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Účelem této disertace je představit první souborný uměleckohistorický katalog 

frankoflámských knih hodinek ze sbírek Národní knihovny v Praze (NK). Některé rukopisy 

byly již časopisecky publikovány Karlem Stejskalem a Jarmilou Vackovou1, některé byly 

uvedeny jako katalogová hesla sbírek klášterních a zámeckých knihoven Hanou Hlaváčkovou, 

Miladou Studničkovou a Maxem Dvořákem2, jeden z nich dosud publikován nebyl. Jádrem 

katalogu je formální a stylová analýza knih hodinek, atribuce jednotlivým mistrům a dílnám, 

lokalizace a datace založená na srovnání se stylově příbuznými rukopisy. Katalog je 

pokračováním mé předešlé badatelské práce zaměřené na pařížské knihy hodinek (NK 

Břevnov 297, NK Osek 70 and NK XXIII G 89, magisterská a rigorózní práce). 

Knihy hodinek, které jsou předmětem mé disertační práce, jsou uloženy ve sbírkách 

Národní knihovny (NK XXIII H 22, NK Břevnov 296, NK XXIII F 198, NK XXIII G88, NK Osek 65, 

NK VI D 25) a jeden rukopis, který jsem se rozhodla rovněž zařadit, neboť dříve deponován v 

pražské Národní knihovně (pod sign. VI Fg 67) je ve sbírce Lobkowiczů na Nelahozevsi. 

Katalog pokrývá období největšího rozkvětu flámské iluminace od první poloviny 15. století 

do počátku 16. století, kdy knižní malba ustoupila kvůli rozšíření knihtisku. Knihy hodinek z 

pražského Klementina pochází převážně ze šlechtických sbírek (Lobkowiczové, Rohanové) 

pokud je možné sledovat jejich původ. Majitelé knih hodinek v 15. a 16. století byli zástupci 

širokých společenských kruhů, od bohatých obchodníků a měšťanů po členy vysoce 

postavených šlechtických a královských rodin, kniha hodinek se stala ukazatelem 

společenského postavení. 

V úvodní kapitole o původu, uspořádání a ikonografii knih hodinek shrnujeme celou 

skupinu deseti frankoflámských knih hodinek, tak aby bylo možno představit ikonografickou 

tradici vážící se k jejich jednotlivým částem i ikonografické zvláštnosti v uvedených 

rukopisech. Knihy hodinek byly praktickou součástí života. Na jejich začátku bývá řazen 

kalendář. Jejich oblíbenost souvisí s rozšířeným kultem Panny Marie, Rogier Wieck nazval 
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knihu hodinek „kapesní Notre-Dame“. Ve studii se zabýváme především vysoce postavenými 

a známými bibliofily, byly ale také rodiny, které vlastnily jedinou knihu a tou obvykle nebyla 

bible ani Nový zákon, ale kniha hodinek, která obsahovala především přístupné výňatky 

z evangelií, modlitby k Panně Mariie, modlitby ke světcům a modlitby za zemřelé. Věřící 

kontemploval(a) mysterium početí a zrození, časté jsou rovněž milostné scény např. 

pastorální scény na Zvěstování pastýřům. Koncem 15. století je v úvodu kajícných žalmů 

zobrazovaná nahá Betsabé v lázni. Neoddělitelnou součástí knihy hodinek je také vigilie za 

zemřelé. Výjevy s tancem smrti a setkání tří mrtvých a tří živých vybízely věřící ke 

kontemplaci smrtelnosti a sloužily jako morální ponaučení. Kniha hodinek provázela věřícího 

životem, měl ji mít u sebe v hodině smrti svých blízkých i na vlastním smrtelném loži. 

S jednotlivými částmi knih hodinek je spojena specifická ikonografická tradice. 

Kalendáře obvykle nebyly až do konce 15. století iluminovány, známe ovšem samozřejmě 

slavné výjimky. Ke konci 15. století až do poloviny 16. století jejich výzdobě byla naopak 

věnována velká pozornost. V našem souboru jsou kalendáře iluminovány ve dvou pozdních 

rukopisech z období prvního desetiletí 16. století (Lobkowiczská sbírka, Nelahozeves, dříve 

NK VI Fg 67; Rohanovské hodinky ze Sychrova, dnes NK VI D 25). 

