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Abstrakt 

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, jiné dosud publikovány nebyly. 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). 

Šest knih hodinek je uloženo 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 ve sbírce 

Lobkowiczů na Nelahozevsi, dříve deponován v pražské Národní knihovně (pod sign. VI Fg 

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

století do počátku 16. století. Knihy hodinek z pražského Klementina pochází převážně ze 

šlechtických sbírek (Lobkowiczové, Rohanové) pokud je možné sledovat jejich původ. 

Majitelé knih hodinek v 15. století byli zástupci širokých společenských kruhů, od bohatých 

obchodníků a měšťanů po členy vysoce postavených šlechtických a královských rodin. 

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 a k tomu byly uzpůsobeny 

kalendářem, který bývá řazen na začátku. Jejich oblíbenost souvisí s rozšířeným kultem 

Panny Marie. Věřící tak mohl kontemplovat 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. 

Zabýváme se historickými souvislostmi iluminace v burgundském státě, zejména za 

vlády vévodů Filipa Dobrého a Karla Smělého a rolí bohatých a vzdorujících měst Ghentu a 

Flander. Ve sbírkách Klementina je uložen rukopis NK XXIII F 198 iluminovaný Mistrem 
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Privilegií Ghentu a Brug 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 „aktivní patronace Filipa Dobrého“ 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 názory, které by 

bylo možné dále zkoumat.  

V poslední fázi flámské iluminace vznikaly knihy hodinek především na export. Už od 

sedmdesátých let 15. století postavy nabývají na monumentalitě, častěji se používá 

dramatické příblížení k diváku a bordury působící trojrozměrným dojmem jsou vyplněny 

realistickými květy, předměty a hmyzem podanými v trompe l´oeil. 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. 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. Kniha hodinek NK VI D 25, původně ze sbírky Rohanů na 

Sychrově vznikla pravděpodobně v Paříži či v související oblasti kolem 1500- 1510. Vsazujeme 

ji do kontextu práce Jean Pichore, který byl dříve znám jako Mistr Petratrcových 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 

navrhl spojit s „Master of Dedication Miniatures“. V některých případech jsme tedy přišli s 

novým datováním, lokalizací a atribucemi. 

V závěrečné kapitole se zabýváme významem knihy hodinek pro renesanční ženu a 

výuku dětí a docházíme k zajímavým poznatkům. Žena v 15. a 16. století byla kultivovaná a 

pečovala o vzdělání dětí nejméně do věku sedmi let. Některé knihy hodinek, „primer“, byly 

určeny přímo dětem či byly věnovány dětem v raném věku. Často byly používány k výuce 

čtení a byly přitažlivě iluminovány. 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 (obr. 62, 
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261). Kniha hodinek poukazovala na společenské postavení. Často byla 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 (Walters Art 

Gallery, Baltimore, 195, 197). V některých případech se setkáváme se „ženským“ zobrazením 

Kristových ran (obr. 262, 263) a víme o modlitbách k jednotlivým částem těla Panny Marie. 

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 zájmu o bibliofilii, literaturu 

pro ženy a jejich vlastní literární činnost. 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. Sebrali jsme rovněž 

střípky o iluminátorkách. Studium knih hodinek nám pomohlo porozumět proměňující se roli 

ženy v pozdním středověku a v nastupující renesanci. 

 

Klíčová slova: kniha hodinek, ženy v renesanci, frankoflámské rukopisy 15. století, 

ikonografie knih hodinek, burgundský stát 
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Abstract 

The purpose of this dissertation is to present the first comprehensive catalogue of 

Franco-Flemish books of hours from the collections of the National Library in Prague 

(hereafter, NK). Some of the included manuscripts were already published in journals some 

of them have never been published previously. The core of the catalogue is a formal and 

stylistic analysis of books of hours, including an attribution to the individual masters and 

workshops, localization and dating based on a comparison of stylistically related 

manuscripts. This work is a development from previous my research done on Parisian books 

of hours [NK Břevnov 297, NK Osek 70 and NK XXIII G 89; Master’s thesis and ‘rigorous 

work’].  

Six books of hours come from the National Library in Prague  [NK XXIII H 22, NK 

Břevnov 296, NK XXIII F 198, NK XXIII G88, NK Osek 65, NK VI D 25] and one manuscript in 

the collection of the Lobkowicz family at Nelahozeves castle, previously deposited in the 

Prague National Library [with a shelf- mark VI Fg 67]. The catalogue covers the period of the 

greatest flowering of Flemish book illumination from the first half of the 15th century to the 

beginning of the 16th century.  The books of hours from the Prague National Library typically 

came from aristocratic collections: Lobkowicz, Rohan, etc. However, the owners of books of 

hours in the 15th century came from broad social circles; wealthy merchants and burghers, 

as well as members of highly positioned aristocratic and royal families. 

In the introductory chapter on the origins, organization and iconography of books of 

hours, the entire group of ten Franco- Flemish books of hours is summarized in order to 

ascertain specific iconographic traditions related to individual parts of books of hours, as 

well as to delineate iconographical peculiarities in the individual manuscripts under study. 

Books of hours were a practical part of life, as such they regularly began by a calendar. They 

became extremely popular especially due to the devotional cult of the Virgin Mary. Through 

her, the churchgoer contemplated the mystery of the conception and birth. Love scenes are 

also frequent, e.g. pastoral scenes of the Annunciation to the shepherds. By the end of the 

15th century, introductions to the penitential Psalms are often illustrated with depictions of 

Bathsheba naked in a bath.  An inseparable part of any book of hours was also a vigil for 

death. The contemplation of mortality gave rise to depictions of the ‘dance of death‘ (Danse 

macabre) or the meeting of the ‘three living and three dead’ that served also as a moral 
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lesson. Taken together, the iconographic and devotional themes of these manuscripts 

represent a vademecum , a guide through the life of a Christian that he was supposed to 

have with him at the hour of death, either for himself, or for his loved ones.  

Turning to the historical conditions for illumination in the Burgundian state, 

especially under Phillip the Good and Charles the Bold, the role of the wealthy – and 

rebellious - cities Ghent and Bruges is considered. In the collection of the Prague National 

Library in a manuscript illuminated by the Master of Statutes and Privileges of Ghent and 

Flanders  [NK XXIII F 198], the most influential illuminator in the valley of the river Escaut 

between Ghent and Tournai in the mid 15th century. The ‘Master of Golden Scrolls’ also 

participated in the production of this manuscript. The book of hours [manuscript NK XXIII H 

22], illuminated by the so-called Masters of Golden Scrolls, dates from the period around 

1440 when Bruges dominated the commercial production. The book of hours [NK Břevnov 

296] dates from the time of the active patronage of Phillip the Good“  and was illuminated 

around 1470 by an associate of the leading illuminator in Bruges, Willem Vrelant who 

worked for dukes Phillip the Good and Charles the Bold. The small book of hours [NK Osek 

65] may have been executed in between 1440 and 1460 possibly in the region of Hainaut by 

a recently identified illuminator Marquet Caussin, however there are other opinions that can 

be further researched. 

In the last stage of Flemish illumination books of hours were produced mainly for 

export. Stylistically, from the 1470´s, figures become more monumental, ‘dramatic close-up’ 

is more frequent, and the 3-dimentional looking margins fill with realistic flowers and lifelike 

insects. The book of hours from the Lobkowicz collection [Nelahozeves, NK VI Fg 67] was 

likely painted by the ‘Master of the Prayer book around 1500’ and dates from the first 

decade of the 16th century. Manuscript NK XXIII G 88, a book of hours dating from around 

1490- 1510, was likely painted in the southern part of the Burgundian state around Dijon, 

Beaune and Autun where the Master of Burgundian Prelates was active. However, the 

quality and the quick execution of the manuscript are far behind the fine examples of work 

of this master.  The book of hours originally from the Rohan collection at the Sychrov Castle 

[NK VI D 25] was likely painted in Paris or in the related regions around 1500- 1510. This 

book is placed within the milieu of Jean Pichore, formerly known as the Master of Petrarch´s 

Triumphs. Based on a comparison of stylistically related manuscripts, certain previously-
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suggested attributions were confirmed and further specified. However in several instances 

new insights were discovered.  All of the books of hours were discussed on a single platform.  

  

A study of the meaning of a book of hours for a renaissance women and education of 

children concludes the catalogue, yielding interesting results. A woman in the 15th and 16th 

centuries was cultivated and educated her own children at least until the age of seven. Some 

books of hours, sometimes known as primers, were written specifically for children or given 

to children at an early age. They were often used to teach children how to read and were 

beautifully illuminated in order to attract attention. The veneration of Virgin Mary, the noble 

state of womanhood and sanctity of motherhood is particularly stressed in these prayer 

books. A breastfeeding Virgin Mary in Bruges in the time of Phillip the Good gets to the 

burgher´s interior, she is eternally present in the daily life. In some cases we encounter 

depiction of life-size ‘womanly’ wounds of Christ and we are also aware of existence of 

prayers to different parts of Mary´s body. The Virgin Mary is also represented in books of 

hours as an educated woman reading a prophecy or teaching the apostles during the 

Pentecost. The cult of St. Anne that taught the Virgin Mary how to read was also extremely 

popular, especially in Flanders after the Ghent uprising in 1453 since she was venerated by 

widows that hoped for a further marriage. St. Anne teaching is represented in NK VI D 25, St. 

Anne selbsdritt and the Virgin Mary with a book is found in NK XXIII F 198, and the Virgin 

Mary teaching the apostles at Pentecost in NK XXIII H 22. 

A book of hours showed a woman’s position in a society. It was often a subject of a 

wedding gift. In the 15th Flanders women would carry it in an embroidered reticule to the 

mass as a splendid jewel. We know books of hours that were created specifically for women 

(Walters Art Gallery, Baltimore, 195, 197). The French Queen Anne de Bretagne is an 

interesting example of a cultivated renaissance women, who also commissioned books on 

women and for women. Other members of the French royal family, queens and regents such 

as Anne de France, Louise de Savoy, Claude de France and Marguerite de France and their 

interest in books as well as in literature for women or their own literary endeavors are also 

noted. We are fortunate to find examples of women bibliophiles in non-royal circles as well. 

In personalities such as Gabrielle de la Tour and Gabrielle de Bourbon, in Flanders the 

duchess Marguerite of York and Charles the Bold´s granddaughter Marguerite of Burgundy 
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(known as well as Marguerite of Austria) we know of their love of books as well as their 

teaching activities. Following on this theme, an independent chapter is dedicated to the first 

known women writer, Christine de Pisan, whose books were popular in royal and ducal 

libraries in the 15th and 16th centuries. Finally, sparse fragments of information were 

gathered on women illuminators. The study of books of hours helped us to understand the 

changing role of a woman in the late Middle Ages and Early Renaissance. 

 

Key words: book of hours, women in renaissance, francoflemish manuscripts, iconography of 

a book of hours 
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Úvod 

Předkládaný katalog pokrývá celé období největší slávy flámské iluminace, od první poloviny 

15. století do počátku 16. století. Ve studii jsme podrobně analyzovali sedm knih hodinek ze sbírek 

Národní Galerie v Praze, jedna cimélie v pojednávaném souboru je v majetku Lobkowiczů na 

Nelahozevském zámku. Knihy hodinek pocházejí především ze šlechtických sbírek (Lobkowiczové, 

Rohanové). Kodikologické popisy a fotodokumentace značné části z nich jsou dnes již uvedeny na 

stránkách http://www.manuscriptorium.com/, podle kterých jsme naše popisy někdy korigovali. 

V katalogu používáme zkratky často zmiňovaných knihoven, a to NK, Praha (tj. Národní knihovna v 

Praze), BNF, Paris (tj. Bibliothèque Nationale de France v Paříži), KBR, Brusel (tj. Královská knihovna 

v Bruselu) a ÖNB, Vídeň (tj. Rakouská Národní knihovna ve Vídni). 

 Dané problematice se pod laskavým vedením PhDr. Hany J. Hlaváčkové věnujeme 

dlouhodobě na podnět Doc. PhD Ing. Pavola Černého, který nás na převážně nezpracované skvosty 

v našich sbírkách upozornil. Předmět jsme konzultovali s PhDr. Karlem Stejskalem, Csc., který nám 

pomohl se v dané problematice zorientovat a jehož návrhy jsme v katalogu několikrát potvrdili, 

případně upřesnili či zařadili do širší souvislosti a dále se zahraničními odborníky, které uvádíme 

v textu, především s Caroline Zöhl z vídeňského Ústavu pro dějiny umění knihovny Otto Pächta na 

vídeňské universitě, dále s Inou Nettekoven z antikvariátu dr. Jörn Günther a s Heribertem 

Tenschertem. V rámci naší magisterské a rigorózní práce jsme zpracovali tři knihy hodinek 

francouzského původu. Nyní pokračujeme sedmi rukopisy flámskými či vzniklými pod vlivem flámské 

iluminace (Rohanské hodinky ze Sychrova). 

 V úvodní části jsme pojednali uspořádání a ikonografii knih hodinek z pražské Národní 

knihovny, v následující stati jsme se systematicky věnovali flámské iluminaci a dějinám mocného 

burgundského státu. Iluminaci jsme přehledně rozdělili do tří období, kolem roku 1400 do 40. let 15. 

století, dále období „aktivní patronace Filipa Dobrého“ po roce 1440 a konečně jsme se věnovali 

proměně flámské iluminace 70. let a jejímu závěru doznívajícímu ještě dlouho po smrti Karla Smělého 

do první poloviny 16. století. V závěru katalogu jsme se věnovali významu knih hodinek a jejich 

souvislosti s renesančními ženami, kultem mateřství a vzděláváním dětí, pojednali jsme o ženách 

spisovatelkách a bibliofilkách a zařadili jsme střípky o ženách iluminátorkách, které se nám podařilo 

shromáždit. V závěru jsme přehledně zařadili pražské rukopisy do kontextu flámské iluminace. 

Vedle uvedených badatelů a odborníků, bez jejichž přispění by tato práce nebyla možná, 

děkujeme rovněž našemu kolegovi Chris Montoni za pomoc s vypracováním anglického abstraktu. 

 

http://www.manuscriptorium.com/
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Shrnutí literatury 

Významným katalogem flámské iluminace je katalog výstavy, která proběhla v Paříži a 

v Bruselu v letech 2011 a 20121. Katalog vznikl pod vedením Bernarda Bousmanne 

z královské knihovny v Bruselu, ve které je uložena daleko největší sbírka flámských rukopisů. 

Je zde také detailně shrnuta široká literatura k dané problematice. 

Standartní literaturou k flámské iluminaci je kniha Friedricha Winklera Die flämische 

Buchmalerei des XV. und XVI. Jahhunderts, která vyšla roku 1925 a byla znovu vydána v roce 

1978. Je spolu s Durrieovou prací jedna z prvních detailní studií této problematiky2. Oba 

badatelé poprvé začali používat široký termín „flámská iluminace“. Důležitou klasickou 

referencí zůstává práce kurátora Královské knihovny v Bruselu Frédérica Lyny De Vlaamsche 

miniatur, která vyšla v Bruselu a Amsterodamu v roce 19333. Od roku 1946 začalo vycházet 

periodikum Scriptorium. Léon Delaissé uspořádal v roce 1959 výstavu o flámské iluminaci a 

poprvé začal namísto stylistických skupin rozlišovat spíše centra produkce rukopisů.  

Od sedmdesátých let bylo uspořádáno množství výstav flámské iluminace. Jedním z 

podstatných moderních přehledů flámské iluminace 15. a 16. století je Dogaerova publikace, 

která vyšla v roce 1987 v Amsterdamu. Georges Dogaer byl po několik desetiletí kurátorem 

oddělení rukopisů v Královské knihovně v Bruselu. Nepostradatelnými příručkami jsou 

katalogy vídeňské Národní knihovny, které v 70. a 80. letech zpracovala trojice Otto Pächt, 

Ulrike Jenni a Dagmar Thoss. Významná výstava proběhla v roce 1993 v Pařížské Národní 

knihovně pod vedením François Avril a Nicole Reynaud, kteří se problematice věnovali 

s velkou systematičností4. Od 90. let se badatelé věnovali často monograficky jednotlivým 

iluminátorům, jejich publikace zmiňujeme v rozborech jednotlivých rukopisů. V roce 2003 

následovala pod kurátorským vedením kalifornských badatelů Thomase Krena a Scotta 

McKendrick výstava Illuminating the Renaissance5. Dále poukazujeme na seznam literatury a 

na publikace k jednotlivým rukopisům, které zmiňujeme v poznámkách. 

                                                           
1
 Bousmanne, Delcourt 2011 

2
 Durrieu 1921 

3
 Lyna 1933 

4
 Avril, Reynaud 1993 

5
 Kren 2003 
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Původ, uspořádání a ikonografie knih hodinek 
 

V kapitole o významu knihy hodinek pro renesanční ženu se zabýváme specificky 

jejím významem jako šperku, znaku společenského postavení i nástroje pro výuku dětí. 

Osobní knihu hodinek vlastnili v 15. století už zástupci širokých společenských vrstev od 

bohatých obchodníků a měšťanů po členy královských a vysoce postavených šlechtických 

rodin. K popularitě tohoto rukopisu přispěla především rozšířená úcta k Panně Marii. 

Hodinky jsou totiž vždy především mariánské, ústřední součástí bývá vedle denních modliteb 

i mariánská mše nebo modlitby k Panně Marii „Obsecro Te“ („Vzývám Tě“), „O intemerata“ 

(„Ó neposkvrněná“) a „Douce mère/ Doulce dame“ („Sladká matko/ Sladká paní“).  

Knihy hodinek byly praktickou součástí života a k tomu byly uzpůsobeny kalendářem, 

který je bezvýhradně řazen v jejich úvodu. Věřící kontemploval mysterium početí a zrození, 

často se objevují milostné scény, např. v pastorálních výjevech u Zvěstování pastýřům (NK 

Praha, Osek 70, fol. 78r; obr. 1), koncem 15. století je stále častěji v úvodu kajícných žalmů 

zobrazována nahá Betsabé v lázni (NK Praha, Osek 70, fol. 77r; obr. 2; Lobkowiczké sbírky, 

Nelahozeves, dříve NK VI Fg 67, p. 219; obr. 3). Ve francouzské knize hodinek z Poitiers 

iluminované kolem roku 1475 Robinetem Testard (Morgan Library, m. 1001) je sedm 

kajícných žalmů ilustrováno zobrazením sedmi smrtelných hříchů. Davidův žalm 142 (98r) je 

provázen alegorií smilstva (obr. 4). Zobrazení svádění se často soustředí do bordur, jako 

dívka odhalující svůj květ z knihy hodinek Ms. 0482 z Pařížské École des Beaux- Arts (fol. 60v; 

obr. 5).  

Nedílnou součástí knihy hodinek je vigilie za zemřelé. Pro věřícího bylo tedy toto 

vademecum průvodcem životem, které měl mít při sobě v hodině smrti svých blízkých i na 

vlastním smrtelném loži. Ke kontemplaci smrtelnosti a pomíjivosti a k morálnímu ponaučení 

přispívala zobrazení s tancem umrlců (NK, Praha, XXIII F 198, fol. 208r; obr. 6) či setkáním tří 

mrtvých a tří živých (NK, Praha,Osek 70, fol. 109r; obr. 7). 

Je pozoruhodné sledovat, jak tento typ rukopisu vznikl6. Přesto, že se jedná o knihu 

s texty z evangelia a s modlitbami, je určena primárně světskému uživateli. První samostatné 

knihy hodinek se objevují v souvislosti s nástupem humanismu a proměnou společnosti 

                                                           
6
 V textu vycházíme z množství prostudované literatury i z vlastní zkušenosti, veškeré použité prameny jsou 

uvedeny v seznamu literatury. Důležitými zdroji jsou zejména Wieck 1988, Plummer 1982 a stránky dánského 
Centra pro iluminované rukopisy, založeného Erikem Drigsdahlem, www.chd.dk, vyhledáno 7.3. 2016. 

http://www.chd.dk/
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kolem roku 1300. Ve čtrnáctém století se tento typ rukopisu rozšířil a standartizoval, aby se 

stal hlavním ekonomickým produktem některých měst kolem roku 1400, jak tomu bylo např. 

v Brugách, ale také v Île-de-France, zejména v Paříži.  

Votivní mariánské oficium mělo od raného středověku velký význam, v modlitbách 

duchovenstva se objevuje nejméně od 8. a 9. století. Co se týká rozdělení mariánských 

hodinek do jednotlivých hodin, vychází přímo z benediktinského ustanovení denních a 

nočních modliteb, v sekulárním prostředí se však dodržovaly především ranní modlitby a pak 

knihy hodinek provázely věřící na mši. Liturgickými knihami určujícími pro genezi knihy 

hodinek jsou žaltář a breviář, v obou jsou modlitby rozděleny do hodin dne a cyklů týdne i 

liturgického roku. Od 10. století se do oficia v breviářích dostává Cursus (Horae) Beatae 

Mariae Virginis a od 11. století se takto rozšířené breviáře používali již mezi širokým 

duchovenstvem i mimo klášterní prostředí. Odsud se rozšířily i do laických vrstev.  

Ve 12. a 13. století se v prostředí šlechty objevují ve stále vzrůstající míře žaltáře, 

které začínaly zpravidla kalendářem a byly ukončeny oficiem za zemřelé. Obojí v knihách 

hodinek přetrvalo. Od počátku 13. století se před oficium za zemřelé dostalo do žaltářů osm 

denních modliteb k Panně Marii a koncem 13. století se již původní žaltářová část začala 

výrazně zkracovat ve prospěch mariánského oficia.  

V samostatných knihách hodinek je úvodní kalendář následován výňatky z evangelií 

(pravidelně zejm. od 15. století), dále někdy mariánskou mší a vždy mariánskými hodinkami, 

případně hodinkami sv. Kříže a sv. Ducha, sedmi kajícnými žalmy, někdy žaltářem sv. 

Jeronýma (NK, Praha, Břevnov 296; XXIII G 89), oficiem za zemřelé a modlitbami ke světcům. 

To je více méně standartní řazení, které se mohlo obměňovat, zejm. v 15. století, např. na 

žádost konkrétního majitele. Knihy hodinek byly ve velké míře iluminovány, přítomnost 

miniatur je zásadním důvodem jejich popularity i samotné existence. Jak texty modliteb, tak 

iluminace byly poměrně standartizované, zatímco však text nepřipouští velkou invenci, 

iluminátor mohl uvést různé variace na daná témata, aby tak potěšil oko uživatele 

modlitební knihy a případně přispěl ke kontemplaci. Samozřejmě jsou také výrazné rozdíly 

v umělecké kvalitě. Bordury knih hodinek bývají zdobeny akantovými rozvilinami 

s fantastickými droleriemi. Ke konci 15. století a na počátku 16. století se ve Flandrech a 

odsud, díky vývozu, po celé Evropě, rozšířil nový typ zobrazování s postavami a předměty, 
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které jsou, jako zvětšeniny, přiblíženy k diváku a v bordurách dosedají jako důkaz mistrovství 

iluminátorů realistické mouchy (Lobkowiczké sbírky, Nelahozeves, dříve NK VI Fg 67)7. 

S jednotlivými částmi těchto knih je spojena poměrně specifická ikonografická 

tradice. Kalendáře se většinou neiluminovaly, skvělou výjimkou kolem roku 1400 jsou 

rukopisy jako přebohaté hodinky vévodů z Berry. Iluminace v této části rukopisu se objevují 

opět až koncem 15. století, od této doby jsou kalendáře zdobeny se stále narůstající 

pozorností až do poloviny 16. století. V souboru knih hodinek souvisejících s pražským 

Klementinem je kalendář iluminován právě u dvou pozdních rukopisů, které datujeme okolo 

roku 1510 (Lobkowiczké sbírky, Nelahozeves, dříve NK VI Fg 67; Rohanovské hodinky ze 

Sychrova VI D 25). Obvykle se na tomto místě zobrazuje příslušné znamení zvěrokruhu a 

sezónní činnost, ve velmi pozdním bruselském rukopisu z první čtvrtiny 16. století je prosinec 

nezvykle ilustrován rozvernými dětmi svádějícími u díry vysekané v ledu bitvu ve sněhu, na 

pozadí je postava s oslíkem, větrný mlýn a kostel (Walters Art Gallery, Baltimore, W 425, fol. 

12r; obr. 8). 

Výňatky z evangelií se ustálily koncem 14. století, od 15. století následují obvykle za 

kalendářem. V úvodu perikop bývají zobrazeni čtyři evangelisté, kteří mohou být zobrazeni 

na rovnocenných miniaturách, pokud je však třeba dát větší prostor jednomu z nich, bývá to 

sv. Jan, obvykle na ostrově Patmu, (NK, Praha, XXIII G 88, fol. 14v; obr. 9), kde mu ďábel 

klade překážky (NK, Praha, Osek 70, fol. 13r, zde doplněno sedmihlavou saní; obr. 10) 

případně sv. Jan v kotli s vroucím olejem (NK, Praha, VI D 25, fol. 14r), který se častěji 

objevuje v doplňkovém výjevu (NK, Praha, Břevnov 297, fol. 15r; obr. 11).  

Oficium beatae Mariae Virginis (Horae beatae Mariae virginis), je rozděleno do osmi 

denních modliteb k Panně Marii (matutiny, laudy, primy, tercie, sexty, nony, nešpory, 

completorium), které jsou iluminovány scénami ze života Panny Marie, počínaje obvykle 

Zvěstováním a konče Korunováním Panny Marie (Lobkowiczké sbírky, Nelahozeves, dříve NK 

VI Fg 67; NK, Praha, VI D 25; NK Praha, XXIII G 88), případně smrtí Panny Marie. Alternativně 

se zde objevuje pašijový cyklus (NK XXIII F 198; zde je smrt Panny Marie zobrazena v úvodu 

francouzských modliteb k Panně Marii). V klementinském Vrelantově rukopise Břevnov 296 

je Zvěstování vyříznuto, cyklus je zakončen Assumptou (fol. 86r), v drobné knize hodinek 

                                                           
7
 Tématu mouchy v bordurách rukopisů se v současné době věnovala Milada Studničková, viz: Studničková 

2009. 
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z pražské Národní knihovny XXIII H 22 je z celého cyklu pouze Zvěstování, v dalším méně 

zdobeném rukopise z Klementina Osek 65 je iluminace mariánských hodinek omezena na 

Assumptu v jejich úvodu (fol. 2r) a na drobnou Pannu Marii ze Zvěstování na protějším foliu. 

Pokud jde o mariánský cyklus, matutiny jsou spojeny se Zvěstováním Panně Marii, 

laudy s Navštívením, běžně v exteriéru v kopcovité krajině, primy s Narozením Páně nebo 

Adorací dítěte (u všech třech našich pozdních rukopisů s plným mariánským cyklem, tj. 

Lobkowiczké sbírky, Nelahozeves, dříve NK VI Fg 67; NK, Praha, VI D 25; NK Praha, XXIII G 88), 

tercie se Zvěstováním pastýřům, případně pastorální milostnou scénou (NK Praha, Břevnov 

297, fol. 78r; obr. 1; XXIII G 88, fol. 48r; obr. 12), sexty s Klaněním tří králů, nony 

s Představením v Chrámě či Obřízkou (NK VI D 25, fol. 58r; obr. 13; XXIII G 88, fol. 55r; obr. 

14), nešpory s útěkem do Egypta (NK VI D 25, fol. 62r; obr. 15; XXIII G 88, fol. 58v) nebo 

s Vražděním neviňátek (NK VI Fg 67, p. 190; obr. 16) a completorium s Korunováním Panny 

Marie, Smrtí Panny Marie či Nanebevzetím. 

V případě pašijového cyklu první hodinka začíná Jidášovým polibkem, kde se často 

objevuje Malchus, kterému sv. Petr právě uťal ucho, následuje Kristus před Pilátem, 

Bičování, Nesení kříže, Ukřižování, Snímání, Ukládání do hrobu a Zmrtvýchvstání. Cyklus 

v knize hodinek XXIII F 198 začíná Kristem na hoře Olivetské a končí Kladením do hrobu, 

Zmrtvýchvstání je zobrazeno již v úvodu hodinek sv. Kříže. Pašijový cyklus se objevuje častěji 

v iluminaci hodinek sv. Kříže. V některých případech jsou hodinky hodinky Panny Marie, sv. 

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

Od konce 14. století jsou pravidelnou součástí knihy hodinek krátké hodinky sv. Kříže, 

které mohou být kombinovány s krátkými hodinkami sv. Ducha. Sestávají z chvalozpěvu 

Patris sapientia veritas divina a z modliteb rozdělených do jednotlivých hodinek, od matutin 

po kompletorium. V severní Francii po roce 1440 se hodinky sv. Kříže dostávají před 

mariánské hodinky a ve Flandrech není jejich umístění pevně dáno. Pokud zde není celý 

pašijový cyklus, což se vyskytuje spíše u luxusnějších rukopisů, bývají nejčastěji hodinky sv. 

Kříže uvedeny Ukřižováním (NK, Břevnov 296, fol. 9v; XXIII G 88, fol. 68r; Nelahozeves, VI Fg 

67, p. 34, zde jsou v borduře nástroje Kristova umučení; NK, VI D 25, fol. 86r) případně 

Nalezením sv. Kříže. V rukopise NK, XXIII F 198 je v úvodu hodinek sv. Kříže Kristus s nástroji 

svého umučení (fol. 26r; obr. 17). Časté zobrazení Ukřižování vychází z kánonové tabulky 

v misálech.  
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Do druhé poloviny 14. století se v knihách hodinek i jiných devočních knihách 

objevuje starší podoba votivního svatodušního oficia v liturgické podobě založené na 

chvalozpěvu z 9. století „Veni creator spiritus“, kde je ke každé hodince přiřazen jeden žalm, 

následován responsoriem. Text chvalozpěvu se později často opakuje v modlitbách ke 

světcům a první strofa se dostala do hodinek Panny Marie. Hodinky sv. Ducha bývají ve 

většině případů jednoduše uvedeny Sesláním Ducha svatého (NK XXIII H 22, fol. 13v; Břevnov 

296, fol. 14v; NK, XXIII F 198, fol. 33r; Nelahozeves VI Fg 67, p. 48; VI D 25, fol. 92r). Ve 

Walters Art Gallery je ve Vrelantovském rukopise W 196, ze stejné doby jako cimélie NK 

Břevnov 296, méně obvyklý Duch svatý vznášející se nad vodami (fol. 30v)8. Hodinky sv. 

Ducha mohou být iluminovány i apoštolskou misí, ta se v našem souboru objevuje, nicméně 

u tercií hodinek sv. Kříže (NK, XXIII G 89, fol. 43v). 

Do knihy hodinek se postupně dostávají specifické modlitby k Panně Marii, Obsecro 

Te, O intemerata a Les XV joies de nostre dame (XV radostí naší paní). O intemerata je běžná 

již v žaltářích 13. století, obě latinské modlitby se společně objevují od poslední čtvrtiny 14. 

století a bývají obvykle řazeny za sebou. V 15. století se do knih hodinek dostává francouzská 

modlitba Patnáct radostí Panny Marie. V našem souboru se modlitby Obsecro Te a O 

intemerata vyskytují pouze u francouzských knih hodinek a to NK VI D 25, kde jsou modlitby 

obě. Ve flámských knihách hodinek, které jsou předmětem tohoto katalogu, je zařazena 

mariánská mše. Modlitba Obsecro Te bývá iluminována zobrazením madony, někdy jako 

madona humilitas, případně jako virgo lactans. Někdy madona nabízí Ježíškovi květiny či 

ovoce, jablko, případně hrozny. Může zde být rovněž zobrazen andělský koncert, případně 

celá svatá rodina. Někdy je na tomto místě zobrazen(a) majitel(ka) rukopisu, obvykle klečící 

před Pannou Marií. V našem souboru je zde zobrazena Trůnící madona (NK VI D 25, fol. 20v), 

Korunování Panny Marie (NK Břevnov 297, fol. 26r). Ve flámských knihách hodinek našeho 

souboru, kde jsou tyto modlitby nahrazeny mariánskou mší, je ikonografie shodná. V knihách 

hodinek NK Břevnov 296 a Nelahozeves VI Fg 67 je zobrazena Trůnící madona, která nabízí 

Ježíškovi ovoce, v knize hodinek NK XXIII H 22 Trůnící madona naslouchá andělskému 

koncertu, v knize hodinek NK XXIII F 198 je zde korunování Panny Marie. V této cimélii se 

                                                           
8
 https://www.flickr.com/photos/medmss/22625380201/in/photolist-AaHxKf-AtjZh6-zvrdSD-zvrjDD-AtjuDV-

AsjH4V-zvi6vw-zvhTZL-zviaSY-Aq2xQm-Ar8wSC-Aq2yH3-zvrgpT-AtjkyF-Aq2utS-Ar8Aps-zvrsYp-AtkgFZ-Aq2Sbj-
AskATM-zviQKs-AaHzCJ-zvhQPN-AtjAAe-Asm9Zk-zviHxb-AaJajb-Ar8NXd-Ar8s5w-Asm7F2-AtkB6a-zvjdcf-
Aq3GRL-AtkvHr-zvsoET-Ar9Az5-AskU7V-AskSip-zvsguk-AskNMB-Ar9rH7-AaJyYq-AaJx3b-AaJuYS-zviMNq-zvs3TD-
Aq3gfW-zviGBU-zvrWy4-AskuNk/ , vyhledáno 7.3. 2016 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22625380201/in/photolist-AaHxKf-AtjZh6-zvrdSD-zvrjDD-AtjuDV-AsjH4V-zvi6vw-zvhTZL-zviaSY-Aq2xQm-Ar8wSC-Aq2yH3-zvrgpT-AtjkyF-Aq2utS-Ar8Aps-zvrsYp-AtkgFZ-Aq2Sbj-AskATM-zviQKs-AaHzCJ-zvhQPN-AtjAAe-Asm9Zk-zviHxb-AaJajb-Ar8NXd-Ar8s5w-Asm7F2-AtkB6a-zvjdcf-Aq3GRL-AtkvHr-zvsoET-Ar9Az5-AskU7V-AskSip-zvsguk-AskNMB-Ar9rH7-AaJyYq-AaJx3b-AaJuYS-zviMNq-zvs3TD-Aq3gfW-zviGBU-zvrWy4-AskuNk/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22625380201/in/photolist-AaHxKf-AtjZh6-zvrdSD-zvrjDD-AtjuDV-AsjH4V-zvi6vw-zvhTZL-zviaSY-Aq2xQm-Ar8wSC-Aq2yH3-zvrgpT-AtjkyF-Aq2utS-Ar8Aps-zvrsYp-AtkgFZ-Aq2Sbj-AskATM-zviQKs-AaHzCJ-zvhQPN-AtjAAe-Asm9Zk-zviHxb-AaJajb-Ar8NXd-Ar8s5w-Asm7F2-AtkB6a-zvjdcf-Aq3GRL-AtkvHr-zvsoET-Ar9Az5-AskU7V-AskSip-zvsguk-AskNMB-Ar9rH7-AaJyYq-AaJx3b-AaJuYS-zviMNq-zvs3TD-Aq3gfW-zviGBU-zvrWy4-AskuNk/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22625380201/in/photolist-AaHxKf-AtjZh6-zvrdSD-zvrjDD-AtjuDV-AsjH4V-zvi6vw-zvhTZL-zviaSY-Aq2xQm-Ar8wSC-Aq2yH3-zvrgpT-AtjkyF-Aq2utS-Ar8Aps-zvrsYp-AtkgFZ-Aq2Sbj-AskATM-zviQKs-AaHzCJ-zvhQPN-AtjAAe-Asm9Zk-zviHxb-AaJajb-Ar8NXd-Ar8s5w-Asm7F2-AtkB6a-zvjdcf-Aq3GRL-AtkvHr-zvsoET-Ar9Az5-AskU7V-AskSip-zvsguk-AskNMB-Ar9rH7-AaJyYq-AaJx3b-AaJuYS-zviMNq-zvs3TD-Aq3gfW-zviGBU-zvrWy4-AskuNk/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22625380201/in/photolist-AaHxKf-AtjZh6-zvrdSD-zvrjDD-AtjuDV-AsjH4V-zvi6vw-zvhTZL-zviaSY-Aq2xQm-Ar8wSC-Aq2yH3-zvrgpT-AtjkyF-Aq2utS-Ar8Aps-zvrsYp-AtkgFZ-Aq2Sbj-AskATM-zviQKs-AaHzCJ-zvhQPN-AtjAAe-Asm9Zk-zviHxb-AaJajb-Ar8NXd-Ar8s5w-Asm7F2-AtkB6a-zvjdcf-Aq3GRL-AtkvHr-zvsoET-Ar9Az5-AskU7V-AskSip-zvsguk-AskNMB-Ar9rH7-AaJyYq-AaJx3b-AaJuYS-zviMNq-zvs3TD-Aq3gfW-zviGBU-zvrWy4-AskuNk/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22625380201/in/photolist-AaHxKf-AtjZh6-zvrdSD-zvrjDD-AtjuDV-AsjH4V-zvi6vw-zvhTZL-zviaSY-Aq2xQm-Ar8wSC-Aq2yH3-zvrgpT-AtjkyF-Aq2utS-Ar8Aps-zvrsYp-AtkgFZ-Aq2Sbj-AskATM-zviQKs-AaHzCJ-zvhQPN-AtjAAe-Asm9Zk-zviHxb-AaJajb-Ar8NXd-Ar8s5w-Asm7F2-AtkB6a-zvjdcf-Aq3GRL-AtkvHr-zvsoET-Ar9Az5-AskU7V-AskSip-zvsguk-AskNMB-Ar9rH7-AaJyYq-AaJx3b-AaJuYS-zviMNq-zvs3TD-Aq3gfW-zviGBU-zvrWy4-AskuNk/
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objevuje rovněž trůnící madona s anděly, která nabízí Ježíškovi červený květ, a to v úvodu 

francouzských modliteb Patnácti Mariiných radostí („Seulz XV goyes“; fol. 253r; obr. 18). Ve 

francouzské části knihy hodinek Osek 70 je v úvodu modlitby „Dulce dame…“ svatá rodina 

s anděly. Panna Marie je zobrazena jako virgo lactans s odhaleným ňadrem, učí Ježíška 

chodit, v pozadí sv. Josef vaří kaši (fol. 220r; obr. 19). Zobrazení madony v úvodu 

francouzských modliteb Mariiných radostí je poměrně běžné, může zde být zobrazena i 

klečící donátorka, neboť v modlitbě stojí „et ie me agenouilleray XV fois devant vostre benoit 

ymage“ („a pokleknu patnáctekrát před vaším požehnaným obrazem“). 

V iluminaci uvádějící modlitbu O intemerata (Ó neposkvrněná) bývá zobrazena Panna 

Marie se sv. Janem Evangelistou, může zde být i Pieta či Oplakávání Krista, případně sv. 

rodina, korunování Panny Marie, madona obklopená anděly apod. V našem souboru se 

modlitba vyskytuje v rukopise NK VI D 25, kde je zobrazena Královna nebes jako virgo lactans 

(fol. 24r; obr. 20).  

Sedm kajícných žalmů jsou žalmy 6, 31, 37, 50, 101, 129 a 142, obvykle následuje 

antifona „Ne reminiscaris“. Žalm 129 bývá zařazen do hodinek Panny Marie (sexty či nony) a 

může být také v oficiu za zemřelé. Po kajícných žalmech následují litanie, které začínají slovy 

„Kyrie eleison“ a modlitbami k Nejsvětější Trojici. Litanie se dále obrací k Panně Marii jako 

„Dei genitrix“ či „Virgo virginum“, k andělům a archandělům a k jednotlivým světcům. Za 

každým jménem následuje „Ora pro nobis“, případně pouze „Ora“. Ze světců jsou nejprve 

vzýváni apoštolové a učedníci, pak neviňátka a mučedníci, počínaje sv. Štěpánem, dále 

církevní vyznavači, kde často bývá zdůrazněn sv. Silvestr a svaté panny.  

Iluminace na počátku kajícných žalmů je vedle zobrazení v úvodu mariánských 

hodinek tou nejdůležitější, často jsou obě malovány rukou vedoucího mistra. Ve starších 

knihách hodinek (13., 14., někde do pol. 15. století) je zde zobrazen Kristus jako soudce či 

Král nebes, někdy trůnící Bůh Otec, který může být obklopen symboly čtyř evangelistů. 

Později se zde může objevit Salvator mundi. Přibližně od počátku 15. století bývá sedm 

kajícných žalmů běžně iluminováno králem Davidem pohrouženým v modlitbách, zpravidla 

v krajině, později před svým palácem. Po polovině 15. století zde bývá zobrazen alternativně 

David a Goliáš či David, který posílá Uriáše do bitvy. Ke konci 15. století je zde zcela běžně 
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také nahá Betsabé v lázni9. V našem souboru se král David, který odložil lyru i pokrývku 

hlavy, aby rozmlouval s Hospodinem, objevuje v rukopise NK XXIII F 198 (fol. 187r), XXIII G 88 

(fol. 75v) a Břevnov 297 (fol. 120r). Ve francouzském rukopise z konce 15. století NK XXIII G 

89 je David a Goliáš (fol. 74r; obr. 21). V rukopisech NK Osek 70 (Paříž, kol. 1470, fol. 77r) a 

Nelahozeves VI Fg 67 (Brugy, kol. 1510. dvojstrana 218, 219) je král David a Betsabé (obr. 2, 

3). V drobnějších flámských knihách hodinek NK XXIII H 22 (fol. 108r) a Osek 65 (fol. 42v) je 

sedm kajícných žalmů uvedeno Posledním soudem typu Deesis. V posledně jmenované 

cimélii je na následující straně drobná iniciálka s ďáblem, který si odnáší duši hříšníka. 

Poslední soud bývá častěji zobrazován v úvodu vigilie za zemřelé. Konečně v rukopise XXIII F 

198 je ve francouzské části sedm prosebných modliteb k našemu Pánu, „Les VII requestes“ 

uvozená na fol. 258v zobrazením Trůnu Boží milosti.  Tato modlitba, začínající slovy „Doulz 

dieu, doulz pere, sainte trinité, ung dieu, Biau sire dieu,…“ („Sladký Bože, sladký Otče, svatá 

Trojice, jeden Bože, krásný Pane Bože,…“) byla v 15. století spolu s Patnácti radostmi Panny 

Marie téměř závaznou součástí francouzsky psané části knihy hodinek a zobrazení 

Nejsvětější Trojice se zde vyskytuje běžně. Salvator mundi je v našem souboru vyobrazen 

v pozdní knize hodinek z první čtvrtiny 16. století (Nelahozeves, VI Fg 67, p. 28; obr. 22) 

v úvodu hymnu „Salve sancta facies“, který začíná slovy „Ad salutandem faciem Jesu Christi“. 

Hymnus se dostal do knih hodinek kolem roku 1500 a obvykle následoval „Ave facies 

praeclara“10. 

 Oficium za zemřelé provází ve starších knihách hodinek zobrazení Posledního soudu, 

po polovině 15. století je častější vigilie za zemřelé v chrámě, kde mniši shromáždění kolem 

katafalku slouží smuteční mši. Ve Francii se zde někdy zobrazuje pohřební průvod, umírající 

na smrtelném loži obklopený pozůstalými či zápas o duši. Poměrně zřídka bývá zobrazeno 

poslední přijímání či události nastávající bezprostředně po skonu, jako rozdávání chleba 

chudým, sepisování majetku, čtení závěti či příprava pohřbu. Koncem 15. století se na tomto 

místě objevuje Dives a Lazar, boháč a chudák či Job na hnojišti, navštěvovaný ženou či 

přáteli. Poměrně časté je zobrazení umrlců, tance smrti či smrtky s kopím, která 

pronásleduje svoji oběť. Ve Francii se v 15. století rozšířilo setkání tří mrtvých a tří živých, 

které je dle některých badatelů východního původu11. Od 13. století se vyskytuje v mnoha 

                                                           
9
 Délaissé 1974 

10
 Hindman 1997 

11
 Cassagne- Brouquet 1998, s. 155. 
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básních, mezi jinými u Badouin de Condé a u Nicolase de Margival12 a s jejím prvním 

zobrazením v knižní malbě se setkáváme v žaltáři Bonny Lucemburské, který iluminoval Jean 

LeNoir (New York, Cloisters Mus., ms. 1969, fol. 321v, 322r; 1332-1349), kde jsou šlechtici na 

koních konfrontováni s mrtvolami v různých stádiích rozkladu stojícími v hrobech. V knihách 

hodinek se obvykle námět vyskytuje na jediném foliu, kde svět živých a mrtvých pomyslně 

odděluje kříž. Po polovině 15. století mrtví někdy tuto hranici překračují a napadají vyděšené 

živé.  

V našem souboru se tento námět objevuje dvakrát, jednou v pařížských knihách 

hodinek ze 70. let 15. století (Osek 70, fol. 109r; obr. 7), podruhé jsou zobrazeni tři veselí 

umrlci v téměř tanečních pozicích na fol. 208 v knize hodinek XXIII F 198 (obr. 6), která 

vznikla patrně v údolí řeky Escaut mezi Ghentem a Tournai před polovinou 15. století. 

