěn v oblasti rukou obou představitelů. [20] 

Barevná modelace je v obraze Giulia Romana vedena spíše v temném duchu  

a provedení. Nebe je postupně modelováno několika odstíny barev, od tmavé brilantní 

modré přes šedobílou představující mračna až po sněhově-bílou zobrazující průzračnou 

oblohu. Několik odstínů barvy zelené poté vytváří zalesněné kopce v krajině, přilehlé 

stromy nebo rostliny kvetoucí ze země. Jedná se hlavně o kombinace barev zelené  

a žluté či zelené a modré. Kristův šat je složen ze safírové modři a spona upevňující ho 

nese barvu zlatou. Jeho vlasy se jeví jako hnědo-zrzavé stejně tak je to i u vlasů Máří 

Magdalény, které mají o mnoho světlejší tón. Magdalénin oděv je v barvě zelené a plášť 

v barvě červené.  
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 Klobouk poukazuje na Krista jako zahradníka.  
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V podstatě by se dalo říci, že zdroj světla vůbec nedopadá na hlavní scénu. Samotná 

těla Krista i Máří Magdalény jsou sice dobře nasvícena, ale bližší detaily jako jsou ruce 

nebo nohy postrádají náznak jasu. Zdroj světla více dopadá na krajinu v pozadí, 

konkrétně v místech, kde se obloha stává průzračnější a posléze její paprsky dopadají  

na vysoké kopce.  

 

4. Vybrané příklady námětu Noli me tangere 

v zaalpském prostředí 

4.1. Martin Schongauer – Noli me tangere (1480) 

Jeden z nejstarších obrazů, jenž vypráví příběh Noli me tangere, se nachází v Museé 

d’Unterlinden ve francouzském Colmaru a namaloval ho německý malíř  

a rytec Martin Schongauer. Dílo o rozměrech pouhých 36 x 31,5cm bylo vytvořeno 

technikou tempery na dřevě. Rozměry o díle napovídají, že v minulosti bylo 

pravděpodobně součástí oltáře. Vznik díla se datuje do roku 1480, tudíž se jedná o jeden 

z nejstarších obrazů s námětem Noli me tangere, který jsem si vybral pro podrobnou 

analýzu. [21] 

I tato malba je unikátní, neboť zobrazuje jinou podobu ztvárnění námětu. Odlišné 

prvky jsou zřetelné i v ikonografii. Kompozice obou postav je v klasickém provedení. 

Kristus stojí na straně pravé a Máří Magdaléna v klečící podobě na levé straně. Scéna je 

umístěna ve středu obrazu. Máří Magdaléna tedy klečí na nohou a v mírném předklonu 

a obě ruce natahuje ke Kristovu tělu. Větší důraz je kladen na ruku pravou, neboť ta se 

důrazněji snaží dotknout Kristovy ruky. Oproti tomu její levá ruka je natočena dlaní 

směrem k nebesům, takže se to jeví jako by spíše o něco žádala či prosila. Magdalenin 

zrak je upřen k očím Ježíše Krista a působí oddaně a věrně. Dlouhé plavé a vlnité vlasy 

jí padají do pasu a kolem ramen. Šaty působí velice prostým dojmem. Zakrývají celé 

její tělo, kromě zápěstí, hlavy a krku. Kolem dolní části těla má přehozený bíločervený 

plášť z kvalitnější tkaniny než jsou její šaty. Typickým atributem je zde nádobka 

s mastí, kterou měla pomazat Kristovo tělo. Důležitým prvkem je rovněž svatozář 

kolem Magdaleniny hlavy.  

Ježíš Kristus je na této malbě zobrazen jako velmi útlý a štíhlý muž  

s bledou pokožkou a tmavě hnědými vlasy. Jeho figura nenese příznačné prvky  
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pro renesanční ideál, ba naopak spíš připomíná bytost z doby gotické. 
79

 I když Kristovo 

tělo zcela renesančně nepůsobí, jeho elegantní natočení k Máří Magdaléně a samotná 

gestikulace jsou ztvárněny v renesančním duchu. Obě nohy jsou v nášlapu směrem  

do popředí a jeho pravá ruka ladně poletující vzduchem udává pokyn, aby se ho 

Magdalena nedotýkala. Opravdu nepatrné, avšak něžné gesto vypadá ze strany Ježíše 

Krista poněkud pohrdavě a lhostejně. Výrazné je zde znázornění Kristových ran  

na nohou a na hrudi, které byly způsobeny jeho Ukřižováním. Červený plášť zakrývá 

jeho štíhlé, ranami poseté tělo a odhaluje pouze chodidla, hlavu s krkem a část pravé 

hrudi. Co se Kristova atributu týká, tak u Schongauera je vynechán motiv zahradnické 

motyky, oproti tomu malíř ztvárnil další jeho atribut a to praporec s křížem a vlajkou.  

Ústřední scéna se odehrává v exteriéru, na zahradě nějakého stavení nebo osady. 

Nasvědčuje tomu dřevěný přístřešek s dveřmi na levé straně. Od něho pak až po pravý 

okraj je postaven plot z proutí, který naprosto brání průhledu do pozadí. Plot se tedy 

stává určitou hranicí ústřední scény a pozorovatel, tak neví, co se odehrává za ním.  

I když se námět odehrává na velmi malém a stísněném prostoru, je značně obohacen 

flórou a faunou. Zelená tráva se rozprostírá téměř po celé ploše země. Za Máří 

Magdalénou roste strom s granátovými jablky a na jeho větvích posedávají dva ptáci. 

Za Kristem kvete keř s rozkvetlými růžovými kvítky. Další flóru představují neznámé 

keře a stromy, jež se honosí různými odstíny zelené barvy.  

Noli me tangere od Martina Schongauera se odehrává v jedné dějové linii  

bez dalšího vrstvení. Ústřední motiv je dán do popředí a jeho okolí i pozadí je doplněno 

flórou a faunou. Žádné další osoby kromě Máří Magdalény a Ježíše Krista se na obraze 

nevyskytují, takže je scéna „Nedotýkej se mě“ scénou jedinou a dominantní.  

K lineární kompozici nutno říci, že vzhledem k malému uzavřenému prostoru, 

doplněném o nejrůznější rostliny, působí klidným dojmem. I když je scéna opravdu 

stísněna, tak právě krása a romantika malebné zahrady ji zachovává velmi klidný ráz. 

Rovnoběžky procházejí přes okraj proutěného plotu a oddělují tak nebesa  

od zemského povrchu. Další pak vede za Magdaleninými zády a staví hranici  

mezi dřevěným přístřeškem a hlavním dějem. Úběžník se nachází opět v místech, kde se 

střetávají ruce obou postav. [22] 

                                                           
79

 Schongauer přesto, že byl již renesančním malířem, tak některá jeho díla (konkrétně Noli me tangere) 

se vyznačují více gotickými prvky. Viz určité srovnání s tvorou Rogiera van der Weydena.  
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I když barevná modelace v tomto případě nenabízí tolik odstínů a škál, barvy jsou na 

tomto díle dominantní a výrazné. Nejpočetnější barvou je zde určitě zelená. Objevuje se 

na veškeré flóře. Tráva představuje klasický trávově zelený odstín, některé stromy  

a keře poté odstíny zelenožluté, májové a listové zelené. Převládající barvou je také 

červená, která se nalézá v klasickém červeném odstínu na oděvu Ježíše Krista,  

na vnitřní straně Magdalénina pláště a na kříži ve vlajce. Starorůžová se vyskytuje  

na rozkvetlých kvítcích vzrostlého keře a v podobě granátových jablek. Směs bílé  

a žluté se projevuje ve ztvárněné obloze a její tmavší provedení na svatozáři Máří 

Magdalény. Kombinace žluté a béžové je vytvořena na prostém oděvu světice. Bílá  

na vlajce a vnější straně Magdalenina pláště. Poslední barvou je hnědá, jejíž světlé 

odstíny se vyskytují na dveřích a trámech dřevěného přístřešku a tmavé odstíny  

na kmenu stromu a proutěném plotu.  

Hlavní námět stejně jako celý obraz je velmi dobře nasvícen. Zdroj světla dopadá 

z nebes zejména na Krista a jeho paprsky jsou ostřeji rozptýlené. Lze to vypozorovat 

v místech mezi větvemi a vlajkou s křížem.  

