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Česká výtvarná kultura byla v letech po smrti Karla IV. ve špičkové formě 
a umění reformního období mělo na co navazovat. Čechy, Morava i Slezsko 
(do politického svazku Koruny české patřila tehdy celá země v povodí 
Odry, nikoli jen její malá část, s níž jsme zvyklí počítat dnes) se ve druhé 
čtvrtině 14. století staly vedoucí oblastí uměleckého vývoje střední Evropy 
a byly v trvalém těsném kulturním kontaktu s centry v Římské říši, ve 
Francii, a dokonce i v Anglii. To bylo možné jen v prostředí, kde umělecká 
produkce měla vlastní souvislou tradici.

Stěží bychom hledali nějakou formální či výrazovou zvláštnost stře-
dověkého českého umění. Určitě jí nejsou lyrismus či tzv. slovanská 
měkkost. Ostatně určit jazyk, který používali tehdejší tvůrci, objednavatelé 
i publikum, dnes dokážeme jen zcela výjimečně. V zemích České koruny 
se mluvilo především česky a německy, komunikační situace ale neumož-
ňovala a také nevyžadovala sjednocování lokálních dialektů. Vzhledem 
k tomu, že pro velkou většinu lidí šlo vskutku jen o mluvení, nikoli 
o nutnost zvládat druhý jazyk v písemné formě, můžeme předpokládat 
dobré vzájemné schopnosti dorozumění a pragmatickou dvojjazyčnost 
tam, kde to bylo potřeba, byť bychom podle dnešních měřítek nemohli 
říci, že lidé ovládali dva jazyky. Vzdělanci psali a o odborných tématech 
mluvili latinsky. Kazatelé kázali česky či německy podle svých schopností 
a potřeby publika; kupodivu dokázali řečnit přímo z latinsky psaných 
podkladů a vzdělanci dovedli takovou promluvu zaznamenávat opět 
v latině. Díky univerzální funkci latiny bylo možné, aby na pražskou 
univerzitu přicházeli studující doslova z celé Evropy.

Ve vrstevnaté struktuře identit většiny obyvatel nehrálo velkou roli 
to, čemu v moderní době říkáme národní příslušnost, důležitější bylo 
náboženské vyznání a místo ve feudálním systému panství a země. Tak 
jako o národě i o státu je vhodné ve 14. a 15. století mluvit jen s poznámkou, 
že se nejedná o stejný jev, který známe z moderní doby. Ve 14. a 15. století 
byl synonymem národa jazyk, a to jazyk komunikační, nikoli mateřský. 
Písemné záznamy, které nám poskytují svědectví o této rovině tehdejšího 
života, jsou často ovlivněny svou funkcí nebo jazykovou kompetencí 
zapisovatele, takže z nich nelze přímočaře odvozovat jazykovou příslušnost 
těch, o nichž se píše. V politice Českého království však národní identita 
hrála určitou roli již v době, kdy jinde v Evropě tomu tak nebývalo, a známe 
dokonce případy, kdy jinak převažující zemská příslušnost (Bohemi) byla 
chápána pokrevně či ji nahradila jazyková identita. Ve vizuální tvorbě ale 
takové prvky shledávat nelze. Neumožňuje to samotná mimo-jazyková 
povaha zobrazení. Můžeme ovšem někdy uvažovat o tom, že právě tu 
mohlo vícejazyčné prostředí využít jako neutrální komunikační prostředek. 
Pozornost, již reformní směry, husitství i Jan Hus osobně věnovali pěsto-
vání literárního českého jazyka, nebyla živena tím, čemu v moderní době 
říkáme vlastenectví, nýbrž starostí o to, aby se spásonosné učení dostávalo 
k co největšímu počtu neškolených věřících. Důsledky rozšíření psaných 
textů mimo latinu byly zásadním předpokladem reformního myšlení, 
protože překračovaly hranice mezi odborným a lidovým náboženským 
diskursem.