Vzkříšení Lazara se v souboru knih hodinek souvisejících s pražskou Národní knihovnou 

vyskytuje v knize hodinek Břevnov 296 (fol. 116v, Brugy, kol. 1470; obr. 23), Nelahozeves, VI 

Fg 67 (p. 280, „Ghent- Brugy“, kol. 1510; obr. 24), NK VI D 25 (fol. 113v, Tours, Rouen, kol. 

1510), zde je v doplňkovém výjevu Job na hnojišti se svojí ženou. Job na hnojišti je zobrazen 

u vigilie za zemřelé v burgundském rukopise NK XXIII G 88 (fol. 93r, okolí Beaune, Autun, 

Dijon, kol. 1500; obr. 25). V drobných ciméliích flámského původu je zobrazena na tomto 

místě mše v kostele (XXIII H 22, fol. 132r, kol. 1440, asi Brugy a Osek 65, fol. 59v, Hainaut, 

kol. 1450, zde je na následujícím foliu iniciálka s rozesmátou smrtkou). V pařížské knize 

hodinek, kterou datujeme kolem roku 1490, NK, Praha, XXIII G 89, je vzácnější zobrazení 

Posledního příjímání (fol. 91r; obr. 26). 

Modlitby ke světcům (suffragia sanctorum) bývají řazeny ke konci knihy hodinek. Jsou 

to krátké texty složené z antifony a modlitby, většinou se mění pouze jméno světce. Mohou 

začínat sv. Trojicí, dále může být zobrazena Panna Marie, často se zde objevuje sv. Michal, 

sv. Jan Křtitel, apoštolové, mučedníci sv. Štěpán, sv. Kryštof, sv. Šebastián, sv. Adrien, sv. 

Diviš, sv. Vavřinec, vyznavači sv. Martin, sv. Mikuláš, sv. Antonín, sv. Roch a světice sv. Anna, 

sv. Marie Magdalena, sv. Kateřina, sv. Markéta, sv. Barbora, sv. Apolena ad., samozřejmě 

mohou být přidáváni místní světci podle jednotlivých diecézí (např. sv. Fiacrius v VI D 25, fol. 

157v). 

                                                           
12

 Glixelli, 1914 
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Kniha hodinek může obsahovat i průvodní texty jako Pašije podle sv. Jana či, spíše 

zřídka, žaltář sv. Jeronýma, který je kompilací vybraných částí žalmů, kde věřící mohl odříkat 

modlitby v kratší verzi. Žaltář v této podobě měl mít stejný efekt spásy, jako by se věřící 

modlil žalmy v plném znění. Může se zde zobrazovat anděl, který pomáhá sv. Jeronýmovi 

s překladem biblického textu. V analyzovaném souboru rukopisů je žaltář zařazen pouze ve 

flámské knize hodinek Břevnov 296 ze 70. let 15. století, kde je na fol. 148v sv. Jeroným 

v pracovně (obr. 27).  
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Vévodové burgundští a flámská iluminace 
 

Roku 1369 uzavřel Phillipe le Hardi, vévoda burgundský a bratr francouzského krále 

Karla V. sňatek s dědičkou Flander Markétou, jedinou dcerou hraběte Louis de Male. Když 

Louis v roce 1384 zemřel, bylo toto území jižního Nizozemí připojeno k Burgundsku. 

Nizozemí bylo prosperující zemí již dlouho před obdobím panování Phillipe le Hardi a co se 

týká městského osídlení, flámská centra byla na podobně vysoké úrovni jako města italská a 

požívala vysokého stupně autonomie, což zejména za vlády Phillipe le Bon, Filipa Dobrého a 

Charles le Téméraire, Karla Smělého, vedlo ke konfliktům. K nejbohatším centrům Flander a 

k velkým evropským městům své doby patřilo již od 12. a 13. století město Brugy, které 

vzkvétalo mezinárodním obchodem, výroba látek se soustředila v Ghentu a v Ypres. Míru 

tradiční autonomie bohatých měst ukazuje i fakt, že přestože se flámský hrabě Louis de Male 

přidal v období stoleté války na stranu Francie, ghentským guildám se podařilo udržet si 

styky s Anglií, neboť město bylo závislé na dovozu vlny. 

Označení „flámský“ je proměnlivé a může mít mnoho významů. Zpočátku označovalo 

poměrně malé území, které se později značně rozšířilo. Bývá užíváno pro jihonizozemské 

malířství, nabízí se tedy mluvit o nizozemské iluminaci. Oblast Flander odpovídá víceméně 

dnešní Belgii, zatímco severní Nizozemí současnému Holandsku. Ve středověku a na počátku 

novověku však toto rozdělení nebylo tak jednoznačné.  Označení „flámský“ se mohlo 

vztahovat na vévodství brabantské, limbourské, lucemburské a vévodství de Gueldre, rovněž 

vévodství Clèves a Juliers, hraběctví Artois, Flandry, Hainaut, Hollande, Namur a Zélande, 

biskupství v Cambrai, Liège, Tournai a Utrecht, panství Malins a fríské země, císařské město 

Aix-la-Chapelle a arcibiskupství v Kolíně13. 

Bohatá města Ghent a Brugy se mnohokrát snažily o úplné vymanění se z jurisdikce 

burgundských vévodů. Zaujímaly prominentní pozice v burgundském státě, ale ani přes 

ozborojená povstání se jim to nepodařilo. Revolty začaly již krátce po připojení Flander 

k burgundskému soustátí koncem 14. století, v Brugách v roce 1387 a 1390, v Ghentu v roce 

1392. Brugy opět povstaly proti Jean Sans Peur v roce 1411 a nepříznivá ekonomická situace 

ve 20. a 30. letech vedla k velkému brugskému povstání v letech 1437- 1438. Následovala 

nekompromisní blokáda a v roce 1438 byly Brugy donuceny se vzdát Filipovi Dobrému. 

                                                           
13

 Michiel Verweij, „Le Comté de Flandre et le Pays-Bas méridionaux“, in: Bousmanne, Delcourt, 2011. 
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Město muselo zaplatit vysokou pokutu a ztratilo četná privilegia. V letech 1440- 1450 začaly 

nepokoje v Ghentu, který byl od roku 1385 kontrolován burgundskými vévody. Ghent se 

přesto těšil nejvyšší míře autonomie z měst burgundského soustátí a dokonce zde byly 

povoleny i určité daňové úlevy. Byl rezidenčním městem a sídlila zde flámská rada, nejvyšší 

soud ve Flandrech. Nepokoje způsobené převážně novou daňovou politikou Filipa Dobrého 

vyústily v roce 1451 v ozbrojené povstání a o rok později již ve zcela otevřenou občanskou 

válku. Vévoda si Ghent podrobil v bitvě u Gavere v červenci roku 1453. Město muselo 

zaplatit pokutu a jeho privilegia byla omezena. Tuto událost připomíná iluminace v rukopise 

Statut a privilegií Ghentu a Flander (Vídeň, ÖNB, Ms.258314), stěžejním díle Mistra Privilegií 

Ghentu a Flander, jehož knihu hodinek máme uloženu v pražské Národní knihovně (XXIII F 

198).  

Burgundský vévoda Filip Dobrý (1396- 1467) pocházel z rodu Valois a svou mocí a 

bohatstvím zastínil i francouzského krále. Za vlády Karla VI. (1380- 1422) uzavřel spojenectví 

s Angličany proti následníku trůnu Karlovi VII, který nechal o v roce 1419 zavraždit jeho otce 

Jean Sans Peur. Dlužno připomenout, že v roce 1407 se Jean Sans Peur pokusil dauphina 

zavraždit. Po odhalení utekl, ale již v roce 1409 se mu podařilo získat vliv na královnu Isabelu 

Bavorskou a spolu s ní de facto vládl Francii, zatímco Karel VII byl v dětském věku jmenován 

do čela rady svého otce, který nebyl pro své psychické onemocnění uznán za schopna vlády. 

Filipovi Dobrému, který se spojil se slabomyslným Karlem VI. a Jindřichem V. se podařilo 

prohlásit Karla VII za neligitimního s tím, že není synem Karla VI, ale jeho bratra Ludvíka z 

Orléans a Isabela Bavorská byla nucena uzavřít roku 1420 smlouvu v Troyes, kterou se měl 

stát následníkem trůnu Jindřicha V. Anglický po boku její dcery Catherine. Po smrti 

JindřichaV. o dva roky později se regentem Francie stává vévoda z Bedfordu, který na 

stvrzení burgundsko- anglické aliance pojal za choť sestru Filipa Dobrého Anne de 

Bourgogne.  

Filip zdědil od svého otce Jean Sans Peur vévodství burgundské, Franche Comté a 

flámské hrabství. Těžištěm rozrůstajícího se Burgundského státu se stalo Nizozemsko/ 

Holandsko, země soustátí čítaly ale také Lucembursko, které Filip Dobrý koupil v roce 1443 

od Anny Lucemburské15, Brabantsko (rovinatá země v okolí Bruselu, která připadla Filipovi 

Dobrému v roce 1430), Hainaut (Filip je připojil k burgundskému soustátí v roce 1428, včetně 
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obr. 103 
15

 Anna Lucemburská (1432- 1462) byla dcerou Alžběty II. České a vnučkou Zikmunda Lucemburského 
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Namur), Zélande a Frísko (viz. mapy, obr. 28, 29, 30). Na znamení své nezávislosti na 

francouzském králi a císaři Svaté říše římské založil Filip roku 1430 v Brugách u příležitosti 

sňatku s Isabelou Portugalskou řád Zlatého rouna.  

Když nastoupil Karel Smělý do čela burgundského soustátí, stál již šest let v čele 

francouzského státu Ludvík XI. (vládl 1461- 1483). Přes Ludvíkovu politiku zaměřenou na 

pozvednutí francouzské ekonomiky se proti němu zvedla silná opozice z řad francouzské 

šlechty, která dokonce měla v úmyslu dosadit Karla Smělého na francouzský trůn. Nicméně 

Karel VII. zemřel již v roce 1477 a po jeho smrti měl naopak Ludvík XI. v úmyslu včlenit 

Burgundské soustátí do Francie.  Jeho vyslanec Charles d´Ambois jednoduše oznámil 

vyhláškou obyvatelům Burgund, že se stávají součástí Francie, což ovšem Marie Burgundská 

neakceptovala a provdala se za Maxmiliána Habsburského. Tím začala mezi Ludvíkem a 

Maxmiliánem válka o dědictví burgundské, která skončila v roce 1482 Mariiným nešťastným 

pádem z koně a následným skonem jediné dcery a zároveň jediného potomka Karla Smělého. 

Burgundské soustátí bylo následně rozděleno mezi děti Marie Burgundské a Maxmiliána 

Habsburského. Část připadla Francii, díky zásnubám Markéty Burgundské (Rakouské) 

s francouzským dauphinem, budoucím Karlem VIII., část zdědil v dětském věku arcivévoda 

Filip, za něhož země nadále spravoval jeho otec. Maxmilián se jak známo ucházel o ruku 

Anne de Bretagne, která by tak předešla připojení samostatné Bretagne k Francii, ale Karel 

VIII. jednal rychle a zrušil zasnoubení s Markétou Burgundskou (Rakouskou).  

 

Iluminace, 1. fáze 

Zatímco ve 40. letech povolal Filip Dobrý iluminátora z Paříže, na počátku 15. století 

jsme naopak svědky toho, že flámští malíři pracovali na zakázkách pro francouzské 

zadavatele, ať již to byli na dvoře vévodů z Berry bratři z Limburka (rovněž Bocacciovy Clères 

femmes BNF fr. 598 ze sbírky Jean de Berry byly iluminovány flámským malířem), či 

Barthelémy van Eyck, který iluminoval pro Filipova rivala René d´Anjou francouzský překlad 

Bocacciovy Théseide. Jeho Livre de Coeur d´Amour épris je považováno za jeden z vrcholů 

evropské iluminace. Přítomnost flámských malířů u pařížského dvora nebylo nic nového, už 

v roce 1371 předal Jean de Bondol, známý jako Jan z Brug, osobně Karlu V. Bibli, kterou 
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právě dokončil. Dnes je uložena v knihovně v Den Haagu. Vedle iluminace byla dílna Jana 

z Brug vyhlášena také výrobou tapiserií. 

Bohaté Brugy, zvané „Benátky severu“, které žily z čilého obchodního ruchu, byly 

kolem roku 1400 významným centrem malby na plátně, výšivek a tapiserií. Poté, co se 

z Anglie začaly dovážet levnější látky a brugský textilní průmysl upadl, přeorientovalo se 

město na produkci nového žádaného luxusního artiklu, knih hodinek. Orientace právě na 

tento typ modlitební knihy, kterou u sebe má mít každý i v poslední hodince, patrně 

souviselo také se zesíleným vědomím smrtelnosti a zvýšenou potřebou modlitby ve 

společnosti, která poznala utrpení evropských morových ran a které se neustále dotýkaly 

nekonečné boje stoleté války. Obchodníci a měšťané si kupovali knihy jako znak společenské 

prestiže a knihy se brzo staly vývozním artiklem, knihy se exportovaly do Španělska, 

Portugalska, Anglie, Itálie i do severního Nizozemí. To samozřejmě vedlo k výrobě knih ve 

velkém množství a tím k určité standartizaci. Pokud v Paříži začínal každý oddíl knihy hodinek 

menší miniaturou, v Brugách začínala každá jednotlivá část celostrannou iluminací. To 

následně určovalo také cenu artiklu, počet iluminací si určil kupující, iluminátoři se nemuseli 

vázat na dokončení textu a do knihy se jednoduše přidal rodový znak, případně 

v kvalitnějších a dražších rukopisech donátor se svým svatým ochráncem. Někdy je donátor 

od hlavní iluminace oddělen a zobrazen v borduře. Styl iluminace se zcela proměnil a vytratil 

se vliv elegantních forem pařížského umění. Iluminátoři začali malovat lidi z masa a krve a 

věnovali více pozornosti anekdotickému vyprávění, charakteristickým detailům a vztahům 

mezi lidmi, tedy způsobu, jakým jsou postavy umístěny v hmatatelném prostoru, což bylo 

naprostou inovací. Příklady realistické pozornosti obrácené ke všednímu životu jsou např. 

scény s Narozením Páně, kde sv. Josef vaří kaši či ohřívá mléko nebo suší prádlo nad ohněm. 

Jiným ikonografickým tématem, které se objevuje poprvé v Brugách kolem roku 1400 je 

Panna Marie v uzavřené zahradě (hortus conclusus), což je chápáno jako poukaz na Mariino 

panenství.  

Z počátku 15. století je nám také znám spor brugských iluminátorů s knihkupci, kteří 

v tomto období zcela kontrolovali produkci knih. Iluminátorům byla v roce 1403 zajištěna 

samostatnost a nezávislost jak na knihkupcích, tak na malířích. Přesto si v roce 1426 brugští 

iluminátoři stěžovali, že přicházejí o zakázky, neboť knihkupci si pořizují volné listy 
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z Utrechtu, které vevazují do knih a zvyšují tak svůj příjem. Od tohoto data si brugští 

iluminátoři registrovali vlastní ochranné značky16. 

Po smrti Karla VI. v roce 1422 už iluminace, která se soustředila především do oblasti 

Flander, předčila svým množstvím pařížskou produkci, neboť burgundští vévodové měli 

eminentní zájem o uměleckou reprezentaci a také z toho důvodu, že pařížské iluminátorské 

ateliéry nebyly za stoleté války vždy dostupné. Pro toto období jsou charakteristické 

afektované regresivní pózy ve snaze o pařížské dvorské umění. Objevují se první realističtí 

iluminátoři, ale až do 40. let hovoříme spíše o školách, než o konkrétnějších mistrech. Otec 

Filipa Dobrého Jean Sans Peur si ještě objednával rukopisy v Paříži v nejlepší iluminátorské 

dílně Mistra Maršála de Boucicaut17. Tento styl výrazně ovlivnil flámskou produkci, zejména 

tzv. skupinu zlatých úponků. Obecně flámští iluminátoři do roku 1441 nemají zájem vytvářet 

iluzi hloubky a jejich kompozice jsou často nesourodé. Krajiny jsou často tvořeny balvany se 

zašpičatělými vršky porostlými zelení a několika malými stromy. Postavy neodpovídají svým 

měřítkem okolní vegetaci, jsou zpravidla mnohem větší. Výrazy tváře jsou neexpresivní a 

povětšinou jednotné. Krajina bývá v některých školách nahrazena dekorativním pozadím, 

jako se s ním setkáváme např. ve skupině zlatých úponků, která je charakteristická převážně 

karmínovými pozadími se zlatými filigránovými úponky. Tento konvenční a repetitivní styl 

v oblasti zcela převládl, i když místy je v iluminaci znát citelný vliv van Eycka. 

 

2. fáze, „aktivní patronace Filipa Dobrého“ 

Filip Dobrý byl znám jako rex litteratus. Knihovně, kterou shromáždil, se nemohla 

rovnat žádná jiná na sever od Alp a mohla směle soupeřit s papežskou knihovnou Mikuláše 

V. nebo s florentskou knihovnou Lorenza de Medici. Zatímco v roce 1423 věnoval Filip Dobrý 

své sestře Anne de Bourgogne jako svatební dar s Johnem z Lancasteru, vévodou z Bedfordu 

knihu hodinek, která je dnes uložena v British Library (Add 18850), iluminovanou vedoucím 

pařížským mistrem známým podle tohoto skvostného rukopisu jako Mistr Bedfordových 

hodinek, v roce 1441 zaměstnával Filip již prvního iluminátora na svém vlastním dvoře, který 
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 Smeyers, Cardon 1991 
17

 Marco Polo, Livre des Merveilles, BNF Paris, fr. 2810, 1410-12, jednu skupinu iluminátorů vedl Boucicautův 
Mistr a druhou Bedfordův mistr, který se po Boucicautově mistru stává vedoucím pařížským iluminátorem 
činným téměř do poloviny 15. století.  
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byl ovšem původem z Paříže18. O Filipovi je známo, že iluminátorské ateliéry často 

navštěvoval, přestože většina rukopisů pro něj vznikala především v jižním Nizozemí, ve 

městech Ghent, Brugy, Hesdin, ale i v Bruselu a ve Valenciennes. Filip se sám aktivně věnoval 

literatuře, psal poezii a byl nesmírně vzdělaný. Je rovněž známo, že si sebevědomý Filip 

Dobrý po vzoru Karla Velikého nechával pravidelně předčítat. V této úctyhodné činnosti 

pokračoval i jeho syn a následovník Karel Smělý, který, ač nebyl tak velkým objednavatelem 

rukopisů, neboť zdědil po otci a matce Isabele Portugalské obrovskou knihovnu, si nechával 

denně před spaním předčítat román či příběhy ze skutků Julia Césara a Alexandra Velikého. 

Ve třetí čtvrtině 15. století se tedy častěji setkáváme s francouzsky psanou sekulární 

literaturou tohoto typu, spíše než s modlitebními knihami či knihami hodinek. Za působení 

Karla Smělého bylo však mnoho rukopisů z knihovny jeho rodičů dokončeno, především po 

iluminátorské stránce. V roce 1420 čítala knihovna burgundských vévodů 248 svazků. Po 

smrti Filipa Dobrého v roce 1467 zde je evidováno již 865 rukopisů. Po roce 1477 jich zde 

bylo ovšem už jen 595. 

Filip byl největším zaměstnavatelem umělců své doby a na jeho dvoře našli uplatnění 

schopní muži mnoha dalších talentů. Takovým byl Filipův sekretář a překladatel Jean Miélot, 

který se také zabýval příležitostně i iluminací. Jeho činnost byla pro rozšiřování Filipovy 

knihovny zcela nepostradatelná. Byl nadšeným obdivovatelem italské kultury, zabýval se 

překlady Bocaccia, ke kterým psal vlastní komentáře a přeložil a okomentoval také spis 

L´Epître d´Othea Christine de Pisan19. 

Miélotovy spisy a překlady iluminovali zejména Jean le Tavernier a Loyset Liédet. Jean 

le Tavernier (1434-1461) byl jedním z nejoblíbenějších iluminátorů Filipa Dobrého, který mu 

svěřil práci na své osobní knize hodinek a osobním breviáři. Přímo tomuto iluminátorovi a 

jeho blízkému okolí lze přiřadit přes dvacet rukopisů. Jean le Tavernier nepracoval ovšem 

pouze pro Filipa Dobrého, ale zhotovoval také zakázky pro bohaté měšťany. Jean le Tavernier 

byl mnohostranným iluminátorem, exceloval v technice grisaille, ale i v barevných 

iluminacích. Jean le Tavernier zobrazoval Jeana Miélot na frontispisech, kde klečící Miélot 

                                                           
18

 Z pařížského stylu Bedfordova mistra vychází kolem poloviny 15. století i Mistr Jeana Rolina II, pařížský 
iluminátor, který ovšem již pocházel z Flander. Jean Rolin II, kardinál v burgundském Autun byl synem kancléře 
Nicolase Rolina, kterého roku 1422 pověřil Filip Dobrý správou burgundského soustátí. Mistru Jeana Rolina II. 
lze atribuovat i knihu hodinek Břevnov 297 (dříve 2164) z pražské Národní knihovny, jejímuž rozboru jsme se 
věnovali ve své diplomové práci v roce 2007. 
19

 Blades 1877, s. 27- 28. Bibliografie a některé kopie Miélotova díla jsou shromážděny na 
http://www.arlima.net/il/jean_mielot.html, vyhledáno 7.3. 2016. 

http://www.arlima.net/il/jean_mielot.html
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předává vévodovi rukopis. Fronstispis Miélotova Pojednání o dominikánské modlitbě je zcela 

zřejmě inspirován Rogierovým frontispisem kronik Hainaut (obr. 31, 32). V tomto případě jde 

dle Avrila o práci asistenta Jeana le Tavernier, který pracoval podle mistrovy skici20. 

Iluminátor zobrazil rovněž Jeana Miélot ve svém skriptoriu technikou en grisaille. Na detailní 

iluminaci zaujmou brýle na poličce v pravém horním rohu (obr. 33). Jean le Tavernier je 

výrazně ovlivněn Mistrem z Flémalle. Jeho postavy mají sochařský charakter, jsou oděny 

v široké draperie a často jsou zobrazeny zezadu, což dodává kompozicím dynamiku. 

Filip Dobrý se v kronikách provincie Hainaut nechal zvát druhým Hektorem, neboť 

Hainaut a Brabant byly podle tradice založeny Trójany. V knize skutků Alexandra Velikého se 

nechával skromně nazývat Alexandrem. První díl kronik Hainaut v roce 1448 přeložil z latiny a 

sepsal kněz Jean Waquelin, který také stojí za knihou Alexandrových skutků. Jean Waquelin 

byl občanem města Mons, kde také působil jako knihkupec, byl však Filipem Dobrým 

pověřován překlady, psaním knih a případně i jejich iluminováním. Na 40 miniaturách v 

prvním díle kronik pracovali čtyři iluminátoři, a to pařížský iluminátor Dreux Jehan21, Maître 

de Girart de Rousillon22, Jean Bondol, Maître de Guillebert de Metz a Maître de Mansel. 

Slavný frontispis s Filipem Dobrým doprovázeným mladým Karlem, kancléřem Rolinem a 

nejvýznamnějšími šlechtici, kteří hrdě nosí řád zlatého rouna, je jedinou známou iluminací 

Rogiera van der Weyden. Druhý díl, který později opatřil šedesáti iluminacemi Vilém Vrelant 

napsal již jiný písař, a to Jacquotin du Bois v roce 144923. 

Alexandrovy skutky iluminoval Loyset Liédet, který také zpracoval v iluminacích 

Waquelinův příběh krásné Heleny. Liédet (aktivní v letech 1454 až 1483) bývá popisován jako 

„Dirk Bouts mezi iluminátory“.  Pocházel z Hesdin a na nějakou dobu se usadil ve Flandrech. 

Jeho styl, který lze charakterizovat jako burgundský manýrismus, je nápadný protáhlými a 

ztuhlými postavami, tváře jsou bezvýrazné, ale kompozice jsou pečlivě vyvážené a výraz je 

koncentrován v gestech. Iluminoval převážně rytířské romány, ale také Epître d´Othéa 

Christine de Pisan. Po smrti Filipa Dobrého se stal oficiálním iluminátorem Karla Smělého, 

pro kterého vytvořil přes 400 iluminací. Pro Karla Smělého vyzdobil 123 iluminacemi také 
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 Avril 1999, s. 17. 
21

 Dreux Jehan je evidován ve službách Filipa Dobrého v letech 1447- 1454 a následně dva nebo tři roky po 
1464. Pocházel z Paříže, pracoval v Brugách a v Bruselu. 
22

 Maître de Girart de Rousillon pocházel patrně z Bruselu, na jeho práci je patrný silný vliv Rogiera van der 
Weyden, který zde působil jako městský malíř. Román Girart de Rousillon měl pro Filipa Dobrého význam 
národního eposu. 
23

 Raynaud 1994 
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příběh Karla Martela uchovávaný dnes v Královské knihovně v Bruselu. Patnáct vyříznutých 

folií se nachází v muzeu J. Paul Getty. V tomto rukopise Liédet zobrazil Karla Smělého, jak 

nahlíží zpoza sloupku do iluminátorské dílny a najdeme zde i aluze na van Eycka, jako 

vypouklé zrcadlo, nápis a růženec na stěně i psíka. Ve stopách Lloyseta Liédeta pokračoval 

Maître d´Antoine de Bourgogne, který iluminoval mj. i Faits et dits memorables Valeria 

Maxima (Berlin, SBPK, ms. Depot Breslau 2), kde ve druhém svazku na fol. 244 zobrazil 

společnost oddávající se tělesným rozkoším lázně (obr. 34). 

Jak pro Filipa Dobrého, tak pro Karla Smělého pracoval vedoucí brugský iluminátor 

Vilém Vrelant, kterému se věnujeme v samostatném oddílu u rozboru knihy hodinek Břevnov 

296 z pražské Národní knihovny, jíž mu lze připsat. Je tedy zřejmé, že v tomto období 

přitahovalo město Brugy iluminátory z dalších měst, v případě Vrelanta z Utrechtu. Vilém 

Vrelant brugskou iluminaci hluboce ovlivnil, jeho knihy hodinek Montfoort představují 

brugský hlavní proud (obr. 35). 

 

3. fáze: Proměna flámské iluminace v 70. letech a její poslední 

období 

Simon Marmion a Mistr Marie Burgundské jsou iluminátory, kteří sehráli klíčovou roli 

v proměně flámské iluminace 70. let24. Za vlády Karla Smělého dokončil Simon Marmion, 

kterému Jean Lemaire de Belges přezdil „kníže flámské iluminace“25, nákladný brevíř Filipa 

Dobrého (BNF, Paris, nouv. ac. fr. 16428). Marmion (1425- 1489) pocházel z Amiens a působil 

v nedalekém Valencienne v provincii Hainaut. Jean de Molinet jej oslavil v epitafu z roku 

1489 jako skvělého malíře a iluminátora. Brevíř obsahuje přes sto miniatur, Simonu 

Marmionovi lze připsat kanónové Ukřižování. Kolem tohoto umělce byla shromážděna 

poměrně nehomogenní skupina rukopisů a je možné, že se podílel i na rozměrném oltáři 

z opatského kostela St. Bertin v Saint-Omer, Pas-de-Calais, který je dnes uložen v 

Gemäldegalerie v Berlíně. K nejvýznamnějším rukopisům, které iluminoval, se řadí Grandes 

Chroniques de France uložené v ruské Národní knihovně v Petrohradě (codex Erm. 88, kol. 

1455), které věnoval biskup Guillaume Fillastre Filipovi Dobrému. Po roce 1475 je nám 
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 Kren 2003. 
25

 La Couronne Marguaritique pro Markétu Rakouskou, viz. kapitola „Význam knih hodinek pro renesanční 
ženu“ 
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známo několik knih hodinek připsaných Simonu Marmionovi, jako hodinky Salting (Londýn, 

V&A Museum, Ms. Salting 1221) a hodinky Huth (Londýn, BL, Add. Ms. 38126) se kterými se 

blížíme do poslední fáze burgundské iluminace, která je charakteristická smyslem pro trompe 

l´oeil. V hodinkách Huth je 24 celostranných miniatur, které uvadějí dvojstranu. Na 

následujícím recto folia je 24 menších iluminací a bordurách jsou vyzdobeny iluzivními 

květinami, na něž dosedají různé druhy hmyzu. Bohatě zdobená kniha hodinek má dalších 50 

menších iluminací v kalendáři. Dalšími knihami hodinek jsou hodinky Karla VIII. uložené 

v Neapolské Národní knihovně (Ms. I.B.51) s 22 celostranými iluminacemi, hodinky Gros 

z Musée Condé v Chantilly (Ms. 85) ad. Simon Marmion přichází s novým typem kompozice, 

kterou Sixten Ringbom nazval dramatickým přiblížením. Figura je zobrazená v polopostavě a 

má se tak přiblížit zbožnému čtenáři a usnadnit mu kontemplaci (obr. 36)26. 

V tomto období hrálo vedoucí roli na poli knižní výzdoby město Ghent, jedno 

z nejlidnatějších měst Nizozemí, v údolí řeky Escaut. Vysoce kvalitní iluminace Mistra Marie 

Burgundské jsou inovativní, zejména v pojetí bordur výrazně prostorové povahy, které 

odpovídá dramatickému přiblížení se čtenáři- diváku, jak jej popsal Ringbom u Marmiona. 

Iluze skutečnosti v rámcovém výjevu je téměř dokonalá, rámec je součástí tohoto světa, jsou 

zde v trompe l´oeil zobrazeny šperky, především růžence, ale také naturalistické květiny a 

právě dosednuvší hmyz. Oknem se otevírá průhled do vyšší skutečnosti (obr. 38). Iluminátor 

je skutečným mistrem světelných efektů, v některých případech maluje dokonce celostranné 

drolerie. Bordury mizí a folium se stává samostatným obrazem. Iluzivní bordury se staly 

typickým znakem flámských knih, jakousi ochrannou známkou, na několik dalších generací27. 

Lze konstatovat spojitost Mistra Marie Burgundské s Hugo van der Goes. Tento slavný malíř 

také doporučil k přijetí do ghentského cechu malířů Alexandra Beninga, otce známějšího 

Simona Beninga. Alexandr (také Sanders; aktivní kol. 1469, zemřel 1516 nebo 1518) se 

podílel na iluminacích knihy hodinek španělské královny Isabely Katolické (Cleveland 

Museum of Art, MS 21/63.256), nemůže mu však být nic atribuováno s naprostou jistotou. 

Bylo navrženo identifikovat jej s Mistrem Maxmilána, který výrazně ovlivnil Simona 

Beninga28. Monochromní bordury, zlacené nebo modré, jsou pokryty rozměrnými nápisy 

nebo velkými iluzivními květy, na kterých přistávají vážky a motýli. Akantové rozviliny v 
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některých bordurách zcela vymizely, jindy jsou jejich dužnaté listy protkané naturalistickými 

květy. Aktéři náboženských výjevů jsou přiblíženi ve zvětšených polopostavách. Tento styl se 

stal typickým pro tzv. školu Ghent- Brugy.  

V poslední fázi flámské iluminace, která začíná rokem smrti Karla Smělého, dochází ke 

krizi iluminace, ve městech Ghent a Brugy se produkují knihy hodinek především na export. 

Již od sedmdesátých let byly nahrazeny zdřevěnělé neuměle namalované postavy 

realistickými, někdy monumentálními figurami. Iluzivní trompe l´oeil v bordurách působí 

trojrozměrným dojmem, časté jsou zobrazení hmyzu, které jako by právě dosedli na 

realistické květiny, oblíbeným námětem jsou hrající si děti. Taková je kniha hodinek VI Fg 67 

dříve uložená v Národní knihovně, dnes v Lobkowiczských sbírkách na Nelahozevsi, kterou 

jsme zařadili do našeho katalogu. Michel Camille se k realistickému zobrazování cenných 

předmětů v bordurách staví kriticky a považuje je za symptom triumfu komerce29. 

Důležitým iluminátorem v Brugách byl Mistr drážďanské knihy hodinek, který se 

soustředil na malbu detailní krajiny. Spolupracoval jak s Vrelantovou dílnou tak se Simonem 

Marmionem. Bordury rukopisů jsou vyplněny iluzivními trompe l´oeil. Zjevně vychází 

z iluminací Mistra Marie Burgundské30. K jeho nejpůsobivějším dílům patří jeho podíl na 

výzdobě brevíře Isabely Kastilské (BL, Londýn, ms. Add. 18851), který obsahuje také mimo 

jiné iluminace Gérarda Davida a Gérarda Horenbouta. Mezi množstvím knih hodinek, které 

iluminoval, by mohla být také kniha hodinek z knihovny premonstrátského kláštera, opatství 

v Nové Říši, která vznikla pro flámského objednavatele Jan Van der Scage a jeho ženu (Ms. 

10)31. 

 Významným pozdním iluminátorem školy Ghent- Brugy je Simon Bening (psáno také 

Benninc či Benninck), který se stal jedním z nejslavnějších iluminátorů 16. století. Narodil se 

v letech 1483 či 1484 v Ghentu nebo v Antverpách a zemřel roku 1561 v Brugách. Jeho matka 

Kateřina van der Goes byla patrně v příbuzenském vztahu s Hugem van der Goes. 

V sedmnácti letech si v roce 1500 registroval v guildě sv. Jana Evangelisty a sv. Lukáše 

v Brugách vlastní značku a v roce 1508 sem byl přijat jako knihkupec. Poté, co dosáhl titulu 

mistra, se od roku 1517 či 1518 až do roku 1555 pravidelně objevuje jeho jméno ve 

výročních zprávách guildy, přestože ještě dlouho žil v Ghentu. Podle záznamů měl tři učně a 
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několikrát se stal představeným guildy. Známe od něj dva autoportréty z roku 1558 (Victoria 

& Alberts Museum, Londýn), které jsou hlubokými psychologickými studiemi, v Brugách je 

dochováno křídlo z polyptychu se životem Panny Marie, kde je Panna zobrazena v 

„dramatickém přiblížení“. Shodně s Mistrem drážďanské knihy hodinek má velký zájem o 

různé typy krajiny, jak je zřejmé v miniaturách kalendáře Breviáře Grimani. V jeho práci se 

nacházejí prvky přejaté od Mistra Marie Burgundské a Huga van der Goes, používal i 

předlohy Martina Schongauera. Především v Beningově rané tvorbě je patrné ovlivnění 

Gérardem Davidem. 

Brevíř Grimani s více než stovkou celostranných iluminací představuje velkolepý závěr 

flámské iluminace. Z let 1521- 1529 pochází Pasionál kardinála Albrechta z Branderburgu, 

který Simon Bening signoval (Aachen, sb. Ludwig). Pro kardinála a mohučského arcibiskupa a 

kurfiřta, později Magdeburského arcibiskupa Albrechta vznikl patrně i rukopis z Walters Art 

Gallery v Baltimore, Steinův quadriptych se šestnácti drobnopisnými scénami ze života Panny 

Marie a utrpení Krista, který je jednou z největších flámských iluminací a jedním 

z nejkomplexnějších Beningových prací32. Simon pracoval také pro císaře Karla V. a kolem 

roku 1530 iluminoval genealogický strom portugalského infanta Dona Fernanda (BL, Londýn, 

Add. Ms. 12531), kde je nesporně dokumentován. Dosáhl takového věhlasu, že jej opěvoval 

jeho současník Vasari jako skvělého malíře33. Specializoval se však především na žádaný 

artikl, knihy hodinek. Jeho nejčasnějším dílem je modlitební kniha, kterou iluminoval pro 

Norimberského obchodníka v Antverpách, patrně Hanse Imhofa. Těžištěm jeho tvorby jsou 

především 20. léta 16. století, kdy byla jeho velká a vzkvétající dílna nejproduktivnější. 

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

částech obrovského Burgundského státu, většina rukopisů vznikala dosud především v jižním 

Nizozemí (Flandry). Jednu z nejvlivnějších dílen v Burgundsku v oblasti v okolí Dijonu a Autun 

vedl tzv. Mistr Burgundských prelátů, z níž pochází rukopis XXIII G 88 z pražského 

Klementina, který je zahrnut v naší studii. Oproti tomu v severním Nizozemí, kde se nachází 

město Utrecht byla kvalita iluminace obecně nižší a došlo zde k množství ztrát kvůli 

ikonoklasmu 16. století. Nejskvělejším příkladem je kniha hodinek Kateřiny de Clèves, kde je 

patrné silné ovlivnění Robertem Campinem. Zatímco ve Flandrech byly narozdíl od severu 

především laické dílny, v Holandsku byla ještě v tomto období nadpoloviční většina produkce 
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rukopisů kontrolována kláštery. Vznikaly zde proto převážně střízlivější rukopisy 

s perokresebnou výzdobou. 

Od počátku 16. století se díky exportům značně rozšířil styl tzv. školy Ghent- Brugy do 

celé západní Evropy. Vedle Holandska jím byl ovlivněn Jean Bourdichon v Île-de-France, 

v Norimberku Nikolaus Glockendon, v Itálii Matteo di Milano. Vliv stylu lze vysledovat i na 

královském dvoře v Lisabonu a ve Španělsku. 
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Kniha hodinek XXIII H 22 a Mistři zlatých úponků 
 

Mistři zlatých úponků 

V první fázi flámské iluminace, tak jak jsme ji odlišili v úvodním textu o burgundských 

vévodech, vznikaly stovky rukopisů v konvenčním stylu tzv. Mistrů zlatých úponků. Přízvisko 

se jim dostalo na počátku 20. století od Friedricha Winklera (Meister der Goldranken 

Gebetbücher), dnes je však zřejmé, že se nejedná o jednoho mistra ani dílnu, nýbrž o stylový 

proud výrazně ovlivněný dominantní pařížskou produkcí Mistra Maršála de Boucicaut. 

Krajina bývá nahrazena dekorativním pozadím, převážně na karmínovém monochromním 

podkladu se zlatými filigránovými úponky. Podklad je někdy i modrý nebo zelený. Stylový 

proud poměrně konzistentně imituje pozadí iluminací pařížských ateliérů, pravidelně se 

objevují i kostičkovaná pozadí, případně zlaté akanty na monochromním podkladě. 

Styl odpovídá obecné dobové iluminaci, která nejeví zájem o realismus či vytváření 

hloubky prostoru. Výrazy tváře jsou neexpresivní a víceméně jednotné, působí povětšinou 

neduživě, tváře jsou pobledlé, oválné či mandlovité hlavy jsou sotva modelovány. Údy postav 

jsou křehké, ruce jsou kolikrát nepřiměřeně velké s protaženými prsty. Iluminace září sytými 

barvami draperií a podkladů. 

Tento populární a komerční proud byl nápadně rozšířen zejména v Brugách, kde se 

soustředila produkce knih hodinek, není však místně omezen. Rukopisy, které sem jsou 

řazeny, jsou velmi kolísavé kvality.  

Rozšíření stylu dokládá i účast takových iluminátorů na miniaturách hodinek 

Montfoort (Vídeň, ÖNB 12878), které z podstatné části iluminoval Vilém Vrelant, který 

následně vtiskl, především brugské iluminaci nový ráz. Iluminátory odpovídající 

charakteristice skupiny zlatých úponků nacházíme ještě ve 40. letech ve spolupráci s Mistrem 

Privilegií Ghentu a Flander, jak dokládá výzdoba rukopisu XXIII F 198, který v tomto textu 

rozebíráme. 
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Národní knihovna, Praha, XXIII H 22, kol. 1440, obr. 

41- 43b 

Brugy, Ghent (?), styl tzv. Mistrů zlatých úponků, kol. 1440 

Pergamen, vepředu a v zadní části papírové předsádky, 90 mm x 65 mm, I+ 208+ II folií.  

Lepenkové desky jsou potažené zelenou kůží. Jsou zdobeny po obvodu zlaceným rámcem s 

rostlinnými ornamenty v rozích, rovněž hřbet zdoben zlacením.  

Na f. Iv signatura pražské lobkowiczké knihovny MS 560 a současné signatury XXIII H 22 a 

Cim M 18. 

Rukopis zmiňuje Karel Stejskal34, kodikologický popis cimelie je uveden na 

manuscriptoriu, kde je zařazen do Francie první čtvrtiny 15. století. Dále jej zmiňuje Emma 

Urbánková v katalogu rukopisů a vzácných tisků pražské Universitní knihovny z roku 195735 a 

Pavol Černý v katalogu výstavy francouzských iluminovaných rukopisů z roku 2006 

v seznamu signatur nevystavených památek36.  

Tyto mariánské hodinky podle římského úzu jsou psány latinsky. Obsah: 1r-12v 

kalendář; 13v-18r Hodinky sv. Ducha; 20r- 28v Mariánská mše; 29r- 37r Výňatky z evangelií 

(Lectiones evangeliorum); 40r- 107v Hodinky Panny Marie; 108r- 131v Sedm kajícných 

žalmů, litanie a modlitby; 132r- 156v Oficium za zemřelé (Officium defunctorum); 158r- 206v 

různé modlitby, modlitby ke světcům; 

 

Iluminace 

V této drobné cimelii se nachází pět iluminovaných folií, pod miniaturou je vždy 

iniciála uvozující tři řádky textu, nad ní obvykle rubrika. Hodinky sv. Ducha uvozuje na fol. 

13v Seslání Ducha svatého, v rubrice je text „De Sancto spiritu“, incipit textu je „Domine 

labia mea aperies“. 
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Mariánská mše je uvozena na fol. 20r Trůnící madonou zobrazenou jako Královna 

nebes naslouchající andělskému koncertu. V rubrice je slovo „Missa“, další slova jsou pro 

poškození nečitelná. Incipit je „Introibo ad altare dei ad deum qui leti(ficavit iuventutem 

meam). Korunovaná Panna Marie sedí na jednoduchém červeném trůnu, na klíně drží 

žehnajícího Ježíška zahaleného ve spodní části těla bílou rouškou, její tvář je něžná a 

nevýrazná, obličej je kyprý, oválný s drobnými ústy, malýma očima a takřka dvojitou bradou. 

Prsty její ruky jsou výrazně protažené. Draperie anděla hrajícího na loutnu je velmi zběžně 

pojata. Spočívají na zelené perspektivně ubíhající kachlové podlaze a jsou odděleni po 

stranách zkosenou zídkou od tapety v pozadí. V horní části je vlnovkou naznačeno nebe 

s pravidelně ornamentálně rozmístěnými zlatými hvězdami. 

Hodinky Panny Marie začínají na fol. 40r Zvěstováním Panně Marii. V rubrice je text 

týkající se úzu „Usum secundum romane curie“, incipit je „Domine labia mea aperies et (os 

meum annunciabit laudem tuam). V konvenční kompozici se panna umístěná napravo se 

zlehka otáčí k poklekajícímu andělovi s nápisovou páskou s pozdravením: „Ave gracia plena 

dominus tecum“. Panně vysílá Bůh otec z nebes holubici Ducha svatého, v ohraničení oblaku 

se opět setkáváme s dekorativní vlnovkou. Vedle nízké zídky vyčleňující prostor je zde také 

napravo architektonický rámec s oknem a pulpitem s rozevřeným proroctvím. 

Poslední soud (Deesis) na fol. 108r otevírá sedm kajícných žalmů, iniciála „D“ uvozuje 

text „Domine ne in furore tuo arguas me“. Kristus Pantokrator trůní na zlatém oblouku, jeho 

nohy spočívají na drobnější sféře, pravicí žehná a jeho slávu vytrubují dva ultramarínoví 

andělé. Na zemi klečí Panna Marie a sv. Jan Evangelista, vprostřed vykukují ze země z hrobů 

tři lidské hlavičky. Šat Krista je zvnějšku sytě zelený. 

Oficium za zemřelé je na fol. 132r uvedeno interiérovou scénou s pohřbem a mší 

v kostele. V rubrice je text „Incipiunt vigilie mortuorum“, pokračuje „Placebo, ps(almus)“ a 

ornamentálně zdobená iniciála „D“ uvádí text „Dilexi quoniam exaudiat (dominus vocem 

oracionis mee)“. Toto je jediná iluminace bez konvenčního pozadí s úponky, nicméně se zde 

opakuje zelená kachlová podlaha. V popředí je umístěn katafalk pokrytý ultramarínovou 

látkou se zlaceným ornamentem a před ním stojí dvě pohřební svíce. Za dřevěným pulpitem 

za katafalkem stojí dva mniši čtoucí modlitby, doprovází je žena/ vdova s pokrytou hlavou. 

