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The contribution focuses on the file of late Renaissance painted epitaphs from the historical 
territory of the so called Bohemian Silesia, though there is a range of monuments of unclear 
provenience. Nevertheless, they can be connected with Silesian environment being connected 
with specific iconography comprising mainly the motive of Allegorical Crucifixion. This une-
quivocally points at commemorative and representative monuments as well as peculiar “con-
fessional media”, referring about the confession of its customers. Therefore it appears that 
so far used predominantly formally–analytical approach to these problems requires also 
examining even the complex social background of epitaph monument, which often speaks in 
their iconographic themes with distinct confessional language.
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Problematika renesanční epitafní malby v českých zemích představuje jedno z mnoha 
desiderat, která provázejí bádání o domácím umění 16. a počátku 17. století. Vyjma pří-
spěvků Jarmily Vackové, která se v šedesátých letech �0. století poprvé soustavněji této 
problematice věnovala, není fond renesančního a manýristického malířství v domácím 
prostředí významněji zkoumán.1 To, že je samotné renesanční umění v českých zemích 
stále spíše na okraji zájmu, si ostatně už v polovině minulého století uvědomoval napří-
klad Jaroslav Pešina a nutno říci, že se od té doby v některých ohledech mnoho nezmě-
nilo.� V případě malířských památek je to pochopitelně dáno jejich spíše průměrným 
formálním charakterem. Otevřeně můžeme říci, že tyto malby jsou díly spíše lokálních 
tvůrců a pro svou nepříliš vysokou a zajímavou kvalitu asi nikdy nebudou přitahovat vel-

1 Kořeny zájmu Jarmily Vackové o toto téma spočívají již v její diplomové práci VACKOVá, J.: Renesanční 
malované epitafy na Moravě. Brno 1954 (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – diplomová práce). 
Z dalších prací lze uvést Táž: Pozdně renesanční malované epitafy v Brně, Umění VIII, 1960, s. 587–600; Táž: 
Les difficultés et la fleur tardif de la renaissance en Bohême. In: STEINBORN, B. (ed.): Ze studiów nad sztuką 
XVI wieku na Śląsku i w krajach sąsiednich. Wrocław 1968, s. 43–61; Táž: Podoba a příčiny anachronismu. 
Umění XVI, 1968, s. 379–393; Táž: Pozdní utrakvismus a výtvarné umění. Dějiny a současnost 1968, č. 3, s. 8–
11; Táž: Epitafní obrazy v předbělohorských Čechách. Umění XVII, 1969, s. 131–156. Poslední shrnutí formu-
lovala v roce 1989, avšak bez výraznějšího interpretačního posunu viz Táž: Závěsné malířství a knižní malba 
v letech 15�6 až 16�0. In: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. II/1. Praha 1989, s. 9�–106.
� PEŠINA, J.: Skupinový portrét v českém renesančním malířství. Umění II, 1954, s. �69.
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kou pozornost. To je ovšem vlastní téměř celému zdejšímu umění renesance, které má 
v domácí historiografii svérázné postavení. Na jedné straně se domácí produkce víceméně 
opomíjí a pozornost se zaměřuje spíše na exkluzivní umění rudolfínského okruhu3 a na 
straně druhé docházelo od konce 19. století pod vlivem Miroslava Tyrše k postupnému 
precizování ideje tzv. české renesance. Ta se jako specifická stylová kategorie opírala 
právě o domácí lokální a především „původní“ autochtonní produkci, která je ze své pod-
staty vlastně „anti-renesanční“ a zakládá se spíše na vernakulárních formách vyrůstají-
cích z domácí tradice. Tento v podstatě nacionalistický koncept, který je poplatný idejím 
a ideologiím 19. století, však prokázal v naší uměnovědě značnou rezistenci.4 Do bádání 
o domácí epitafní malbě se tento styl uvažování promítl naprosto exemplárně a u někte-
rých autorů přetrvává dodnes.5 Základní znaky hodnocení domácích renesančních epi-
tafů jako dominantního „žánru“ malířství 16. a počátku 17. století jsou v kontextu tohoto 
pojetí zhruba následují. Po formální stránce vykazují pasivní závislost na grafických před-
lohách a fakt, že se s těmito malbami setkáváme ještě kolem poloviny 17. století, dokazuje 
jejich bytostný konzervativní výtvarný charakter. Jejich tvůrci byly spíše lokální malířské 
osobnosti bez větších ambicí, zakotvené většinou v provinčním měšťanském prostředí. 
Právě tento aspekt souvisí s dalšími výklady epitafní malby. Tato malířská úloha byla totiž 
většinou spojována téměř výhradně s „měšťanskou třídou“ jako objednavatelem, který je 
však vnímán ve zcela ahistorických souvislostech. Měšťanstvo je charakterizováno jako 
na jednu stranu ryze „české“ a „demokratické“, vyrůstající z husitství, v čemž se doko-
nale obrážejí klišé obvyklá v uvažování v době minulého režimu. Na druhou stranu je však 
měšťanstvo vnímáno i jako stav, který dohrál svou historickou úlohu a jehož labutí písní je 

„česká renesance“, kterou český měšťan prožívá v poklidném blahobytu. To se při interpre-
taci malířských, ale i sochařských památek promítalo do shovívavých a blahosklonných 
formulací tohoto umění jako nevysokého, ale dobromyslného a přívětivého.6 Tvorba epitafů 
se vedle svého měšťanského charakteru spojovala také s „českou konfesí“, která měla po-
skytnout rámec pro obsahovou a významovou interpretaci epitafů. Většinou je však také 
toto konfesní hledisko spíše dalším ahistoricky formulovaným kritériem, ve kterém často 
převládá stereotypní uvažování, jež nebere v úvahu složité ideologické a sociální pozadí 
náboženských komunit.7 Bylo to jistě dáno stavem historického bádání, ale často také 
vlivem marxistického uvažování, které se promítalo do zcela absurdních úvah o proti-
chůdnosti společensko-reprezentativních a křesťanských hodnot v epitafních malbách.8 

3 WUNDRAM, M.: Malerei. In: SEIBT, F. (ed.): Renaissance in Böhmen. München 1985, s. 314–3�9.
4 KROPáČEK, J.: K výměru termínu „česká renesance“. In: Itálie, Čechy a střední Evropa. Praha 1986, s. 18�–
191. K tomu zatím nepublikovaný text určený původně pro sborník k životnímu jubileu Milana Tognera, JAKU-
BEC, O.: „Česká renesance” aneb k dějinám jedné uměleckohistorické konstrukce. In: Acta Universitatis Palac-
kianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica. Historia artium V. Olomouc (v tisku).
5 KOŘáN, I.: Rozbitý kámen mudrců a smutný ráj srdce. In: KAPUSTKA, M. a kol. (ed.): Slezsko – perla 
v české koruně : Historie – Kultura – Umění. Praha �007, s. 176.