Nejpozději od 12. století se u nás obrazy v širokém smyslu staly neod-
dělitelnou a samozřejmou součástí křesťanského náboženství v rovině 
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veřejného kultu a vyučování. Jak tomu bylo předtím, není pro nedostatek 
pramenů zřejmé, avšak pravděpodobně se obrazy v pohanské kultuře 
s tradicí distance od náboženských reprezentací nešířily nijak rychle. Od 
konce 13. století doprovázely rozvoj soukromé zbožnosti. Nevíme, zda byl 
Karel IV. skutečně osobně tím chápavým milovníkem umění, za kterého 
jej vydává literatura budující jeho mýtus. Určitě ale byl panovníkem, 
který díky svému vzdělání na francouzském královském dvoře i kvůli 
nutnosti obhajovat svou pozici římského krále a císaře velmi dobře věděl, 
jak využívat vizuální umění k upevnění vlastního obrazu a vladařské 
legitimity. Díky tomu můžeme právě na dvoře Karla IV. poprvé u nás 
rozpoznat okruh uměleckých děl, která sloužila reprezentaci vladařova 
dvora a jeho dynastie. Ve vrcholném středověku tato funkce, moderními 
slovy řečeno propagandistická, ještě udržovala reminiscenci na archaickou 
magii obrazu, takže zobrazení vladaře jej zastupovalo v dosti silném smyslu. 
Zároveň ale nabývala na významu metaforická politická reprezentace 
prostřednictvím uměleckých děl. Výstavní a publikační projekty Jiřího 
Fajta také nedávno ukázaly, jak se podobný přístup k umění uplatňoval 
mezi císařovými dvořany, vysokým klérem, šlechtici i měšťany. Ze stejného 
zdroje může čtenář nejlépe korigovat starší názory české uměnovědy, 
která vlastenecky vykládala uměleckou tvorbu v českých zemích jako 
etnicky český produkt, zkoumala ji ve vnucených limitech moderních 
státních hranic a v umění Karlovy doby viděla především císařovu oslavu 
Čech. Těsné vzájemné propojení s ostatní Evropou patří ve skutečnosti 
k zásadním znakům umění doby Karla IV. i jeho obou synů na českém 
trůně, Václava IV. a Zikmunda. 

Pokud bychom měli na českém umění Karlovy doby vyzdvihnout 
nějaké jeho formální specifikum, pak by to byl tzv. císařský sloh. Už 
z praktického hlediska je pravděpodobnější, že na jeho formulování se 
podíleli spíše neidentifikovaní poradci ve spolupráci s předními umělci 
nežli osobně císař Karel či jeho kancléř a zároveň pražský arcibiskup Arnošt 
z Pardubic. Přesto lze uvažovat o tom, že podoba stylu byla zvolena tak, 
aby upomínala na jedné straně na římské památky, na druhé straně na 
autoritu francouzského královského dvora, a přitom aby vyjadřovala novost. 
Právě takovým způsobem mohla podpořit legitimitu nejen Karla IV. na 
římském říšském trůně, ale i cizí dynastie Lucemburků v Českém království. 
Rysy, ve kterých starší bádání shledávalo údajný triumfální historismus, 
ztělesňovaly zároveň kontinuitu s domácí přemyslovskou tradicí, jež tvořila 
důležitý prvek systému Karlovy vladařské propagandy. Volné inspiraci 
římskou antikou bychom mohli připsat výrazný formální rys, který spojuje 
umělecký výraz děl vytvořených v prostředí a okolí Karlova pražského 
dvora od druhé poloviny padesátých let 14. století, tedy právě od cesty 
Karla s dvorským doprovodem do Itálie k císařské korunovaci v letech 
1354–1356. Mám na mysli sumárně modelovaný objem figur malířského 
okruhu kolem Theodorika, jejichž mohutné, málo lineárně členěné tvary 
napomáhají sugesci vnitřního prostoru obrazu stejně, jako činil italský 
malíř Giotto, v Itálii vysoce vážený po celé 14. století. V sochařském 
provedení, tradičně spojovaném s osobností sochaře a architekta Petra 
Parléře, připomíná velkoryse modelovaný objem monumentalitu antického 
římského sochařství a ještě spíše jeho aktuální přepracování v tvorbě 
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Arnolfa di Cambio či Giovanniho Pisana. Z francouzského zdroje, možná 
zprostředkovaného významným uměleckým centrem v Kolíně nad Rýnem, 
lze odvodit druhý výrazný formální rys tohoto umění, totiž smysl pro 
lineárně-kaligrafickou úpravu draperií figur. 