Ke katafalku zprava přistupují černě odění pozůstalí, muž vpředu má hlavu krytou výrazným 

černým turbanem, který se obejvuje často v burgundské iluminaci obdobé Filipa Dobrého. 
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Charakteristika stylu, bordur, srovnání se slohově 

příbuznými rukopisy a datování 

Nevýrazné měkké kypré tváře, sumárně podané draperie, perspektivně ubíhající 

kachlové podlahy interiérových scén, určité zdrobnění, protažené prsty, nezájem o 

realismus, výrazná barevnost, smysl pro dekorativní ornament, ve většině případů pozadí 

pokryté zlatými úponky na karmínovém podkladě, to vše odpovídá stylovému proudu Mistrů 

zlatých úponků. Rukopisy tohoto typu byly produkovány po stovkách. Bordury jsou zdobeny 

jemnými úponky působícími až lidovým dojmem, akant je použit jen místy, mezi úponky jsou 

drobnější kvítky a lístky. 

Pro porovnání je zajímavá kniha hodinek z Rouen, BM 3024 z let 1400- 1415, kde jsou 

rozpohybované postavy ve stylu Mistra Broederlama na pozadí zlatých úponků (obr. 44). Na 

této iluminaci lze vhodně ukázat z jaké tradice repetitivní styl zlatých úponků vychází. Pro 

porovnání uvádíme rovněž iluminaci z Livre du gouvernement des princes iluminované kol. 

1440 (Brusel, KBR, ms. 9474; obr. 45), kde jsou podobné oválné tváře postav s drobnými ústy 

a velkýma rukama, blízké je i zpracování draperií či podobné zdobení římsy zdi v pozadí (fol. 

20r z XXIII H 22 a fol. 65 z ms. 9474). 

V katalogu konference o iluminovaných rukopisech v Utrechtu v roce 1989 se uvádí 

podíl skupiny Mistrů zlatých úponků na knize hodinek Montfoort (Vídeň, ÖNB, 12878), kde 

většina ze 23 iluminací pochází od Viléma Vrelanta, hovoří se o jeho tzv. nezralém stylu a tři 

iluminace provedl Mistr Catherine de Clèves. Rukopis je vřazen až do 50. let37. Dalším 

rukopisem v tomto stylu je kniha hodinek z Národního muzea v Krakově (MS. Czartoryski 

2943), která vznikla v Brugách pro zákazníky z Utrechtu a je spojena s předeyckovskými 

rukopisy a ranou skupinou Mistrů zlatých úponků. Je datována do období okolo roku 1420. 

Z těchto komparací vyplývá, že pražská kniha hodinek vznikla nejspíše v období kolem 

roku 1440, nelze však vyloučit časnější ani pozdější datování. Proto bychom předpokládali její 

vznik v širším časovém rozmezí mezi lety 1420- 1450.  
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Kniha hodinek Břevnov 296 a Vilém Vrelant 
  

Vilém Vrelant 

Vilém Vrelant je považován za jednoho z nejvlivnějších iluminátorů, kteří pracovali 

v Brugách ve třetí čtvrtině 15. století. První zmínka o tomto umělci pochází z roku 1449, kdy 

je registrován jako občan Utrechtu „Willam Backer Van Vrede(r)lant, verlichter“, tedy 

iluminátor z Vredelant/ Vreeland, syn Jacoba38. Iluminátor má jméno podle města Vreeland 

na sever od Utrechtu, odkud pocházel. Po roce 1454 je v archivních dokumentech z Brug, kde 

strávil zbytek života někdy zmiňován jako „z Utrechtu“. Pracoval pro vévody Filipa Dobrého i 

Karla Smělého, ale také pro členy jejich rodin a dvora i pro další objednatele.  

Nejpozději roku 1454 se Vrelant stěhuje do Brug. Pravděpodobně zde však působil již 

před tímto datem, kdy byla v Brugách založena Guilda sv. Jana Evangelisty39. Sdružovala jak 

iluminátory, tak obchodníky s rukopisy a pedagogy. Není vyloučeno, že Vrelant byl jedním 

z jejích zakládajících členů, neboť se pravidelně objevuje v zápisech až do roku 1481, kdy za 

něj byla sloužena zádušní mše. Tuto mši guilda platila každý červen až do konce 15. století, 

což naznačuje významné postavení, jakému se Vrelant za svého života těšil. V letech 1456 a 

1459-61 není evidován a do roku 1470-71 kupodivu není zapsán jako iluminátor, před tímto 

datem ale bylo povolání členů zřídka specifikováno, setkáváme se spíše s povšechným 

„Meester“. Guilda měla svoji vlastní kapli v klášteře Eeckhout a někteří mniši z tohoto 

kláštera byli jejími členy. Každý bez rozdílu platil 12 ´groten´ za členství a dále 6 ´groten´ 

ročně. Vrelant byl pro guildu významnou finanční oporou a proto patřil mezi přední členy, 

není však zcela jasné, zda tomu bylo kvůli jeho uměleckým přednostem nebo kvůli jeho 

solventnosti.  Je ovšem možné, že jako schopný iluminátor přinášel guildě peníze skrze 

početné zakázky.  

V letech 1468 a 1469 byly zaneseny v záznamech guildy dvě platby, první za iluminaci 

dvojdílných kronik Hainaut, kde Vrelant provedl na šedesát miniatur, druhá za Vita Christi. Je 
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zde uveden jako Guillaume Wyelant. Pascal Charron a Marc Gil v roce 199940 dokázali, že 

druhá archivní zmínka se vztahuje k Miroir d´humilité z Městské knihovny ve Valenciennes, 

Ms. 240, jehož první částí byla Vita Christi, která se nedochovala. Srovnáním s kronikami 

Hainaut však lze konstatovat, že iluminace pocházejí od stejného autora. Chroniques de 

Hainaut jsou uloženy v bruselské Královské knihovně pod signaturou 9243. Rukopis byl 

napsán pro Filipa Dobrého, ale iluminace vznikly až za Karla Smělého. Šedesát miniatur 

v jejich druhém díle je jediným dílem, které lze s jistotou připsat Vilému Vrelantovi na 

základě písemných pramenů. Dochoval se záznam o částce, kterou v červnu 1468 Karel 

Smělý Vrelantovi za práci proplatil.  

Mezi lety 1477-1479 se Vrelant podílel na platbě Memlingova triptychu, kterou guilda 

objednala pro svoji kapli v Eeckhout, kde byl na jednom z křídel portrétován spolu se svojí 

chotí. Oltářní křídla jsou od 17. století ztracena41, střední část je snad uchovávána v Torině42. 

 

Atribuce 

Mezi rukopisy utrechtského období patří hodinky Lodewijck Van Montfoort z Vídně, 

ÖNB, Cod.s.n. 12878, na kterých se podílel spolu s Mistrem Catherine de Clèves z Utrechtu, 

který zde iluminoval tři folia. Tento rukopis je vřazen do 50. let a hovoří se o nezralém 

Vrelantově stylu43. V hodinkách je 23 celostranných miniatur na samostatných foliích, 

Vrelantovi lze snad atribuovat 20 z nich. Z této spolupráce se usuzuje na Vrelantův pobyt 

v Utrechtu kolem roku 1450, podle Bousmanne se mohl Vrelant u Mistra Catherine de Clèves 

vyučit. Anne Van Buren a Gregory Clark však oponují akonstatují Vrelantovu souvislost 

s okruhem zlatých úponků v Brugách. Je možné, že alespoň část hodinek Montfoort vznikla 

v Brugách. Podle badatelů by se tedy vyučil spíše zde a následně se vrátil do Utrechtu, který 

byl blíže jeho rodišti44. 

Poprvé se se zralejším „stylem Vrelant“ setkáváme v knize hodinek Isabely Katolické, 

která je uložena v Královském paláci v Madridu a v níž byl odlišen podíl Mistra rukopisu 

z pařížské knihovny Arsenal 575. Hodinky obsahují rovněž prvky brugské skupiny Zlatých 
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úponků.45 V Brugách iluminoval Vrelant velké množství knih hodinek a jeho styl se stal velmi 

populární. Málo z nich je ale možné atribuovat jedné osobě. Je možné, že se zde podílel na 

iluminacích knihy hodinek Phillip le Hardi (Cambridge, FM, ms. 3-1954), která byla 

dokončena roku 1451. 

Jako příklady uvádíme hodinky Arenberg z Getty Musea v Malibu, Ms Ludwig IX. 8 

nebo z Vídně ÖNB Cod. 1987. Vídeňský rukopis je datován do období kolem roku 1460 a 

nalézáme zde elegantně protažené figury odpovídající popisu Vrelanta, iluminátora kronik 

Hainaut. Vrelant podobně jako Jean le Tavernier maloval některé iluminace en grisaille 

(Brusel, KBR IV 145), ale známe od něj i tzv. černou knihu hodinek (Pierpont Morgan Library, 

M. 493). 

Další knihy vznikly pro španělský trh, jmenovitě rukopis z Bruselu, Bibliothèque Albert 

I., Ms IV.35 a IV.375, Vídeňský ÖNB Cod. s.n. 13243, který je datován 1460-7046 a konečně 

rukopis ze Chicaga, IL, Newberry Library, Ms 39. V posledním jsou jak miniatury, tak bordury 

provedeny ve Vrelantově stylu, ale světci jsou jihoevropští a text je psán v katalánštině. 

V 50. a 60. letech vzniklo ještě několik dalších rukopisů. Pro Louis de Gruuthuse bylo 

iluminováno Le Miroir Historial, dnes v Paříži BNF, Ms. fr. 308-II z roku 1455. Do roku 1461 je 

datován Traité sur la salutation angélique z bruselské královské knihovny Alberta I., KBR, ms. 

9270, kde je na frontispisu (2v) pouze jediná miniatura se Zvěstováním, která zabírá polovinu 

folia. Je určeno pro Filipa Dobrého, ve velké iniciále je namalován jeho znak. Rukopis je 

citován v inventáři z roku 1467.  

V Misálu Ferry z Clugny, biskupa z Tournai, který je dnes uložen v Sieně, Biblioteca 

Comunale pod signaturou XV.I, je výjimečný frontispice s biskupem klečícím před Pannou 

Marií. 

Před rokem 1467 mohl vzniknout Brevíř Filipa Dobrého z bruselské královské 

knihovny, dochovaný ve dvou dílech, Ms 9026 a 9511, kde jsou dokonce dva portréty 

vévody. Vedle 60 miniatur v kronikách Hainaut, iluminoval Vrelant na objednávku Filipa 

Dobrého také Život sv. Kateřiny (BNF Paříž, ms. fr. 6449), který přeložil z latiny Jean Miélot 

roku 1457. Ze šedesáti grisaillových miniatur je Vrelantovi připisováno padesát pět. Vrelant 
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se svojí úspěšnou dílnou také vytvořil iluminace několika svazků Zlaté legendy (Pierpont 

Morgan Library, New York, M. 672-75 a Musée Municipal, Maçon, ms. 3). 

Spolu se svými následovníky iluminoval Vrelant rukopis z Baltimore, Walters Art 

Gallery, MS W 220. Další knihy jsou v Mnichově v Bavorské státní knihovně, Cod. Gall. 40 a 

v Národní knihovně v Madridu, MS. Vit 24-2, lze mu připsat některé iluminace v knize 

hodinek z dánské Národní knihovny GKS 1612 447. 

 

Charakteristika stylu 

Kroniky Hainaut nám tak poslouží k charakteristice hlavního proudu stylu Vrelant. Děj 

se často odehrává před budovou nebo ve městě. Barevné schéma je poměrně uniformní, 

opakuje se modrá, červená, jasně zelená na oděvech, popelově šedá a růžová na zdech bez 

nuancí a gradací. Zdi a střechy jsou místy zlacené. V interiérech převládá šedá, zelená, fialová 

a růžová jsou používány na malbu stěn. Stropy jsou převážně tmavomodré nebo vínové a 

sloupy jsou navzájem barevně odlišeny. Na dlaždicových podlahách jsou různé variace vzorů. 

Dřevěné stropy a vnitřní vybavení jsou vždy zvýrazněny zlatem. Plány jsou spojeny zvlněnými 

vodními toky, zakřivené pěšinky se odrážejí od zeleni trávy a žluti stromů. Skály jsou velmi 

jednoduše rozpoznatelné, stojí našikmo a mají zaoblené vršky. Nebe jsou naznačena pruhem 

azurově modré barvy. Podsadité postavy mají přátelské rysy, jejich oči zírají bez výrazu a 

tváře nejsou individualizované. Zrůžovělá líčka a plné rty dodávají některým obličejům 

líbeznost. Draperie spadají poměrně přirozeně, ale místy je přehnaně použito zlacení. 

Vrelant preferuje zpravidla tmavé a intenzivní barvy, ale ke konci rukopisu se paleta 

prosvětluje. 

Bousmanne v roce 1997 identifikoval více než 70 rukopisů, které byly Vrelantem zcela 

nebo částečně iluminovány. Množství dalších rukopisů, zejména knih hodinek, bylo 

namalováno v jeho stylu. Vrelant tak představuje konzervativní proud v brugské iluminaci 

třetí čtvrtiny 15. století. Jeho postavy jsou pečlivě namalované, ale bez pohybu, nemá zájem 

o světelné efekty, krajiny jsou poměrně hluboké, ale schematické a bez atmosféry. 

Iluminátor s oblibou používal vedle barvy burgundského vína také ultramarín, kterým maluje 

často střechy budov. I když z francouzské iluminace vychází jen málo, je zřejmé, že znal 
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vzorníky Mistra Boucicaut a pařížských iluminátorů první čtvrtiny 15. století, pravděpodobně 

prostřednictvím tradiční flámské iluminace jeho předchůdců.  

Vrelantův styl můžeme popsat i na základě Brevíře Filipa Dobrého. Zde se objevují 

často architektonické rámce, které se otevírají oslími hřbety zdobenými křížovými kytkami. 

Obvykle schází čelní stěna stavby, která svými proporcemi postavám neodpovídá, je menší, 

což ovšem nepřekvapí. Vrelant nachází určité zalíbení v malbě architektonických detailů. 

Prostor je zpravidla rozdělen dříkem sloupu či pilířem na dvě nerovné části, ve větší se 

odehrává hlavní scéna a v menší doprovodný výjev. Postavy jsou většinou harmonicky 

rozmístěny, jsou průměrně vysoké, jejich těla jsou ovšem protáhlá, nohy kolikrát velmi štíhlé 

a necharakterizované obličeje jsou spíše protáhlé. Ruce jsou sotva naznačeny a prsty se 

tisknou jeden na druhý. Dlouhé šaty spadající v těžkých splývavých skladech jsou lemovány 

kožešinami, někteří muži jsou oděni ve velmi krátké kabátce těsně sepjaté v pase a jejich 

nohy jsou skutečně velmi štíhlé. Ženy mají na oválných tvářích uniformní, sladký a 

neexpresivní výraz. Hlavy jsou na tělo v některých případech jakoby našroubovány, obličej se 

otáčí k diváku, aniž by byl pohyb hlavy následován rameny. 

Vrelant byl produktivním iluminátorem a jeho dílo je tak rozsáhlé, že je velmi 

nesnadné odlišit jeho ruku od jeho spolupracovníků a dále od imitátorů. Podle Thomase 

Krena ovlivnil Vrelantův styl široký okruh brugských iluminátorů48, což lze potvrdit, velké 

množství rukopisů přiřazených tzv. stylu Vrelant spolu vizuálně souvisí spíše vzdáleně a 

povšechně. Otázka Jamese Farquhara je tedy zcela oprávněná: „is style the man“?49 
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Národní knihovna, Praha, Břevnov 296, okruh 

Viléma Vrelanta, kol. 1470, obr. 46- 58 

Dříve uváděn pod sig. Břevnov 2163, Cim E 88 

Brugy, okruh Viléma Vrelanta, kol. 1470 

Jemný pergamen, 135 mm x 95 mm, 165 folií. Zrcadla pro text o rozměrech 73 x 50 mm. 

Kaligrafická okrouhlá faktura zv. španělská. 

Kniha je vázána v hladké hnědé kůži natažené přes karton, vazba pochází z 19. století. 

Knize hodinek Břevnov 296 se dosud věnovala Hana Hlaváčková a Karel Stejskal50.  

V neúplně dochovaném kalendáři (pouze únor, květen, červen, červenec, srpen, září a 

říjen) se objevují někteří pařížští světci51. Z rukopisu bylo vyřezáno větší množství listů, 

numerotace folií však proběhla až po vyřezání. 

Jde o mariánské hodinky podle římského úzu. Obsah: 2v – 8r, kalendář; 9v-13v 

hodinky sv. Kříže; 14v-18r hodinky sv. Ducha; 19v-25v mariánská mše; 26v-87r Hodinky 

Panny Marie; 88v-96v adventní oficium; 97v-115r kajícné žalmy; 116v-147r oficium za 

zemřelé, 148v-162v žaltář sv. Jeronýma. 

Před foliem 1 je vyříznutá pagina a po něm asi další tři. Na foliu 1 je přípis Bibliotheca 

S. Margaretha propter antiquitatem ... (poslední slovo nedokážeme přečíst). Kalendář začíná 

únorem, kde jsou uvedeny následující svátky: purificatio mariae, blasy epi, agathe virgis, 

appolonie virgis, valentium epi, Juliane virgis, Cathedera petri, vigilia, Mathie apostoli, 

Romani martiris. Poté je několik folií vyříznuto, následuje až květen s následujícími svátky: 

philippi et iacobi, Inventio ste crucis (Nalezení sv. kříže), Johanis ante portam latinam, 

bernardin, Johannis. Následuje Junius se svátky Bonifacy epi, Medardi epi, Barnabe apostoli, 

Anthony de padu, Basily epi, Viti et modesti, gervasy et prothasy, vigilia, Nativitas iohanis (?), 

Eligy epi, Vigilia, Petri et Pauli. Měsíc Julius obsahuje svátky Visitatio Marie, Thome apli, 

Septem fratrum, Benedicti abbatis, Dionisio apostoli (?), Margarete virgis, Marie magdalene, 

vigilia, Jacobi, ?... matris marie, Maria martha. V srpnu se slaví: Dominici, vigilia, Laurenti epi, 
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Clare virginis, vigilia, Assumptio marie, Sancti rochi, Agapiti martiris (?), vigilia, Bertholomei 

apli, ludovici regis ....(?), Augustum doctoris, Decollatio iohanis. V září: Marcelini marti(ri)s, 

Nativitas marie, Exultatio crucis, vigilia, Mathei apostoli, Mauricy, Cosme et damiani, 

Michaelis archangeli. October má svátky: Remigii, francisci, Dionissii, Donatiam archiepi, luce 

evangeliste, undeci milium virginis, vigilia, symonis et iude, vigilia. Pak je několik folií 

vyříznuto a tím kalendář končí. Na foliu 9r je kulaté razítko Sigillum Conventus Břevnovensis.  

 

Iluminace 

Stav iluminací je velice dobrý, poškození jsou minimální. 

Kalendář je zcela bez iluminací, jsou zde pouze drobné zlaté iniciály na vínovo-

modrém pozadí. Jsou umístěny vždy v úvodu měsíce a jsou všechny totožné, opakují 

písmena KL. Iluminace, které rukopis obsahuje, jsou většinou celostranné a na verso folia, 

jejich velikost odpovídá rozměrům zrcadla textu. Na recto následujícího folia začíná text, 

máme tak vždy dvojstranu s iluminací nalevo z pozice čtenáře a textem napravo. V borduře 

po straně vedle iluminace je vždy nějaké fantastické zvíře, další je na dvojstraně pod 

kolumnou následujícího folia. Sumární popis bordur uvádíme níže.  

9 v Ukřižování 

Po stranách kříže jsou harmonicky rozmístěny skupiny po třech osobách, pod levým 

břevnem Máří Magdaléna a sv. Jan Evangelista podepírají omdlévající Pannu Marii, po pravé 

straně hovoří prozřivší setník ke dvěma zbrojnošům stojíce v taneční pozici, kdy přetáčí tělo a 

chápe se paže vojáka, jemuž hledí skrývá zrak. Postava za ním s kopím má karikovaný obličej. 

Od setníkových úst se odvíjí nápisová páska se slovy „vere filius dei erat ille“. V pozadí za 

skupinou s Pannou Marií jsou balvanovité kopce a několik keřů, za centrálně umístěným 

křížem a za skupinou setníkovou vysoké věže a domy se sedlovými střechami, které 

představují město, oddělené vodním tokem od ostrohu, kde se odehrává scéna. Voda je 

překlenuta jedním obloukem mostu. Stavby jsou většinou šedé, ale části jsou i starorůžové, 

ultramarínové střechy, v pozadí vyrůstá na skále rovněž jasně modrý strom, čímž chce 

iluminátor patrně naznačit, že je velmi vzdálen.  
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Charakteristická pro našeho malíře je silnější horní polovina těla Ukřižovaného.  

Záhyby jsou spíše ztuhlé, ne vždy se iluminátorovi daří znázornit tělesný objem, i když si 

počíná v tomto ohledu poměrně zručně. Příkladem zploštělého šatu je setníkův plášť.  

V borduře je po straně v akantu vpleten dráček, na foliu 10 r je pod kolumnou pštros 

s hlavou vousatého muže v červeném kloboučku. 

14 v Seslání Ducha svatého 

V interiéru otevřeném křížovým oknem a portálem s vloženým trojlistem do krajiny 

jsou shromážděni apoštolové a Panna Maria, zvenku se k nim portálem snáší holubice Ducha 

svatého, od níž vyzařují na zúčastněné tenké zlaté paprsky. Interiér je dlážděn jednoduchou 

zelenou podlahou, zjednodušený architektonický rámec je proveden ve světlefialové barvě, 

sloupky s prostými hlavicemi jsou barevně odlišeny na starorůžové a zelenomodré, klenba je 

tmavomodrá s okraji vytaženými zlatou linkou a drobnými zlatými terčíky. Portálem v pravé 

části je vidět nízká zeď, za níž se již rozprostírá zelená a šedomodrá krajina. Postavy mají 

poměrně zaoblené hlavy, ruce jsou pouze naznačeny, jak je chrakteristické i pro Vrelanta 

samotného, pláště jsou šrafovány zlatě a zlatou linií jsou zdobeny i jejich lemy. Apoštolové 

jsou bosí. Na podlaze alternují světlezelené kachle s tmavšími se zlatými terčíky, které nás 

perspektivou uvádí do kompozice. 

V borduře je po straně žena ve vysokém klobouku se zvířecíma nohama, na foliu 15 r 

je pod kolumnou lukostřelec se zvířecíma nohama. 

19 v Trůnící Panna Marie 

Na foliu 19 r je opět kulaté razítko břevnovského kláštera. 

Panna Marie je usazena na trůnu pod baldachýnem, na klíně drží nahé dítě s křížovým 

nimbem a červenými korálky kolem krku, které živě sahá po tamburíně anděla po levé 

straně. Panna Marie nabízí Ježíškovi jablko. Vedle trůnu stojí dva andělé, v popředí sedí a 

klečí další dva s hudebními nástroji, příručním píšťalovým nástrojem a strunným nástrojem 

podobným lyře. Anděl po pravé straně trůnu drží rozevřenou knihu (zpěvník?). Všichni mají 

delší blonďaté vlasy, které jsou rozčísnuty na poloviny a spadají jim měkce po ramena, Panna 

Marie má vlasy dlouhé, Ježíšek jen kratší nad čelem.  
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Na červenozeleném baldachýnu zdobeném zlatou výšivkou je nápis „Maria mater 

gratia“. Pláště stojících andělů jsou sepjaté zlatými kulatými sponami. Šaty sedících andělů 

jsou jasně žlutý a starorůžový, barevně jsou odlišena i andělská křídla. Jednoduchá 

architektura nabízí vysokými protaženými plnými oblouky průhled do krajiny. Na pilířích se 

odráží růžové polosloupy se světlounce zelenými hlavicemi, klenba je opět jasně 

tmavomodrá. Podlaha je zdobena světlezelenými dekorativními dlaždicemi se střídavým 

vínově červeným a tmavězeleným geometrickým vzorem. Barvy krajiny se mění od zelené do 

šedomodré v pozadí, jsou zde nepatrné stopy zlacení. 

Hlavy všech účastníků jsou kulaté. Srovnáme-li folium s iluminací téhož tématu ve 

vídeňské knize hodinek ÖNB n. 4254, která je atribuována Vrelantově okruhu, pražský 

rukopis se zdá být pečlivější a kvalitnější prací, ve vídeňském rukopise jsou hlavy zúžené a 

protažené, což působí méně přirozeným dojmem, rovněž dítě na Mariině klíně postrádá 

živost a radostnost Ježíška z Břevnovského rukopisu.   

V borduře je dráček s hlavou se dvěma lidskými obličeji, na protějším foliu je pod 

kolumnou mořská panna, která drží zrcaldo a upravuje si hřebenem dlouhé světlé vlasy. 

Mezi fol. 25 a 26 bylo vyříznuté folium, mohla zde být např. miniatura se Zvěstováním 

26 r, ornamentálně zdobená iniciála D(omine) labia mea aperies..., pod kolumnou je 

okřídlený dráček s hlavou vousatého starce. 

44 v Navštívení 

Panna Marie se setkává se svou sestřenicí před městskými branami. Brána stavby za 

nimi je poměrně vysoká a vede do interiéru, unvitř je tmavá. Zato brána umístěná ve větší 

vzdálenosti na levé straně je průchozí s drážkou pro mříž či dveře a s patrem s naznačenými 

okénky. Zrak přitáhnou ostrůvky zelené trávy vybíhající cik-cak ze stran v ostrých úhlech. V 

pozadí je roh nízké starorůžové hradební zdi a průhled na šedomodrý balvanovitý kopec, 

opět s nízkými keři. Panna Marie s Alžbětou se navzájem dotýkají a oděvy je charakterizován 

jejich věk. Spodní šat Alžbětin je poněkud zploštělý. 

Iluminátor přebírá pozici postav, jak se objevují v raném Vrelantově díle, v hodinkách 

Montfort ÖNB 12878 na fol. 117, která ovšem není nikterak neobvyklá. 
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V borduře je pták se silným krkem a lidskou hlavou, na protějším foliu je pod 

kolumnou bílý psík s čapkou a snad měchovým hudebním nástrojem (?). Zaujmou jeho 

jakoby vytřeštěné oči. 

56 r, ornamentálně zdobená iniciála D(eus) adiutorum meum intende. Pod kolumnou 

je mladík s komickou čapkou a zeleným zvířecím tělem, jednou rukou si drží ocas, v druhé má 

zrcadlo.  

60 r, ornamentálně zdobená iniciála D(eus). Pod kolumnou je rytíř v brnění 

s napřaženým mečem a rybím ocasem. 

64 r, ornamentálně zdobené iniciály D(eus). Pod kolumnou je stehlík, který ozobává 

zelený lístek vyrůstající z akantové rozviliny. 

Mezi folii 55 a 56, 59 a 60 jsou stopy po vyříznuté stránce. 

68 v Představení v Chrámě 

V uzavřeném interiéru chrámu, který se svou dispozicí i tvary pilířů a oblouků i 

dlažbou podobá otevřené architektuře na iluminaci s Trůnící Pannou Marií je v centru 

umístěna Matka Boží, která předkládá nahého Syna na jasně žluté plence knězi s nepokrytou 

hlavou a dalším dvěma mužům s klobouky. Za ní přichází sv. Josef se dvěma holubičkami 

v košíku a služka. Nad Ježíškem a knězem visí kruhový baldachýn vínové barvy se zeleným 

vnitřkem, který však není nikterak viditelně uchycen, takže se spíše vznáší v prostoru. Jasně 

modrý šat Panny Marie i klenba jsou pokryty zlatými terčíky. Podlaha je opět jasně 

světlezelená s dekorativním vzorem jako na foliu 19 v.  

V borduře je polopostava muže s blanitými křídly a převráceným hrncem o třech 

nožkách na hlavě, rukama přidržuje prázdnou nápisovou pásku. Na protějším foliu je pod 

kolumnou psík ve vzdouvajícím se starorůžovém pláštíku s vínovozelenou čapkou, který čte 

či zpívá z rozevřené knihy, kterou drží v tlapkách. 

73v Vraždění neviňátek 

V interiéru Herodova paláce, který je otevřen do krajiny se za dohledu trůnícího 

Heroda vrhají dva vojáci s dýkou a šavlí v ruce na nahá neviňátka v náručí svých matek. 

Herodes ukazuje prstem na dítě, matka se snaží o odpor, ale neviňátko má již rozraženou 
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hlavičku, ze které stéká krev. Na iluminaci jsou představeny pouze dvě matky, z nich jedna 

sedí v popředí téměř veprostřed, její jasně zelený plášť je rozprostřen po zemi a dítě se jí 

snaží z náručí vytrhout voják s dýkou. Druhá matka za ní marně vzdoruje útoku vojáka ve 

žlutém kabátci, jehož oděv přitahuje divákovu pozornost. Nad Herodovým trůnem 

umístěným nalevo je vztyčen zelený baldachýn se zlatou výšivku a vínovým lemem. Trůn je 

pravoúhlý se dvěma stupni. Podlaha je světlezelená s dekorativním vzorem, jaký se opakuje 

v celém rukopise, za žlutě oděným vojákem je pod oknem s trojlistem dřevěná lavice 

s vínově červeným polštářem. Architektura je obdobná, jako v celém rukopise, tj. 

starorůžový sloup se zjednodušenou hlavicí a patkou podpírá tmavomodrou klenbu se 

zlatými terčíky, stěna je šedá s drobnými čárkami. Za bránící se matkou se otvírá portál do 

rovinaté krajiny s několika zelenými keři. Nebe je naznačeno tmavším pruhem v horní části. 

V oblasti hermelínu, který má Herodes kolem krku je iluminace poškozena, stejně 

jako je smazána modelace jeho šatu, žezlo spíše tušíme a je poškozena oblast v místě 

opěradel trůnu. Barva také místy opadala v pozadí nebo v oblasti tělíčka děťátka v popředí i 

na čele a krku jeho matky. 

V borduře je psík snad s knihou, má na hlavě červenou čapku lemovanou hermelínem 

a stějně vínově červený límec s hojně zlacenými lesky. Na protejším foliu pod kolumnou je 

pták s lidskou tvář, mladá hlava má nasazenu tmavomodrou čapku. 

81 v Útěk do Egypta 

Kompozice je zcela běžná, s Matkou Boží na oslu v popředí, vedle kterého kráčí sv. 

Josef s ranečkem a bez aureoly. Osel je podán jednoduše ze strany, nad hlavou Panny 

v dalším plánu se kácí pohanská modla, vidíme typické balvanovité šikmé kopce, které náhle 

vyrůstají z jinak rovinaté krajiny, nalevo v pozadí jsou vysoké věže městských bran a budov. 

Ostroh s modlou obtéká řeka, vpravo v pozadí vidíme veslici s plavcem. Tráva v prvním plánu 

je uspořádána v trojúhelných výsečích, podobně jako na Navštívení. 

V borduře je gryf a pod kolumnou protější strany dráček se ženskou hlavou 

s výrazným módním účesem, kde vlasy vytvářejí jakési rohy, přes něž je přehozen závojík. 

86 r, Iniciála S(alve regina misericordie), kde je polopostva Assumpty na půlměsíci 

s nahým dítětem na plence, které předkládá diváku. Oba mají naivně pozitivní výraz. Ježíšek 
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má kolem krku červené korálky a křížový nimbus, zpoza Assumpty vyzařují zvlněné paprsky 

aureoly. Podklad je vínově červený. 

V borduře je pod kolumnou anděl s lyrou, je oděn do prostého bílého šatu, který je ve 

spodní části zvlněn, jakoby neměl nohy. Jeho křídla jsou zlatorůžová. 

Mezi fol. 87 a 88 bylo vyříznuté folium. 

88 r, Ornamentálně zdobená iniciála D(eus) 

Pod kolumnou je pták s výrazným dlouhým žlutým zobákem, vepředu zploštělým a 

vysokýma tenkýma nohama. 

97 r je označeno kulatým razítkem břevnovské knihovny. 

97 v Král David, klečí, sňal s hlavy modrý turban s výrazným žlutým lemem a odložil 

lyru, z nebe slétá anděl, který nad ním drží zlatý meč s rudou rukojetí, který vytahuje z rudé 

pochvy. David má rozpřažené ruce v modlitbě. Jeho nohy jsou nepřirozeně vytočeny stranou, 

stejně tak je hlava neorganicky nasazena na krku. Davidovy vlasy i vousy jsou prošedivělé, 

červený spodní šat a modrý plášť jsou přepásány silným stočeným lemem a kolem krku 

zdoben hermelínem. Anděl je růžový, jeho hlava a ruce jsou zlaté. Nalevo je balvanovité 

skalisko a trojúhelná výseč trávy, napravo je vodním tokem odděleno město, které je 

spojeno s pevninou v popředí kamenným mostem. Nalevo je v pozadí další věžovitá zástavba 

a na vodě loďka se dvěma veslujícími plavci. Střechy šedivých budov jsou jasně modré. 

V borduře je po straně polopostava muže ve vínovém kabátci s chlebem a korbelem 

vína. Na fol. 98 r je opět ornamentálně zdobená iniciála D(omine), která se vyskytuje na 

všech paginách proti iluminacím, v borduře pod kolumnou pták s ženskou hlavou s vysokým 

špičatým kloboukem. 

116 v Vzkříšení Lazara 

Štíhlý Kristus ve splývavém šedém šatě přistupuje k drobnému Lazarovi, který se 

posadil na svém náhrobním kameni. Přistoupil k němu muž, který jeho nahé tělo zahaluje do 

látky. Nalevo se sepjatýma rukama přihlíží žlutě oděná světice a zeleně oděný světec, 

napravo a uprostřed dvě dvojice měšťanů s rozličnými pokrývkami hlavy. Mají buď dlouhé 

pláště, a pokud krátký kabátec nechá vyniknout nohám, jsou tyto silné s výraznými koleny. 
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Architektura v pozadí je poměrně rozměrná, románská dvoupatrová apsida s obloučkovými 

vlysy přiléhá k jednoduché gotické stavbě s vnějšími opěráky. Nalevo v pozadí vidíme další 

bránu s dvojvěžím. 

V borduře je nehezká žena s tmavým inkarnátem, výraznými ňadry a se špičatým 

kloboukem, jejíž zelené tělo je zvířecí, na protějším foliu je barevný ptáček s modrou 

hlavičkou podobný drozdovi. 

 

148 v sv. Jeroným v pracovně 

Světec sedí u pulpitu ve vzdušném interiéru, který je velkými otvory otevřen do 

krajiny a snad arkádového ochozu. Ve středu kompozice dominuje vínová a jasně 

tmavomodrá světcova šatu. Napravo je zastřešená nika s modrými a vínově 

červenými knihami, nalevo leží lev. Portál je velmi neorganicky nasazen, kachle podlahy jsou 

za ním zrcadlově obráceny od kachlí interiéru. Architektura je popelově šedá, podlaha 

světlezelená. V borduře je pták podobný velmi stylizované labuti, pod kolumnou protější 

strany je ptáček s kratším zobákem jako má stehlík. 

Na foliu 162v je kulaté razítko břevnovského kláštera, za ním je stopa po vyříznutých 

foliích, následující tři folia jsou již pouze linkovaná, bez textu. 

 

Charakteristika stylu 

Hana Hlaváčková zdůrazňuje idylickou atmosféru figurálních výjevů, která pro celý 

rukopis charakteristická. Ježíšek má téměř důsledně na krku korálky, z interiérů je téměř 

vždy průhled do krajiny. Oválné tváře s vysokými čely mají většinou naivně sladký výraz, 

jasně barevné šaty jsou ztuhlejší a schematičtější s jemně modelovanými zlatými lesky a 

zlatem zdůrazněnými lemy. Obličeje jsou spíše širší s pouze naznačenýma očima, nosem a 

ústy. Architektura je zjednodušená, světlá, odpovídá Vrelantově barevnému schématu, 

interiéry jsou stručně vymezeny plnými protaženými oblouky bez podrobnějšího zdobení, 

zjednodušené jsou i hlavice barevných sloupů. Sloupy jsou většinou starorůžové, klenby 

jasně modré. Zdi jsou pokryty drobnými čárkami a na stropech jsou zlaté terčíky. Vrelant 

používá harmonické kompozice základních barev, tj. ultramarín i pařížskou modř, karmín, 
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zelenou, které doplňuje příjemným odstínem jasně žluté barvy a starorůžovou, růžovo-

fialovými stěnami a barevnými sloupy (starorůžová, pařížská modř). Jasně zelené detaily se 

střídají se světlezelenými perspektivně ubíhajícími podlahami, které jsou pokryty menšími 

kachlemi s různými vzory, někdy barevně odlišenými, opakují se rovněž šikmé balvanovité 

skály se zaoblenými vršky. Přehledné kompozice se otevírají se do krajin s vodními hladinami, 

městy a modravými horami s jasně zelenou vegetací. Na fol. 97v s králem Davidem můžeme 

pozorovat neorganické posazení hlavy na těle, kdy ramena nenásledují pohyb hlavy, jak 

popsal u Vrelanta Leroquais.  

Dle osobní konzultace s Inou Nettekoven, blízkou spolupracovnicí Dr. Jörn Günthera a 

s Heribertem Tenschertem by se mohlo jednat o tzv. drážďanského spolupracovníka Viléma 

Vrelanta. 

 

Charakterisitka bordur 

Bordury jsou zdobeny dužnatým akantem s malým množstvím tenkých stonků 

s květinami či šťavnatými lesními plody, pozadí je vyplněno zlatými terčíky, černými a 

modrými tečkami. V barevnosti akantu dominuje jasně tmavomodrá, černá a šedá, některé 

části listů jsou zlaté. Lesní plody jsou někdy červené, většinou ovšem jasně modré nebo 

černošedé. Černošedá barevnost s tmavě modrou a zlatou je tedy zcela dominantní. 

V bordurách se na stránce objevuje vždy jedno fantastické zvíře či jiná postava, jako např. 

hudoucí anděl na fol. 86v. Bordury jsou zaplněny především poměrně realistickými ptáky, 

opakují se zde různí čtoucí psíci a postavy napůl lidské, napůl zvířecí. 
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Srovnání se slohově příbuznými rukopisy 

Kniha hodinek z Královské knihovny (KBR) v Bruselu, ms. IV 145 

Uvedená kniha hodinek byla prezentována na výstavě flámské miniatury v Paříži a 

v Bruselu v roce 2011 a 201252. Jde o téměř identický exemplář s pražskou knihou hodinek. 

Obě knihy hodinek jsou podle římského úzu. Bruselská kniha hodinek je datována do roku 

1470. Narozdíl od pražského rukopisu obsahuje vedle barevných iluminací také několik 

miniatur provedených techinkou en grisaille, kterou se proslavil především Jean le Tavernier, 

tváře postav jsou zde ovšem provedeny v barvě. V rukopise je 18 miniatur, které jsou shodně 

s pražskou cimelií, vždy umístěny na verso a uvádějí tak dvojstranu, na jejímž recto začíná 

text53. Bruselský rukopis je o málo bohatěji vyzdoben a je zde iluminace s donátorem, 

kterého doporučuje anděl sv. Petru. Jinak se shoduje téměř vše, pojetí architektury s velkými 

průhledy do krajiny, ultramarínové kupole věží v pozadí, kachlové podlahy s barevným 

filigránovým zdobením, obličejové typy i zalamovaná draperie nebo tvary šavlí (např. 

Vraždění neviňátek). Je zřejmé, že jde o téhož iluminátora, kterého bruselský katalog 

označuje jednoznačně za Viléma Vrelanta. Také pojetí bordur je zcela shodné, jen 

s variantami. Dužnatý akant se šťavnatými plody ostružin, fantastická žertovná stvoření ve 

středu bordury vedle iluminace, bestie se zvířecíma nohama, dlouhým krkem a hlavou 

divého muže (NK fol. 10r; KBR fol. 15v), kohouti s lidskou hlavou, andělé, dvorní dámy, i 

meluzína/ mořská panna rozčesávající si vlasy před oválným zrcátkem (NK fol. 20r; KBR fol. 

138r). Kolem iluminací en grisaille jsou akanty černozlaté. Postavy na Ukřižování v obou 

rukopisech postrádají elegantní protažení iluminací v kronikách Hainaut, horní polovina těla 

ukřižovaného je v obou případech silnější. 

Velmi zajímavá je skvělá iluminace na fol. 34v s kojící Pannou Marií v měšťanském 

interiéru s průhledy na měšťanské domy. Líbezné panně hrají dva andělé na loutnu a lyru, na 

stole zaujme zátiší s nádobami a pomerančem. Stejná Panna Marie se nachází na jedné 

z nejlepších Vrelantových iluminací, frontispisu Traité sur la Salutation angélique (Brusel, 

KBR, ms. 9270, fol. 2v). Zde je zobrazena Panna při andělském zvěstování. Na pulpitu a na 

okenní římse jsou rovněž pomeranče. Donátor (patrně nějaký Pierre) na fol. 13v v rukopise 
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v bruselských hodinkách je malován zcela shodně jako Filip Dobrý na tomto frontispisu, s tím 

rozdílem, že není ozdoben řádem Zlatého rouna jako Filip.  

Navštívení v bruselském rukopise, které vykazuje shodné znaky s pražským, je v KBR 

ms. 9270 provedeno en grisaille a je silně ovlivněno ikonografií Rogiera van der Weyden na 

deskové malbě v Lipsku (MBK, inv. 1550). Podle Anne Dubois mohl Rogier ovlivnit Vrelanta 

prostřednictvím Hanse Memlinga, který pracoval u Rogiera před jeho smrtí v roce 1464. 

V bruselské knize hodinek je znak portugalské rodiny Caňavate de la Cueva, někdy se zde 

tedy nacházely. Je možné, že uvedená kniha hodinek byla určena na export.  

 

Knihy hodinek W 195 a W 197 z Walters Art Gallery, Baltimore 

Stejně jako u KBR IV 145, jde u knihy hodinek W 19554 opět stylově o téměř identický 

exemplář jako NKPraha, Břevnov 296, některé iluminace jsou ovšem provedeny techinkou en 

grisaille. Rukopis se od pražské knihy hodinek liší pouze v ikonografii, hodinky Panny Marie 

jsou iluminovány pašijovými scénami. Je datován opět do roku 1470. Obsahuje 

celostránkové iluminace a byl patrně určen ženě, neboť se v litanii vyskytuje větší množství 

světic. Zajímavostí je iluminovaný kalendář, který byl ovšem připojen až koncem 15. století. 

Vyskytuje se zde iluminace s trůnícím Salvatorem mundi, průhledy po stranách trůnu 

se otevírá pohled do krajiny. Zaujme také Deesis s naivně veselými postavičkami 

vystupujícími z hrobů. Téměř doslovné je zobrazení Ukřižování, s drobnými variacemi, jako 

natočení korpusu Krista apod. Obličeje světců se nepatrně odlišují od pražské cimélie, pozadí 

s oblými kopci a vysokými bílými věžemi s ultramarínovými střechami si v obou rukopisech 

odpovídá. Trůnící Madona se také shoduje, v rukopise W 195 je ovšem korunována jako 

královna nebes a průhledem se otevírá pohled na město, namísto obecného krajinného 

pozadí v rukopise Břevnov 296. Nahý Ježíšek má v obou případech na krku korály.  

Kniha hodinek W 197 je datována do předešlého desetiletí, tedy kol. 146055. Je 

nádherně iluminována s velkým citem pro detail a krajinná pozadí (lodě na Útěku do Egypta, 

fol. 128v; postavyy na lehkém mostě a cestičkách na Navštívení, fol. 76v), postavy mají velké 
                                                           
54 Obr. 79- 82; https://www.flickr.com/photos/medmss/22609514975/, vyhledáno 6. 3. 2016 

55 https://www.flickr.com/photos/medmss/22018625133/in/photostream/, vyhledáno 6. 3. 2016 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22609514975/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22018625133/in/photostream/
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lesklé oči a někdy jsou individualizovány (setník a skupina mužů na Ukřižování, fol. 50v), 

podlahy jsou provedeny s velkou pozorností a na fol. 112v (Obětování v Chrámě) je zobrazen 

malý psík, podobně jako v kornikách Hainaut. 

Ve Walters Art Gallery je uchováváno velké množství rukopisů, označovaných za 

okruh nebo dílnu Viléma Vrelanta. Z nich jsme vybrali ještě W 22956 ze 70. let, který sice 

neiluminovala stejná ruka jako Břevnov 296, přesto se velmi blíží a W 240 z 50. až 60. let57, 

kde je patrná velmi těsná souvislost ranějšího Vrelanta s okruhem tzv. Mistrů zlatých 

úponků, stylu, který zejména v Brugách do jeho nástupu převládal. Zde jasně vidíme, že 

přechod ke „stylu Vrelant“ nebyl náhlý. 

 

Kniha hodinek MS. Ludwig IX 8 z Jean Paul Getty Museum v Malibu 

Proske- Van Heerdt publikoval ve slovníku umění Jane Turner iluminaci z tohoto 

rukopisu se sv. Janem na fol. 45r58. Postava sv. Jana je oproti pražskému exempláři poněkud 

protažená, jinak se charakteristiky shodují. Bordury se ovšem od pražského exempláře liší. 

Shodnými znaky je architektura s velkým průhledem do krajiny, podlaha s dlaždicemi se 

shodným zdobením i podobný obličejový typ. Kniha hodinek je vřazena do 60. let a není 

pražskému rukopisu tak blízká jako výše uvedená kniha hodinek z Bruselu ze 70. let.  