Mariánské oficium bývá iluminováno scénami ze života Panny Marie (Lobkowiczská 

sbírka, Nelahozeves, dříve NK VI Fg 67; NK VI D 25; NK XXIII G 88) nebo pašijovým cyklem (NK 

XXIII F 198). V rukopise NK Břevnov 296, iluminovaném blízkým spolupracovníkem Viléma 

Vrelanta, je Zvěstování, které obvykle uvádí matutiny, vyříznuto a cyklus je zakončen 

Asumptou (fol. 86r). Pašijový cyklus však častěji provází hodinky sv. Kříže. Někdy mohou být 

mariánské hodinky, hodinky sv. Kříže a hodinky sv. Ducha kombinovány (NK XXIII G 89). 

Hodinky sv. Kříže bývají obvykle uvedeny Ukřižováním. V rukopise NK XXIII F 198 je zobrazen 

Kristus s nástroji svého umučení (fol. 26r, obr. 17). Hodinky sv. Ducha bývají uvedeny 

Sesláním Ducha svatého.  

Obsecro Te (Vzývám Tě) a O intemerata (Ó Neposkvrněná), specifické modlitby 

k Panně Marii, jsou v naší skupině pouze ve francouzské knize hodinek NK VI D 25. Ve 

flámských knihách hodinek je na tomto místě mariánská mše. Modlitby i mše bývají 

doprovázeny shodnou ikonografickou tradicí, trůnící madonou nebo Korunováním Panny 

Marie. V rukopise z Lobkowiczské sbírky z Nelahozevse (dříve NK VI Fg 67) je zobrazena 



trůnící Panna Marie, která nabízí Ježíškovi ovoce. V cimélii XXIII F 198 je v úvodu 

francouzských modliteb Patnáct radostí Panny Marie zobrazena trůnící madona s anděly 

nabízející Ježíškovi červený květ (obr. 18). Z uvedených modliteb, které začínají slovy „Douce 

mère, vierge et pucelle, qui de ta très douce mamelle ton fils allectas doucement“ („Sladká 

matko a panno, která jsi ze svého nejsladšího prsu sladce kojila svého syna“) dýchá něha a 

vroucnost. Knihy hodinek jsou obvykle psány latinsky, v průběhu 15. století se sem dostává 

tyto francouzské modlitby. Ve francouzské části pařížské knihy hodinek NK Osek 70 je u 

modlitby „Dulce dame“ představena Panna Marie s odhaleným ňadrem jako virgo lactans, 

která učí Ježíška chodit. Panna Marie se něžně sklání k dítěti, drží jej za obě ruce, zezadu 

Ježíška podpírají dva drobní andělé. V pozadí je sv. Josef, který vaří kaši nebo ohřívá mléko 

(fol. 220r, obr. 19). Nejde o skutečný měšťanský interiér jako ve flámských iluminacích Jeana 

le Tavernier či Viléma Vrelanta, přesto scéna působí vřelým a hřejivým dojmem. Ve 

francouzském rukpise NK VI D 25 je u modlitby O intemerata oslavena kojící Panna Marie 

jako Královna nebes (fol. 24r, obr. 20). 

Sedm kajícných žalmů bývá uvedeno nejběžněji zobrazením krále Davida 

v modlitbách, případně Davida zabíjejícího Goliáše (NK XXIII G 89, fol. 74r, obr. 21) či 

pozorujícího nahou Betsabé v lázni (NK Osek 70, fol. 77r, obr. 2, Nelahozeves, dříve NK VI Fg 

67, p. 218- 219, obr. 3). Ve dvou drobných ciméliích NK XXIII H 22 a NK Osek 65 je na tomto 

místě vyobrazení Posledního soudu typu Deesis, které častěji uvádí vigilii za zemřelé. V knize 

hodinek NK XXIII F 198 je v úvodu modliteb k Pánu „Les VII requestes“ zobrazen Trůn Boží 

milosti (fol. 258v). V pozdní knize hodinek z počátku 16. století (Lobkowiczská sbírka, 

Nelahozeves, dříve NK VI Fg 67) je v úvodu hymnu „Salve sancta facies“, který se dostal do 

knih hodinek kolem roku 1500, zobrazen Kristus jako Salvator mundi. Toto vyobrazení 

vychází z Gérarda Davida, který přidal ruce k hojně kopírovanému, dnes ztracenému, poprsí 

Krista od Jana van Eycka. Spasitel světa drží křišťálovou sféru a pravicí žehná.  

