
Codex gigas 
Codex gigas neboli Ďáblova Bible je středověký rukopis uložený v Národní (Královské) knihovně 
ve Stockholmu, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je pokládán za největší zachovalý evropský 
rukopis. (Codex gigas znamená „obrovská kniha“.) Zadruhé obsahuje velký celostránkový portrét 
ďábla. (Což vysvětluje druhý název rukopisu.)  

Rukopis vznikl v Čechách (součást dnešní České republiky) někdy v letech 1200 až 1230. Je 
pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je podle všeho dílem 
jediného člověka, který zřejmě pracoval v benediktinském klášteře.  

Rukopis se nachází v klimaticky chráněném skladiště knih a není dostupný pro veřejnost. 

Stručně o Codexu gigas 
Codex gigas obsahuje čtyři dlouhé texty i kompletní Bibli. 
Rukopis začíná Starým zákonem, následují dvě historické 
práce, jejichž autorem je Josephus Flavius, který žil v prvním 
století n.l. Jedná se o Židovské starožitnosti a Židovskou 
válku.  

Po nich je zařazena nejpopulárnější středověká Encyklopedie 
od Isidora, který žil v šestém století ve Španělsku. Následuje 
sbírka středověkých prací a dále Nový zákon. 

Poslední z dlouhých děl je latinsky psaná Kronika česká 
(Chronica Boemorum), kterou sepsal Kosmas Pražský (asi 
1045-1125). Jde o velmi významné dílo – první historii 
českých zemí. 

V rukopise najdeme i některé kratší texty. První z nich, 
uvedený před obrázkem Nebeského Jeruzalém, je Penitenciál 
(„zpovědní zrcadlo“). Druhý o vyvolávání zlých duchů 
následuje za portrétem ďábla. Posledním významným 

krátkým textem je Kalendář obsahující seznam světců a jmen místních osobností z českých zemí 
uvedených ve dnech, kdy se připomínala jejich památka. Jedno dílo na listech, které byly z 
rukopisu vyříznuty, se ztratilo. Šlo o Řeholi benediktinského řádu – základní pravidla života v 
klášteře sepsaná v šestém století.  

Nejdůležitější křesťanskou knihou je Bible. Další texty v kodexu byly pečlivě vybrány, aby ji 
doplnily, protože společně poskytovaly informace o historii Židů (Josephus), univerzální znalosti 
(Isidor), lékařské poznatky a místní dějiny (Kosmas). 

 

 



Historie 
Původ Codexu gigas není znám. Poznámka v rukopise 
uvádí, že ho původní majitelé, mniši z Podlažic, dali do 
zástavy v klášteře v Sedlci v roce 1295.  Záhy se dostal do 
břevnovského kláštera v Praze. Všechny zmíněné kláštery 
leží v Čechách (dnešní Česká republika). S jistotou můžeme 
říci, že Codex gigas vznikl někde v Čechách, ale možná to 
nebylo přímo v tak malém a nevýznamném klášteře, jako byl 
ten v Podlažicích.  

V roce 1594 dal císař Rudolf  II převézt Codex gigas na 
Pražský hrad. Tam zůstal až do třicetileté války, kdy se ho 
zmocnila švédská armáda a odvezla rukopis s řadou dalších 
cenností do Stockholmu. Poté se stal součástí sbírky švédské 
královny Kristiny. Byl uložen v královské knihovně na 
stockholmském zámku až do roku 1877, kdy ho přestěhovali 
do nově postavené Národní knihovny ve Stockholmu (viz 
Historie v dlouhém menu).  

Vznik Codexu gigas se pojí s legendou, která se vztahuje k 
tomu, že se jedná o práci jediného písaře. Ten úkol byl totiž tak nadlidský, že ho údajně mohl 
dokončit pouze s ďáblovou pomocí. Původ této legendy není znám. Přestože se zcela jistě 
nezakládá na pravdě, ukazuje, že rukopis svými ohromnými rozměry vyvolával tak silný dojem, 
až mu lidé přikládali nadpřirozený původ. 

Popis 
Codex gigas obsahuje 310 pergamenových listů, které jsou 
pravděpodobně vyrobeny z teletiny. Stránky mají rozměry 
890 mm x 490 mm, takže je Codex gigas zřejmě největší 
dochovaný středověký latinsky psaný rukopis v Evropě. 
Každý list byl uprostřed přední stránky (recto) očíslován 
inkoustovou barvou pravděpodobně v 17. století, nejspíš až 
poté, co se rukopis dostal do Švédska. 

