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Výatek z proslovu

Soupisu památek historických a umleckých

v království eském.

Království eskému pro polohu a pirozené bohatství jeho pipadla

v djinách stední Evropy od pravku vynikající úloha po stránce nejen

politické ale i kulturní. Již od as prvého osídlení nalézáme v Cechách

stopy zámožnosti a vkusu, stopy cizích vliv, které pes pirozené ohrani-

ení zem pece tam vnikaly a pak peasto samostatn se vytváely. Ne-

bylo motivu v politickém, duševním a umleckém život stední Evropy

který by nebyl nalezl v Cechách ozvny neb i samostatného rozvoje, a jako

letopisy hlásají obšírn doby slávy a úpadku politického i duševního, tak

i památky umní na všech stranách zem živ svdí o kulturním rozvoj

tohoto království i obasném jeho poklesnutí.

Djiny politické i literní od doby Kosmovy mly své pstitele i tenáe;
než i to, co umlou rukou, domácí i cizí, bylo vytvoeno, nezstalo bez

povšimnuli. Teprve naší dob náleží však zásluha, že soustavnji bádala

v oboru historicko-umleckém ; zejména sluší tu vnovati vzpomínku He-

brovi, který se svými soudruhy soustavn popsal stavitelské památky histo-

rické, dále Mikovcovi a Zapovi, kteí pozornost obrátili na památky um-
lecké, konen Wocelovi, který se prohloubil v minulost pedhistorickou.

R. 1854 založen pi Museu království eského Archaeologický Sbor, pozdji

i asopis »Method« staly se orgánem pro historii umní výtvarného

v Cechách.

Když pak zahájila svou innost eská Akademie pro vdy, s/ovesnost

a umní, zízena pi ní na základ § 2. lit. e) stanov, pak §§ 18. a 50. jedna-

cího ádu Archaeologická kommisse k vdeckému zkoumání v oboru památek

umleckých, historických, písemných i slovesných, jakož i k ochran tchto

památek. Tím založena organisace aktivní s uritým úelem, probádati

království eské v píin památek umní výtvarného, stanoviti, které pa-

mátky stavitelské, sochaské, malíské, zlatnické, konváské a j. dotud se
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PEDMLUVA.

Do tohoto svazku Soupisu pojaty byly z bohaté knihovny kapitulní

toliko ty rukopisy, tisky, vazby a j., jež zajímavý jsou umleckou svojí

úpravou a výzdobou. Vyber z oddlení rukopisného jest pokud možno

úplný; kdežto z oddlení tisku a z oddlení archivního podány toliko

nkteré ukázky, aby objem knihy pespíliš nevzrostl.

Osmluji se vzdáti vroucí díky vysocedii^tojné vždy vrné metro-

politní kapitule Pražské, jež mi bohatou svou knihovnu s nevšední laskavostí

uinila pístupnou, dále
J. M. nejdstojnjšímu pánu Dru Ir. Kráslovi,

svtícímu biskupu Pražskému a ochránci bibliothéky kapitulní, za blaho-

sklonnou píze, kterou soupisové práce podporovati ráil, jakož i vdpp. Ir.

Hrubíkovi, kníž. arcibiskupskému ceremonái, a Jind. Skopcovi, adjunktovi

kapitulní bibliothéky, za mnohonásobnou vydatnou pomoc pi práci mi

prokázanou.

V Praze, dne 4. prosince 1902.

Dr. Ant. Podlaha.





II.

KNIHOVNA KAPITULNÍ.





I. Oddlení rukopisné.

1. (Signatura Cim 1.)

ZLOMEK EVANGELIA SV. MARKA Q os. Do brousky,
Fragmentm Pragense evangelii s. .Marci vulgo autographi Pragae 1778

[s ukázkami písma]; Antoniu s Comorettus, De codice evangeliario

s. Marci partim Pragae, partim Venetiis asservato Prasat- 1780; Jan
Eras. Vocel, ^Evangelium sv. Marka v Praze a v Benátkách* v »Caso-

pise eského Musea* 1853, 92— 94. Srvn. C. L. Iiethmann, Die Evan-

gelienhandschrift zu Cividale v »Neues Archiv der Gesellschaft fr áltere

deutsche Geschichtskunde « 1876, II., 113— 128, K. Jireek v asop. . M.

1876, 773, Wattenbach, Lat. Palaeógr. str. 3, Dr. Kalousek, -Karel IV. «

(1878) str. 177.)

Rukopis ze VI. století.

Velikos: ší. 255 cm. výš. 305 cm. Ti pední listy pergamenové

prázdné; potom tyi listy perg. popsané, dva prázdné, naež opt tyi

listy popsané, dva prázdné, posléze tyi listy popsané, jeden prázdný

a jeden popsaný.

Listy popsané jsou v nové dob íslovány I.— XVII. Listy obsahující

text evangelia I.

—

XVI. jsou z jemného pergamenu, po obou stranách ve

dvou sloupcích popsány (viz obr. 1.). Písmo unciální (viz obr. 2.), zahndlé.

Xa prázdném pedposledním listu nalepena na zadní stran occlo-

rytinka z prvé pol. XIX. stol. s nápisem »Dom zu Aquileja.*

Xa str. XVII a zápisy k získání evangelia se vztahující, na prvém

míst autograf Karla IV. (viz obr. 3.).

Desky lepenkové, látkou potažené, na zpsob mešní bursy (z XVIII. st.

Látka ervená, protkaná zlatými a stíbrnými, ásten zelen konturova-

nými kvítky. Na okrajích široké zlaté porty s barokním vlnitým ornamentem.

2. i Sign. Cim 2.)

EVANGELIÁ. Srvn. Dr. A. Ambros »Der Dom zu I

290-293.; Dr. Fr. B o c k, Evangelienbuch aus dem IX. Jahrhundert im

Prager Domschatz v Mitth. d. C.-C. XVI. (1871), 97—107 s vyobr. vazby

i*



. 101 .i - barvotiskovou tabulkou
; B. Grueber v Mitth. d. C.-C XVII.

(1872 [XXII. 2. Výbr umlecko-prfimyslovýcb pedmt z retrosp.

výs\ tab 27 (vazba .

... \}\ •

.

. ;ri,sCT\evcT

fc(V6 C IC <
: *^ l Ni fJMX*

KO h .
NC JC>©C*Rty"w

KOWBC I C WT£S IV

RCS C i .VR^^LC Rl JJk

"W-CJ •: i C Kr ic. ". tl>JT*Ke

T>c/\eLis

qu ot)^e su rc**T

ktokLccistisíkLi''

i

cjuoco ' >o o5i;V e>nj'i

jLLlÓSlKCjv :.-

Obr. 1. Evangelium sv. Marka. Str. 1 n.

Rukopis na pergamenu, formát: 25*5 cm šir., 348 cm vys. 244 list.

Písmo unciální, zahndlé. Na každé stránce 22 ádk. Písmo zaujímá

sloupec 12"2 cm šir., 21 cm vys. ádky, jakož i šíka písmového sloupce

vypíchány a liniemi rafií vrytými naznaeny. Okraje široké. Iniciálky

prosté zlaté. — Stol. IX.

Listy 1—3 prázdné.
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Ob r. 3. Evangelium sv. Marka. Autograf Karla IV.

List 7 a prázdný.

! lsty 7 £-14 pehledné tabulky kapitol (pouhých ísel) ty evan-

gelií tak aby bylo patrno, které kapitoly co do obsahu se shodují, a které

u všech nebo jen u nkterých evangelist se vyskytují. Tabulky ty upra-



vény na zpsob vkusných románských troj- nebo tydílných arkád. Kon-
turováni jejich jest provedeno rumlkou. Hlavice i patky sloupk orna-
mentovány stíbrem a zlatem; tluky jsou fialové, zelené, modré, ervené

Obr. 4. Evangeliá z IX. stol. list 10 r

a p. Oblouky malých arkád vyplnny jsou pásy rzných bohatých orna-
mentv; nad nimi klene se plkruhový oblouk veliký, celek uzavírající.

Na tomto oblouku po stranách vždy po jedné postav zvíecí (na list 7b
a Só pávi se spuštným ohonem; na Sb a 9a ápi se vzhru pozdviženým
zobákem; 9b a \0a kachny s ratolestí v zobáku; \0b a 11a kohouti (viz



pávi s rozesteným ohonem (viz obr. 5.); 12 b a 13 i

husy
• 14 ., pti ákem pei si istii; 14/ pták s -.hnutým zo-

Na --bon protilehlých stranách jest ornamentace i kolorit tohoto

orámováni vždy stejný.

Obr. 5. Evangeliá z IX. stol. list 11 b

List 15 a 16 prázdný.

Na list 17a poíná se pedmluva nadepsaná rubrikou »Item prae-

fatio: Plures fuisse qui euglia scripserunt.* Na list 19a sta o evangeliu

sv Matouše nadepsaná rubrikou »Item prologus*. Na list \9b dole nápis



»Incipiunt capitula eu^li sccdm Matthm« vztahuje se k struným obsahm
jednotlivých kapitol podaným na list 20a—22b.

List 23/> obraz celostránkový 20 CM ši., 25 cm vys., orámováním ve

dvou tónech barvy ervené obklopený. V hoejší tetin vnitní plochy

Evangeliá z IX. stol. list 23 b.

v poli, jež segmentem dol obráceným jest obklíeno, dva asnatým rouchem

odní, dol s rozestenýma rukama obrácení andlé. Na segmentu zlatem

napsáno: + HIC CHORVS ANGELICUS DNM REVERENTER ADORAT.

Pod hoejší touto tetinou táhne se vodorovný pás se zlatým nápisem:
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:-:lone matheus SORT vocatur. Dolejší dv tetiny vnitní

aujímá povoláni sv. Matouše 1; úadu apoštolskému.

. ve ti horizontální pruhy, z nichž nejdolejší vyplnn

žlutými, kvtinami pokrytými hrudami a nad tím zelenou barvou; dále

dují pruhy vyplnné dvma tóny barvy šedomodré a barvou r&žovou.

>edi Kristus odny bílou mode stínovanou togou a erveným pláštm,

na ni tla /latem a bílou barvou jsou nanesena. Hlava bez pokrývky,

i u kruhovou gloriolou, kolkolem. V levici drží knihový svitek,

pravici rozestenou vztahuje zpt, kam/ se i ohlíží. Za ním jde sv. Matouš,

odný bílou togou a erveným, místy zlaceným pláštm. Hlava, svtle-

hndými kuerami pokrytá, jest bez pokrývky, zlacenou kruhovou gloriolou

obklopená. Ruce má stranou dol rozesteny; z levice padají k zemi zlaté

a stíbrné peníze. U nohou leží me s ernou pochvou a se zlatým

a stíbrným jílcem. (Viz obr. 6.)

List 24í? obraz celostránkový 195 cm sir., 24"8 cm vys. Orámování

skládá se ze dvou pruh ervených: vnitního rumlkového a vnjšího

tmavoerveného. Více než jednu tetinu vnitní plochy zaujímá nahoe

pole obdélníkové s pozadím olivov zeleným. Pole to rozdleno ve ti

arkády, z nichž ob postranní jsou menší a trojúhelníkov zakoneny,

stední pole zakoneno jest polokruhov. V tomto stedním poli poprsí

bezvousého svtce en face držícího rozevenou knihu o zem openou.

Pod tímto obdélníkovým polem úzký fialovervený pruh se zlaceným

nápisem: »HAC HOMINE'xPM MATHEUS IMAGINE MONSTRAT. * Dolejší

vtši pole má pozadí rozdlené ve ti vodorovné pruhy, 1

z nichž oba nej-

dolejší ve dvou tónech barvy ržové, nejhoejší pak šedomodré. Uprosted

sedící evangelista na nízkém, nahoe poduškou opateném sedadle, obrácen

k pultu, na nmž levicí otevírá knihu pravicí namáeje péro do kalamáe
na štíhlém podstavci po jeho pravici stojícího. V levo ponkud stranou

v pozadí otevená obdélníková skínka, v níž vidti svitky knihové.

List 24 b. Na celé stránce bohat provedené obdélníkové orámování

;

uvnit nho tyádkový zlatý nápis : INC n. PT ' EVGLM
|
SCDM

|

MAT v HM.
(viz obr. 7.).

List 25 a. Celostránkové ozdobné orámování. V nm veliká pestrá

iniciálka L nahoe i dole draími hlavami zakonená. V této iniciálce menší

písmeno I, po stran pak v obdélníkovém orámování pod sebou hranatá

písmena: BHR. Nejdoleji prostý zlacený nápis: GENERATIONIS IHU XPÍ

FILU DAVID. (Viz obr. 8.)

Stránky 25 b a 26 a. Kolkolem pestré ozdobné rámce eménkovou
spletí vyplnné a na rozích draími hlavami ozdobené; uvnit obdélníkové

temn fialové plochy se stíbrným písmem (poátek evangelia sv. Matouše).

List 82^. Obraz celostránkový 19"5 on ši., 24"6 cm vys. Orámování

ve dvou tónech barvy ervené. V hoejší tetin nkolik soustedných

segmentových pruhv; z nejhoejších dvou vynívá ruka dol vztažená,



11

potom následuje širší pruh modrý s pti velikými zlatm hvzdami, posléze
pak segmentový pruh tmávofialov^ se zlatým nápisem: + aeterni patíš
EST VIRTVS ET DEXTERA XPÍ. Cvikle vyplnny Larvou ržovou i

Obr. 7. Evangeliá z ]X. stol. list 24 b.

vený segmentový pruh pecházející. Hoejší tato ást zakonena vodo-
rovným pruhem temnfialovým, na nmž zlacený nápis: ISTIC PETRUS
EVANGELIUM IVBET EDERE MARCVM. V ásti dolejší na stolci se



L2

stupi Petr k levé stran obrácený, podávaje levici pruh

10 pergamenu sv. Markovi k nmu picházejícímu a pravici mu žehná.

n ekat;on i ^

<pl pjLjlDAQjO

Obr. 8. Evangeliá z IX. stol. list 25 a.

List 83 (7, obraz celostránkový, 19*3 cm sir., 248 cm vys. Vnitní

plocha rozdlena na dv polovice. Hoejší jest rozdlena ve ti arkády,

z nichž prostední jest trojúhelníkov uzavena, ob postranní polokruhov.



Obr. 9. Evangeliá z IX. stol. list W
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rnéi hI ., trkády Klené, pozadí fialové. V Prostedni

hrotu ruka ze svatozáe dol rozestená, pod ní okídlený

hnédý bile konturovaný lev držící rozevenou knihu. Ve- vodorovném pruhu

Obr. 10. Evangeliá z IX. stol. list 83 b.

pod hoejší ástí se táhnoucím jest zlatem proveden nápis: MARCUS IN

HOC REGIS XPI FERT SCEPTRA LEON. V dolejší ásti na nízkém

sedadle stupnm opateném apoštol v bílém spodním a v erveném, zlat
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konturovaném rouše -vrchním, tvá maje v levo vzad obrácenu. Ped ním

na stojanovém pultu rozeviená kniha, clo níž chystá se psáti. V levo vedle

hranolová otevená skíka naplnná knihovými svitky. (Viz obr. 9.)

Obr. 11. Evangeliá z IX. stol. list 84a.

List 83/>. Strana tato orámována ozdobným rámcem, jehož strany

vyplnny jsou uzlovým pletivem a jehož rohy okrášleny jsou okrouhlými

tylistý vyplnnými bohatým pestrým stilisovaným ornamentem l vnit
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arevnými ranými rozvilinami /hitem provedený nápis:

Viz obr. l".

List 84 ni podobné, jako na stránce pedešlé, a detaily

ornamentální jiné. Uvnit veliká iniciála J zlaté konturovaná a pestrým

uzlovým pletivem vyplnná, prostora v právo od ní až k rámci vyplnna

pestrým stilisovaným ornamentem V levo od iniciály zlatým písmem pro-

vedeny text: N1T1UM EU
|

ANGELU
|
IHU XPI FILU

|

DÍ SICUT SCRI
|

PTUM EST IN
|
ESAIA PRO

|
PHETA ECCE

|
EGO M1TTO atd. (Viz obr. 11.)

List X4/' a S5a. Strany tyto jsou pestrými rámci opateny, v nichž

|
M .:i tmavéfíalové plochy s textem, na nich stíbrem napsaným.

List 125/'. Obraz celostránkový 198 cm sir., 25 -3 cm vys. Rámec pro-

veden ve dvou odstínech barvy ervené a jest ohranien ernými liniemi.

V hoejší tetin vnitní plochy svatozá, skládající se ze soustedných

segmentových pásu: užšího zeleného a širšího modrého; segment tento

ohranien zevn úzkými proužky stíbrným a zlatým. Z pruhu toho vybíhají

dol paprsky bílé, modré a ervené. Pozadí jest vodorovn rozdleno na

dv plochy: hoejší jest slab ržová, spodní plocha v tónu silnjším,

Pod tím erný, stíbrem obroubený vodorovný pás se zlatým nápisem

:

HIC LVCAE EVANGELIV PAVLVS COMENDAT AGENDVM. Dolejší ást

obrazu, zaujímající 2
/3 vnitní plochy, má pdu zelenou až do dvou tetin

sahající ; hoejší tetina bled modrá. V právo u zlatého pultíku sv. Pavel

podávající stojícímu evangelistovi rozbalený svitek popsaného písma. Pro-

vedení hrubé.

List 126 a. Podobn orámovaný. V hoejší ásti ti arkády; pod pro-

stední okídlený býk s knihou. Pod ástí tou erný, stíbrem orámovaný

pruh se zlatým nápisem : LUCAS PER VITVLV X IT FERT PONTIFICATUM.

V dolejší ásti u stojanového pultu sedící a píšící evangelista. Ped ním

skínka se závitky.

List 126^. Ornamentální rámec; v nm nápis: INC—PT EVGLM
SC—DM LVCAM.

List 127 <?. Ornamentální rámec, v nm veliké písmeno Q a v tom

opt malé M; dole zlatým písmem »quidem multi conati šunt ordi«. Ostatní

plocha vyplnna pestrým bohatým ornamentem, v nmž pevládá motiv

pletencový a motiv draích tl. (Viz obr. 12.)

List 127 b a 128 a. Ornamentální orámování; v nm obdélníková

plocha tmavomodrou barvou pokrytá, na ní písmo stíbrné.