Rukopis 135 G 10, Královská knihovna v Haagu59 

Jižní Nizozemí, polovina 15. století, text latinsky a nizozemsky, pergamen, 163 folií, 116 x 112 

mm 

Kniha hodinek obsahuje 13 miniatur: 14 v Zatčení Krista, 16 v Kristus před Pilátem, 18 

v Bičování, 20 v Nesení kříže, 42 v Zvěstování, 66 v Seslání Ducha svatého, 73 v Poslední soud 

s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou, 83 v Pohřeb, 123 v Mše svatá s donátorem a jeho 

rodinou, 137 v Umučení sv. Erasma, 147 v Sv. Barbora, 153 v Sv. Ondřej, 156 v Sv. Kateřina 

Alexandrijská (obr. 89- 95) 
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Pozoruhodné jsou iluminace Posledního soudu a mše svaté. Zdá se, že na iluminaci se 

mší donátor asistuje knězi při mši, za ním se modlí dvě ženy s vysokými módními klobouky. 

Na iluminaci se sv. Barborou se místo krajinného průhledu setkáváme s archaizujícím 

ornamentálním jednobarevným pozadím. 

Není možné přímo ztotožnit iluminátora Břevnova 2163 s iluminátorem tohoto 

rukopisu, oba rukopisy jsou však srovnatelné. Jejich styl je vždy v celém rukopisu jednotný. 

U obou cimélií sledujeme líbeznou naivitu. Rovněž se v obou rukopisech blíží pojetí prostoru, 

kdy je architektura značně zjednodušena, příbuzné je i barevné pojetí se světlými růžovo 

fialovými stěnami a zelenými dlaždicovými podlahami60. Rukopisy se odlišují i pojetím 

bordur, bordury KB 135 G 10 se blíží spíše hodinkám Arenberg z Gettyho Muzea v Los 

Angeles. 

 

Hodinky Arenberg, Getty Museum , Los Angeles 

Hodinky Arenberg z Gettyho muzea61 vznikly pro anglického objednatele, což dokládá 

rozšířenou poptávku po Vrelantově stylu. Objednateli je přizpůsoben text i kalendář. 

Srovnáme-li Břevnov 2163 s hodinkami Arenberg, je třeba konstatovat značnou blízkost 

malířského pojetí. Bordury jsou zcela odlišné, nicméně oba rukopisy spojují srovnatelné 

fyzické dispozice postav, obecně zde nenajdeme protažení figur, které se objevuje 

v kronikách Hainaut, i když jsou zde patrná jeho rezidua, jako např. štíhlé nohy klečícího 

muže v zeleném na fol. 30, kde je zobrazen sv. Petr a sv. Jan kterak křtí obyvatele Samaří. 

 

Rukopis ms.L. 2493-1910, Victoria and Albert Museum, Londýn62 

Leroquais63 v publikaci faksimile Breviáře Filipa Dobrého uvádí další rukopisy 

z Vrelantova okruhu. Jedním z nich je kniha hodinek ms. L. 2463-1910 z Victoria and Albert 

Museum v Londýně. Rukopis pochází ze sbírky Salting, čítá 263 folií a jeho rozměry dosahují 
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110 mm na 75 mm. Obsahuje 15 celostranných miniatur ve Vrelantově stylu. Iluminace na 

foliích 13v a 45v se velmi blíží Břevnovu 296. 

Pozoruhodným detailem v borduře je malý psík, který se svým postojem, nikoliv však 

provedením velmi blíží Vrelantově psíkovi z druhého svazku Hainaultových kronik, který stojí 

v popředí na foliích 1 a 210 v totožné pozici. Na foliu 13v zaujme v borduře po straně člověk 

s ptačím tělem, který drží kbelík a houbu na tyči. Zřejmě se vztahuje k iluminaci 

s Ukřižováním, kde je zastoupen pouze Longin, nikoliv Stefaton, jenž je touto bytostí 

žertovně připomenut. Pod kolumnou je rozměrný medailon s erbovním znakem a 

kardinálským kloboukem. 
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Kniha hodinek XXIII F 198 a Mistr Privilegií 

Ghentu a Flander 
 

Shrnutí literatury 

Knihu hodinek uvádí Stejskal64, její popis je v Manuscriptoriu, kde je v zápisu z 10. 11. 

2009 zařazena do Francie kolem roku 1420, dále jej uvádí Emma Urbánková v katalogu 

rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny65 a v katalogu výstavy Du bon du coeur 

uvádí Pavol Černý pouze jeho signaturu v seznamu nevystavených památek66. Fol. 208r bylo 

otištěno v souboru reprodukcí středověkých iluminovaných rukopisů Národní knihovny 

v Praze67.  

Vedle Winklera z roku 1915, Pächta, Jenni, Thoss a Clarka, jejichž práce citujeme 

v následujícím oddílu jsou Mistru Privilegií Ghentu a Flander věnovány stránky ve Winklerově 

pojednání o flámské knižní malbě68, v publikaci Thomase Krena z Gettyho muzea69, mistr je 

uveden v The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture70 a ve slovníku umění 

Jane Turner71.  

 

Mistr Privilegií Ghentu a Flander 

Podle Winklera byl mistr aktivní v od 40. do 60. let 15. století a badatel Dominique 

Vanwijnsberghe navrhl jeho ztotožnění s Jeanem Ramon mladším (Johannes Ramont), 

ghentským iluminátorem, který je zmiňován v Tournai roku 1454. Je také patrná souvislost 

tohoto iluminátora s Mistry Guilleberta z Mets, což je skupina asi čtyřiceti iluminátorů. Podle 

Dominique Vanwijnsberghe by mohl být jedním z této skupiny Jean Ramon starší, iluminátor 
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v Ghentu72. Friedrich Winkler jej vyčlenil a nazval podle rukopisu Statutů a privilegií Ghentu a 

Flander, které vznikly kolem roku 1453 pro Filipa Dobrého73. Grégory Clark mu přiřadil tři 

sekulární knihy, které vznikly na objednávku Filipa Dobrého, Mistr pracoval rovněž pro 

šlechtu a měšťanstvo74. Podle Clarka pochází většina rukopisů, která mu byla připisována, ze 

dvou úzce souvisejících ateliérů v údolí řeky Escaut mezi Ghentem a Tournai. Je ovlivněn 

svými předchůdci v této oblasti, kteří byli věrní pařížské tradici. Iluminace Mistra Ghentských 

privilegií se zde nadále stala určující. 

 

Atribuce 

Mistru ghentských privilegií je atribuováno čtrnáct knih hodinek, misál, graduál a šest 

sekulárních textů. Ze světských rukopisů je to druhý svazek spisu O obci Boží, který přeložil 

kolem roku 1445 Raoul de Presles pro Jean Chevrot, biskupa v Tournai (Brusel, BR, Ms. 9015- 

9016), pro Filipa Dobrého vzniklo patnáct vysoce kvalitních miniatur ve Statutech a 

privilegiích Ghentu a Flander (Vídeň, ÖNB, Ms.258375). Jde o transkripce privilegií dané 

oblasti od roku 1241 do roku 1454. Rukopis vznikl patrně jako oslava vítězství Filipa Dobrého 

nad vzbouřenými občany Ghentu v roce 1453, což je znázorněno na dvou celostranných 

iluminacích.  Cimelie obsahuje patnáct poměrně plošných barevně působivých miniatur. 

Ghent je poddaný vévodovi, pokoření občané v bílém klečí před Filipem Dobrým, v pozadí je 

město, které zůstalo ušetřeno. Zajímavostí je, že se v 16. století nacházel v Praze a vznikla 

zde také současná vazba cimelie a byl součástí rudolfinských sbírek. Odsud se po smrti 

Rudolfa II. dostal do Vídně. 

 Mistr iluminoval dále rukopis De regimine principum, který byl napsán ve 13. století 

pro Filipa Sličného, (kol. 1450-1452, Brusel, BR, Ms.9043), frontispis v rukopise o památných 

činech Valeria Maxima (kol. 1450-1467, Paris, BnF, ms. fr.6185) a Dialogy Placida a Timea, 

které napsal kol. roku 1455 Jean Bonnet (Brusel, BR, Ms.11107). Graduál z Rijksuniversität 

v Ghentu (1469, MS 14) vznikl pro Jacoba z Bruselu, opata ze St. Bavo v Ghentu. 
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Z knih hodinek lze jeho dílně přiřadit 12 miniatur v rukopise 1915.5384 z Art Institute 

v Chicagu (kol. 1440-1445), dále hodinky z Pierpont Morgan Library (kol. 1440-1450, M.825), 

z Varšavské Národní knihovny (kol. 1450, ms.II 8005), tři knihy hodinek z Walters Art 

Museum v Baltimoru a to W.719 (kol. 1450), hodinky Jana Eggerta W.172 ze stejného období 

a W.263. V diocézním muzeum v Lille je uložena kniha hodinek inv.578 a další v Société 

d'histoire et d'archéologie de Langres pod signaturou Ms.162. Konečně ve starší sbírce Sama 

Fogga v Londýně je kniha hodinek inv.965876. 

 

Charakteristika stylu 

Mistr Ghentských privilegií představuje post van eyckovské milieu a v jeho práci lze 

nalézt aluze na Roberta Campina. Jeho styl bývá charakterizován jako regresivní, připomíná 

pařížské vzory, zejména v malbě krajiny. Iluminace jsou spíše ploché, často používá 

geometrická a ornamentální pozadí, nesnaží se používat matematickou perspektivu a 

postrádá smysl pro prostorovou hloubku, zato má cit pro dekorativnost. Jeho bohaté 

repetitivní kompozice a fyziognomie postav připomínají dobovou tapiserii, kterou se možná 

také zabýval77.  Používá sytou modř, trávovou zeleň, lososově červenou barvu a velké plochy 

stříbrné. Bledé tváře svých postav modeluje červenými a olivově zelenými stíny s lehkou 

příměsí šedi78. Clark si v popisu vídeňského rukopisu Statut a Privilegií Ghent a Flander, 

kterému se věnujeme v popise prvního iluminátora našeho rukopisu, všímá oděvů, jež jsou 

rytmizovány pravidelnými trubicovitými záhyby, poskládánými do málo pravěpodobných 

úhlů. 
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Národní knihovna, Praha, XXIII F 198 (Cim E 29), 

Mistr Privilegií Ghentu a Flander, kol. 1440- 

1450, obr. 97- 100, 102, 106- 111, 113- 118, 120-

122, 124- 128, 131- 136 

Kniha hodinek Panny Marie 

Mistr Privilegií Ghentu a Flander, kol. 1440- 1450 

Rukopis je psán francouzsky a latinsky. 

Jemný pergamen, 200 mm x 150 mm, 265 folií. Kniha je tedy oproti ostatním knihám 

hodinek pojednávaného souboru poměrně rozměrná a silná. 

Desky jsou potažené červenou kůží zdobenou zlaceným slepotiskem s geometrickými rámci a 

rostlinnými motivy, zlacením jsou zdobena i jednotlivá pole hřbetu. 

Na f. 1r německy poznámka o počtu listů rukopisu (259, nejsou započítány papírové 

předsádky), záznam č. 195 a současné signatury XXIII F 198 a Cim E 29. Na f. 1v signatura 

pražské lobkowiczké knihovny Ms 520, číslo 195 a další záznamy (mj. Mit 30 blattgrossen 

Miniaturen). Na vevázaném menším listu 2r je německý záznam: „Dieser Manuscript ist ganz 

sicher vor der Erfindung der Druckerey geschrieben worden. Mir beynahe eines derley in der 

Garellischen Bibliotheque und kann von einen Kenner und Liebhaber 20 Ducaten gezahlt 

werden. Denis. 

Obsah: 7r-18v, kalendář; 21r-25v, Lectiones evangeliorum; 26r-32v, hodinky sv. Kříže 

(Horae sanctae Crucis); 33r-38r, hodinky sv. Ducha (Horae Spiritus sancti); 39r-45v Mariánská 

mše (Missa beatae Mariae); 46r-114r Mariánské hodinky (Horae beatae Mariae virginis); 

115r-123v, Antiphonae, versus, orationes de sanctis; 124r-139v Modlitby ke světcům 

(Suffragia sanctorum); 140r-149v, Antifona, 150r- 163v, Modlitby k Panně Marii, text 

francouzsky; 164r-170v, Modlitby (Orationes), text francouzsky; 171r- 186v, Modlitby; 187r- 

207r Kajícné žalmy (Septem psalmi poenitentiales cum litania et orationibus); 208r- 250v, 

Oficium za zemřelé (Officium defunctorum); 252r- 250v, Vyznání hříchů; 253r- 261v, 

modlitby francouzsky 



62 
 

Kalendář je francouzsky, každý měsíc je psán na dvou stranách. Největší svátky 

zaznamenány zlatě, další červeně a modře. V kalendáři na začátku každého měsíce větší 

zlacené iniciálky KL. 

21r, začíná evangelium sv. Jana: In principio erat verbum et verbum erat apud deum; 

22r, evangelium sv. Lukáše: In illo tempore missus est angelus Gabriel a Deo; 23v, 

evangelium sv. Matouše: In illo tempore cum natus esset Ihesus in Bethleem Iude in diebus 

Herodis regis; 24v, evangelium sv. Marka: In illo tempore recumbentibus undecim discipulis 

apparuit illis dominus; 26r, De sancta cruce: Domine labia mea aperies et os meum 

annuntiabit laudem tuam; 27r, Prime: Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit 

laudem tuam; 27v Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 

28r, Tierce: Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 29r, Midi 

(poledne): Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 30r, 

Nonne: Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 30v, Vespres: 

Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 31v, Complie: 

Converte nos deus salutaris noster et averte iram tuam a nobis; 33r, De sancto spiritu: 

Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam; 34r, Prime: Deus in 

adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 34v, Tierce: Deus in 

adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 35r, Midi: Deus in adiutorium 

meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 36r, Nonne: Deus in adiutorium meum 

intende, domine ad adiuvandum me festina; 36v, Vespres: Deus in adiutorium meum 

intende, domine ad adiuvandum me festina; 37r, Complie: Converte nos deus salutaris 

noster et averte iram tuam a nobis; 39r, Salve sancta parens enixa puerpera regem qui 

celum terramque regit in secula seculorum; 46r, De sancta Maria: Domine labia mea aperies 

et os meum annuntiabit laudem tuam; 64r, Laudes: Deus in adiutorium meum intende, 

domine ad adiuvandum me festina; 74v, Oratio: Et pacem tuam nostris concede temporibus 

et ab ecclesia tua cunctam repelle nequiciam ; 75r, Prime: Deus in adiutorium meum 

intende, domine ad adiuvandum me festina; 79r, Tierce: Deus in adiutorium meum intende, 

domine ad adiuvandum me festina; 82v Et pacem tuam nostris concede temporibus et ab 

ecclesia tua cunctam repelle nequiciam; 83r, Midi, Deus in adiutorium meum intende, 

domine ad adiuvandum me festina; 86v, Oratio: Et pacem tuam nostris concede temporibus 

et ab ecclesia tua cunctam repelle nequiciam; 87r, Nonne: Deus in adiutorium meum 

intende, domine ad adiuvandum me festina; 90v, Oratio: Et pacem tuam nostris concede 
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temporibus et ab ecclesia tua cunctam repelle nequiciam; 91r, Vespres: Deus in adiutorium 

meum intende, domine ad adiuvandum me festina; 97v Et pacem tuam nostris concede 

temporibus et ab ecclesia tua cunctam repelle nequiciam; 98r, Complie: Converte nos deus 

salutaris noster et averte iram tuam a nobis; 103r, Omnipotens sempiterne deus, qui 

gloriose virginis et matris Marie corpus et animam ut dignum filii tui habitaculum effici 

mereretur; 103v, C´est l´ordenance des heures de nostre dame ainsi que on les doit dire 

depuis le samedi as vespres devant l´avent iusques a le nuit de noel; 114r, Regina celi letare 

alleluja, quia quem meruisti portare alleluja, resurrexit sicut dixit alleluja, ora pro nobis 

deum alleluja, alleluja; 115r, De sancto spiritu. Antiphona: Veni sancte spiritus, reple tuorum 

corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende; 116r, De saint Hubert; 116v, De saint 

Iulien; Salvator mundi, salva nos omnes, sancta dei genitrix virgo semper Maria ora pro 

nobis; 117r, De sainte Appolonne; 117v, De sainte Susanne; 118v, De sainte Helaine; Des XI 

mille viergenes; 119v, De tous sains et saintes antiphona: Salvator mundi, salva nos omnes, 

sancta dei genitrix virgo semper Maria ora pro nobis; 121r, Memoire de la Trinite. 

Antiphona: Libera nos, salva nos, iustifica nos, o beata Trinitas; 122r, De sancta Maria: 

Spiritus sanctus in te descendet Maria et virtus altissimi obumbravit tibi; 122v, Les V goyes 

de nostre dame; 123v, Oratio: Deus qui beatissimam virginem Mariam in conceptu et partu 

virginitate fecundata duplici gaudio letificasti; 124r, De saint Michiel: Michael archangele 

veni in adiutorium populo dei; 125r, De saint Pierre et saint Pol; 126r, De saint Christofre; 

127r, De saint Nicholas; 127v, Memoire de saint Claude; 129r, De saint Iehan evangeliste; 

129v, Memoire de sainte Margrite; 131r, De saint Antonne; 131v, Memoire de saint Adrien; 

133r, De saint Sebastien; 135r, De saint George; 136r, De sainte Anne; 137r, Memoire de 

Marie Magdelaine; 138r, De sainte Katherine; 138v, Memoire de sainte Barbe; 139r, Oratio: 

Intercessio nos quesumus domine beate Barbare virginis et martiris tue ab omnibus 

adversitatibus; 140r, Au couronnement nostret … . Antiphona: Apprehendit Pylatus Ihesum 

et flagellavit eum et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius; 149r, Item 

encore apres le elevation; Ave verum corpus natum de Maria virgine, vere passum 

immolatum in cruce pro homine; 150r, Tres souveraine et excellente dame des angeles; 

151r, Glorieuse vierge Marie mere de Ihesu Crist le vray dieu; 154r, Item a le benoite vierge 

Marie; Bielle tres douce pucelle Marie mere de Ihesu Crist le vray roy; 159v, Devote orison a 

la benoi vierge Marie. Oratio; Tres glorieuse en toute precellance vierge digne qui de royal 

naiscance; 164r, Oraison a nostre seigneur; Mon tres debonnaire et tout poissant dieu; 169r, 
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Orison a nostre seigneur; Ie poure pecheresse rens graces et loenges; 171r, Orison a nostre 

dame; Ave mundi spes Maria, ave mitis, ave pia, ave plena gracia; 173v, Fluat stilla de 

mamilla gloriose virginis que calorem et ardorem extinguat libinis; 175r, Des V fiestes de la 

vierge Marie: Ave cuius conceptio solenni plena gaudio celestia terrestria nova replet leticia; 

175v, Oratio: Deus qui nos concepcionis, nativitatis, annuntiationis, purificationis et 

assumptionis beate Marie semper virginis gaudia recolendo letificas; 177r, Orison a nostre 

dame: Obsecro te domina sancta Maria; 180r, A nostre dame: O intemerata et in eternum 

benedicta; 182v, Les parolles que dist nostre seigneur estant en la croix: Domine Ihesu 

Christe, qui septem verba die ultimo vite tue in cruce pendens dixisti; 184v, Oratio: In 

presentia corporis et sangvinis tui domine Ihesu Christe commendo me patrem et matrem; 

187r (Septem psalmi poenitentiales cum litania et orationibus): Domine ne in furore tuo 

arguas me neque in ira tua corripias me; 198r, Letania sanctorum: Kyrie eleyson, Christe 

leyson; 203v, Psalmus, Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me 

festina; 206v, Oracio, Omnipotens sempiterne deus, qui vivorum dominaris simul et 

mortuorum omniumque misereris; 208r, Vigilie mortuorum. Antiphona; Placebo. Dilexi 

quoniam exaudiet dominus vocem oracionis mee; 250r, Oracio, Fidelium deus omnium 

conditor et redemptor animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum 

tribue peccatorum; 252r, Confessio, Confiteor tibi domine Ihesu Christe omnia peccata mea; 

253r, Seulz XV goyes; Douce dame de misericorde mere de pitie fontaine de tous biens; 

258v, Les VII requestes; Douls dieux douls peres sainte trinitez uns diex; 

 

Iluminace 

V rukopise rozlišujeme čtyři iluminátory. 

1. mistr: Fol. 133r a 135r se sv. Šebastiánem a sv. Jiřím se nejvíce blíží rukopisu 

ghentských privilegií z Rakouské Národní knihovny (ÖNB, Ms. 2583). Srovnáme-li fol. 349v 

z vídeňského rukopisu s našimi iluminacemi, jsou nám na první pohled nápadné baculaté 

postavy a kypré tváře bezvousých mužů, kteří mají jednotný charakteristický účes (viz. 

občané Ghentu a biřic mířící lukem na sv. Šebastiána). Clark v popisu vídeňské iluminace 

zdůrazňuje poměrně velké vystouplé oči. Postavy v obou rukopisech dělají výrazná gesta (viz. 

vytočené tělo se skloněnou hlavou k rameni a ostrým loktem Filipa Dobrého ve vídeňském 
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rukopisu a manýristicky prohnuté tělo svatého Šebastiána či manýristicky přehnané postoje 

jeho biřiců). Nebe na obou iluminacích jsou poseta pravidelně rozmístěnými výraznými 

zlatými hvězdami, s tím rozdílem, že v rakouském rukopise iluminátor užil pařížskou modř, 

zatímco v pražském je hojně užit ultramarín. V obou případech iluminátor modří nešetří a je 

na iluminacích výrazná, stejně jako jasná, až oranžová, rumělka. Také koně jsou v obou 

rukopisech shodně pojati (kůň sv. Jiří), jen v pražském je postroj o něco méně zdoben. 

Architektura v pozadí je v pražském rukopise pochopitelně redukována, jde o drobnější 

knihu hodinek, nikoliv o propagační iluminaci s triumfujícím Filipem Dobrým, nicméně zde 

vidíme shodné tvary věží. I pojetí zeleně si v obou případech zcela odpovídá, kulovité trsy 

travin jsou pravidelně naskládány na sebe a uspořádány v pyramidovitých šišticích, podobně 

jako šeříky, (na vídeňské iluminaci jde o nízké stromky s tenkými kmeny). Opakují se také 

dekorativní až něžně působící trsy s jemnými zlatým tečkováním.  Lze konstatovat, že oba 

rukopisy pocházejí z ruky téhož iluminátora, stejně tak jako iluminace s Navštívením, 

s králem Davidem (fol. 163) a se vzkříšením Lazara (fol. 107) z knihy hodinek v Art Institute 

Chicago (1915. 538)79. Odpovídají si vypouklé oči, pojetí zeleně i architektury.  

Ruka prvního mistra se také shoduje s iluminátorem varšavské knihy hodinek (NK, ms. 

II 8005). V Bousmannově recentním katalogu je publikována iluminace s králem Davidem, 

kterou jsou zahájeny kajícné žalmy80. Vedle baculatého obličeje a až vypoulených očí zde 

vidíme také sytě modré nebe se zlatýma hvězdama a ornamentálně pojaté stromy. 

Na fol. 150r, které zahajuje francouzské modlitby k Panně Marii je zobrazena Pannina 

Smrt. Kompozice je oživena architekturou, která interiérový výjev rámuje. Je provedena 

růžovou, po stranách jsou jednoduché sloupky, v horní části iluminace rovná střecha 

s jednoduchými arkýři. Iluminace se poněkud liší od ostatních folií zejména baculatými 

tvářemi a blíží se pojetí prvního mistra. Strop interiéru je rovněž pokryt ultramarínovou 

modří se zlatými hvězdami. Ornamentálně je zpracován i ultramarínový rámec iluminace se 

zlatými lištami. 

2. mistr: Velmi blízkou rukou jsou malovány miniatury na fol. 20v, 46r, 64r, 83 r, 87r a 

91 r, s tím rozdílem, že postavy již nejsou tak hmotné a hlavy tolik kulaté a baculaté. Obličeje 

nedosahují výraznosti prvního iluminátora. S výjimkou mše na fol. 20v a Zajetí Krista na fol. 

                                                           
79

 http://aic.onlineculture.co.uk/ttp/ttp.html?o=0&amp;id=c7ae884b-4b3d-4901-8ec7-
1334ba8fdb7a&amp;type=book , konzultováno 7.2. 2016. 
80

 obr. (tisk) 

http://aic.onlineculture.co.uk/ttp/ttp.html?o=0&amp;id=c7ae884b-4b3d-4901-8ec7-1334ba8fdb7a&amp;type=book
http://aic.onlineculture.co.uk/ttp/ttp.html?o=0&amp;id=c7ae884b-4b3d-4901-8ec7-1334ba8fdb7a&amp;type=book
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64r se odehrávají exteriérové scény na ultramarínovém pozadí posetém hvězdami, které 

jsou na rozdíl od prvního mistra hustší, větší hvězdy se strídají s drobnějšími. Modelace těl a 

draperií je trochu zploštělá a oproti prvnímu mistru jednodušší. Stejně tak se neobjevuje 

hustý porost travnatými trsy, vidíme jen drobnější porost na Nesení kříže (83r), téhož typu 

jako u prvního iluminátora. Skaliska u Krista na hoře Olivetské (46r) a na Nesení kříže jsou 

nevýrazná a spíše drobná. Postrádáme výrazná manýristická gesta prvního iluminátora.  

Kristus na hoře Olivetské klečí v zahradě oddělené splétaným plotem, v popředí spí tři 

apoštolové, z pozadí překračuje plot Jidáš s vojáky. Kristus na nesení kříže vychází z nevysoké 

růžové městské brány, kam by se rozměrný kříž sotva vešel. Kromě biřiců se ke Kristu 

naklánějí lehce prohnutí Panna Marie a sv. Jan, je zde tedy náznak manýrismu prvního 

mistra. Ukřižování (fol. 87r) zaujme jasnými barvami, které se u iluminátora opakují, vedle 

ultramarínu také rumělka pláště světice a anděla dobrého lotra. Iluminátor dále užívá 

růžovou a zelenou s příměsí ultramarínu na šaty. Shodné typy jako na ostatních iluminacích 

druhého mistra, zejména na Nesení kříže jsou i na Snímání z kříže (fol. 91r), stejně jako 

nevýrazná a nepříliš členěná popukaná zem. V bordurách folií recto jsou ptáci, vždy ve 

středu, a to dva pávi, stehlík a sýkorka. Na fol. 64 r. je zde klečící muž s holí v botě. Zajetí 

Krista (fol. 64r) je rovněž exteriérová scéna, ultramarínové nebe je zde ovšem vystřídání 

šedavým pozadím a opevněným městem s množstvím silných věží. Malchus, jemuž právě sv. 

Petr uťal ucho, se ve výraznějším nakročení poroučí k zemi, Kristus odváděný vojáky se jeho 

rány dotýká pravicí a sv. Petr zasunuje meč do pochvy. Zaujme výrazná rumělka, 

červenooranžová, Jidášova kabátce a bot vojáka odvádějícího Pána.  

Mše na fol. 20v je jedinou interiérovou scénou druhého mistra. Nesnaží se vůbec o 

perspektivní znázornění, kachle podlahy jsou podloženy jako tapeta, stejně jako geometrická 

tapeta v pozadí složená z drobných čtverečků, kde se střídá červená a modrá se zlatou, 

modrými čtverečky jsou členěny na koso do mřížky. Na oltáři stojící Kristus s nástroji 

umučení a tiárou, před ním klečí na podušce světec s tonzurou, čtoucí z knihy, a dvě stojící 

postavy v kardinálských oblecích.  

Třetí mistr se od „druhého“ odlišuje jen nepatrně. Na některých foliích se rozlišení 

stírá, jako na fol. 20v a 26r. Zde je zobrazen Kristus s nástroji svého umučení. Zmrtvýchstalý 

stojí do poloviny těla v tumbě, jeho tělo je poseto ranami, v rukou drží důtky, za ním je 

mohutný kříž a sloup s provazem, v tumbě leží kopí a tyč s houbou, před tumbou jsou 
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vyskládány zlaté koule, Kristovo roucho, veliké kostky, hřeby, kladivo a kleště. Mystické 

zobrazení podtrhují na tapetě v pozadí ruka a šest lidských hlav, z toho jedna s korunou, 

jedna s mitrou. Kolem miniatury je rámec s textem „Miserere mei Ihesu Nazarene fili Dei, qui 

pro me passus es“.  

Třetí mistr namaloval iluminace na fol. 26r, 33r, 39r, 75r, 98r, 122r, 124r, 125r, 127r, 

131r, 136r, 138r, 140r, 151r. Téměř na všech těchto foliích jsou v bordurách vždy ve středu 

polopostavy hudoucích andělů. Vyjma Snímání z kříže (151r) jsou všechny scény interiérové s 

podlahou z drobných zelenošedých kachliček, pozadí je důsledně podloženo ornamentální 

tapetou z drobných barevných kostiček uspořádaných do kosé sítě, s výjimkou sv. Kateřiny a 

sv. Barbory (fol. 138r), kde modrá tapeta se zlatými liliemi. Často se objevuje, stejně jako na 

fol. 20 v, v pozadí jednoduchá zeď v lehké diagonále, jediný prvek, kterou se iluminátor 

pokouší přerušit statičnost kompozic. Shodné tapety, diagonální zeď i typy postav a obličejů 

nacházíme na Vraždění neviňátek z knihy hodinek z Art Institute v Chicagu.  

Shodnými znaky iluminací třetího iluminátora jsou ozubené svatozáře, v některých 

případech zkrácené proporce (33r, 151r) a výrazná, až svítivá rumělka (33r). Na fol. 33r je 

Seslání Ducha svatého, na 39r Korunování Panny Marie, kde Panna klečí před trůnícím 

Bohem Otcem, cíp jejího šatu přidržuje anděl. Kompozice jsou statické a zaměřené na 

středovou symetrii. Na fol. 75r je přiveden Kristus patrně před Kaifáše, jehož trůn je od Krista 

odvrácen, Kaifáš se k němu obrací v lehkém přetočení. Postava biřice vedoucího Krista je 

zcela neorganicky vystavěna s náznakem manýristického nakročení. Stejně jednoduše působí 

mladík sahající po zlatém jablku v borduře.  

Na fol. 98r je Kladení do hrobu s diagonálně postavenou tumbou, postava Nikodéma 

je k nám naočena zády a její obličej je neuměle zobrazen. Tumba je malována shodnou 

růžovou barvou jako architektury v popředí jako např. na Nesení kříže. Na Zvěstování (122r) 

klečí Panna Marie pod zeleným baldachýnem a přes rameno se od knihy obrací k andělovi. 

Do úst jí vlétá holubice Ducha svatého. V popředí na podlaze stojí zlatá váza s lilií. Folium lze 

srovnat s knihou hodinek z Art Institute Chicago se stejným výjevem, rozdíly jsou pouze dílčí 

(jiná svatozář, zeď není diagonální). Shodují se měkké záhyby pláště Panny Marie, její pozice i 

tvar vázy s lilií. Anděl v obou případech nese nápisovou pásku, jen v Chicagském rukopise se 

vzdouvá. I bordury s menším množstvím akantu a se zlatými úponky se shodují, stejně jako 

se vprostřed bordury po straně objevuje ptáček, podobně, jako v Praze.  
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Na fol. 124r archanděl Michael stojí na ďáblu, jehož hrdlo proklál kopím. Všimneme si 

kontrapostu i růžové diagonální zdi v pozadí, stejně jako barevných křídel archanděla, jejichž 

peří je zvnitřku lahvově zelené a zvnějšku modročerveně proužkované. Na fol. 125r jsou 

staticky představeni Sv. Petr a sv. Pavel v rumělkových a ultramarínových pláštích, které se 

pro oživení u nich střídají svrchu a vespod. Dalšími světci jsou sv. Mikuláš a sv. Claudius na 

fol. 127r, mezi nimi je umístěna malá káď se třemi zakrvácenými nahými studenty s 

tonzurami, které se obracejí v modlitbě ke sv. Mikuláši. Pozadí je v tomto případě zdobeno 

zlatými akantovými rozvilinami na karmínovém pozadí a opět odděleno diagonální zdí. Stejné 

pozadí i podobně pojaté postavy se nachází v knize hodinek z Art Institute v Chicagu na 

Klanění tří králů. 

Na fol. 131r je další statická dvojice světců, sv. Antonín a sv. Adrian, na 136r sv. Anna 

Samotřetí a sv. Maří Magdaléna. Na fol. 138r se sv. Kateřinou a sv. Barborou zaujme vedle 

tapety barvy pařížské modře se zlatými liliemi také zlacený spodní šat obou světic. Posmívání 

Kristu a jeho korunování trnovou korunou (140r) se odehrává na šikmo položené nízké 

platformě. Scéna působí podobně mysticky jako Kristus s nástroji svého umučení na fol. 26r. 

Kristus má oči zakryté závojem, gesta biřiců, kteří Krista v kruhu obklopují, jsou výrazná, 

postavy jsou rozmístěny kolem Pána v diagonálách, což dodává kompozici dynamiku jindy 

zcela postrádanou. Barevně zaujme ultramarín a rumělka, starorůžová a zelená s příměsí 

ultramarínu. Proporce postav na Oplakávání Krista (151r) jsou zkrácené a neorganické. 

Kombinace plivání na Krista a korunování trnovou korunou je neobvyklá. 

Čtvrtý mistr namaloval iluminace na fol. 126r, 129r, 187r, 208r, 253r, 258v. Jsou 

v bordurách doprovázeny opět hudoucími anděly a v jednom případě ptákem, 

připomínajícím bažanta. Pro tuto skupinu iluminací jsou charakteristické vytočené hlavy 

nahoru s výraznýma bradama, určité impresionistické pojetí exteriéru (sv. Kryštof, Král 

David), charakteristický tvar očí, lehce zvýrazněné lícní kosti, spíše nízká čela. Věžovité 

architektury v pozadí jsou na rozdíl od prvního mistra drobné. Traviny v exteriéru jsou spíše 

naznačeny tahy štětce. Vedle sv. Kryštofa (fol. 126r) a krále Davida (fol. 187r) jsou v exteriéru 

také tři mrtví (fol. 208r). Není zde však krajinné pozadí jako na předchozích dvou iluminacích, 

nýbrž za vesele konverzujícími mrtvolami v až tanečních pózách zejí v zemi tři prázdné hroby, 

pohyb dodává lehká diagonála architektury a zalomené zdi, za kterou vyrůstají tři stromy. 

V interiéru prosvítá snad oltář. Nebe jsou ultramarínová, ale ne tak sytě jako u prvního 
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iluminátora, až impresionisticky na nebi působí rychlé tahy zelenou, která místy prosvítá. 

Iluminátor zobrazuje na nebi drobné tmavé ptáky (iluminace s králem Davidem, Tři mrtví). 

Tyto tři exteriérové výjevy se řadí k těm nejlepším z celého rukopisu.  

Na fol. 129r a 258r pokrývají pozadí karmínové plochy s drobnými zlatými úponky. 

Pozadí jsou v obou případech zcela jednoduchá, zdi rovné, dlaždicové podlahy však nejsou 

pouhou tapetou, ale je zde užita perspektiva, zejm. na trůnu Boží milosti (fol. 258v). Na fol. 

129r je dívčí sv. Jan evangelista s pohárem jedu v ruce a sv. Markéta s velikým drakem. Na 

fol. 253r, kterým začínají další francouzské modlitby, se iluminátor snaží o dynamiku nakoso 

postaveno zdí. Panna Marie sedí na červeném trůně, na klíně má nahé dítě, které sahá po 

košíku, který mu nabízí poklekající anděl. Panna Marie drží v levé ruce červený květ, snad 

karafiát. 

Ruku čtvrtého mistra nacházíme v Misálu 15074 z Královské knihovny v Bruselu. Na 

fol. 206v je zobrazeno kánonové Ukřižování (obr. 137). Hlava sv. Jana je totožná s hlavou sv. 

Markéty v pražském rukopise na fol. 129r. Stejně tak se shoduje pojetí korpusu 

Ukřižovaného s prostředním umrlcem rukopisu z Klementina na fol. 208r. 

Oválné a mandlovité neduživé obličeje s očima zkosenýma dolů, bledé tváře i syté 

barvy draperií (modř šatu Panny Marie na 253r), stejně jako monochromní pozadí se zlatými 

úponky (129r, 258v) ukazují k nehomogennímu stylu tzv. Mistrů zlatých úponků, kterému se 

podrobněji věnujeme v rozboru cimelie XXIII H 22 z pražské Národní knihovny.  

 

Charakterisitka bordur 

Bordury folií s miniaturami jsou vyplněny jemnými rozvilinami stonků se zlatými lístky 

s chloupky. V rozích jsou nedužnaté akanty provedené ultramarínem a rumělkou, růžovou a 

zelenou s příměsí ultramarínu. Mezi úponky se sem tam objevují květy. Na foliích recto bývá 

v horní třetině bordury po straně, přibližně v místech zlatého řezu, hudoucí anděl nebo pták, 

případně jiná postava, jak jsme popsali v deskripci iluminací. Výjevy jsou rámovány zlatou a 

karmínovou nebo ultramarínovou linkou a většinou je pod iluminací iniciála s pletencovým 

ornamentem a květy, která uvozuje první čtyři řádky textu. Kaudy jsou na zlatém podkladě 

s ostrými výběžky. 
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Srovnání se slohově příbuznými rukopisy 

Kniha hodinek z Art Institute v Chicago, 1915.538  

Chicagský rukopis je přiřazen dílně Mistru privilegií Ghentu a Flander, je datován do 

roku 1440- 1445. Na množství iluminací jsme rozpoznali ruku prvního i třetího iluminátora, 

jak uvádíme v popisu pražské cimélie a může nám být oporou pro datování rukopisu XXIII F 

198 z pražského Klementina. 

 

Knihy hodinek W 719 a W 172 z Walters Art Gallery v Baltimore 

Cimélie W 719 je datována do roku 1450 a atribuována Mistru Ghentských privilegií. 

Nalezli jsme zde ruku třetího iluminátora pražského rukopisu. Shodují se oblé až kulaté tváře, 

tvar „ozubených“ svatozáří, postavy jsou spíše podsadité, pozadí jsou shodně ornamentálně 

pojedána se zlatými, červenými a modrými kostičkami diagonálně členěnými do kosočtverců. 

Na fol. 13v je zobrazena kojící madona na trůně, která nabízí Ježíškovi ovoce. Zajímavostí je 

množství francouzského textu a modlitby k Panně Marii, která se má zjevit věřícímu tři dny 

před jeho smrtí. V knize hodinek je zobrazen na fol. 13v její majitel, který klečí před 

madonou na trůně. 81 

Kniha hodinek W 172 byla určena na export do Anglie, jak lze soudit dle úzu 

augustiniánských kanovníků kapituly ve Windesheimu. Na fol. 46v je krásně provedené 

krajinné pozadí s políčky, řekou a opevněným městem. S druhým a třetím iluminátorem ji 

spojují kulaté obličeje s krátkými nosy, hvězdná nebe a použití jasné rumělky. 
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Knihy hodinek W 211 a W 246 z Walters Art Gallery v Baltimore 

Kniha hodinek W 211 je datována do roku 1440 a vsazena do okruhu „Mistrů zlatých 

úponků“. Iluminace s Ukřižováním (fol. 52v) a s Trůnem Boží milosti (fol. 14v) úzce stylově 

souvisí se čtvrtým iluminátorem pražského rukopisu82. Můžeme srovnat např. tvář sv. Jana 

Evangelisty pod křížem a sv. Markétu na fol. 129r (NK, XXIII F 198). Svatozáře jsou v obou 

případech provedeny jako paprsky vyzařující z hlavy, shoduje se i styl malování vlasů a rukou. 

Rovněž bordury se shodují, liší se pouze ornamentální pozadí a rámování zrcadla. 

Srovnatelný je rovněž Trůn Boží milosti (NK, XXIII F 198, fol. 258v), kde je identicky pojat 

Ukřižovaný, kde jsou patrná zaoblená prsa, která tento iluminátor používá. Shoduje se i 

svatozář Boha Otce. V obou případech jde nepochybně o těsně spolupracující členy dílny, ve 

W 211 jsou obličeje pojaty s nepatrně větší měkkostí. 

Kniha hodinek W 246 je datována k polovině 15. století a pražskému rukopisu se 

velmi blíží, jen unylé tváře jsou více protažené, nacházíme shodné pojetí interiérů (podlahy) i 

krajinná pozadí (vysoké štíhlé stromy s korunami, viz. Útěk do Egypta (fol. 84v) a Ukládání do 

hrobu (fol. 27v) a Tanec umrlců na fol. 208r XXIII F 198). Také pojetí nahého těla se zcela 

shoduje, zaujmou především zvýrazněná prsa štíhlých mužských postav (9v, 27v, 88v a 

Umrlci na fol. 208v pražského rukopisu). Zaujme ikonografický námět, kdy je Panna Marie na 

Deesis zobrazená jako virgo lactans, tedy s odhaleným ňadrem (fol. 88v). Tento námět se 

objevuje v 16. století ve flámské deskové malbě (obr. 144a, b).  
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https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 6. 3. 2016 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22647007356/in/photostream/
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Kniha hodinek Osek 65 a Marquet Caussin 
 

Marquet Caussin 

Marquet (Marc) Caussin byl až dosud jediným francouzským iluminátorem v Hainaut 

15. století, kterému bylo možné s jistotou atribuovat rukopisy. Je spíše konvenčním 

řemeslníkem. Pracoval ve Valenciennes pro známé bibliofily z okruhu vévody Filipa Dobrého. 

Pro hraběte z Chimay, Philippe de Croÿ, iluminoval Chroniques martiniennes83. Dominique 

Vanwijnsberghe mu v roce 2013 připsal čtrnáct rukopisů84.  

Již od roku 1860 byla známa smlouva na dvousvazkový misál pro katedrálu v Cambrai, 

kde je zmíněn „dobrý dělník Marquet Caussin“, nebyla však spojena s žádným známým 

rukopisem. Dominique Vanwijnsberghe přesvědčivě dokázal spojitost smlouvy se dvěma 

svazky misálu, uloženém v městské knihovně v Cambrai (ms. 146-147) a nalezl dalších 

padesát pramenů, kde je Caussin zmiňován. Poprvé se objevuje v roce 1432 a zemřel patrně 

mezi lety 1479 a 1481. Je pravděpodobné, že větší část jeho příjmu plynula z obchodu 

s nemovitostmi. Ve většině pramenů je zmiňován jako „peintre“, což naznačuje možnost, že 

se věnoval rovněž deskové malbě či malbě na plátně, žádný konkrétní obraz mu ovšem není 

možné připsat. Byl patrně rovněž knihovníkem a snad i písařem. Caussin představuje 

tradičního řemeslného iluminátora v Hainaut před nástupem Simona Marmiona kolem roku 

1458. 

Caussinovy lze dle Vanwijnsberghe připsat nejméně tři knihy hodinek, které vznikly na 

zakázku, nedochází u nich tedy k takové míře standartizace jako je tomu u knih hodinek 

produkovaných v Brugách. Knihy hodinek z Maubeuge vznikly pravděpodobně pro dvě 

kanovnice ze Saint- Aldegonde. Obě zadavatelky jsou zde zobrazeny.  

Vanwijnsberghe připsal Caussinovi dále dvě iluminace a jednu borduru ve Velkých 

hodinkách Phillipe de Hardi. Tento rukopis ze 14. století dokončil na zakázku Filipa Dobrého 

v roce 1451 především Dreux Jehan.  
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Národní knihovna, Praha, Osek 65, 1440- 1460, 

obr. 146- 152 

Cim M 44   

Hainaut, (Marquet Caussin?), 1440- 1460 

Pergamen, 120 mm x 90 mm, 86 (recte 87) + I ff., f. 71 bis. Zrcadla pro text o rozměrech cca 

65 x 45 mm.  

Drobná kniha je vázána v dřevěných deskách potažených kůží. Na hřbetě je rukopisný 

titul Officium Marianum. Přídeští jsou vylepena papírem, papírová je i zadní předsádka.  

Knihu hodinek publikovala v katalogu oseckého kláštera v roce 1996 Milada 

Studničková85 a od 24. 6. 2010 je umístěna faksimile a kodikologický popis na 

manuscriptoriu. V roce 1891 je cimelie uvedena ve Wohlmannově katalogu iluminovaných 

rukopisů oseckého kláštera86.   

Jde o mariánské hodinky podle římského úzu. Kalendář je patrně vyříznut, paginace 

tužkou je novodobá. Obsah: 2r – 86v, Hodinky Panny Marie; 43r-52v kajícné žalmy (septem 

psalmi peonitentiales); 52v- 58r, litanie a modlitby; 60r- 86v Vigilie za zemřelé (officium 

defunctorum); 

 

Iluminace 

Iluminace jsou částečně poškozeny (zejm. fol. 42r). 

Cimelie obsahuje tři celostranné iluminace na foliích verso, na recto následujícího 

folia uvozuje text vždy iniciála s tematicky příbuznou postavou. 