6 Tamtéž, s. 175–177.
7 VACKOVá, J.: Epitafní obrazy, s. 131–135. Stejné názory rozvíjí i v dalších textech viz Táž: Podoba a příčiny 
anachronismu, s. 379–393; Táž: Pozdní utrakvismus, s. 8–11; Táž: Závěsné malířství, s. 99.
8 U J. Pešiny je projevem ahistorického, jistě dobově podmíněného klišé naprosté opomenutí konfesijní či de-
vocionální funkce epitafu. Naopak důraz na „světské“ elementy, zvl. portréty, představuje vhodnou základnu 
pro následující typické argumentace: Jsou to obrazy, které k nám mluví o sociálním postavení těchto lidí, o jejich 
třídním sebevědomí a životním pocitu, o patriarchálně prostém způsobu života, o jejich klidném a hrdém smyslu 
pro demokratickou tradici, živenou ještě stále dávnou husitskou minulostí, o vážnosti jejich vystoupení, o pocitech 
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O oživení zájmu o tento specifický druh domácího renesančního malířství se v poslední 
době pokusil katalog výstavy, kde se autoři zamýšlejí nejen nad formálně-stylistickým cha-
rakterem epitafů, ale především nad snad podstatnějším odkrýváním jejich významového 
pozadí. Do centra pozornosti by se tak mělo spíše dostat bytostné historicko-antropo-
logické hledisko, které se u těchto svébytných sepulkrálních památek, jež reflektují lid-
ské představy přesahující dočasnou existenci člověka, zaměří spíše na jejich sémantický 
a funkční potenciál.9 Následující text se proto pokusí přiblížit několik epitafních památek 
z dnešního území českého Slezska, které většinou a neprávem unikaly pozornosti.

Ve sbírkách Slezského muzea v Opavě je chován nevelký, ale tím pozoruhodnější obraz 
datovaný rokem 161�, který s velkou pravděpodobností představuje fragment rozměrněj-
šího epitafu, v němž tvořil ústřední obraz. V dosavadní literatuře se sice objevil názor, že 
malba byla spíše oltářem,10 poměrně malé rozměry stejně jako ikonografie malby, kterou 
výrazněji nacházíme i na slezských epitafech, mluví nicméně spíše ve prospěch první vari-
anty.11 Kvůli fragmentárnímu zachování epitafu a chybějícím typicky epitafním přídavným 
komponentám (nápisová deska, zobrazení objednavatele či jeho rodiny s identifikačními 
heraldickými atributy) však není možné práci blíže provenienčně určit. Téma malby před-
stavuje ve slezském prostředí poměrně oblíbené schéma Alegorického ukřižování, kde je 
ústřední scéna ukřižovaného Krista doprovázená dalšími postavami a alegorickými figu-
rami. Celek je zde potom nezastupitelně dotvářen řadou v současnosti již na některých 
místech obtížně čitelných, především biblických nápisů.1� Zmíněná centrální scéna Ukři-
žování je vložena mezi dvě skaliska, na kterých jsou umístěni pelikán krmící svá mláďata 
krví a fénix v plamenech. Při patě kříže jsou potom shromážděny zleva doprava postavy 
Mojžíše s prutem, Davida s lyrou a vladařským žezlem, sv. Pavla s mečem a sv. Jana Křti-
tele ukazujícího nahoru na Ukřižovaného. Zcela dole je kvočna s kuřaty, která bude, jak 
uvidíme, odkazovat na nápisovou složku obrazu. Pozadí za křížem vyplňuje fantastická 
krajina se scénou Vztyčení měděného hada na poušti. 

Nezastupitelnou komponentu obrazu představují latinské nápisy, které jsou umístěny 
po celé ploše obrazu v nápisových polích, kartuších a na deskách, jež přidržují jednotlivé 
postavy. Samotný výběr textů je neobyčejně zajímavý a jednou alegoricky, jindy naopak 
popisně doplňuje zobrazované motivy. Již text nad křížem z 5. knihy Mojžíšovy (Deut 3�, 
11) – jako orlice ponouká orličátek svých, sedí na mladých, roztahuje křídla svá [béře je  
 