Navržený popis uměleckého výrazu umění Karlova dvora a okruhu 
vede k tomu, že z možných modelů šíření výtvarného stylu zvolíme pro 
výklad ten, který počítá s ohnisky v dílnách špičkových umělců, kteří prošli 
školením v zahraničí. Nedokážeme zcela spolehlivě říci, zda šlo o cizí 
rodáky, kteří přišli do Prahy hledat výhodné zakázky, anebo o zdejší umělce, 
kteří zahraniční dílny poznali v rámci běžného systému několikaletých 
tovaryšských cest. V obou případech je ale rozhodující iniciativa na straně 
objednavatelů, kteří pro své záměry vybírají vhodné umělce; ti se tím, jakou 
profesionální trajektorii sledují, přizpůsobují takové poptávce. Pokud je 
správný předpoklad, že karlovské umění mělo označovat integraci místní 
tradice s novostí, bylo by logické, že jeho úspěch byl podmíněn otevřením 
možností pro tvůrce přicházející do Čech, přesněji do Prahy, odjinud. Zdejší 
umělecká scéna nebyla v polovině 14. století ještě zatížena institucionálními 
a ideovými tradicemi, což bylo naopak typické pro zdrojová prostředí 
v západní Evropě a v Itálii. Charakteristickým případem by mohl být snad 
nejslavnější z karlovských umělců, architekt a sochař Petr Parléř. Pozici 
vedoucího stavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě získal velice mlád. 
Podle všeho se zdá, že ve svém sochařském díle právě on realizoval poža-
davek na syntézu římské slavnostní formy s pařížským dvorským luxusem 
tak, aby výsledek byl působivý, důstojný i elegantní zároveň. Dochované 
sochy, jež mu lze s velkou pravděpodobností osobně připsat, jsou zejména 
náhrobní figury ležících králů Přemysla Otakara I. a II. v ochozových 
kaplích pražské katedrály, datovatelné podle záznamu o platbě za ně do 
roku 1377. Jak to bylo u této specifické umělecké úlohy obvyklé, postavy 
jsou modelované jako částečně ležící a částečně jako stojící; taková para-
doxní reprezentace vizuálně vyjadřovala situaci křesťanského zemřelého, 
který očekává vzkříšení a život věčný. Draperie modelovaná ve velkém 
objemu a zároveň členěná lineárně komponovaným systémem záhybů se 
u obou Parléřových figur v lehce nadživotní velikosti pojí s pozoruhodným 
realismem tváří. Parléřova dílna zde a ve figurách východního průčelí 
Staroměstské mostecké věže vytvořila základní koncepci figurálního typu 
sochařství krásného slohu, o němž můžeme mluvit od osmdesátých let 
a více se mu budeme věnovat ve 4. kapitole.

Za ústřední osobnost malířství Karlova císařského stylu je považován 
Theodorik, mistr pražského malířského bratrstva (cechu). Založení zpola 
náboženského a zpola profesního spolku v polovině 14. století signalizuje 
značný rozvoj umělecké produkce. Theodorik se proslavil jako vedoucí 
a organizátor rozsáhlé malířské zakázky nástěnných maleb a 129 deskových 
obrazů pro kapli sv. Kříže (též sv. Ostatků) na císařově osobním hradě 
Karlštejně. Muselo na ní mezi lety 1359–1365 pracovat několik pražských 
dílen současně a o Theodorikovi se předpokládá, že byl zároveň rovněž 
vedoucí uměleckou silou a autorem těch nejlepších desek či alespoň 
jejich podkreseb. Charakteristickým rysem karlštejnských maleb jsou 
mohutné, jen málo lineárně členěné figury, jež divákovi sugerují iluzi 
své trojrozměrné přítomnosti. Dojem posilují opticky účinné konstrukce 
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Staroměstská mostecká věž, 
východní fasáda. Ve střední 
části trůní Karel IV. s císařskou 
korunou a Václav IV. jako 
český král, doprovázeni 
slavnostními erby; pod nimi 
řada erbů zemí České koruny. 
Mezi panovníky stojí na obraze 
mostu sv. Vít. Nad stylizovaným 
architektonickým obloukem je 
vidět vsazené emblémy ledňáčka 
v točenici. V horním patře mezi 
okny stojí figury sv. Vojtěcha 
a Zikmunda. Původně byly 
nejspíš barevné všechny sochy 
i architektonické články, nikoli 
jen erby jako dnes.
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malovaného prostředí (u čtyř obrazů církevních otců z výklenku nad 
vstupem do kaple), rafinované optické klamy s využitím rámu i reálné 
aplikace připevněné na ploše malby. Z hlediska dobového pojetí obrazu 
navíc přítomnost zobrazených „Všech svatých“ ještě podporovaly částečky 
tělesných ostatků, vložené do asi dvou třetin rámů. 

Má se za to, že císař a jeho okolí věnovali soustavnou pozornost ur-
banismu a architektuře jakožto zvláště účinným nástrojům ovlivňování 
a kontroly obyvatel země. Dokládá to řada monumentálních architektur, 
od novostavby katedrály sv. Víta po přístavbu chóru k palácové kapli 
v Cáchách, oslavující císařova patrona Karla Velikého, a založení stavby 
kláštera zasvěceného témuž světci na okraji Nového Města pražského 
nad Nuselským údolím. Pro Sv. Víta na Pražském hradě zvolil už Karlův 
otec Jan typ francouzské katedrály s vysokým chórem a vnějším opěrným 
systémem. I dnes je snadno srozumitelné, proč se představitelé lucembur-
ské dynastie chtěli prostřednictvím architektonické symboliky odvolat 
k mezinárodní autoritě francouzského královského dvora. Extrémně ná-
kladná stavba vyžadovala smíšené financování ze strany vladaře, šlechticů, 
kteří potřebovali být reprezentováni v zemském centru světské i církevní 
moci, a pražských arcibiskupů, jejichž nově zvýšený status (povýšením 
biskupství v roce 1344) kostel také vyjadřoval. Hlavní tíži organizace 
i zajištění prostředků nesla metropolitní kapitula. 