Mariánské hodinky jsou uvedeny na fol. 1v celostrannou iluminací s Assumptou 

obklopenou anděly. Madona drží v rukou nahé drobné dítě, které ji objímá, její koruna je 

poměrně rozměrná. Je obklopena paprsčitou aureolou, jejíž jednotlivé paprsky připomínají 

okvětní lístky slunečnice. Po stranách Assumpty stojí dva andělé s lyrou a loutnou, nad nimi 
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86

 Wohlmann 1891 
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se vznášejí polopostavy andělů s rozvinutými nápisovými páskami s pozdraveními královny 

nebes a paní andělů:„Ave regina celorum“ a „Ave domina angelorum“. Nad Pannou jsou 

polopostavy andělů zpívajících z graduálu. Ve spodní části zaujme šestice andělů natočených 

k nám zády, tak že jsou patrná křídla a hlavičky, které svým tvarem nápadně připomínají 

lístky slunečnice. Monochromní šaty provedené technikou en grisaille se odráží od 

ultramarínového pozadí s ornamentálně naznačenými oblaky. Madona stojí na dnes černém 

půlměsíci, lze předpokládat opadání zlaté folie, i další folia jsou poškozena setřením. 

Na protějším foliu 2r je rubrika „Hore beate marie virginis secundum cosuetudinem 

romane eccle.(sie)“ a iniciála „D“ uvozuje text „Domine labia mea aperies Et os meum 

annunciabit laudem tuam. Rámec zrcadla je v rozích zdoben třemi ornamentálními pletenci. 

V iniciále je Panna Marie před zvěstováním. Klečí před pulpitem s rozevřeným proroctvím, za 

ní je lůžko s baldachýnem, nechybí obligátní kachlová podlaha. Barvy jsou syté, ultramarín 

Mariina pláště a pozadí doplňuje rumělka lůžka a sytě zelený přehoz pulpitu.  

V úvodu kajícných žalmů je na fol. 42v celostranná iluminace s Posledním soudem 

typu Deesis. Kristus ukazující své rány trůní na zlacené a zčásti barvené duze, jeho nohy 

spočívají na menší zlaté sféře. Duha je po obou stranách zakončena jakýmsi velkým modrým 

květem. Mezi klečícími Pannou Marií a sv. Janem Křtitelem se v zemi otevírají obdélné hroby, 

z nichž vystupují drobé polopostavy nahých lidí. Horizont je naznačen přímou linkou. V horní 

části jsou na obláčcích naznačených vlnovkou dva andělé. Z jejich dlouhých trub vycházejí 

dekorativně stočené nápisové pásky s texty patrně „Venite ad iudicium“ a „Surgite vos 

mortui“. Iluminace je značně poškozena setřením. Je provedena technikou en grisaille 

(draperie) s barevně zvýrazněnými detaily Kristovy krve, kříže v nimbu a modrými oblaky. 

Zaujme také čárkované šrafování bleděmodrého pozadí a stejně provedené stínování 

šedobílého pláště Krista. 

Na protějším fol. 43r je rubrika „ Incipiunt septem psalmi penitential(es). Za 

zdobenou iniciálou „D“ pokračuje text „(D)omine ne in furore tuo arguas me neq(ue) in ira 

tua corripias me“. V iniciále je ďábel, který má přes rameno přehozeného hříšníka. 

V krajinném pozadí je štíhlý strom a homolovitý kopec, v popředí sytě zelená hustá tráva. 

Vigilie za zemřelé je uvozena na fol. 59v celostrannou iluminací s pohřební mší 

v kostele. Centrální architektura je symetrická, hledíme frontálně do chrámové lodi s 

ochozem, klenbu nesou subtilní dlouhé sloupky. Katafalk je k nám natočen kratší stranou, 
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kolem něj je po obou stranách skupina mnichů čtoucích mši. V pozadí je měšťanská rodina, 

napravo dva starší muži v čapkách s plnovousy, před nimi dva kapucíni, nalevo opět dva 

kapucíni a v pozadí dva diskutující mladíci. Na grisaillové iluminaci září ultramarínn závěsu za 

oltářem klenby ochozu a rumělka klenby hlavní lodi. Oltář je zahalen sytě zelenou látkou.  

Na protějším listu 60 r je rubrika „Incipit vigilie defunctorum“, pokračuje „Placebo“ a 

rubrika „Psalmus“. Iniciálou „D“ začíná text oficia „(D)ilexi quoniam exaudiet d(ominu)s 

vocem oracionis mee“. V iniciále stojí v krajině na husté zelené trávě rozesmátá smrtka, 

v pozadí je štíhlý strom. 

Na fol. 11r, 21r, 28r, 31r, 34r jsou ornamentálně zdobené iniciály D se stylizovanými 

listy a květy, na fol. 39r iniciála C.  

 

Charakteristika stylu iluminací a bordur 

Tři iluminace jsou provedeny technikou en grisaille, která je nám známá od 

iluminátorů Filipa Dobrého, jako byl např. Jean le Tavernier. Části jsou ovšem zvýrazněny 

sytými barvami, jejichž škála je omezena na rumělku, ultramarín a sytou zeleň, nechybí ani 

zlacení. Grisaille je provedena šrafováním krátkými hustými čárkami. 

Bordury jsou prostě zdobeny, tvořeny filigránovými úponky zcela bez akantů, objevují 

se v nich rozměrnější jednobarevné květy či ornamentálně zpracované plody, na některých 

foliích jahody a větší zlacené lipové či březové lístky, někdy bukové. Na fol. 1v zaujmou 

šedofialové květy bramboříku. Toto pojetí bordur je nezvyklé. 

Na základě srovnání se slohově blízkými rukopisy předopokládáme vznik cimelie 

v oblasti Hainaut a navrhujeme její možné spojení s Marcem Caussinem. Oproti tomu 

Heribert Tenschert, s nímž jsme atribuci konzultovali, uvažuje o vzniku v oblasti Reims a 

nevylučuje ani souvislost s okruhem Mistrů zlatých úponků. 
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Srovnání se slohově blízkými rukopisy 

Kniha hodinek z Newberry Library v Chicagu, Ms. 188 

Iluminátora „Zlaté knihy hodinek“ z Newberry Library v Chicagu ztotožnil James 

Marrow s Marc Caussin z Valenciennes. Kniha hodinek je datována do let 1450-1460. Na 

foliu 75r je zobrazeno Navštívení Panny Marie87. V borduře jsou užity, podobně jako na fol. 

21r v rukopise Osek 65, zářivě oranžová a jasně modrá barva. Srovnáme-li Chicagské 

Navštívení s Assumptou na fol. 1v pražského rukopisu, vidíme zřetelně stejné obličeje madon 

s ostrými nosy, očima blízko sebe a vysokými čely. Obličej Panny na Navštívení se také 

shoduje s obličejem Krista na Deesis v oseckém rukopise (fol. 42v). V horní části chicagského 

Navštívení je nebe naznačeno vlnovkou, jakou nalezneme hojně na pozadí pražské 

Assumpty. Stejně tak náznak krajiny s vysokými štíhlými stromy a homolovitými kopci 

nalezneme v iniciálách na fol. 43r a 64r rukopisu z oseckého kláštera. Bordury kolem 

iluminace s Navštívením jsou bohatěji zdobeny, bordury na fol. 74v s většími plody, květy a 

zlacenými lístky se ovšem nápadně blíží pražskému rukopisu88. 

  

Kniha hodinek podle úzu dámské kapituly v Maubeuge a cisterciácká 

kniha hodinek  W 218 z Walters Art Gallery v Baltimore 

V katalogu flámských rukopisů z výstavy z přelomu roku 2011 a 2012 je publikováno 

fol. 98 z rukopisu z Valencienne ze soukromé sbírky v Belgii89. Kniha je datována do let 1450- 

1460. Na celostranné iluminaci je zobrazeno Zmrtvýchvstání a sestup Krista do očistce. Tvář 

Zmrtvýchvstalého se shoduje s typy obličejů v oseckém rukopise, např. s drobnou Pannou 

Marií na fol. 2r. S tvářemi na iluminacích pražského rukopisu jej spojují tvary nosů i brad, 

stejně jako proporce rukou a tvar vlnovky těla, srovnáme-li Zmrtvýchvstalého s Kristem na 

Deesis na fol. 42r rukopisu Osek 65. 

Oba výše uvedené rukopisy jsou vřazeny do 50.- 60. let 15. století. Na tomto základě 

lze uvažovat i o pozdějším datování rukopisu Osek 65, než jak bylo dříve navrhováno. Oproti 
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tomu nacházíme podobné rysy (drobné oči, ostrý nos, špičatá brada) v cimélii W 218, která je 

v katalogu galerie Walters zařazena do Hainaut kol. 144090. 

 

Kniha hodinek z bruselské královské knihovny, KBR, 10772  

Ke srovnání máme k dispozici iluminaci na fol. 87v, kde je zobrazen poslední soud. 

Vedle tvaru Kristova těla a svatozáře lze srovnat s oseckou cimelií také polopostavy lidí 

vstávajících z mrtvých, stejně jako anděle na nebesích se zahnutými troubami. Nejedná se 

ovšem o takovou stylovou blízkost jako u výše uvedených dvou cimelií od Marqueta 

Caussina. Bordury jsou bohatěji vyzdobeny i tvar zrcadla se odlišuje. Jsou zde tři celostranné 

iluminace, na fol. 13v je zobrazeno Ukřižování. Rukopis byl představen na výstavě v Bruselu 

v roce 2011/2012, a určen jako jižní Nizozemí, Ghent, kol. 1420-1430. Rovněž korpusy na 

Ukřižování jsou proti oseckému rukopisu rozpohybované. 
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Kniha hodinek XXIII G 88 a Mistr Burgundských 

prelátů 
 

Mistr Burgundských prelátů  

„Mistr Burgundských prelátů“ je skupina rukopisů, kterou vytvořila v roce 1975 Nicole 

Reynaud. S tímto přízviskem spojila čtrnáct rukopisů a v následujících letech přiřadila šest 

dalších.91 Dva misály, to Misál Richarda Chambellana, BNF Paris, MS. lat. 879 a misál ze 

Sieny, Bib. Com. Intronati, MS. X.V.I., dva pontifikály, z nichž jeden, Pontifikál Antoine de 

Chalon, je uložen v městské knihovně v Autun, MS. 129 a breviář Jean d´Amboise, 

Chaumont, Bib. Mun., MSS 32-3. Vznikly mezi lety 1475 a 1490 pro několik vysoce 

postavených představitelů církve v burgudských městech Langres, Dijon a Autun. Kniha 

hodinek Sloane MS. 2419 z British Library, kterou blíže pojednáváme v této kapitole, 

následuje úzus z Autun. Dle těchto faktů je zřejmé, že iluminátor pracoval v Burgundsku pro 

prestižní, ale zejména místní klientelu.   

    Dalšími cimeliemi, které Reynaud ke skupině později přiřadila, jsou rukopisy 

z Houghtonské knihovny na Harvard University, Lat. 249, knihu hodinek z Oxfordské Bodleian 

Library, dep. Astor 14 a další tři knihy hodinek, které byly v 80. letech minulého století 

prodány na aukcích92. 

 

Charakteristika stylu 

Reynaud charakterizuje styl Mistra burgundských prelátů jako statické kompozice 

s klidnými, plochými postavami, světlých inkarnátů a měkce modelovaných neexpresivních 

tváří, oděnými v šaty se zalamovanými draperiemi. Gesta jsou poněkud omezená na výraz 

zbožnosti či údivu. Podle Reynaud Mistr upřednostňuje světle fialovou, tmavočervenou, sytě 

modrou, šedou a hnědou zvýrazněné zlatým křížovým šrafováním. Je však zřejmé, že 

rukopisy této skupiny se mezi sebou v kvalitě výrazně liší, iluminátor měl zjevně úspěšnou a 

dílnu, která ovlivnila soudobou burgundskou iluminaci. Tato charakteristika se shoduje se 

                                                           
91

 Reynaud 1975 
92

 Plummer 1982, č. 97, s. 75 



79 
 

stylem knihy hodinek XXIII G 88 snad jen v neexpresivitě tváří, šaty v naší knize hodinek jistě 

nemají zalamované záhyby, aniž by byly zlatě křížově šrafovány. Náš hlavní iluminátor rovněž 

upřednostňuje rumělku, která pro významnější rukopisy skupiny není typická, používá však i 

jemně fialovou. 
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Národní knihovna, Praha, XXIII G 88 (Cim L 119), 

okruh Mistra Burgundských prelátů, 1490- 

1510, obr. 159- 165, 167- 173 

1490- 1510 

Jemný pergamen, 160 mm x 120 mm, 126 folií. Gotická kurziva. 

Vazba: Lepenkové desky potažené kůží, zdobenou po obvodu zlacenou linkou a ornamentem 

s rostlinnými motivy. Na hřbetě, zdobeném rovněž zlacením, v zeleném poli titul Horae. 

Na předním přídeští signatura pražské lobkowiczké knihovny MS 532 a současné signatury 

XXIII G 88 a Cim L 119. 

Rukopis dosud nebyl, s výjimkou zmínky v katalogu Klementina, publikován. 

V Manuscriptoriu je uveden jeho kodikologický popis93. Za upozornění na existenci rukopisu 

děkuji Karlu Stejskalovi. 

Obsah: 2v – 13v, francouzský kalendář; text dále latinsky, 14r- 21r, Lectiones 

evangeliorum; 22r- 66v, Horae beatae Mariae virginis; 68r- 71v, Horae sanctae Crucis; 71v- 

75r, Horae Spiritus sancti; 76r- 92r, Septem psalmi poenitentiales cum litania et oratione; 

93r- 124v, Officium defunctorum; 125r- 126r, Suffragia sanctorum 

 

Iluminace 

Kalendář není iluminován, čísla a neděle jsou zapsány zlatě, měsíce a církevní svátky 

ve francouzštině, významnější jsou zvýrazněny červeně. V části bylo později doplněno 

průběžné datování. 

V rukopise lze zřetelně rozlišit dva iluminátory. První z nich, který vyhotovil většinu 

rozměrných iluminací, je charakteristický malířskou, až impresionistickou lehkostí štětce. Své 

postavy i krajiny naznačuje pouze několika tahy, nemá sklon propracovávat detaily, ani 

zájem o výpravné oděvy či architektonická pozadí. Rámuje miniatury do jednoduchých lišt 
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bez zdobení. Jeho krajiny jsou naznačeny několika tahy štětce. Barevnost je jemná, až 

pastelová, škála poměrně omezená, na šatech dominuje rumělka, ultramarín a zelená. Stěny 

interiérů jsou šedé, členění naznačené několika linkami a šrafováním. Iluminace pokrývají 

většinu zrcadla, pod výjevem je vždy iniciála s třemi řádky textu, bordury zcela chybí. 

Svatozáře vždy provedeny jemnou zlatou linkou a šrafováním v jednom směru. Sumárně 

naznačené interiéry odkazují vzdáleně k École de Rouen. 

14 v, na předchozí stránce uvedeno rubrikou „Inicium sancti evangelii secundum 

Johannem“; zde „In principio erat verbum et verbum erat apud deum“. Sv. Jan na ostrově 

Patmu. Píše svitek, zleva k němu přilétá orel. Ostrov naznačen skaliskem kopírujícím 

víceméně Janovu postavu.  

16 r, „S. Lucam. In illo tempore mittus est gabriel angelus a deo in civitate galilee.“ 

Evangelista sv. Lukáš s býkem. Menší obdélná miniatura ve spodní polovině zrcadla, při 

levém spodním rohu. V horní polovině stránky dokončení textu výňatku ze sv. Jana. 

Miniatura je jednoduše orámována černou linkou. Evangelista sedí v interiéru pod 

baldachýnem, nalevo vedle něj je umístěn býk, z kterého vidíme toliko hlavu a plece. 

18r, „Cum natus est ihesus in betlehem. in diebus herodis regis…“. Evangelista sv. 

Matouš s andělem. Menší obdélná miniatura v horní polovině zrcadla při levém horním 

okraji. Rámována jednoduchou linkou. Přibližně ve zlatém řezu je pole děleno na dvě části, 

ve větší je na pozadí rumělkového závěsu umístěn evangelista s renesanční čapkou na hlavě. 

Nalevo na pozadí niky ve tvaru oslího hřbetu stojí menší anděl se sepjatýma rukama. 

Iluminace částečně poškozena a pravděpodobně restaurována. 

19 v, „S(ecundum) Marcum“. Evengelista sv. Marek se lvem. Menší obdélná miniatura 

téhož rozměru i typu jako na předchozích foliích při levém spodním okraji zrcadla.  

22 r, „Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem (tuam)“, zde 

začínají hodinky Panny Marie. Většinu zrcadla zabírá iluminace se Zvěstováním Panně Marii. 

Panna se modlí u pulpitu v levém dolním rohu, v lehkém prohnutí se otáčí vpravo, odkud se 

k ní snáší holubice Ducha svatého a kde pokleká anděl. Panna Marie je v interiéru, pozadí za 

andělem je krajinné, iluminátor nenaznačuje průhled do krajiny, kulisu interiéru jednoduše 

střídá kulisou krajiny. 
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32 v, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina“, Ad 

laudes, Navštívení Panny Marie. Odehrává se v exteriéru, sv. Alžběta s výrazným bílým 

turbanem na hlavě pokleká před Pannou, je namalována však jen její polopostava. Tváře jsou 

nevýrazné. Dominuje jemně fialová a ultramarín Mariina šatu, okr a rumělka Alžbětina 

oděvu.  

44r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina“, Ad 

primam, Adorace Páně. Panna Marie a sv. Josef s rukama sepjatýma v modlitbě klečí kolem 

nahého dítěte, které je již skutečným novorozenětem. Za Pannou leží volek a oslík, chlév je 

naskicován jako sumární architektura, stěna s gotickými prvky, se slaměnou střechou 

zvýrazněnou zlatým šrafováním. Za Josefem se rozprostírá lehce naznačená krajina. 

48 r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina“, Ad 

terciam, Pastýřská scéna. V popředí klidně sedí pastýř s renesanční čapkou na hlavě, drží 

dudy a levicí naznačuje hovor k dívce s ovečkou v rumělkovém šatě. Tato klidně sedí 

s vlídným výrazem a lehce skloněnou hlavou, mezi nimi se pase stádo oveček, za pastýřem je 

oblé skalisko se zlatě zvýrazněnými lesky na stromech. V pozadí se rozprostírá lehce 

naznačená modrošedá krajina. 

51 v, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina“, Ad 

sextam, Klanění tří králů. Jednoduchá scéna v prvním plánu s Pannou Marií, která drží na 

klíně nahé dítě, u níž poklekají dva starší králové, černý král stojí. Postavu působí jako 

šablona, která je jednoduše předsunuta šabloně chléva a krajiny. Šat Panny Marie je, 

podobně jako šat pastýře na 48r, malován nervní linkou s množstvím zalamovaných záhybů, 

která se na jiných iluminacích rukopisu neobjevuje.  

55r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina“, Ad 

nonam, Představení v Chrámě. 

58v, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina“, Ad 

vesperam, Útěk do Egypta, poškozené folium. 

64r, „Converte nos deus salutaris noster et averte iram tuam a nobis“, Completorium, 

Korunování Panny Marie. 
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72r, „Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam“, Hodinky sv. 

Ducha, Seslání Ducha svatého. 

93r, „Placebo. Dilexi quoniam exaudiet dominus vocem oracionis mee“, Oficium za 

zemřelé, Job na hnojišti navštěvovaný přátely. V prvním plánu je Job, který trpělivě snáší svůj 

úděl, jde téměř o meditativní pozici, strnutí, jednu ruku má v klíně, druhou si klade pod 

srdce, z nebes na něj dopadá svazek zlatých paprsků. V druhém plánu, odděleni kopečkem, 

jsou dvě tříčtvrteční postavy přátel, z nichž první má ruce sepjaté před tělem v rozjímání a 

turban na hlavě. 

 

Druhý iluminátor namaloval jednu miniaturu s Ukřižováním zabírající téměř celé 

zrcadlo a jednu celostrannou iluminaci s modlícím se králem Davidem. Na rozdíl od prvního 

iluminátora nepoužívá rumělku, ale karmín. Proporce jeho postav jsou zkrácené, Zaujmou 

unavené, odulé oči s výraznými víčky. 

68r, „Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam“, Hodinky sv. 

Kříže, Ukřižování. 

75v, celostranná iluminace s modlícím se králem Davidem. Na následujícím foliu 

začíná Sedm kajícných žalmů. Hlava krále Davida je poměrně malá, záhyby jeho šatu měkké. 

V pozadí jsou tři úzké vysoké domy, architektuře věnuje iluminátor zjevně větší pozornost, 

než hlavní mistr tohoto rukopisu. Iluminace je částečně poškozena. 

 

Charakteristika stylu 

Hlavního iluminátora charakterizuje jednoduché rámování silnější lištou, renesanční 

pokrývky hlavy a uvolněná ruka. Karel Stejskal upozornil na podobnost se třetím 

iluminátorem knihy hodinek Knihovny Národního muzea Dušek 27. Iluminace působí 

dojmem sesazování šablon (fol. 22r) a obecně je jejich kvalita nižší, než u Mistra 

Burgundských prelátů.  

Svatozáře jsou vždy naznačeny tenkou linkou a šrafovány jedním směrem. Šaty jsou 

naznačeny širokými tahy štětce, v některých případech je některá z postav zobrazena 
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tradičnějším způsobem, což se iluminátor snaží nazanačit nervní linkou mačkaných záhybů 

(pastýř na fol. 48r, Panna Marie na Klanění tří králů na následující iluminaci, fol. 51v).  

Ruku druhého iluminátora (75v, 68r) lze snadno rozpoznat zpracováním poměrně 

velkých očí s panenkami při výrazném horním víčku a velkých rukou, čela jsou spíše nízká, 

hlavy menší (král David, Ukřižovaný), postavy poměrně tělesné (dtto), téměř zavalité. 

 

Srovnání se slohově blízkými rukopisy 

Kniha hodinek z British Library, Sloane 2419 

Je datována mezi lety 1490-1516(?). Šest celostranných miniatur namaloval Mistr 

Burgundských prelátů, menší iluminace jsou dílenskou prací. Pod celostrannou iluminací je 

vždy větší zdobená iniciála. 

Rukopis Sloane 2419 se dostal nejpozději roku 151694 do majetku Louise de Savoy, 

která byla od šesti let vzdělávána na dvoře své tety, královny Anne de France a byla matkou 

budoucího francouzského krále Františka I., jenž nastoupil na trůn pro smrti Ludvíka XII. 

Louise byla významnou zadavatelkou rukopisů. Krátce po svatbě s Charles d´Angoulême 

v roce 1488 si objednala osobní knihu hodinek (BL Sloane 241). Její skromné věno jí 

nedovolovalo objednávat brzy po svatbě luxusní rukopisy, což je důvodem toho, že rukopis 

není tak skvěle propracován jako její pozdější zakázky, přesto jde o jeden z nejlepších 

rukopisů iluminovaných Mistrem Burgundských prelátů a jeho dílnou. Pražskému rukopisu je 

však Louisina osobní kniha hodinek vzdálena. Mnohem blíže této osobní knize hodinek je 

kniha hodinek Sloane 2419. 

Srovnáme-li fol. 22r z rukopisu z pražské Národní knihovny a fol. 22r z knihy hodinek 

Sloane 2419, oba listy se zobrazením Zvěstování Panně Marii, shledáme četné afinity a spíše 

pohybové a prostorové variace, nežli výrazné stylové rozdíly.  Rukopisu z British Library však 

nepochybně iluminátor věnoval větší péči, danou zřejmě povahou zakázky. Na britské 

iluminaci Panna sedí na jednoduchém podstavci, v pražském exempláři klečí a obrací se 

k andělovi. Písmo v knize, kterou Panna četla, je v obou případech naznačeno rozličným 

způsobem, čárky v britském rukopise, linky v pražském. Pannin plášť je v britském rukopise 
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zlatě šrafován, rovněž karmínový baldachýn nad její hlavou je v britském exempláři zdoben 

květinovou látkou s jednoduše naznačenými kvítky a stočeným závěsem, podobná výzdoba 

je v pražském případě redukována na několik zlatých skvrn na rumělkovém závěsu. 

V Britském rukopise nechybí tradiční rámování výjevu sloupky. Odění i křídla andělů se 

odlišují. Shodují se však oválné typy tváří, sumárně naznačené oči i další obličejové rysy, 

jednoduché šrafované podlahy i typ holubice se vztyčenými křídly. 

Další miniaturou, která se nabízí ke srovnání, je modlící se král David na fol. 72v 

v rukopise z Britské knihovny a nejstarší král z Klanění tří králů na fol. 51v v rukopise 

z pražského Klementina, které spojuje typ stařecké postavy. Ani zde v rukopise Louise de 

Savoy nechybí rámování sloupky či iniciála zdobená květinou, které v pražském případě 

iluminátor neužívá. Král David v britském rukopise je bohatěji oděn, nechybí jemná 

fyziognomie tváře, v pražském případě sumárně podané ani zlaté šrafování. Rukávy jsou u 

Davida šrafovány rovně, zatímco pražský král má na rukávech drobnější mačkané záhyby. 

Iluminátor britského rukopisu opět dává přednost karmínu před zářivou rumělkou. Přesto 

iluminace spojují nejen příbuzné typy, ale rovněž sumárně, malířsky podaná pozadí. Lze tedy 

konstatovat úzkou stylovou afinitu, která směřuje k jediné dílně, ale rozdílnou úroveň a 

pečlivost provedení. 

Pontifikál Antoine de Chalon uložený v Autun, stěžejní dílo tzv. Mistra burgundských 

prelátů, se sice v některých ohledech (obličeje) blíží oběma knihám hodinek, jde ovšem o 

nepoměrně luxusnější zakázku95. Breviář Jean d´Amboise z Chaumont, Bibl. mun., ms. 32-33 

je už Klementinskému rukopisu zcela vzdálený, s výjimkou iluminací kalendáře, které se do 

jisté míry blíží ruce druhého iluminátora pražských knih hodinek96 (oči, zkrácené proporce), 

aniž by je však bylo možné ztotožnit. 

 

Kniha hodinek z Harvard University, Houghton Library, Lat. 249 

V Plummerově katalogu francouzských rukopisů z amerických sbírek97 je publikována 

celostranná iluminace se sv. Janem Křtitelem z výše uvedené knihy hodinek. Plummer ji 

zařadil do skupiny označované jako „Mistr Burgundských Prelátů“. Přestože iluminace není 
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pražskému rukopisu tak blízká, jako kniha hodinek Sloane 2419 pojednávaná výše, je možné 

hovořit o souvislosti. Obličej sv. Jana Křtitele i pojetí svatozáře či křížové šrafování odlišuje 

provedení postavy jak od rukopisu Sloane, tak od rukopisu z pražského Klementina. Hlavního 

iluminátora Knihy hodinek XXIII G 88 a uvedenou iluminaci však spojují jak jednoduché 

rámce výjevů, tak malířsky pojatá krajinná pozadí s oblými skalisky. Je to styl, který vychází 

z Jean Colombe, iluminátora, který dokončil Přebohaté hodinky Jeana de Berry, jak 

dokumentujeme na iluminaci se sv. Markétou z knihy hodinek M. 248 z Pierpont Morgan 

Library, která je umístěna do Bourges, Colombova rodiště, a datována do 70. let 15. století. 
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Kniha hodinek VI Fg 67 z Nelahozevsi a tzv. škola 

Ghent- Brugy 
 

Úvod a shrnutí literatury 

Kniha hodinek, která byla dříve deponována v pražské Národní knihovně, se nachází 

v Lobkowiczských sbírkách na zámku Nelahozeves, kam se dostal z majetku kněžny 

Leopoldiny z Liechtenštejna, princezny Esterházy. Princezně knihu hodinek daroval roku 

1815 velkovévoda Karel August Sasko- Výmarský. Cimélii zahrnuli do Soupisu památek 

historických a uměleckých na roudnickém zámku v roce 1907 Max Dvořák a Bohumil 

Matějka98. Je rovněž zahrnuta v katalogu Rukopisů a vzácných tisků Univerzitní knihovny, 

který sestavila v roce 1966 Emma Urbánková99. V roce 1984 publikovala rozbor rukopisu 

v časopise Umění Jarmila Vacková100. Zatímco Dvořák popsal rukopis jako latinskou 

modlitební knihu, jejíž kalendář poukazuje k remešské diecézi a určil jej jako nizozemskou 

práci 2. polovice 15. století, Jarmila Vacková jej identifikovala jako rukopis tzv. školy Ghent 

Brugy. Upozornila na typické iluzivní bordury s velkými květy a motivy hmyzu, který jakoby 

právě dosedl na stránku. Ke srovnání vybrala rukopis z Bruselské Královské knihovny IV 480. 

Karel Stejskal srovnal rukopis s exemplářem z galerie Tenschert a s rukopisem z Walters Art 

Museum 428, kde nalezl stejné králičí ohrady v iluzivních bordurách. Z tohoto důvodu 

naznačil, že bychom mohli být na stopě iluminátora, kterého nazval Mistrem králičích 

ohrad101. 

 

Tzv. škola Ghent-Brugy  

Významným odborníkem na danou problematiku je Maurits Smeyers, který spolu s 

Jan Van der Stock publikoval v roce 1996 knihu o posledním období flámské iluminace, které 

se počítá přibližně od smrti Karla Smělého a zasahuje hluboko do poloviny 16. století. Pojem 
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„škola Ghent- Brugy“ zavedli Durrieu102 a Destrée103 v roce 1891, dnes je však již zřejmé, že 

miniatury připomínající spíše celostranné obrazy a typické iluzivní bordury s velkými květy a 

hmyzem či šperky nevznikaly zdaleka jen v těchto dvou centrech, iluminace tohoto typu se 

rozšířila v celém jižním Nizozemí, vedle Antverp a Lovaně na severu zasahovala i do Tournai 

v nejjižnějších částech burgundského státu. Paul Durrieu skupinu určil podle rukopisů 

souvisejících s breviářem Grimani, které vznikly na přelomu 15. a 16. století. Friedrich 

Winkler v roce 1925104 styl viděl spíše v dobové produkci Brug, než Ghentu, dále se iluminací 

zabýval Frédéric Lyna v roce 1933105 a v roce 1979 Georges Dogaer zavádějící označení zcela 

vyvrátil106. Maurits Smeyers a Jan Van der Stock v 1996 mluví o období Ghent-Brugy107 a 

v roce 2003 již Thomas Kren a Scot McKendrick v katalogu výstavy v muzeu Getty toto úzce 

vymezující označení vůbec nepoužívají.  

Proměnu stylu flámské iluminace 70. let jsme popsali ve stati o burgundských 

vévodech a iluminaci v úvodu této studie. Zdůraznili jsme častý výskyt dramatického 

přiblížení ve zvětšených polopostavách i vzrůstající realismus, výjevy působí bezprostřední 

monumentalitou, postavy jsou individualizované, což má za úkol především zvýšit osobní 

účast diváka.  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. Nejcharakterističtějším rysem tohoto stylu je 

iluminace bordur vyplněných trompe l´oeil, které vrhají stíny a vytvářejí tak inovativně dojem 

trojrozměrnosti. Mohou to být architektonické prvky, nástroje Kristova umučení, poutnické 

odznaky, drobná zvířata, hlavy umrlců či lebky, drahé kameny, drobné žánrové scény, nápisy, 

keramické nádoby, králičí ohrady, paví peří či mušle. Vedle Huga van der Goes ovlivnili tento 

typ zobrazování Hans Memling a Gérard David. Krátce po roce 1500 se objevují renesanční 

motivy jako ghirlandy, kartuše a putti. O dvou nejvýznamnějších iluminátorech tohoto 

období, Simonu Marmionovi a Mistru Marie Burgundské, jsme pojednali rovněž v úvodním 

přehledu flámské iluminace, stejně jako o Mistru drážďanské knihy hodinek, Alexandru a 
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Simonu Beningovi. Otec a syn Beningovi jsou spolu s Gérardem Davidem autory více než 

stovky iluminací v breviáři Grimani, které podnítili koncem 19. století jednoho ze zakladatelů 

bádání o frankoflámské iluminaci Paula Durrieu k formulaci charakteristických rysů celé 

iluminátorské školy, jak je uvedeno výše.  

Produktivní iluminátor Simon Bening se soustředil zejména na výzdobu knih hodinek. 

Jeho krajiny v bohatě zdobených kalendářích jsou charakteristické mistrným zachycením 

atmosféry a různých ročních období a působí dojmem hloubky. Byl rovněž skvělým 

koloristou. Zobrazení krajiny se stalo pro celý stylový proud charakteristickým znakem, 

stejně jako iluminace kalendáře, které patrně byly ovlivněny Přebohatou knihou hodinek 

vévodů z Berry, která se v tomto období nacházela ve sbírce Markéty Rakouské 

v Mechelen108.  Často je realistické krajiny možné identifikovat. 

V současné době existuje více než tisíc rukopisů iluminovaných v tzv. stylu Ghent- 

Brugy. Knihy vznikaly většinou pro trh, především modlitební knihy a knihy hodinek, kde 

iluminátoři nechávali běžně místo na pozdější umístění znaku majitele. Tento styl byl rozšířen 

nejen v jižním Nizozemí, ale byl hojně imitován i v dalších oblastech. Knihy byly ve velkém 

vyváženy do Holandska, Porýní, Itálie, Katalánska, Portugalska i do Anglie. 
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Lobkowiczská knihovna, Nelahozeves, dříve 

Národní knihovna, Praha, VI Fg 67, Mistr 

modlitebních knih kol. 1500, kol. 1500- 1510, 

obr. 176- 177, 179, 182- 183, 185- 186, 188- 189  

Okruh Mistra modlitebních knih kol. 1500, kol. 1500-1510 

Pergamen, 130 mm x 90 mm, 206 folií.  

Kniha je vázána v červené safiánové vazbě z 19. století. 

Paginace je z 19. století, 412 stran. 

Mariánské hodinky podle římského úzu.  

 

Illuminace 

Stav iluminací je velice dobrý, poškození jsou minimální. 

Kalendář : p. 2-3, leden; p. 4-5, únor; p. 6-7, březen; p. 8-9, duben; p. 10-11, květen; p. 12-13, 

červen; p. 14-15, červenec; p. 16-17, srpen; p. 18-19, září; p. 20-21, říjen; p. 22-23, listopad; 

p. 24-25, prosinec; 

Stránky kalendáře jsou lemovány iluzivními bordurami, pod kolumnou jsou vždy ve 

výřezu na foliu verso sezónní práce a činnosti (muž u krbu, okopávání révy, stromů, postříž, 

muž hrající serenádu, senoseč, žně, prosypávání obilí sítem, nalévání vína do sudu, setí, 

pasák ovcí, zabíjení vepře). Na foliu recto dvojstrany je pak znamení zvěrokruhu. Bordury se 

tematicky vztahují k měsícům, leden je charakterizován suchým akantem, červen drobnými 

karafiáty, září hroznovým loubím. Na vyobrazení měsíce března jsou v bordurách jahodové 

šlahouny a květy, na které dosedají motýli a mouchy. Jak hmyz, tak květy vrhají stín a 

některé vyrůstají z travnaté plochy při patě stránky. V iluminaci měsíce října je tato výzdoba 

nahrazena zobrazením ptáků, slepic hledajících zrníčka a otevřených ptačích klecí. 

Symbolický výklad předmětů v bordurách by jistě mohl jít i dále, jak píše Maurits Smeyers, 

fialky lze číst jako poukaz na pokoru a kosatce na čistotu. Mouchy mohou být symbolem 
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nečistých sil a pomíjivosti života, stejně jako dokladem mistrného zvládnutí malířského 

řemesla a důkaz vynikajícího talentu iluminátora109. 

Následují celostranné iluminace na verso folia, na recto následujícího folia vždy začíná 

text dané modlitby. Na p. 26 je nápis „Deum time, paupes sustine, memento finis“. Na p. 28 

je v architektonickém rámci monumentální poprsí žehnajícího Krista jako Salvator Mundi. 

V prostoru před ním je studně života na zeleném trávníku. Kristus drží v levé ruce křišťálovou 

sféru, pravicí žehná. Jeho oči mají tvar protažených mandlí a hlava je obklopena nimbem, 

kde paprsky vybíhají do pěti stran ve tvaru hvězdy. Iluminace uvádí modlitbu „Ad 

salutandem faciem Jesu Christi“. V architektonickém rámci jsou zasazeny štíty symbolizující 

církevní a světskou moc, nalevo je štít podložen zkříženými klíči, nad ním je tiára, napravo je 

nad štítem koruna, dle Vackové „krále králů“.  Oba štíty jsou zdobeny pěti rudými puntíky, 

dle Vackové symboly pěti Kristových ran. Vacková v zobrazení vidí „Eyckovské reminiscence“, 

které se vztahují k dnes ztracenému originálu Jana van Eycka v Brugách, jenž je nám znám 

z četných kopií. Je na něm poprsí Krista s filigránovou svatozáří. Hans Memling a Gérard 

David k poprsí přidali ruce a transformovali Eyckovské zobrazení na obraz Salvatora Mundi, 

spasitele světa, který pravicí žehná a v levici drží křišťálovou sféru. Zobrazení Krista jako 

Spasitele světa zcela obvykle v knihách hodinek kolem roku 1500 uvozovaly hymnus „Salve 

sancta facies“, po kterém obvykle následoval „Ave facies praeclara“. Jak uvedený eyckovský 

model, tak transformované zobrazení Krista Spasitele najdeme už ve Vrelantově brugské 

dílně v kol. roku 1460 v rukopise z Rakouské národní knihovny ve Vídni (ÖNB, Cod. 1987, fol. 

230v a S.n. 13243, fol. 15r)110. Naše zobrazení z nelahozeveského rukopisu zjevně vychází 

z modelu Gérarda Davida, jak se objevuje v knize hodinek ÖNB, Cod. 1858 na fol. 14v. 

Shoduje se tvar obličeje i čela, pozice těla a typ svatozáře. Draperie i architektonický rámec 

jsou v rukopisu z Nelahozevse značně zjednodušeny.  

V borduře druhé paginy dvojstrany na p. 29 je interiér chrámu, v němž kněz 

z kazatelny ukazuje Kristův obraz, veraikon držený andělem. Výjevy v bordurách, které se 

tematicky vztahují k hlavní iluminaci a případně ji doplňují, jsou v tomto stylovém proudu 

velmi časté. Další iluminací je Ukřižování na p. 34, které zahajují hodinky sv. Kříže, v borduře 

jsou nástroje Kristova umučení. Na p. 48 je zobrazeno Seslání Ducha svatého, kterým se 

započínají hodinky Ducha svatého. 
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Mariánskou mši uvozuje na p. 60 obraz trůnící Madony pod brokátovým 

baldachýnem. Hlava madony je korunována toliko čelenkou, která ji chrakterizuje jako 

Pannu. Je oděna v šat barvy pařížské modři. Nahému dítěti, které vystavuje na svém klíně, 

nabízí zlaté jablko. V poličkách po stranách jsou jako zvětšené detaily růženec, váza a 

květináč s poměnkou. Pod kolumnou se oblouky otevírá průhled do krajiny, na stole 

v popředí je páv s korály růžence a květinou v květináči. Hodinky Panny Marie na p. 84 

zahajuje iluminace se Zvěstováním Panně Marii. Laudy doprovází na p. 122 Navštívení. Primy 

jsou uvozeny na p. 146 výjevem s Narozením Páně. V jednoduchém rámci se segementovým 

vrcholem obtaženém jednoduchou červenou linkou je pohled na Adoraci dítěte. Panna 

Marie a sv. Josef klečí kolem nahého Ježíška na zemi, z něhož vychází zlaté paprsky. Stejným 

způsobem je zobrazena Mariina svatozář, tedy ne vyzlaceným kruhem obvyklým u starší 

vrstvy rukopisů, ale jemnými zlatými paprsky vycházejícími z hlavy. Děravou střechou chléva 

na Ježíška dopadají paprsky Božího světla. V pozadí mezi Pannou Marií a sv. Josefem leží 

volek a oslík. Meditativní scéna je nám přiblížena bez zbytečných narativních detailů. 

V bordurách p. 146 a 147 je květináč s červeným karafiátem, fialky a modré kvítky a vedle 

hmyzu také šneci. 

Na p. 158 je v úvodu tercií umístěno Zvěstování pastýřům. Následuje iluminace 

s klaněním tří králů na p. 170, které uvádí sexty. Dvojstrana 170-171 je v bordurách zdobena 

obrazem krajiny, ve spodní části jsou králičí ohrady. Iluminátor Klanění nemá přílišný cit pro 

proporce, ale snaží se o renesanční oživení kompozice v rozmístění králů a natočení jejich těl. 

V pozadí stojí sv. Josef, Klanění je zasazeno do ruiny. Na p. 170 je ve středu králičí ohrady 

v borduře rybníček s husami. Králíci mají nápadně protáhlé čenichy. Na p. 171 jsou králíci 

v ohradě loveni loveckými psy, dravý pták loví husu. Po horní hraně zrcadla s textem se honí 

dva psi. 

Nony zahajuje na p. 180 Představení v Chrámě a nešpory na p. 190 Vraždění 

neviňátek. Zobrazení městských domů v pozadí imituje ve zjednodušené formě Gérarda 

Horenbouta. Je poměrně realistické, domy jsou velké a jsou nám přiblíženy. Iluminátor 

neuměle nasadil ženě v popředí turban, záhyby jejího šaty jsou poměrně tvrdé. Uprostřed 

stojí dva biřici vytrhávající matkám děti z náručí, zaujmou lesky jejich nízkých helmic. 

V bordurách dvojstrany 180-181 jsou po stranách stromy, na jedné straně je zobrazen muž, 

který šplhá vybrat hnízdo, v druhé borduře již slézá s ptáčátkem v ruce. Tematický vztah 
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k hlavní iluminaci je zjevný. Ve spodní části jsou fantaskní zbrojnoši s akantovými ocasy, kteří 

zabíjejí nestvůru a draka. V krajinném pozadí je město s věžovitými stavbami a na nebi jsou 

naznačeni drobní ptáci. 

Completorium na p. 207 začíná iluminací s Útěkem do Egypta na p. 206. Následuje 

iluminace na p. 218, kde je mariánské oficium uvedeno Korunováním Panny Marie. Sedm 

kajícných žalmů uvádí obvyklé zobrazení krále Davida v modlitbě. V borduře dvojstrany na p. 

219 je v ohradě v jezírku s kachnami i nahá Betsabé s poněkud naivním výrazem tváře. 

Zrcadlo s iluminací zobrazující krále Davida je nalevo lemováno neurčitě zpracovaným 

renesančním architektonickým rámcem s fontánou, pod kolumnou je jezírko s husama. 

Krajiny dvojstrany na sebe nenavazují, i když jsou si velmi podobné. 

Vigilie za zemřelé je ilustrována na p. 280 vzkříšením Lazara, modlitby ke světcům na 

p. 361 Kladení do hrobu. V iniciále p. 362 je zobrazena pieta. Poslední celostrannou iluminací 

je Mše sv. Řehoře na p. 380.  

Následují iniciály s polopostavami světců, a to na p. 384 sv. Michal, p. 385 sv. Jan 

Křtitel, p. 387 sv. Petr a sv. Pavel, p. 388 sv. Jakub, p. 390 sv. Antonín, p. 391 sv. Vincenc, p. 

393 sv. František, p. 394 sv. Anna, p. 395 sv. Kateřina, p. 397 sv. Máří Magdaléna, p. 398 sv. 

Barbora, p. 400 sv. Lucie, p. 401 sv. Markéta, p. 402 všichni svatí, p. 404 sv. Athanasius. 

 

Charakteristika stylu a bordur a srovnání s rukopisy 

tzv. školy Ghent- Brugy 

Hodinky drobného formátu jsou bohatě iluminované a stávají se tak skutečným 

šperkem. Zatímco renesanční architektury jsou nám přiblížené, postavy je již téměř mohou 

obývat a jsou oproti starší běžné produkci pěkně propracované, architektonické rámce 

v bordurách jsou značně zjednodušené (p. 28, 60).  

V barevnosti převažují jasné lomené tóny temně růžové, akvamarínu a smaragdové 

zeleně, objevuje se i zlacení. Bordury se často tematicky vztahují k hlavnímu výjevu. Vedle 

architektonických rámců jsou zde obrazy krajin, které jakoby byly pod zrcadly s miniaturou a 

textem podloženy, či výplň velikými botanicky určitelnými květy, velkými lesními plody a 

iluzivně podaným hmyzem. 
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Jasné rozlišení rukou na iluminátora hlavních iluminací a iluminátora bordur, jak jej 

konstatuje Vacková, je zcela běžné, bordury obvykle prováděli specialisté. Některé iluminace 

zjevně vychází z dílny Gérarda Davida (p. 28). 