List 185Z>. Celostránkový obraz 20 cm sir., 25'3 cm vys. Orámování

žlutoervené. Nahoe v segmentovém poli v kruhových rámcích dv poprsí

en face; na obrub segmentového pole zlatý nápis: LUX MUNDI XPS

SIMUL EST ET UITA PERENNIS. Pod tím pás vodorovný se zlaceným

nápisem: HIC CUM DISCIPULIS DNŠ CONUIUA RECUMBIT. Dolejší dv
tetiny vnitní plochy zaujímá obraz pedstavující poslední veei Pán.

V ele dlouhého, alouny ovšeného stolu sedí v právo bezvousý Kristus,
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Obr. 12 Evangeliá z IX. stol I

na jehož prsou spoívá sv. Jan zobrazený jakožto starší vousatý muž. Ped

stolem malá postava Jidáše, namáejícího sousto v kalichu ; ostatní všichni

apoštolé stísnni pi druhé >tran stolu.

List \S6a. Celostránkový obraz 201 cm Sir., 24'8 cm vys. V hoejší

ásti ti arkády, z nichž dv postranní polokruhové, prostední hrotitá;

Soupis památek hist a umel. Praha. Hradany II ,
2.
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N
•" na pergamenovém svitku. V dolejší ásti u stoja-

•>" pultu apoštol Ped ním stranou schránka spere

Obr. 13. Evangeliá z IX. stol. Vazba jeho

novými svitky. Ob ásti dlí se zlatým nápisem: + HAC AUE IOHANNES
DNI SIGNAT DITATEM.

List 186& Rámec pletencovým vzorem vyplnný a v rozích kru-
hovými medaillonky ozdobený; uvnit zlacenv nápis- INCP EVGLM
SCDM IOHM.
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List 187 a. Orámování podobné jako na pedešlé stránce. Uvniti

celé ploše bohat ornamentovaná sple písmen I a N.

List 187 < a 188a v ozdobném rámci tmav fialové plochy se stíbrn

psaným textem.

Vazba (srvn. Bock na uv. m., -ti. 97.; Výbr umlecko-
prum. pedmt retrosp. výstavy tab 27., Dr. J. Neuwirth,

iiichte der christlichen Kunst in Bohmen bis zum Ausst. d Pem.,

str. 194 — 195; Dr. K. Chytil, Djiny eského knihaství, str. 5 a 9

s tab i 27'5 cm šir., 35 cm vys. Na pední desce uprosted obdélníková

Obr. 14. Evangeliá z IX. stol. Látka na pední desce.

deska 11'2 cm šir., 254 cm vys. ze slonové kosti, na níž vyezána polo-

vypukle postava na trn en ace sedící, sv. Petra znázorující; ze století IV.

Ostatní povrch desky pobit zlacenou mdí. Jednotlivé plochy tohoto obití

obroubeny vkusn krouceným drátem Na povrchu mdných ploten vyryty

polopostavy sv. patronu eských. .Mimo to jsou desky ty posázeny hojnými

Irahokamy (mnohé již chybí; nyní jest tu jen 8 ametyst, 8 chryso-

pras a 3 karneoly ve vysokých lžkách), jakož i kišálovými schránkami

na relikvie. eská práce XIV. stol. i Viz obr. 1

Xa druhé stran pední desky nalepena hedvábná látka s vkusn

tkaným vzorem: vzpínající se kun, na jeli-.', záda vskoil lev; za k<

bžící chrt. Pda látky tmavozelená, dessin žlutý,zelený a ržový Viz obr. 14. i

Zadní deska byla zevn, jak z obdélníkové prohlubiny i I jest

patino, druhdy ozdobena podobným obitím, jako deska pední: nyní však

obití to chybí.



vnitní í pna hedvábná látka (nyní n ást ponechána
na desce, druhá ást ch< a sklem v rámci zvláš; na fotografii ob

jímavým dessinem Pozadí zelené, dessin žlutý

\

3. Sign. Cim

EVANGE1 l.\K. (Srvn. Dr. A. Ambros, »Der Dom zu Prag«

1858), str. 285 *[>: Grueber v Mitth. C. C. XVII. (1872), str. XXXII.)
Sry: 1 7 <".

, m gir , 25 <;// vys.

Obr. 15. Látka na zadní desce evangeliáe.

Rukopis perg. z XI. stol.

List 1. prázdný.

List 2a obraz 12*2 cm šir., 172 cm vys. »evangelista sv. Jan«
píloha I ). Orámování obdélníkové: Po stranách zlaté, erven konturované
pruhy; uvnit na erné pud proti sob dva trojúhelníkov lomené pásky
tvoící kosotverené vzorce. Plošky tchto pásk stídav ervené a zelené

erven pruhované
; okraje jejich bílé. Mezi nimi na erném pozadí uprosted

kosotvercových a trojúhelníkových polí bílé teky. V hoejším pravém
rohu koleko ervené s erveným kížem na zeleném pozadí; v ostatních

rozích koleka ze soustedných kruh se skládající. Uvnit ervená
arkáda segmentová; horizontální souásti sloupk svétlezelené. Pod arkádou
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evangeliá / XI stol. Evangelista sv. Jan.
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Obr. 16. Evangeliá z XI. stol.: Sv. Marek ev.



tnového pultu, k levé stran stranou obra*

Kontur} vesms erné, inkarnát tém bíK : stínováni ve tvái, jakož i vousy

a vlasy šedozelené. ná, spodní roucho rovnž Šedozelené;

svrchní ervené; ob s bílými vyárkovanými svtly. Tytéž barvy i na

sedadle a pultu. Nad evangelistou orel podobn /barvený, držící bílou

I li mdle zlaté.

List 26., obi 12*3 cm šir., I7'2«wvys. "evangelista sv. Marek*
t obr. 16.). Orámování obdélníkové: mezi zlacenými, ervenav konturova-

nými pásky táhne se klikatý pestrý pásek (plošky stídav ervené

a zelené, ob bíle árkované a tekované) na erné pud. V rozích spirá-

rosetty. Uvnit: arkáda nahoe trojúhelníkov zakonená. Postranní

sloupky žlutoervené, horizontální jejich lánky svtlezelené; zakonení

arkády uvnit zelené s bíle naznaenými vztýenými lupénky. Pod arkádou

u stojanového pultu, v nmž roh na inkoust, sedí evangelista k levé stran

obrácený, nožem péro piezávající. Inkarnát jako na pedešlém; vlasy

a vousy, jakož i stíny pod oima ervenohndé. Svatozá a svrchní roucho

zelené, spodní roucho cinobrové. Nad evangelistou okídlené poprsí lví

držící bílou pásku.

List 3<7, obraz 12'2 cm šir., 1725 cm vys. : evangelista sv. Lukáš
(obr. 17.). Orámování podobné jako u pedešlého. Arkáda celkem podob-

ného tvaru jako na pedešlém; sloupky zelené, horizontální ástky jejich

ervené. Uvnit sedí apoštol k pravé stran obrácený, do rohového kala-

máe péro namáející, v levici kolmo vzhru nž držící. Tvá bezvousá

;

vlasy ervenohndé. Spodní roucho šedomodré, svrchní cinobrové, ob
s bílými árkovanými svtly. Nad apoštolem poprsí býka nápisovou

pásku držící.

List 3 b, obraz 12"2 cm šir., 1 7'2 cm vys. : evangelista sv. Matouš
(obr. 18.i. Orámování celkem stejné jako na list 2a; jen rohové kruhové

ozdubky zde sluncovité. Arkáda polokruhová. Sloupky její šedomodré se

zelenými hlavicemi a patkami a s ervenými horizontálními lánky. Oblouk

arkády olemován šedomode; stední pruh vyplnn podobným pestrým

páskovým ornamentem, jako rámec. Uvnit arkády tém en face (jen

ponkud hoejším tlem k levé stran pootoen) sedící evangelista na

aldistoriu s draími hlavami a drápovitými nohami. Inkarnát bílý, stíny

ve tvái ervené; vlasy a vousy hndé. Spodní roucho cinobrové, svrchní

šedomodré. Apoštol v pozdvižené levici drží dlouhý pruh papíru na klín

jeho ležící, v právo dol splývající, a pravicí na nm píše. V právo stoja-

nový pult s rozevenou knihou, v levo podobný pult s rohovým kalamáem.

Xad apoštolem poprsí andla blánku držícího.

List A a. Veliká iniciálka L (iber generationis) tém celou stránku

zaujímající, spirálov svinuté stonky s drobnými lupénky; na dvou místech

draí hlavy. Iniciálka zlacená, erven konturovaná, s pozadím dílem

zeleným, dílem modrým.



Obr. 17. Evangeliá z XI. stol. Ev. sv. Lukáí.



Obr. 18. Evangeliá z XI. stol. Ev. sv. Matouš
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Na listé I/- poíná se text, jenž v celém kodexu proveden jest

písmem zlatým, nepíliš úhledným, Vétšl písmena v textu jsou rovnž

zlatá, a nad to ješt erven konturovaná Každá stránka opatena jest

prostým obdélníkovým rámcem zlaceným, erven konturovaným.

Obr. 19. Evangeliá z XI. stol. : »Narozeni Pán«.

List 6a iniciálka C zlacená, erven konturovaná, vyplnná zlatou

spirálovou stonkovou spletí s ervenou draí hlavou uprosted; po-

zadí želem-.

List 9b. Celostránkový obraz 11*9 cm sir., 17 '2 cm vys. Orámování

mezi dvma úzkými pásky zlatými, erven konturovanými, širší stilisovaný

ornament lupenový svtlezelený na hndoervené pd. Vnitrní plocha rozd-

lena týmž ornamentem, ale žlutoerveným na tmavoervené pud ve dv stejné

polovice. V polovici hoejší: Narození Pán (viz obr. 19.). V právo stojí

sv. Josef s holí nahoe vodorovn zakonenou v ruce. Odn jest po kolena



ným, na pravém rameni sepjatým plá

léhavými nohavicemi téže barvy. Dolejší ást tváe odpryskla. Uprosted

na vysokých jeslích pololežící JežíS nepomrn velikou pravici k žehnání

imování jeslí zelené; vnitní jejich plochy, jakož i po-

Obr. 20. Evangeliá z XI. s>tol. »Vjezd Ježíšv do Jerusalema*.

krývka Jezulátka ervené. Za Ježíškem modrošedou barvou naznaena kupa

sena, za níž vykukuje hlava osla a vola. V levo na kolmo postaveném

lehátku spoívá Bohorodika, k Ježíšku jsouc obrácena ; odna jest dlouhým

erveným šatem. V dolejší polovici: »Andlé zvstují pastým
narození Spasitelovo.* V levo andl na zemi stojící, dlouhou,

zelenou zlat lemovanou tunikou a erveným pláštm odný ukazuje pravicí

vzhru, levici dlaní v ped maje pozdviženu. Ped ním u hrub nastínného

stromu (zelený pe vybíhající ve tyi stonky nahoe ervenými pupenco-

vými plody zakonené) trii pastýi. Jeden z nich sedí u stromu ped
andlem, v levici maje kyj na zem spuštný. U jeho nohou sedí na zemi
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bílá kráva. Za ním dva vedle >ebe stoj: vci, z nichž jeden veliký

kyj na levém rameni má položený; mezi nimi kozelec (ervený) ve skoku;

u nohou jednoho z pastevc na zemi sedíc! tele zelenou barvou malované).

Pozadí zlacené. Kontury pérové, erné; inkarát bílý; vlasy a vousj

venohndé

Dgeliál z XI. stol. ».\ndl ukazuje ženám místo, kde z mrtvých vstavil Kristus odpoíval"

Listy 10<7 iniciálka I nahoe a dole pletencová, uprosted S-vitým

ornamentem ozdobená ; zlacená, erven konturovaná, s pozadím z ásti

modrým.

Menší iniciálky na list ll (Q, \2b dh, i:: , < .

16fi (C), 18a (Q, 19/; (V), 20a (A), 21/; (Q, 23,/ i.h, 23,

26 £ (5), 28^ (6i, 30, r J), 31 b (D), 32

List 39^, obraz celostránkový: > Vjezd P. Ježíše do Jerusa-
lema* i viz obr. 20> 11*7 cm sir., 17 '2 cm vys. Orámováni: mezi dvma
zlacenými úzkými pruhy ornamentální pruh širší, z ervených, bíle kon-



turovaných lupen do trojúhelník k sob piadných vkomponovaných
- n.i oslici selící odn jest zelenou to^ou a

veným pláštm. Ped ním muž kladoucí na cestu svj kabátec. Za ním
jiný držící ratolesl v mec V popedí hoch k zemi schoulený a ped ním

jiný i enými rukama zpt ponkud naklonný. V popedí na strom,

Obr. 22. Evangeliá z XI. stol. >Nanebevstoupení Pán.

jehož koruna skládá se ze stonkových pruh, pupencovými kvty zakon-
ených, dva muži vtve lámající, odní krátkými kabátci a piléhavými
nohavicemi.

List 44£ celostránkový (11*7 cm šir., 172 cm vys.) obraz: »Andl
ukazující ženám místo, kde z mrtvých vstávší Kristus odpo-
íval* (viz obr. 21.). Orámování svtlezelené, nahoe a dole lupenové, po
stranách šupinovité. Ve vnitní ploše arkáda zakonená nahoe lucerno-

vitou vžkou. Pod ní v právo sedící andl pravicí ukazující na místo, kde
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Kristus odpoíval. V pozadí v levo ti ženy, z nichž dv drží v levicích

jakési nádoby, a jedna z nich mimo to v pravici kaditelnici. Dole v po-

pu-. li dva spíci vojíni; jiní dva nad arkádou v hoejších rozích vnitní

plochy.

List 61 A, obraz celostránkový (1 1*7 cm ši., 17*3 cm vys.): nanebe-
vstoupení Pán* (viz obr. 22. i. Orámováni cinobrové, lupenovité. Ve
vnitní ploše: V levo stojící Kristu- - kižem na žerdi v levici, pravici

maje vzhru vztaženu. Ruka z oblaku vynívající chápe se pravice jeho.

V právo nahoe dva stojící andlé asnatými rouchy odní. Dole v právo

zástup deseti apoštol; v levo

stoji ostatní dva.

Na list 62a iniciálka R
viz obr. 23.).

List 65b celostránkový (117

cm ši., 18 5 cm vysoký) obraz:

•Seslání Ducha s v.«
I
viz

vyobr. 24. i. ( >rámování jako na

liste 39 Z\ avšak zelené. Hoejši

ást orámování perušena jest

i iontovou, peste (erven a

zelenl kostkovanou stíškou na

tech sloupkových arkádách spo-

ívající. V arkád prostední ve-

liká, dol hlavou obrácená holu-

bice (zelená ) s kížovou gloriolou

kolem hlavy. Pod ímsou, na níž

sloupky zmínných arkád spoí-

vají, hustý zástup jedenácti apo-

štolv stojících, se sv. Petrem

uprosted. Na hlavách jejich ku

želovité plameny.

List 66^ iniciálka S v podob
ptáka na ohonu svém stojícího, zlatá, erven konturovaná, s pozadím

z polovice modrým, z polovice zeleným.

Celkem 125 list.

Vazba z druhé pol. XIV. stol. (Viz »Výbr umlecko prmyslových

pedmt z retrospektivní výstavy; tab. 28.). Pední deska pobitá mdnou,
pozlacenou, ozdobn rytou plochou (viz obr. 25.). Uprosted pod bohatou

kružbovou hrotitou arkádou na nízkém stolu sedící Bh Otec, držící ped

sebou na kíži pnícího Krista ; na prsou Boha Otce hlavou dol obrácená

holubice. K tomuto stednímu poli pipojuje se na každé stran obdélní-

kové pole užší postavou svtce pod dvojnosou hrotitou arkádou, nad níž

potvorné postavy zvíecí. Kolkolem trojdílné této ásti stední jde rámec

ozdobený v rozích kruhovými medaillony se symboly ty evangelistv,

Obr. 23. Evangeliá t XI. stol. Iniciálka R.
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apro i dolejší jest po jednom kruhovém medaillonu :

m jest hl i
:á, v dolejším ženská, ob itozái Upro

stran nalézají se rovnž kruhové medaillonky, jež však velikými

v drahokamv jsou zakryty. Mezi témito medaillonky nápis: KVtí

(1HL1 IKHM. Tato rytá deska byla posázena osmi polo-

drahokamy, z nichž zachovaly se jen ti a mimo to dv prázdná lžka.

Obr. 24. Evangeliá z XI. stol. >Seslání Ducha sv.

Krom toho pibit nahoe i dole mdný hladký zlacený pruh, z nichž

každý ml pvodn ti veliké polodrahokamy; nyní zbyly na každém

jen dva.

4. (Sign. Cim 4.)

VERSUS SUPER OEFERTORIA (Dr. A. Ambros, »Der

Fíihrer durch den Dom zu Prag«, 105.). — Rkp. perg. XIII. stol.
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Desky žlutohndou hladkou kozí potažené. Na pední desce pilepen

amenový proužek s nápisem: M ulití... lup offerforia.

List 68 perg. 17 cm Sir., 27 cm vys.

Obr. 25. Vacba evangeliáe.

Na list 1 bohatá iniciálka A z proplétajících a v lístky se vyvíje-

jících pásk komponovaná ervenými pérovými obrysy provedená ">l>r

Pozadí zelené. Notové linie i tyi) hndé; na nich erné neumy. Písmo

okrouhlá minuskula. V textu vtší písmeny en



.i až po list 59 incl.; listy 60—68 ást novjší,

ahujici neumami raná evangelia na svátky vánoní.

m listu na zadní desce pilepeném dok- napsáno:

Am liber empt9
, pfl

5. Sign. Cim

RIPTUM SUPER APOCALYPS1M. Rkp. papírový z konce

XIV. stol. 22 cm ši., 29*8 <-/// vys. Vazba prostá, obnovená, potažená hladkou

'-
!

:> CtlTV- ^]" t-fl > moru"

I
//'i

i, I

Obr. 2ó. Versu? super offertoria. Iniciálka A. Obr. 27. Scriptum super Apocalypsim. Str. 13.

bílou kží. Na pední desce pilepen pergamenový proužek s nápisem:

^eripíu lup Jlporaltu
|
lun cum nmagtiribus

|

MDBtttBsIai bortoris.

Hojné perokresby velmi obratn provedené (srvn. obr. 27, 28, 29

a 30). Práce Avignonská.