Zatímco ze soch Petra Parléře a jeho dílny (zahrnovala i rodinné pří-
slušníky) se mnoho nedochovalo, svatovítský chór a velká jižní věž dodnes 
svědčí o mimořádném tvůrčím přínosu. Petrovo originální a nové řešení 
vysokého katedrálního chóru se stalo východiskem pro architektonic-
kou tvorbu následujících generací v celé střední Evropě. Nejnápadnější 
rys představuje nahrazení křížové klenby dělené do jednotlivých polí 
průběžnou síťovou klenbou a používání dynamických obrazců kružeb 
v oknech i v dalším architektonickém dekoru. S malířským a sochařským 
stylem pražského dvora architekturu Petra Parléře a jeho potomků spo-
juje především sofistikovaný styl novosti. I když by nás dnes nenapadlo 
spojovat adjektivum moderní s vrcholným středověkem, odkazují dobové 
pojmy ars nova (hudební styl) a devotio moderna (specifický styl zbožnosti) 
k přitažlivosti takových řešení, která signalizovala odvrat od dominance 
tradic a archaického ideálu neměnnosti. 

Je nutno připomenout, že stejně jako u mobilních uměleckých děl platí 
i v architektuře, že se nám přes rozsáhlé ztráty dochovalo přece jen větší 
množství sakrálních uměleckých děl, nežli těch určených pro světskou 
reprezentaci a potěšení. Ve středověku byla sekulární díla převážně spo-
jena s luxusními předměty denní potřeby; v případě architektury to byly 
hlavně paláce a domy elit a jejich vnitřní vybavení. Jejich praktický rozměr, 
zejména techniky vytápění a sanity, se mnohem výrazněji měnil, nežli je 
tomu u kostelů, jejichž základní funkce zůstává přes všechny úpravy stejná 
dodnes. Paláce však podlehly pozdějším přestavbám; sugestivní středověký 
dojem domu U Zvonu na Staroměstském náměstí v Praze je výsledkem 
moderní rekonstrukce. Také hrady, které vypadají jako středověké, jsou 
ve skutečnosti rekonstrukcemi zřícenin: nezřícené vydržely stát jen ty 
hrady, které nadále sloužily, a proto byly vždy upravovány, přestavovány 
a rozšiřovány. Středověkou sekulární architekturu u nás můžeme poznat 

(9)

Chór katedrály sv. Víta, 
interiér. Sklomalby v oknech 
východního závěru byly 
vytvořeny podle návrhu 
Maxe Švabinského a osazeny 
až v roce 1949. Musíme si ale 
představit, že původní světelné 
poměry ve vnitřku katedrály 
určovala malovaná okna v celém 
chóru.

[8]
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nejlépe z městských radnic a tržnic (krámů). Z domů bohatých měšťanů 
se v řadě měst dochovaly půdorysy a nečekaně často i části samotné 
stavby, skryté v novějších úpravách. K nejtypičtějším prvkům měšťanské 
architektury patří podloubí, utvářející společně sdílený městský prostor – 
místo, kde ve středověké Evropě vznikala politická veřejnost. Za Karla IV. 
byl rozestavěn nemalý počet reprezentačních staveb, zejména chrámů. 
I když jen v některých případech je můžeme spojovat osobně s císařovou 
iniciativou a penězi, celkový obraz lze interpretovat jako kulturní ofenzivu 
s cílem upevnit autoritu vládnoucí dynastie, reprezentovat bohatnoucí 
elity měšťanských řemeslnických i obchodních kruhů a zároveň vytvořit 
nové vizuální i duchovní prostředí. 