Ve Walters Art Gallery v Baltimore je uložena kniha hodinek W 428, která je téměř 

totožná s nelahozevským rukopisem111. Je datována okolo roku 1500. V iluminacích se 

objevují jen drobné variace. Můžeme porovnat např. muže s loutnou hrajícího pod oknem 

serenádu v iluminaci měsíce května v kalendáři obou rukopisů. Zcela shodně jsou 

namalovány i bordury. V iluminaci měsíce října je v obou rukopisech setí, postavy i zasazení 

do krajiny stejně jako pytel se zrním na poli jsou opět téměř totožné. Na foliu 14v se nachází 

Salvator Mundi, v obou rukopisech téhož typu se stejným hvězdovým tvarem svatozáře, ve 

W 428 se jen lehce odlišuje architektonické rámování s oslími hřbety a kraby a není zde 

studna života jako na p. 28 v lobkowiczké cimélii. Na fol. 38v nacházíme téměř shodné 

rámování s vázami, šňůrami perel, květy a pasoucím se pávem, chybí zde průhled do krajiny 

z nelahozevské knihy hodinek (p. 60). Narození a Klanění tří králů již není totožné, lze 

konstatovat pouze stylovou souvislost, postavy na těchto iluminacích ve W 428 jsou více 

podsadité. V obou rukopisech se ovšem objevují naprosto shodné králičí ohrady, králíčci mají 

protažené uši a čenichy do špičky (W 428, fol. 88r). Taktéž u nešpor na Vraždění neviňátek 

jsou postavy ve W 428 o málo podsaditější, nicméně se zde v obou rukopisech objevuje 

klečící žena s neuměle nasazeným turbanem. Podle katalogu Walters Art Gallery souvisí W 

428 s mistrem modlitebních knih kol. 1500, což je vysoce kvalitní iluminátor. V Rotschildově 

modlitební knize v Národní knihovně v Melbourne (dříve ÖNB, Vídeň, 2844), kterou 

namaloval uvedený mistr, nacházíme na fol. 211v stejného fantastického rytíře s akantovým 

ocasem, který bojuje proti draku se zobanem jako v borduře pod Vražděním neviňátek 

z Nelahozevse. Náš rukopis však není proveden se stejnou jemností, není zde např. zčeřená 

vodní hladina. Na foliu, které následuje Vraždění neviňátek je jak ve W 428 tak v VI Fg 67 

strom s ptáky, ve W 428 je však na ornamentálním pozadí. Pod stromem sedí králíček. V VI 

Fg 67 je iluminace mnohem sofistikovanější, s motivem vybírání ptačího hnízda, zápasem a 

realistickým krajinným pozadím. Konečně, ve W 428 nalézáme na počátku Sedmi kajícných 
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žalmů taktéž nahou Betsabé, král David na ni ovšem patří z okna svého paláce. Zde je opět 

nelahozevská iluminace sofistikovanější, bordury s květy nahradil obraz krajiny s jezírky. 

Jedním z nejvýznamnějších rukopisů Mistra modlitebních knih okolo 1500 je Román o 

růži z British Library, Harley Ms. 4425 (1490- 1500). Podsadité ostavičky vesničanů 

pracujících na poli v kalendáři (senoseč, červen) se nápadně blíží iluminacím kalendáře VI Fg 

67. 

Kniha hodinek W 427 s W 428 úzce souvisí. I zde se vyskytují králičí ohrady, jde však o 

jinou ruku ze stejné iluminátorské dílny. Kniha byla vystavena v rámci výstavy Manuscript 

Illumination in Flanders v roce 1992. Byla zařazena do Brug a její vznik byl odhadnut na 

období okolo roku 1510112. Na fol. 115v je zobrazen Útěk do Egypta, který můžeme velmi 

dobře porovnat s nelahozevským rukopisem. Zcela jistě nejde o téhož iluminátora, ale 

vidíme, že např. oslíci na obou iluminacích jsou si velmi podobní (protažené uši, postoj), 

s dílčími rozdíly (protažený krk ve W 427). Stejně tak jsou variací postavy Josefa a Marie a 

také krajina v pozadí s několika ptáky v oblacích. Výzdoba bordur se neliší, v obou případech 

nalezneme hnědé můry a bělásky, stejně jako identické dosedající mouchy a hlemýždě. 

V knize hodinek W 427 najdeme na fol. 15v také polopostavu žehnajícího Krista zobrazeného 

jako Salvator Mundi, s křišťálovou sférou, která se svojí ozdobnou svatozáří blíží ztracenému 

eyckovskému originálu. Nelahozevský Kristus oproti tomu zcela zjevně kopíruje variantu 

Gérarda Davida.  

Bordury na p. 60 se blíží ve zjednodušené formě rámování folií 40r a 189r v knize 

hodinek Johanny Kastilské (BL, Londýn, Add. Ms. 1889), kde jsou přiblížené vázy a šperky na 

poličkách podloženy monochromním pozadím růžové a pařížské modře. Pod kolumnou se 

v obou případech pase páv, na stole jsou velké červené korále.  

V knize hodinek Croy Arenberg z Brug konce 15. století se na fol. 204 vyskytuje znak 

kněžny Ludmily z Lobkovic z roku 1841. Kalendář se řídí územ Salisbury, je tedy možné, že 

rukopis, který Thomas Kren charakterizuje jako jeden z vrcholů flámské miniatury, vznikl pro 

anglického objednavatele. Můžeme porovnat dvojstranu 50v- 51r z tohoto rukopisu a p. 146- 

147 z cimelie z Nelahozevsi. V bordurách se objevují tytéž květy, karafiáty, pomněnky ad. i 
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motýli, podobní jsou i Ježíšci na obou iluminacích, stejně jako pojetí draperie Mariina pláště. 

Zcela odlišné jsou však obličeje postav, které jsou v hodinkách Croy- Arenberg jemnější. 

V posledně jmenované knize hodinek je také polopostava žehnajícího Krista v rámci jako na 

p. 28 našeho rukopisu, iluminace je však rovněž jemnější, orámována filigránem, Kristův šat 

je zde sepnut nádhernou sponou. 

Srovnání s hodinkami Borgia KBR IV 480, které navrhuje Vacková, zůstává pouze na 

obecné úrovni, publikované iluminace jsou komplexněji a náročněji zpracovány, zejména 

v oblasti pozadí, kde se, na rozdíl od našeho rukopisu, objevují doprovodné postavy113.  

Kniha hodinek z maďarského benediktinského opatství v Pannonhalma (Kodex 

disziteze II) je atribuována, poněkud široce, Alexandru či Simonu Beningovi114. Na stránkách 

výstavy rukopisů montrealské univerzity jsou publikována folia 144v s vražděním neviňátek a 

145r se zdobenou iniciálou a typickou bordurou, kde se vedle motýlů a macešek pod 

kolumnou pase na červených bobulích páv. Pojetí postav na 144v připomene figury 

kalendáře nelahozevského rukopisu, zejména zkrácenými proporcemi podsaditých postav. 

Výplň bordur s pomněnkami a dosedajícími mouchami se v obou případech zcela shoduje, 

což v této stylové vrstvě není vzácné.  

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
113

 obr. publ. in Vacková 1984. 
114

 http://www.bib.umontreal.ca/cs/expositions/livres-heures/pannonhalma.htm, konzultováno 27.2. 2016. 

http://www.bib.umontreal.ca/cs/expositions/livres-heures/pannonhalma.htm
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Kniha hodinek VI D 25 a Jean Pichore 
 

Úvod a shrnutí literatury 

O knize hodinek psal Karel Stejskal v článku o francouzských iluminátorech z pražské 

Národní knihovny pro Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte v roce 1993115. O rok dříve 

publikoval méně obsáhlý článek na toto téma v periodiku Dějiny a současnost116. Na obálce 

periodika byla reprodukována barevná iluminace s útěkem do Egypta. Celostranná iluminace 

se svatým Janem na fol. 14 a je publikována v reprezentačním katalogu Národní knihovny 

zpracovaném Petrem Voitem117. 

 

Jean Pichore a tzv. École de Rouen 

Pařížský iluminátor Jean Pichore je poprvé zmíněn v účetní knize kardinála Georges 

d´Amboise v letech 1502- 1503 jako „enlumineur et historieur“ „demeurant à Paris“. Je 

dokumentován jako iluminátor Chants royaux pro Louise de Savoy118 a dvou iluminací 

v Augustinově pojednání O obci Boží kardinála a rouenského arcibiskupa Georges d´Amboise 

(BNF, Paříž, Lat. 2070). Bývá ztotožňován s Mistrem Petrarcových Triumfů a kladen do 

souvislosti s tzv. École de Rouen. V roce 1982 Plummer od Mistra Petrarcových triumfů 

odlišil Mistra Morgan 85, v roce 1992 Eberhard König přiřadil Mistru Petrarkových triumfů 

domunentované jméno Pichore a odlišil jej od dalšího mistra, kterého nazval Mistrem Flavia 

Josefa (Paříž, Mazarine, ms. 1581), což je, dle osobního sdělení Caroline Zöhl, táž osobnost, 

kterou vydělil Plummer. V roce 1993 Avril a Reynaud charakterizovali ve svém katalogu 

Mistra Petrarkových triumfů, kterému připsali Flavia Josepha a Remedes de l´une et de 

l´autre fortune a ponechali Mistra Morgana 85. Caroline Zöhl se pokusila koncept Mistra 

Morgana 85 zcela opustit a včlenit jej do díla Jean Pichore a oddělit jej od Mistra Petrakových 

                                                           
115

 Stejskal 1993, s. 722- 724. 
116

 Stejskal 1992.  
117

 Voit 1990, s. 133, obr. 200. 
118

 Avril, Reynaud, 1993, s. 282. 
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triumfů. Dosud však žádný badatel dílo Jean Pichore a Mistra Petrarkových triumfů 

systematicky nerozčlenil. Oba vycházeli z iluminace v Tours, zejména z Poyera, ale také 

z Bourdichona, v Bourges, ze Jean Colombe. Zdá se, že oba byli činní od 80. až 90. let 15. 

století a mizí po roce 1510. Poslední zmínka o Pichorovi je z roku 1521, ale v této souvislosti 

není zmiňován žádný rukopis. Hovoříme tedy o dílenské souvislosti či okruhu. 

Rouenskou školou byly Ritterem a Lafondem označeny rukopisy, které vznikly 

v Rouen počátkem 16. století pro Ludvíka XII, jeho manželku Anne de Bretagne a jeho 

ministra, kardinála Georges d´Amboise, arcibiskupa v Rouen119. Lze říci, že války s Itálií 

přispěly k objevení italské kultury. Kardinálovi se podařilo získat významnou část knihovny 

aragonských králů z Neapole. Z let 1502 a 1503 jsou dochovány účty se jmény iluminátorů, 

kteří pracovali podle italských předloh pro kardinála. Pro jejich práci je typické renesanční 

rámcování, iluminace však pokračují ve francouzské Bourdichonově tradici. Jean Bourdichon 

(kol. 1457- 1521) vedl po čtyřicet let produktivní dílnu v Tours, jeho styl se rozšířil i mimo 

toto město. Pracoval pro čtyři francouzské krále, Ludvíka XI., Karla VIII., Ludvíka XII. a 

Františka I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
119

 Ritter, Lafond 1913. 
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Národní knihovna, Praha, VI D 25, Paříž, okruh 

Jean Pichore,kol. 1500- 1510, obr. 203- 215, 

217, 219, 222, 226- 227, 229- 259 

Okruh Jean Pichore (Jean Poyet/ Maître de Martainville), Jacques de Besançon a další 

iluminátor, kol. 1500- 1510 

Rukopis psaný na jemném pergamenu je poměrně velký, 240 mm x 157 mm, 161 folií.  

Vazba z 18. století, dřevěné desky potažené červenofialovým sametem, místy 

odřeným.  

Text je psán latinsky, malá část francouzsky, v jednom sloupci. Schází dvě folia a 

konec rukopisu. Kalendář je podle úzu z Rouen, mariánské officium následuje římský úzus. 

Obsah: 2r – 13v, kalendář, svátky jsou psány francouzsky, nejvýznamnější zlatě, 

ostatní střídavě modře a červeně; 14r-20r Výňatky z evangelií, odsud text latinsky; 20r- 27r 

Orationes uvedené na 20r textem „Oratio devotissima ad beatam virginem Mariam“, na 20v 

„Obsecro Te“, na 24r „O Intemerata“;  

28r- 85r hodinky Panny Marie (Horae Beatae Mariae Virginis):  28r-36v, Ad 

matutinum, „Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam“; 36v, 

Responsorium, „In deliciis tuis sancta dei genitrix“; 36v- 45v, Ad laudes; 45r, De omnibus 

sanctis antiphona, „Sancti dei omnes intercedere dignemini pro nostra omniumque salute 

anime omnium fidelium defunctorum per misericordiam dei et cetera. Pater noster.“; 45v- 

49v, Ad primam; 49v- 53v, Ad tertiam; 53v- 57v, Ad sextam; 57v- 61v, Ad nonam; 61v- 67v, 

Ad vesperas; 67v- 72v, Ad completorium; 73r- 78v, Tres psalmi sequentes cum suis 

antiphonis dicuntur Martis et Veneris ad matutinum. Antiphona. „Specie tua“, „Psalmus 

David“, „Eructavit cor meum“; 76r, Isti tres psalmi sequentes cum suis antiphonis dicuntur 

Mercurii et sabbati. Antiphona. „Gaude Maria“, „Psalmus“, „Cantate domino canticum 

novum“; 78v, Absolucio, „Precibus et meritis ut supra.“; 79r, „In adventu domini officium 

beate Marie dicitur modo predicto exceptis specialibus in tempore inferius ordinatis. Ad 

vesperas primi sabbati de adventu domini usque ad vigiliam Nativitatis domini agitur 

officium modo subscripto. Sabbato ante primam dominicam de adventu ad vesperas.“; 80v, 

„Ad matutinas omnia dicuntur sicut ante adventum usque ad lectiones excepta antiphona 
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noni psalmi que est“ a incipit „Post partum“; 83v, „Item notandum est, quod adventus 

domini semper incipit in dominica proximiori festo sancti Andree sive sit ante, sive post ... 

Ulterius notandum est quod a vigilia Nativitatis domini usque ad Purificacionem beate Marie 

fit officium sicut ante adventum excepto quod per omnes horas dicitur hec oracio“ a incipit 

„Deus qui salutis“; 85r, „Sciendum est, quod a vigilia pasche usque ad Ascensionem domini 

fit officium beate Marie sicut ante adventum domini excepto quod ad Benedictus et ad 

Magnificat et ad Nunc dimittis et in fine cuiuslibet hore dicitur hec antiphona“ a explicit 

„Regina celi letare alleluja, quia quem meruisti portare alleluja, resurrexit sicut dixit alleluja, 

ora pro nobis deum, alleluja“; 

86r- 91v Hodinky sv. Kříže (Horae sanctae Crucis); 92r- 97r Hodinky sv. Ducha (Horae 

Spiritus sancti); 98r- 113r, Žalmy, litanie a modlitby (Psalmi, litania et orationes): 98r, 

poškozený incipit, dále „niam exaudivit dominus vocem fletus mei, exaudivit dominus 

deprecationem meam, dominus oracionem meam suscepit“; 106r, Litanie, „Kyri eleison, 

Christe eleison“; 110r, „Agnus dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis domine“; 111v, 

Oracio, „Deus cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem 

nostram“; 113r, Oracio, „Omnipotens sempiterne deus qui vivorum dominaris simul et 

mortuorum omniumque misereris omnium delictorum suorum veniam et gaudia consequi 

mereantur eterna per dominum nostrum et cetera“ 

113v- 147v Vigilie za zemřelé; 147v- 160v, Antifony, versus, responsoria a modlitby ke 

světcům: 147v-148v, De sanctissima Trinitate antiphona; 148r- 148v Te Deum; 149r- 160r 

antifony, modlitby ke světcům, začíná O sv. Janu Křtiteli;  

Na předním přídeští je kromě současné signatury i štítek zámecké knihovny Sychrov s 

označením umístění a heraldickým exlibris Alaina knížete z Rohanu z roku 1911120. 

Na foliu 1r je francouzský přípis psací kurzivou: „Ce livre d´heures faisait partie de la 

Bibliothèque du Maréchal de Gié au château du Verger. Il a été envoyé par M. le prince de 

Rohan à Madam la princesse de Guemené sa belle fille qui l´a remis à la Bibliothèque de M. 

le Maréchal prince de Soubin le 20 juin 1763“ 

                                                           
120

 Přepis latinských textů, řazení hodinek a některé technické údaje korigovány dle popisu na manuscriptoriu 
vytvořeném v roce 2005, 
http://mscripthq.nkp.cz/documentrepository/manuscriptorium/I/NKCR__VI_D_25________2JJI/MISC/VI_D_25
________2JJI_CZ.XML, konzultováno 11.1. 2016 

http://mscripthq.nkp.cz/documentrepository/manuscriptorium/I/NKCR__VI_D_25________2JJI/MISC/VI_D_25________2JJI_CZ.XML
http://mscripthq.nkp.cz/documentrepository/manuscriptorium/I/NKCR__VI_D_25________2JJI/MISC/VI_D_25________2JJI_CZ.XML
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a dále kaligrafickou okrouhlou fakturou: „Ce Maréchal de Gié si connu dans l´histoire, 

est le fameux Pierre de Rohan Duc de Nemours et Comte de Guise, il était le second fils de 

Louis I de Rohan Seigneur de Guémenée et a été le fondateur de la Branche de Rohan-Gié 

Branche Cadette de la Branche ainée de Guémenée.“ 

Pod textem je doplněno kaligrafickou okrouhlou fakturou německy: „Geb: 1453 – 

gest: 1513“  

Je zde rovněž razítko „Bibliothek Schloss Sichrow.“ 121 

 

Původ rukopisu 

Díky přípisu na foliu 1r je znám původ rukopisu. Patřil Pierrovi de Rohan, Maršálovi de 

Gié na zámku Verger, odkud se dostal na zámek Sychrov pravděpodobně s Karlem Alainem 

Gabrielem Rohanem, který se stal novým majitelem Sychrovského zámku v roce 1820. 

Rohanové jako zástupci jednoho z nejmocnějších a nejvlivnějších francouzských rodů, byli 

přímými bratranci francouzských králů (nosili titul „princů z královské krve“), opustili Francii 

po francouzské revoluci a usadili se v rakouské monarchii. 

Pierre de Rohan, řečený Maršál de Gié se narodil pravděpodobně roku 1451 (v přípise 

v rukopise uvedeno o dva roky později, jde zřejmě o údaj z 19. století) a zemřel 1513 v Paříži. 

Dále nosil titul vicomte de Fronsac, díky sňatku rovněž comte de Guise. Byl nejstarší synem 

rodu Rohan- Guémenée, starší větve rodu Rohanů z Bretaně. Jeho otcem byl Ludvík I., pán 

na Guéménée. Po otci byl spřízněn s Du Guesclin. Po matce pocházel z rodu Montauban, byl 

tedy potomkem dvou nejstarších a nejmocnějších rodů ve francouzském království. Jeho 

matka Marie de Montauban byla vnučkou Bonny Visconti a blízkou příbuznou frnacouzské 

královny Isabely Bavorské. Z matčiny strany byl Pierre de Rohan vnukem admirála de 

Montauban, spolupracovníka a přítele francouzského krále Ludvíka XI.  

                                                           
121

 Překlad francouzského textu: „Tato kniha hodinek byla součástí knihovny Maršála de Gié na zámku Verger. 
Byla poslána panen knížetem de Rohan paní kněžně de Guemené, jeho vnučce, která ji předala do knihovny 
pana Maršála knížete ze Soubin 20. června 1763.“ 
„Tento Maršál de Gié, jenž je v historii dobře znám, je slavným Pierre de Rohanem, vévodou z Nemours a 
hrabětem de Guise. Byl druhým synem Ludvíka I. de Rohan pána na Guémenée a byl zakladatelem větve 
Rohan- Gié, mladší větve starší větve de Guémenée.“ 
Německá poznámka: „Nar: 1453- zemř.: 1513“ 
Razítko: „Knihovna zámek Sychrov“ 
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Pierre de Rohan nechal vystavět zámek v Gié přibližně ve stejné době, kdy vznikla i 

naše kniha hodinek, po svém návratu z Itálie. 

Ze Sychrova byl rukopis předán Národní kulturní komisí do Národní knihovny v květnu 

1951. 

 

Iluminace 

Rukopis je poměrně bohatě iluminován a jsou zde miniatury různých velikostí a 

rozličné kvality. Stav iluminací je velice dobrý, poškození jsou minimální. 

Všech 12 folií s kalendářními měsíci je iluminováno. Obdélná iluminace v zrcadle 

v horní třetině stránky je vždy rámována sloupky a rozdělena ve zlatém řezu na dvě části. Ve 

větší z nich je tematický výjev, v menší znamení zvěrokruhu.  

2r Leden: větší část: interiér s jednoduchou kachlovou podlahou, vlevo dlouhý stůl 

pokrytý ubrusem natočen kratší stranou, za ním pod krbovou římsou stojí muž s nádobou 

v ruce, na stole nádoba, nůž a chléb. Zprava přichází muž v kabátci s kožešinovým límcem 

s miskou v ruce. V pozadí napravo nábytek na vysokých nohách. Kazetová stěna. Tóny šedé, 

béžové (architektura) a rumělky (obsah mísy, šat přicházejícího). Rovněž výrazná modř 

(čapka muže za stolem, rukáv příchozího). V menší části znamení vodnáře: nahý mladík 

v exteriéru lije vodu z nádoby do řeky, v pozadí dva domy a štíhlý strom. 

3r Únor: větší část: interiér, muž na lavici si hřeje nohy u ohně, zaujme čapka 

zaražená přes oči a zploštělé, nepříliš klenuté temeno hlavy, hranatý plášť, hruď natočena 

k divákovi o něco více než hlava (z profilu a noha). Stěny šedé, podlaha béžová, šat 

rumělkový, vykukuje zelený rukáv a límec, spodní šat na hrudi a nohavice nápadně modrý. 

Pozdně gotická lavice s výřezy ve tvaru oslích hřbetů natočena kratší stranou. Menší část: 

znamení ryb: dvě velké ryby v řece, v pozadí šedomodrá krajina s věžovitou stavbou.  

4r, Březen, větší část: prořezávání stromků, zaujme modrá nohavice a rumělková 

čapka muže, šedomodrá krajina v pozadí, v menší části znamení berana v jednoduché krajině 

5r, Duben, Panna vinoucí věneček v květinovém loubí, sedící statická postava 

v červeném šatě s rozpuštěnými světlými vlasy, v menší části znamení býka v jednoduché 
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konvenční krajině (zelené travnaté popředí, šedomodré kopce s věžovitými stavbami 

v pozadí). 

6r, Květen, Milenecký pár na bílém koni, v pozadí opevnění a plot se stromy 

v zahradě, znamení blíženců. Šat milenců žlutý a červený, zaujme červenooranžová čapka 

muže. 

7r, Červen, Sekání trávy, muž s kosou v takřka tanečním postoji, za ním tří homolovité 

kupky zelené trávy, znamení raka. 

8r, Červenec, Sklizeň obilí, vzrostlé klasy srpem podtíná nakročený muž v typické 

měkké čapce, znamení lva 

9r, Srpen, Mlácení obilí, interiér, modré a malinově červené nohavice, znamení 

panny. 

10r, Září, Vinobraní, interiér s typickým obdélným kazetováním, šlapání vína, znamení 

vah. 

11r, Říjen, Setí, červenooranžové a sytě modré tóny oblečení, znamení štíra. 

12r, Listopad, Srážení bukvic vepřům (pasení prasat), znamení střelce. Dominuje 

malinová a žlutá. 

13r, Prosinec, Zabijačka, dvojice v exteriéru zachytává krev z prasete, v pozadí dva 

vysoké domy, znamení kozoroha. 

 

Rukopis obsahuje pět celostranných iluminací, fol. 14r, 28r, 86r, 92r, 113v. Iluminace 

jsou jednoduše rámovány, po stranách odstupněnými sloupky neurčitého řádu s barevným 

mramorováním, provedeným v tónech modré, zelené a malinové barvy. Spodní pětina 

iluminace je vždy oddělena nápisovou páskou s dekorativně stočenými okraji a vyplňuje ji 

doplňkový výjev převážně s polopostavami zasazenými, až na jednu výjimku (fol. 28r), 

v konvenční krajině. U negativních postav zaujmou čapky zaražené do čela a štěrbinovité oči 

naznačené dvěma rovnoběžnými čárkami. Interiéry (28r, 92r) navazují zcela zřejmě na 

pařížskou tradici. Jsou zde perspektivně zobrazené jednoduché mramorované podlahy se 

širokými kachlemi, v pozadí šedivá stěna zdobená rozměrnými okrouhlými puklicemi a vždy 
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průhled do krajiny. V obou případech v tomto okně září holubice Ducha svatého, jehož 

paprsky dopadají na Pannu Marii. Krajina na fol. 14r a 86 r je zcela konvenční, okrová cesta, 

zelený střední plán s nízkými keříky, modrošedé nízké kopce s věžovitými stavbami v pozadí. 

Na fol. 113v se exteriérový výjev odehrává na pozadí renesanční palácové architektury 

s církevní stavbou charakterizovanou věží, gotickými opěráky a hrotitými okny. 

14r „Secundum Johannem in principio erat verbum et verbum erat apud deum et 

deus erat verbum (ut non amittamus eterna per Christum dominum nostrum, amen)“. Nad 

nápisovou páskou je ve středu iluminace kotel se sv. Janem, který trpělivě přijímá svůj osud. 

Nahé tělo bezvousého mladíka vyčnívá do poloviny z kotle, hlava je mírně skloněna na stranu 

a ruce sepjaté k modlitbě. Svatozář je naznačena u světců vždy jednoduchou zlatou linkou. 

Kotel je obklopen přihlížejícími, jejichž oděvy prozrazují vyšší postavení ve společnosti, 

zatímco tři prostovlasí muži v krátkých halenách přikládají na oheň, jeden z nich vstupuje 

zpoza sloupu, který zčásti zakrývá jeho tělo, což dodává obrazu pohyb. Na nebesích se 

zjevuje polopostava žehnajícího Boha Otce. Pod nápisovou páskou je polopostava sv. Jana 

s rozevřenou knihou Zjevení, jenž poukazuje gestem ruky na sedmihlavou saň.  

28 r „Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam“. Ad 

matutinae. Hlavní scéna se Zvěstováním Panně Marii. Zaujmou vysoká čela Marie a anděla, 

Panna Marie klečí pod karmínovým baldachýnem se zlaceným brokátem a závěsem 

složeným ve vaku po straně. Před ní je na prosté pozdně gotické lavici rozevřena kniha. 

Nehledí na anděla, ruce má spjaty před tělem. Její modrý svrchní šat je zvýrazněn hustým 

zlatým šrafováním. Zaujmou drobně lámané, kostrbaté záhyby jejího šatu. Iluminátor tuto 

nervní fakturu pro plášť Panny Marie a sv. Petra na 113v, důsledně používá. Před ní pokleká 

prostě oděný anděl, jehož zelená křídla přitahují pozornost. Podlaha je provedena v tónech 

karmínu a zeleného ultramarínu. Pod nápisovou páskou je zobrazena na dvou výjevech 

Panna Marie jako služebnice v Chrámě, oba jsou odděleny gotickou nikou, na prvním je 

zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa za přítomnosti velekněze, na druhém Panna tká 

chrámovou oponu v interiéru gotického chrámu za přítomnosti anděla. Panna sedí na 

jednoduchém trůně potaženém červeným suknem. 

86r „Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam (et nobis 

peccatoribus vitam et leticiam sempiternam qui cum deo patre et spiritu sancto vivis et 

regnas deus per omnia secula seculorum)“. Zde začínají hodinky svatého Kříže. Ukřižování na 
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hlavní iluminaci, Panna Marie s rouchem zakrývajícím čelo. Za ní svatý Jan a další světice. 

Skupině nalevo pod křížem dominuje setník v antikizující zbroji, jejíž formy známe z pařížské 

tradiční iluminace 15. století. Postavy jsou lehce protáhlé.  Za ním je jeho setnina naznačená 

helmami a kopími ozbrojenců. Pod křížem vybělené kosti, charakterizujícími místo jako 

Golgotu.  

92r, „Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam (vivit et regnat 

in unitate eiusdem spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. Benedicamus 

domino. Deo gracias.)“. Uvádí hodinky svatého Ducha. Seslání Ducha svatého se odehrává 

v interiéru s průhledem do krajiny, nalevo klečí apoštolové s Pannou Marií, na nebi se zjevuje 

holubice Ducha svatého, která vyzařuje na skupinu paprsky osvícení. Zaujme modrá, zelená, 

žlutá a karmínová v částech šatů, holubice je obkopena sytě oranžovožlutou září. Pod 

nápisovou páskou je zobrazena v polopostavách sv. Trojice, za níž je roztažen závěs, pozadí 

je krajinné. 

113 v, „Placebo domino“. Na fol. 113r je uvedeno oficium za zemřelé „Sequitur 

officium defunctorum et primo ad vesperas“. Na 113v začíná antifona je zde vyobrazen na 

výjevu pokrývajícím téměř celé zrcadlo Kristus doprovázen sv. Petrem a dalšími apoštoly křísí 

Lazara, pod nápisovou páskou Job na hnojišti a Jobova žena. Opakují se vysoká čela, špičaté 

brady, něžný výraz, sytě barevné modré a žluté šaty, na jejichž pozadí se odráží prostý 

šedofialový šat Krista. Ke zvýraznění lesků je užito bohaté zlaté šrafování.  

Následuje žalm „Dilexi quoniam exaudiet dominus vocem oracionis mee quam 

semper optaverunt piis supplicacionibus consequantur, qui vivis et regnas deus per omnia 

secula seculorum, amen“. 

 

Iluminace na fol. 16 r, 17v, 19r, 20v, 24r, 37r, 46r, 50r, 54r, 58r, 62r, 68r, 148r, 149r, 

149v, 150v, 155r, 156v, 157r, 157v, 158r, 158v, 159r a 160r vykazují společné znaky a byly 

malovány jedním mistrem. Jeho styl je „dřevěný“, tváře mnohdy až karikaturně zobrazené, 

tvrdé rysy. Architektonická pozadí jsou zdobná, nešetří na výpravném a nápadném oblečení, 

libuje si v exotických turbanech (fol. 16r, 37r). Jeho postavy působí skutečně jako 

dřevořezby, i když jsou někdy spíše plošné, bez skutečného obejmu. Svatozáře jsou sklopeny 

nad hlavami a vyplněn paprsky jako příčle kola. Stejskal hovoří o expresivitě. Iluminátor se 
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snaží o perspektivní zobrazení, mnohdy však spíše ukazuje věc ze dvou nesourodých úhlů, 

jako vyvrácená oslí noha s podkovou na Útěku do Egypta (62r), či noha lavice na iluminaci se 

sv. Lukášem malujícím Pannu Marii (fol. 19r.). Pro jeho práci jsou charakteristické dlouhé 

lebky, velké nosy, těžká víčka, jakoby opuchlé oči s rovnýma škvírkama, plné rty mužů, pevně 

semknuté drobné rty žen, špičaté brady a velmi silné prsty. Tváře jsou spíše nehezké, údy 

často neorganicky nasazené. Na vyobrazení Útěku do Egypta je zrcadlo s miniaturou 

rámováno zlatou lištou s iluzivními perličkami, které vrhají stíny. Často používá ultramarín, u 

drobnějších iluminací (156 v) na černém podkladě. 

16r, „In illo tempore missus est Gabriel angelus a dei in civitatem Galilee (fiat michi 

secundum verbum tuum. Deo gracias.)“. Evangelista sv. Marek sedí na zdobném trůně 

s výrazným nástavcem, jeho tvář je bezvousá a hlavu kryje bílý turban s dvojitými proužky. 

V ruce na klíně drží rozepsaný svitek, pravice s brkem je teatrálně napřažena, vedle něj 

skříňka s pohozenými čtyřmi knihami, po jeho pravici lev. Evangelista je zasazen do 

centrálního renesančního prostoru, mezi pilíři se opírá o lokty přihlížející obecenstvo. 

17v, „Cum natus esset Ihesus in Bethleem Iude in diebus Herodis regis (per aliam 

viam reversi sunt in regionem suam. Deo gracias.)“. Evangelista sv. Matouš v renesančním 

interiéru. Píše na svitek rozprostřený na pulpitu před ním, levou rukou s výrazně pokrčeným 

ukazováčkem sahá po kalamáři. Po jeho levici klidně stojí menší anděl s rozevřenou knihou 

obrácenou k Matoušovi. Interiér s valenou klenbou je bohatě zdoben, obdélné okno, které 

otevírá průhled do krajiny je rozděleno pilířem, segmentový tympanon zdoben cherubínem, 

rovněž Matoušova lavice je zakončena ve stěně segmentovým nástavcem a řezaným 

andělíčkem. Evangelistův šat odhaluje pouze velké bosé chodidlo. 

19r, „In illo tempore recumbentibus undecim discipulis apparuit illis Ihesus (domino 

cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Deo gracias.)“. Evangelista sv. 

Lukáš v renesančním interiéru maluje Pannu Marii. Na stole je dřevěná deska a nádobky 

s barvou, zaujme sytá ultramarínová modř Mariina pláště, podšívky svrchního pláště 

evangelistova a jedné z knih na pulpitu za ním. Evangelista sedí na sedadle s nízkou oblou 

opěrkou zdobeném reliéfní zvířecí hlavou, za sedadlem se krčí býk. Panna Marie je o něco 

menší, zřejmě ve snaze o znázornění ve smyslu matematické perspektivy. Interiér 

s kanelovanými pilastry a kazetovým valeným stropem, segmantový tympanon v naddveří. 
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20v, „Obsecro te domina sancta Maria, mater dei, pietate plenissima“. Na fol. 20 r 

předchází úvod Orationes „Oratio devotissima ad beatam virginem Mariam“. Na 20v je 

vyobrazena trůnící Panna Marie s mohutným dítětem obklopená anděskými kůry. Opět trůn 

s vysokým nástavcem, který působí jako nika s konchou vyplněnou mušlí, na něm sedí dva 

hmotní řezaní andělíčci zobrazení jako batolata. Panna Marie s vážným výrazem, drobnými 

sepjatými rty a špičatou bradou hledí na dítě. Její hruď je nevýrazná, působí ploše, ruce jsou 

neorganicky nasazeny, podpírají dítě, ale jakoby Panně nepatřily, ramena vůbec nejsou 

namalována. Hmotné dítě je zahaleno bílou bederní rouškou s dvojitým proužkem lemujícím 

okraj. Napravo anděl s loutnou, ostatní andělé naznačeni spíše řadou křídel. Jak šat Panny 

Marie, tak křídla jsou výrazně modrá. Prostor je opět centrální. 

24r, „O intemerata et in eternum benedicta singularis atque incomparabilis virgo 

(cum omnibus sanctis et electis suis vitam et gloriam sempiternam, amen)“. Na 23v 

předchází text „audi et exaudi me dulcissima virgo Maria mater dei et misericordie, amen“ a 

rubrika „Oratio devotissima ad beatissimam virginem Mariam“. Na 24 je je zobrazena Panna 

Marie jako královna nebes, stojí obklopená svatozáří na žlutém podkladě kolem celého těla, 

její ňadro je odhaleno a kojí nahého Ježíška, kterého drží na bílé roušce před tělem. Její šat je 

modrý a stejným ultramarínem jsou malováni i andělé s hudebními nástroji (varhany, loutna, 

harfa) u jejích nohou i monochromní andělé po stranách. Její plné ňadro je jako koule 

vyřezaná ze dřeva, brada opět drobná, do špičky. 

37r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina“. Ad 

laudes. Navštívení Panny Marie. Zaujme exotický turban Alžběty. Exteriér. Za Pannou Marií 

drobnější anděl, který jí nese vlečku šatu a do obrazu vchází hmotný Josef. Za Alžbětou další 

žena a převis se stromy. 

46r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina (in 

unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. Domine exaudi. Et clamor 

meus. Benedicamus domino. Deo gracias.)“. Ad primam. Adorace Ježíška. Panna Marie a za 

ní sv. Josef klečí v chlévě před nahým novorozenětem na slámě. Dítě svým dechem zahřívají 

volek a oslík. Nad nimi se otevírá z dřevěbé stavby průhled do krajiny, přichází sem dva 

pastýři v kutnách. Nad nimi září betlémská hvězda. Slaměná střecha s mřížkovou konstrukcí 

z vázaných větví je děravá. Barevné kompozici dominuje ultramarín a karmín šatů. 
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50r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina (et 

regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. Domine exaudi 

oracionem meam. Et clamor meus ad te veniat. Benedicamus domino. Deo gracias.)“. Ad 

tertiam. Zvěstování pastýřům. V popředí dva pastýři se stádem oveček, zaujme ovce 

zobrazená zezadu a jiná, mezi pastýřovýma nohama čelně, jakoby si iluminátor chtěl hrát 

s perspektivou. V dalších plánech pastýři, jejichž těla jsou neúměrně velká zobrazené 

architektuře, do domečků by se nevešli. V nebeské modři se zjevují tři monochromní andělé 

čtoucí svitek se zvěstováním.  

54r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina (vivit et 

regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. Benedicamus 

domino. Deo gracias.)“. Ad sextam. Klanění tří králů. V popředí Panna Marie a nejstarší král, 

který poklekl k polibku nožky dítěte. Zaujme černý král. Chlév se nápadně rozpadá, dírou ve 

zdi a ve střeše září betlémská hvězda, přesto je zde renesanční korintský sloup. Chlév je 

uzavřen splétaným plotem, který odděluje vojsko v antikizujících zbrojích – průvod králů.  

58r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina (vivit et 

regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. Benedicamus 

domino. Deo gracias.)“. Ad nonam. Obřízka. Velekněz s nožem v ruce pod badlachýnem nad 

oltářním stolem s renesančními mohutnými řezbami, Panna Marie s nahým dítětem, které se 

k oltáři obrací zády. V pozadí zástup přihlížejících a žena s renesančním čepcem na hlavě.  

62r, „Deus in adiutorium meum intende, domine ad adiuvandum me festina 

(benefactoribus nostris sempiterna bona retribue et omnibus fidelibus defunctis requiem 

eternam concede per dominum)“ Ad vesperas. Útěk do Egypta. Výjev rámován pásem 

s iluzivními perličkami. Iluminátor se snaží vtěsnat do protaženého rámce skupinu na oslíku. 

Spodní šat Panny Marie bílý s modrým vyšíváním, méně obvyklý. Prsty velmi silné, dítě 

zapleteno v karmínovém povijanu, baculatá tvářička hledící s důvěrou a úsměvem na matku. 

Sv. Josef hledí dopředu na cestu, pozornost přitáhnou sytě oranžové boty. Zaujme 

neorganicky vytočené kopyto oslíka. V pozadí padá modla, za přítomnosti čtyř 

monochromních postav s výraznými gesty.  

68r, „Converte nos deus salutaris noster et averte iram tuam a nobis (et clamor meus 

ad te veniat. Quere orationes in officio defunctorum.)“. Ad completorium. Korunování Panny 

Marie: Panna Marie má manýristicky protažené prsty, tělo Krista působí velmi výrazně jako 
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dřevořezba, andělé na modrém monochromním poli ve tvaru trojúhelníka jsou v podobném 

uspořádání jako na zobrazení kojící Královny nebes (24r). 

148r, „Te deum patrem ingenitum te filium unigenitum te spiritum sanctum… ab 

omnibus semper muniamur adversis per Christum dominum nostrum, amen.“ Zde začíná 

antifona k Nejsvětější Trojici. Trůn Boží milosti, Gnadenstuhl obklopený svatozáří ve tvaru 

mandorly. Zdřevěnělá těla i ztuhlá tvář Boha Otce. Opět se setkáváme se silnými prsty. Šatu 

Boha Otce dominuje karmín a ultramarín. Svatozář na sytě žlutém podkladě. Mandorlu 

obklopuje modrá monochromní plocha vyplněná anděly. Posud iluminace, které vyplňují 

téměř celé zrcadlo, pod nimi vždy dva řádky textu. 

149r, „Michael archangele preposite paradisi, quem honorificant angelorum cives… 

ab his in terra vita nostra muniatur per Christum dominum nostrum, amen.“. Iluminace 

v horním levém rohu v horní třetině zrcadla. Polopostava archanděla Michaela s mečem 

v ruce, který se napřahuje k zabití draka. Špičatá brada, antikizující zbroj, konvenční krajinné 

pozadí.  

149v, „Inter natos mulierum non surrexit maior Iohanne Baptista (…hortamenta 

sectando ad eum, quem predixit secura perveniat per Christum dominum nostrum, amen)“. 

Antifona ke sv. Janu Křtiteli. Opět iluminace vyplňující téměř celé zrcadlo. Stětí sv. Jana 

Křtitele V popředí padá k zemi bezvládné tělo světce s uťatou hlavou, ruce jsou stále ještě 

sepjaty k modlitbě. Z krku crčí krev jako z cedníku na kachlovou mramorovanou 

růžovozelenou podlahu. Kat s mečem v taneční pozici podává s úklonou hlavu světce, kterou 

drží za vlasy, Salome na stříbrný talíř. Salome stojí v renesančním portálu s trojúhelným 

tympanonem, renesanční architekturu už mohou postavy obývat. Žluté plochy šatu Salome 

jsou hojně zlaceny, podobně jako čapka starce, který zamyká vězení a ohlíží se k Salome přes 

rameno. Postavy mají štěrbinovité oči. V patře architektury zaujme detail hostiny a na střeše 

čapí můstek s černým čápem. 

150v, „Petrus apostolus et Paulus doctor gencium ipsi nos docuerunt… ut amborum 

meritis eternitatis gloriam consequamur, qui vivis“. Menší iluminace v horní třetině zrcadla 

při levém horním rohu. Polopostavy svatých Petra a Pavla a atributy (klíče, meč). 

155r, uvedeno na předchozí stránce „De sancto christoforo atiphona“. Na fol. 155r 

následuje „Sancte Christofore martir dei preciose rogo te per nomen Christi (…ipsius meritis 
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et precibus ad regna celestia pervenire feliciter mereamur per eundem)“. Iluminace 

vyplňující téměř celé zrcadlo se dvěma řádky textu. Ústřední postavou je muž na skládacím 

trůně s šedým plnovousem a helmicí na hlavě, který je gestem sepjatých rukou a svatozáří 

charakterizován jako světec. Text pod zrcadlem napovídá, že jde o svatého mučedníka. Jde o 

zobrazení sv. Kryštofa jako vojáka, který čeká na svůj úděl. Napravo za ním je skupina mužů 

s výraznými gesty v prohnutých nepřirozených pozicích těla. Oko upoutají zejména 

proužkované přiléhavé kalhoty předního z nich, které se u tohoto iluminátora objevují 

vícekrát (kat na fol. 149v) či turban muže za ním, který se u tohoto iluminátora s oblibou 

objevuje (viz. např. sv. Marek, fol. 16r). Po levé straně se zdvíhá z trůnu muž, za ním zástup 

přihlížejících. Trůn je opět charakterizován prohnutou linií. Architektura interiéru je 

renesanční, s obdélným kazetováním a valenou klenbou sklenutou na pasy nesenou pilíři. 

156v, 157r, 157v, 158r, 158v, drobnější iluminace se světci uvozující antifony. Ve 

čtvercové ploše v horní třetině zrcadla, důsledně při levém horním okraji.  

156v, „O Martine, o pie quam pium est gaudere de te o Martine… beati Martini 

confessoris tui atque pontificis contra omnia adversa muniamur per Christum“, uvedeno „De 

sancto Martino antiphona“ na předchozí stránce. Sv. Martin na koni dělící se s žebrákem o 

plášť. Kůň je zobrazen jen částečně, jeho hlava i zadek mizí za rámem obrazu, pozadí černé 

se zelenými stromy, které působí až jako úponky. Opět výrazné gesto napřažené paže 

s mečem a špičatá brada.  

157r, „De sancto anthonio antiph. Vox de celis ad beatum Anthonium facta est 

quoniam viriliter dimicasti… a gehenne incendiis liberatos integros mente et corpore tibi 

feliciter in gloria presentari per.“ Polopostava sv. Antonína s knihou rozevřenou na klíně, 

hledí si do očí s divokým vepřem. Pozadí opět téměř ornamentální, dekorativní jako na 

předchozí iluminaci. 

157v, „Gloriosus confessor domini Fiacrius vitam angelicam gerens in terris speculum 

bonorum operum… annua solennitate letificas concede propicius, ut cuius natalicia colimus 

per eius suffragia ad te gradiamur per“ Polopostava sv. Fiacria s knihou a holí na krajinném 

pozadí. Světec oděn v mnišském rouchu, má tonzuru na hlavě.  
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158r, „Celeste beneficium introivit in Annam de qua nata est beata virgo Maria… pio 

amore amplectimur earum precibus adiuti ad celestem Iherusalem pervenire mereamur“, 

uvedeno“De sancta anna antiphona“. Sv. Anna učí číst Pannu Marii.  