Oficium za zemřelé může být iluminováno Vzkříšením Lazara (NK Břevnov 296, fol. 

116v, obr. 23) nebo představením Joba na hnojišti (NK XXIII G 88, fol. 93r, obr. 25), případně 

oběma výjevy (NK VI D 25, fol. 113v, obr. 24, 226). V menších rukopisech naší skupiny je zde 

zobrazena mše v kostele a v pařížské knize hodinek NK XXIII G 89, kterou jsme analyzovali již 

dříve, je méně časté vyobrazení Posledního přijímání (fol. 91r, obr. 26). Ke konci knih 

hodinek bývají řazeny modlitby ke svatým, k ojedinělým světcům v našem souboru patří irský 



světec sv. Fiacrius, jehož úcta byla rozšířena ve Francii, v rukopise NK VI D 25 (fol. 157v). Tato 

kniha hodinek vykazuje rovněž ikonografické zvláštnosti, jako např. zobrazení sv. Kryštofa 

jako vojáka, který čeká na svůj úděl (fol. 155r, obr. 245) či přítomnost krále lomícího rukama 

na umučení sv. Kateřiny, na kterou se snáší z nebe sníh (fol. 159r, obr. 252). Kniha hodinek 

může obsahovat žaltář sv. Jeronýma. V našem souboru tomu tak je pouze ve flámském 

rukopise NK Břevnov 296, který vznikl kolem roku 1470 v dílně Viléma Vrelanta (obr. 27).  

Knihy hodinek prezentovaného souboru jsme zasadili do kontextu flámské iluminace. 

Burgundský stát za vlády vévodů Filipa Dobrého (Phillipe le Bon) a Karla Smělého (Charles le 

Téméraire) patřil k nejmocnějším evropským politickým celkům 15. století. Jižní Nizozemí, 

kde se soustředila knižní produkce zejména po roce 1400, bylo prosperujícím územím již ve 

14. století. V roce 1384 bylo připojeno k burgundskému státu. K nejbohatším centrům 

Flander a k velkým evropským městům své doby patřily Brugy, které byly významným 

centrem mezinárodního obchodu. Rovněž Ghent vzkvétal z příjmů z výroby látek a žil z čilých 

obchodních styků s Anglií, odkud se sem dovážela vlna. Tato města požívala vysoký stupeň 

míry autonomie, které se odmítala vzdát ve prospěch burgundských vévodů a organizovala 

opakovaná povstání, ve kterých bojovala za vlastní tradiční nezávislost. Ve sbírkách 

Klementina je uložen rukopis NK XXIII F 198 iluminovaný Mistrem Privilegií Ghentu a Flander 

a Mistry zlatých úponků kolem poloviny 15. století. Drobná cimélie XXIII H 22 pochází z 

období kolem roku 1440, kdy se komerční produkce knih hodinek soustředila především v 

Brugách. Z doby těsně související s „aktivní patronací Filipa Dobrého“ (1440- 1467) pochází 

kniha hodinek NK Břevnov 296, kterou iluminoval vedoucí brugský iluminátor Vilém Vrelant 

okolo roku 1470. Vrelant pracoval pro oba vévody, Filipa Dobrého i Karla Smělého. Vznik 

knihy hodinek drobnějšího formátu NK Osek 65 pedpokládáme v širším časovém období 

mezi lety 1440 a 1460 v oblasti Hainaut. Navrhujeme spojení s Marquetem Caussinem, 

iluminátorem, který byl v současné době identifikován, ale představujeme ve stati také jiné 

návrhy vznesené Heribertem Tenschertem při osobní konzultaci, které by bylo možné dále 

zkoumat.  

Od sedmdesátých let dochází 15. století k proměně iluminace, postavy nabývají na 

monumentalitě, častěji se používá „dramatické příblížení“ k diváku, které má dodat modlitbě 

na bezprostřednosti a intenzitě a usnadnit kontemplaci. Rámec je součástí tohoto světa, 

bordury působící trojrozměrným dojmem jsou vyplněny realistickými květy, šperky, drahými 



kameny, růženci, lebkami, vázami i jinými předměty, které vrhají stíny, pávy, drobnými 

zvířaty a hmyzem podanými v trompe l´oeil. Rukopisy jsou malovány přitažlivými jasnými 

barvami, někdy pastelovými tóny, které se značně odlišují od předchozí fáze vývoje, kdy 

iluminátoři pracovali především s omezenou paletou základních barev. Vedoucí roli na poli 

knižní výroby přebírá město Ghent. Michel Camille se k realistickému zobrazování cenných 

předmětů v bordurách staví kriticky a považuje je za symbol triumfu komerce3. Ve zvýšené 

míře je věnována pozoronost krajině, náboženské výjevy v zrcadlech jsou podloženy 

celostrannými obrazy, kde se mohou nacházet drobné žánrové scény či králičí ohrady. V 

poslední fázi flámské iluminace po smrti Karla Smělého v roce 1477 vznikaly knihy hodinek 

především na export. Knihu hodinek z Nelahozevse, dříve NK VI Fg 67, lze spojit s činností 