Text je psaný v nalinkovaných řádcích uspořádaných do 
dvou sloupců o 106 řádcích na každé stránce. Rukopis napsal 
a iluminoval jeden písař (včetně veškerých iniciál od složitě 
propracovaných až po jednoduché i celostránkových 
ilustrací zobrazujících Nebeský Jeruzalém a portrét ďábla). 
Žádná další práce tohoto písaře se nedochovala a neví se ani, 
kde se řemeslu vyučil.  

 

 



 

Základní údaje 
Codex gigas napsal jeden písař pozdní verzí písma známého jako karolínská minuskule. (Dá se 

snadno číst, protože se velmi podobá písmenům, která dnes 
užíváme v knihách, časopisech a v novinách.) Písmena jsou 
asi 2,5-3 mm vysoká a na tak velkou knihu jsou dost malá. 
Nicméně díky drobnému písmu a velkému počtu řádek na 
stránku se písaři podařilo do knihy vtěsnat všechny texty a 
zachovat přitom únosný počet stránek.  

Lze jen těžko odhadnout, jak dlouho písaři trvalo rukopis 
vytvořit. Denně mohl napsat asi tak jeden sloupec v kodexu, 
tj. 106 řádek. Pokud by písař pracoval šest hodin denně šest 
dní v týdnu, dokončil by celý rukopis asi za pět let. Byl-li 
však písař mnichem, zřejmě mohl pracovat jen asi tři hodiny 
denně, což znamená, že mu rukopis zabral deset let. 
Vzhledem k tomu, že písař asi také sám řádky linkoval, než 
se pustil do psaní (řádkování jednoho listu trvalo 
pravděpodobně několik hodin), doba práce na rukopisu se 
prodloužila. Písař také sám rukopis iluminoval, tím pádem 
trvalo nejméně dvacet a možná dokonce třicet let, něž 
rukopis dokončil.   

Vazba 
Rukopis je svázan do silných dřevěných desek pokrytých bílou jirchou. Desky jsou pečlivě 

zdobené slepotiskem, nejvýraznější typ tlačítka má tvar 
korunky, ale žádný z těchto nástrojů se nikde nedochoval. 
Obě desky mají zdobné kování – čtyři nárožnice s puklou, z 
nichž na každé jsou dva gryfy, a jednu středovou puklu, na 
které zavřená kniha spočívala. Zadní deska má dva další 
zdobné  kovové prvky s výstupkem, který měl 
pravděpodobně sloužit k tomu, aby se dal Codex gigas 
připevnit řetězem či jinak k nábytku v knihovně. Není 
známo, ze které doby toto kování pochází, ale některé části 
byly pravděpodobně zhotoveny dříve než současná vazba.  

Listy rukopisu byly opraveny pergamenem a dnešní vazba 
pochází z roku 1819. Vytvořil ji stockholmský knihvazač 
Samuel Sandman. Za materiál a práci dostal zaplaceno 
celkem 78 říšských tolarů. (V roce 1820 stála kráva asi 45 
říšských tolarů, což dává určitou představu, jakou měla 
Sandmanova práce cenu.) Pravděpodobně ale znovu použil 
původní dřevěné desky z první vazby, která byla zhotovena 
hned po dokončení rukopisu počátkem 13. století.  



 

Iluminace 
Iluminace v kodexu tvoří dvě celostránkové ilustrace, dva 
menší obrázky, padesát sedm iniciál zdobených ornamentem 
vinné révy a dvacet arabeskových iniciál.  

Dvě celostránkové ilustrace zobrazují Nebeský Jeruzalém a 
na protější straně portrét ďábla. Takto umístěné ilustrace 
mají představovat rozdíl mezi symbolem naděje a vykoupení 
a symbolem temnoty a zla. 

Dvě menší ilustrace patří k Židovským starožitnostem od 
Josepha Flavia. První je autorův portrét doplňující prolog 
díla. Druhá, menší ilustrace, se skládá ze dvou kruhových 
obrázků na úvod Židovských starožitností, které začínají 
citátem z První knihy Mojžíšovy: In principio (Na počátku). 
První písmeno I zde chybí. Obrázky představují nebe a zemi 
a ilustrují počátek příběhu stvoření. Jde o jediné obrázky v 
rukopise, které se vztahují k textu.  