158v, „De sancta Maria Magdalena antiphona. Maria unxit pedes Ihesu et exterxit 

capillis suis et domus impleta est… ita nobis apud misericordiam tuam sempiternam 

impetret beatitudinem per eundem.“ Sv. Marie Magdaléna. Polopostava, prostovlasá, 

s nádobou s vonnou mastí v ruce, šat se širokým výstřihem, po pravé straně les na černém 

podkladě, nalevo konvenční krajinné pozadí.  

159r, „Virgo sancta katherina graecie gemma urbe alexandrina costi regis erat filia 

(…quesumus ut eius meritis et intercessione ad montem, qui Christus est, valeamus 

pervenire per.“ Sv. Kateřina Alexandrijská klečí se sepjatýma rukama a hledí k nebi, z něhož 

se snáší anděl s červeným mečem a červenými paprsky a sněhem, které od něho jdou, se 

rozlomila obě kola, ve kterých měla být lámána. Pod konstrukcí s koly leží bezvládné tělo 

patrně biřice, druhý ležící s úžasem s otevřenými ústy sleduje zázrak. Šedavými oblaky na 

nebi probleskuje žlutooranžová. Kateřina je oděna v královské roucho a má korunu na hlavě, 

za ní nalevo stojí zděšený král, jehož bezmoc nad situací je vyjádřena výrazným gestem 

zdvižených rukou, z nichž mu vypadlo na zem žezlo. V pozadí ještě několik užaslých 

přihlížejících. 

160r, „Orabat beata Barbara dicens Domine Ihesu Christe presta michi (…cum vera 

contritione et pura confessione ante huius vite exitum percipere valeamus per eundem)“. 

Stětí sv. Barbory. Světice v renesančním oděvu se širokými rukávy u zápěstí klečí se 

skloněnoou hlavou a rukama sepjatýma v modlitbě, na hlavu jí klade ruku kat, který se 

chystá jí setnout hlavu. Módní šat lemovaný hermelínem je podobný oděvu sv. Kateřiny na 

předchozím foliu. Kat je natočen zčásti zády, iluminátor si zjevně hraje s italským poučením 

perspektivou, výrazné gesto napřažené ruky. Do renesanční palácové architektury by se 

posatvy vešly, z cimbuří přihlíží tři diváci. Nalevo v pozadí kane z nebes krev, v tomto 

hrozném dešti stojí muž se vztyčenou hlavou, postaven k nám čelně, iluminátor se snaží o 

perspektivní krácení. Šatu dominuje opět ultramarín a karmín, travnatá plocha malována 

zeleným ultramarínem. 

Následující iluminace vznikly pod vlivem iluminátora Jacques de Besançon: 
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151r, „Ambulans Ihesus iuxta mare Galilee vidit Petrum et Andream… extitit 

predicator et rector ita apud te sit pro nobis perpetuus intercessor per dominum.“ Antifona 

ke sv. Ondřeji. V patě zrcadla rubrika „De sancto Johanne evangelista“. Iluminace v horní 

třetině zrcadla, při levém horním rohu. Sv. Ondřej je přivazován na kříž ve tvaru písmene „X“. 

Pro Jacques de Besançon jsou typické oranžovočervené detaily oblečení.  

151v, „Iste est Iohannes, qui supra pectus domini in cena recubuit… illuminata 

doctrinis ad bona perveniat sempiterna per Christum dominum nostrum, amen.“ V patě 

zrcadla rubrika „De sancto Jacobo antiphona“. Iluminace v horní třetině zrcadla, při levém 

horním rohu. Sv. Jan je vařen v kotli oleje, obklopen davem přihlížejících, v pozadí věžovitá 

architektura, kterou Jacques de Besançon obvykle používá. Opět charakteristické výrazné 

červenooranžové detaily oděvů. 

152r, „O lux et decus Hispanie Iacobe sanctissime, qui inter apo(stolos primatum 

tenes… tibi complaceat et secura deserviat per Christum dominum nostrum, amen.)“. 

Iluminace zabírá většinu zrcadla. Je rámována sloupky s jemnou filigránovou kružbou, která 

charakterizuje dílo Jacques de Besançon. 

153r, uvedeno na předchozí stránce „De sancto stephano antiphona“. Zde pokračuje 

textem „Stephanus servus dei quem lapidabant Iudei vidit celos apertos… pro suis 

persecutoribus exorare dominum Ihesum Christum filium tuum, qui tecum.“ V patě zrcadla 

rubrika „De sancto Laurencio antiphona“. Na iluminace v horní třetině zrcadla, při levém 

horním rohu je zobrazeno kamenování sv. Štěpána. Červenooranžové detaily, konvenční 

krajina. 

153v, „Levita Laurencius bonum opus operatus est, qui per signum sancte crucis… 

beato Laurencio martiri tuo tribuisti tormentorum suorum incendia superare. per.“ 

Následuje rubrika „De sancto Sebastiano antiphona“. Opět menší výjev s umučením sv. 

Vavřince na roštu. Iluminátor se nesnaží o perspektivu jako hlavní iluminátor „C“, drží se 

pařížské tradice, rošt je důsledně horizontální. 

154r, „Beatus es et bene tibi erit egregie dei martir Sebastiane (…et inprovisa morte 

et ab omnibus periculis anime et corporis liberentur. per.) Rozměrná iluminace je rámována 

sloupky s typickou filigránovou kružbou, v popředí umučení sv. Šebastiána, v pozadí palácová 
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stavba, na nebesích drobní andělé, kteří se snášejí s korunou pro světce. Svatozáře plně 

vyzlaceny. Červenooranžové a sytě modré detaily. 

 

Charakteristika stylu 

Za miniatury kalendáře je zodpovědný iluminátor A. Na iluminacích vždy dominuje 

v popředí jedna až dvě postavy, krajina je konvenční, zelené travnaté popředí, šedomodré 

nízké kopce v poazdí s nízkými keři a jednoduchými věžovitými stavbami. V barevné škále 

převádá malinová a tmavožlutá na oděvech, místy červenooranžové detaily (měkké čapky) 

s drobným zlaceným šrafováním. Zaujme výrazná modrá užitá na částech oděvů. Iluminátor 

necítí objem postav, tyto jsou spíše plošné. Postavy jsou nevysoké, s čapkama zaraženýma 

do čela, temena hlavy nevysoká, spíše zploštělá. Těla jsou podsaditá, krátká. Jde o až naivní 

styl běžné kvalitní produkce. 

Iluminátor B namaloval všech pět celostranných iluminací. Vychází z pařížské tradice 

15. století: antikizující zbroje, barevné mramorované podlahy a sloupky, renesanční 

kazetované stěny, pozdně gotické detaily chrámů. Celostranné iluminace se stávají téměř 

samostatnými obrazy, bordury zcela mizí, iluminace je důsledně rámována sloupky a členěna 

nápisovou páskou s incipitem. Pod pomyslnou kolumnou je vždy horizontální vyobrazení na 

krajinném pozadí. Shodujeme se se Stejskalem a v tom, že iluminátora lze ztotožnit 

s mistrem Malých hodinek Anne de Bretagne (obr. 218) a dát do souvislosti s pařížským 

iluminátorem Jean Pichore, dříve nazývaným Mistrem Petrarcových triumfů, který byl aktivní 

v letech 1502- 1521 v Paříži. Iluminátor „B“ je blízký zejména mistru kalendáře v Malých 

hodinkách, kterého Walther a Wolf identifikovali jako Jean Poyet. Tomuto mistru se věnuje 

Mara Hofman, její monografii a článek jsme ovšem neměli možnost konzultovat122. Opakují 

se zde především vznešená vysoká čela světců a antikizující zbroje. Skutečně malířské 

měkkosti modelace, jaká je zřejmá např. na Klanění tří králů z Rouen, jehož autorem je podle 

Plummera Mistr Petrarcových triumfů, však pražský iluminátor nedosahuje. Jeho práce je 

velmi kvalitní, nikoliv však na takto vysoké úrovni123. Uvedená kniha hodinek je uložena v 

Pierpont Morgan Library s označením m. 618, a je datována kolem roku 1510. Iluminátor B 

zjevně vychází v širším stylovém zařazení z Jean Bourdichon, stejně jako druhý iluminátor 
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modlitební knížky v městské knihovně Saint-Germaine-en- Laye124. Pro srovnání uvádíme 

iluminaci se sv. Michaelem na fol. 38v, kde se objevuje podobná kompozice jako u našeho 

iluminátora C, stylově se však shoduje s iluminátorem celostranných miniatur v pražském 

rukopise. Ve sbírce Heriberta Tenscherta je rovněž pařížská kniha hodinek, kterou iluminoval 

Jean Pichore, Jean Coene, Mistr Phillipy z Guelders a další iluminátor kolem roku 1500, 

kterou lze dát s cimélií VI D 25 do souvislosti (obr. 218a). Heribert Tenschert při osobní 

konzultaci navrhnul souvislost s Mistrem z Martainville (obr. 218b) a Ina Nettekoven 

s Mistrem Phillipy de Guelders. 

Iluminátor C je autorem 24 miniatur v rukopise. Rámce iluminací jsou nezvykle 

protažené. Jeho miniatury působí jako dřevořezby, libuje si v renesančních interiérech a 

nezvyklých oděvech, používá výraznou modř. Používá šedé stínování inkarnátu. Má sklon 

k výrazné tělesnosti, ať už je to hmotná postava Ježíška na fol. 20v nebo kojící Panna Marie, 

královna nebes s odhaleným ňadrem na fol. 24r. Stejskal hovoří o zahořklých výrazech 

tváře125. Brady ženských postav jsou zašpičatělé. Stejskal poukazuje také na lámané záhyby 

jako na pozdně gotický stylový idiom. Některé ikonografické motivy, jako přítomnost 

vyděšeného krále a sníh u zázraku rozlomení kol, na kterých měla být mučena sv. Kateřina, 

jsou vysloveně nezvyklé, stejně tak jako sv. Kryštof, který je zde zobrazen coby voják 

očekávající svůj úděl. Iluminátor se snaží o zobrazení objemů podle zásad matematické 

perspektivy a o vnesení pohybu, je zde zřejmý vliv italské renesance, která byla 

prostředkována rouenským arcibiskupem. Styl iluminátora C je poněkud nejednotný a 

v některých rysech vykazuje nápadné shody s pojetím folia se zobrazením Boha Otce a Panny 

Marie na nebesích, které pochází patrně z rozměrné knihy hodinek a je uloženo ve sbírkách 

Národní Galerie v Praze (K 36876)126. V obou případech působí zejména tváře jako 

dřevořezby, ruce jsou poměrně velké, můžeme srovnat tváře andělů i Panny Marie 

s výraznými víčky a ostře řezaným obočím (24r). Heribert Tenschert navrhl při osobní 

konzultaci, že by bylo možné uvažovat o tzv. Master of the Dedication Miniatures. 

Iluminátora D lze identifikovat s dílnou Jacques de Besançon. Větší iluminace jsou 

rámovány typickými jemnými filigránovými kružbami, s důsledností jsou použity 

červenooranžové detaily oblečení, jemné obličeje, v interiérech zelené podlahy se 
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žilkováním, římsy zdobené drobnými kroužky ve vlysu, jemně propracované architektury, 

iluminace charakterizuje i horizontalita, která ostře kontrastuje s experimenty 

s rozpohybováním kompozice Mistra „C“. 

  

Charakteristika bordur 

Bordury typu A: kalendář, 2r-13r, 19r; opět v litaniích ke světcům, 149r, 149v, 150v, 

151r, 151v, 152r- 160r; V bordurách jsou nepříliš husté akantové rozviliny, které se tu a tam 

střídají s květinovými úponky. Nápadné jsou jednoduché geometrické a ornamentální útvary 

či plochy, které jsou vyplněny tekutým zlatem. Na tomto podkladě se odrážejí úponky 

s lučním kvítím či lesními plody. 

Bordury typu B: u úvodu k výňatkům z evangelia sv. Lukáše, 17v, v úvodu 

k modlitbám k Panně Marii 20 v, a u „O intemerata“ na 24 r. Dvoubarevné (červená/ růžová 

– modrá) akantové rozviliny se střídají s úponky lučního kvítí. Podklad je jednotný, vyplněn 

tekutým zlatem. 

Bordury typu C: cyklus Panny Marie, od Navštívení po Korunování, fol. 37r- 68r; 

Akantové rozviliny jsou hustší, plochy, které pokrývají, se střídají s plochami vyplněnými 

úponky lučního kvítí, v bordurách jsou vždy po straně uprostřed a pod kolumnou ptáci či 

fantastická zvířata stojící na kopečku travnaté plochy. Pozadí jsou sjednocena tekutým 

zlatem, které je pro pařížskou iluminaci po roce 1500 typické. 

 

Srovnání se slohově blízkými rukopisy 

Heures de Louis de Roncheroles, BNF Paříž, Arsenal ms. 1191 

Kniha hodinek Louis de Roncheroles, barona de Heugueville et de Pont-Saint-Pierre 

(1472-1519) je luxusním exemplářem, který je možné vztáhnout ke kalendáři Rohanovských 

hodinek. Pochází z Bibliothèque de Gaignières. V rukopise jsou heraldické znaky rodiny Louis 

de Roncherolles a jeho choti Françoise de Hallewin, dcery flámského rytíře dvora někdejších 

burgundských vévodů Filipa Dobrého a Karla Smělého, Louis de Hallewin (flámsky van 
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Halewijn, pofrancouzštěno na d’Halluin)127. I v tomto pařížském rukopise je kalendář 

iluminován. Rozložení stránky kalendáře se odlišuje, ale styl iluminací je blízký do té míry, že 

lze uvažovat o jednom iluminátorovi. Shodně s Ritter a Lafond konstatujeme průměrnou 

kvalitu iluminací tohoto luxusního exempláře, která odpovídá rukopisu VI D 25 z pražské 

Národní knihovny. Podklad bordur je na některých foliích pařížského rukopisu vyzlacen, 

stylově je však pojetí bordur shodné s knihou hodinek ze Sychrova. Nápadné jsou zejména 

plochy orámované geometrických útvarem či jednoduchým ornamentem, který je vyplněn 

tmavší žlutou barvou a ve kterých jsou důsledně květinové úponky, případně s plody 

(jahůdky), zatímco větší část bordur je vyplněna akantovými rozvilinami, mezi nimiž se tu a 

tam proplétají úponky s lučním kvítím a drobným ovocem. V pařížském exempláři se 

vyskytují i rozličná zvířata, která u iluminací Rohanovského kalendáře schází. 

  

Hodinky Rouenského úzu, BNF Paříž, Arsenal, ms. 416  

Tato kniha hodinek je nejbližší stylu iluminátora celostranných miniatur v rukopise NK 

Praha VI D 25. Objevují se zde vysoká čela světců, mramorované podlahy i kazetované stěny. 

Šat Panny Marie je však proveden přímými tahy, nenalézáme zde nervní fakturu, kterou 

užívá pražský iluminátor B. Rovněž provedení interiéru na obraze Zvěstování na fol. 18v a 19r 

je složitější (např. baldachým zdobený soškami a gotickými kružbami. Tváře andělů na obou 

Zvěstováních (NK Praha, VI D 25, fol. 28r) jsou si velmi blízké, přesto je oděv na pražské 

iluminaci zjednodušen. Jde o naivnější verzi, odvozeninu.  

 

Petrarca, Triumfy, BNF Paříž, ms.fr. 594  

Jde o prvotřídní exemplář se čtrnácti celostrannými iluminacemi nesoucí znak 

francouzského krále Ludvíka XII. Triumfy jsou překladem „de vulgaire italien en françoys“. Je 

to jeden z nejzajímavější rukopisů ilustrujích Petrarkovy spisy s originální ikonografií. Každý 

triumf je ozdoben slavnostním průvodem. První Petrarkův zpěv je zasvěcen Lásce, jejíž vůz je 

tažen bílými koni. Vůz Čistoty (Cudnosti), je tažen jednorožci, povoz Smrti táhnou zcela 

nezvykle buvoli, do vozu Slávy, Věhlasu jsou zapřaženi vedle koní i čtyři sloni. Čas, stařec, je 
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na svém povoze tažen jeleny a Božská Prozřetelnost symboly čtyř evangelistů. Smrt je 

v rukopise znázorněna buď kostrou, nebo na jiném místě sudičkami Parkami. Cudnost není 

nikdo jiný, než Laura. Božská Prozřetelnost je znázorněna symbolem svaté Trojice. Na foliu 

179 r Věhlas vsadil člověka vstalého z mrtvých na koně, zobrazení Slávy je tak spojeno 

s Posledním soudem. Iluminátor je neobyčejně inventivní, Petrarkův text je v popisech 

postav méně konkrétní.  

Tentýž iluminátor pracoval pro francouzského krále Ludvíka XII na Petrarkových 

Lécích Štěstěny (ms.fr. 225) a na francouzském překladu Ovidia provedeném Octavianem de 

Saint-Gelais (m.fr. 873). Tváře postav neprozrazují žádné emoce, šaty a účesy jsou však často 

složitě a bohatě zdobeny, krajiny jsou podány obecně. Architektury jsou bohatě zdobeny 

monochromními zelenošedými volutami, fiálami a nízkými reliéfy. Rukopis z této skupiny je 

uložen v rakouské Národní knihovně pod signaturou ms. 2624128.  

Další vysoce kvalitní rukopis přiřazený Mistru Petrarkových Triumfů je reprodukován 

Johnem Plummerem v katalogu francouzských iluminovaných rukopisů z amerických 

sbírek129. Rukopis z Pierpont Morgan Library, M. 356 je zařazen do Tours a lze na něm 

demonstrovat styl tohoto okruhu. Vysoká čela, barevné mramorované podlahy se širokými 

kachlemi, renesanční stěny s obdélným kazetováníma sloupky. Dvoustrana s trůnící Pannou 

Marií a Claudem I. Molém doporučovaným sv. Claudiem je ovšem jednou z nejlepších 

iluminací rukopisu M. 356. Kalendář ukazuje opět spíše k Tours, stylové zařazení k Rouen. 

Plummer konstatuje obecnou stylovou souvislost s následovníky Jeana Bourdichon a Jeana 

Poyet, kteří pracovali v Tours. Je možné, že iluminátor označovaný jako Mistr Pertarcových 

Triumfů odešel z Tours do Rouen, kam jej přitáhl dvůr kardinála Georges d´Amboise, 

arcibiskupa rouenského, v současné době se však badatelé kloní k názoru, že pracoval 

v Paříži a že jej lze ztotožnit se Jean Pichore130. Pracoval pak rovněž na luxusních rukopisech 

pro Ludvíka XII. a Anne de Bretagne, jako Malé hodinky Anne de Bretagne, BNF Paris, ms.lat. 

3027 a stojí rovněž za iluminacemi Knihy hodinek Henri IV., BNF Paris, ms.lat. 1171. Jeho styl 

byl široce napodobovaný, Plummer doplňuje nehomogenní skupinu rukopisů vykazující 

znaky tohoto stylu. 
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Podobně vzdálený je také další rukopis z Tours publikovaný u Plummera, který 

vykazuje stylové podobnosti s VI D 25. Plummer jej zařazuje jako dílenskou práce Jeana 

Bourdichona kolem roku 1500. Na iluminaci se Zvěstováním131 spatřujeme opět renesanční 

interiér, Pannu i anděla s vysokými čely, zaujmou něžné úsměvy, které se v ostatních 

pojednávaných rukopisech neobjevují. 

K méně kvalitním knihám hodinek tohoto dílenského zařazení se řadí rukopis BNF 

Paris, Arsenal Ms. 653. Postavy mají podobné rysy obličeje, štěrbinovité oči, čapky či plášť 

zahalující čela jako v pražském exempláři, šat však postrádá modelaci a iluminace hloubku, 

kterou vykazuje iluminátor celostranných miniatur v Rohanovských hodinkách.  

 

Kniha hodinek Walters 294, Malá kniha hodinek Anne de 

Bretagne (BNF, Paříž, ms.lat. nouv.acq. 3027) a další slohově 

blízké rukopisy 

Ruka, již lze ztotožnit s iluminátorem celostranných miniatur Rohanovských hodinek 

iluminovala i fol. 68r v rukopise Walters 294. Shoduje se nervní provedení šatu, jemné, 

jakoby prchavé výrazy tváří, pojetí interiérů se sumárně naznačeným renesančním 

kazetováním stěn a velkými mramorovanými kachly, které pokrývají podlahy. Při srovnání 

s iluminací v rukopise VI D 25, fol. 92r, je zřetelně vidět, že kompozice je téměř totožná, 

iluminace se liší pouze v zasazení do interiéru – v Rohanovských hodinkách je průhled do 

krajiny.  

Při srovnání s kvalitní knihou hodinek z Angers, BM ms 2048132 nebo s jinými 

hodinkami běžné Rouenské produkce Melun, BM Ms. 0010133 náš rukopis vyniká svojí 

kvalitou, která se ovšem nerovná jemnosti a bohatosti provedení luxusních zakázek pro 

krále, královnu či arcikiskupa jakými jsou např. Petrarkovy Triumfy. Postavy v Angerské knize 

hodinek mají zkrácené proporce, přesto se jedná o kvalitní exemplář. Iluminátora nelze 
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ztotožnit ani s jedním z našich mistrů. V případě rukopisu z Melun lze hovořit pouze o širší 

stylové souvislosti.  

Velkou knihu hodinek Anne de Bretagne, luxusní exemplář pro francouzskou 

královnu, iluminoval Jean de Bourdichon. Sychrovská kniha hodinek, zejména pět 

celostranných iluminací vznikla nepochybně pod vlivem tohoto mistra. Srovnatelné jsou 

např. typy postav, zejména tváře Panny Marie s vysokými čely. Zcela nesouměřitelná je však 

jemnost provedení, nejen v oblasti šatů, ale také v propracování renesanční architektury 

v luxusním královnině rukopisu. Jean Bourdichon je výrazně ovlivněn tzv. burgundskou 

školou „Ghent- Brugy“, což se projevuje zejména v oblasti pozadí, kde maluje nádherné 

hluboké krajiny. Ty se v sychrovské cimélii vůbec neobjevují, krajiny rohanského rukopisu 

jsou modrošedé s drobnými stavbami v pozadí, jak odpovídá pařížské tradici druhé poloviny 

15. století. Ve velkých hodinkách Anne de Bretagne také nalézáme na některých foliích 

iluzivní bordury, přímo ovlivněné stylem „Ghent- Brugy“, které se v naší cimélii vůbec 

neobjevují.  

Stejskal vidí blízkost ruce hlavního iluminátora, kterého jsme zde označili písmenem 

„B“ v rukopise Malé knihy hodinek Anny de Bretagne (BNF Paris, ms.lat. nouv.acq. 3027). 

Iluminátora kalendáře Malé knihy hodinek Anne de Bretagne lze, zcela nepochybně ztotožnit 

s iluminátorem 5 celostranných iluminací sychrovské cimélie. Můžeme srovnat např. fol. 14r 

pražského rukopisu a fol. 1r z malé knihy hodinek Anny Bretagnské. Shoduje se rozložení 

stránky s krajinou s mohutnými postavami pod kolumnou (tyto „přiblížené záběry“ jsou 

koncem 15. a počátkem 16. století časté pod vlivem „školy Ghent- Brugy“), dále 

perokresebné pojetí architektonických článků, pojetí vlasů (sv. Jan evangelista- sluha 

přinášející jídlo hodovníku) i obličejů (detail s přivřeným pravým okem posunutým o něco 

níže – muž přikládající pod kotel sv. Jana a týž sluha s pokrmem na vyobrazení měsíce ledna 

v Malých hodinkách. Podle mnichovských badatelů Ingo F. Walthera a Norberta Wolfa jde o 

práci následovníka tourského iluminátora Jeana Poyet (Poyer, Pohier) vzniklou na počátku 

16. století134. 
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Význam knih hodinek pro renesanční ženu a 

výchovu dětí 
 

Význam knihy hodinek pro ženu  

V knihách hodinek je zdůrazněna úcta k Panně Marii, k vznešenosti ženství a 

k posvátnosti mateřství. Tyto modlitební knížky vybízí věřící ke kontemplaci mysteria početí a 

vtělení Boha, denní modlitby k Panně Marii tvoří jejich zásadní část. Z knih hodinek dýchá 

něha a vroucnost z francouzských modliteb patnácti Mariiných radostí, které začínají slovy 

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

(„Sladká matko a panno, která jsi z Tvého nejsladšího prsu sladce kojila svého syna“), 

případně „Doulce dame de miséricordie, mère de pitié, fontaine de tous biens, qui portastes 

Ihésucrist IX mois en vos précieux flans et l´alaitastes de vos doulces mamelles,…“ („Sladká 

paní milostiplná, matko soucitu, prameni vší dobroty, která jste nosila Jezukrista po devět 

měsíců ve svém vzácném lůně a kojila jej ze svých sladkých prsů,…“)135. Kojící madonna se 

v Brugách doby Filipa Dobrého dostává do měšťanského interiéru, je věčně přítomná 

dennímu životu. Tak je zobrazena na půvabné iluminaci Viléma Vrelanta v bruselském 

rukopise BR IV 145 (obr. 62) nebo v osobní knize hodinek Filipa Dobrého, kterou iluminoval 

Jean le Tavernier (obr. 261)136. Na některých iluminacích je kojící madona oslavena jako 

královna nebes (NK Praha, VI D 25, fol. 24r; obr. 20). V pařížském rukopise Osek 70 

z pražského Klementina je na fol. 220r je zobrazena Panna Marie s Ježíškem, sv. Josefem a 

anděly (obr. 19). Panna Marie se něžně sklání ke stojícímu dítěti, které se zjevně učí chodit, 

drží jej za obě ruce, zezadu Ježíška jemně podpírají dva drobní andělé. Prs Panny Marie je 

obnažen a v pozadí sv. Josef míchá kaši na ohni. Nejde o skutečný měšťanský interiér jako u 

Vrelanta, nad Pannou Marií je vztyčen baldachýn, přesto scéna působí vřelým a hřejivým 

dojmem. Uvádíme rovněž iluminaci na fol. 13v z knihy hodinek z Walters Art Gallery W 719, 

která stylově přímo souvisí s naším rukopisem XXIII F 198. Zde je zobrazena půvabná drobná 

trůnící virgo lactans, s ovocem v ruce (obr. 130). 
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Jako takové byly knihy hodinek obvyklým svatebním darem a protože to byla často 

první a jediná kniha, kterou rodina vlastnila, používaly se i ke vzdělávání dětí, které se na nich 

učili číst. Kniha hodinek značila pozici ve společnosti, tak si ve Flandrech 15. století dobře 

postavené ženy nosily knihy hodinek do kostela v bohatě vyšívané taštičce. Tuto roli lze 

dobře ilustrovat na básni Eustache Deschamps ze 14. století137:  

Heures me fault de Nostre Dame 

Si comme il appartient a fame 

Venue de noble paraige 

Qui soient de soutil ouvraige 

D'or et d'azur, riches et cointes, 

Bien ordonnées et bien pointes, 

De fin drap d'or tresbien couvertes; 

Et quant elle seront ouvertes, 

Deux fermaulx d'or qui fermeront 

Qu'adonques ceuls qui les verront 

Puissent par tout dire et compter 

Qu'on ne puet plus belle porter 

 

V básni hovoří žena o tom, že je jí třeba knih hodinek Panny Marie, neboť to k 

vznešené ženě patří. Hodinky jsou skvělým dílem, bohatě zdobené zlatem a azurovou modří, 

jsou pěkně uspořádané a pokryté jemným zlacením. A až budou otevřeny, zavřou je dvě zlaté 

spony, aby každý, kdo je uvidí, mohl říci, že krásnější být nemohou.  Poslední verš zmiňuje 

přímo nošení knih hodinek, ve smyslu nošení nádherného šperku. 

Známe knihy hodinek, které vznikaly přímo pro ženy, jak lze vyvodit ze zařazení světic 

a uzpůsobení textu např ve Vrelantovských hodinkách z Walters Art Gallery v Baltimoru (W 

195, W 197)138. V některých případech se setkáváme s ambivaletními a velmi ženskými 
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zobrazeními Kristových ran. Tím nejznámějším je zobrazení ze Žaltáře- hodinek Bonny 

Lucemburské (před 1349; obr. 262), kde se Kristova rána nápadně podobá ženskému 

pohlaví. Podobné zobrazení nacházíme i v dalších žaltářích a knihách hodinek, např. ve 

flámské knize hodinek z Walters Art Gallery (W 218, fol. 28v; obr. 263) z Hainaut, kol. 1440, 

která vznikla pro ženskou objednavatelku s vazbami na cisterciácké prostředí139. Zde je 

krvácející Kristova rána zobrazena na roušce, jako svaté plátno nebo veraikon, která mohla 

být ženou vnímána velmi osobně a tělesně. Problematiku zobrazování Kristových ran a 

ženské sexuality zmiňuje francouzský badatel v oblasti medievistiky a antropologie Jean-Paul 

Schmitt a v současné době se jí věnují badatelky v oblasti medievistiky a gender studies, jako 

Martha Easton140 či její studentka, absolventka New York University, Liz Lorenz141. Dle 

sdělení Iny Nettekoven a Heriberta Tenscherta, existují osobní modlitby k jednotlivým 

částem těla Panny Marie.  

 

„Une femme lettré“ a výuka dětí  

Je známo, že francouzská královna Isabeau de Bavière, Isabela Bavorská věnovala 

roku 1403 knihu hodinek své osmileté dceři Michèle. I ženy nejvyššího společenského 

postavení, které si mohly dovolit knih více, měly nejméně do věku sedmi let dítěte na 

starosti výuku osobně. Některé knihy hodinek byly dokonce psány přímo pro děti142. I když 

ve většině případů byly určeny dospělému čtenářstvu, byly velmi často překrásně 

iluminovány, aby zaujaly pozornost. Jednou z prvních modliteb, které se děti naučily číst, 

byly tak hodinky Panny Marie, začínající „Domine labia mea aperies“. Textu se učily, i pokud 

nerozuměly latinsky. S tím souvisí způsob výuky v období pozdního středověku a ranné 

renesance. Abeceda sama byla recitována jako modlitba, zakončována slovem „amen“. 

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

mohly číst křesťanské texty. Například výuka samohlásek byla založena na vnitřním vnímání 
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pěti Kristových ran, které byly používány jako mnemotechnické pomůcky. Tento způsob 

výuky samohlásek zavedl v první polovině 13. století dominikánský kněz Odo z Cheriton143. 

V renesanci se rodí „une femme lettré“, vzdělaná žena. Skvělým příkladem je žena, 

jež se stala dvakrát francouzskou královnou, Anne de Bretagne (1477- 1514), která vlastní 

kultivovaností a vzděláním předčila svého manžela, francouzského krále Karla VIII. a její 

následující manžel, král Ludvík XII. s ní z tohoto důvodu často konzultoval státnické 

záležitosti. V knihách hodinek je zvýrazněna Panna Marie, jako vzdělaná žena. Od 14. století 

byla pod vlivem Protoevangelia sv. Jakuba, Evangelia Pseudo- Matouše a evangelia sv. 

Tomáše, podle kterých byl napsán text Zlaté legendy, zobrazována jako Panna čtoucí 

proroctví na Zvěstování a jako Panna moudrá, učící apoštoly na Seslání Ducha svatého144. 

Obvykle je také v knihách hodinek zvýrazněn i kult sv. Anny, která Pannu Marii číst naučila. 

Anne de Bretagne mimo jiné rovněž pověřila dominikánského kněze Antoine Dufour, aby 

sestavil Vies des femmes célèbres, Životy slavných žen, které byly, na rozdíl od populárního 

Bocacciova díla Clères femmes, určeny přímo ženským čtenářkám. Kniha, dokončená roku 

1504, začíná Pannou Marií a končí Pannou Orleánskou. Na její zakázku vznikla rovněž 

obhajoba žen La Vraye Disant advocate des dames Jeana Marota, kde jako „skutečnou 

zastánkyni žen“ lze chápat Pannu Marii145. Je nám rovněž známa kniha hodinek, kterou 

věnoval Ludvík XII. své dceři Claude de France k jejímu narození v roce 1499146. 

Vyučující sv. Anna se objevuje již od počátku 14. století. V průběhu 14. století se kult 

sv. Anny stal velmi oblíbený, zejména poté, co papež Urban VI. prohlásil den sv. Anny za 

povinný svátek, u příležitosti sňatku Richarda II. a Anny České. K postupnému rozšiřování 

kultu také přispěl fakt, že roku 1205 byly do Francie křižáky přeneseny Anniny ostatky, 

konkrétně Ludvík I., hrabě z Blois poslal po svém návratu z křížové výpravy do katedrály 

v Chartres hlavu sv. Anny. V Burgundsku vzrostl kult sv. Anny zejména po roce Ghentském 

povstání v roce 1453, které Filip Dobrý potlačil a upevnil tak svoji mocenskou pozici. Sv. Anna 

byla uctívána vdovami, neboť se třikrát vdala, po Jáchymově smrti si vzala Kleofáše, s nímž 

měla další dceru Marii a po Kleofášově smrti se provdala za Salome, se kterým měla třetí 

Marii. Vdovám tedy dodávala naději na další sňatek. V modlitební knize Anny de Bretagne, 

                                                           
143

 Orme 2001; Hand 2013; 
144

 Hand 2013; zde obr. 39 
145

 Broad, Green 2009; faksimile je dostupná na http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060521v/f2.item.zoom 
146

 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. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060521v/f2.item.zoom


124 
 

která byla sama vdovou po nešťastně zemřelém Karlu VIII., najdeme sv. Annu vyučující tři 

Marie (Morgan, Ms. M 50). Stejný motiv se opakuje i ve skvělých Velkých hodinkách Anny de 

Bretagne (BNF Paris, ms. lat. 9474, fol. 197v), kde je rovněž o několik folií později zobrazena 

Panna Marie učící Ježíška (fol. 222v). Co se týká souboru rukopisů z pražského Klementina, je 

sv. Anna, která vyučuje Pannu Marii zobrazena na fol. 158r v Rohanských hodinkách ze 

Sychrova (NK, Praha, VI D 25; obr. 250), v rukopise XXIII F 198 je sv. Anna samotřetí a Panna 

Marie s knihou (fol. 136r; obr. 125) a v drobné knize hodinek NK, Praha, XXIII H 22 je 

vyučující Panna Marie na seslání Ducha svatého (fol. 13v; obr. 39). 

Vedle francouzské královny Anne de Bretagne byla významnou Annou také 

francouzská princezna Anne de France (1460- 1522), známá rovněž jako Anne de Beaujeu, 

nejstarší dcera Ludvíka XI. Anne de France se na vyučování přímo zaměřila. Jako nejstarší 

sestra měla na starost výuku své mladší sestry Jeanne a také svého mladšího bratra, 

korunního prince Karla, který později pojal za choť půvabnou Anne de Bretagne a usedl na 

francouzský trůn jako Karel VIII. Kromě svých sourozenců měla Anne de France na zámku 

v Amboise také na starost výuku své neteře Louise de Savoy, jejíž protežovaný syn František, 

kterému ambiciózní matka přezdívala něžně „Cézar“, následoval Ludvíka XII. na 

francouzském trůně. Ludvík, jemuž Anne de Bretagne povila pouze dcery, prohlásil, 

k nelibosti své choti, že jejich dcera Claude se provdá právě za Františka, který tak usedl na 

francouzský trůn jako François Ier. Pod pedagogickým dohledem Anne de France vyrůstala 

také Markéta Burgundská (Rakouská), druhé dítě poslední burgundské vévodkyně Marie a 

Maxmiliána Habsburského.  

I Anne de France měla, stejně jako Anne de Bretagne, v oblibě literaturu určenou 

ženám či psanou na obhajobu žen. Je známo, že v její vlastní knihovně, která čítala na pětset 

svazků, byly tři svazky spisů a básní Christine de Pisan, Benátčanky, která žila kolem roku 

1400 a jejíž spisy v druhé polovině 15. století nabyly na popularitě po celé Evropě, překládaly 

se i do portugalštiny, díky ženě mocného burgundského vévody Filipa Dobrého Isabele 

Portugalské. Fenoménu Christine de Pisan se samostatně věnujeme v následující kapitole. Je 

možné, že Christinina Morální ponaučení inspirovala Anne de France k napsání Les 

Enseignements pour ma fille Susanne, pro svoji dospívající dceru Zuzanu147, jejím hlavním 
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zdrojem byla ale patrně Les Enseignements de St. Louis à sa fille Isabelle148. Anně bylo v té 

chvíli 36 let a ochořela záhadnou nemocí, vedle vědomí vlastní smrtelnosti za napsáním 

těchto mateřských poučení stála obava, že se Susanne provdá do ciziny. Ponaučení tedy 

obsahují návod, jak se v takovém případě vhodně chovat. 

Pro Anne de France a Susanne de Bourbon sepsal Symphorien Champier La Nef des 

Dames Vertueuses, Loď ctnostných dam. Christininy spisy (List Othée, Cité des dames a Livre 

des Trois Vertus), ale také Bocacciovo Clères femmes, zdědila Anne de France po své matce 

Charlotte de Savoye, spolu se stovkou dalších knih. Vedle Charlottiny knihovny se stala Anne 

de France rovněž dědičkou knihovny vévody Jean de Berry, neboť její manžel, Pierre de 

Beaujeau byl vnukem Marie de Berry, Jeanovy dcery. Knihovnu dostala ke svatbě Annina 

dcera Susanne a dle inventáře obsahovala množství kopií tří uvedených Christininých děl i její 

další spisy. Lze říci, že Christine de Pisan byla nejčastěji zastoupenou autorkou v knihovnách 

žen v období pozdního středověku a ranné renesance. 

Po vzoru Anne de France se pečlivě věnovala výuce svého „Cézara“ i Louise de Savoye 

(1476- 1531). Sama měla, spolu se zkušenou regentkou Anne de France, která se ujímala 

vlády za Karla VIII, stát v čele francouzského království do doby, než François dosáhne 

čtrnácti let. Louise vyrůstala pod pedagogickým vedením Anne de France spolu s Markétou 

Rakouskou, která byla v dětském věku zasnoubena Karlovi VIII. Dauphin zasnoubení nakonec 

zrušil, aby si mohl vzít Anne de Bretagne. Díky společné výchově se ovšem Louise, jménem 

Františka I., a Markétě, jménem svého synovce Karla V., podařilo v roce 1529 vyjednat 

mírovou smlouvu v Cambrai, známou jako dámský mír, la paix des Dames. 

Také pro Louise vznikala literatura zaměřená na oslavu žen. Tak pro ni Etienne le 

Blanc sepsal Činy Blanky Kastilské, Gestes de Blanche de Castille, která pojednává o matce 

Ludvíka svatého, jež se stala dvakrát úspěšnou regentkou. V rukopise BNF Paris, fr. 5715 je 

Louise zobrazena jako Blanka Kastilská. V Louisině knihovně nechyběly ani bohatě 

iluminované Bocacciovy Clères Femmes (BNF Paris, fr. 599). Starší sestrou Františka I. byla 

Markéta Navarská (Marguerite de Navarre, nazývaná též Marguerite d'Angoulême, 

Marguerite d'Alençon, Marguerite de Valois nebo Marguerite de France). I ji Louise pečlivě 

připravovala na politickou dráhu. Poté, co od bratra dostala Berry, vládla jako samostatná 
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vévodkyně. Markéta ovládala pět jazyků a sama aktivně psala. Jejím nejznámějším dílem je 

Heptameron149, přepis Bocacciova Dekameronu. Byla nesmírně literárně aktivní, mimo jiné 

psala komedie, mystéria (Marguerites de la Marguerite des princesses150), poémy, Le miroir 

de l'Ame Pécheresse (Zrcadlo hříšné duše).  

Rovněž v nižších kruzích francouzské společnosti se v druhé polovině 15. století 

objevují vzdělané ženy bibliofilky. Nejznámější je patrně Gabrielle de la Tour, jejíž knihovna 

čítala úctyhodných 150 svazků. Její dcera Gabrielle de Bourbon se stala samostatnou 

spisovatelkou a provdala se za pana Louis II. de Trémouille. S ním je spojena osobnost Jean 

Bouchet, autora knihy z roku 1516 Le Temple de la Bonne Renomée, Chrám dobré pověsti, 

v níž opěvuje Christine de Pisan i Janu z Arku151. 

 

Dějinám mocného burgundského státu a nejvýznamnějším iluminátorům se 

věnujeme podrobně v následující kapitole. Díky třetí ženě Filipa Dobrého Isabele Portugalské 

se rozšířily flámské rukopisy do její rodné země. Kniha hodinek krále Duarte I., jejího bratra, 

vznikla patrně rukou flámského iluminátora Jacques Coene.  

Markéta z Yorku, třetí žena Karla Smělého, si po smrti svého chotě vybrala za sídelní 

město centrálně umístěné Mechelen, kde již od roku 1473 sídlila velká rada, burgundský 

parlament. Markéta z Yorku byla známa jako bibliofilka a měla eminentní zájem o iluminaci a 

to především modlitebních knih. Pracoval pro ni Mistr knihy hodinek Marie Burgundské, její 

nevlastní dcery, jehož styl popisujeme v kapitole „Vévodové burgundští a iluminace“.  

Vnučka Karla Smělého Markéta Burgundská (Rakouská; 1480- 1530) od tří let 

vyrůstala na zámku v Amboise pod vedením Anny Francouzské. Získala nesmírná území a 

obrovské jmění dědictvím, odstupným ze zásnub s Karlem VIII a ze dvou sňatků se 

španělským infantem a s vévodou savojským. Od jedenácti let se její výchovy, stejně jako 

výuky jejího bratra Filipa, ujala vdova po Karlu Smělém, Markéta z Yorku. Sama Markéta 

Burgundská (Rakouská) vyučovala svého synovce Karla, budoucího Karla V. (Charles Quint) a 

neteře Eleanoru, Marii a Isabellu a účastnila se na výuce svého bratra arcivévody Filipa. Za 

šestiletého Karla vykonávala od roku 1507 funkci regentky Nizozemí. Sídelní město Mechelen 
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151

 Broad, Green 2009 
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se díky jejímu dvoru stalo významným kulturním centrem, jedním ze středisek severské 

renesance. Je známo, že se sama věnovala skládání poezie a hudby a účastnila se rétorických 

soutěží. V roce 1503 jí věnoval Jean Lemaire de Belges knihu La couronne marguaritique, kde 

opěvuje její ctnosti, které jsou představovány přeneseně deseti nymfami. Lemairův synovec, 

skladatel Jean Molinet, který proslul přepisem Románu o růži do prózy, byl Markétiným 

knihovníkem. Významnou pozici na jejím dvoře zastával i Olivier de la Marche, který jako její 

maître d´hôtel kontroloval účty všech flámských měst. Olivier byl mimo jiné významným 

humanistou a autorem La Source d'Honneur pour maintenir la corporelle élégance des 

Dames152 a Le Parement et le Triomphe des Dames d'Honneur. Markéta podporovala 

humanisty jako Erasma Rotterdamského. Cornelius Agrippa věnoval Markétě Rakouské 

traktát O vznešenosti a výtečnosti ženského pohlaví, De nobilitate et praecellentia foeminei 

sexus153. 

Proslulá knihovna Markéty Burgundské- Rakouské obsahovala podle inventáře z let 

1523- 1524 třistatřicetpět rukopisů a čtyřicetčtyři tištěných knih, které získala dědictvím, 

mezi jinými po Markétě z Yorku a po svém druhém choti Phillibertovi ze Savoy. Vedle 

humanistických spisů zde byly zastoupeny i dvorské romány, didaktické i modlitební knihy. 

Jen čtyřicet z nich vzniklo přímo na Markétinu objednávku, byly to především misály, knihy 

hodinek a hudební rukopisy. Markéta aktivně podporovala hudebníky, jako byli Josquin 

Desprez, Pierre de la Rue nebo Alexander Agricola, Matthaeus Pipelare či slavný Johannes 

Ockeghem.  

Nejstarším rukopisem zdobeným typickými bordurami tzv. školy Ghent- Brugy je 

brevíř Marie Burgundské z počátku 70. let 15. století (St. John´s College, Cambridge, Ms. H 

13). Mezi lety 1486 a 1506 byla pro Johannu Kastilskou, choť bratra Markéty Rakouské Filipa, 

iluminována v tomtéž stylu rozsáhlá kniha hodinek, ve které se objevují dva Johaniny 

portréty (BL, Londýn, Add. Ms. 18852)154. Rámce jsou tvořeny složitými dekorativními 

renesančními architekturami či typickými jednobarevnými podklady s rozměrnými květy, 

rozložení stránky na fol. 40r a 189r připomene knihu hodinek z Nelahozevse, která uzavírá 

naši studii (VI Fg 67, p. 60). 
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Na dvoře Markéty Burgundské (Rakouské) a spolu s ní na dvoře Anne de France 

vyrůstala Phillipa de Gueldres (1467- 1547), pozdější vévodkyně z Lorraine, choť vévody René 

II. Za italského tažení působila jako regentka za svého syna Anthoine. Phillipa byla 

významnou objednavatelkou rukopisů. Podle některých z nich byl pojmenován iluminátor 

Mistr Phillipy de Gueldres. 