Mistra modlitebních knih kolem roku 1500 a datovat do prvního desetiletí 16. století. 

V tomto období jsme svědky nárůstu produkce iluminovaných rukopisů v dalších částech 

burgundského státu, než v jižním Nizozemí. Rukopis NK XXIII G 88 vznikl v období 1490- 1510 

v jižně položených částech burgundského státu v okolí Dijonu, Beaune a Autun, kde působil 

Mistr Burgundských prelátů. Rychlé provedení je však nesouměřitelné s nejlepšími rukopisy 

uvedeného mistra.  

Od počátku 16. století se díky exportům značně rozšířil styl tzv. „školy Ghent- Burgy“ 

do celé západní Evropy. V Île-de-France jím byl ovlivněn Jean Bourdichon, iluminátor v Tours, 

který iluminoval Velké hodinky Anne de Bretagne. Sychrovská kniha hodinek NK VI D 25, 

vznikla nepochybně pod vlivem tohoto mistra, pravděpodobně v Paříži či v související oblasti 

kolem 1500- 1510. Srovnatelné jsou typy postav, zejména obličeje Panny Marie s vysokými 

čely. Zcela nesouměřitelná je však jemnost provedení v oblasti šatů a renesanční 

architektury v luxusním královnině rukopisu. Knihu hodinek vsazujeme do kontextu práce 

Jean Pichore, který byl dříve znám jako Mistr Petrarkových Triumfů, odlišili jsme podíl Jean 

Poyet, který rovněž iluminoval Kalendář v Malých hodinkách Anne de Bretagne, dílnu 

Jacques de Besançon a dalšího iluminátora, kterého Heribert Tenschert při osobní konzultaci 

navrhl spojit s „Master of Dedication Miniatures“. Caroline Zöhl, rakouská specialistka na 

Jean Pichore, navrhla při osobní konzultaci spojit iluminátora celostranných iluminací, 

kterého jsme označili písmenem „B“ s Maître de Martainville.  

                                                           
3 Camille 1992, s. 157. 



V některých případech jsme přišli s novým datováním, lokalizací, atribucemi a 

upřesněním, rovněž díky obrovskému posunu v bádání na poli frankofonních iluminovaných 

rukopisů, ke kterému od 90. let 20. století došlo. Stejskal vsadil cimélii NK XXIII H 224 do 

ukruhu Mistra zlatých úponků, dnes hovoříme spíše o skupině mistrů, a datoval ji do čtvrtiny 

15. století. Srovnáním se slohově blízkými rukopisy se kloníme k datování kolem roku 1440. 

Ke zpřesnění došlo také u rukopisu NK Břevnov 296 (Stejskal uvádí ještě starší signaturu 

Břev. 2163), kdy lze uvažovat o tzv. drážďanském spolupracovníku Viléma Vrelanta, Stejskal 

uvádí následovníka Viléma Vrelanta, bez bližší specifikace a rukopis blíže nedatuje. Hana 

Hlaváčková předpokládá dobu vzniku rukopisu kolem roku 1480. Srovnáním s příbuznými 

rukopisy můžeme jednoznačně cimelii vřadit do doby kolem roku 1470. Iluminátor cimélie 

NK XXIII F 198 je skutečně Mistr Privilegií Ghentu a Flander, jak uvádí Stejskal, podíl Mistrů 

zlatých úponků je mnohem typičtější pro tuto skupinu, než u rukopisu XXIII H 22. V tomto 

rukopise jsme pečlivě oddělili ruce jednotlivých iluminátorů a srovnali je se slohově blízkými 

rukopisy, možnou dobu vzniku rozšiřujeme na desetiletí 1440- 1450, Stejskal orientačně 

uvádí rok 1453, kdy uvedený anonymní Mistr iluminoval Privilegia Ghentu a Flander. Cimélii 

Osek 65 publikovala Milada Studničková, vsadila ji obecně do frankoflámské oblasti kolem 

roku 14405. Pokusili jsme se rukopis spojit s dílem nově identifikovaného iluminátora 

Marqueta Caussina, který působil v provincii Hainaut, dataci rozšiřujeme na léta 1440- 1460. 