Faksimile celého rukopisu vydáno r. 1873 : >Scriptum super apocalypsim cum
imaginibus (Wenceslai Doctoris). Codex bibliothecae Capituli semper fidelis metro-

politani Pragensis in solemnem memoriam anni jubilaei ab erecto episcopatu Pragensi

nongentesimi editus a s. f. capitulo metropolitano. Pragae 1873. Arte phototypica

expressit Henricus Eckert
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Obr. L'8. Scriptum super Apocalvpsim. Str. 3:
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Obr. 29. Scriptum super Apocalypsim. Str. 92
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,;. ...w~ nt.HipgV^

ít v "*****• f-' \

,

-

.^»Pv'..«fT'

C 1 |bflf»««

-, .

«•••*

Obr. 30. Scriptum super Apocalypsim. Str 258.
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6. Sign. Cim 6.)

MISSÁL BISKUPA ÓL< >M< UJCKÉHOJANA OKA ZVLA-
ŠIMI (1351 1361) NEBO JANA ZE STEDY (1364—1380).

Obr. 31. Missál Jana ze Stedy. Iniciála na list 4 b.

1. 86—87; »Výbr umlecko-pr-

ftl

(Srovnej Waa»en, Deutsches Kunstblatt 1850, strana 149, Dr. Karel

Chytil, »Vývoj miniaturního malíství v dob král rod Lucembur-

ského* v Pam. arch. XIII. 1885, s

myslových pedmt z retrosp. vý-

stavy* list 1'

Desky potaženy kozí erven
natenou. V rozích a ve stedu ob-

vyklé gotické kování mosazné.

Formát vazby: 32 cm sir., 445 cm

tká.

Na vnitní desce pilepeno pe-

rem a vodovými barvami prove n-

ni šir., 15'2 cm vys.) »e x 1 i b r i s«

z r. 1593. Nahoe letopoet 1598 a

na EMW. Znak Mannseklský.

Dále vkartuši: Polravl (ÍPtaff PnM
)fcrt ftta B8&tm|feH> <£bku- l^itu \\xz

BilTerungen. mp. p.

&+/*****M±A++* 4

Obr. 32. Missál Jana re Stedy. Iniciálka U na 1. 1 a.

3*



36

Rukopis psán na pergamenu.

Iniciálky hlavni jsou figurální. Podružné iniciálky jsou ervené,

modrým nitkovým ornamentkem vyplnné a obklopené, anebo stídav
v barvách <-<\-r i pán

tioítttttiffltn

-íttitlittidauttti

(titrftterirr*

Obr. 33. Missál Jana ze Stedj'. Iniciálka P na listu 18 £.

List Ab iniciálka A Zvstování, dole malá postava biskupa; ped ním
znak biskupství Olomouckého: ve dvou adách bílé trojúhelníky na er-
veném poli. (Viz píloha íí. a obr. 31.).

List 7#/3 U; v ní poprsí Krista en face, pravicí žehnajícího, v levici

knihu držícího (viz obr. 32.).
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Soupis památek hibt. a uml. Praha, Hradany li.
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•mnfiontaff

L8o inic. P pletencová ; v ní 'Narození Pán* ; v rozvilinách ziniciálky

vycházejících poprsí mužské - roz< denou knihou (pod poprsím tímto fal-

sifikované jméno Pr. Bruchaty) a poprsí krále Šalomouna. (Viz obr. 33.)

List 30aa iniciálka P, v níž Madonna s dítkem (viz obr. 34.)

List 32,?,) iniciálka E; v ni Ti králové Jezulátku na klín Boho-

rodiky sedícímu se klanjícl viz

obr. I

List 65 b ,i iniciálka R; v ní:

/mrtvých vstání Pán (viz obr. 36.

List 61b. Iniciálka F ervená,

pozadí modré se zlatými ornamenty.

Uvnit Kece Ilomo--- (poprsí) po

obou stranách nástroje umuení.

Viz obr. 37.

List 71 a. Iniciálka U pleten-

cová, zelená, pozadí modré, zlat

ornamentované. Uvnit » Nanebe-

vstoupení Pán . Orámování bohaté

jde po tech stranách textu ; upro-

sted dolejší jeho ásti stojící pták

s dlouhým krkem a zobákem a dv-
ma dlouhými péry nad hlavou. (Viz

obr. 38.i

List 74 a. Iniciálka S modrá;

pozadí ržové, zlat tverekované

s drobnými rosetkami a koleky
v každém tvereku. Uvnit Seslání

I)ucha svatého. (Viz obr. 39.)

List 83 a kol. [i. Iniciálka C

ržová, stilisovanou rosetou a lu-

peny ozdobené. Vnjší pozadí modro-

šedé zlat tverekované ; vnitní

zelené, filigránovým temn zeleným

vzorem pokryté. Uvnit kleící král

pozdvihuje kalich vzhru. (Viz

obr 40.) Mezi listem 102 a 103 list

kanónový vyíznut.

List 103 a. Iniciálka T modrá stilisovanými lupeny ozdobená. Polovice

pozadí fialová, polovice ržová; ob jsou zlatým filigránovým vzorem po-

kryta. V hoejší ásti iniciály v kruhovém poli na zlaté pud Bh Otec

v rouchu královském (postava po kolena). Viz obr. 41.

List 156b. Iniciálka G modrá, stilisovaným lupením vyplnná. Vnjší

pozadí zlacené s rytým kosotvercováním. Uvnit Smr P. .Marie Viz

obr. 42.)

mte tm
ÍÍOUI0 ftlt

mtiíii Cti

fj$ntetm*ttw

i ttútftfttffliftfl

Oftujíttrgíitts

Obr. 34. Místil Jana ze Stedy. Iniciálka P

s M.idonnou.



mtnu&mtainmu
ttidtttí nu* trpmínf

mtpmtttit#Qett$
Obr. 35. Missál Jana ze Stedy. Iniciálka E s klanním se sv. tí králv.

inmvHiuwi"

ttt diiit ixifitifti í

— "irniiMH1

IttfOS OíH

mironm

Obr. 36. Missál Jana ze Stedy. >Zmrtvých vstání Pán«. Obr. 37. Missál Jana ze Stedy. Iniciálka F.
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List 1653/3. Iniciálka G ržová, vnjší pozadí modré s filigránovým

zlatým vzorem. Uvnit sedící sv. Anna s Pannou Marii na kline, která opt
chová Ježíška, i Viz obr. 43

List 172/' kol 0. Iniciálka B modrá, vnjší pozadí ržové se zlatým

filigránovým ornamentem. Uvnit archandl Michael potírající draka.
| Viz

obr. 44.)

List I84«a. Iniciálka G pletencová, zlatá, (/vnit: uprosted na trnu

sedící Kristus v úboru královském, po stranách sv. Petr a Pavel. Vnjší

pozadí tmavomodré, zlat kosotvercované. iViz obr. 4

mmtntáítmtftttft

mam aua qttíaot

Otir. 38. Missál Jana ze Stedy. Iniciálka U s obrazem iNanebevstoupení Pán«

List 192 ab. Iniciálka G ržová, vnjší pozadí modré, zlat koso-

tvercované, vnitní zelené, rozvilinovým ornamentem tmavozeleným po-

kryté. Uprosted sv. Kateina en ace. (Viz obr.

List 235. Na zadním pídeští malované ex libris 85 cm Sir., 125 cm

vysoké; nahoe napsáno: 1 • 5 • 9 • 3. >Spero dum spiro, mea spes est

unica Christus.- Uprosted znak Mannsfeldský, pod ním nápis: Philippus

Ernestus comes ac Dominus in Mannsfeldt Xobilis Dominus in Helde-

runtren.*



7. S iro 7.)

PSALTERI! M RUDNICENSE*. Rkp. perg. z druhé polov.

XIV. stol. Snu. Dr. Chytil, » Vývoj miniat. malíství [v dob král

Obr. 39. Missal Jana ze Stedy. Iniciálka S s výjevem Seslání Ducha sv.

rodu Lucemb.* v Pam. arch. XIII. si. 157 až 158.) Desky potaženy žluto-

hndou kozí, do kteréž vtlaeny v dvojnásobných pruzích podélných

a úblopíných jednoduché rosetky. Kování mosazné prosekávané. V ná-

rožních ozdobách dva kohouti proti sob; uprosted kruhová proseká-

vaná rosetta. (Viz obr. 47.)

Na pergamenovém listu na zadní

stran pední desky pilepeném

nápis : JJIub pialícrium iil (Earamtcor?

iícanlariu JBQonaJÍBrtj íaiuic BOaric

in Hnbnicí.

List 170 perg. Formát 36 cm

šir., 54'6 cm vys. Iniciálka B ržová,

ve stínových ástech stilisovaným lu-

pením vyplnná. V ní u pultu sedící

a píšící biskup s mitrou na hlav; ped
ním drobné postavy dvou kleících

mnichv. Pozadí upraveno jako žlutý

zavšený aloun ; za ním vidti kusy

modré, bílým filigránovým vzorem

Obr. 40. Missál biskupa Olomouckého. Iniciálka C. OŽivené pdy. Vnjší pozadí zlaté
\



Píloha III

Ke str. 41.

imcíMitortptflntt
tmcgrCúmmmom
cm$ tmtocmnmroti

>Psaltcrium Rudnicense. « Iniciál

Soupis památek hist. a umi Praha, Hradam II.





41

orámováni modré. Z iniciálky vyvíjejí se pestré šlahounovité okrajové ozdoby.

(Viz pil. 111.' Písmeny v textu picl notovými liniemi: jednak erné na

zpsob eménkovho pletiva, erveným nitkovým ornamentem obklo]

jednak erné pímoaré, peste omalovanými listeny vyplnné viz obr. 48.

tffimrrttmcrm
fk^tttttíJtítcríJtimt

JgtBmfUmmnum
# triímtmn fuííiitír

*? rogmtmsarm
.__• ttttté\mmata te

Obr. 41. Missál biskupa Olomo.ického. Iniciálka T.

V textu vtší písmena modrá nebo ervená, obojí s ervenou nitkovou

ornamentikou (viz obr. 49).

List 15^ iniciálka D fialová, ve stínových ástech listovím vyplnná.

Na gotickém stolci sedí muž korunu v rukou držící; ped ním muž s kápí

na hlav, dvma prsty pravé ruky hlavy jeho se dotýkající. (Viz obr. 50.)



List >kraji iniciálka D zelená, rozvilinová, se žlutými

,

;
Úpu--- rousatý muž (poprsí . odný ržovým rouchem

:i kápí, v ruce má Široký pás, v nmž napsáno: JJUumitui 2 I)u-

miliaius íuin nim
i

cum auifilld prtot abufuin nic. Pozadi modré se zeleným

filigránovým vzorem. Vnjší cípy zlacené, orámování fialové. V právo vybíhá

iniciála v šlahounovit listeny.

Jí Hb óit!ifttítnmdj:á
Obr. 42. Missál biskupa Olomouckého. Smít P. Marie.

List 34í? iniciálka O fialová, rozvilinová; uvnit poprsí starce s dlouhými

šedými vlasy a vousy, jenž v rukou drží blánku s erveným nápisem

:

Pilcxilíi Dlltia uba. Vnitní pozadí modré s bílým filigránovým vzorem.

Cípy zlacené, orámování zelené.

List 35 b iniciálka D modrá, ve stínových ástech blomodrým listovím

vyplnná. Uvnit staec (postava po kolena, odný ržovou kápí a odvem
se zelenou podšívkou; v rukou drží blánku s nápisem : Olnes ocdiiuucrnt

lintul. Pozadí tmavomodré, bílým kosotvereným a rosettovým orna-

mentem oživené. Vnjší pozadí vyzlacené, orámování ržové.

List 46 a. V pravém rohu nahoe iniciálka S ržová, stUisovaným

listovím vyplnná. V ní postava bezvousého muže v zeleném rouše s rú-



žovou kápí na hlav, držícího v rukou Manku s nápisem: Buquib tulíc

irafmií (uper tytbtxa ifl.
|

julk trafcot ofqj ab mortem Honas w- lozadí

Obr. 43. Misiál biskupa Olomouckého. Sv. Anna Obr 44. Mis-il biskupa Olomouckého. Sv. Michael

: tetí

.

potírající draka.

modré, bílým filigránovým vzorem oživené. Vnjší pozadí vyzlacené. Orá-

mování modré. (Obr. 51)

List 58 a. Iniciálka <1 zelená, ve stínových ástech lupenovými roz-

vilinami vyplnná. Uvnit na kíži podoby T~ Ukižovaný; po pravici Maria

Obr. 45. Miss.il biskupa Olomouckého. Trnící

Ktisius.

Obr. 4u ického. lnic i

'

(sv. K.i-i i n.i

v modrém rouše, po levici ev. Jan v rouše bílém. Pozadí ervené, zlatým

filigránovým vzorem oživené. Vnjši pozadí zlaté Orámování fialo

List 6S6 iniciálka (1 halová, ve stínové ásti lupen rnamenty

vyplnná. Uvnit ped pultem, na nmž otevená kniha s notami, ti



Obr. 47. »Psalterium Rudnicenset. Vazba.



kanovnici. Pozadí ervené, zlatým filigránovým v/. mni oživené. V
cípy vyzlacené. < 'rámováni zelené. Obr, 53.)

List 7 1

.'./ iniciálka D zelená, lupenovými rozvilinami ve stínových

ástech vyplnná. Uvnit král David sedící a na psalterium hrající. Pozadí

modré, bílým filigránovým vzorem oživené Vnjši cípy zla rámováni

fialové (Obr. 54.

List 110/>: pi dolejším okraji iniciálka ^1 ržová, ve stínových 0.

lupenovitými rozvilinami vyplnná. Uvnit: Zvstování 1
J

. Maric V levo

nr:idíra ítlúttfltfoottomrgiamo,«
íiftotnítomuitMfóuicvmtfimuti

\ fttyimnittmnocmcoutmtotíhtn

nútoíím : i frtiittt tttcfatrímíi ttuxo
mtiuntrymcúDtttmcnúá nta ífmt
oyemmmmúmamuiittíptmt6<i

"H* *̂*+-*-*-+***
líofpní Attgtio jit pntlhittt nut (ot*i

^^Píomín|||,*
tntf(O0tto AJ' ottttticifttotttH

mílttnttmfOflttomfltrcírtonfmw

Obr. 48. »Psalterium Rudnicense«. Ukázka pisma.

stojící Maria v modrém, ržov podšitém asnatém rouše; ped ní I.

andl v šedomodrém, zelen podšitém plášti a v modrém spodním rouchu,

držící kolmo vinoucí se pásku s nápisem: .Huc grftfta pÍBtta íuuninus. Nad

ní vznášející se holubice. V pravém hoejším rohu tvá Boha < >tce. 1 nohou

P. Mane zlatá vása S lilii a drobné postaviky dvou kleících mnichu.

Pozadí tmavoervené, zlatým filigránovým vzorem oživené. Vnjši cípy

vyzlacené, rámce modrý. V rozích vyvíjí se iniciálka v zátoiny zakonené

pestrými listy. (Viz obr.
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Obr. 49. »Psalterium Rudnicense«. Ukázka iniciál podružnj ch.

IIKLMW ADSHAUSEN-
SKÉHO ZE XII. STOL.
(Srvn. I »i. Fr. Bock v Mitth.

d. C.-C. XVII (1872), str.

LXXXVIII— XCI.) Prodán

byl r. 1861 kapitulou Ji-

ímu V., kláli I Iannovir-

skému, za 1 0.000 tolar ; akta

prodeje v registratue cen-

trální kanceláe kapitulní

(Odd. 12, sv. 1 ís. 90).

Chová se nyní ve sbírkách

rodu Brunšvicko-Lnebur-

ského (srvn. Prof. dr. W.
A. Neumann, »Der Reli-

quienschatz des Hauses

Braunschueig- Liineburg*

[Wien 1891] str. 45).

9. (Sign. A 1.)

BIBLIAE SECUN-
DA PARS (PARABO-
LAE SALAMONIS —
LIBER ESTHER). Rkp.

perg. XIV. stol. 287 list.

Formát: 37"5X52"5 cm.

Desky potaženy žluto-

hndou kozí, do níž kolem

okraj a šikmo kížem vtla-

eny jsou dvojité rýhy.

V rozích i uprosted mosazné

prosekávané kování.

I n i ci á 1 ky modroervené.

ve stínových ástech lupc-

novit ornamentované, krás-

nou nitkovou ornamentací

vyplnné a obklopené.

List 1 b: iniciálka I

(uprosted písmeny obdél-

níková ozdoba, skládající
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Obr. 50. Žaltá Roudnický. IniciálLa l> na
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kosotverené spleti); v témž listi- v kol. ,i iniciálka P (uvnit

šupinovití- seskupenými lupeny vyplnná; \ kolmé stínové ásti radou

tttfrtrufttttsft
Obr. 51. Žaltá Roudnický. Iniciálka S na listu -ión.

modrých hvzdic ozdobená); list 16 a a iniciálka M a ve si. /i inic. U (od

iniciál táhnou se po okrajích zajímavé ozdoby) (viz obr. 5ó>; 1. 21/; a O;

*&HP*U11V V*41tll C<^

Obr. 52. Žaltá Roudnický. Iniciálka E na listu 58 a.

1. 24 a a inic. D; 1. 35 a a inic. M; 1. 35 ba inic. O; v ní uprosted ervené

nitkové ornamentiky erný štít s osmipaprskovou bílou hvzdou, držený



ttóSlItítttttttttU
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Obr.

Soupis pamatt-k hist a uml. Praha, Hradany II



nladistvou postavou; 1. 66,ru N; u ní v právo

tvra se zrcádkem v ruce; 1. 6Gb {i V; pod ní

. nahoe na okraji malý lev; 1. 67 a a dok- drak

tsna kou na hbet; 99^/3 I, lOOaa V; 139 /;« inic Q, v ní

veliká Jeremiáše proroka, držící v levici nápisovou blánku,

k niž pravici ukazuje obr. 57), 142/>« L, 143^« H, 147^/3 E; 148<r« E,

ttftt&t

m tnu

frairtittnitn

ftttmtttttm$<
Obr. 54. Žaltá Roudnický. Iniciálka D na listu 79 a.

187 a a D (celá stránka orámována nitkovým ornamentem, tu a tam malými
žaludy a dlanitými lupeny oživeným; nahoe i dole nahé postaviky dtské
konturami naznaené

; viz obr. 58) ; 1 88 a a A ; 203 a a N, p" V : 204 a ji D a U

:

209b u S, /3U; 211/; /i O; 212^ a V (v ní hlava ženská, asnatou plachetkou

pokrytá dole na okraji listu sedící pes (viz obr. 59); 216^/3 I, 216^ V;

217 au I, 217 bjí E, 2l9aji T (v ní nahá dtská postava s roztaženýma
rukama a rozkroenýma nohama), 219 b u V (v ní v modrém štítu znak

^Odivous* držený nahou postavikou dtskou; na okraji stránky ada
srdcovitých lánku vyplnných akroteriovými lupeny; nejdolejší lánek
hrotem svým vyniká z úst ležící postavy krátkými spodky odné, viz

obr. 60j; 222a« N: 223aa O; 224^/i Q; 225^ A; 225/^ O; 227au T;
227^/J U; 229ba I; 231^/3 S; 231b(i I; 23Saa D (v ní v erveném šikmo
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postaveném štítu ptilistá bílá rže s modrým stedím, viz obr. 61 .