4.2. Jacob Cornelisz van Oostsanen – Noli me tangere (1507) 

Méně známým, avšak v severských zemích významným a vyhledávaným, byl 

holandský malíř a rytec Jacob Cornelisz van Oostsanen. Umělec působící hlavně 

v Amsterdamu namaloval v roce 1507 obraz s námětem Noli me tangere, který je 

v současné době umístěn v Gemäldegalerie Alte Meister v německém Kasselu. Dílo 

je vytvořeno technikou olejomalby desce a má rozměry 55 x 39cm. [23] 

Ikonografie i celé provedení obrazu je u Jacoba Cornelisze velmi pestré  

a detailní. Četné skupinky lidí v pozadí, ztvárněná flóra i fauna příjemným způsobem 

doplňují a obohacují hlavní scénu. Máří Magdaléna je vyobrazena značně netypicky  

a s novými detaily. Představuje zcela určitě vznešenou šlechtičnu v honosné róbě 

s přepychovým šperkem na krku. Na šatech žluté barvy jsou prvky rostlin a květů 

a spodní lemování je zakončeno modrou výšivkou po celé šířce. Pod žlutými šaty má 

Máří Magdaléna další vrstvu, a to modrou tkaninu, která se objevujena rukávech  

a nohavicích světice. Žluté šaty jsou v horní části trupu vypasované 

a obepínají tak poprsí i paže. Od pánve dolů poté splývají. Přes záda má Magdaléna 

přehozený červený plášť, jenž volně leží na těle a jeho konec se řasí a rozprostírá  

po zelené trávě. Magdaleninu garderobu doplňuje také černo-zlatý klobouk omotaný 

pod krkem černou stuhou. Krk jí zdobí náhrdelník zakončený pravděpodobně  
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drahými kameny. Vlasy Máří Magdalény jsou dlouhé a plavé, pod kloboukem sepnuté. 

Světici rovněž doprovází její atribut, a to nádobka s mastí sloužící k pomazání Kristova 

těla. Unikátní je zde ztvárnění Magdalenina pohledu s detailem kapek ronících se 

z jejích očí. Kapky jsou patrně zapříčiněné smutkem z Kristova odchodu či radosti 

z jeho zjevení.[24] Zajímavým detailem jsou i Magdaleniny ruce sepjaté v modlitbě. 

Žádným způsobem se nesnaží dotknout Kristova těla, spíše to vypadá jako by ho 

žádoucí a lítostnou gestikulací o něco prosila.  

Kristus stojí vedle Máří Magdalény a duchaplným a chápavým pohledem naslouchá 

prosbám. Levou nohu má v popředí a pravá je na ústupu. Pravou rukou se opírá o svůj 

atribut zahradnickou motyku a levou pokládá na čelo Máří Magdaléně, jako by jí žehnal 

nebo jen dotekem uklidňoval její lítostný projev. Kristus je oděn  

do modrého roucha zahalující všechny partie kromě kotníků, rukou, hlavy a krku. 

Modrý šat je u krkua ve spodní části opatřen zlatě vyšitým lemováním. Celkový vzhled 

Ježíše Krista působí na rozdíl od vzhledu Magdalény velmi pokojně a bez vypjatých 

emocí.  

Námět díla se odehrává v exteriéru, v zahradě poblíž Kristova hrobu. Zahrada je 

ohraničena dřevěným plotem a téměř celá její plocha je prorostlá zelenou trávou  

a listím. Hlinitý povrch s drobnými kameny lze vidět pod Kristovýma nohama. Malebná 

krajina pokračuje za Kristovými zády do prudkého kopečku, kde se tyčí listnatý košatý 

strom. Za plotem je cesta, jejíž směr vede do krajiny v pozadí. Vlevo přes cestu se 

odehrává další scéna. Za malým oplocením se nachází drobná skála, v níž je otevřený 

vchod do Kristova hrobu. V útrobách lze vidět hrob obklopený andělem a dvěma 

ženami. Anděl sedí na okraji s nataženýma rukama před sebou. V popředí před skálou 

stojí dvě ženy. Žena na levé straně je v pokleku a modlí se, druhá žena po pravici  

je otočena směrem k ní a stejným směrem natahuje ruce. Povrch nad skálou je obrostlý 

trávou a na jejím vrcholu stojí další masitý listnatý strom, jehož kořeny vyčnívají zcela 

ven ze země. Za skálou v údolí se rozprostírá město s vysokými věžemi, které je 

poněkud zakryté přilehlým stromovím. Před městem vede cesta, po níž se pohybují 

drobné postavičky lidí. Přímo ve středu pozadí leží na kopcovitém svahu ohromný hrad. 

Z brány hradu putuje další skupinka lidí. Pod hradem, na zeleném paloučku je možno 

vidět postavy dvou jezdců na koních a protější postavičku držící v ruce neznámý 

předmět. Patrně se jedná o hon či lov zvěře. Poslední seskupení asi čtyř lidí postává  

na cestě lemující kopec pod hradem. Figury jsou zabrané do hovoru a bedlivě si 
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naslouchají. Kromě lidí jsou na obraze ztvárněni také živočichové. Černý a bílý kůň 

s jezdci nebo také velké množství ptactva poletujícího na obloze.  

Námět se odehrává v jedné dějové linii, která je rozdělena na další dílčí. Hlavní 

scénu tvoří akt mezi Ježíšem Kristem a Máří Magdalénou v popředí. Následující se 

odehrává ve skále, kde je umístěný Kristův hrob, na cestě pod kopcem, kde stojí 

debatující skupinka lidí, na palouku, kde se koná hon na zvěř a v údolí u rozkvetlého 

města. Poletující ptactvo poté celý námět doprovází ve všech dílčích scénkách.  

Lineární kompozice je velmi klidná i navzdory lítostnému a citově vypjatému 

vzhledu Máří Magdalény. Klidnou atmosféru navozuje především malebné  

a romantické prostředí v pozadí za ústřední scénou. Rovnoběžky jsou vedeny z levé 

strany za Máří Magdalénou a oddělují klíčový motiv od scénky u Kristova hrobu. Další 

je vedenapodél vrcholu skály přes Kristovu hlavu a odděluje tak povrch země  

od oblohy. Úběžník se nachází v prostoru mezi Magdaleninýma sepjatýma rukama  

a Kristovým dotekem. [25] 

Barevná modelace v tomto případě zaujímá především světlé odstíny barev. Z barev 

převládají tóny zelené a modré pokrývající nebe i zemský povrch. Většina oblohy je 

vytvořena lazurovou modří s občasnými bílými mraky. Modrý odstín se poté 

prosvětluje a nebesa se stávají sněhově bílými. Travnaté plochy nesou prvky hlavně 

trávově zelené s občasnými náznaky májově zelené. Košaté stromy mají tmavší odstín 

klasické zelené. Krajina v údolí je laděna do zelenomodré. Modrá se pak objevuje také 

na oděvu Ježíše Krista, vnitřním šatu Máří Magdalény a na tkaninách postav u Kristova 

hrobu. Samotný šat Magdalény je žlutý se žlutými a červenými výšivkami a modrým 

lemováním. Záda má přikrytá červeným pláštěm světlého tónu. Ostatní barvy jako jsou 

hnědá, šedivá či jejich kombinace se vyskytují převážně na kmenech stromů, hlinité 

půdě, kde stojí Ježíš Kristus nebo na postranním dřevěném plotě. 

Ústřední motiv je velmi jemně nasvícen zdrojem světla z nebes. Paprsky osvětlují 

i ostatní skupinky postav, a to dvě ženy před jeskyní, skupinu čtyř osob  

na cestě pod kopcem či drobné postavy vycházející z bran hradu. Stín dopadá pouze  

na prostorve skále a na údolí, kde se rozkládá město.  
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4.3. Hans Holbein mladší – Noli me tangere (1524) 

Za jednoho z nejlepších portrétistů raného novověku je bezesporu považován Hans 

Holbein. Kromě významných podobizen, je ale důležitý i z jiného hlediska. Kolem roku 

1524 namaloval dílo, jehož námětem je Noli me tangere. Obraz  

o rozměrech 76, 8 x 94,9cm byl vytvořen technikou olejomalby na dřevě a v současné 

době je součástí sbírky v londýnském Hampton Court Palace. [26] 

Z ikonografického hlediska lze u Hanse Holbeina vidět opět odlišný způsob 

provedení než u jiných umělců. Hlavní scéna není situována do pravého rohu, ale  

do hlavní osy obrazu. Rozmístění obou představitelů také neodpovídá standartnímu 

vzoru, neboť Ježíš Kristus stojí na straně levé a Máří Magdaléna na straně pravé.  