osobní důstojnosti, o nesložitém, ale upřímném myšlení a teplé intimitě lidských a rodinných vztahů, PEŠINA, J.: 
c. d., s. �7�, �79, �81, �89. O tom, že naopak měšťanské prostředí produkovalo vysoké kulturní hodnoty, 
mnohdy srovnatelné se šlechtickým prostředím, nás přesvědčují např. studie J. Peška či M. Šroňka viz PE-
ŠEK, J.: Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547–1620 : Všední dny kulturního života. 
Praha 1993; ŠRONĚK, M.: Sochařství a malířství v Praze 1550–1650. In: FUČíKOVá, E. a kol. (ed.): Rudolf II. 
a Praha : Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (kat. výst.). Praha – 
Londýn – Milán 1997, s. 361–36�; ŠRONĚK, M. – ROHáČEK, J. – DANĚK, P.: Václav Trubka z Rovin : Studie 
o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze. Umění XLVII, 1999, č. 4, s. �95–308.
9 JAKUBEC, O. a kol.: Ku věčné památce : Malované renesanční epitafy v českých zemích (kat. výst.). Olomouc 
�007.
10 CHOJECKA, E. (ed.): Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku (kat. výst.). Katowice 1993, s. 88, č. 9.
11 Obraz představuje olejomalbu na dřevěné podložce o rozměrech 47,6 × 36 cm. Do sbírek Slezského zem-
ského muzea byl získán v roce 1910 jako dar. Inv. č. U 1310A.
1� STEINBORN, B.: Malowane epitafia mieszczańskie na Śląsku w latach 15�0–16�0. Roczniki sztuki śląskiej 
IV, 1967, s. �7–�8; HARASIMOWICZ, J.: Mors janua vitae : Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji. Wrocław 
199�, s. 137–144.
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a nosí je na křídlech svých] – vytváří velmi poetickou afinitu mezi orlicí a Kristem s ukři-
žovanými pažemi.13 Jiné úryvky jsou deskriptivní, jako například nápis na desce visící 
z pravé strany kříže – podobný jsem učiněn pelikánu na poušti (ž 10�, 7) – vedle zobrazení 
pelikána, který symbolicky krmí svá mláďata vlastní krví.14 Oproti vedlejší desce s nei-
dentifikovaným, snad zkomoleným Senecovým citátem (Se necat ut vivat se tamen ipsa 
creat) je však zajímavé a vzhledem k charakteru textu „sebeidentifikačně“ výmluvné, že 
je zavěšena jakoby přímo na hřebu, který proniká Kristovou dlaní, či vypadá, jako by ji 
sám Ukřižovaný přidržoval.15 Zcela popisně je potom míněn biblický citát na soklu kříže 
[Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž byli k tobě posí-
láni] kolikrát jsem chtěl shromáždit dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod 

13 Sicut aquila provocans ad volandun [správně dle Vulgáty „volandum“] pullos suos et super eos volitans expan-
dit alas suas [et adsumpsit eum atque portavit in umeris suis]. Latinské biblické úryvky byly srovnávány s textem 
Vulgáty, české překlady jsou převzaty z Bible kralické.
14 Similis factus sum pellicano solitudinis [factus sum sicut nycticorax in domicilio] Psal 101.
15 Senecův citát (Usmrcuje se, aby žil, přece se sám rodí) se ve zkomolené verzi nachází i na epitafu Zikmunda 
von Burckhaus ve Vratislavi, původně ve filiálním kostele ve Stolci u Ząbkowic (159�): Haec perit ut vivat. se 
tamen ante creat. Seneca. STEINBORN, B.: c.  d., s. 108, č. kat. 53.

Slezský anonymní malíř: 
Obraz z epitafu s Alegoric-
kým ukřižováním, 161�. 
Slezské zemské muzeum 
v Opavě. Foto: Zdeněk 
Sodoma © Muzeum 
umění Olomouc, �007
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křídla, a nechtěli jste (Mat �3, 37).16 Citát přímo odkazuje k zobrazení kvočny s kuřaty 
pod ním. Podobně je vyjádřena starozákonně-novozákonní typologie měděného hada 
a zázračné moci Ukřižovaného nápisem, který je logicky nejblíže postavě Mojžíše: I udě-
lal Mojžíš hada měděného a vyzdvihl jej na sochu [a stalo se, když uštkl had někoho, a on 
vzhlédl na hada měděného, že zůstal živ](Num �1, 9).17 Přirozeně se v pozadí této figu-
rálně-textové kompozice nachází zmíněná scéna Vztyčení měděného hada na poušti. Další 
citáty s sebou nesou ryze eschatologické poselství, které se vztahuje k zázračné a vykupi-
telské moci kříže. Jde o žalmovou pasáž, kterou na desce přidržuje král David: Vyčišť mne 
yzopem a očištěn budu, umej mne [a nad sníh bělejší budu] (ž 51, 9).18 Pasáž z epištoly sv. 
Pavla potom dosvědčuje, že to jediné v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi 
svět ukřižován a já světu ukazuje křesťanovi naději (Gal 6, 14).19 Ten může potom spolu 
se sv. Janem Křtitelem provolat: Aj, beránek Boží, kterýž snímá hřích světa (Jan 1, �9).�0 
Výrazná aplikace textové součásti na tomto epitafu na první pohled jasně signalizuje, že 
kontext, ve kterém a pro který epitaf vznikal, byl nekatolický, v obecném smyslu tedy spíše 
protestantský. V oblasti Slezska jsme přitom navíc svědky, že v době kolem roku 1600 
v těchto památkách skutečně vzrůstal „kult slova“, který tak vyhovoval protestantské ide-
ologii a imaginaci.�1 Tento postup a bohaté využívání textů na epitafních obrazech je v kon-
textu protestantského umění zcela tradiční. Je známo, že již Martin Luther si byl vědom 
důležitosti epitafů jako součásti konfesně-didaktických strategií: Pokud chceme uctít hroby, 
bylo by mnohem vhodnější namalovat nebo napsat na zdi vhodné náhrobní nápisy (epita-
phia) nebo pasáže z Bible tak, aby mohly být viděny těmi, kteří chodí ke hrobům nebo na 
hřbitov.�� Celá koncepce luteránského umění je ostatně víceméně „didaktická“ a je pro 
něj typická infiltrace „vysvětlujícími“ nápisy, které nacházíme pochopitelně i na epitafech. 
Ty měly významné místo v protestantském umění – hrály nejen uměleckou úlohu, která 
v podobě tzv. Epitaphienaltäre nahrazovala katolické boční oltáře, ale vyjadřovaly přede-
vším typicky protestantský „eschatologický optimismus“. Tyto památníky měly tedy ve 
shodě s Lutherovým učením představovat svědectví o radostné podstatě naší víry, zvláště 
o vzkříšení mrtvých navzdory hroznému nepříteli, smrti.�3 V kontextu luteránského umění 
je navíc Alegorické Ukřižování tématem, které prostředkuje základní ideu protestantské 
doktríny triumfu Kristovy milosti, skrze niž křesťan může dosáhnout milosti. Ta byla 
naplno vyjádřena již v samých počátcích konstituování specifické protestantské imaginace 
ve schématu Zákona a Milosti. Centrem je zde rovněž ukřižovaný Kristus, který vítězí nad 