.>
;
JAOíTc C, 241 a a F dolu hlavou obr , zelené, lupeny

ve stínových ástech ozdobené; v nm mužská stojící postava po 1

mS(10HCntU!U!U9IJUiuiu>iuiiiyi

rit rotjmtmfm$ : i ttuttm ífftfs.í

rocttteítnutimm cyTmriotmrívtt)

outucto ttmia ttottt cttttt crcíttí

ttioun.nmtttrtnuiraifictíiffinmt

otaitrrmmisrtrtHúHíDtmr i£*pl

íifolttrmmflunwat inujmi amci

< 'l>r. 55. Žalt.i Roudnický. Inici.ilka l" na listu 79 a

vousatá, v pravici malou knížku držící, levicí k ní ukazující. 241 a

obr. 62); 260afl C (v ní sedící pes A; 268<za A;

277 bfi L; 21% a a I), (3 I.

4'



10. s

BU >KÁ. I >ÍL I Rkp. perg. z po. XV. stol.

..i ni- porušená; do kžr, již desky potaženy, vtlaeny

esti kroužk se skládá.

Formát t šir. 465 cm vys. List 123.

1*

1
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Obr. 56. Bibliae secunda pars. Iniciály M a l" na listu ló a.

List 1 prázdný.

List 2a «: iniciálka F. Kolmé bevno pletencové, ržové; hoejší vodo-

rovná ást v podob ržového prutu vyvíjí se na stran v kolmo dol se

vinoucí zelené lupeny. Stední vodorovné bevno ržové na zpsob bíle

konturovaného listu. Uvnit blovousý mnich s velikou pleší ve hndém
hábitu an píše do knihy na pultu ležící, maje v levici nožík, v pravici péro.

Pozadí vnitní zlaté, vnjší tmavomodré. Nahoe vodorovná ornamentální

linka: kolem rovného stonku, pevinují se pestré listy. Na konci stehlík.

Dol od iniciálky jde kolmý prut pevinuty zelenými lupeny; na lupenu

nejdolejším pjící stehlík.
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Obr. 57. Bibliae secunda pars. Iniciálka Q s prorokem Jeren

na listu 139 h.
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Obr. 58. Bibliae secunda pars. Iniciálka D na 'istu 107.
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Obr. 59. Bibliae secunda pars. Iniciálka V na listu 212.
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Písmo gotické Podružné iní-

ciúlky v textu okrouhlých t\

modré nebo ervené, s ervenou r<

modrou nitkovou ornamentikou.

List 5<j/3: inic. D fialová, upro-

sted stínových souásti adou bílých

kroužku okrášlená. Uvnit posta-

vika (po kolena) vousatého muže

S ir.odrou ^loriolou kolem hlavy.

Pozadí zlaté, orámování modré.

List (x?«. Podél celého sloupce

táhne se kolmo temn fialový pás

obdélníkový, v nmž ada mandor-

lovitých, modrým ipruty orámovaných

poli. V nich znázornní jednotlivých

dnu stvoení na zlatém poli. Nejníže

v kruhovém zeleném orámování Uki-
žovaný s P. Marií a sv. Janem po

stranách Nejvýše pi obou rozích

kolmého pásu dva stehlíci proti sob
(Obr. 63.)

List 23 b (5. Na poátku knihy

Exodus iniciálka li zelená, ve stí-

nových ástech žlut konturovanými

lupeny ozdobená. Uvnit Mojžíš

vyvádjící Židy z Egypta. Vnitní

pozadí zlaté, vnjší tmavoržové.

V právo prodlouženo kolmé bevno
vysoko vzhru, jsouc uprosted pe-

rušeno modrým, zlat vyplnným
uzlovým vzorkem.

List 44.7(1 Na po. kn. Deu-

teron, iniciálka It svtlemodrá, ve

stínových ástech bíle konturovaným

lupením vyplnná. L'vnit Mojžíš,

s modrou aureolou kolem hlavy

obrácen s vykládacím gestem ke

dvma Židm, kteí mají na hlav

bílé, na temeni knoflíkovými nástavci

ozdobené klobouky. Pozadí zlaté.

Vnjší pozadí ultramarínové, erven
olemované.

List 61 b «. Xa po. knihy »Levi-

ticus* inic. U svtlemodrá, uprosted
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Bibliae secunda pars. Iniciálka V na list



silných ás konturovanými pruhy vyplnná. Uvnit v lcvo

jíhož okna vyhledá Bh, žehnajíc! Mojžíšovi, jenž

hy Pozadí vnitní zlaté, vnjší ultramarínové,

li. Pravé kolmé rameno tmavoržové, pletcncové,

fmoán omících souásti se skládající; levá ást kolmá,

rovni á, vyvíjí se v kolmo postavený zelený lupen. Nahoe ohrani-

eno pole písmeny pásem modrých zkadeených oblák; z nich postava

dol k Mojžíši se vykláni, jenž stojí ped zeleným nízkým

adi vnitní zlacené, vnjší tmavomodré.

n\ OMMtínamwAc
Úl

i?

fc

tc

a
Úl

újjjiaiimnúítlmjsniúftii

ttino ttíiatnó filii úflFnr fn

jh

Obr. 61. Bibliae secunda pars. Iniciálka D na listu 238 a.

List 94^/3. lnic. T zelená; uvnit postava muže (až po kolena). Po-

zadí vnitrní zlaté, vnjší tmavomodré.

List 95afi. lnic. H svtle fialová. Uvnit v ásti hoejší Bh Otec;

ped nim Mojžíš s rukama kížem na prsou peloženýma. Vnitní pozadí

zlacené, vnjší tmavomodré.

List 108 tf u: na po. knihy Judicum inic. P zelená, bíle konturovanými
listy vyplnná. Uvnit na nosítkách mrtvola Josuova ; u nich v levo ti

Židé v bílých kloboucích na hlavách; v právo nahoe v oblacích Bh Otec

k nim se sklánjící.

List 121 óu. Pi pravém kraji veliká iniciálka I na obdélníkovém
tmavoržovém pozadí. Jest modrá, uprosted tylupennou ervenou pleten-

covou rosettou, do níž vpleten modrý kosotverec, perušená. Pozadí
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tohoto stedního ornamentu zlaté. V hoejší a:>ti starý putujíc! muž se

celeným kloboukem na zádech zav eným a se soudekem na holi. V do-

ásti žena kladoucí dvma po jejím bohu stojícím ditkám ruce na hlavu.

List 123 a (i: pi dolejším kraji iniciálka ^l ržová, v pravé prohnuté

své stilisováným lupenem vyplnná. Uvnit poloviní postava muže

s erveným konitým kloboukem na hlav, držícího Manku s nápisem:

»\Y pomocz hofpodyne*.

urmflgo aitttifl$cn$.oncm
tttagts eratataam cotccsdn
tiio&tntcfitmctf(^£imtfcint

vauflC&lícttfccWas^nfltm
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m
Obr. 62. Bibliae secunda pars na listu 2-tl .;.

11. (Sign. A 2.)

BIBLE LATINSKÁ. DÍL II. Rk P . perg. z po. XV. stol.

Kožený povlak desek valn potrhaný a ervotoinou prožraný; do

nho vytlaen v prostedním obdélníkovém poli spirálov vinoucí se stonek

s velikými lupeny. Vytlaené orámováni krajové ozdobeno rosetkami a koso-

tvereky, v nichž stilisované lilie.

Stránka \a prázdná. Formát: 32'7 cm šir., 46'8 cm vys.

List \b: »Incipit prolot^us in IIII
or libros Regum. Iniciálka t\ modrá

s bílým výezy, erveným nitkovým dekorem obklopená a vyplnna.
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Obr. 63. Bible latinská (Sign. A 1).

Dny stvoení.

List 26. IniciálU a F modrá, bíle konturovaným

ním vyplnná; uvnit ped oltáem, na nímž

. kalich .-^toji, kleící Elkana a Anna; za nimi

stoji bezvousý mladík. Vnitní pozadí vyzlacené,

vnjší tmavoržové s bílými tekovými rosetkami.

N.i lupenových rozvilinách nahoe i po pravé

stran pjící stehlíci. (Obr. 64.)

List 21 au: inic. F zelená, bíle konturovaným

lupením vyplnná. V ní král na stolci sedící; ped
ním kleící jinoch. Pozadí zlacené.

List 36(7/3: inic. (1 ržová. Uvnit: staecký

David na lžku. U lžka stojící dívka — Abisai

:

za ní bezvousý mladík a starý muž s korunou

na hlav pohlížející na krále.

List 54^/3: iniciálka P modrá, pletencová

;

uvnit zelená mnohoboká vž, s níž padá dol
král Ochosiáš. Pozadí zlacené.

List 72/) ií: iniciálka í\ modrá, vyplnná lu-

peny bíle konturovanými. Uvnit sedící muž

;

u nho, o kolena jeho se opírajíce stojí dva hoši,

jež muž onen v bocích rukama objímá. Pozadí

zlacené; na okrajích iniciála v pestré lupeny se

vyvíjí.

List SSaa: inic. H ržová, v pravé ásti

stilisovaným, bíle konturovaným lupenem vyplnná.

Uvnit na gotickém stolci sedící král; ped ním

hoch, za nímž stojí staec ruce maje na ramena

jeho položeny.

List 107/) ji: inic. 21 modrá; v ní v profilu

židovský staec (poloviní postava^ v ruce držící

nápisovou blánku, na níž napsáno: (Efbtt nrolnp,''.

List 108^ a: inic. I modrá, bíle konturo-

vaným lupením vyplnná. LT prosted v nepravi-

delném orámování en face král na stolci sedící.

List 113 b (3: inic. <*! modrá, ve stínových

partiích bíle konturovaným lupením vyplnná.

Uvnit na gotickém trnu sedící král: ped ním

kleící bezvousý muž.

List 121 b a: inic. H ržová; v ní knz
s pleší na hlav a s knihou na klín na nízkém

stolci zeleném sedící. Vnitní pozadí tmavomodré,

vnjší zlacené, orámování zelené.



List L29J0: inic. u
i

-

Lsti bíle

konturovaným lupením vy-

plnná. Uvnit na nízkém ze-

leném stolci sedící sv. Jeroným
v rouše kardinálském

;
po jeho

bocích stoji staetí mniši.

List 130fl « : inic. T zelená,

z bíle konturovaného lupení

komponovaná. Uvnit na prost-

ném trn stojící král obrácený

hrzným gestem ku starci

1 ním stojícímu, jejž pochop

pivádí. Na krajovém listoví

stojící chocholatý ržový pták.

List 135 ó a: inic. i\ r-
žová, bíle konturovaným listo-

vím vyplnná. Uvnit poloviní

postava Judith s korunou na

hlav a s meem v pravici, držící

v levici za vlasy uatou hlavu

H"lofernovu. Xa okrajových

rozvilinách bezprostedn u ini-

ciálky stojí zelený chocholatý

pták, na výbžku dolejším pták

ržový.

List 143a u: inic. I pi

obou koncích zelená, bíle kon-

turovaným lupením ozdobená;

uprosted dv erven orámo-

vaná pole, spojená spolu uzlo-

vým ornamentem. V hoejším

poli stojí král, držící provaz,

jehož královna v dolejším poli

stojící se chápe.

List 151 <r
t
í : inic. V r-

žová, pravá kolmá její ást ple-

tencová, levá prohnutá ozdo-

bená stilisováným listovím.

I "vnit nahý sedící Job ; u nho
manželka a dva pátelé. Ste-

dem stránky dolu jde kolmý prut

pestrými listeny pevinuty a

dole ve dva lupeny se rozvirající.
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Obr. 65. Liber Augustini iDe civitate Deic str. 1 a.

12. (Sign. A 7.)

LIBER AUGUSTINI DE CIVITATE DEI. Vazba úpln prostá

desky hndou kozí potažené; v rozích a uprosted hrubé mosazné pólo-

kulovité puklice.

Formát: 28 on šir., 39"5 on vys. 183 pergamenových list.
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Str. 1 ti prázdná; na str. \ f> celostránkový obraz. (Viz obr. 65. Orá-

mováni na zpsob mstských hradeb s kulatými baštami; uprosted v man-

dorle Kristus na duhovém kruhu sedící, v rozích kolem mandorly symboly

ty evangelist spolu s andlskými poprsími nápisové pásky držící. Po

stranách poprsí »Moudrosti* a sv. Jakuba. Dole skupiny svtc ve dvou

vc\\ pod sebou.

List 'laa: iniciála G: v ni sedící svtce, jemuž u ucha holub

vznáší, píšící na bílý široký pruh, \v)/. malá, stranou stojící postavika

drží, slova: GLORIOSISIMA CIVITATE DI. (Viz obr. I

Na 1 18tf/3 iniciálka L, 33/^ inic. I, 51/>a inic. D, 1 68 a /3 inic. Q,

1. 886/9 inic. Q, 100 /> a inic. D,

1266a inic. N, 133<r« inic. S,

\-\Aiju inic. O, 1 (V) ii a inic. C,

spirálovit se zavíjející široké

stonky konící malými lupénky

zoubkovanými v profilu poda-

nými, uprosted pak v trojlisty

nebo ptilisty se vyvíjející.

I" nkterých (na p. pi inic. Q
užito i motivu draího tla).

Iniciály zlaté, zevn ern kon-

turované, ve vnitní zlacené ploše

erven a bíle ornamentované

ilými koleky, obrysy zoub-

kovaných lístku, pruhy na pi
i stedem plochy taženými a p.).

Pozadí obyejn zpola modré

a zpola zelené, orámování oby-

ejn fialoví'.

Cmc mWifm^nuni.ciirructtmttntr

Obr. 66. Liber Augustini *He civitati

Iniciálka G na li H

Stol. XIII.

13. (Sign. A 9 a.)

BIBLE LATINSKÁ.
Formát: 28'5 cm šir., 39'5</// vys.

Vazba: ernou kozí potažená; do ní vtlaeny zlacené renaiss

ornamentální rámce, uprosted pole renaissanni kartuše, v jejímž

lovem stedu »Kest Kristv*. Ve stedu kartuše na zadní stra

mnní Pán-. V rozích kování ozdobené velikým prosekávaným, z

vypuklým lupenem. (Obr. 67.) Oízka zlacená s vtlaeným vzorem a ma-

lovaným znakem Gerstorflfským.

Rukopis per^. 356 listu.

Na str. 1 vymalován znak v bobkovém vnci; pod tím v obhroublé

kartuši nápis: »Nicolaus Gerstorff de |
Gerstorfi et Malsuitz, Dominu.-



Obr. 67. Bible latinská. Vazba z prvé polovice XVII. stol.
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Obr. 68. Biblr latinská. Iniciálka 1 se dny uvoení.



in maiori W Scripel et Nouauilla, Sacrae Cacsarcac Maiestatis

consiliarius et a i in supremo Regni [udicio in Regno Bohemiae me

i ddit e< opolitanae Pragensis Bibliothecae non pridem ab

ibus Suedicis exspoliatae. 1651.

«

Iniciálky jednoduché, lupenové, s barevným vzorkovaným pozadím;

na okrajích skrovné lupenové pestré rozviliny.

Rukopis / poátku XVI. stol, vazba z prvé pol. stol. XVII.

14. Sign. A 10.)

BIBLE LATINSKÁ NA PERGAMENU PSANÁ z prvé

polovice XV. stol. (Srvn. Dr. K. Chytil, » Vývoj miniaturního malíství

v dob král rodu Lucemburského* v Pam. arch. XIII. si. 365.) 27T> cm

šir., 37*7 cm vys.

Vazba: Desky hndou kozí potažené, naped i vzadu zcela stejn

ozdobené. Na okraji vtlaeny stídav: pták k letu se chystající v šesti-

lalokovém poli, dvojocasý lev v poli kosotvereném, stilisovaná gotická

lilie, stilisovaná orlice v tyrlaloném poli. Stední plocha desky rozdlena

rýhami v kosotverená pole, v nichž vždy v ad vedle sebe vtlaeny

dvojocasý lev v kosotvereném poli, stilisovaná gotické lilie v kosotve-

reném poli a pták k letu se chystající v poli šestilaloném; jen v ad
prostední jsou stilisované orlice v tylaloných polích. Uprosted desky

a v rozích mosazné kování. Kování stední jest kosotverené s trojná-

sobným vyzoubkováním uprosted stran. Ve stedu oblá puklice, kolem

ní kruhový nápis, jehož jednotlivá slova sedmilistými ržicemi od sebe

jsou oddlena: o © maria hilf G maría © in íum & hhnmcl. Kolkolem

tohoto nápisu pkný vnec do sebe zasahujících lupénk. V každém ze

ty cíp kování vyraženo vždy gotické mt a dv CC. Rohová kování

ozdobena na okraji adou gotických stilisovaných lilií. Ve stedu bohatý

lupen ásten vypuklý a rýhovaný. Plošky mezi ním a okrajem prosekány;

otvory tak vzniklými vidti zelené podložené hedvábí.

List 1 : iniciálka F karmínová, akanthovými rozvilinami vyplnná

;

uvnit u pultu sv. Jeroným, v rouše kardinálském, vytahující lvu u nho
sedícímu trn z nohy. Vnitní pozadí zelené, zlatým filigránovým vzorkem

oživené ; vnjší zlacené a dvma tóny modré barvy orámované. Na pravém

okraji stonek vybíhající na hoejším i dolejším okraji v ladn se vinoucí

pestré protáhlé lupení, jež na dolejším okraji pechází v kvt. Na konci

dolejších rozvilin sedí zelený pták.

Podružné iniciálky: Vtší jsou vyplnny rozvilinami lupenovými a vkom-

ponovány do tvercových polí. Pozadí oživeno jednak vzorem kosotver-

covým, jednak vzorem úponkovým. (Viz na obr. 69) Iniciálky menší jsou

švabachové, pérovými obrysy naznaené, z ásti žlutou, z ásti ervenou

barvou vyplnné.