Spolu s politickými aliancemi a mocenskými nároky ztělesňovalo 
výtvarné umění stejně i zbožnost a ve 14. století fungovalo jako nástroj 
podpory jejího nového typu. Namísto formálního přihlášení k víře, dodr-
žování pravidel a podřízení se Kristu jako feudálnímu pánu (výmluvné je 
české pojmenování Hospodin, jež souvisí s řádem rodiny a statku), jaké 
převládalo ve zbožnosti staršího středověku, se nyní prosazovalo pojetí 
orientované na subjektivitu jednotlivce a jeho životní praxi. Těžiště se 
přesouvalo do nitra každého křesťana, do jeho osobního přesvědčení 
a z něj vyrůstajícího jednání. Morální chování mělo být určeno duchovním 
kontaktem věřícího s Ježíšem, jeho matkou i se světci a světicemi; církevní 
pastorace se měla cíleně starat o jeho prohlubování i rozšiřování. V nad-
hledu se dá říci, že 14. století sklízelo plody, jež do křesťanského světa 
Západu přinesl sv. František z Assisi. Nositeli proměny jsou zprvu žebravé 
řády (františkáni, dominikáni, bosí augustiniáni, karmelitáni), brzy ale 
i diecézní kněží. Osvědčený model řeholní zbožnosti, kdy se náročná 
pravidla skutečně křesťanského života dají snáze dodržovat v odloučení 
od nečistého světa, se 14. století pokouší přenést do každodenní praxe 
obyvatel měst a do života žen. Nové, nemalé nároky se tak začínají 
klást na kleriky a farní kněze. Vážné problémy pro dosavadní konvence 
a společenské struktury, které tento proces s sebou nutně nesl, vyhrotil ve 
většině Evropy hrůzný zážitek velkého moru po roce 1349. Černou smrt 
totiž tehdejší lidé nemohli interpretovat jinak než jako masový boží trest 
křesťanstvu, které nedokáže dostát nárokům zbožného života. České 
království bylo první a nejsilnější vlny morové epidemie ušetřeno a zasáhly 
je až o něco slabší rány v šedesátých a osmdesátých letech 14. století. 

Úloha vizuálního umění byla stejně jako úloha kázání v procesu prosa-
zování nového typu zbožnosti klíčová. Obě totiž byla základním médiem 
veřejné komunikace, které mohlo a mělo věřícím zprostředkovávat nové 
požadavky i návody k jejich naplnění. I když se hnutí za prohloubení osobní 
zbožnosti obracelo ke všem křesťanům, jeho těžiště bylo ve městech, kde 
žilo necelých 10 % populace. V českých zemích se ve 13. století rozšířila 
síť měst a městeček, byť více než 5000 obyvatel měly o století později jen 
zemské metropole Praha a Brno. Praha se na konci vlády Karla IV. stala 
už skutečným evropským velkoměstem, jehož obyvatelstvo dosáhlo roku 
1400 zřejmě až třiceti tisíc. Vedle hlavního sídla římského císaře k tomu 
přispívala stejnou měrou přítomnost univerzity ve městě. Počet členů kor-
porace studentů a učitelů byl asi sedm tisíc, takže skoro čtvrtina pražských 
obyvatel byli středověcí intelektuálové, většina z nich studenti. Obchodníci 
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i někteří řemeslníci potřebovali ke své práci ovládat základy čtení, psaní, 
aplikované geometrie a algebry, jež získávali ve farních školách. Většina lidí 
na venkově i ve městech se však stále ještě obešla bez minima literárního 
vzdělání. Veřejné promluvy a obrazy proto představovaly nejúčinnější 
prostředek masového šíření informací. Kázání a obrazy ve veřejném pro-
storu, tedy i uvnitř většiny kostelů, byly těsně propojeny: obrazy sloužily 
jako ilustrace kázání, ale zároveň i jako opora paměti. V intimním měřítku 
elitních vlastníků totéž platilo také o ilustracích některých knih, které čtení 
znalí jedinci předčítali v kroužku posluchačů. 

Výhodou obrazů byla jejich relativní trvanlivost, možnost vracet 
se k nim a přemítat o jejich výpovědi. To označovalo slovo rozjímání 
(*meditace) a byla to nejvíce doporučovaná metoda k dosažení osobní 
proměny zbožnosti. Na rozdíl od klášterní mystiky staršího středověku, 
která rukou utvořenými obrazy opovrhovala a považovala je za nepravé 
náhražky pravého vnitřního a duchovního nazírání, se v nové zbožnosti 
14. století začaly obrazy prosazovat jako osvědčené a výhodné nástroje, 
schopné účinně zasáhnout nitro věřících. Právě to byla hybná síla procesu, 
který dějiny umění nazývají vývoj směrem k zobrazovacímu realismu. 
Šlo o to, jak diváka co nejpřesvědčivěji vtáhnout do zobrazeného dění, 
ukázat mu, že zprávy, které obrazy sdělují, se netýkají jen příběhů, 
které proběhly kdysi dávno kdesi daleko, ale že jde o věci, které se 
týkají jej osobně, tady a teď. Proto se hledaly a propracovávaly techniky 
optické inkluze diváka do obrazu, jež ve čtvrtině 15. století vyvrcholily 
ve Florencii konstrukcí centrální geometrické perspektivy. Proto bylo 
třeba ukazovat obraz nikoli už jako barevně a formálně zpracovanou 
plochu, ale jako plochu projekční, na níž se ukazuje pohled do simulo-
vaného trojrozměrného prostoru za ní. Druhým nástrojem ke vtažení 
diváka do dění obrazu bylo takové utváření, které umožní emocionální 
identifikaci se zobrazenými lidmi a jejich činy. V určitém smyslu bychom 
mohli mluvit o emocionálním klamu jako variaci optického klamu. Od 
začátku 14. století umělci propracovávali výrazové a formální nástroje 
emocionálně vyhroceného výrazu. Ten měl divákem otřást, znejistit jeho 
dosavadní světské jistoty a ukázat mu naléhavost vnitřního obrácení 
k pravému křesťanskému životu. 