 

Christine de Pisan  

Christine de Pisan (1364- 1430) byla Benátčanka, která od dětství vyrůstala na 

francouzském královském dvoře Karla V., kam byl povolán její otec, Tomasso Pizzano, 

jakožto slavný lékař a astrolog z Bolognské univerzity155. Když jí bylo šestnáct let, nastoupil 

na královský trůn dvanáctiletý Karel VI., který ve svých sedmnácti letech pojmul za choť 

Isabelu Bavorskou a ve dvaceti čtyřech letech zešílel. Christine de Pisan zemřela ve chvíli, kdy 

bylo díky Johance z Arku zajištěno následnictví Karlu VII.  

Christine na pařížský dvůr přibyla již ve čtyřech letech a dostalo se jí tu toho 

nejlepšího vzdělání. V patnácti letech byla také provdána za královského notáře a písaře, 

kterému v době jejich sňatku bylo pětadvacet let. Spojení bylo od počátku vášnivé, jak 

později Christine popisuje ve své baladě Douce chose est que mariage156. Po deseti letech 
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 Obsáhlá bibliografie ke Christine de Pisan byla shrnuta v roce 2004 v publikaci Angus J. Kennedy, Christine de 
Pizan, A Bibliographical Guide, Tamesis, Woobridge, 2004. 
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 Douce chose est que mariage 
Je le puis bien par moi prouver- 
Pour qui a mari bon et sage 
Comme Dieu me l’a fait trouver. 
Loué soit celui qui sauver 
Me le veuille car son soutien, 
Chaque jour je l’ai éprouvé, 
Et certes le doux m’aime bien. 
 
La première nuit du mariage, 
Dès ce moment, j’ai pu juger 
Sa bonté, car aucun outrage 
Ne tenta qui me dut blesser. 
Et avant le temps du lever 
Cent fois me baisa, m’en souviens, 
Sans vilenie dérober, 
Et certes, le doux m’aime bien. 
 
Il parlait cet exquis langage : 
« Dieu m’a fait vers vous arriver, 
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manželství, v období morové rány roku 1389, však zemřel jak její otec, tak její manžel a 

následně i syn a Christine, jak později napsala, považovala za bláznivé znovu se provdat. Po 

nekonečných dědických soudních řízeních se namísto nového sňatku rozhodla postavit se na 

vlastní nohy a využít svých styků na královském dvoře. Na zakázku burgundského vévody 

Filipa Smělého, který přijal na vlastní dvůr Christinina syna Jeana, zkompilovala v roce 1403 

Livre des faits et bons moeurs du roi Charles V, životopis Karla V., Filipova bratra, kterého 

popsala jako ideálního vladaře. Následujícího roku vévodovi věnovala Knihu o vrtoších 

Štěstěny (Livre de la Mutacion de la Fortune, Brusel, KBR, ms. 9508) a několik knih, které 

částečně napsala vlastní rukou, a to Knihu o cestě dlouhého studia (Livre du chemin de long 

estude, Brusel, KBR, ms. 10982-83), l´Avision Christine (Brusel, KBR, ms. 10309) a knihu o 

rytířských skutcích Livre des fais d´armes et de chevalerie (Brusel, KBR, ms. 10476). V úvodu 

rukopisů bývá běžně zobrazována jako spisovatelka (obr. 264, 265).  

Napsala knihu balad, kde hovoří básnickým jazykem jak o svém hoři, tak o svém 

životě na francouzském dvoře. To jí velmi rychle vyneslo pozornost pařížského dvora a 

narůstající počet zadavatelů básní dvorské lyriky. K tomuto typu poezie se však Christine 

záhy stavěla velmi kriticky, dvorská láska pro ni byla symbolem povrchnosti a pomíjivosti, jak 

píše ve svém básnickém Listu bohu Lásky, Epître au dieu d’Amour z roku 1399. Christine zde 

například nově interpretuje biblický příběh s tím, že Eva Adama neoklamala, ale jen mu 

nevinně zopakovala ďáblova slova. Dalšího roku sepsala úspěšný List Othey, ve kterém 

vypráví sto příběhů z Trojské historie, aby na jejím příkladu mohla udělit morální ponaučení 

mladému princi či rytíři nebo vlastnímu synu (L’Epistre Othea la deesse, que elle envoya à 

Hector de Troye, quant il estoit en l’aage de quinze ans; obr. 266). Následoval kritický Le Dit 

de la Rose, kterým reagovala na list Jean de Montreuil a spustila tak slavnou epistulární 

debatu o Jean de Meun(g), kterého usvědčila z misogynie.  

                                                                                                                                                                                     
Tendre amie, et pour votre usage, 
Je crois, il voulut m’élever. » 
Ainsi ne cessa de rêver 
Toute la nuit en tel maintien, 
Sans nullement en dévier, 
Et certes, le doux m’aime bien. 
 
Princes, d’amour peut m’affoler 
Quand il me dit qu’il est tout mien ; 
De douceur me fera crever, 
Et certes, le doux m’aime bien. 
 
cit in: Le Dît de Christine, http://rvcontes.blogspot.cz/p/le-dit-de-christine.html, vyhledáno 6. 3. 2016 

http://rvcontes.blogspot.cz/p/le-dit-de-christine.html
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Jako odpověď na otázky, které pro ni z debaty vzešly, napsala v roce 1405 utopickou 

alegorii Obec žen, La Cité des Dames. Názvem se odvolává na Augustinovo De civitate Dei. 

Ženy v této vizi žijí v pevnosti, bezpečny před mužskými sváry, jejich těla jsou chráněna před 

utrpením a před tím aby byla muži „použita“. Christine zde prosazuje vzdělání pro ženy s tím, 

že ženy mají stejné duševní schopnosti jako muži157. Kniha vyvolala obrovský zájem, jednu 

kopii Christine věnovala vévodovi z Berry, další kopie si nechaly v polovině 15. století 

zhotovovat francouzské královny. V jejich knihovnách byly rovněž sebrané Christininy 

milostné básně, listy (List bohu Lásky, Epître au dieu d’Amour), alegorie a filosofické úvahy. 

Je nám známo množství exemplářů jejích spisů, některé jsou uloženy v pařížské BNF, včetně 

svazků z knihovny Jeana vévody z Berry. Rukopis Harley MS 4431 z British Library158 patřil 

královně Isabelle Bavorské (obr. 268- 275)159. Kniha nechyběla ani v knihovně burgundských 

vévodů (Brusel, KBR, ms. 9393). 

Do debaty o Románu o růži se vložilo množství osobností, včetně kancléře pařížské 

university Jean Gerson, který je nám znám jako aktivní účastník kostnického koncilu, kde 

prezentoval vlastní soupis Husových „bludů“. Mezi Jean de Gerson a Christine de Pisan lze 

nalézt mnohé styčné body, Earl Richard ve své současné studii hovoří o intelektuálním 

přátelství160.  Naproti tomu se sekretář Karla V. a teolog Jean de Montreuil opřel do Christiny 

a její spor s Jean de Meun připodobnil ve svém listu Ut sunt mores k napadení řeckého 

filosofa Théoprasta kurtizánou Léonce. Vyobrazení vzdělané kurtizány Léonce u 

kompilačního kola se objevuje např. v opisech Clères femmes z roku 1403 (BNF Paris, Ms fr 

12420, f. 93; obr. 277) a v rukopise z knihovny Jean de Berry (BNF Paris, fr. 598).  

Po La Cité des dames, knize určené především ženám, následovala Le Livre des trois 

vertus à l'ensaignement des dames (BNF, fr. 452), alegorie tří ctností, kterými jsou Rozum, 

Spravedlnost a Čest. Ve spise Christine volá po založení ženské vysokého učení (colliege 

femenin), kde by se ženy učily moudrosti (la lecçon de Sapience)161. Spis Christine věnovala 

                                                           
157
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Markétě Burgundské, nejstarší dceři burgundského vévody Jean Sans Peur a vdově po 

dauphinovi Louis de Guyenne. Louis de Guyenne byl třetím synem Isabelly Bavorské a Karla 

VI a zemřel v osmnácti letech. Pro tohoto předčasně zesnulého korunního prince, Christine 

sepsala knihu rad a naučení dokonalému princi a životopis Karla V. byl míněn jako příklad 

právě pro něj.  

Christine ve svých spisech prostředkovala antickou a italskou kulturu, zabývala se 

řeckou mytologií, v Městě žen cituje Petrarcu162. Tato nevšední žena, jež je považována za 

první spisovatelku, která vlastním psaním živila sebe, své děti, matku i neteř, napsala na čtyři 

stovky básní a čtyřicet jedna knih. V roce 1418 se Christine uchýlila do kláštera a jedenáct let 

později vznikl její spis Ditié de Jeanne d´Arc, kterým, rok před vlastní smrtí, jako jediný 

vzdělanec své doby, oslavila Pannu Orleánskou.  

V iluminacích rukopisů spisů Christine de Pisan se pravidelně objevuje Christine 

v dedikačních scénách, kdy jako autorka předává spis některému mocnému mecenáši či 

mecenášce (obr. 268), je zobrazována ve své pracovně a objevuje se zde množství dalších 

vyobrazení žen. V rukopise francouzské královny Isabely Bavorské zaujme na vyobrazení 

Christine v pracovně psík u jejích nohou, který může být znamením věrnosti, kterou 

zachovala svému zesnulému manželovi (obr. 270). Je zde také zobrazeno skriptorium s písaři, 

které vede Héřina kněžka Io (obr. 272) a iluminace s Dianou na nebesích, jež předsedá 

skupině čtoucích žen (obr. 273). Zobrazení vzdělané vyučující ženy je časté také v ilustracích 

Bocacciových Clères femmes, kde bývá zobrazena Saphó se svými žáky (obr. 276). Za 

předobraz Panny Orleánské lze považovat královnu Penthiseleu, která v rukopise 

francouzské královny spěchá se svou armádou Amazonek na pomoc Trójanům (obr. 275). 

 

 

 

 

 

                                                           
162
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Ženy iluminátorky   

Iluminátorky zůstávaly většinou anonymní, a pokud ne, identifikaci komplikuje změna 

dívčího jména po svatbě. Od roku 1971, kdy Linda Nochlin publikovala knihu Why have there 

been no great women artists se bádání v oblasti neustále rozšiřuje, vznikají encyklopedie 

umělkyň i jednotlivé studie. 

Christine de Pisan zmiňuje iluminátorku Anastasii, se kterou dle svých slov 

spolupracovala, která byla, „zručnou iluminátorkou bordur a pozadí miniatur a nebylo 

řemeslníka v celé Paříži, který by se jí mohl rovnat“. Christine si považovala krásy 

Anastasiných květů a bordur „si délicieusement ornées“163. Je známo, že Christine osobně 

dohlížela na psaní a výzdobu rukopisů svých knih. V současné době, kdy se umělecká historie 

snaží rehabilitovat středověké a renesanční ženy, které byly mužskou historiografií 

opomíjeny, se objevily snahy ztotožnit Anastasiinu ruku s Mistrem Epître, který je 

zodpovědný za jednoduchou výzdobu Christininých raných rukopisů (Epître d´Othée), které 

iluminoval mezi lety 1403- 1412, v úvahu je však třeba vzít pádnou námitku Milarda Meisse, 

který zdůrazňuje fakt, že Christine mluví o Anastasii skutečně pouze jako o zručné 

iluminátorce marginálií a pozadí164. 

Ve stejné době, kdy Christine uspěla se svými literárními díly, se na severu hojně 

rozšířily spisy Giovanni Bocaccia a to jak Dekameron, tak jeho pojednání O skvělých ženách, 

které stojí zářnými příklady, De mulieribus claris, francouzsky zkráceně Des Clères femmes, 

neboli Des cas des nobles et clères femmes. V četných kopiích tohoto Bocacciova se objevuje 

zobrazení antické malířky Tamaris (Thamar, Timarete, Thamarys), která podle Plinia byla 

autorkou obrazu Diany v Efesu. Na iluminacích je Diana často zobrazována jako Panna Marie. 

Thamar byla dcerou malíře Micona mladšího z Atén. Dále je zobrazována Cratinova dcera 

Irena, která je zobrazována jako malířka či sochařka a Marcie, dcera Varro, která bývá 

zobrazována, jak maluje autoportrét, často se sochařským náčinním. Clères femmes 

nechyběly v knihovně vévody Jean de Berry (BNF, fr. 598) ani později v knihovně nejvýše 

postavených žen na pařížském královském dvoře, jako Louise de Savoye (BNF Paris, fr. 599). 

V posledně uvedeném rukopise jsou ženy zobrazeny velmi často s knihou, kterou čtou či 
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sepisují (sybily, panovnice, Penelope, ad.) jako panovnice, bojovnice, je zde dokonce i 

papežka, čtoucí sibyly i přadleny, matky i přitažlivé a vyzývavé ženy, nechybí zde malířka 

Thamar, ale ani sokolnice (278-291). 

Louise de Savoye vlastnila také opis Románu o růži (Oxford, Bodleian, MS. Douce 

195). V BNF v Paříži je uložen svazek fr. 25526 ze čtrnáctého století s explicitními 

margináliemi na fol. 106v, 111 a 160. Podle badatelů jde o práci Jeanne de Montbaston, 

která se v letech 1325- 1353 zabývala iluminací spolu se svým manželem Richardem a je 

možné, že pokračovala jako samostatná iluminátorka i po Richardově smrti165. Na fol. 77v je 

iluminátorský pár vyobrazen. Patrně patřili oba do skupiny iluminátorů, kteří pracovali 

v Paříži na Rue Neuve-Notre-Damme a pohybovali se, podle Michel Camille, spíše na okraji 

společnosti166. Alison Stone však konstatuje, že není možné páru s jistotou atribuovat žádné 

iluminace, přestože je Jeanne zmíněna v roce 1353 jako „illuminatrix ex libraria“167. Nicméně 

v katalogu Jean Paul Getty Museum v Los Angeles je Jeanne de Montbaston zmíněna jako 

autorka iluminací v rukopise Roman du Bon Chevalier Tristan, Fils au Bon Roy Meliadus de 

Leonois ze sbírky Ludwig evidovaná pod číslem V168. Jméno „Monbaston“ může ovšem také 

být dvojsmyslným žertem, „baston“ znamená hůl, klacík, označení by se tedy mohlo 

dvojsmyslně vztahovat k falu. Obrázek v borduře rukopisu Román o růži (BNF Paris, fr. 

25526) na fol. 106v zobrazuje jeptišky sklízející faly ze stromu plodnosti. Stejný motiv se 

objevuje v nástěnné malbě z 15. století v toskánské Massa Marettima a na truhle z téhož 

období uchovávané ve františkánském muzeu ve Villingen-Schwenningen v Německu. 

V německém prostředí byl strom plodnosti počátkem 16. století součástí karnevalového 

procesí169. Zobrazení může také souviset se soudobými texty o Venuši, která touží po 

oplodnění a ukojení touhy. Dle francouzské soudobé poezie z poloviny 14. století dominují 

jednotlivým částem těla Venuše, Saturn, Merkur ad.170  
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Před rokem 1349 vznikl kombinovaný rukopis žaltář-hodinky Bonny Lucemburské, 

který jsme zmiňovali v souvislosti se zobrazením tří mrtvých a tří živých a „ženské“ Kristovy 

rány. Rukopis iluminoval Jean LeNoir pravděpodobně s podílem své dcery či manželky 

Bourgot, která je zmiňována ve smlouvě z roku 1353171.  

Co se týká burgundského státu, v dílně jednoho z nejvýznamnějších brugských 

iluminátorů Viléma Vrelanta, jehož rukopis uchováváme v pražském Klementinu, byly v 60. 

letech 15. století registrovány dvě iluminátorky. Vedle Adrien de Raet, který mohl být 

Vrelantovým synem, vyučoval i Betkin Scepens zmiňovanou v letech 1476- 1477, která by 

podle badatelů mohla být jeho dcerou172. Vilém Vrelant byl také pravděpodobně jedním ze 

zakládajících členů brugské guildy sv. Jana Evangelisty, v níž byli zapsáni nejen iluminátoři, 

ale také obchodníci s rukopisy a pedagogové. Členkami guildy byly i ženy, které platily 

poloviční částku, než muži, některé ale dosáhly plného členství. V letech 1461- 1462 byle 

registrováno 18 členek. Zatímco v roce 1454 bylo v guildě 12% žen, tento poměr vzrostl 

v roce 1481 na 25%173. Podle Mauritse Smeyerse učil Vrelant v Brugách pět iluminátorek174.  

V letech 1470-1480 je uváděna v záznamech guildy sv. Jana Evangelisty Christine 

Yweins enlumineresse, která vyučovala iluminaci chlapce a dívky. Iluminací, především 

liturgických textů, se rovněž zabývaly řádové sestry, především karmelitánky a klarisky, které 

někdy zaměstnávali laické iluminátorky jako Grietkin Sceppers (zemřela1505), která se 

podílela na výzdobě graduálu z brugského kláštera Sion, který je dnes uložen v pařížské 

knihovně Mazarine (Ms. 432). U Grietkin se vyučila sestra Cornelia van Wulfschkercke, jež 

výzdobu graduálu dokončila175. 

Jean Lemaire de Belges ve svém alegorickém díle La Couronne Marguaritique, které 

napsal pro Markétu Rakouskou, zmiňuje Marii, dceru slavného iluminátora a malíře Simona 

Marmiona jako enlumineresse176. Simon Marmion měl ze svých dvou manželství šest dcer. 

S první ženou Catharinou Scroo měl pět dětí, z nichž nejstarší, Levina (Lievina) se stala 
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oficiální malířkou a iluminátorkou při anglickém dvoře177. Mladší dcera Alexandrine 

Claeiszuene vedle iluminace také malovala obrazy na plátno a na hedvábí a byla úspěšnou 

obchodnicí s uměním178. Levina se narodila v Brugách mezi lety 1510 a 1520 a zemřela 

v Londýně v roce 1576. Působila na tudorském dvoře Jindřicha VIII., Eduarda VI, Marie I. a 

Alžběty I. Se svým manželem Jorisem Teerlinc z Blankenberge se v roce 1546 usadila v Anglii. 

Kren udává roky 1544-1545179. Po Hansi Holbeinovi mladším se stala královskou 

portrétistkou miniatur a později dvorní dámou dvou anglických královen, které často 

portrétovala na medailonech, nicméně jí nemůže být nic s jistotou atribuováno. Jako dvorní 

iluminátorka nastoupila na místo Lucase Horenbouta, s nímž byla představena v roce 1983 

v rámci výstavy umělců na tudorském dvoře ve Victoria & Alberts Muzeum v Londýně180.  

Na závěr uvádíme francouzskou iluminaci z počátku 16. století zobrazující malířku. Je 

z Ovidiových Héroïdes, kde jsou zobrazeny antické vzdělané a kultivované ženy (obr. 296).  
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Závěrem 

Hlavní ekonomickou aktivitou města Brug, „Benátek severu“ byla po roce 1400 

především produkce nového žádaného artiklu, knih hodinek. Drobná cimelie NK XXIII H 22 

původem z pražské lobkowiczské knihovny spadá do produkce populárního a komerčního 

proudu, který převládal především v Brugách ještě ve 40. letech 15. století. Tento konvenční 

styl notně čerpá z pařížské iluminace. Od čtyřicátých let mluvíme již od tzv. aktivní patronaci 

Filipa Dobrého a v průběhu tohoto období (zejm. 50. léta ad.) dekorativní sloh „zlatých 

úponků“ nahradí líbezný styl Viléma Vrelanta. Pro nehomogenní styl „Mistrů zlatých úponků“ 

jsou charakteristické jednotné tváře, křehké postavy, nepřiměřeně protažené prsty a syté 

barvy. Tyto charakteristicky zcela nacházíme v pražské knize hodinek, kde lze u postav 

konstatovat určité zdrobnění, tváře jsou nevýrazné, měkké a kypré, iluminátoři mají smysl 

pro dekorativní ornament a bordury působí až lidovým dojmem. 

Knihu hodinek NK Břevnov 296 iluminoval Vilém Vrelant, který přišel do Brug ze 

severního Nizozemí, z okolí Utrechtu, případně jeho blízký spolupracovník. Ke srovnání jsme 

nalezli cimelii z Královské knihovny v Bruselu (ms. IV 145), která byla nedávno představena 

na výstavě flámských rukopisů v Paříži a v Bruselu. Je datována do roku 1470 a vyskytují se 

zde shodné prvky s vynikajícím Vrelantovým frontispisem Pojednání o andělském pozdravení 

(KBR, Brusel, ms. 9270, fol. 2v), kde se opakuje Panna Marie v měšťanském interiéru 

s pomeranči a půvabným zátiším. Styl Viléma Vrelanta je líbezný, výrazy postav jsou 

přívětivé, v pražském rukopise zaujme živé a radostné dítě na klíně trůnící madony na fol. 

19v. V pozadí se objevují modré střechy na bělostných věžích, drobné kachle podlah jsou 

ornamentálně zdobeny, brodury jsou vyplněny šťavnatými lesními plody a akanty a 

fantastickými bytostmi. Vrelant doplňuje základní barvy, ultramarínu, červenou a zelenou 

popelavě šedou a růžovou bez nuancí a gradací. Ze 70. let je rovněž cimélie W 195 z Walters 

Art Gallery v Baltimoru, která se milou naivitou podání také stylově shoduje s rukopisem 

deponovaném v pražském Klementinu z Břevnova. 

V údolí řeky Escaut v oblasti mezi Ghentem a Tournai byl nejvlivnějším iluminátorem 

před polovinou 15. století Mistr Privilegií Ghentu a Flander, jemuž lze připsat některé 

iluminace rozměrné knihy hodinek NK XXIII F 198. Jeho předchůdci byli věrni pařížské tradici. 

Iluminátora dvou folií v pražské cimelii (133r a 135r) jsme ztotožnili s iluminátorem Statut a 
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privilegií Ghentu a Flander, které se v době Rudolfa II. nacházeli v jeho sbírkách na Pražském 

hradě a dnes jsou uloženy v Rakouské Národní knihovně. Jak Ghent, tak Brugy od připojení 

Flander k Burgundskému státu těšili velké míře autonomie a sebevědomá města 

zorganizovala několik povstání proti daňové politice Filipa Dobrého, která však byla vévodou 

tvrdě potlačena. Na iluminaci Statut se pokorní občané Ghentu Filipovi vzdávají. Mistr 

Ghentských privilegií má smysl pro dekorativnost, jeho iluminace působí plošně a 

připomínají tapisérie, které byly dříve hlavním produktem oblasti a jimž se mistr patrně také 

věnoval. Mistr i jeho dílna používají základní barvy, u iluminátorů, které jsme označili jako 

prvního a druhého jsou to ultramarín a jasná, až oranžovočervená rumělka. Vedle Privilegií 

Ghentu a Flander spatřujeme tyto ruce v knize hodinek z Národní knihovny ve Varšavě (ms. II 

8005). Třetí iluminátor maloval především postavy světců v litaniích, jeho kompozice jsou 

symetrické (124r), pozadí vyplňují zlaté úponky na monochromním pozadí nebo barevné 

plochy s kachlemi. Nalezli jsme jej rovněž v rukopise W 719 z Walters Art Gallery, kol. 1450. 

Čtvrtý iluminátor, kterého lze spojit s Mistry zlatých úponků, maloval např. tanec 

mrtvých (obr. 133). Tváře jeho postav jsou bledé, oči zkosené dolů, barvy draperií syté. Tuto 

ruku jsme srovnali s misálem z Bruselské Královské knihovny (ms. 150 74) a podobnou jsme 

nalezli  v knize hodinek W 211 z Walters Art Gallery (kol. 1440) a dále jen málo odlišnou ve W 

246 (kol. 1450). Uvedené iluminátory nacházíme v knize hodinek z Art Institute v Chicagu 

(1915.538), která je datována do let 1440-1445. Na tomto základě můžeme předpokládat, že 

v letech 1440- 1450 vznikla i pražská cimélie. 

Knihu hodinek NK Osek 65 jsme nově spojili s nedávno identifikovaným iluminátorem 

Marquetem Caussinem, který je hojně zmiňován, ale teprve v roce 2013 shromáždil badatel 

Dominique Vanwijnsberghe kolem něj skupinu rukopisů. Marquet Caussin je iluminátorem 

z Hainaut. cimélii z Klementina jsou tři miniatury provedené technikou en grisaille, části 

iluminací jsou zvýrazněny sytými základními barvami, ultramarínem, rumělkou a zelenou a 

zlacením. Ve filigránových bordurách se objevují výrazné květy. Rukopis jsme srovnali 

s knihou hodinek z Maubeuge z 50. let, která byla představena na pařížské a bruselské 

výstavě v roce 2011/2012 a se Zlatou knihou hodinek z Art Institute v Chicago (ms. 188).  

Cimélie NK XXIII G 88 původem z pražské lobkowiczské knihovny dosud nebyla 

publikována. Vznikla kolem roku 1500 a řadíme ji do nehomogenní skupiny Mistra 

Burgundských prelátů, který byl koncem 15. století určující osobností pro iluminaci v okolí 
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měst Beaune, Dijon a Autun, tedy výrazně na jih od Flander. Byl ovlivněn také francouzskou 

iluminací Jean Colombe. Na knize hodinek se podíleli dva iluminátoři. Hlavní iluminátor se 

odlišuje až impresionistickou lehkostí štětce, postavy i interiéry naznačuje tahy, modrošedé 

atmosferické krajiny jsou sumárně malířsky pojaty. Pracuje s kulisami architektury a krajiny, 

které střídá, jako by sesazoval šablony (22r). Celostranné výjevy již nejsou rámovány 

zdobnými bordurami, jsou zasazeny do jednoduchých lišt. Ultramarín a rumělku doplňuje 

světle fialová. Druhý iluminátor namaloval miniatury na fol. 68r a 75v. Věnuje větší 

pozornost architektuře, postavy jsou spíše zavalité, výrazné jsou jakoby odulé oči. I zde 

rámují výjevy jednoduché lišty a zmizely dekorativní bordury. 

Knihu hodinek z Nelahozevse, dříve NK VI Fg 67, jsme zpracovali toliko dle 

fotodokumentace z fototéky Ústavu dějin umění AV ČR, Lobkowiczové nám cimélii ke studiu 

nezpřístupnili, ani jsme nezískali fotografie zbývajících folií. Rozhodli jsme se ji přesto do 

katalogu zařadit, neboť je velmi bohatě iluminována a je krásným příkladem závěru flámské 

iluminace, tzv. školy Ghent- Brugy, která je snadno rozpoznatelná zejména užitím iluzivních 

bordur vyplněných rozměrnými květy, na které dosedají mouchy a mezi nimiž se proplétají 

housenky a motýli či můry. Hmyz vrhá stín, čímž je iluze šálení oka téměř dokonalá. V tomto 

stylovém proudu se používá „dramatic close-up“, příblížení předmětů a postav diváku, čímž 

je podpořena bezprostřednost estetického a duchovního prožitku. Barevnost, která byla 

dosud omezena na základní barvy, se rozšiřuje o lomené tóny růžové a smaragdové a dalších 

dříve nezvyklých odstínů. Rukopisů „školy Ghent- Brugy“ je dnes identifikováno více než 

1000. Knihy hodinek byly často určeny na vývoz. Kalendáře knih hodinek jsou často 

iluminovány, což je v dřívější stylové vrstvě vzácné. Významnou inspirací byly patrně 

Přebohaté hodinky vévody z Berry, které se v tomto období nacházely ve sbírce Markéty 

Burgundské (Rakouské) v jejím sídelním městě Mechelen. V Nelahozevském rukopise se 

objevuje charakteristické „dramatické přiblížení“ i typické bordury s květy, hmyzem, šneky a 

pávi pod kolumnou. Jiným typem výzdoby okrajů stránky je kompozice obrazu v obraze, kdy 

je krajinnému pozadí věnována velká pozornost. Vyskytuje se zde také vyobrazení Salvatora 

Mundi podle Gérarda Davida. Ten doplnil často kopírovaný Eyckův ztracený obraz Krista 

křišťálovou sférou a gestem žehnání a vytvořil tak ikonografický typ, který se v této stylové 

vrstvě velmi často opakuje. Nelahozevský Salvator je Davidovu prototypu velmi blízký. Téměř 

identický rukopis z okruhu Mistra modlitebních knih okolo 1500 je uložen ve Walters Art 

Gallery v Baltimoru (W 428) a datován kol. 1500. Analogie nelahozevské cimélii spatřujeme 
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také v knize hodinek W 427 (kol. 1510) a navrhujeme datování knihy hodinek již do období 

kolem roku 1500- 1510. 

Nezaměnitelný styl tzv. škola Ghent-Brugy ovlivnil díky vývozu iluminaci po celé 

Evropě. V Tours vedl po čtyřicet let produktivní dílnu Jean Bourdichon u kterého lze také 

sledovat vliv tohoto stylového proudu. Jean Bourdichon určujícím způsobem ovlivnil 

tourského iluminátora Jeana Poyer a tzv. École de Rouen. Iluminátora pěti celostranných 

iluminací v Rohanovských hodinkách ze Sychrova (VI D 25), kterého jsme označili písmenem 

„B“ lze identifikovat s iluminátorem kalendáře v Malé knize hodinek francouzské královny 

Anne de Bretagne (BNF, Paříž, ms. lat. nouv. acq. 3027), která je atribuována následovníku 

Jeana Poyet. Iluminace jsou samostatnými obrazy, bordury mizí. Jemné prchavé výrazy tváří, 

vysoká čela, sumárně naznačené renesanční kazetové stěny, široké kachle mramorových 

podlah spojují iluminátora „B“ také s rukopisemW 294 z Baltimoru a s rukopisem BNF ms. 

416 z pařížského Arsenalu. Stejskal vidí souvislost s vysoce kvalitním a inventivním 

iluminátorem Mistrem Petrarcových triumfů, který odešel z Tours do Rouen na dvůr 

kardinála Georges d´Amboise, arcibiskupa rouenského. Jeho styl byl hojně napodobován a 

skupina rukopisů, která je kolem něj shromážděna je značně nesourodá. 

Kniha hodinek ze Sychrova NK VI D 25 uložená dnes v Klementinu pochází z majetku 

Pierre de Rohan, maršála de Gié (1453- 1513). Na zámek Sychrov se dostala nejspíše 

s Karlem Alainem Gabrielem Rohanem, který se stal jeho novým majitelem roku 1820. 

Mocný šlechtický rod Rohanů byl úzce spřízněn s francouzskou královskou rodinou. 

V rukopise jsme rozlišili tři další iluminátory. Iluminátor „A“ vytvořil bohatou výzdobu 

kalendáře, která se rozšířila pod vlivem flámské „školy Ghent- Brugy“. Modrošedá krajina 

sychrovského rukopisu ale spíše následuje pařížskou tradici, krajině není věnována zvláštní 

pozornost, jak tomu bývá u flámských rukopisů tohoto období. Těla postav jsou podsaditá, 

iluminátor rámuje výjevy mramorovanými sloupky, v interiérech jsou prosté kachlové 

podlahy. Tuto ruku jsme nalezli v knize hodinek Louis de Roncherolles (BNF, Paříž, Arsenal, 

ms. 1191), který se roku 1500 oženil s Françoise van Halewijn, jejíž rodový znak se v rukopise 

nachází.  

Iluminátor „C“ se odlišuje expresivitou podání těl, která se jeví jako dřevořezby, libuje 

si ve zdobných renesančních architekturách a výpravných, až exotických kostýmech (např. 

Stětí sv. Jana Křtitele, fol. 149v), údy jeho hmotných postav bývají neorganicky nasazeny, 
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prsty jsou často silné a oční víčka jsou velmi výrazná, brady zejména ženských postav jsou 

drobné a špičaté. V barevné škále užívá výrazný ultramarín a karmín, zelený ultramarín a 

husté šrafování zlacených lesků šatů. Některá zobrazení jsou vysloveně ikonograficky 

nezvyklá, jako sv. Kryštof, který coby voják očekává svůj úděl nebo zděšený král lomící 

rukama na Mučení sv. Kateřiny. Mezi světci se také objevuje sv. Fiacrius (157v) a na fol. 158r 

je zobrazena sv. Anna, která učí číst Pannu Marii. Zaujme také kojící královna nebes, o obou 

posledně zmíněných vyobrazeních jsme pojednali v kapitole o významu knihy hodinek pro 

renesanční ženu a výchovu dětí. Iluminátora „C“ lze dát do souvislosti s fragmentem z knihy 

hodinek ze Národní galerie v Praze (K 36876). Iluminátor „D“ je Maître de Jacques de 

Besançon, který iluminoval knihu hodinek XXIII G 89 z pražského Klementina, kterou jsme 

podrobili analýze v rámci naší magisterské a rigorózní práce. Je rychle rozeznatelný díky 

typickým červenooranžovým detailům oděvů a filigránovým kružbám. 
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http://www.aic.online.co.uk/
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126. Kniha hodinek, fol. 138r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

127. Kniha hodinek, fol. 140r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

128. Kniha hodinek, fol. 151r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

129. Kniha hodinek, Vraždění neviňátek, kol. 1440- 1445, Chicago, Art Institute, sign. 1915. 

538. Foto: www.aic.online.co.uk ,  vyhledáno 8. 3. 2016 

130. Kniha hodinek, fol. 13v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 719. Foto: 

http://www.thedigitalwalters.org/, vyhledáno 8. 3. 2016 

131. Kniha hodinek, fol. 126r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

132. Kniha hodinek, fol. 187r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

133. Kniha hodinek, fol. 208r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

134. Kniha hodinek, fol. 129r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

135. Kniha hodinek, fol. 253r, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

136. Kniha hodinek, fol. 258v, kol. 1440- 1450, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII F 198. 

Foto: NK ČR 

137. Misál, fol. 206v, Brusel, KBR, sign.15074.  

138. Kniha hodinek, fol. 52v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 211. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22647007356/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016  

139. Kniha hodinek, fol. 14v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 211. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016 

http://www.aic.online.co.uk/
http://www.thedigitalwalters.org/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22647007356/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/
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140. Kniha hodinek, fol. 258v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 246. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016 

141. Kniha hodinek, fol. 84v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 246. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016 

142. Kniha hodinek, fol. 9v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 246. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016 

143. Kniha hodinek, fol. 27v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 246. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016 

144. Kniha hodinek, fol. 88v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 246. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016  

144a Jan Provoost, Poslední soud, 1525, detail, Groeningemuseum, Brugy, foto: Kateřina 

Průšová 

144b Jacques van den Coornuuse, Poslední soud, 1578, detail, Groeningemuseum, Brugy, 

foto: Kateřina Průšová 

145. Kniha hodinek, fol. 41v, kol. 1440, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 246. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/, vyhledáno 9. 3. 

2016 

146. Kniha hodinek, fol. 1v, kol. 1440- 1460, Praha, Národní knihovna, sign. Osek 65. Foto: 

Prokop Paul, ÚDU AV ČR. 

147. Kniha hodinek, fol. 2r, kol. 1440- 1460, Praha, Národní knihovna, sign. Osek 65. Foto: 

Prokop Paul, ÚDU AV ČR. 

148. Kniha hodinek, fol. 2r, detail,  kol. 1440- 1460, Praha, Národní knihovna, sign. Osek 

65. Foto: Prokop Paul, ÚDU AV ČR. 

149. Kniha hodinek, fol. 42r, kol. 1440- 1460, Praha, Národní knihovna, sign. Osek 65. 

Foto: Prokop Paul, ÚDU AV ČR. 

150. Kniha hodinek, fol. 43v, kol. 1440- 1460, Praha, Národní knihovna, sign. Osek 65. 

Foto: Prokop Paul, ÚDU AV ČR. 

https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/22050265584/in/photostream/
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151. Kniha hodinek, fol. 59v, kol. 1440- 1460, Praha, Národní knihovna, sign. Osek 65. 

Foto: Prokop Paul, ÚDU AV ČR. 

152. Kniha hodinek, fol. 60r, kol. 1440- 1460, Praha, Národní knihovna, sign. Osek 65. 

Foto: Prokop Paul, ÚDU AV ČR. 

153. Kniha hodinek, fol. 74v, kol. 1450- 1460, Chicago, Newberry Library, sign. Ms 188. 

154. Kniha hodinek, fol. 74v, 75r, kol. 1450- 1460, Chicago, Newberry Library, sign. Ms 

188.  

155. Kniha hodinek podle úzu dámské kapituly v Maubeuge, fol. 98, iluminátor Marc 

Caussin, kol. 1450- 1460, soukromá sbírka v Belgii. Publ. in: Bousmanne 2011, obr. 11. 

156. Kniha hodinek, fol. 87v, Brusel, KBR, sign. 10772.  

157. Kniha hodinek, fol. 13v, Ukřižování, Brusel, KBR, sign. 10772. 

158. Kniha hodinek, fol. 13v, Ukřižování, detail, Brusel, KBR, sign. 10772. 

159. Kniha hodinek, fol. 14v, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: 

František Krejčí, ÚDU AV ČR. 

160. Kniha hodinek, fol. 22r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

161. Kniha hodinek, fol. 22r, kol. 1490-1516(?),London, British Library, sign. Sloane 2419. 

Foto: Backhouse 2004, obr. 3. 

162. Kniha hodinek, fol. 32v, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

163. Kniha hodinek, fol. 44r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

164. Kniha hodinek, fol. 48r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

165. Kniha hodinek, fol. 51v, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

166. Kniha hodinek, fol. 72r, kol. 1490-1516(?),London, British Library, sign. Sloane 2419.  

167. Kniha hodinek, fol. 55r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 
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168. Kniha hodinek, fol. 58v, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

169. Kniha hodinek, fol. 64r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

170. Kniha hodinek, fol. 72r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

171. Kniha hodinek, fol. 93r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

172. Kniha hodinek, fol. 68r, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

173. Kniha hodinek, fol. 75v, kol. 1500, Praha, Národní knihovna, sign. XXIII G 88. Foto: NK 

ČR. 

174. Kniha hodinek, kol. 1485, Harvard University, Houghton Library, sign. Lat. 249, publ. 

in: Plummer 1982, č. 97. 

175. Kniha hodinek, kol. 1470, Pierpont Morgan Library, sign. M. 248, publ. in: Plummer 

1982, č. 54b. 

176. Kniha hodinek, p. 6-7, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

177. Kniha hodinek, p. 20, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

178. Roman de la Rose, červen, kol. 1500- 1510, London, British Library, sign. Ms. 4425, 

další podobná vyobrazení 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2011/08/a-calendar-page-for-

august.html, vyhledáno 10. 3. 2016 

179. Kniha hodinek, p. 28, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

180. Kniha hodinek Croy, fol. 14v, Salvator Mundi, iluminátor Gérard David Vídeň, 

Rakouská národní knihovna, sign. Cod. 1858, publ. in: Hindman 1997, obr. 11.9. 

181. Kniha hodinek, fol. 15v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 427, publ. in: Diringer 

1967, s. 452, obr. VII – 32b;  

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2011/08/a-calendar-page-for-august.html
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2011/08/a-calendar-page-for-august.html
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182. Kniha hodinek, p. 60, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

183. Kniha hodinek, p. 146, 147, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, 

sign. VI Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

184. Kniha hodinek Croy Arenberg, fol. 50v, 51r, Brugy, konec 15. století. Publ. in: Kren 

2003, s. 210 

185. Kniha hodinek, p. 170, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

186. Kniha hodinek, p. 190, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

187. Rotschildova modlitební kniha, fol. 211v, 212r, soukromá sbírka, vystaveno v NK 

v Melbourne, dříve Vídeň, ÖNB, sign. 2844. Foto: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_Prayerbook#/media/File:Rothschild_Prayerbook_1

3.jpg, vyhledáno 10. 3. 2016. 

188. Kniha hodinek, p. 206, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

189. Kniha hodinek, p. 236, kol. 1500- 1510, Nelahozeves, Lobkowiczská knihovna, sign. VI 

Fg 67. Foto: ÚDU AV ČR. 

190. Kniha hodinek, fol. 5v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24539565600/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016 

191. Kniha hodinek, fol. 10v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016 

192. Kniha hodinek, fol. 14v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24467443269/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

193. Kniha hodinek, fol. 38v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24539566340/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_Prayerbook#/media/File:Rothschild_Prayerbook_13.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_Prayerbook#/media/File:Rothschild_Prayerbook_13.jpg
https://www.flickr.com/photos/medmss/24539565600/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/24467443269/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/24539566340/in/photostream/
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194. Kniha hodinek, fol. 81v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

195. Kniha hodinek, fol. 88r, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

196. Kniha hodinek, fol. 93v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

197. Kniha hodinek, fol. 94r, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

198. Kniha hodinek, fol. 105v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

199. Kniha hodinek, fol. 106r, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

200. Kniha hodinek, fol. 114v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

201. Kniha hodinek, fol. 115r, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

202. Kniha hodinek, fol. 132v, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 428. Foto: 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/, vyhledáno 10. 3. 

2016. 

203. Kniha hodinek, fol. 1r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

204. Kniha hodinek, fol. 2r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

205. Kniha hodinek, fol. 3r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

206. Kniha hodinek, fol. 4r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/medmss/24741613881/in/photostream/
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207. Kniha hodinek, fol. 5r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

208. Kniha hodinek, fol. 6r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

209. Kniha hodinek, fol. 7r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

210. Kniha hodinek, fol. 8r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

211. Kniha hodinek, fol. 9r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

212. Kniha hodinek, fol. 10r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

213. Kniha hodinek, fol. 11r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

214. Kniha hodinek, fol. 12r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

215. Kniha hodinek, fol. 13r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

216. Kniha hodinek, fol. 2, Paříž, BNF, sign. Arsenal ms. 1191, fol. 2. repr. in: Ritter, Lafond 

1913. 

217. Kniha hodinek, fol. 14r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

218. Malé hodinky Anne de Bretagne, fol. 1r, iluminátor Mistr Petrarcových triumfů Paříž, 

BNF, sign. ms.lat. 3027. Zdroj: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Heures_d%27Anne_de_Bretagne#/media/File:Peti

tes_Heures_de_la_reine_Anne_de_Bretagne_Januar_1r.jpg, vyhledáno 11.3. 2016 

218a Kniha hodinek, Paříž, kol. 1500, Jean Pichore, Jean Coene, Mistr Phillipy de Gueldres, 

Antiquariat Bibermühle AG, Heribert Tenschert, katalog TEFAF Maastricht, č. 38. Foto: 

Kateřina Průšová. 

218b 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. Foto: Kateřina Průšová. 

219. Kniha hodinek, fol. 28r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

220. Kniha hodinek, fol. 18v a 19r, Paříž, BNF Arsenal ms. 416, repr. in: Ritter, Lafond 

1913. 

221. Kniha hodinek, Klanění tří králů, iluminátor Mistr Petrarcových Triumfů, Rouen, kol. 

1510, repr. in: Plummer 1982, č. 117. 

222. Kniha hodinek, fol. 86r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Heures_d%27Anne_de_Bretagne#/media/File:Petites_Heures_de_la_reine_Anne_de_Bretagne_Januar_1r.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Heures_d%27Anne_de_Bretagne#/media/File:Petites_Heures_de_la_reine_Anne_de_Bretagne_Januar_1r.jpg


165 
 

223. Petrarca, Triumfy, fol. 8r, Paříž, BNF sign. ms. fr. 594, repr. in: Ritter, Lafond 1913. 

224. Petrarca, Triumfy, fol. 179r, Paříž, BNF sign. ms. fr. 594, repr. in: Ritter, Lafond 1913. 

225. Kniha hodinek, Zvěstování, dílna Jean Bourdichon, Tours, kol. 1500, repr. in: Plummer 

1982, č. 108a. 

226. Kniha hodinek, fol. 113v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

227. Kniha hodinek, fol. 92r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

228. Kniha hodinek, fol.  68r, Baltimore, Walters Art Gallery, sign. W 294. 

229. Kniha hodinek, fol. 16r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

230. Kniha hodinek, fol. 17v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

231. Kniha hodinek, fol. 19r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

232. Kniha hodinek, fol. 20v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

233. Kniha hodinek, fol. 24r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

234. Kniha hodinek, fol. 37r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

235. Kniha hodinek, fol. 46r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

236. Kniha hodinek, fol. 50r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

237. Kniha hodinek, fol. 54r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

238. Kniha hodinek, fol. 58r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

239. Kniha hodinek, fol. 62r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

240. Kniha hodinek, fol. 68r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

241. Kniha hodinek, fol. 148r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

242. Kniha hodinek, fol. 149r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

243. Kniha hodinek, fol. 154r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

244. Kniha hodinek, fol. 149v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

245. Kniha hodinek, fol. 150v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

246. Kniha hodinek, fol. 155r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 
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247. Kniha hodinek, fol. 156v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

248. Kniha hodinek, fol. 157r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

249. Kniha hodinek, fol. 157v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

250. Kniha hodinek, fol. 158r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

251. Kniha hodinek, fol. 158v, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

252. Kniha hodinek, fol. 159r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

253. Kniha hodinek, fol. 160r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 

254. Kniha hodinek, fol. 151r, Praha, Národní knihovna, sign. VI D 25. Foto: NK Praha. 
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