 

Iniciály 
V kodexu se vyskytují tři typy iniciál. Ty nejzdobenější, 
vícebarevné jsou na začátku všech biblických knih a jedna 
uvozuje i Kosmovu kroniku. Iniciály jsou zdobené spirálami, 
stylizovanými listy a květy a výjimečně také ptáčky i jinými 
zvířátky. Šest iniciál je celostránkových. Dvě se objevují ve 
Starém zákoně – jedna uvádí knihu Jozue a druhá Královské 
knihy. Zbývající čtyři najdeme v Novém zákoně na úvod 
evangelií. Iniciály k evangeliím podle Matouše a Marka mají 
zlaté pozadí. Začátek První knihy Mojžíšovy byl jistě také 
zdoben celostránkovou iniciálou, ale tento list dnes chybí.  

Dalším typem iluminovaných iniciál jsou dvoubarevné 
arabeskové iniciály. Vyskytují se na začátku každé knihy v 
Encyklopedii Isidora Sevillského a zcela nahoře na každé 
stránce kalendáře a nekrologů. 

 
 
 

 
 
 



Obrazová galerie 
Portrét ďábla je nejznámější ilustrací v kodexu. Rukopis obsahuje také jiné ilustrace, například 
portrét osoby, a množství nádherně iluminovaných iniciál. V této galerii jsme soustředili některé 
nejlepší příklady. 

Portrét ďábla 
Portrét ďábla je nejznámější ilustrací v kodexu. Proto se 
knize přezdívá Ďáblova Bible. Ďábel je vyobrazen sám v 
prázdné krajině, kterou rámují dvě velké věže. Krčí se s 
rukama zdviženýma (má jen čtyři prsty na rukou a na 
nohou) a na sobě má hermelínovou bederní roušku. 
Hermelín bývá většinou spojován s královským majestátem, 
ale v tomto případě má zdůraznit postavení ďábla jako 
knížete temnoty. 

Portrét měl čtenáři připomenout hříchy a zlo. Na protější 
stránce je pak vyobrazeno Nebeský Jeruzalém. Tyto dvě 
stránky byly záměrně rozvrženy tak, aby ukazovaly výhody 
ctnostného života a nevýhody života hříšného.  

Vyobrazení ďábla bylo ve středověkém umění běžné, ale 
tento portrét v kodexu je zřejmě mezi knižními ilustracemi 
unikátní, protože zobrazuje ďábla samotného na celé stránce. 

 

Nebeský Jeruzalém 
Nebeský Jeruzalém je zobrazeno v různých úrovních. 
Každou z nich tvoří budovy a spousta věží (pravděpodobně 
kostelních) za červenými zdmi. Ze zdí vystupují další věže. 
Město rámují dvě vysoké věže stejně jako na portrétu ďábla 
na protější straně. Nebeský Jeruzalém, i když v něm nebyli 
lidé, představovalo symbol naděje a spásy a sloužilo jako 
protiklad k portrétu ďábla. 

Nebeský Jeruzalém a portrét ďábla jsou jediné celostránkové 
ilustrace v kodexu. 

 

 



Velká iniciála 
Iniciála L pro úvodní slovo (Liber) prvního Evangelia podle 
Matouše zabírá jeden sloupec a táhne se po celé délce 
stránky. Následuje prvních třináct veršů evangelia psaných 
červenými velkými písmeny až na první písmeno každého 
verše, které je zelené.  

Iniciála L má tmavě červené okraje zdobené šesti spirálami 
na zlatém podkladu. Spirály mají střídavě modré a zelené 
okraje, na jedné straně jsou černé a na druhé bílé. Ze středu 
každé spirály se vinou stylizované květiny a listy a z pěti 
spirál vystupují drobná dvou- či čtyřnohá zvířátka, která 
zabydlují celou iniciálu. 

Vizuální efekt této stránky je vyvolán kruhovým pohybem 
spirál na levé straně, který kontrastuje s výrazně vertikálním 
a horizontálním pohybem na ploše s textem vpravo. 
Podobné spirály se objevují na řadě dalších biblických iniciál 
v kodexu, ale toto je první iniciála v rukopise, na níž bylo 
použito zlato. 

Portrét Josepha Flavia 
Na okraji stránky, která obsahuje počátek knihy Židovské 
starožitnosti, vidíme postavu stojícího muže. Židovské 
starožitnosti (Antiquitates Iudaicae) jsou historií židovského 
národa od stvoření světa do roku 66 n.l. Toto dílo bylo ve 
středověku velmi oblíbené a hojně se četlo. 