V českém umění máme vyloženě emocionálně naléhavá díla z první 
poloviny 14. století, ve třetí čtvrtině známe takových jen málo. Největším 
je pašijový tympanon ze severního portálu kostela Matky boží před Týnem 
na Starém Městě pražském, patrně ze šedesátých let. Dochoval se bohužel 
bez polychromie, takže karikované postavičky Ježíšových mučitelů a ďáblů 
nepůsobí tak výrazně, jak tomu bylo původně. Při procházení pod kopií 
reliéfu, která je osazena na místě, kudy do největšího staroměstského 
farního kostela vcházelo nejvíce lidí, mířil pohled figury Krista na kříži 
právě na ně. Varoval je, aby nebyli zlí jako Kristovi nepřátelé, ale aby 
vyznali, že Ježíš je osobní spasitel, jako to udělal setník pod křížem, 
nakloněný dolů k procházejícím. 

Na monumentální deskové malbě Ukřižování z cisterciáckého kláštera 
ve Vyšším Brodě z doby kolem roku 1370 nad syrovým zobrazováním 
fyzického a duševního utrpení převládá formální sofistikovanost a celková 
ušlechtilost tvaru. Citově pohnuté gesto sv. Jana pod křížem s umírajícím 
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Kristem je subtilně propracovanou verzí tradiční ikonografie. Lokální 
identitu obrazu zajišťuje krví potřísněná rouška, kterou má pokrytou 
hlavu naproti Janovi stojící Panna Marie, jež ji zároveň divákovi ukazuje. 
Motiv totiž připomínal ostatek, který pražské katedrále věnoval Karel IV. 
Jeho význam spočíval v tom, že byl vzácným případem tělesné relikvie 
samotného Ježíše Krista, jehož tělo – stejně jako tělo Panny Marie – nezů-
stalo na zemi, nýbrž je na nebesích. Obraz se vlastně celý soustřeďuje na 
téma krve Páně. Dva z neklidně pohyblivých andělů ji zachytávají přímo 
do kalichů a celá kompozice s krucifixem mezi dvěma stojícími figurami 
představuje zvětšený typ tzv. kánonového Ukřižování, tedy obrazu, který 
je konvenčně v misálech na počátku textů mešního kánonu – ústřední 
části liturgie, při níž dochází k svátostnému proměňování chleba a vína 
v tělo a krev Kristovu. 

Krev z rány v boku Ukřižovaného stříká na Mariinu hlavu také na 
ústředním obraze z devítičlenné řady, pocházející rovněž z vyšebrodského 
kláštera. Na desce s Narozením je namalován sám donátor s rožmberským 
erbem červené pětilisté růže. V tomto případě obrazy mohly být původně 
určeny do Prahy: pravděpodobně byly roku 1347 pořízeny k příležitosti 
korunovace Karla IV. na českého krále. Vyzdobily tehdy ještě románskou 
baziliku sv. Víta, odkud byly předány rodině donátora ve chvíli, kdy 
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ztratily své místo na chórové přepážce při přestavbě na gotický dóm. 
Kryptoportrétem neboli sakrálním identifikačním portrétem Karla IV. 
je tu postava římského setníka, který výrazně ukazuje na krucifix. Z hle-
diska zobrazeného vladaře taková identifikace vyjadřovala jeho oddanou 
zbožnost, z hlediska diváků posilovala jejich přesvědčení o posvátné 
autoritě krále. 