16 [Hierusalem, Hierusalem quae occidis prophetas et lapidas eos qui ad te missi sunt] quotiens volui congregare 
filios tuos quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas et noluisti. Matth 23.
17 Fecit [ergo] Moises [správně dle Vulgáty „Moses“] serpentem/aeneum et posuiteu [správně dle Vulgáty 

„posuit“] pro signo [quem cum percussi aspicerent sanabantur] Numero 21.
18 Asparges me hysopo et mundabor lavabis me [et super nivem dealbabor].
19 Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi [per quem mihi mundus crucifixus est et ego 
mundo].
�0 [Altera die videt Iohannes Iesum venientem ad se et ait] ecce Agnus Dei qui tollit peccata [správně dle Vulgáty 

„peccatum“] mundi. Ioani.
�1 HARASIMOWICZ, J.: c.  d., s. 77.
�� MICHALSKI, S.: The Reformation and the Visual Arts : Tho Protestants image question in Western and 
Eastern Europe. London – New York 1993, s. 40–41.
�3 MACHO, T.: Smrt a truchlení v kulturologické perspektivě. In: ASSMANN, J.: Smrt jako fenomén kulturní 
teorie. Praha �003, s. 77; HARASIMOWICZ, J.: c.  d., s. �0–��, 38–39; TEBBE, K.: Epitaphien in der Grafschaft 
Schaumburg : Die Visualisierung der politischen Ordung im Kirchenraum. Marburg 1996, s. 4�.
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smrtí a hříchem. Doprovázející biblické postavy, citáty a motivy stejně jako další alego-
rický aparát – pelikán krmící mláďata svou krví jako symbol Kristovy lásky a oběti na kříži, 
fénix vstávající z popela symbolicky odkazující na Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad 
smrtí – zdůrazňují základní ideový program triumfu dobra, světla a lásky, který je ztěles-
něn Kristovým vítězným křížem. Především motiv Vztyčení měděného hada v pozadí kom-
pozice není jen typologickou komponentou k Ukřižování, ale vychází z tradiční protes-
tantské ikonografie ustálené jak ve schématu Zákon a Milost, tak v knižních dřevořezech 
luterských spisů (např. Velký katechismus Dr. M. Luthera, Wittemberg 1538).�4 Opavský 
epitaf tak ve stejných intencích vyjadřuje typický luteránský eschatologický optimismus, 
víru a jistotu spasení. Toto spíše mysticko-kontemplativní téma tak v podobě opavské 
desky získává jasné manifestační rysy a veřejně vyznává hlubokou víru v Kristovu milost. 
S výjimkou jedinečného Alegorického ukřižování na chrudimském epitafu Tomáše Lvíka 
Domažlického z doby po roce 1619 nenacházíme v českých zemích s jedinou výjimkou 
obdobné příklady tohoto ikonografického typu epitafního obrazu.�5

Opavský fragment epitafu je rovněž po kompoziční stránce neobyčejně originální mal-
bou, pro niž je příznačný suverénní a na některých místech velmi uvolněný rukopis. Pře-
devším pozadí obrazu je zpracováno děleným skicovitým rukopisem a také jeho barevná 
souhra šedých a modrozelených tónů ukazuje na poučenějšího tvůrce, který dobře znal 
soudobé manýristické umění středoevropské a zejména nizozemské provenience. Nejde 
pochopitelně o špičkovou malbu, zejména fyziognomická typika prozrazuje jisté rozpaky. 
Přesto je v pojetí pozadí, jeho barevnosti a ve figurálních typech, jejich proporcích i kom-
pozičních schématech (např. figura serpentinata u sv. Jana Křtitele) jasně cítit vazbu ke 
stylu internacionálního manýrismu, který ve střední Evropě dlouho nacházel v různě (pře-
devším grafikami) prostředkované podobě značný ohlas.�6

Je nepochybné, že opavská deska je bytostně spjata se slezským prostředím, ke kterému 
vede již samotný námět malby Alegorického ukřižování, v souvislosti s nímž nacházíme 
několik ikonograficky analogických prací. Jde zejména o malované epitafy Benedikta 
Distlera (1576) a Zikmunda von Burckhaus (159�), oba uložené v Muzeu narodowem 
ve Vratislavi. Známe však i kamenné epitafy s tímto námětem, např. epitaf Georga 
von Burckhaus v kostele sv. Máří Magdaleny ve Vratislavi nebo epitaf rodiny Kerberů 
v Břehu.�7 Kompoziční příbuznost opavské malby s těmito pracemi tedy potvrzuje nejen 
domněnku, že jde o pozůstatek rozměrnějšího epitafu, ale také to, že jeho vznik souvisí 
s malířskou dílnou, která pracovala v dosahu slezských uměleckých center, především 
Vratislavi. Právě zmíněný Distlerův epitaf ve Vratislavi ve svém ústředním obraze předsta-
vuje stejný motiv Krista na kříži obklopeného postavami Mojžíše, Davida (Izajáše), Pavla 
a sv. Jana Křtitele. Ještě výraznější analogie potom shledáváme na vratislavském epitafu 
Zikmunda Burghausena, císařského rady a hejtmana minsterberského knížectví, který 
byl původně v kostele ve Stolci nedaleko Nisy. Zde se po stranách centrálního Ukřižování 