Totožnost muže s plnovousem neurčuje žádný popisek. Ale 
zřejmě je na obrázku autor Židovských starožitností, 
Josephus Flavius, který žil v prvním století n.l. Muž má na 
sobě špičatý klobouk, v jakém se ve středověkém umění 
tradičně zobrazovali Židé. Jelikož byl Josephus Žid, jde 
nejspíš o portrét samotného autora. 

Je to jediný portrét osoby v celém rukopisu Codexu gigas.  

 

 

 

 



Nebe a Země 
Dva kruhové obrázky na jednom okraji rukopisu jsou na 
začátku Židovských starožitností od Josepha Flavia. Ty 
otevírá citace úvodu ke knize Genesis a obrázky ilustrují 
počátek příběhu stvoření.  

Nahoře je modré nebe s hvězdami, Sluncem a Měsícem. 
Zemi dole představuje zelený oceán, než byla vytvořena 
pevnina. Mezi nimi stojí červenými velkými písmeny úvod 
Josephovy knihy, In principio (Na počátku), ale první 
písmeno (I) zde chybí. 

To jsou jediné prapůvodní ilustrace v kodexu.  

 

 

 

Iniciály a písmo 
Iniciála A zabírá část sloupce pro první slovo, Anno, 
starozákonní knihy proroka Daniela. Následují velká černá 
písmena, kterými začíná samotný text. Iniciála má 
tmavočervené okraje a je zdobena spirálami na modrém 
podkladu. Spirály jsou červené, zelené a žluté se 
stylizovanými listy a hrozny vína. 

Nahoře vlevo na stránce je konec předchozí knihy proroka 
Ezechiela, následuje prolog či úvod ke knize Daniel psaný 
červeně a žlutě podtržený. (Prology uvedené před řadou 
biblických knih v kodexu gigas se v moderních překladech 
Bible nevyskytují.)  

Tato stránka ukazuje, jak je text Bible rozvržen s drobnými 
jednoduchými iniciálami prologu a větší zdobenou iniciálou 
na počátku biblické knihy. Nejmenší iniciála na stránce, 
červené I u paty druhého sloupce, označuje začátek druhé 
sekce textu. (Dělení biblického textu v rukopise většinou 
neodpovídá modernímu členění na kapitoly.) 

 



 

Kalendář 
Nahoře na stránce stojí velká písmena KL (značící Kalendae), následuje jméno měsíce října. Svislý 
zelený, červeně lemovaný pruh na vnějším okraji stránky má čistě dekorativní funkci. 

Čísla v prvním sloupci a písmena ve druhém slouží jako 
vodítko pro určení data Velikonoc, které se rok od roku liší. 
Čísla a písmena ve třetím a čtvrtém sloupci ukazují dny v 
měsíci. V pátém sloupci jsou tiskacími písmeny napsaná 
jména svatých, jejichž památka připadá na určitý den. Kolem 
jsou drobným písmem uvedena další jména, většinou se 
jedná o jména Čechů (všichni už byli v té době mrtví), včetně 
historických postav a významných místních obyvatel, z nichž 
někteří byli pravděpodobně donátory kláštera, kde byl 
Codex gigas vytvořen, a dále jména mnichů a jeptišek. 

Kalendář v kodexu je na svou dobu neobvyklý, protože 
obsahuje záznamy pro každý den. Dále je zvláštní, že uvádí 
jména místních osobností. Systém číslování dnů je pro 
moderního čtenáře nezvyklý, ale v tomto případě se dá 
snadno pochopit, protože první řádek odpovídá prvnímu dni 
v měsíci a poslední zase poslednímu dni. 

 

Vybrané iniciály 
V rukopise se vyskytují různé typy iniciál. Iniciály k 
biblickým knihám jsou obvykle iluminované a celobarevné. 
Jinde se objevují méně propracované iniciály – buď modré s 
drobným červeným ornamentem, nebo jednoduché červené 
či modré.  

Z barev se používá pouze červená, modrá, zelená a žlutá a 
velké iniciály mají často červené okraje. Složité iniciály jsou 
většinou zdobené lístky a květinami. Neobvyklá je 
realisticky vyvedená veverka nahoře na I v č. 2, jelikož se 
motivy ptáků či jiných zvířat uplatňují v iluminacích jen 
zřídka. Pouze na dvou iniciálách v rukopise bylo použito 
zlato.  

Iluminované iniciály byly nejprve předkresleny či načrtnuty 
a poté se na ně perem rychle nanášela barva.  
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