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I.-II. Pouť Kristova a Pouť papežova

Ukázky z agitačnílro obrazového cyklu Antithesis Christi et Antlchristi (Proti-
klad Krista a Antikrista) z Jenskélro kodexu, Muz., sign' Iv B 24' fol. 12b
a 13a'Je to cyklus obrazových dvojic, které výtvarně zpracovávajÍ a aktua.
lizují starší dílo Mikuláše z DráŽďan Tabulae veteris et novi coloris (Tabule sta.
rých a nových barev), výběr citátů z evangelií a církevních učitelů, přcdsta-
vujících zákon Kristův, a na druhé straně z ,,papeŽova zákona,,, reprezento-
vaného citáty z církevněprávrrích autorit, tzv. Konstantinovy donace a jiných
děl mladší církevní literatury. V obrazových dvojictch Antitezí se ukazuje
vŽdy motiv ze života ncbo učení l{ristova a jeho ,,antikristovská.. obdoba
z ptaxe římské církve. obdobný protiklad je obsaŽen v připojených citátech,
čerpajÍcích přÍmo z Tabulí Mikuláše z DráŽďan. ČÍselná označení u citátů od-
kazují k odpovtdajícím protikladným výrokům u druhého vyobrazení dvojice.

Parale]ní cyklus AntitezÍ se zachoval v starším GÓttin$ském rukopise
(srov. vyobrazen1 č. 8 a 12). Podobné obrazy velkého formátu se podle soudo-
bých kronikářských zpráv nosily i ve veřejných průvodech a byly důleŽitou
sloŽkou názorné radikálnÍ agitace.

Citáty a přípisky na obraze Pout l(ristova:

Nad obrazem: ,,První. Najposledni z ntužuov, muž bolesti a věda nenroci, skrytý
obličej jeho a zavržený. Izaie 53. Ač kto chce přijíti po mně, vezmi svuoi křiŽ
a zapÍi sám sebe a následuj mne...
Na svitku: ,,Aj, Kristus, pravý buoh a pravý člověk...
Pod obrazem: ,,Třetí. Cti Život Kristuov od života matky aŽ do šibenice kÍíže,
a nenalezneš jediné šlépěje ctrudoby, ale v tom, coŽ máš, jsi náměstek Konstan.
tinóv, ale ne Pctróv. Bcrnart k Eugenovi papeŽi...

Citáty a přípisky na obraze Pout papežova:

Na svitku v obraze: ,,Druhý. Najvyšší biskup' požívaje okrasy apoštolské duos-
tojenstvie, Extra[vagantes], de privile[giis]' Antiqua. Totot náměstek Kristuov
a sv. Petra' pan papež... (Srov. Friedb. 2' 866)
Pod obrazem: ,,Pátý' Papež předivný, ani buoh, ani člověk. Jan ondřejóv
v předmluvě knih Klimenta papeže...
Vedle svitku: ,'Jsúť kněžé jméncm a oděverrr rozděleni od lidí, ale v zlosti a ne.
pravosti a nešlechetnosti jsúť vŠem rovni. Ieronymus ad Eusebium...
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III. Stvoření světa

Iluminace na začátku Genese v Padeřovské bibli. Rukopis Národnl krrihovrry
ve Vídni, č. 1775, z|et 7432-35. Zmenšená reprodukce folia 4a. V medailónech
je zobrazeno stvořenÍ světa v šesti dnectr podle vyprávěni Gen. 7,1-27.
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