Skutečnost, že v dochovaném fondu početně zcela převažují sochy 
a malby Panny Marie, je způsobena tím, že se těšily trvalé oblibě, která 
zajistila jejich dochování přes dobu delší než půl tisíciletí. U tak velmi 
oblíbeného námětu nevystačíme s jednou interpretací. Monumentální 
kamenná stojící Madona z nároží Staroměstské radnice, odvozená od 
francouzských soch, asi na hlavním pražském reprezentačním náměstí 
především demonstrovala loajalitu městské samosprávy králi a císaři 
Karlovi. Z Kladska a ze Slezska pocházejí sousoší madon, které sedí na 
trůnu se lvy pod nohama. To je obraz, který může sloužit k poučenému 
rozjímání nad víceznačnými vizuálními symboly: připomíná biblickou 
alegorii trůnu Šalamounova či metaforické označení mesiáše jako lva 
z rodu Judova. Zároveň ale také odkazuje ke konvenčnímu zobrazení 
křesťanských panovníků, které mělo zvláště silnou tradici ve Francii, 
a madona tak vystupuje v úloze alegorie církve panující (což jindy 
vyjadřovala koruna na její hlavě). Stojící madony na lvu byly možná 
dokonce součástí propagandy českého heraldického lva v zemích, jež 
Karel IV. přivtělil k České koruně. Naproti tomu menší dřevořezby kojící 
Madony z Konopiště či z Chvojna u Benešova mohly být spíš podně-
tem k soukromému rozjímání nad božskou láskou. Obraz duchovního 
pokrmu, jímž církev sytí věřící, se zde promítl do velmi starého typu 
mariánské ikonografie – kojící matky. Podobně jako Madonu z Bečova 
si je lze představit v některém ženském klášteře, kde patřila sublimace 
vlastní tělesnosti k základním metodám duchovních cvičení řeholnic. Dítě 
bečovské Madony je dokonce vytvořeno tak, že je lze z vyřezávaného 
náručí matky vyjmout a v imaginativní duchovně-tělesné hře s ním 
trénovat spirituální mateřskost. 

Malé až velmi malé mariánské deskové obrázky nebo dvojdílné diptychy 
s madonou a Bolestným Kristem byly určeny k blízkému pohledu a k dr-
žení v rukou podobně jako knihy, a tedy jistě také ke cvičení v rozjímavé 
zbožnosti. Naproti tomu velké polofigurové obrazy madon musely být 
vystaveny v chrámu. Nejlépe je lze srovnat s italskou tradicí monumentál-
ních obrazů Matky boží, jež v Sieně, Florencii či Benátkách navazovala 
už od 13. století na inspiraci z Byzance. Madony z Veveří, ze Zbraslavi či 
ze sbírky strahovského kláštera představovaly autoritativní obraz, který 
ztělesňoval nejen matku Kristovu, ale alegoricky také církev. To dokládá 
koruna na jejich hlavách, doplněná originálně navíc diadémem – je možné, 
že tento detail odkazoval přímo na dvojitost české a říšské koruny Karla IV. 
Je vskutku pravděpodobné, že na vznik tohoto typu obrazu, který mimo 
Čechy a Itálii jinde v polovině 14. století nenajdeme, měly vliv italské 
zkušenosti císaře i arcibiskupa Arnošta z Pardubic, který stejně jako řada 
dalších vysokých prelátů studoval práva v Boloni. Strahovská madona 
byla přirovnávána k jednomu typu východokřesťanské ikony (zvaného 
Pelagonitissa * s hrajícím si dítětem), obrazy však jednoznačně patřily do 

(10)

Týnský tympanon, detail 
s ďábly. Reliéf na severním 
portálu Týnského chrámu, 
vytvořený již v první fázi stavby 
kostela po polovině 14. století, 
velmi tradičně přitahuje 
pozornost toho, kdo vchází 
do kostela, k Poslednímu 
soudu. Ďábelskou hrozbu 
věčného zatracení ale vyvažuje 
naděje na nezaslouženou boží 
milost.
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kontextu západní zbožnosti. Obecný vizuální odkaz k typu východních 
ikon mohl podporovat jejich autoritativnost. Není ale nijak jisté, že 
právě tato rovina mohla být srozumitelná širšímu publiku mimo znalce 
a zasvěcence; opět však nevíme, jak si představit původního modelového 
diváka těchto obrazů. 

Ještě jiný případ představovala deska Bohorodičky starobrněnské, která 
(pokud lze soudit přes její nepřístupnost pro nový technologický výzkum) 
je zřejmě původně byzantskou či jihoitalskou ikonou, rozsáhle opravenou 
nejprve v pražském Theodorikově okruhu a poté znovu v 18. století. V roce 
1356 ji Karlův bratr, moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský, věnoval 
novému klášteru augustiniánů-poustevníků u hradeb Brna se záměrem 
vytvořit zde poutní místo věnované mariánské úctě, které bude zdrojem 
soudržnosti městské komunity, a zároveň posílí postavení Lucemburků 
na Moravě. To se úspěšně podařilo a obraz Bohorodičky je dodnes ve 
městě (od 18. století v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně) 
uctíván, byť Lucemburkové se dlouhodobě na Moravě neudrželi a obraz si 
hlavní zásluhy získal až jako zprostředkovatel božské pomoci při švédském 

(11)

Na prostřední desce tzv. 
Vyšebrodského cyklu s výjevem 
Ukřižování je zvýrazněn setník 
na pravé straně. Je to nejvyšší 
představitel světské moci a pod 
křížem jako první vyznal, 
že Ježíš je mesiáš. Jeho tvář se 
podobá portrétům Karla IV., 
který tak vstupuje přímo do 
posvátného příběhu.
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obléhání Brna v roce 1645. Takových v silném smyslu posvátných obrazů 
bylo u nás, stejně jako v jiných zemích, původně jistě více, jen výjimečně 
však můžeme tak jako v brněnském případě doložit kontinuitu jejich 
náboženského kultu. Mnohem častěji se asi stávaly předmětem rituální 
úcty v raném novověku, kdy je k takové roli předurčovala celková estetická 
cizost a viditelná aura starobylosti. 