�4 HARASIMOWICZ, J.: c.  d., s. 103, pozn. �4.
�5 OJ – RM [Ondřej Jakubec – Radka Miltová], heslo Matouš Radouš, Epitaf Tomáše Lvíka Domažlického 
a jeho ženy Salomeny Francové z Liblic s Alegorickým Ukřižováním in: JAKUBEC, O. a kol.: Ku věčné památce, 
s. 99–103.
�6 OSZCZANOWSKI, P.: V záři rudolfínské Prahy. In: NIEDZIELENKO, A. – VLNAS, V. (ed.): Slezsko – perla 
v české koruně : Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů (kat. výst.). Praha – Legnica �006, s. 155–
169.
�7 STEINBORN, B.: c.  d., s. 97–98, 108–109; HARASIMOWICZ, J.: c.  d., s. 138, obr. ��, 43, 57, 153.
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objevují stejné motivy pelikána a fénixe se shodnými citáty, nad křížem je s roztaženými 
křídly obdobně zobrazena orlice, kterou doprovází totožný biblický citát. Pod křížem 
je potom spolu s biblickým úryvkem stejným jako na opavské desce zobrazena kvočna 
s kuřaty. V pozadí nechybí stejná scéna se vztyčeným měděným hadem. Stolecký a opav-
ský epitaf, který z předchozího patrně vychází, tak pracují s téměř shodnou ikonografií 
a dokládají, jak se na tomto území mohly podobné umělecké realizace ovlivňovat. Bohužel 
bude jen velmi obtížné identifikovat objednavatele či tvůrce této malby. Nepochybně však 
souvisí s některým z lokálních center v blízkosti dnešní česko-polské hranice. 

Oblibu tohoto ikonografického typu Alegorického ukřižování v daném teritoriu potvr-
zuje rovněž prakticky shodný epitaf, a to i výběrem biblických citací, ze sbírek krnovského 
městského muzea, který byl však původně nejspíše součástí sbírek Slezského zemského 
muzea v Opavě a náleží snad mezi předměty rozptýlené kolem roku 1945. Ve spodní části 
je doplněn o skupinový portrét měšťanské rodiny, bohužel ale bez bližší identifikace.�8 Pro-

�8 CHRISTOVá, E.: Ztráty v uměleckohistorických sbírkách Slezského muzea způsobené poslední válkou. Ča-
sopis Slezského muzea B VIII, 1959, s. 4�–57. Za upozornění na existenci epitafu ve sbírkách krnovského muzea 
jsem zavázán PhDr. Karlu Müllerovi. STEINBORN, B.: c.  d., s. �7, 97–98, 108–109. Fotografie obrazu, patrně 
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vedení epitafu je ovšem v porovnání s předchozím značně schematické, scéna se vztyče-
ním měděného hada je sice rozvinutější, ale výtvarně proti spontánnímu charakteru opav-
ské malby daleko méně zvládnutá. Některé motivy jsou ikonograficky pestřejší a poněkud 
originálnější – například hnízdo s pelikánem obklopují hadi a spodní plán obrazu dopl-
ňuje rozvinutější symbolická vegetace.

V tomto prostředí jistě vznikl další epitaf z opavského zemského muzea, který před-
stavuje sepulkrální monument Jindřicha Vachtla z Pantenova († po roce 16�8) přibližně 
z doby kolem roku 1630. Jde o pozoruhodnou olejomalbu na kruhové desce, která svým 
tvarem a výzdobou na první pohled sugeruje dojem pohřebního štítu.�9 V centru epitafu 
se nachází klečící Jindřich Vachtl a po vnějším obvodu obíhá šestnáct oválných erbů, které 
jsou číslovány a doplněny příslušnými iniciálami. Tento heraldický celek představuje oje-
dinělý genealogický vývod zemřelého, tzv. vývod na šestnáct předků, tedy celkem čtyři 
generace předků. V souvislosti s objednavatelem, ale i vzhledem k anonymnímu tvůrci 
tohoto epitafu můžeme tuto malbu jistě spojit právě s Opavskem či s přilehlým Opolsko- 

-Ratibořskem. 

z počátku 60. let �0. století, zachycující jej ještě ve velmi dobrém stavu, se nachází ve fotoarchivu Semináře dějin 
umění Masarykovy univerzity v Brně, inv. č. 53�5. Fotografie nese přípis: Opava, Slezské museum, epitaf. nezn. 
rodiny.
�9 Průměr 1�6–1�8 cm (celek), vnitřní kruh o průměru 75 cm, inv. č. 1850A. Nápis obíhající kolem centrálního 
obrazu: Den ich hatte es dafür das dieser Zeit /…/ werd sey die an uns sol offenbar werde. Původně byl umístěn 
v sakristii farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích a do opavského muzea 
jej v roce 1918 daroval August hrabě Bellegarde. KM [Karel Müller], heslo Slezský anonymní malíř (?), Epitaf 
Jindřicha Vachtla z Pantenova in: JAKUBEC, O. a kol.: Ku věčné památce, s. 138–141.
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kolem 1630. Slezské 

zemské muzeum 
v Opavě. Foto: Zdeněk 

Sodoma © Muzeum 
umění Olomouc, �007
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Třetím epitafním obrazem ze Slezského zemského muzea v Opavě je oválný obraz 
s námětem Nejsvětější Trojice, který pochází z farního kostela v Bohuslavicích u Hlu-
čína z doby kolem roku 1600 (snad 1613, v roce 1611 opravován).30 Malba představuje 
schéma Nejsvětější Trojice (Trůn Milosti), 
které kompozičně vychází z dřevořezu 
Albrechta Dürera z roku 1511. Tato 
grafická předloha u nás stejným způso-
bem ovlivnila rovněž rozměrný repre-
zentativní epitaf brněnského měšťana 
Benedikta Umlaufa z roku 161�.31 Je 
možné, že opavská deska představovala 
původně oltář či jeho část, ale stejně tak 
je možné zvažovat příslušnost k širšímu 
epitafnímu celku, z něhož se nezacho-
valy další součásti (nápisová deska, 
zobrazení donátora apod.). Malba je 
provedena poměrně suverénním způ-
sobem, zajímavé je však konzervativní 
zpracování pozadí, které je tvořeno zla-
cením s ornamentálními vzory. Pokud 
malba provenienčně skutečně pochází 
z Bohuslavic, dokládalo by to, že i pro-
středí lokální nižší šlechty bylo schopné 
zadávat takto náročné objednávky.3� Se 
slezským prostředím spojuje obraz také 
popularita ikonografického schématu, 
které zde nalezlo oblibu již v pozdním 
středověku.33