List 3 b. Celou výší kolumny jde iniciálka I bohatým stilisovaným

lupením vyplnná; uprosted ní v kruhovém poli trnící Bh Otec s knihou
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v levici, pravici maje pozdviženu ku žehnání. Na dolejším okraji listu

5ti kruhových rámcích, naznaeny dr. ní. (Viz obi
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Obr. 69. Bible latinská. ást listu 22 a s iniciálkami H a E.

List 22aa: v dolejší ásti sloupce: iniciálka b zelená z rozvilin lupe-

nových komponová. Uvnit sedící biskup žehnající tem ped ním stojícím

mužm. Vnitní pozadí ervené, nitkovým zlatým ornamentem rozvilinovym

oživené. (Viz obr. 69.)

Sjupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II
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Obr. 70. Bible latinská. Iniciálka L na listu 45.
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Obr. 71. Bible latinská. Iniciálka H na listu 58.



Lisí I v dolchi ásti iniciálka V modrá, rozvilinová;

uvnit stojíci Mojžíš s rukama sepjatýma, ped ním skupina ti sedících

Židu; v hoejším levém rohu v modré : poprsi Boha Otce. Pozadí

jako u pedešlé

List 45a«. Iniciálka L ervená, rozvilino a Uvnit stojíci Mojžíš

s rukama sepjatýma; ped nim žehnající mu Kristus. Pozadí zelei

zlatými filigránovými rozvilinami. (Viz obr. 70.

List 5%au. Iniciálka H šedomodrá, rozvilinová. Uvnit Mojžíš na

jakés kazateln; ped ním hlouek sedících Žid. Viz obr. 71.'

I muww cjuv caru vir *w t mww

íil.r. 72. Bible latinská. Iniciálka P na li*'

List 69'xí. Iniciálka E karminová, rozvilinová; v ní Kristus žehnající

muži ped ním kleícímu.

List 78 nu. Iniciálka P zelená, rozvilinová Uvnit tyi vedle sebe

sedící postavy: staec, mladý muž, muž starší s konitým kloboukem na

hlav a žena. Na hlavu mladého muže klade cele modré malovaná postava

Boha Otce, z pravého hoejšího rohu vynívající, levici na hlavu, pravicí

mu žehnajíc. (Viz obr. 72

List 87^/3. Iniciálka 1 rozvilinová, blofialová, témé zcela zakrytá

skupinou putující rodiny: v pedu kráí muž, maje na holi položené na

levém rameni koš; vedle nho žena, za niž dv malé dítky. (Viz obr. /3 )

List 89£p\ Iniciálka F modrá, rozvilinová; v ní: Saul na trn, ped

ním David na harfu hrající. Vedle Saula ábel. Na dolejším okraji listu
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rostlinný, na nmž v prav.) sedí opice držící

idko, v druhém zelenou ratolest (Viz obr. 74.)

Iniciál lomodrá rozvilinová; uvnit: Saul stoje

. ním zbrojnoš. Pozadí zelené se žlutými filigrá-

bi

List I15aa: iniciálka E /clená; uvnit na loži David, na jehož klín

i \ :adi nkolik stojících postav. (Viz obr. 76.)

i iniciálka P ržová, rozvilinová. Uvnit: na modré obloze

ervený vozík, do nhož zapražen

ervený k. Xa koni sedí vozka

zpt se ohlížející. Ve vozíku Eliáš

podávající roucho dole na zemi

kleícímu Eliseovi.

List 140 a jí : iniciálka A šedo-

modrá, rozvilinová. Uvnit en face

sedící staec mezi dvma bez-

vousými postavami, rovnž se-

dícími.

List 151 b. lnic. C zelená;

uvnit na prostém sedadle, za nímž

asnatý aloun visí, sedí král

Šalomoun v piléhavém odvu
s krátkým kabátcem

;
ped ním

stojí muž v hermelínovém plášti

a staec. (Viz obr. 77.)

List 167 ba: inic. I ržová,

rozvilinová
;
ped ní gotický kostel,

u nhož budují práv vž. Po

stran král dlníkm pokyny dá-

vající. (Viz ob.-

. 78.)

List 171 bu: inic. E modrá, rozvilinová; uvnit knz okuujicí beránka

na oltái ležícího.

List 177 bií: inic. V šedomodrá; uvnit sedící král staec v dlouhém

tém rouše modrém; ped ním stoj muž v rouše erveném. Pozadí

želem'-, žlutým kosotvercovým vzorem oživené.

List 183^/3: inic. T zelená, rozvilinová, s konturami z ásti žlutými.

Uvnit na zemi sedící staec v šedfialovém rouše s kapuci erven podšitou.

List 1 8 8 í7 « : inic. A šedomodrá; uvnit Judith stínající hlavu Holo-

fernovi na loži ležícímu.

List 193 b a: inic. I modrá; ped ní stl bíle prostený, za nímž stojí

král, královna a muž erven odný.
List 19Sbu: inic. V ržová, rozvilinová; uvnit na hnojišti sedící Job;

ped ním žena jeho a dva pátelé.

ní viv f\v*M *n

<t aCtct tfft^i cfjYr

^^>Mu:tricnmimwtwfl« MuwuMítfur u

Obr. 73. Bible latinská. Iniciálka I.
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List 208 £0: inic. B modrá, rozvilinová, v obdélníkovém ržovém
orámování. Uvnit en face sedící David hermelínovým asnatým, zlatožlutým

pláštm udrin ;t na psalterium hrající.

List '212,' «: inic. D modrá, rozvilinová; uvnit kleící král; v L<

rohu nahoe v modrém oblaku malé poprsí Hospodina.

List 215 a a: inic. D ržová, rozvilinová; v ni en face sedící král

rveném hermelínovém rouše, pravici na ústa sobe kladoucí.
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Ohr. 74 Ililile latinská sign. A 10. Dolejší ást listu 89 /'.

List 217 íí ii: inic. D zelená, rozvilinová; uvnit bezvousý muž s hlavou

nepokrytou, odný rouchem, jehož rukávy jsou velice široké a jehož jedna

polovice jest ervená, druhá modrá. Levicí ukazuje na sebe, v pravici drží

jakýs obušek na rameni položený.

List 219 ba: inic. S šedomodrá; uvnit kleící král v tmavomodrém

hermelínovém plášti ; v levém hoejším rohu v modrém oblaku tvá

Hospodinova.

List 222bu\ inic. E ržová; v ní vedle sebe sedí: muž s nepokrytou

hlavou v erveném rouše a král se zlatou korunou na hlav a v tmavo-

modrém hermelínovém rouše; oba hrají na žaltáe. (Viz obr. 79.)

List 225tfa: v dolejším rohu iniciálka C zelená; uvnit ped pu

na nmž leží rozevený kancionál, ti jinoši odní ervenými taláry a bílými

dlouhými superpelliciemi; první z nich levicí dotýká se kraje knihy; v pra-

vici drží proutek, jímž v knize ukazuje.



P.ible latinská sign. A 10.

In ciálka F »Sinr Saula*.

Šedomodrá; uvnit na prostém sedadle sedí král

n ro epjatýma rukama, tasený me maje

pud pravým pažím; v levém hoejším rohu

v modrém oblaku tvá Hospodinova.

List 233 h (i: inic. P modrá, rozvilinová.

Uvnit na stolci, ozdobeném po stranách goti-

ckými fialami a vzadu baldachýnem, sedí král;

pud ním hoch po pás obnažený; za ním muž

erveným rouchem odný.

List 242 a u : inic. V zelená ; uvnit sedí král

v erveném hermelinovém rouše; v levici drží

vzhru se vinoucí blánku s nápisem: Panitas

rjamfnf, na njž pravicí ukazuje.

List 245 a «: inic. O šedofialová v modrém

tvercovém orámování. LTvnit ped svtle-

zeleným zlat vzorkovaným alounem sedící

král ; vedle nho žena, ernoška, odná erve-

ným rouchem, s bílou loktuší na hlav.

List 2-\6bu\ inic. D karmínová; uvnit en face sedící král, držící

v pravici tasený me, v levici váhy.

List 252 ba: inic. O svtlezelená, žlut konturovaná; uvnit sedící

král, vykládající dvma hochm
u nohou jeho sedícím.

List celkem 269.

15. Sign. A 13).

SPECULUM HUMANAE
SALVATIOXIS. Vlašská práce

ze XIV. stcletí.

Rkp. na pergamenu 26 5 cm

sir., 37 cm vys. Vazba úpln prostá :

desky potaženy otelou ervenou

kozí.

Xa str. 1 a abecední obsah

trojsloupcový. Xa dolejším okraji

napsáno: -Liber. m. Jo. I lerttem-

berger datus munere 1897.

«

Stranou 3 b poínajíc jest

každá stránka rozdlena erve-

nými pruhy ve tyi pole, z nichž ob hoejší zaujímají obrazy, dolejší text.

iz obr. 80.)

Obsahov shodují se obrazy na str. 3 £—24/? s obrazy ve Speculum

salv., sign. A 32 (viz . 26) na tchže stránkách (viz obr. 81 a 82). Za

..*,é.*Á \á*ía*ua né*A tvm /t/MužícCfri

Obr. Tó. Bible latinská sign. A 10. David a Abisag.
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Obr. 77 Bible laiinsk.i

lnici j ka C na listu 151 b.

listem 24. chyb! dva listy; obrazy poínajíc nynjší str. 25 až do stí

shoduji .se obsahov s obrazy ve Speculum

hum. salv. sign ./ 32, 27 au až 32, 0.

Potom následuji ješt tato vyobrazení:

31 a u . Jáhel usmrcuje Sisaru, 31<z/3: královna

Thamar stíná krále Cyra. 316a: Kristus

zmrtvýchvstavši vyvádí duše spravedlivých

dpeklí. 31 /'/)'
: Mojžíš vj vádí Židy z Egypta.

32aa: Hospodin vysvobozuje Abrahama z pla-

menu. 32 (i ,> : Lot s dcerami odchází ze Sod< >my

;

v popedí na sloupu jeho žena. 32 b a: Zmrtvých

vstáni Pái I : Samson odnáší brány /. ( ázj

.

33<7«: Zákonodáni na hoe Sinaj. 33 a ji: Zá-

zrané rozmnožení oleje vdovina. 33 6 u : l

sted plaící Maria; kolkolem naznaena místa

ze života a utrpení Pán. 33 Z>p': Anna rmoutí

se nad nepítomností syna svého Tobiáše, jejž v pozadí andl odvádí.

34au: Vdova ztrativší jednu drachmu z deseti. 34#/3: Saul zasnubuje Michol

s Phalchielem. 34^«: Ki

korunuje P. .Marii. 34/;^:

David dává donášeti archu

úmluvy do domu svého.

35aa: P. Maria stojící na

plmsíci s korunou ze

hvzd na hlav. 35 a ,i: Král

Šalamoun vykazuje matce

své místo po své pravici.

35/xc > Maria mediatrix mea

plácat iram tuam contra

nos*. Uprosted v mandorle

poprsí Krista, jenž v pravici

ti kopí tímá ; v právo dole

kleící Maiia, v levo sv. Do-

minik a za ním sv. Fran-

tišek. 35 ,>': »Abygail plá-

cat iram regis David contra

Nabal stultum*. I

veliká postava I >avidova

s hrncovou pilbou na hl

v právo kleící Abigail;

v i ncv.

36 a a: >Mu!ier thec

plácat iram David contra

ol,r. 7 ;. Bible latinská sign. ./ 10. Iniciálka I »Stivba chr.i.i.u.. AbsaloU'. Ul ' . V lCVO Ua



ena k nmu obrácená. 36 a ji: >Mulier

. [oab contra urbem*. V levo rytí v plné zbroji

ivo v pozadí hradby se zavenou branou, na

i hlavu v pravici. 36da: » Maria est nostra de-

Pod pláštm Mariiným zástupy kleících prosebníkv.

endit urbem Saba ab impugnatione Moysi*. V po-

zadí vysoké hradby s cimbuím; nahoe mezi dvma vžkami stojící po-

krále a královny; dole ped hradbami jezdec na koni s kopím

v ni, Mulier laudabilis in Thebcs defendit cives suos.« Na vži

žena svrhující polovici mlýnského kamene; u paty vže k zemi klesající

Abimelech zasažený druhou polovicí

kamene. Nad ním nápisový pásek se

slovy: »Evagina gladiu tuu et inter-

rice me. ne videar interfectus a mu-

liere*. Vpravo uvže ozbrojenec s ta-

seným meem chystá se usmrtiti Abi-

melecha. 37^/3: »Mycol defendit David

ab insidiis apparitorum*. Ve dveích

domu Michol obrácena s posimkem

odmítavým ke dvma ozbrojencm,

kteí odcházejí. V právo na provazové

houpace sedící hoch David. 37 ba:

»Xpr. ostendit pati suo vulnera*.

V levo v mandorle sedící Bh Otec

(s tváí mladistvou), v levo stojí

Kristus obnažený, s rouškou kolem

beder a s rukama vzhru vztaženýma,

ranami posetý. 37 b 0: »Antipater

ostendit Julio Caesari cicatrices suas«.

V levo Caesar v rouchu královském na stolci sedící ; v právo ped ním

Antipater obnaživší se po bedra a ranami posetý. 3Saa: Maria ostendit

filio suo ubera et orat pro nobis*. V levo v mandorle sedící Kristus (zcela

tak znázornn, jako Bh Otec na obr. 37 ba); v právo ped ním stojící

Maria ruce kížem pes prsa majíc složeny a v každé prs držíc. 38#/3:

>Hester orat pro populo suo*. V levo na stolci sedící král Assuerus;

v právo ped ním stojící Esther s korunou na hlav a s rukama pes

prsa zkíženýma. 3&ba: » Extrémm iudicium . Uprosted en face v man-

dorle sedící zmrtvýchvstavší Kristus, jemuž od úst visí dlouhý ervený

me. V právo kíž s heby, v levo kopí s trnovou korunou. Dole tyi
postavy spravedlivých, nejníže tyi postavy v pekelných plamenech, 3Sb p:

»Homo quidem nobilis abiit in regionem longinquam«. V hoejší ásti

obrazu en face sedící muž s korunou na hlav; po jeho pravici i levici

kleící postavy vrných služebník; v dolejší ásti obrazu služebník ne-

vrný, jenž spoután na zemi leží, nohy maje seveny kládou. 39 au: Obrázek

1 Airrtt *W frfrmmttftt* tf*2

~.~>. Bible latinská sigi. A >0. Iniciálka E

na listu 222 b a.
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Obr. 80 Speculum luimanae salvationis. •Trnici Kristus, a -Stvoe:



ice; nahoe pt opatrných panen s hoícími lampami

v ruce k :ráejících; dole pt neopatrných s lahvicemi na

in levé. 39^/3: V levo na trn sedící král Balthasar;

I Daniel; nahoe ruka kížovou aureolou obklíená

rem v ruce; na stn napsáno: mane techel phares*. 39ba: *Poenae

dampnatorum in interno'. Hrub a nevkusn nartané znázornní pekelných

muk. '39b
t
i: »Sic punivit rex David hostes suos«. Hrub znázornné mu-

eni nepátel. 40aa: »Gedeon contrivit derisores suos spinis et tribulis*.

Hrubé, neumle znázornní. 40a ií: >Pharao cum exercitu suo submersus

tiví mjiri mvcnk .ii(nufteU*»'«itc

<X mtaHcmufamfcércclrihftwncem

Obr. 81. Speculum humanae salvationis, list 11 b. »Klanní se sv. Tí král«

a »Tem králm zjevuje se hvzda'.

est in mari rubro*. Tužkovými zbžnými obrysy naznaen žebinový vz,

v nm král; v pozadí i pod vozem hlavy vojínv; pesto vše namárány
hrub vlnité ervené pruhy 40b a: »Regnum coelorum erit retributio bea-

torumc. Nejvýše v mandorle en face sedící Kristus; po stranách a dole

rzní svtci. 40bfi: Královna ze Sáby a Šalomoun ; v levo na stolci sedící

Šalomoun, v právo ped ním stojící královna ze Sáby. 4\aa: »Hora sexta*.

Pilát s korunou na hlav sed dává sob od hocha z konviky líti na ruce

vodu; ped ním Kristus v dlouhém rouše s kížem na rameni. 41 a ji: »Hora

nona«. Kristus na kíži; v právo muž probodávající mu bok, v levo jiní

podávající mu ttinu s houbou. U pravého kraje Maria, u levého sv. Jan.

41 b u
: »Miraculum de dolore Xpi et suae gloriosae matris*. Stigmatisace

frátera dominikána. Stojící en face mnich s rukama vzhru vztaženýma;
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v rukou i nohou jeho tkví heby. 41 6(i: »Prima tristicia beatae virginis*.

Uprosted n;i oltái se sepjatýma rukama stojící Ježíšek, v levo zarmou-

cená Maria, v právo Simeon, nad nímž nápisová páska se slovy: »tuam

ipsius animam pertransibit gladius*. 42a u: »Secunda tristicia beatae vir-

ginis*. Obrázek kolmou arou rozdlen ve dva nestejné díly; v prvním

užším andl vybízí spícího Josefa k útku do Egypta; v druhé ásti

sv. rodina na útku. 42a (i: »Tertia tristicia beatae virginis*. Obrázek

rozdlen kolmou arou ve dv nestejné ásti ; v první vtší pod baldachýnem

fa <TrmTLii"ikonnaiaiiimnnartortitftnf M fl imfuottriwU imncaa-icnnccrnnfliatrit

Obr. 82. Speculum humanae salvationis list 12 a »Ozbrojenci pinášejí Davidovi vodu

ze studnice Betleem a »Trn Salamounv*.

na vysokém stolci sedící hoch Ježíš; po stranách postavy zákonník ; v druhé

menší ásti Maria a Josef, hledající Ježíše. 42ba: »Ouarta tristicia beatae

virginis*. V pravé polovici obrazu zrada Jidášova, v levé zarmoucená Maria

a sv. Jan. 42^/i: »Quinta tristicia beatae virginis*. Kristus na kí?i; v levo

Maria s prsoma meem probodenýma; v právo sv. Jan. 43 au: » Sexta

tristicia beatae virginis = . Maria sklání se nad mrtvým tlem Kristovým;

za ní nkolik žen naíkajících. 43 a (i: >Septima tristicia beatae virginis*.

Uprosted stojící Maria; po obou stranách i nahoe naznaeno, co jí

psobilo bolesti; obrázek tento shoduje se celkem s vyobr. na str. 33 ba.