Kultovní obraz je vyhroceným případem skutečnosti, že portrétní 
vyobrazení Ježíše Krista – včetně Madony, která chová dítě Ježíš – byla 
ve středověké Evropě chápána zcela jinak, než je tomu dnes třeba i v ná-
boženském prostředí. Víme už, že nebyly jen „uměním“ v novodobém 
smyslu. I pouhá reprezentace zobrazené postavy však byla mnohem 
silnějším projevem, než si dovedeme dnes představit. Obrazy v sakrálním 
kontextu byly „média přítomnosti“, která umožňovala, aby náboženská 
komunikace v sakrálním prostoru byla, řečeno slovy Marcuse Sandla, 
„přímou komunikací mezi přítomnými“. Sdělení prakticky jakéhokoli 
zobrazení Ježíše Krista se vždy dotýkalo celého komplexu témat, která byla 
tím vůbec nejdůležitějším v životě každého středověkého člověka: vtělení 
božského slova, mesiášovy spásonosné smrti a zmrtvýchvstání, vykoupení 
a odpuštění hříchů vedoucí k dobrému zásvětnímu osudu a církve jako 
instituce, která o to vše pečuje a je zárukou správné náboženské praxe.

Obvykle se necháváme příliš svést uměleckohistorickou touhou rekon-
struovat původní motivace objednavatelů a konceptorů. Z každodenní 
zkušenosti však víme, že výsledky nemusí vždy odpovídat záměrům. 
Přinejmenším stejně jako intence tvůrců by nás mělo zajímat také to, 

(12)

Diptych s Madonou 
a Bolestným Kristem z doby 
kolem 1360 pochází z kláštera 
cisterciaček v Marienstern 
v Lužici, která do 17. století 
patřila k České koruně. Desky 
mají rozměr větší knihy. 
Otevřený diptych se používal 
podobně jako kniha – jeho 
malby sloužily jako soubor 
podnětů pro zbožné rozjímání 
o Ježíšově vykupitelské 
smrti, Mariině mateřském 
soucítění, o milosti Posledního 
soudu a o věčně obnovované 
přítomnosti Kristova těla 
v eucharistii.
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jakou roli takový rozvoj vizuální kultury a inovace jejích médií hrály 
v myšlení a dění ve společnosti. Pokud nezanedbatelná část těch nejvý-
znamnějších náboženských obrazů měla takové silné nároky na sebe i na 
své publikum, muselo to, co z moderního hlediska nazveme rozvojem 
umění a zejména realistického zobrazení, mít mnohem hlubší důsledky 
než jen v estetice či teologii a filosofii obrazu. Aktuální výtvarná produkce 
karlovské doby představovala v Čechách novou vizualitu, způsoby myšlení 
a styl reprezentace, jež provázely inovace v jiných oblastech života. Pro 
nevzdělance bylo snadné nechat se svádět příliš krásnými ženami v roli 
světic, stejně jako podlehnout představě, že obraz nejen zastupuje Krista, 
Pannu Marii či světce na nebesích, ale že jsou svatí v jeho sugestivní 
podobě nějak přímo přítomni. Z kritických výroků Jana Husa i dalších 
kazatelů na adresu současného umění je jasné, že směřování ke stále 
propracovanějšímu realistickému zobrazení pociťovali jako ohrožení 
dosavadní jistoty bezpečného odstupu mezi náboženskou reprezentací 
a smyslovým světem. Setkáváme se tu zřejmě s nezamýšlenými důsledky 
dobře míněných náboženských iniciativ. Podobně můžeme uvažovat třeba 
o tom, že úspěšné rozšíření individuální zbožnosti vedlo k nárůstu počtu 
samostatných náboženských myslitelů různé úrovně včetně těch, kteří se 
nechtěli podřídit církevní autoritě. Rozmnožení obrazů v realistickém 
modu tedy kromě uměleckého rozvoje vedlo rovněž ke vzniku neshody 
mezi praxí zbožnosti vázané na obraz a teologií křesťanského umění. 
Univerzitní mistři reformního směru se touto neshodou zabývali v rámci 
zavedeného žánru teologicko-filosofického traktátu, který měl právě 
v otázce posvátných obrazů dlouhou a autoritativní tradici.
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