Postava Máří Magdalény zachycuje zcela nový způsob zobrazení. Namísto toho, aby 

zde byla ztvárněna jako klečící žena natahující se ke Kristovu tělu, tak je Máří 

Magdaléna zobrazena v póze stojící. Její figura působí dramatickým a hybným dojmem, 

což dokreslují nakročená levá noha, tělo v mrštném pohybu či natažená pravá ruka 

směřující ke Kristovi. I samotný detail Magdaléniných očí napovídá o touze, ctižádosti  

a urputné snaze dotknout se těla.[27] V pravé ruce u prsou svírá světice pevně nádobku 

s mastí sloužící k pomazání Krista. Její šat nese mnoho vrstev a skládá se z několika 

barev. Působí spíše měšťanským dojmem. Šaty jsou vypasované zejména v horní části, 

v oblasti trupu a rukou. U nohou se posléze rozšiřují a stávají se splývajícími. 

Magdaléniny vlasy jsou plavé a svázané bílou stuhou. Zajímavý je detail levé nohy, 

dokazující, že součástí oděvu je také řemínková obuv.  

Kristus stojící na levé straně od Máří Magdalény zaujímá pozoruhodný postoj. 

Žádným gestem své ruky nedává příkaz nebo upozornění, aby se ho Magdaléna 

nedotýkala. Pohyb jeho rukou spíše značí jako by se cítil být v ohrožení a před dotykem 

se bránil. Reakce působí překvapeným a bezbranným dojmem. Kristova levá noha je 

nakročena k Máří Magdaléně a pravá je na ústupu. Pohled Kristův se jeví jako klidný, 

jako by s Magdalénou soucítil a svým zrakem se ji snažil upokojit. V tomto případě  

u sebe nemá žádný ze svých charakteristických atributů. Je oděn do dlouhého tmavého 

šatu s přilehlým červeným pláštěm sepnutým u krku. Kolem pasu má pásek, jenž 

zvýrazňuje siluetu i drapérii. Kromě hlavních představitelů se na obraze nacházejí  

i další postavy. V postranním skalnatém Kristově hrobě lze vidět figury dvou sedících 

andělů. Jeden z nich se dívá smutným pohledem do země a druhý nahlíží ven  

na ústřední motiv. Drobné zářící postavy se žlutými šaty dokreslují vztyčená křídla  
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za zády. Následujícími aktéry děje jsou také dva muži prchající pravděpodobně z místa 

Kristova posledního odpočinku. Jeden je ztvárněn jako mladík s tmavým šatem  

a červeným pláštěm a druhý jako postarší s tmavým šatem, žlutým pláštěm a dřevěnou 

holí, o kterou se při pohybu opírá. S největší pravděpodobností se jedná o Kristovy 

učedníky. 

I v tomto případě se jedná námět zasazený do exteriéru. Scéna se odehrává  

na rozlehlé planině obklopené stromy a kopci. Po pravici od Máří Magdalény stojí 

ohromná skála, v níž je v malém výklenku naznačen Kristův hrob. Do skály, kde se 

hrob nachází, vede malý otvor a v něm sedí dva andělé. Před jeho vchodem je položeno 

mramorové víko, kterým se hrob uzavírá. Samotná skála je z části obrostlá zelenými 

křovisky. Těsně za hlavními představiteli jsou dva vztyčené stromy s vysokými kmeny 

a hustými korunami. V údolí krajiny patrně leží rozsáhlé město,  

za jehož hradbami se rozkládají vysoká pohoří s bílými vrcholky. Zajímavým detailem 

tohoto obrazu je popraviště vyobrazené v levé části obrazu na převislém kopci.  

Na popravišti stojí čtyři kříže, z nichž na jednom byl snad usmrcen i Ježíš Kristus. 

Postavy dvou učedníků se jeví, jako by právě na toto místo utíkaly.  

Holbeinovo Noli me tangere se odehrává ve více dějových linií. Vystihují ji zejména 

rozdělené skupinky postav na obraze. Ústřední motiv Máří Magdalény a Ježíše Krista se 

odehrává v popředí. Další dějová linie je zobrazena v Kristově hrobě, kde sedí dva 

andělé. Jeden z andělů se na hlavní scénu zpovzdálí dívá, ale jinak ani jeden není 

součástí onoho děje. Třetí dějovou linii tvoří dvojice učedníků prchající  

na kopec se stojícími kříži.  

Lineární kompozice Holbeinova Noli me tangere je více dynamická nežli klidná.  

Nasvědčuje tomu dramatičtější pojetí figury Máří Magdalény i postav ostatních aktérů, 

které jsou zachyceny většinou v prudkém pohybu. Klidnou atmosféru nenavozuje  

ani popraviště na levé straně či temná obloha nad scénou. Rovnoběžky zcela ohraničují 

klíčový námět od zbylých částí. První je vedena za Kristovými zády a odděluje kopec 

s kříži. Další, ze strany pravé, prochází za Máří Magdalénou. Jedna z posledních 

rovnoběžek poté podél Kristovy hlavy a vymezuje nebesa od ústředního aktu. [28] 

Výrazné barvy použil Holbein hlavně ve ztvárnění oblohy s nebesy. Tvoří ji nejméně 

čtyři odstíny barev. Nejbližší ke scéně představuje temnou nejlépe přirovnanou 

k modrozelené nebo safírově modré. Ta poté přechází v jasnější odstín a nadále se 
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zesvětluje. Konec oblohy nad vysokými pohořími je pak sněhově bílý. Na obloze  

se rovněž precizně vyskytují i bílá mračna. Význačná je i barva zelená zdobící povrch 

země i okolní dřeviny. Škála nabízí trávově zelenou, mechově zelenou, listově zelenou  

i směsici zelené a žluté naznačující sluncem vyprahlou trávou.  Velmi tmavé barvy 

modročerného odstínu malíř použil na vytvoření Magdalenina pláště, Kristova šatu  

a šatu jednoho z učedníků. Magdaleniny šaty se poté skládají ještě z barev starorůžové, 

která tvoří značnou část jejího oděvu, zelené u loktů, bílé na zápěstí  

a tkanině, jíž má obmotané vlasy. Žlutá se poté nachází u loktů a dolní části drapérie. 

Žlutá je také součástí oděvu obou andělů a pláště prchajícího učedníka. Kristův plášť je 

červený a plášť druhého učedníka je v barvě starorůžové. Posledními barvami jsou 

kombinace šedivé a hnědé použitých na kmenech stromů a monstrózní skále na pravé 

straně.  

Ústřední scéna je opravdu velmi jemně nasvícena světlem z nebes. Zdroj světla 

vzhledem na temnou oblohu nad Máří Magdalénou a Ježíšem Kristem více dopadá  

na pozadí děje, konkrétně na utíkající učedníky, kopec s kříži, město v údolí a vysoká 

pohoří. Agresivněji nasvícen je i prostor ve skále, kde se nachází Kristův hrob se dvěma 

anděly.  

4.4. Lambert Sustris – Noli me tangere (1553) 

I Nizozemsko má svého mistra, který svět umění obohatil o mnoho cenných děl. 

Mezi jedno z jeho významných patří i obraz umístěný v Palais des Beaux-Arts de Lille. 

Jedná se o dílo s námětem Noli me tanngere vytvořeném technikou olejomalby  

na plátně a o rozměrech 166 x 222cm. Jeho datace spadá přesně do poloviny 16. století 

a rok 1553 je považován za ten nejpřesnější mezník. [29] 

Lambert Sustris, stejně jako jeho předchůdci a pokračovatelé dodává do námětu nové 

prvky. Započnu-li klasicky ikonografií, tak dominantními postavami na obraze jsou 

opět hlavní aktéři děje – Kristus a Máří Magdaléna. Máří Magdaléna je ztvárněna jako 

žena robustnějších tvarů, což poukazuje na manýristickou fázi renesančního umění. 