43b a: »Miraculum de septem gaudiis beatae virginis*. Maria zjevuje se

nemocnému knzi; na každé stran její po andlu svíci držícím. 43 bý:
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Šecundurn gaudium beatae virginis«. Navštívení

tfarii 44 P. Ježíše. Na lžku sedící I*. Maria; u nohou

i stojíci dítko Ježíš, jež Maria a Josef za ruce

a vl. 44da: Klanni se sv. ti král. 44/>jí: Obto-
Dít Ježíš mezi dvma zákonníky sedící; v pozadí

[ci Maria .1 Josef. 45<r/i: Korunování P. Marie.

n

^J
.3

v, Jt=-

^Hfe-
ftucfttifti

\ia ego c\ umtics

ZA -jM

•m^m&rnmzxz*
tptir*ftf*<gfri

IWtggflfrlfo

ymgmct

—

m

jt^ierr <£*<& *a8ft$rí> »n*m etn^u1

mil <v* viír Jb0*fc£*i ci fci tmictxtfr^

Obr. 85. S. Thomas Super 1. librum sententiarum. Iniciálka E.

Obrázky zajímav komponovány. Kontury kresleny perem, barev

užíváno mnohdy jen ke stínování; zídka jimi pokrývány celé píslušné

plochy. Mnohé obrázky na konci knihy provedeny velmi hrub a s patrným
chvatem.

List 46 prázdný, má uprosted zadní strany tento zápis: Jímm bili

Ucoxhni f tut au Bmlirolu Joímes BupoiuEn uicciuiíari 9 dannu Hernu

Bohem uiam ontuerfe carms
| ingrEflus esí. STuimilafus ab lanu Btcolau

tn nmiierio ante 3ntroitum (ErxItE maioris ho|iij,guo htfraf bc plafea
| uerfus

foukni ab bEsfram manu
|
Jímm bm ffikaxlmn bonunico pojí Jímliroin

DargatBÍfra beptefka contíjo
|
calts pcasfafi 3ofjmš bupo ! ím? níum daultt

biem (Buorj antrne rcquuiuaní in pacE fEmptÍBraa).
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16. sign. ./ :

PRIMA PARS BIBLIAE. (25 cm Sir., 347 cm .

;

Vazba: desky potaženy ervenou hladkou kozí. Kováni žádné;

spony chybí.

Rkp. pergamenový. List 393.

\ \ \ 1 \ T
x \\

jifttfrotfftPtiffiip\ pí

l>ííi(fr1fll)wrinn^9

Obr. 86. Regula s. Benedicti. Iniciálka A.

tyi první listy prázdné; na prvních nahoe napsánu : ]?nnu ps lublic

in pcviiaincnn in folits ct rub ca níc Hne íibulis. Xinis: Eaubatí bm in

(ríts eius.

List 5a iniciálka F modrá rozvilinovým ornamentem bíle zdviženým

vyplnná. Uvnit sv. Jeroným v ržovém rouše kardinálském u pultu sedící

a píšící; ped ním lev. Postava svtcova výborn provedena. Pozadí zelené,

zlat vzorkované.

Iniciálky podružné okrouhlých tvaru, stídav modré a ervené.

s nitkovou ornamentací ervenou respektive modrou.

List 8 b u. Po stran sloupce pod sebou v kruhových rámcích šest

dní stvoení, nejníže pak Kristus na kíži, u nhož stojí P. Maria a sv. Jan.



Tvn lích má tradicionellni podobu Kristovu. Tváe
av velmi leny. Pozadí jednotlivých uhra/u zlat vzorkováno.

• Viz >

«#
ill.t Hnlnlrtrn' iciíi?( um inTtTtmpiofpemrriii<rruvevnde imieiif-imeiu

(rrvrn^cpuím nuncc\y<ihtryerfA.c\cmu.m -qucadupul-bciA conuer

-ctt ni mdtciv 'deincepadepnun perewellcirruic^inÁ urnnw < pcf

verfeVL hec opcre\idTr lurrmrcf < imia.pmiHtone" debrro defcndere-

Aduerfuf eos cjiu cCTidrron eui? deoffuofprefirnirTriU *mtXi<i%ceme

fySxft mAípiv opitiVaixíuu id d? ddurrw. noffer efr 1$Atu íio qmH .

pi-lllM

Obr. 87 S Augustini De civitate Dei .

List 30 bu: iniciálka H zelená, rozvilinová, uvnit zlatým úponkovým
vzorem na hndé pd vyplnná a po stran na okraji v pestré ladné
listoví se vyvíjející.

List Síóa: iniciálka H šedomodrá, na okraji v bohatý, zlatý rozvili-

ornament se vyvíjející. V ornamentu nkolik kvítk, a na jedné
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úponcc sedící pták. Pi okraji listu namalována mra jakoby na lištu

:. V iniciále Mojžíš mluvící k zástupu skupinou tí osob represento-

vanému. (Viz obr. 84.) — Stol. XV. 1. pol.

rty

-Wyccx

Obr. 89. S. Augustini >De civitate Deic. Iniciálka í>

na liftu 42 b.

hbrvz

-feifnucbi uiácoi

acUifufcof difputalTc-

q mufrofVdeoi fklfofas eé uutn

Obr. 88. S. Augustini De
civitate Dei . Iniciálka I na

listu 29 a.

Obr. 90. S. Augustini »De civitate Dei«. Iniciálka Q
na listu ó3

17. (sign. A XVII. 2.).

S. THOMAS SUPER 1. LIBRUM SENTENTIARUM.
Formát: 23"5 cm sir., 45'4 cm vys.

Desky potaženy žlutohndou, rozedrenou kozí.

Rkp. pergamenový. 123 listu.

List 4a a: inic. E modrá, v oblé ásti klikat na dv rozdlená,

zpola ervená, zpola modrá, bílými pímoarými ornamentky ozdobená.

Uvnit ve tvero díl rozdlená a bohatými ervenými nitkovými rozvilinami

Soupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II., 2. o
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dolfi jde od ní rada stídav modrých a ervených

ty J. (Viz obr. 85.) Na dolejším okraji této

Ciber mgri Hohanis ]$erftebsrger bt i: ubitu,

i] W . dnihá pol.

ouiU theologu refpuendi

cli \><xrvL wdeor dilputafli

Uuívq 1wic opttukimr <

qendv dV<uuntv wrenckt

.vpUctrUbervftj ncvpn

Obr. 91. S. Augustini »De civitate Dei«. Iniciálka D na listu 72 b.

18. i sign. A 18.).

REGULA SCTI BENEDICTI. ITEM CONSTITUTIONES
BEXEDICTI PAPAE XII. PRO MONACHIS. ITEM REGULA
PACHOMII. ITEM CONSULTA SIVÉ REGULA BEATI BASILII.

Titul tento napsán na pergamenové cedulce na první desce pilepené.

Na cedulce té nejníže napsáno: »Monasterii Brewnowiensis*.

Desky žlutohndou hladkou kozí potažené, v rozích a uprosted
hebovými puklicemi opatené.

Písmo dvojsloupcové, nepíliš úhledné.

st 94 pergamenových.
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List 1 bu\ iniciála A (viz obr. 86 | modrá, zlatými rozvilinami oživená

a zlatou nitkovou bohatou ornamentací vyplnná i obklopená. Na okraji

pechází V kolmý stonek, na jehož výhoncích proti sob hrub kreslení

ptáci. Na dolejším okraji lidská vousatá tvá v profilu, v draí tlo a rostlinn

rozviliny pecházející.

Na listé" 62<z/3 rubrika konená:

.Runo bommi milliMuím imentinui triceftmo fiepfimo quinío lil augusfi

(cripfus ct compIshiB esf i 11 e liber ainllituhonum per fcafcem Htibrcam

prcflútenun be manbafrj DBirerabtli oti bni . . . abbis InTum xx primi

anito abbafie sub primo.

3gf,6! X
m

plcturu

ee feUcm

Tt-que ri de*v v

Ivdonv dtqf idc nitfiv

n reimop

randarum

Obr. 92. S. Augustini »De civitate Dei«. Iniciálka Q na listu 78 />.

Na list 63a poíná se »Capitulum de libro, qui intitulatur paradysus

de beato Pachomio et regula eius*. Iniciála II zlacená, s modrou nitkovou

ornamentací uvnit i kolkolem. Na dolejším okraji hrub namalován pták.

List 63^ (i: inic. S modrá s vkusnou nitkovou ornamentací ervenou

uvnit i kolkolem.

19. (sign. A 21.i.

S. AUGUSTINI »DE CIVITATE DEI«. Vazba jednoduchá, ne-

ozdobná. Formát: 25"2 cm sir., 33'5 cm vys.

Na pídeští napsáno: »Hunc librum emit Mathias de GehnieJno, pge pr . .

.

gr. una cum parte altera libri eiusdem . . . dominm Petrm quondam in Chabr

plebanum.«



ilovici listu zaujímá iniciálka G z draího tla

vrilin složená; uprosted ní dole cn facc sedící

isek, jejž oa druhé stran drží malá postavika,

í;llin". (Viz obr. 87.)

[niciálka 1 ervená, obrysová pi obou koncích i uprosted

vkusi vinutá, v lupénky a hroznovité ornamenty vybíhající.

ti modr< ásti /clené. (Viz obr. 88.)

Lisí iniciálka D ervená, obrysová, vkusnými spirálovými roz-

vilinami vyplnná; pozadí

z ásti modré, z ásti ze-

lené. (Viz obr. 89.) Podobné

iniciálky jsou na list 63a L

i viz obr. 90.), na list 72 £:

iniciálka D, jejíž souást

v právo nahoe tvoí po-

stava krále držícího v jedné

ruce me, v druhé ratolest

palmovou (viz obr. 91.), list

78 b: inic. Q, jejíž dolejší

výbžek tvoí drak (viz obr.

92.), str. 94 £: inic. N (viz

obr. 93.), str. 109^: inic. H;

119£: inic. O se tymi bo-

hatými listy v srdcovitých

stonkových orámováních ko-

lem stedu seskupenými (viz

obr. 94.); list 158^: inic. C.

Na konci (list 153 a)

ve sloupci p zajímavá péro-

Obr. 93. S. Augustini »De civitate Dei«. Iniciálka N na listu 94 b. kresba: U psacího pilltU,

majícího dole podobu lva,

sedí písa ohlížející se do zadu k nízkému stolku, kde myš mezi stolními

píbory ádí. Nad písaem napsáno: HILDEBERT'; na knize ped ním:

-ime mus, sepius rae provocas ad iram ; ut de deus perdat!« Nad

stolkem napsáno » Mensa Hildeberti*. U nohou písaových na malé stolice

sedí hoch na tabulce ornament kreslící; nad ním te se nápis: EVER-

WINVS. (Viz obr. 95.) — Století XII.

L

Ubiv{'/í)tTlievlo$ux cjppe

20. (sign. A 21b).

AUGUSTINUS DE CIVITATE DEI. SECUXDA PARS.
Rkp. per^. List 196.

Formát. 23 cm šir., 33 cm vys. Vazba prostá; desky žlutou hladkou

kozí potáže;



Obr. 94. S. Augustini »De civitate I)ei«. Iniciálka O na listu 119 />.

Obr. 95. S. Augustini »De civitate Dei«. Písa rukopisu.



,.\ napsáno -II.mr partem secundam libri

Dei parte cum prima Mathias de (ichniedno

ud dominm Petrm plebanum olim in Chabr.

cccc°xx°ii° quo quidem anno Pragae magna scditio

orta esl bellm quoque intesti-

T - - - -i

Av.- de a

y x

litímíM

mim c

(olum

íumlirt

Obr. 9ó. Augustinus de civitate Dei secunda pars. Iniciálka D.

num obortum cst inibi, nam
anno eodem til. post Remi-

niscere sacerdotem quendam

Johannem nomine, qui tunc

témporis predicator erat in

nova civitate Pragensi in mo-

nasterio beatae virginis in area

in antiqua civitate Pragensi in

praetorio civitatis eiusdem cum

compluribus eiusdem sacerdotis

decollarunt, feria vero VIII.

immediate sequenti post Gre-

gorii complures etiam cives

antiquae civitatis pragensis de-

collati šunt, a complicibus prae-

fati sacerdotis superstitibus. Et

tunc omnia collegia Pragensia

šunt devastata et oceupata et

nocumenta innumera in eadem

civitate šunt illata ab eisdem*

List 2b. Iniciálka prostá,

ve stínových ástech vlnitou

arou rozdlená ve dv ple,

z nichž jedna jest modrá, druhá

ervená.

List 1 3 Z> : iniciálka E z er-

vených kontur, vyplnná ro-

mánskými vkusnými rozvilinami

s lupeny erven a zelen stí-

novanými.

List 25 au; iniciálka D
Obr. 97. Augustinus de civitate Dei secunda pars. Iniciálka C. ern konturovaná, Vyplnná

spirálov stoeným stonkem

v lupénky erven a zelen stínované se vyvíjejícím
;
pozadí modré (obr. 96.).

Podobné iniciálky na list 55 a ^ (P), 132 # jí (D) 155 a /i (C) icbr. 97.).

Xa list 38 a a : iniciálka D vyplnná uvnit velikým pouptem
;
podobná

iniciálka na list 74^-p* (Pí, list 91 a a (D).

Xa list 115 a fi iniciálka Q uvnit spirálov se vinoucími stonky

s lupeny a pupenci ; dole drak.

hr[immnvammvtí.avLSceiuhX Á
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Na list 17o(7« iniciálka S v podob draka v ladné rozvilinj

kove, lupénky a pupenci ozdobei vyvíjející, (obr. 9í

Stol XII.. druhá pol.

21. iJ 26.).

PLI'.N.\I\ll \l. (Srvn. Neuwirth, Gesch. der christl. Kunst in Bohm.

bis zum Aussterb. d. Pemysliden, str 441.)

Desky (24*5 cm šir., 32 5 cm vys.), na zpsob devné krabice, nyní

ervotoinou znan poško-

zené. Pední -1 :ska upn.st.vd ~
irUl ^sf^Simi *{* <** gíOí^H

a v rozích znan v\ hlou-

bená, bývala patrn druhdy

pokryta kovovými schrán-

kami ostatkovými ; nyní

jest holá.

Na zadní stran pední

desky pilepena pergame-

nová cedulka s nápisem

z konce XIV. stol.: »In isto

plenario ex alia parte ha-

bentur sanctae reliquiae

:

primo Agnus Dei, parti-

cula . .. sancti Stcphani re^is

Ungariae, de . . . ubi crux

\pi stetit, de terra Dominici

sepuleri, de peplo sanctae

Mariae, de tun . . . Domini,

Sancti Marci, de statua, ubi

X j
> fuit fla^ellatus, de tuni-

ca s. Iohannis evan^elistae, ° ,,r
-
98

'
Aue-"-* ^ civita<e Dei secunda pars

.
iniciálka s.

sancti Wenceslai, Magda-

lenae, Andrcae, Palmacii, Bennonis et plures aliae reliquiae Et in angulis

reliquiae sanctorum evan^clistarum, scilicet Mathei, Marci, Lue et Johannis.

Na po stol. XVIII. pipsáno dole: » Reliquiae praecedenter inume-

ratae šunt in . . . S. Met. Eccl. Prag. A° 1712.'

Uvnit rukopis pergamenový 21 cm šir., 26'5 cm vj

Na list I napsáno: »Anno Xpi 1540 post octavam sanctorum Inno-

centum renovatum est hoc plenarium et novo nigro Axamito obductum

per Laurencium Tynensem huius sanctae Pragensis Ecclesiae canonicum

et sacristanum.*

List 2/r. iniciálka J. Obrysy její tvoi páska nebarevná, ervenými

konturami ohraniená, jejíž rovnobžné ásti dvakráte navzájem eménko-

ái1\ntmw5F<tfcuumardí chubea



tak i pi konci hoejším navzájem jsou spleteny

ave /vbíhají. Na list 40: lnic. V vyplnná ornamenty listo-

lenými pérem barvou ervenou.

tUS crt" ti

flvllmn eu

fcotait ciui

ttr niríui

má nim i

piiirape?

Mcimbm

Obr. 99. Plenarium z XIII. stol. Iniciálka C.

<V
cuu

Ttgl

fiiei
5

Ly- .. j

ices

Obr. 100. Plenarium z XIII. stol.

Iniciálka J.

Iniciálky podružné modré, nitkovým ornamentem obklopené. Nkteré
vtší zoubkovaným nebo prostým bílým proužkem svismo se táhnoucím
rozdleny jsou na dv ple, z nichž jedna jest modrá, druhá ervená (viz

obr. 99. a 100.).



89

List 6(>: na okraji iniciálka I v podob draka erven konturovaného;

podobná iniciálka na list 49i < modro-ervená).

Listem 74 poínají se notované perikopy evangelijní.

Na list 826 a 83a iniciálky z á>ti modrou, z ásti zelenou barvou

vyplnné a nitkovou ornamentací týchž barev obklopené.

Na konci (1. 89/>) dole napsáno: -Anno Dominicae incarnationis

Milí. cc lni° libellus iste seriptus est sub Wencezlao Rege MU Bohemorum
a Xicolao Pragensi episcopo XXIII. Perfectu> est autem IX. kl. Julii

Nejníže pipsáno: »Hunc librum invenit P. Thomas Berghauer, p. t. capell.

Rmi Dni Decani Pauli Axlar 171U.

qs.íx*-^^^* f*~ i*-"*

...X^v

>i> ÍV

Obr. 101. Nicolai de Lira super Pentateuchum. Vyobrazení archy úmluvy.

22. (sign. A 27.).

Rkp. papírový, obsahující tyto spisy:

1. NICOLAI DE LIRA SUPER PENTATEUCHUM ET

SUPER JOSUE — JOB. 2. Biblia beatissimae Virginis Mariae. 3. Ex-

j)Ositio terminorum difficiliorum bibliae Alberti. 4. Tractatus de corpore

Xpi qui et speculum inseribitur. 5. Epištola beati Bernardi de Xpi corpore.

6. Tractatulus de curru Dei. 7. Tractatulus de curru diaboli. 8. Stella

clericorum. 9. Vita cuiusdam philosophi nomine Secundi.

Stran 425.

Formát: 21 cm sir., 33 cm vys.

Vazba hndá, do níž vtlaeny drobné stilisované gotické lilie v koso-

tvercových polích.

Iniciálky lupenové, celkem jednoduché.

Na list \Ab: dva obrázky lodi Xoemovy.



archy úmluvy; rovnž na list 84 au. (Viz

chleb obtních; na list 843/3: sedmiramenný

rovnž svícen sedmiramenný, jinak ozdobený; na

tni; na list 89a /J: veleknz (viz obr. 102.); na list

i zpsob gotických kružeb zakonené).