V opavském zemském muzeu se ještě 
před �. světovou válkou nacházel také 
epitaf krnovského komořího Hanse Enni-
cha a jeho ženy Kristýny z roku 1553, 
který byl původně umístěn v kostele 
v Chomýži (Komeise) u Krnova. Během 
války byl ovšem zničen či ztracen. Tento 
olej na dřevě patřil k nejstarším rene-
sančním epitafům v českých zemích 
a byl opatřen náročnějším orámováním 

30 SAMEK, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Praha 1994, s. 83. Obraz byl opavskému muzeu darován 
římskokatolickým farním úřadem v Bohuslavicích v roce 1985. Po nedávném restaurování byl obraz navrácen do 
bohuslavického kostela, ale vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám je v současné době opět depo-
nován v opavském muzeu. Olejomalba na dřevěné desce, 160 x 118 cm, inv. č. U �543 A.
31 WÖRGÖTTER, Z.: Epitafní obrazy v Brně. In: JAKUBEC, O. a kol.: Ku věčné památce, s. 58–60.
3� VACKOVá, J.: Epitafní obrazy, s. 149; CHOJECKA, E. (ed.): c.  d., s. 88.
33 CHAMONIKOLA, K. (ed.): Od gotiky k renesanci : Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. IV. Opava 
(kat. výst.). Opava 1999, s. 115–1�1.
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v podobě edikulového retáblu s půlkru-
hovým nástavcem. V něm se nacházel 
znak Hanse Ennicha v rolverkové kartuši, 
pozoruhodně flankovaný dvěma satyry. 
Náboženský výjev epitafu s rodinnými 
příslušníky v popředí kombinoval na 
pozadí hlubokého průhledu do krajiny 
scénu Ukřižování a Zmrtvýchvstání, což 
názorně demonstrovalo eschatologickou 
naději, křesťanské vítězství nad smrtí, 
které svou obětí Kristus zvěstuje a jež 
sdílí i zobrazená rodina. Výtvarné zpra-
cování obrazu opírající se o nezvládnuté 
grafické předlohy (zvláště v postavách 
scény Zmrtvýchvstání), bylo sice slabší, 
jeho původ, ikonografie a vazby ke slez-
skému malířství z něj však činí pozoru-
hodné, bohužel nezachované dílo.34

V kontextu těchto epitafů z opav-
ského muzea můžeme ještě zmínit další 
práce, které příslušejí do podobné kate-
gorie památek z prostředí (českého) 
Slezska. V expozici zámku Jánský Vrch 
v Javorníku ve Slezsku se nachází epitaf 
neznámé rodiny s Ukřižováním a Zmr-
tvýchvstáním Krista z roku 1571, který 
byl původně umístěn v kostele sv. Petra 
a Pavla v Bernarticích.35 Malba před-
stavuje do velké míry problematickou 
práci, a to zejména kvůli „restaurování“ 
v roce 1857 (ale také ještě na přelomu šedesátých a sedmdesátých let �0. století), které 
do značné míry setřelo autenticitu památky. Ta byla v té době patrně ve velmi špatném 
stavu, jak dokládá zpevněná zadní strana ústřední desky, jež byla výrazně napadena červo-
točem. Došlo tehdy k přelepení líce ústřední malby papírem, patrně poloprůsvitným, přes 

34 CHRISTOVá, E.: c.  d., s. 4�. Za pomoc s identifikací obrazu velice děkuji Dr. Jaromíru Olšovskému.
35 Od jisté doby se uvádí jeho umístění na hlavním oltáři bernartického kostela, později tamtéž v kapli sv. Hed-
viky. Na zámek Jánský Vrch byl přesunut údajně po roce 1980. Olej, papír, dřevo se zbytky zlacení. Rozměry: 
84 × 60 cm (střední deska); 36 × 743 cm (obraz v nástavci); 18 × 60 (nápisová deska). Druhotný novobarokní 
dřevěný rám. Nápisy: Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt der wird leben ob er gleich stirbt, 
und er jeglicher der lebt, und glaubt an mich, der wird nicht sterben ewiglich. Johann XII. Cap. Wahrlich hat er 
unser Gebrechen auf sich genommen und unser Schmerzen getragen. Er ist aber von wegen unser Missenthaten 
verwundet und um unser Bossheit willen zerschlagen worden, auf das wir durch seine Wunden und durch seinen 
Tod selig geworden sind. Isaia 53 Cap. V. 4. Cum resurgemus erimus velut. Angeli qui sunt in coelis. Marc XII. Cap. 
Dole připsáno: Bartho. Oert. 1571. Diese Bild ist im Jahre 1857. Restaurirt worden. Na zadní straně štítek: Obraz 
morový 1571. Barthol. Oertl. Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci, státní zámek Jánský Vrch, Javorník 
ve Slezsku, stará signatura I – B 16. VACKOVá, J.: Epitafní obrazy, s. 148, č. kat. �; HARASIMOWICZ, J.: c.  d., 
s. 81; JAKUBEC, O.: „Renesanční“ epitaf ze zámku Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku. In: Sborník Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci 2007. Olomouc �008, s. 111–117.
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který byla „zkopírována“ původní malba. Proto je také dnes její charakter na první pohled 
nepůvodní, ale je pravděpodobné, že dnešní malba uchovala původní kompozici, kterou 
by patrně odhalil pouze další průzkum. Ve spodní zóně tohoto ústředního obrazu jsou tra-
dičně zobrazeny postavy rodinných členů – na heraldicky pravé straně mužská část rodiny 
se svým hlavním představitelem zcela vlevo ve světlém kabátci, jehož význam naznačuje 
i pohled komunikující s divákem. Vlevo je to potom ženská část se dvěma manželkami 
a dcerou. Tato „portrétní“ skupina je zasazena do obvyklé scenérie Ukřižování, kterému 
v pozadí typologicky odpovídá starozákonní výjev Vztyčení měděného hada Mojžíšem na 
poušti jako tradiční prefigurace Kristova Ukřižování. V logické vazbě na Kristovu smrt je 
potom v nástavci výjev Zmrtvýchvstání, který společně s biblickými citáty jasně deklaruje 
víru ve zmrtvýchvstání a život věčný budoucího věku.36 Tato malba v nástavci byla rovněž 
postižena přemalbou, ale narozdíl od desky nebyla přelepena papírem a namalována zcela 
znovu. I tak však působí značně surovým a banálním dojmem. Někteří autoři se domní-