Máří Magdaléna je oděna do honosných šatů
80

 zlatožluté barvy, se stříbrnými 

výšivkamia bílými krajkami lemující rukávy a dekolt šatů. Přes záda má přehozený 

dlouhý červený plášť, jenž se v některých místech esovitě stáčí a překrývá. „Novinkou“ 

je v tomto případě předmět umístěný pod pravou rukou Máří Magdalény. Jedná se  

                                                           
80

 Opět by se mohlo jednat o ztvárnění nějaké šlechtičny do podoby Máří Magdalény.  
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o stříbrný pohár, o nějž se Máří Magdaléna pravou rukou opírá a rovněž dlaní svírá jeho 

víko. Pravděpodobně jde o atribut, pro ni charakteristický, a to nádobu s mastí sloužící 

na pomazání Kristova těla. Máří Magdaléna má nápaditě bledou tvář a dlouhé plavé 

vlasy padající ji přes levé rameno. Její pohled na Krista by se dal charakterizovat jako 

velmi pozorný. Se zájmem naslouchá slovům, která jí Ježíš Kristus říká. Působivý je  

i detail Magdaleniny levé ruky, položené na prsou. Celé se to jeví, jako by Máří 

Magdaléna se vší oddaností respektovala Kristova slova a naslouchala jim.  

Ježíš Kristus zabírá pravou stranu výjevu a čelem je nasměrován k figuře Máří 

Magdalény. Celou postavu má zahalenou do dlouhého modrého šatu. Přes šat  

je přehozena další vrstva oděvu, červeného pláště. Vše kromě chodidel a dlaní je tak 

zahalené. Kristovým atributem je zde zahradnická motyka, o niž se levou rukou opírá. 

Levou nohou je nakročen směrem k Máří Magdaléně a pravou nohou našlapuje. 

Výraznou pohnutkou pravé ruky poukazuje na to, aby se ho nedotýkala. Gesto ruky 

nepůsobí nijak zvlášť agresivně, ale zároveň je v něm pocítěna razantnost  

a neústupnost jednání. Stejně tak Ježíšův pohled k Máří Magdaléně se nejeví jako 

útočný, ale naopak se zdáspíše  jako kárající. 

Sustrisovo Noli me tangereje situováno do exteriéru, stejně jako další obrazy s tímto 

výjevem. Námět se odehrává v zahradách nějakého panství a zeleň obklopuje většinu 

jeho povrchu. Z prvního pohledu je vidět, že akt se odehrává na vyvýšenině, o čemž 

svědčí nejen po levé straně přilehlé schody, ale i určitý spád do zahrad rozprostírajících 

se za Máří Magdalénou a Kristem. Máří Magdaléna klečí na zeleném trávníku posetém 

listy a Kristus stojí na kamenném stupínku. Schody, které se nacházejí po levé straně, 

vedou patrně do rozsáhlé zahrady. Klíčovým a dominantním prvkem je zde průhled  

do již zmíněné zahrady rozkládající se ve většině prostoru za hlavními představiteli. 

Honosný a bohatě zdobený park tvoří fontány, aleje se stromy, sochy nadživotní 

velikosti i vázy na květiny. Četné dílčí části exotických křovin jsou upraveny  

do různých geometrických obrazců, jako jsou čtverce, obdélníky, trojúhelníky a jiné. 

Park je poté zakončen hlavním otevřeným vstupem s tympanonem na jeho vrcholu. 

Uzavřená alej se stromy, je zakončena dvěma sochami po stranách. Zde možno 

vypozorovat i drobnou postavičku ženy procházející se v zahradách. Jedná se o jedinou 

postavu na obraze doplňující tento námět. V pozadí za parkem, na levé straně leží 

pravděpodobně hradní město. Dokazuje to nepatrný náznak vysoké věže, skoro zakryté 

vzrostlými stromy. Vzdálenější krajina za městem tvoří četná pohoří a kopcovitá údolí. 
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Zajímavým detailem je zde i erb vyobrazený v levé dolní části obrazu. S největší 

pravděpodobností jde o erb rodu, který si obraz u Sustrise objednal do své soukromé 

sbírky. 

I v tomto případě se námět odehrává v jedné dějové linii. I když je hlavní akt, tedy 

samotné Noli me tangere dominantní, diváka na první pohled upoutá i dění za Máří 

Magdalenou a Kristem, tj. nápaditá krajina. Ztvárněná krajina je dle mého názoru 

natolik výrazná, že přehlušuje ústřední námět. Je tedy rozporuplné jestli se jednalo  

o umělcův záměr anebo tuto tendenci přisuzovat tomu, že k zaalpským umělcům 

zřetelné vytvoření krajiny zkrátka patří.  

Lineární kompozice, čili zejména rovnoběžky, oddělují několik podstatných prvků  

na obraze. Jednalo by se o oddělení hranice parku a klíčové scény. Další rovnoběžka 

prochází přes vrcholky hor a skalnatých pohoří vzadu za městem, následná pod nohami 

Máří Magdalény a Krista a jedna z posledních poté rozděluje pravou  

a levou část obrazu, konkrétně v místech od nebes, po konec levé stěny hlavní brány  

až přes červený plášť Máří Magdalény. Nutno ještě podotknout, že samotná lineární 

kompozice se jeví jako velmi poklidná a ničím nenarušená. Klidná atmosféra je  

i důsledkem ztvárnění romantického parku s bohatou flórou. [30] 

Barevným odstínům a celkově barvám zde není přikládán takový důraz. Na obraze se 

vyskytují převážně klasické pastelové barvy od zelené až po červenou. Šaty Máří 

Magdalény jsou zlatožluté barvy se stříbrnými nitěmi a bílými krajkami  

na okrajích dekoltu a rukávů. Hedvábný plášť je poté červený. Stejně tak jako plášť 

Ježíše Krista, který má přehozený přes spodní šat barvy modrošedé. Veškerý povrch 

kromě zeleně, tj. schody a cestičky mezi geometrickými trávníky zobrazují barvu 

štěrkově šedou. Vázy na květiny a fontána poté odstín o něco světlejší. Obloha hraje 

směsicí několika odstínů barvy modré a šedé. Nejzásadnější barvou je zde zelená, která 

se vyskytuje na většině plochy obrazu. Od zelenožluté, přes májově zelenou a trávově 

zelenou až po smaragdově zelenou. Právě možná množství zelené barvy zastiňuje 

ústřední námět.  
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Co se světla týká, tak hlavní scéna je osvětlena zdrojem z nebe. Světlo se rozprostírá 

i do parku a prostoru za vstupem do zahrady. Pohoří či skalnatá údolí v krajině jsou poté 

zatemněna.
81

 

4.5. Jan Brueghel ml. – Noli me tangere (cca 1630) 

Zajímavé provedení námětu Noli me tangere vytvořil vlámský barokní malíř Jan 

Brueghel mladší. Výjimečné je především pro bohaté ztvárnění krajiny, které se 

v zaalpských zemích těšilo veliké oblibě.Nutno podotknout, že Brueghelovo Noli me 

tangere dosahuje neobvyklých rozměrů, a to 157, 5 x 213cm, a jedná se o techniku olej  

na plátně. Dílo je umístěno v Museum ofFine Arts of Nancy ve Francii. [31] 

Ikonografie díla „Nedotýkej se mě“ od Jana Brueghela mladšího není blízká 

ikonografii jeho vrstevníkům (např. Jan Van Balen). Hned zprvu si lze všimnout 

nepatrného detailu v uspořádání postav na obraze. Z ikonografického hlediska na levé 

straně hlavní scény je vyobrazena Máří Magdaléna a napravo od ní poté Ježíš Kristus. 

Zde je výjimka, kdy umístnění postav je změněno na opačných stranách.  K samotné 

ikonografii tedy nutno říci, že Kristus ztvárněný na levé straně je celým tělem natočen 

k Máří Magdaléně. Jeho levá noha se jeví mírně nakročená a levou ruku má namířenou 

k Máří Magdaléně. V samotném detailu ruky nelze vidět žádné elegantní gesto  

či rozmach. Naopak Kristova ruka působí radikálnějším a razantnějším dojmem, jako by 

Máří Magdalenu spíše napomínal za nějaký prohřešek, než ji laskavým posunkem žádal, 

aby se ho nedotýkala. Opět je zajímavý detail, že v Brueghelově provedení zvedá 

Kristus ruku levou, přičemž ve většině jiných děl s tímto námětem Kristus „upomíná“ 

Máří Magdalénu rukou pravou. V pravé ruce pak pevně svírá zahradnickou motyku, 

která představuje jeden z jeho symbolů. Italské prostředí představuje jako Kristův 

atribut více kříž s praporem, nežli zahradnickou motyku. I Jan Brueghel mladší snad  

ve všech svých dílech s námětem Noli me tangere dával přednost zahradnickému náčiní, 

než praporci s křížem. Zahradnická motyka v tomto případě krásně doplňuje četná zátiší 

zdobící prostředí a povrch scény. K oděvu Krista nutno říct, že je zahalendo prosté 

tkaniny světlo až šedo modré barvy, která zahaluje část jeho spodní části trupu a nohou. 