Rukopis XXIII G 88 nebyl dosud publikován, Karel Stejskal nás upozornil na souvislost 

s okruhem Mistra Burgundských prelátů, kterou považujeme za velmi širokou, geograficky je 

však možné rukopis lokalizovat do okolí Beaune, Dijon a Autun, kde byl vliv uvedeného 

mistra určující. Karel Stejskal předpokládal jeho vznik kolem roku 1480, cimélii však datujeme 

do období let 1490- 1510. Rukopis z Lobkowiczké knihovny na Nelahozevsi, dříve NK VI Fg 67, 

přiřadil Stejskal tzv. Mistru Králičích ohrad, jehož existenci navrhnul na základě motivu, který 

objevil ve dvou dalších rukopisech. Motiv králičích ohrad je ovšem v této stylové vrstvě 

poměrně běžný, navrhujeme však spojit iluminátora tohoto rukopisu s Mistrem modlitebních 

knih okolo roku 1500. Růžena Vacková hovoří v popise této cimélie ještě v roce 1984 pouze 

velmi obecně o tzv. škole Ghent- Brugy, což, jak současné bádání ukazuje, je velmi široký a 

zobecňující pojem a datuje nelahozevský rukopis do závěru první čtvrtiny 16. století. Max 

Dvořák v roce 1907 charakterizuje knihu jako nizozemskou práci 2. poloviny 15. století. Tzv. 
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École de Rouen, s níž Stejskal ještě počítá u cimélie VI D 256 je v současné době již 

překonaným konceptem, upřesnili jsme atribuci rukopisu do okruhu nově identifikovaného 

iluminátora Jean Pichore, datování před rokem 1513 zůstává. 

Vyústěním katalogu je studie o významu knihy hodinek pro renesanční ženu a výuku 

dětí. Kultivovaná žena v 15. a 16. století pečovala o vzdělání dětí nejméně do věku sedmi let. 

Některé knihy hodinek, „primer“, byly určeny přímo dětem či byly věnovány dětem v raném 

věku. Je známo, že francouzská královna Isabeau de Bavière věnovala své osmileté dceři 

Michèle v roce 1403 knihu hodinek. Ludvík XII věnoval své dceři Claude de France knihu 

hodinek k jejímu narození v roce 14997. Knihy hodinek byly používány k výuce čtení a byly 

přitažlivě iluminovány. Jednou z prvních modliteb, které se děti naučily číst, byly hodinky 

Panny Marie, začínající slovy „Domine labia mea aperies“. Textu se učily, i pokud nerozuměly 

latinsky, s čímž souvisí způsob výuky v období pozdního středověku a nastupující renesance. 

Abeceda samotná byla odříkávána jako modlitba a byla zakončována slovem „amen“. Každé 

jednotlivé písmeno bylo vnímáno jako modlitba, děti se učily především proto, aby mohly 

číst křesťanské texty. Výuka samohlásek byla založena na vnitřním vnímání pěti Kristových 

ran, které byly používány jako mnemotechnické pomůcky.  

V těchto modlitebních knihách je zdůrazněna úcta k Panně Marii, vznešenost ženství 

a posvátnost mateřství. Kojící Madona v Brugách Filipa Dobrého se dostává do měšťanského 

interiéru, je věčně přítomna dennímu životu (Vilém Vrelant, kniha hodinek, Brusel, KBR, IV 

145, fol. 34v, obr. 62; Jean le Tavernier, osobní kniha hodinek Filipa Dobrého, Den Haag, BR, 

ms. 76F2, fol. 245r, obr. 261). Kniha hodinek byla často předmětem svatebního daru. Ve 

Flandrech 15. století ji ženy nosily v bohatě vyšívané taštičce do kostela jako nádherný 

klenot. Známe knihy hodinek, které byly určeny přímo ženám, jak lze vyvodit ze zařazení 

světic a uzpůsobení textu (Walters Art Gallery, Baltimore, 195, 197) 8. V některých případech 

se setkáváme se „ženským“ zobrazením Kristových ran (Jean le Noir, Žaltář Bonny 

Lucemburské, 1332- 1349, New York, Cloisters, The Metropolitan Museum of Art, ms. 69.86, 

fol. 331r, obr. 262; kniha hodinek, Baltimore, Walters Art Gallery, W 218, fol. 28v, obr. 263) a 