Na list 166 poznámka: »Finis in

irt« trtyriJT**) ("T^^JfJ '••ff***1] die sanctae Julianae virginis ac martyris

**<* j».4^tft kU f-^f
1

^ gloriosae Anno Domini M qc lxvnii .

Na list 196 óu: » Explicit postilla

Nicolai de Lira super librum Ruth

doniinica Judica quae dicitur in pas-

sione Domini Anno Domini lxvim in

Nova Plzna.«

Xa listé 250 b$\ » Explicit postilla

Nicolai de Lira super tertium librum

regis feria III
a ante festm sancti Urbani

et ipso die domm Nove Plzn cum
ceteris baronibus catholicis venerunt

de sinodo Olomucensi a Serenissimo

Rege Ungariae ac Bohemiae electo

Anno Dni etc. Ixviin.*

Na konci celé knihy letopoet

1SA0 (1470).

23. (sign. A XXVIII., 2.).

PRIMA SECUNDAE BEATI
THOMAE.

Formát : 2117 cm šir., 32'9 cm vys.

Desky hndou kozí potažené
Obr. 102. Nicolai de Lira Super Pentateuchum.

Vyobrazení veleknze.

a vtlaenou ornamentací ozdobené

:

Kolkolem obdélníkové orámování, v nmž se opakují slova „arje maria".

Vnitní plocha obklopena kosotvereky, v nichž po hoícím srdci. Uvnit
rozdlena plocha dvojnásobnými rýhami v jednotlivá kosotverená pole,

v nichž orlice s korunou na hlav. V rozích a uprosted jednoduché

puklice. (Viz obr. 103.

)

Xa pidešti napsáno: liber mavi mhannis hevitctuTO. uN USIboge.

Rkp. papírový.

Stránka 1 iniciálka Q zelená, rozv^linová, žlut konturovaná; uvnit

na erném pozadí zlatý ladn se vinoucí ornament spirálový. ást iniciály

táhne se po stran hluboko dol a vyvíjí se v pestré stonkové rozviliny.

(Viz obr. 104.;

Písmo zbžné, neúhledné. — Stol. XV. 2 pol.



bi. 103. Prima secundae b. Thomae :
Vazba.
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24. (sign. -i XXVIII. 3.).

B. THOMAE SUMMAE SE-

(SlJNDA SECUNDAE.
Formát: 21 c/« sir., 32 5 rw vys.

Vazba : Desky hndou kozí pota-

žeoé. Kolem okraje vinoucí se úponkový

ornament; uprosted nho nahoe: 1JÍ)S.

Vnitní plocha vyplnna ladn se pro-

plétajícím ornamentem stuhovým, koso-

tveren se kižujícím; v polích tak

vzniklých kruhové medaillonky s heral-

dickými orlicemi. (Viz obr. 105.)

Rkp. na perg.
;

písmo jako ve

svazku pedešlém.

Stránka 1 : iniciálka P ržová

;

v kolmé její ásti listoví kolem stonku

se vinoucí ; v ásti vypouklé vousatá

tvá v gotické lupení pecházející

;

vše to rouge en rouge malováno. Vnitní

plocha iniciálky zlat mížkována; vpr-
sených bodech zlaté kroužky, v nichž

malé modré rosetky ; v polích mížko-

váním vzniklých na hndém pozadí pod

sebou adou ptilisté ržice modré

a zelené. Vnjší pozadí zlacené, zelené

orámované. Po stran dol kolmý ze-

lený prut, od nhož odvtvuje se na

dolejším okraji pestrá, ladn vinutá

vtvice lupenová, na níž sedí pjící

pták. ÍViz obr. 106.)

Na konci knihy ervený nápis

:

(El líc ep finis I)
9 2a

>

2 C
bít flmmc.

Jftnno ab JnrarnacúmE bonmi HOilhino

quabringEÍBjtmD RwaiuTuno primu bt

tmo lit laus beo. JRmcn.

25. (sign. A 32.).

SPECULUM HUMANAE
SALVATIONIS. (A). eská práce

Obr. 104. Prima secundae b. Thomae. Iniciálka Q. Z 1. poloVÍCC XII V. Století.



Obr. 105. R. Thomae. Summae secunda secundae. Vazl>a.
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Obr 106. B. lhomae Summae secunda secundae. Strana 1.
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Desky devné, bílou kozí potažené, v rozích rýhovanými polokul.. vi-

tými puklicemi opatené.

Formát: 23'3 cm ši., 32 cm vys.

Na list 1 a—3a napsán drobným gotickým písmem trojsloupcov
úvod a obsah knihy;

Od listu 31) poínajíc, jest každá stránka rozdlena ve dva sloupce;

hoejší ást každého sloupce zaujímá tvercový obrázek, dolejši veršovaný
latinský text.

List 36a: perem slabé pouze v obrysech naznaeny obrázek trnícího

Spasitele.

4 T T T T '

Mi-'
'

' : li

í i ::
(jk

JAL
a

Obr. 107. Speculum humanae salvationis (A). Stvoení Evy.

List 3^/i: stvoení Evy, obrázek dosti pelivé barvami provedený.

V dolejší ásti napí ležící Adam; za ním stojí Bh nad ním sklonný
a drobnou postaviku Evy z jeho boku vyjímající. Pozadí ržové, pi
okrajích drobným bílým liliovým ornamentem ozdobené, po celé ploše pak
vždy temi tekami poseté. Orámování zelené. (Viz obr. 10'

List 4a a: Kristus žehná Adamovi a Ev. Uprosted en facc Bh
držící v rukou svých ruce Adama a Evy, jež po obou jeho stranách stoji.

Pozadí modré, bílým tekovaným ornamentem oživené, orámování ržové.

Provedení znan hrubší nežli obrázku »Stvoení Evy . (Viz obr. 108.)

List 4 a ji: Pokušení Evy: v právo ábel v podob zeleného draka

s pknou bezvousou tváí lidskou; vlevo proti nmu Eva. Pozadí modré,

hrub bílou barvou potekované. (Viz obr. 108.)
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. a Eva jedí se stromu »zapovzeného «, uprosted

strom zelený s velkými ervenými plody; kolem pn ovinut modrý had.

V právo Adam, v levo Eva oba s jablky v ruce. Pozadí tmavorudé. (Viz

obr. I

Lisl 4 ,< Vyhnáni Adama a Evy z ráje. Kontury ervenou a hndou
barvou, plochy vyplnny slabými barevnými tóny. Pozadí zelené, hrubým

erveným úponkovitým ornamentem oživené. (Viz obr. 109.)

List 5aa. Rodina Adama a Evy: pod strání sedí Eva u peslice

;

kojíc zárove jedno dítko
;
po levici stojí druhý hoch. Za ním kotel

s ohnm, v nmž postaveny dv nádoby. Vedle Evy stojí kolébka. Na
svahu strán pracuje Adam kosou požínaje byliny. Obrysy kresleny pérem;

jednotlivé plochy vyplnny barvou neodstínnou. Pozadí modré.

- 1 ttfCftfi ttifmii lrttrtu* antr nutí mn<nnamt» nn*-i<nr«i**+r*<K*&CM,a+, t+n AUnttut*~+. ,\

Obr. 108. Speculum humanae salvationis (A). »Bh žehná Adamovi a Ev. a ^Pokušení Evy .

List 5 a (i. Noe v arše. Na loce vžovitá stavba, z jejíhož okna vy-

hledá Noe. V levo piléhající holubice. Dole vlny naznaeny jen obrysy

pérovými.

List 5 ba. Zvstování narození Manina Jáchymovi.

List 5 bii. Sen Astyagv. Oba tyto obrázky provedeny pérovými

obrysy; jednotlivé plochy pokryty barvami.

List 6b a. »Hortus conclusus* na zpsob kruhové bašty s cimbuím.
List 6^/3. Balaam a andl.

List 6bu. Narození P. Marie.

List 6 b [i. »Virgo Jesse«.

List 7 au. » Porta clausa«. Veškery tyto obrázky provedeny pérovými
obrysy a položeny barvou. Pozadí barevné, obyejn hrub potekované.

List 7<z/i Místo pro obrázek urené prázdné.
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List l>u. Obtování P. Marie ve chrán

List 7b§. *Mensa Solis in fabula< dva rybái vylovují zlatý stl,

jejž obtovali slunci).

I ,ist 8 <7 a. Jefte obtuje svoji dceru.

List 8«/3. Královna perská s visut zahrady se rozhlíží.

List 8- a. Zasnoubeni P. Maric se sv. [osefem.

Li>t 8^/3. Zasnoubení Tobiáše a Sáry.

Veškery tyto obrázky nakresleny v pérových obrysech a položeny
barvou.

Další obrázky poínajíc str. 9 a jsou provedeny toliko v obrysech

pérových.

íl

jlpcnmmp ftiunum?rpibife tjotnctn tiorwnftiur íiuug rto6 rffpidjiiinniií f: amarus 6usa*

Obr. 109. Speculum humanae salvationis (A). «Adam a Eva jedí se stromu zapovzeného< a Vyhnání
Adama a Evy z ráje .

List 9aa Vž »Baris«, 9^/3 Vž Davidova, 9ba Zvstování P. Marie,

9b jí Mojžíš ped hoícím keem, 10a a Rouno Gedeonovo, lOají Rebeka
a Eliezer, lOba Narození Pán, 10Z»/j (viz obr. 1 10.) Sen íšníka Faraónova

(viz obr. 110.;, Wau Prut Aronv, lla/i Octavianus a Sibilla, 11Z>« Kla-

nní se sv. tí král, 11 btf Tem králm zjevuje se hvzda, Yla a Ti ozbro-

jenci pinášejí Davidovi ve džbánech vodu ze studnice Betleem, \2a$ Trn
Salamounv, \2b a Obtování P. Ježíše ve chrám, 12^/3 Archa úmluvy,

13<7« Sedmiramenný svícen, naznaen jen slabými obrysy tužkou, \2>afi

Obtování Samuela, 13ba Útk do Egypta, 13^/3 Panna s dítkem, domnlá
modla Egypanv, Wau Malý Mojžíš korunu Faraónovu na zem hodil

a z podaného mu eavého uhlí kus do úst bére, 14-0/3 Sen Nabuchodono-
soruv, Wbu kest Pán

}
14 b

t
i umývadlo »mdné moe*, 15au Xaaman

umývá se v Jordán, 15 a /i Židé s archou procházejí suchým eištm
Soupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II., 2. 7



ní P.Ježíše (viz obr. lil.), 1 5 Z> /i Daniel hubí draka

avid zabíjí Goliáše, 160/3 David zabíjí medvda
aha. lo •<. Marie Magdalena umývá Ježíši nohy, 16/>ii Manasses v zalán.

17. mi Návrat marnotratného syna, 11 a ji David a prorok Nathan, 1 7 /*

«

Slavný vjezd Kristv do Jerusalema, 17 h jí Jeremiáš pláe nad troskami

Jerusalema, IBaa Vítání Davida, jenž se vrací s hlavou Goliášovou, 18<r/i

Heliodorus od andlu mrskán, 18 A a Poslední veee, 18^/3 Padání

manny s nebe, I9aa Židé jedí beránka velikononího, 19^/3 Melchiscdech

a Abraham, 19 ba Žoldnéi ped Kristem klesají k zemi, 19 6 (i Samson
elistí oslií pobíjí nepátely, 20a a Samgar pobíjí nepátely radlicí, 20a [i

David pobíjí nepátely, 20ba Jidáš políbením zrazuje Krista, 20Z>/3 Joab

j Jl^tnrmirHpiiulo miDuurtfcqnttuqiaonc aunumrtrpoinumrfoinyím fuc UlK\atm*a

Obr. 110. Speculum humanae salvationis. » Narození Pánc a »Sen íšníka Faraonovac.

pozdravuje Amasa a vráží mu me do tla, 21 a a Saul vrhá kopím po

Davidovi, 21 a Kain vybízí Ábela, aby s ním vyšel na pole a zabíjí jej,

21ba Kristus polikován, 21Z>/j Hur od Žid trýznn, 22aa Chám posmívá

se svému otci, 22 a ji Filištíné posmívají se Samsonovi ke sloupu piváza-

nému, 22 ó a biování Ježíše, 22 b [i Achior ke stromu pivázán, 23 a a

Lámech trýznn od žen svých, 23 a (i Job vysmíván svou ženou a biován
satanem, 23 ha Kristus trním korunován, 23^ /i Souložnice králova snímá

mu korunu s hlavy a sob ji na hlavu staví, 24a a Semej posmívá se

Davidovi, 24 a ii Amon, král Ammonitv zneuctívá posly Davidovy, 24 ha

Kristus nese kíž, 24 h jí Isák, nesa díví, jde s otcem svým na horu Moria,

25 a a Vinai usmrcují syna pána vinice, 25 a /3 Vyzvdai vracejí se ze zem
zaslíbené s hroznem na tyi, 25 ha Ježíš na kíž pibíjen, 25 h /i Jubal

a Tubalkain pi práci, 26 a a lsaiáš pilou rozezán, 26afi Král moabský
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zabíjí syna svého na hradbách mstských, 266 a Kristus na kíži mezi

dvma lotry. 266/3 Sen Nabuchodonosorv o stromu, 27 au Král Kodrus,

27</p Eleazar usmrcuje bitevního slona, 27/>« Kristus na kíži; v právo

vojín probodávající mu bok, v levo žoldné podávaje mu na ttin namo-
enou houbu. Kolkolem žoldnéi posmívají se Kristu; v zadu s každé

strany po jednom jezdci. 27 A,; Michol posmívající se Davidovi, 28 a

u

smrt Absolonova, 28tf/3 král Lvilmerodach rozsekává tlo svého otce,

286a snímání Krista s kíže, 28 6/3 K Jakubovi picházejí dva synové jeho

nesouce sukni Josefovu, 29 au Adam a Eva drží mrtvolu Ábelovu, 29a§
Noemi se snachami svými.

lUpttmrartpttft mmátflimo ffmfbflípntf JI rnuaiiommii tri

Obr. 111. Speculutn humanae salvationis. »Pokušení P. Ježíše a Paniel hubí draka

Od stránky 29 b— 32 a jsou místo obrázk jen zbžné nástiny tužkou.

List 29 b a P. Maria oplakává smrt syna svého, 29 b ,i David do-

provází mrtvolu Abnerovu, 30 a u Synové Jakubovi spouštjí bratra svého

Josefa do cisterny, 30 ^ /i Uvržení Jonáše do moe, 30b a Ve tyech adách
nad sebou znázornno pedpeklí, oistec, peklo nektátek, peklo ^avržencv,

30 b (i Ti mládenci v peci ohnivé, 30 a a Andl pináší Danielovi ve lví jám
potravu, 31 a ii Pštros Salamounv vysvobozuje mlád své ze sklenné
schránky krví erva, 316a Zmrtvýchvstavší Kristus potírá ábla, 31 b p

1

Banaias zabíjí lva, 32 au Samson rozdírá tlamu lva, 32 a $ Aod pro-

bodává Eglona, 32 6 a Maria nástroji umuení potírá ábla, 32 b p" Judita

stíná Holoferna.

Stránky 33 a—51 jsou bez obrázku.

Od stránky 52a— 83 b Lira super Matheum.



Obr. 112. Výklad na zjevení sv. Jana. Vazba.
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Obr. 113. Prima pars bibliae. Sv. Jeroným.
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Obr. 114. Prima pars bibliae. Iniciálka I s postavou Kristovou.

Formát: 21 7X325 cm.

Vazba : Desky pota-

ženy žlutou kozí. Deska

pední ozdobena renais-

sanními tlaenými ozdo-

bami ; uprosted nejsv.

Trojice v kruhovém vnci.

Nahoe vytlaen nápis:

WIKLAD NA ZGEWENIE
S. IANA. (Viz obr. 112.)

Rkp. papírový. Písmo

dvojsloupcové, dosti ú-

hledné ; iniciálky ervené,

jednoduché.

Na konci: JmtS (Eur-

nanic JRimo biti 1528 bis

©. ©alli se flf VI ct m-

cepíu ff V.

27. (sign. A XLVIII.).

PRIMA PARS
BIBLIAE (Genesis —
Psalterium).

Formát : 22'6 cm sir.,

31 '5 cm vys.

Vazba : Desky pota-

ženy žlutou kozí, do níž

na okraji vtlaena ada
dvouocasých lv v koso-

tverených polích, v ko-

sotvercované pak ploše

stední stídav heral-

dická orlice, pelikán nad

hnízdem, a drak mezi

hvzdami. Uprosted a

v rozích mosazné kování
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s vytepaným lupenovým ornamentem. Pidržovadla spon na pední stran

ozdobena vytepaným jelenem, na zadní stran heraldickou orlicí.

Rkp. papírový. 311 listu. Na list ia zaujímá hoejší polovici iniciálka

F, zeleným, vlnit se vinoucím lupením vyplnná. I 'vnit -v. Jeroným u pultu

sedící; ped ním lev. Pozadí šedohnd, zlatým filigránovým vzorem oživené.

(Obr. 113.1

List 5aa iniciálka I modrá, rozvilinová; ped ní postava Krista se

zlatou koulí v ruce. Cípy iniciály pecházejí v okrajové pestré lupeny.

Pozadí zlaté, orámování zelené. (Obr. 114.)

Cd6 « pCn* vitnov nvttt ^»tic>n <C"t\í »ic>

*j\-).>G».r HcvloKie fnnuti- fi&v fuí»i

lotuC4p«U«;
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.
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ItJ* «"*»*** i pMU."* «Ov»m.iw\/<lfcw» <uo*i&»\

«v6^>o*0tvt %*ftrt" «nowy|CuVii<*>»c»riat:
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p«&<%£nrmAs»

Obr. 115. Prima pars bibliae. Iniciálka P na list 113.

List 29 a jí iniciálka H(aec šunt nomina) ržová, rozvilinová, podobné

na list 49 b a Ulocavit Moysen), 63 a a Líocutus est Dns), 82a a H(ec

šunt verba), 99/>/i T(andem), 100a a E(t factum est), 113 P(ost mortem

Josu) (viz obr. 115.), 128a/j V(iginti duas), I29a/j F(uit), 147ap" F(actum

est), 161 a (i Eit rex David), 178aa P(revaricatus est), 280^« B(eatus

vir). — Druhá pol. XV. stol.

28. (sign. A XLVIII. 2.).

SECVXDA PARS BIBLIAE.
Formát: 22 X 31*7 cm.