S decentním nádechem je zobrazena část jeho urostlého a muskulaturního těla 

poukazující na ideální proporce.  
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 U Sustrise je velice zajímavý jeden detail, a to na erb umístěný na schodišti. Je patrné, že erb náleží 

významné rodině či šlechtické větvi, která si dílo objednala.  
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Postava Máří Magdalény je v tomto případě velice pozoruhodná. Nejen, že se 

nachází na opačné straně, než jak tomu zpravidla bývá, ale i její dynamické natočení 

těla by se dalo označit jako netypické. Do tváře ji sice není vidět, ale ihned při bližším 

zkoumání upoutá její překvapivý až vyděšený pohled, jenž upírá na Krista. Opět bych 

zde upozornil na zajímavý poznatek, a to je právě vyděšený vzhled Máří Magdalény. 

Celá scéna působí, tak jako by si hlavní aktéři děje „prohodili role“. Máří Magdaléna 

bez jakéhokoli zájmu nezvedá ruku ke Kristovu tělu, ba naopak je překvapena jeho 

příchodem.[33] Svědčí o tom nejen její dramatický a obratný pohyb těla, ale i již 

zmíněný pohled ve tváři s pootevřenými ústy. Výjev mnohem víc připomíná scénu 

kárání či napomenutí nějakého prohřešku. Samotná postava Máří Magdalény 

zpodobňuje ženu kyprých tvarů, což by mohlo opět poukazovat na ideální proporce 

doby. Zásadní je postavení Máří Magdalény, která více než jako světice zde působí jako 

prostá žena pracující na území zahrady či pole. Tímto se Brueghel znovu liší od svých 

vrstevníků, jež Máří Magdalénu naopak zpodobňují jako urozenou světici. V pravé ruce 

svírá Máří Magdaléna neidentifikovatelný předmět, s největší pravděpodobností konev 

na vodu. Oděv je prostšího rázu, dalo by se říci typický pro venkovský lid. Vlasy má 

sepnuté v šátku, jenž je svázán kolem jejího čela. Nelze tudíž vidět klasicky dlouhé 

rozpuštěné vlasy s rozevlátým nádechem.  

Exteriér, kde je výjev ztvárněn, zdobí bohatá krajina osázená stromovím, 

architekturou i další skupinkou lidí. Umělec scénu dokreslil i znázorněním zvířete – 

koně a nespočetných druhů květin, ovoce a zeleniny. Právě na zmíněnou flórou 

skvostně navazuje Kristův atribut – zahradnická motyka, a zároveň poukazuje na úlohu 

Máří Magdalény, která je zde znázorněna jako prostá zemědělkyně. Z druhů ovoce  

a zeleniny lze rozpoznat mrkev, cibuli, papriku, květák a snad i meloun. Četná zátiší 

v podobě váz a květináčů s nejrůznějšími druhy rostlin vytváří v díle příjemnou  

a svěží atmosféru. Kůň stojící ve středu obrazu za oběma hlavními postavami má  

za sebou přivázaný vozík na ovoce a zeleninu. Skupinka asi tří osob na pravé straně 

daleko za Kristem a Máří Magdalénou se nijak neúčastní celého děje a spíše doplňují 

její charakter pozadí. Stejně tak jako na levé straně město s  hradbami rozprostírající se 

na úpatí kopců.  

Dílo odpovídá jedné dějové linii bez dalšího vrstvení. Hlavní scéna je situována  

do pravého rohu, s výjimkou opačného uspořádání postav. Děj je pak ozdoben rozlehlou 

krajinou, která zabírá dění odehrávající se za hlavními postavami.  
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Lineární kompozice v tomto případě rozděluje především hlavní scénu  

od krajiny. Rovnoběžky jsou vedeny od úrovně zadní dřevěné zídky přes hlavu koně  

až po úroveň Kristovy hlavy. Další prochází napříč kopcovitým svahům, následná 

odděluje dolní pásmo poseté ovocem a zeleninou od pásma, kde je vyznačen výjev Noli 

me tangere. Úběžník je opět protnut ve výplni mezi doteky Krista a Máří Magdalény. 

[32] 

Důsledkem bohatého průhledu do krajiny a četným vytvořeným zátiším je zde 

opravdu pestrá škála barevné modelace. Obloha je malována nejméně třemi odstíny 

modré barvy. Od fialkové modři, přes šedomodrou až k bleděmodrému odstínu. Olivově 

zelená pak zdobí keře a malé rostliny převážně po obou stranách díla. Májově zelená  

až zeleno žlutá je naopak charakteristická pro vysoké stromy na levé a pravé straně  

a ve středu za hlavní scénou. Tmavé odstíny jako jsou černá či temně hnědá malíř 

použil na vozíku taženým koněm, na samotném koni, některých květináčích  

a přilehlých zídkách. Ostatní rostliny, ovoce a zelenina poté mají barvy zářivě červené, 

pastelově oranžové, zinkově žluté, pastelové modré a nejméně tří odstínů zelené. Co se 

oděvů týká, tak Kristus je oděn do modrošedé tkaniny a Máří Magdaléna do prostšího, 

avšak co se barev týká pestřejšího oděvu. Vyniká pastelově modrá v kontrastu s barvou 

fluorescenčně světle oranžovou. Živůtek Máří Magdalény jeze zadní strany namalován 

barvou antukově hnědou a zbytek jejího šatu je laděn do bílé barvy.  

Celý obraz je charakteristický výraznou světelností. Nelze říci, odkud přesně proniká 

zdroj světla, i když s největší pravděpodobností dopadá na hlavní scénu. Prosvětlená je  

i část prostoru země před Kristem a Máří Magdalénou a v pozadí  

za nimi. Konkrétně na planině, kde postává skupinka lidí. Oproti tomu stín zahaluje 

prostor za Kristem, v blízkosti vozíku s koněm a zadní dřevěné zídky. Obloha se jeví 

jako téměř průzračná s nepatrnými náznaky mraků a vpovzdálí je rovněž vidět mlhavá 

scenérie dopadající na vrcholky hor.    
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5. Zhodnocení námětu Noli me tangere v malířství 15. a 

16. stoletíu vybraných příkladů z italské a zaalpské 

oblasti 

 

Námět Noli me tangere patřil již od středověku k oblíbeným a častým motivům 

ztvárněným ve výtvarném umění. Hlavními představiteli děje jsou vždy Ježíš Kristus  

a Máří Magdaléna. Ostatní postavy zobrazené v ději poté často vytvářejí další dějové 

linie a jsou rovněž příjemným doplňkem celého motivu. Obecně se v umění vyskytují 

obrazy s námětem Noli me tangere, kde jsou ztvárněni pouze Ježíš Kristus s Máří 

Magdalénou, existují však i početné výjimky, kdy hlavní představitelé jsou doprovázeni 

dalšími postavami. Nejčastěji se jedná o anděly poblíž Kristova hrobu, Pannu Marii, 

Ježíšovy učedníky, donátory uměleckých děl či jiné figury, které se často vyskytují 

v pozadí děje. Samotná hlavní scéna bývá obvykle umístěna do pravého rohu obrazu, 

kdy Ježíš Kristus stojí na její pravé straně a Máří Magdaléna je pak zobrazena po jeho 

levici. Rovněž se však vyskytují i výjimky, kdy ústřední motiv je situován do středu 

neboli centrální osy obrazu. Podobnost je i ve vyobrazení Kristova hrobu. V některých 

případech se hrob vůbec nezobrazuje, v některých je lokalizován do hlavní osy obrazu  

a někdy se vyskytuje na straně pravé či na straně levé. K samotnému typu prostoru, kde 

je námět ztvárněn nutno podotknou, že ve všech případech se jedná o exteriér nikoli 

interiér. Všechna díla s tímto námětem, která jsem podrobně zkoumal, se odehrávají 

v zahradách, parcích, pustinách, lesích, písečných cestách, apod. Exteriér je někdy 

doplněn o dřevěný přístřešek, plot z proutí či již zmíněný Kristův hrob.  