                                                           
6 Stejskal 1993, s. 723- 724. 
7 Kniha hodinek Ludvíka XII pro Claude de France, Mistr Martainville a Mistr Philippy de Gueldres, Antiquariat 
Bibermühle AG, Heribert Tenschert, sign. 17. 1, katalog TEFAF Maastricht, č. 74. 
8 vyhledáno 10.3. 2016, https://www.flickr.com/photos/medmss/22609514975/, 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22018625133/in/photostream/ 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22609514975/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22018625133/in/photostream/


víme o modlitbách k jednotlivým částem těla Panny Marie, na které nás laskavě upozornili 

Ina Nettekoven z antikvariátu dr. Jörn Günther a Heribert Tenschert.  

Panna Marie je v knihách hodinek zobrazována jako vzdělaná žena, která čte 

proroctví nebo učí apoštoly na Seslání Ducha svatého. Kult sv. Anny, která Pannu Marii číst 

naučila, byl rovněž nesmírně rozšířený, ve Flandrech zejména po ghentském povstání v roce 

1453, neboť byla uctívána vdovami, které doufaly v další sňatek. Vyučující sv. Anna je 

zobrazena v NK VI D 25 (obr. 250), sv. Anna samotřetí a Panna Marie s knihou v NK XXIII F 

198 (obr. 125) a Panna Marie vyučující apoštoly v NK XXIII H 22 (obr. 39).  

Skvělým příkladem kultivované renesanční ženy je francouzská královna Anne de 

Bretagne, která také objednávala literaturu pro ženy a o ženách. Ve studii se věnujeme i 

dalším členkám francouzské královské rodiny, královnám a regentkám, jako Anne de France, 

Louise de Savoy, Claude de France a Markéta Navarská a jejich pedagogickým aktivitám a 

zájmu o bibliofilii, literaturu pro ženy a jejich vlastní literární činnosti. Našli jsme rovněž 

příklady bibliofilek v kruzích mimo královských dvůr. Takovými osobnostmi byly Gabrielle de 

la Tour a Gabrielle de Bourbon. V oblasti Flander se věnujeme vévodkyni Markétě z Yorku a 

vnučce Karla Smělého Markétě Burgundské, která je známa rovněž jako Markéta Rakouská, 

jejich zájmu o knihy a o výuku. Samostatnou kapitolu jsme věnovali první známé spisovatelce 

Christine de Pisan, jejíž knihy byly žádanou součástí královských a knížecích knihoven 15. a 

16. století. Ve slavné epistulární debatě s Jean de Montreuil o rozšířeném Románu o růži, 

který nechyběl téměř v žádné významné knihovně, usvědčila Jean de Meun z misogynie. Jako 

odpověď ji tento teolog a sekretář Karla V. přirovnal ve svém listu Ut sunt mores k antické 

kurtizáně Léonce, která kritizovala filosofa Théoprasta. Christine ve svém spise La Cité des 

Dames, Obec žen, prosazovala dostupnost vzdělání pro ženy a jejich nezávislost, s tím, že 

duševní schopnosti žen jsou na stejné úrovni jako u mužů9. 

Pro Anne de Bretagne sestavil dominikán Antoine Dufour Vies des femmes célèbres, 

Životy slavných žen, které byly, na rozdíl od populárního Bocacciova Clères femmes, určeny 

přímo ženským čtenářkám a na její zakázku vznikla obhajoba žen La Vraye Disant advocate 

                                                           
9 „Si c´était la coutume d´envoyer les petites filles à l´école et de leur enseigner méthodiquement les sciences, 
comme on le fait pour les garçons, elles apprendraient et comprendraient les difficultés de tous les arts et de 
toutes les sciences toute aussi bien qu´eux“, „ Pokud by bylo zvykem posílat dívky do školy a vyučovat je 
metodicky vědám, tak jak se to činí pro chlapce, naučily by se a pochopily složitosti všech uměn a věd, stejně 
dobře, jako oni.“ Hicks, Moreau 1986, s. 95. 



des dames Jeana Marota, kde jako „skutečnou zastánkyni žen“ lze chápat Pannu Marii10. Pro 