36 Scéna Zmrtvýchvstání se nepochybně opírá o grafickou předlohu. Utíkající voják vlevo je velmi blízký např. 
shodné figuře na rytině Maartena de Vos, viz HOOP SCHEFFER, D. de (ed.): Hollstein´s Dutch and Flemish 
Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1400–1700, XLV. Maarten de Vos. Plates. I. Amsterdam 1995, č. 675.
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vají, že na epitafu zmiňovaný Bartholomeus Oert byl autorem tohoto údajně morového 
obrazu (das Pestbild von Barzdorf), tj. jakéhosi ex vota, kterým měl objednavatel děkovat 
za přestálou morovou ránu.37 Jiní naopak tvrdí, že Bartoloměj Oert byl objednavatelem 
obrazu – majitelem svobodného statku v Bernarticích –, jenž jej dal zhotovit jako projev 
díků za přežití morové epidemie. Toto legendistické aranžmá ovšem na první pohled pů-
sobí značně nevěrohodně. Nápis na epitafu – Bartho. Oert. 1571. – je evidentně druhotný 
a může podporovat obě varianty. Druhotné jsou nicméně také biblické citáty a je možné, 
že nahradily originální inskripce na zaniklé původní struktuře epitafu, patrně také se jmé-
nem donátora. Snad právě proto bylo jméno Bart. Oert dodatečně připsáno na dřevěný 
rám. Obdobně je ostatně signatura objednavatele Zachariase Schartena „Z. S.“ na jeho mo-
ravskotřebovském epitafu vepsána do nástavce epitafu.38 Řešení této otázky není nicméně 
stále uzavřeno. Vzhledem k tomu, že epitaf patrně skutečně provenienčně souvisí s Ber-
narticemi, které byly součástí javornického panství, jež náleželo vratislavským biskupům, 
lze předpokládat, že úzce souvisí s malířskou tvorbou epitafů v některém ze slezských cen-
ter. Typologicky představuje památka nepochybně epitaf či jeho podstatnou část – chybí 
zde totiž nápisová deska identifikující zobrazené postavy. Představuje nicméně typickou 
ukázku epitafu manifestujícího víru, charakteristické monumentum pietatis. 

Další dva ze zachovaných „slezských“ epitafů nacházíme v Gutách u Třince ve filiál-
ním kostele Božího Těla. Prvním je epitaf neznámé měšťanské rodiny se Zmrtvýchvstáním 
Krista z doby kolem roku 1600.39 Pozoruhodná je zde původní adjustace obrazu v maný-
ristické edikulové architektuře dřevěného rámu. Tento nevelký památník je typickým pří-
kladem lokální, víceméně vernakulární recepce manýristického stylu, prostředkovaného 
grafickými předlohami. V tomto případě měla jistě vliv populární zobrazení Zmrtvých-
vstání podle předloh Maartena de Vos, v grafickém médiu často prostředkovaného členy 
rodiny Sadelerů. Kompozičně je blízká například rytina z cyklu novozákonních ilustrací, 
které dle de Vose provedl Crispijn de Passe.40 Druhý obraz z Gut s Poslední večeří (1591) 
je snad také pozůstatkem původně větší epitafní struktury, nicméně je možné zvážit i mož-
nost, že představoval oltářní obraz.41

Podobně lze nahlížet i na epitafní obraz Ukřižování v kostele sv. Michala v Hošťálkovech 
u Opavy. Pokud by se jednalo o pozůstatek epitafu, představoval by jistě centrální obraz, 
který je dnes ochuzen o všechny podstatné identifikační komponenty (predela, nápisová 
pole). Jarmilou Vackovou navržená datace kolem roku 1600 se na první pohled jeví jako 
pravděpodobně příliš pozdní. A to především vzhledem k charakteru malby, která si stále 
podržuje tradici podunajského stylu. Ten byl ale populární i kolem roku 1600, kdy se gra-

37 RILLE, A.: Schlesien. Bildende Kunst. In: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien 
1897, s. 644. Tento názor poté přejal také Toman, viz TOMAN, P. – TOMAN, P. H.: Nový slovník československých 
výtvarných umělců 1–�, Praha �000, s. �31. Jméno Bartoloměje Oerta neuvádí mezi doloženými moravskými 
a slezskými umělci ani INDRA, B.: Příspěvky k biografickému slovníku výtvarných umělců na Moravě a ve Slez-
sku v 16. až 18. století. Časopis Slezského zemského muzea B 51, �00�, s. �03–�45.
38 DROZDOVá, L.: Příspěvek ke studii malovaných epitafů na Moravě (od 2. poloviny 16. století do poloviny 
18. století). Olomouc 1996, s. 39 (diplomová práce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého); SAMEK, B.: 
c. d., s. 4�; JAKUBEC, O., heslo Georg Fitz, Epitaf rodiny Zachariáše Schartena s Oplakáváním, Bohem Otcem 
a Duchem svatým. In: TENTÝž a kol.: Ku věčné památce, s. 115.
39 DROZDOVá, L.: c.  d., s. 44–45. VACKOVá, J.: Epitafní obrazy, s. 149, č. 19.
40 SCHUCKMAN, Ch. (ed.): Hollstein´s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1400–1700, 
XLV. Maarten de Vos. Plates. I. Amsterdam 1995, s. 145, č. 350.
41 VACKOVá, J.: Epitafní obrazy, s. 149, č. 18.
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ficky šířily práce nejen Dürerovy, ale např. i Matthiase Grünewalda.4� Proto zde také ve 
vypjatých pózách lotrů můžeme ještě nalézat ozvuky pozdně gotické exprese (v některých 
ohledech blízké např. Ukřižování ze zámku v Berchtesgadenu, Bavorský mistr kolem roku 
1440), která je analogická např. pracím Lucase Cranacha st., ale pochopitelně zvláště pra-
cím Albrechta Altdorfera z první čtvrtiny 16. století.43 Expresí, ale i kompozičně je tomuto 
obrazu podobné také Ukřižování Tobiase Stimmera (156�).44 Dataci k roku 1600 potvr-
zuje kompozice Krista, jehož elegantně prohnuté tělo nese jasné stopy efektní manýris-
tické estetiky. Tento lokální obraz by tak mohl dosvědčovat, že poučení soudobými trendy 
uměleckých center zasáhlo i tyto odlehlé končiny českého Slezska, pokud je ovšem s nimi 
obraz skutečně spjat svým původem. Možná je ale naopak mnohem bližší pravdě názor 
Bohumila Samka, který tvrdí, že obraz je svou proveniencí spojen spíše přímo s němec-
kým prostředím.45