Co se způsobu zpracování v italském a zaalpském umění týká, lze zde sledovat 

zajímavé rozdíly. Ty se na první pohled týkají především odlišností ve ztvárnění 

krajiny. Na rozdíl od italského umění je v zaalpských zemích kladen větší důraz  

na vytvoření krajiny a celkové scenérie. Italská díla se jeví, ve většině případů více 

elegantním a vznešeným stylem, oproti tomu Noli me tangere ze zaalpského 

prostředí,působí dynamičtěji a dramatičtěji. Mezi zajímavé detaily, jež se od sebe 

v rámci místa vzniku patřičně liší, patří i atributy světců. Kristův charakteristický atribut 

je zahradnická motyka nebo praporec s křížem. Jeden z těchto atributů se objevuje, jak 

v italské, tak i v zaalpské oblasti. V Itálii je jako Kristův atribut častěji ztvárněna 
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zahradnická motyka. V Zaalpí je tomu rovněž tak.
82

 Odlišnost se však objevuje 

v atributu Máří Magdalény. Jejím typickým atributem je nádobka s mastí, kterou měla 

pomazat Kristovo tělo. Tento symbol charakteristický pro postavu Máří Magdalény se 

vyskytuje nejčastěji pouze v dílech ze Zaalpského prostředí. Jediným umělcem, jehož 

Noli me tangere bylo podrobně zkoumáno a, u kterého nebyl prokázán Magdalenin 

atribut, je Jan Brueghel mladší. Naopak Tizian, jako jediný malíř reprezentující italské 

prostředí,obohatil Magdaléninu postavu o její charakteristický symbol.  

S ohledem na chronologii a rozdílnost, co se místa vzniku děl týká,můžeme přesto 

v určitých momentech sledovat v rámci námětu Noli me tangere a jeho vývoji 

v malířství 15. a 16. století paralely nebo naopak rozdíly ve ztvárnění. Pokusím se nyní 

poukázat na některé z nich. Na úvod jsem zvolil příklad Giottova obrazu datovaného 

mezi léty 1304–1306, který se tak řadí k nejstarším vyobrazením námětu Noli me 

tangere v mé práci, přestože je datován na počátek 14. století, jeví se pro renesanční 

pojetí tohoto námětu jako stěžejní. V Giottově díle jsou využity tradiční motivy 

vypovídající celý příběh, jenž je zaznamenaný v Janově evangeliu. Hlavní scéna je 

umístěna do pravého rohu a v rohu levém je zobrazen Kristův hrob s anděly a stráží. 

Obraz tedy dominuje značným množstvím postav. Toto tvrzení však nelze uplatnit  

u zobrazení Noli me tangere od Martina Schongauera, jež je datováno rokem 1480. Toto 

dílo představuje typ, kdy jsou na obraze zobrazeni pouze hlavní představitelé a scéna je 

navíc situována do hlavní osy díla. Na obraze navíc není ztvárněn Kristův hrob. Oproti 

tomu stojí v levém rohu dřevěný přístřešek, který možná již zmíněný hrob ukrývá. Co 

se drapérie týká, tak i zde jsou četné rozdíly. U Giotta se jedná v případě Máří 

Magdalény o prostý oděv červené barvy, jenž zcela zahaluje její tělo od hlavy  

až k patám. Kristův oděv je poté bílý se zlatým lemováním. Schongauerova Máří 

Magdaléna je oděna do béžových šatů s přilehlým bílo-červeným pláštěm a Kristus  

do červené tkaniny. Shodu lze najít ve ztvárnění svatozáře nad Magdaleninou hlavou. 

Rovněž podobný je i Kristův atribut kříže s praporcem, kde pouze u Schongauera je 

větší důraz kladen na vyobrazení samotného kříže na praporci. Co se krajiny  

a celkového pozadí týká, tak ani jeden z umělců na tyto prvky příliš nedbal. Jak  

u Giotta, tak u Schongauera není kladen příliš velký důraz na krajinu v pozadí. Oba 

malíři hlavní scénu ozdobili o stojatou dřevinu či keř, ale následný průhled do krajiny 

                                                           
82

 Italskými výjimkami, kdy je jako atribut Krista ztvárněn praporec s křížem jsou Noli me tangere od 

následovníků Piera della Francesci a od Giotta. V Zaalpí poté tvoří výjimku německý malíř Martin 

Schongauer.  
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v pozadí zde zřetelný není. U Martina Schongauera, lze přece možná více ocenit, že  

na tak malém prostoru se snažil zpodobnit velký kus zeleného trávníku, strom 

s granátovými jablky a keř s růžemi. Poutavé je rovněž ztvárnění oblohy na obou 

obrazech. U Giotta se jedná o tmavou modř safírového odstínu a u Schongauera  

o kombinaci barvy bílé a žluté. Rozdíl lze vidět i v samotné technice. Zatímco Giotto 

pracoval s více tahy štětce, u německého malíře působí obloha více uhlazeně.  

Předpokládá se, že následovníci italského malíře Piera della Francescy 

vytvořilirovněž dílo s námětem Noli me tangere. Jejich dílo, datované rokem 1492,má 

ovšem zcela odlišnou koncepci. Je charakteristické zejména pro svůj velký počet postav  

na obraze. Včetně hlavních představitelů jsou ve scéně znázorněni také Kristovi 

učedníci. Každý z nich je zobrazen spolu se svým typickým atributem. V díle není 

téměř žádný náznak ztvárnění krajinného pozadí. Oproti tomu Noli me tangere od Piera 

della Francescy, jenž je součástí Polyptychu Misericordia, klade na znázornění krajiny 

velký důraz. Dílo bylo vytvořeno v letech 1460-1462 a je umístěno ve sbírkách 

obrazárny Comunale v Sansepolcro.[34] Dalším odlišným prvkem je již zmíněný počet 

účastníků děje. Zatímco u následovníků lze vypozorovat čtrnáct postav, tak  

u samotného Piera della Francescy se hlavní scéna odehrává pouze mezi dvěma 

hlavními představiteli děje. Nutno však poukázat na podobné rysy, zejména ve způsobu 

provedení tváře a těla Krista. Podobná modelace Kristových partií a dalších dílčích 

celků zcela poukazuje na to, že právě Piero della Francesca mohl být učitelem autorů 

díla Noli me tangere, datovaného rokem 1492.  

Další srovnání se týká italského malíře Perugina a holandského malíře  

a rytce Jacoba van Oostsanena. Obě díla vznikla téměř ve stejném roce. Peruginovo 

Noli me tangere je datováno mezi léty 1500–1505 a dílo holandského malíře vzniklo 

v roce 1507. Obě díla mají na první pohled jeden společný prvek – ústřední scéna je 

umístěna do středu hlavní osy. V obou dílech je zároveň vyobrazen Kristův hrob i jeho 

typický atribut zahradnická motyka. Díla také vynikají značným počtem postav. Žádné 

jiné společné prvky však tato dvě díla nemají, spíše naopak. I když byla obě vytvořena 

téměř ve stejné době, přesto poukazují na četné rozdíly v technice obou malířů. 

Peruginova pozornost je věnována zejména ústřednímu námětu a Kristovu hrobu, který 

je umístěný mezi hlavními představiteli. Zatímco u Perugina Kristův hrob spadá 

pravděpodobně ještě do první dějové linie a tvoří dominantní prvek, tak hrob  

na obraze Jacoba van Oostsanena se spíše jeví jako příjemný doplněk krajinné scenérie 
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a na jeho ztvárnění není kladen takový důraz. U Perugina jsou v hrobu Krista zobrazeni 

dva andělé s křídly. U holandského malíře pouze jeden anděl a před vchodem do hrobu 

navíc stojí postavy dvou žen. U Perugina i u Jacoba van Oostsanena jsou vyobrazeny 

další skupinky různých postav. V díle italského malíře to jsou zřejmí apoštolové  

po obou stranách Kristova hrobu a u Oostsanena poté skupinka lidí vycházející z hradeb 

města, dva muži na koních, kteří se pravděpodobně zúčastňují lovu divoké zvěře, další 

skupinka lidí stojí na cestě pod zeleným kopcem a poslední na cestě v údolí. Co se 

oděvu obou světců týká, tak v případě Perugina Máří Magdaléna představuje světici 

v červeném šatu s přilehlým zeleným pláštěm. Ježíš Kristus je poté oděn  

do starorůžové tkaniny. Oostsanenovi Máří Magdaléna působí velmi vznešeným 

dojmem, patrně se jedná o šlechtičnu či ženu z vyšších kruhů. Je oděna do honosného 

šatu žluté barvy. Rovněž je zdobena šperky a černo-žlutým kloboukem. Oděv Krista 

nese prvky modré barvy a zcela zahaluje jeho postavu. Zajímavý je rovněž poznatek 

kompozice Máří Magdalény a Ježíše Krista na obou obrazech. Zatímco u Perugina je 

Máří Magdaléna zobrazena na pravé straně a mezi ní a Kristem je značný rozdíl, tak  

u Oostsanena klečí Magdaléna na straně levé a Kristus se svou rukou dotýká její hlavy. 