Anne de France a Susanne de Bourbon napsal Symphorien Champier La Nef des Dames 

Vertueuses, Loď ctnostných dam. Pro Louise de Savoy sepsal Etienne le Blanc Gestes de 

Blanche de Castille, Činy Blanky Kastilské, matky Ludvíka svatého, kde se Louise nechala 

zobrazit jako Blanka (Paříž, BNF, fr. 5715). Markéta Burgundská podporovala humanisty jako 

Olivier de la Marche, autora knih La Source d´Honneur pour maintenir la corporelle élégance 

des Dames11 a Le Parement et le Triomphe des Dames h´Honneur. Kornelius Agrippa věnoval 

Markétě Rakouské traktát De nobilitate et praecellentia foeminei sexus, O vznešenosti a 

výtečnosti ženského pohlaví12. Vyhledali jsme rovněž informace o úctyhodných knihovnách 

žen, např. knihovna princezny Anne de France čítala na pětset svazků, knihovna Markéty 

Burgundské (Rakouské), kterou Anne de France vychovávala, obsahovala téměř čtyři stovky 

knih ale i knihovna bibliofilky výrazně nižšího společenského postavení Gabrielle de la Tour 

čítala úctyhodných stopadesát svazků. Jak Anne de France, tak Markéta Burgundská samy 

aktivně psaly, Anne je autorkou Les Enseignements pour ma fille Susanne a o Markétě je 

známo, že skládala poezii a hudbu a účastnila se rétorických soutěží. Obě rovněž převzaly 

zodpovědnost za výuku členů vlastní rodiny. Podobně Louise de Savoy, která vyrostla pod 

pedagogickým vedením Anne de France, připravila svoji dceru Markétu Navarskou, budoucí 

vévodkyni z Berry a syna Františka, budoucího francouzského krále, na politickou dráhu. Díky 

společné výchově se Louise a Markétě Burgundské v roce 1529 podařilo uzavřít mírovou 

smlouvu mezi Francií a Rakouskem, známou jako La Paix des Dames. Konečně neobyčejně 

vzdělaná vévodkyně Markéta Navarrská byla sama pozoruhodně literárně aktivní. Z jejího 

pera jsou nám známy komedie, mystéria i básně. Jejím nejznámějším dílem je soubor 

příběhů inspirovaný Bocacciem Heptameron. 

V průběhu studia jsme rovněž sebrali střípky o iluminátorkách, jako Anastasia, která 

se těšila obdivu Christine de Pisan. Ve 14. století jsou doloženy iluminátorky Jeanne de 

Montbaston a Bourgot LeNoir, v druhé polovině 15. století jsme našli zmínky o dceři Viléma 

Vrelanta Betkin Scepens a dalších členkách brugské guildy sv. Jana Evangelisty a na přelomu 

15. a 16. století a dále v 16. století působily jako samostatné a úspěšné umělkyně dcery 

                                                           
10 Broad, Green 2009; faksimile je dostupná na http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060521v/f2.item.zoom 
konzultováno 2. 4. 2016 
11 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8609560b/f7.image.r=, konzultováno 20. 2. 2016 
12 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71692s/f6.item.zoom, konzultováno 20. 2. 2016 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060521v/f2.item.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8609560b/f7.image.r
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71692s/f6.item.zoom


proslulého iluminátora Simona Marmiona. Co se týká ikonografie, shromáždili jsme 

vyobrazení vzdělaných žen, ať už jsou to četná vyobrazení Christine de Pisan v opisech jejích 

spisů, vyobrazení Panny Marie či sv. Anny nebo antických bohyň. Je pozoruhodné, že bohyně 

Diana byla mnohdy zobrazována jako Panna Marie, zejména na iluminacích zobrazujících 

starověké umělkyně, převážně z populárního Bocacciova spisu Des cas des nobles et clères 

femmes (Paříž, BNF, Ms. fr. 12420, fol. 86, obr. 281). Vyobrazení Panny Marie se nápadně 

blíží čtoucí Diana předsedající na oblacích skupině čtoucích žen ve svazku spisů Christine de 

Pisan, který věnovala francouzské královně Isabele Bavorské (Londýn, British Library, Harley 

4431, fol. 107r, obr. 273). Studium knih hodinek nám pomohlo porozumět proměňující se 

roli ženy v pozdním středověku a nastupující renesanci, jejímuž výzkumu se hodláme nadále 

věnovat. 
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