Zmíněný stručný přehled malovaných epitafů dochovaných či doložených na území 
českého Slezska velmi stručně naznačil povahu těchto památek, které dnes představují 
jen značný fragment původního fondu. Není tedy vůbec jisté, že jde o výčet definitivní. 
Naopak je možné se plným právem domnívat, že takových zachovaných památek je více. 
Stejně tak je nutné tato zjištění považovat za pouze první naznačení problematiky, která 
bude (či spíše by měla být) v budoucnu více promyšlena. Dokumentované epitafy přitom 
svým původem jednoznačně souvisejí se specifickou tradicí epitafní malby ve Slezsku. 
Zde se malované epitafy v dřevěných rámech stávaly zvláště od poslední třetiny 16. sto-
letí neobyčejně populárními.46 Svým charakterem dokládají pevné vazby k některým slez-
ským centrům (především Vratislavi) a jejich ikonografická schémata svědčí o tom, že se 
jejich objednavatelé spíše přikláněli k protestantské konfesi. Právě pozoruhodná řešení 
jako v případě Alegorického ukřižování z opavského muzea nás přesvědčují, že vedle for-
málních hledisek by měla být nemenší pozornost věnována významovému pozadí těchto 
prací, které zvláště v tomto „konfesijním věku“ nabývalo na zásadní důležitosti. U většiny 
analyzovaných památek bohužel nejsme vzhledem k jejich fragmentárnímu stavu schopni 
určit jejich objednavatele, případně zajistit dostatečné prosopografické údaje. To značně 
znesnadňuje jejich interpretaci, stejně jako poukazuje na to, že kvůli omezeně dochova-
nému domácímu fondu památek malovaných epitafů se tato díla patrně nebudou ani 
v budoucnu dostávat do centra badatelského zájmu. 

Zusammenfassung

Das Epitaphbild mit Allegorischer Kreuzung aus den Sammlungen des Schlesischen Museums und 
Manieristisch Gemalte Epitaphien des Tschechisch-Schlesiens
Ondřej Jakubec

Der Text widmet sich der Problematik der Renaissance-Epitaphen aus dem Gebiet heutiges Tsche-
chisch-Schlesiens. Es sind drei Denkmäler aus den Sammlungen des Schlesischen Museum in Trop-

4� BOON, K. G. (ed.): Hollstein´s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1400–1700, 
XXI. Aegidius Sadeler to Raphael Sadeler II. Amsterdam 1980, č. 3�; GLASER, H. (ed.): Um Glauben und Reich : 
Kurfürst Maxmilian I. Wittelsbach und Bayern II/� (kat. výst.). München 1980, s. 76, č. kat. 11�.
43 STANGE, A.: Malerei der Donauschule. München 1964, obr. 8, 45, 51, 6�, 96.
44 Spätrenaissance in Oberrhein : Tobias Stimmer 1539–1584 (kat. výst.). Basel 1984, s. 3�1, č. kat. 189.
45 SAMEK, B.: c.  d., s. 539.
46 HARASIMOWICZ, J.: c.  d., s. 81.
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ČLÁnKy a studiepau, ein aus dem Schloss Johannisberg in Jauernig in Schlesien (ursprünglich aus der Pfarrkirche in 
Barzdorf), zwei aus der Fronleichnamkirche in Guty bei Trzinietz und endlich Epitaph aus der Sankt 
Michael Kirche in Hošťálkova bei Troppau. Bei manchen Fällen ist es schwer zu bestätigen, dass es 
wirklich um ein Epitaph geht, weil nur Zentralbild ohne zusätzliche Inskriptionen und Abbildung 
von Donator erhalten sind. In allen Fällen aber diese Denkmäler bestellten von Bürgern oder lokalem 
niedrigeren Adel, beweisen sie ihre Verbindung zum anliegenden Oberschlesien. Vor allem im Fall vom 
Epitaph mit Allegorischer Kreuzigung aus Troppauer Museum begegnen wir mit eigenartigem pro-
testantischen ikonographischen Motiv üblich in Breslau. Mit dieser nicht katholischen schlesischen 
Umgebung hängt die Wahl der Thematik zusammen, die wie bei anderen analysierten einheimischen 
Epitaphen beweisst, dass sie mit nicht katholischer Umgebung in Verbindung stehen. Gegenüber dem 
Fakt, dass in inländischer Forschung über Renaissance-Epitaphen nur formal-analytische Kriterien 
dominierten (J. Vacková), ist es nötig in der Übereinstimmung mit heutiger europäischen Forschung 
zum ideologischen Inhalt dieser epitaphischen Denkmäler berücksichtigen. Die sind richtige Pro-
dukten dieser konfessionellen Zeit, wann sie oft durch ihre spezifische Themen und eigenartige Imagi-
nation Religion ihrer Besteller äusserten.

Slezský anonymní malíř: Epitaf krnovského komořího Hanse Ennicha a jeho ženy Kristýny, 1553, 
detail nápisového vlysu. Fotoarchiv Semináře dějin umění FF MU v Brně