Je zde důraz na větší citlivost mezi hlavními představiteli. Zcela značné rozdíly lze 

vidět i ve ztvárnění krajiny. Perugino na průhled do krajiny příliš nedbal. V pozadí 

vytvořil pouze pár stromů a letmý náznak kopcovitých svahů. Holandský malíř je 

pravým opakem. Krajina na jeho obraze hraje důležitou roli a tvoří dominantní prvek. 

Četná stromoví, město s hradbami, hrad v údolí, kopcovité svahy, skalní hrob, postavy 

rozprostřené po celé ploše, to vše dodává obrazu náležitou rozmanitost  

a pestrost.  

Následující komparace se týká děl od Tiziana a Hanse Holbeina. Tizianovo dílo 

vzniklo v roce 1514 a Holbeinovo v roce 1524, jedná se tedy o desetiletý rozdíl. Díla 

těchto dvou mistrů mají na první pohled společné prvky. Jde zejména o práci se 

světlem, které osvětluje dílčí části obrazu a bohatě vytvořenou krajinu s netypickými 

prvky v ní. U Tiziana je to především pastevec s ovcemi v pozadí za hlavním motivem  

a u Holbeina poté kopec se vztyčenými kříži na jeho vrcholu. I kompozice obou postav 

je stejná. Ježíš Kristus stojí na levé straně a Máří Magdaléna klečí pod ním na straně 

pravé. Zajímavostí a shodným detailem u obou obrazů je atmosféra mezi Kristem  

a Máří Magdalénou. Ta se ve většině případů jeví jako klidná a harmonická. Tyto 

obrazy se však vykazují naprostou dynamičností. Kristus se v obou případech snaží 
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vyhnout Magdaleniným dotykům a v Holbeinově případě je dokonce Máří Magdaléna 

vyobrazena ve stojící póze, což je velmi netypické. Obě Máří Magdalény také drží  

ve svých rukách svůj typický atribut, mast sloužící k pomazání Kristova těla. Co se 

rozdílů týká, tak odlišnost lze vidět především ve ztvárnění oblohy, kdy u Tiziana lze 

vypozorovat světle modrou barvu s prostupujícími bílými mračny. U Holbeina temně 

modrou s občasnými závany bílých mračen. Liší se i oděvy představitelů. Tizianův 

Kristus je spoře oděn do bílé tkaniny a jeho tělo je částečně odhaleno. Máří Magdaléna 

poté do bílo-červených šatů prostého střihu. Šaty Holbeinových světců působí 

honosněji. Šat Máří Magdalény se skládá z více vrstev, převážně žluté a červené 

tkaniny. Přes záda má přehozený modrý plášť a doplněk jí tvoří též obuv. K posledním 

odlišnostem patří také ztvárnění Kristova hrobu, který se vyskytuje pouze u Hanse 

Holbeina. Tizian namísto Kristova odpočinku ztvárnil po pravé straně na kopci vesnici 

s několika domy.  

Zcela sobě odlišné příklady ztvárnění námětu Noli me tangere představují díla  

od Corregia a Lamberta Sustrise. Dílo italského malíře je datováno rokem 1518 a obraz 

holandského mistra pochází pravděpodobně z roku 1553. Pro začátek by bylo dobré 

v obou obrazech najít shodné prvky. Hlavní představitelé jsou umístěni do hlavní osy 

obrazu v obou případech. Shodné je i samotné umístění postav. Na levé straně klečí 

Máří Magdaléna a na straně pravé stojí Ježíš Kristus. Pozoruhodný je i nápaditě 

podobný šat Máří Magdalény. V obou případech se jedná o honosné zlaté šaty zdobené 

krajkami a výšivkami. Přes záda má poté přehozený červený plášť. Kristův oděv je pak 

v barvě modré, liší se pouze odstínem. U Sustrise je navíc doplněn  

o červený plášť. Totožné je rovněž ztvárnění Kristova atributu, zahradnické motyky. 

K odlišným prvkům se pak řadí zejména ztvárnění krajiny. U zaalpských umělců není 

neobvyklé, že svá díla obohacují o krásnou a přepychovou krajinu. I Lambert Sustris tak 

není výjimkou. Jeho krajina v díle Noli me tangere se řadí k nejpropracovanějším, co se 

týká děl, která jsem podrobně zkoumal. Rozsáhlý a skvostný park s četnými 

geometricky uspořádanými trávníky, stromová alej, fontána, vázy či jiné sochařské 

práce navozují námětu romantiku a příjemnou atmosféru. Rovněž i město s hradbami 

v levém rohu dodává dílu romantický ráz. Corregio se ve svém Noli me tangere, ale 

přesto snažil zobrazit alespoň nepatrný náznak přírody. Scéna působí jako by se 

odehrávala na malém palouku v lese a samotný les obklopuje i celou scénu a pokračuje 

dál do pozadí. Odlišnost lze opět vidět v atmosféře mezi oběma hlavními postavami. 
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Zatímco u Corregia působí ústřední motiv značně vypjatým a dramatickým dojmem, 

Sustrisovo dílo je naopak velmi klidné a harmonické. Příjemnou harmonii podtrhuje  

i romantickákrajina s parkem.  

Naposled zbývá připomenout díla od Giulia Romana a Jana Brueghela ml. Noli me 

tangere od Romana vzniklo v roce 1520 a Brueghelův obraz je datován rokem 1626. 

Srovnání nechápu jako přímé vzájemné ovlivnění děl, ale z hlediska obecné formy  

a podoby tohoto výjevu v polovině 16. a 17. století. Jde tedy o díla s více jak stoletým 

odstupem a mnoho shodných prvků se zde proto nenachází. Pravděpodobně jediným 

totožným prvkem obou obrazů je Kristův atribut v podobě zahradnické motyky a rovněž 

Kristův oděv. Ten je vytvořen z modré tkaniny, která zahaluje část jeho trupu a zbytek 

těla zcela odkrývá. Podobné by bylo i vypětí postav, kdy se obě verze jeví ve velmi 

dramatických pohybech. U Romana je však zobrazen prchající Kristus, který se snaží 

barokizujícím, ale zároveň i elegantním pohybem vyhnout doteku Máří Magdalény. 

Oproti tomu Brueghelův motiv spíše vypadá jako by Ježíš Kristus šel sám za Máří 

Magdalénou a její reakce na danou situaci jsou plné překvapení a zmatku. Oděv Máří 

Magdalény je také odlišný v obou dílech.U Romana lze vidět typickou světici 

v zelených šatech s přilehlým červeným pláštěm, ale u Brueghela se jedná  

o venkovanku v prostém oděvu. Co se světla týká, obraz italského mistra je plný 

zejména stínu a velmi temné barvy. Oproti tomu obraz holandského malíře je celý 

prosvětlen a je rovněž prostoupen celou škálou pestrýcha světlých barev od sytě žluté 

po klasickou červenou. Krajinné ztvárnění hrajeu Brueghela důležitou roli a je mu 

věnována náležitá pozornost. Město na kopci, četná stromoví, ale zejména pak množství 

ovoce a zeleniny, jež leží na zemi, dodává obrazu velmi příjemnou atmosféru. Nepatrný 

náznak krajiny lze vidět i Romana, kde jsou v pozadí vyobrazené lesnaté kopce a řeka, 

která se v meandrech zahýbá.  
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6. Závěr 

Počátky ikonografického ztvárnění námětu Noli me tangere lze hledat již  

v 9. století, konkrétně pak v oblasti knižní malby. V Drogonově sakramentáři, jenž je 

datovaný rokem 850 se nachází vyobrazení scény, na níž jsou zobrazeny tři Marie  

u hrobu a dva hlavní představitelé děje – Ježíš Kristus a Máří Magdaléna. Mezníkem  

k vzniku námětu Noli me tangere byla podle některých badatelů již vyskytující se 

vyobrazení tří Marií u hrobu a tzv. chairete, tj. setkání Krista s ženami.  Zásadní vliv  

pro pojetí motivu v 15. a 16. století mělo však vytvoření nástěnných maleb v kapli 

Scrovegni v italské Padově. Autorem těchto maleb nebyl nikdo jiný, než italský malíř 

Giotto, který zde zobrazil tradiční motivy námětu Noli me tangereneboli setkání 

Spasitele se sv. Máří Magdalénou, prázdný hrob s anděly a dokonce ještě spící stráž  

pod nimi. Oba hlavní představitelé jsou zde zobrazeni již v klasické kompozici, tj. 

Kristus stojí na straně pravé a Máří Magdaléna poté pokleká po jeho levici, přičemž 

nataženýma rukama se snaží dotknout Kristova těla, ale ten jen gestem pravé ruky 

Magdaleninu snahu odvrací.  

Skupinu italských malířů zastupuje Giotto se svým dílem datovaným léty  

1304–1306. Jak jsem již zmínil, tak freska umístěná v kapli Scrovegni v Padově se stala 

zásadním mezníkem pro vývoj námětu v následujících etapách 15. a 16. století. Freska 

zobrazuje Krista s Máří Magdalénou a celá scéna je navíc doplněna o kompars andělů 

nad prázdným hrobem a spící stráží pod ním. Dalším malířem, který námět Noli me 

tangere vytvořil, byl následovník či spíše následovníci Piera della Francescy. Dílo, jež 

je jako jediné z podrobně popsaných, umístěno v českých sbírkách, se nachází  

v Národní galerii ve Šternberském paláci v Praze. Obraz na první pohled dominuje 

velkým počtem postav. Kromě Krista a Máří Magdalény, jsou zde totiž vyobrazeni  

i Kristovi učedníci. Peruginův obraz je výrazný především pro dominantní prvek  

v podobě Kristova hrobu umístěného v pozadí mezi Kristem a Máří Magdalénou.  

Po obou stranách hrobu navíc stojí dvojice Ježíšových učedníků. Živé barvy  

s prostoupenou krajinou jsou charakteristické pro Noli me tangere od Tiziana. V klidné 

krajině lze rovněž vypozorovat detaily ve ztvárnění pastevce s ovcemi nebo vesnice  

s kamennými domy. Correggiovo dílo naopak působí zcela dramaticky a vypjatě. Gesta, 

pohnutky a celkové propojení mezi Kristem a Máří Magdalénou se vykazují 

dynamickými prvky. Působivá je rovněž i sytost barev, která spolu s kontrastem vytváří 

přitažlivý dojem. Noli me tangere posledního z Italů, Giulia Romana představuje 
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zajímavý kontrast mezi postavami Krista a Máří Magdalény. Zatímco světice je 

zobrazena v klidném pojetí, Kristus je naopak ztvárněn velmi dynamicky a vypjatě. 

Všemožně se brání doteku Magdaleniny ruky a prudkou hybností těla se jí vyhýbá. 

Skupina vybraných umělců ze Zaalpí započíná tvorbou německého malíře Martina 

Schongauera, jehož Noli me tangere je datováno rokem 1480. Schongauerovy postavy 

vykazují více gotických prvků, co se provedení týká, avšak samotná gesta se oproti 

tomu nesou v zcela elegantním renesančním duchu. Velmi romanticky působí  

i ztvárnění malebné zahrady, v níž se scéna odehrává, a která je zakončena dřevěným 

plotem v pozadí. Holandský malíř a rytec Jacob Cornelisz van Oostsanen své dílo 

vytvořil v roce 1507. Jeho dílo je charakteristické hlavně velmi detailním provedením. 

V obraze se nacházejí snad všechny podstatné prvky, které jsou pro námět příznačné. 

Zobrazen je Kristův hrob s anděly, atributy obou hlavních představitelů, zahrada  

i rozsáhlá krajina v pozadí. Dalším umělcem ze Zaalpí byl německý malíř Hans 

Holbein, jenž Noli me tangere namaloval v roce 1524. Jeho rukopis je v tomto případě 

příznačný zejména dramatickým zobrazením aktu mezi Kristem a Máří Magdalénou. 

Magdaléna je ztvárněna jako stojící žena, nikoli klečící. Dynamickým pohybem se poté 

snaží dotknout Kristova těla. Dominantním prvkem je rovněž Kristův hrob na pravé 

straně obrazu či prchající dvojice učedníků. Holandské umění dále zastupuje Lambert 

Sustris se svým dílem z roku 1553. Lambertovo Noli me tangerezaujme diváka  

na první pohled, a to díky okouzlujícímu a romantickému parku, který je ztvárněn 

v pozadí za Kristem a Máří Magdalénou. Detailní provedení fontán, geometrických 

tvarů křovin, soch, alejí působí na lidské oko velmi příjemným dojmem. Poslední  

ze severských umělců je Jan Brueghel mladší. Své Noli me tangere vytvořil kolem roku 

1630, tudíž se tedy jedná už o barokní malbu. Obraz upoutá nejen hojným počtem 

květin, ovoce a zeleniny, ale i nepatrným detailem v tváři Máří Magdalény. Ta je 

zobrazena jako prostá žena. Zajímavý je především moment setkání mezi oběma 

postavami. Scéna působí, jakoby Kristus sám přišel za Máří Magdalénou, a ne ona  

za ním. Její překvapivý pohled dodává dílu dramatický ráz.  

Ve své bakalářské práci jsem se snažil nejen analyzovat námět Noli me tangere 

po ikonografické stránce, ale zejména poukázat na podobnost a rovněž odlišnost mezi 

italským a zaalpským způsobem provedení tohoto motivu. Šlo především o srovnávání 

gestikulace, pohybů, drapérie, krajiny i nepatrných detailů v podobě atributů hlavních 
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představitelů. Důležitou položkou byl i způsob modelace, barevnost, zdroj světla  

či lineární kompozice.  

Následné studie a rozbory by se mohly dále zabývat především podstatou vzniku 

díla. To, za jakými účely byla díla vytvořena, kdo byli donátoři a objednavatelé, kde 

byly obrazy dříve vystaveny. Nutno rovněž podotknout, že při psaní této bakalářské 

práce jsem se naučil nové věci, a to lépe pozorovat a vnímat. Při rozboru jednotlivých 

děl jsem musel zareagovat na každý detail v obraze a vystihnout jeho podstatu. Díky 

této práci, a metodám, které jsem v ní uplatnil, jsem se naučil lépe vnímat dílo jako 

celek i jeho dílčí části.   

V samotném závěru bych tedy charakterizoval hlavní myšlenku této práce. Má snaha 

spočívala především v tom, představit a analyzovat biblický námět Noli me tangere. 

Postupný podrobný popis jednotlivých děl a následná komparace sloužila k tomu, aby si 

pozorovatel díla uvědomil, že i když díla nesou jeden a týž námět, tak si zdaleka 

nemusejí být vůbec podobná.To je ovlivněno jednak prostředím, v tomto případě 

sledovaným italským a zaalpským, autorstvím (výběr několika autorů), dobou vzniku 

děl (především 15. a 16. století).  
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2.Noli me tangere, Giotto, kolem roku 1304-1306, freska, 200x185 cm. Capella degli 

Scrovegni, Padova. 
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3. Giotto, kolem roku 1304-1306, freska, 200x185 cm. Padova, Capella degli 

Scrovegni. Detail. 

 

 

4.Noli me tangere, Giotto, kolem roku 1304-1306, freska, 200x185 cm. Padova, 

Capella degli Scrovegni. Detail. 
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50,5 x 142 cm. Národní galerie v Praze. Detail. 

 



64 
 

 

8. Noli me tangere, Následovníci Piera della Francescy, rok 1492, olejomalba na dřevě, 
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cm. Metropolitní muzeum v New Yorku. 

 

 

12. Noli me tangere, Perugino, kolem roku 1500–1505, tempera na plátně, 27,3 x 46,3 
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galerie v Londýně. Kompozice. 



69 
 

 

16. Noli me tangere, Correggio, rok 1525, olejomalba na plátně, 130 x 103 cm. Museo 
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26. Noli me tangere, Hans Holbein mladší, rok 1524, olejomalba na dřevě, 76,8 x 94,9 

cm. Hampton Court Palace, Londýn. 
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27. Noli me tangere, Hans Holbein mladší, rok 1524, olejomalba na dřevě, 76,8 x 94,9 
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31. Noli me tangere, Jan Brueghel mladší, rok 1630, olejomalba na plátně, 157,5 x 213 

cm. Museum of Fine Arts, Nancy.  
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cm. Museum of Fine Arts, Nancy. Kompozice. 
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33. Noli me tangere, Jan Brueghel mladší, rok 1630, olejomalba na plátně, 157,5 x 213 

cm. Museum of Fine Arts, Nancy. Detail. 
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