Vazba: Desky potaženy žlutou kozí, do níž vtlaeny rzné ozdoby:

na okraji heraldití lvové; v ploše stední, kosotveren rozdlené, heral-

dické orlice, pelikáni krmící mláata a j.
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T, 1*1 a P, 13a M a V, 17 a O, 49,/ N, 73<7 I,

) a j. z lupen komponované, zlatými ornamenty

uvnit vypln« ..krajích nkterých listu pestré rozviliny, jež místy

z iniciálek samých s< vyvíjejí.

Rkp. papírový. Druhá pol. XV. stol.

29. sign. A LI.).

PRIMA PARS BIBLIAE AD REGUM.
Formát: 21 «w sir., 32 5 cm vys.

ha: Desky potaženy žlutohndou, prostými rýhami ozdobenou

kozí ; v rozích rýhované

puklice polokulovité.

Rkp. papírový. Písmo

jednosloupcové nepíliš ú-

hledné, vlhkostí znan po-

škozené.

Na stránce 1. obrázek

biskupa sedícího a do roze-

vené knihy ukazujícího.

Pozadí modré, orámování

zelené.

Stol. XV., 1. pol.

30. (sign. A LV. 2.).

BIBLIA AB ESAIA
USO AD FINEM,

obr. 116. Bible sign. a lv. iniciáika x. Formát : 22 X 28'4 cm.

Vazba neozdobná.

Rukopis vtšinou papírový (jen nkteré listy pergamenové). Písmo

nepíliš úhledné. Iniciálky hrubé, ale dosti zajímavé. Jsou rznobarevné,

vždy ornamentálními záezy ve dvé dlené a v každé polovici jinou barvou

vyplnné. Uvnit vykresleny pérovými obrysy rzné postavy a zhruba

ervenými a žlutými tóny pomalovány. (Viz obr. 116. a 117.)

Stol. XIV., sted.

31. (sign. A LVU. 1.)

CODEX OSTROVIENSIS (ŽALTÁ). Srvn.A. Patera vasop.
es. Musea LIL (1878) str. 289—294.

J. Emler, Zprávy o zasedání kr. .
spol. nauk 1878, 346.

Vazba jednoduchá. Desky potaženy ervenou kozí, do níž pi okrajích

a úhlopín vtlaeny prosté rýhy. Formát: 20 2 cm šir., 30'9 cm vys. Rukopis

pergamenový z prvé pol. XIII. stol. eská práce.

cámé ú&icxx Mt£t& úSiuum
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ty 1 -6 obsahují kalendárium. Na každé stránce nahoe v pravém

rohu pismeno K zlaté, erven konturované, zelené vyplnné a po stranách

mode ohraniené.

List 8 na poátku úvodních modliteb iniciálka H zlatá, erven kon-

turovaná s pozadím zeleno-

modrým.

List Wd celostránkový

obraz 14 cm sir., 22*7 cm

vys. » trnící Madonna*.

Rámec na zpsob románské

arkády. Sloupky zelenožlut

a mode žilkované mají pat-

ky i hlavice ervené s ržo-

vým lupenovým ornamen-

tem. Oblouk arkády ruml-

kový, bílými kroužky oži-

vený. Po stranách nad sloup-

ky kolmé výbžky dvma
tóny ržové barvy položené,

mající podobu vížek s er-

nými okénky a s modrobílou

báovitou vížkou. Uprosted

nad stedem arkádového

oblouku široká nízká vížka

ržová s vyzlacenými okénky

a se zelenou lupenovitou

stíškou, zlatým, erven
obroubeným knoflíkem za-

konenou. Od stední této

vížky k obma postranním

vížkám jde na každé stran

trojzubé cimbuí, zelenou

barvou až k oblouku ar-

kády vyplnné. S oblouku

arkády splývá po obou

stranách zelená záslonka

kolem postranních sloupk ovinutá. Uprosted Madonna cn face na

nízkém stolci bez opradla sedící, nohy o nízkou podnožku majíc openy.

Na levém lokti chová sedícího Ježíška, v pravé drží zlaté jablíko. Inkarnát

bled ržový se silnjším kruhovým nádechem uprosted tváí. Kontury

ástek tlových ervené. S hlavy .Madony splývá tmavomodrý šat na

ramena její a po pás ji zahaluje, splývaje uprosted nohou v úzkém v asy

složeném pruhu tém až k zemi. Dolejší roucho ržové, tmavoerven

stínované, bílými šípovitými ornamentky poseté a širokým zeleným pásem

tnot& noctC #c-<

pvnxirsx ftmfrtnfi l<n

Obr. 117. Bible sign. A LV. Iniciálka I'.



ito roucha nejníže vynívá jen malá ást roucha

bílého, v bohat stínované záhyby upraveného. Stevíce ervené

s bílým pruhem uprosted. Podnož zelená s ervenou obrubou. Ježíšek

o kolena sahající košilkou, má pravici položenu za

krkem Madonniným až na pravé její ránu-; levou chápe se její tváe.

<me *

e.
*

——

i

ú

c r v ko

betou re-sníe-nefl

^$e<lmtcge' domrra

uotanras eiV*niír

^aiiidnabnurdt^acTioch!;- 6! r enctam

Obr. 118. Kodex Ostrovský list 11 a.

Tváe schematické, bezvýrazné. Svatozá Madonny zelená, svatozá
Jesulátka tmavomodrá s ervenými kížovými paprsky. Veškero pozadí
siln hladce vyzlaceno. (Viz píloha IV.)

List 11 a. Na poátku žalmu »Beatus vir atd.« veliká, Yá cm vysoká
iniciálka zlatá, erven konturovaná, s pozadím dílem tmavomodrým, dílem
zeleným. (Obr. 118.)

List 46b. Celostránkový obraz 14 cm sir., 19'6 tni vys. Orámování
obdélníkové; postranní jeho ásti ervenobílé s erným pérem kresleným

kosotverenými a kroužkovými ornamentky; hoejší ást svtle žlutá





Ou.srcttHo ww& veufccr ftpteuai pamft-
''u mián nA» uatct*- et> tu tután (Uu mátc;

Kodex Ostrovský list 10 b.
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mnm$ xpunos tmia uoluraair cuítocfv ce'ad

^mci^^SkátnMa^

Obr. 119. Kodex Ostrovský list 46.



dolejší žlutá s radou ladn prohnutých v stiliso-

jtonk. Podél všech stran orámování táhne se

ed ervený, ern konturovaný kíž, na nmž
eleném obdélníkovém suppedaneu; ruce jeho vodo-

rovní imenech kíže. Hlava ervenohndým, ern konturo-

vaným vli krytá, naklonna jest k pravému rameni. Kontury oblieje

i krátký vous naznaeny barvou hndoervenou. Obrysy tla naznaeny

! dou; inkarnát tém bílý, jemn hnd stínovaný. Kolem

hlavy gloriola modrobílá se zlatými paprsk)' kížovými. Kolem bok Spasite-

li suknika svtlemodrá, ržov stínovaná, v hojné asy složená, s er-

venou podšívkou. V právo u kíže

stojící Madonna. S hlavy splývá

jí svtleervený, tmavoervenými

arami stínovaný šat pes ramena

a ruce po stranách dol. Pod

tímto rouchem tmavomodrá tu-

nika erveným vodorovným pásem

obroubená, nejníže ást bílého,

erven konturovaného a stíno-

vaného roucha. Obuv erná s er-

veným pruhem stedem vedoucím.

Svatozá zelená. Ruce má Ma-

donna na prsou sepjaty tak, že

levice pravici obemyká. V levo

u kíže sv. Jan prostovlasý, se

svtlehndými, erven konturo-

vanými kadeemi. Pláš jeho

svtleržový, spodní roucho svtle-

zeiené s tmavoervenou zástrou.

Nohy bosé. Pravice spoívá na prsou, levice tímá zavenou knihu. Po-

zadí siln vyzlacené. Na nm v pravém hoejším rohu naznaeno bílou

barvou slunce s erveným stedem; v rohu levém namalován podobn
msíc. (Obr. 119.)

List 47 a. Veliká iniciála Q (na poátku žalmu >Ouid gloriaris in ma-
licia

) zlacená, erven konturovaná, uprosted bohatou spletí stonkovou
a lupenovou vyplnná; pozadí modré a zelené.

List 51/^. Malá iniciálka D zlacená, erven konturovaná, zajímav
komponovaná s postavou jelena uprosted. (Obr. 120.)

List 62 a. Na poátku žalmu »Ut quid Deus repulisti* iniciálka U;
prvá prohnutá její ást v podob draka dol obráceného hryzoucího do
lupenové ásti druhé; uvnit sple stonková; vše to provedeno pestrými

barvami; pozadí zlacené.

List 72. Na poátku žalmu »Inclina Domine aurem tuam* malá
iniciálka I zlatá, erven konturovaná, ze dvou do sebe hákovit zasahu-

Obr. 120. Kodex Ostrovský. Iniciálka D.
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< i|,r 121. Kodex Ostrovský. Nejsvtjsí Trojice.

jících, v lupeny vybíhajících ástí kolmých složená
;
pozadí dílem modré,

dílem zelené.

List 83a. Celostránkový obraz (13'7 cm šir., 193 cm vys.) nejsvtjší

Trojice: Duh Otec na duze v mandorle sedící drží kruhovou desku, na

níž poprsí Kristovo; mezi touto deskou a tváí Boha Otce holubice. Orá-
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provedeno v nkolika tónech, tak že z barvy

se tóny ržovými v barvu bílou. Vnitní orámováni

svtlemodré S tmavomodrým jed-

noduchým vzorkováním. Rohy

mezi obdélníkovým tímto orámo-

váním a mandorlou vyplnny

symbolyty evangelist na tmavo-

ervené, bíle ídce potekované

pd. Mandorla zevn erveno-

rflžová, uvnit tmavomodrá. Vnitní

plocha její, pozadí obrazu nejsv.

Trojice tvoící, zlatá ; na ní bílá

písmena A oj. Duha, na níž Bh
Otec sedí, jest bíložlutá. ásti

tlové Boha Otce, jakož i obrysy

holubice jsou erven konturo-

ván}' ; tlové ásti Krista jakož

i obrysy ostatní erné. Vlas Boha

Otce rusý, Boha Syna svtlehndý.

Svrchní roucho Boha Otce tmavo-

modré, tunika fialovervená (V;z

obr. 121.)

List 83 b. Na poátku žalmu »Domine exaudi oracionem meam et

clamor meus ad te veniat* veliká iniciálka D s pestrou spirálovou spletí

stonkovou uvnit; vnitní pozadí její zlaté, vnjší modré. (Obr. 122.)

List 94 #. Na poátku žalmu

Obr. 122. Kodex Ostrovský. Iniciálka D.

>Dixit Dominus Domino meo« ini-

ciálka D, pestrou stonkovou spletí

vyplnná, se zlatým pozadím.

List 96. Malá pestrá iniciálka I.

List 109 a. Na poátku žalmu

>De profundis* iniciálka D zlatá;

uvnit na hndoerveném pozadí

kolmý zlatý pruh s pestrou rosetou

uprosted; po stranách u iniciály

modré a zelené lupenové laloky.

List 110£. Iniciálka L zlacená,

erven konturovaná.

List 113. Na poátku žalmu

-Domine probasti* iniciálka D zlatá,

po stranách ržovými lupeny z ásti

zakrytá ; uprosted pestré lupenovité laloky.

List Yl\b. Na poátku žalmu »Confitebor tibi* iniciálka C zlacená,

erven konturovaná, s erveným pozadím, na nmž kolmé svtležluté

oce

acbntn

ŠTmdwtorramiTicti

Obr. 123. Kodex Ostrovský. Iniciálka D.
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Obr. 124. eský žaltá: li^t 1 a.

bevno, k jehož stedu jdou dv jiná kosmo pes sebe; mezi nimi pestré

lupeny lalokové.

List 132. Na poátku litanií iniciálka K ervená, obrysová se zeleným

pozadím.
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Obr. 125. eský žaltá. Iniciálka H.

Až do listu 151 jde

ást románská. Listem

152 poínaje jde ást go-

tická (»Cantica dominicis

diebus«) s jednoduchými

ervenými iniciálkami. Go-

tická tato vložka sahá až

k listu 195 incl.

Listem 196 poíná

se opt ást románská

( » Incipit cursus sanctae

Mariae*). Na poátku

jejím velice vkusná ob-

rysová iniciála D ervená,

vyplnná výborn kresle-

ným spirálovým orna-

mentem s komponovaným

stojícím ptákem. (Obr.

123.) ást tato zaujímá

13 list.

Celý kodex má 208

list.

32. (sign. A LVU 3.).

ESKÝ ŽALTÁ
s pipojenými kantiky, vý-

kladem na Ote náš a p.

Formát: 2L5 X 30"5

cm. Vazba neúhledná.

Rkp. papírový (265

list), velikou minuskulí

gotickou psaný.

List \a inic. B modrá,

z bíle konturovaných lu-

pen komponovaná, uvnit

zlatými filigránovými roz-

vilinami na tmavohndé

pd ozdobená, zelen orá-

movaná.Z levého dolejšího

rohu stránky vychází vt-

vice na dvé se dlící a v lu-

penové rozviliny okrajové

se vyvíjející. (Obr. 124.)
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List 24 b inic. H zelená, na okraji listu v pestré zkadeené listy pe-
cházející. (Viz <>l>r. 125.)

Podobné iniciálky na list 39 /> (R ), 53 4 (R), 68/; (S), 86 /> (W),

103.7 (Z), 120./ (R), 158/; (P), \l%a {B ,
i95a (N), 205 (Ni.

Po. XVI. stol.

Obr. 126. Novum testamentm. Sv. ti králové.

33. (sign. A LlXg).

NOVUM TESTAMENTM
(s tmito pídavky: 1. Sumula de

tribus punctis rcligionis Xpianae utilis et bona pro predicatoribus, addita

statutis synodalibus.« 2. »Regula monachorum et cruciferorum.* 3. Výatek
ze spisu »De aeterna sapientia*. 4. »Declaratio seu statutm generalis con-

cilii Constantiensis. Anno D. MCCCCXVIIL- 5. »Rescriptum epistolae de
Constantia ad Barones Boemiae* a j.

Formát: 21 X 315 cm.

Vazba: tmavohndá kže s vtlaenými ornamentky: stylisované dla-

nité listy v kosotverených polích, heraldické orlice v polích kruhových
a pod.

Soupis památek hist. a umi. I'raha, Hradany II., 2. o
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Obr. 127. Apocalypsis. Obraz na stran 1 b.

Na druhé stran pední desky napsáno: » Liber mgri Procopii de

Cladrub, sacrae theologiae proffesoris, decani ecclae pragen.«

Rkp. papírový.

Toliko první list pi deskách jest pergamenový; na nm na druhé

stran polovici celé stránky zaujímá obraz »sv. tí králové holdující Je-

žíškovi « : vlevo sedí Madonna s Jezulátkem na klín, ped nimi ve znan
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menším mítku keslem- postavy sv. tí králv. Pozadí ervené, orámování

nožluté < Viz obr. 126.)

\
T

textu iniciálky modré, nitkovou ervenou ornamentací vyplnné
i obklopené, celkem hrubé provedené.

íivamtífc

Twmbitó

imaiXri

cicus
eremufc

MMV&l
p^ illo r-4

%wuf
íMnrrtó-i

jjhigpjf

u^ninci

faplós íi

wciftiili

afinám,

Inm dli

Obr. 128. Epistolae et evangelia. Iniciálka F na listu 1 ij.

Xa konci: »Iste liber est Blasconis presbytei de Dobrzano plebani

de Chwalenicz, quem conseripsit anno Dni M° cccc xxxv prgen. dioec.«

Xa listu na zadní desku uvnit pilepeném napsána s nápvem píse
eská: »Jheronymus smyslem múdrým, ten nám píše písmem nebludným,

co se stane pede dnem súdným . . .€



34.

\( TUS APOSTOLORUM, EPLSTOLAE
CAN( >\ AULI.

Rkp. z XI ská práce. Vazba prostá, svtlehndou kozí po-

h ozdob. Na hbet pilepen lístek s nápisem: >Apoca-

lipsis Actus Apostolor. Epi-

stolae Canon, et s. Pauli.«

Formát : 225 cm sir.,

30'8 cm vys.

Na str. 1 a, znan po-

mazané, pvodn prázdné,

napsána v gotické dob la-

tinskáe v den sv. Matouše :

>Cum praeclara beati Ma-

thiae apostoli festivitas per

anni cursus revolutionem se

repraesentat . . .«

Na str. 1 b celostrán-

kový obraz obdélníkový.

(Viz obr. 127.) Orámování

zevn zlatým pruhem obklo-

pené, uvnit pak pruhy vždy

do polovice šíky rámce stí-

dav mode a zelen zbarve-

nými. Vnitní pruh orámo-

vání vyplnn akanthovými

lupénky, a to tak, že vždy

do polovice rámce je ada
lupénk ervených, v druhé

polovici jsou lupénky modré.

V rozích rámce a uprosted

kolmých jeho stran kruhové

medaillonky s poprsími svt-

c. Vnitní plocha, jejíž po-

zadí jest vyzlaceno, rozd-

lena jest dvma vodorovnými proužky ve dv obdélníková pole. V hoejším

poli uprosted cn face Kristus s meem napí v ústech položeným. V právo

muž klekající, jejž Kristus pravicí pod bradou bére; v levici ponkud vzhru
pozdvižené drží Kristus slunce (?). Po obou stranách vždy ti podstavce,

do nichž kolmo zatknuty jsou mee. V první vodorovné pásce, jež jest

modrá, bílý nápis : . . . VIS SÓLEM DEBES . . . EPE . . . TVM. V druhé,

zelené pásce rovnž bílý nápis: . . . PAF V . . . DABI . . . MVNVS VO . . .

PERA. V dolejším poli uprosted muž nádhern odný, v pravici kopí

Obr. 129 Epistolae et evangelia. Iniciálka F na listu 90 a.
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s praporcem držící; za ním zbrojnoši v prostém rouše s meem v pravici.

Ped ním mnich s berlou pod paží, v obou rukou rozevenou knihu držící,

k níž vznešený onen muž levici vztahuje. Za tímto mnichem jiný mnich.

Od str. 2a 23 text Apokalypse s pedmluvou sv. Jeronýma. Ini-

ciálky v textu zlaté, erven konturované: široké, spirálov vinuté stonky,

nkde i draí tla a masky. Pozadí dílem ervené, dílem modré; nkteré
iniciálky bez pozadí.

Od str. 24a—46 a listy ka-

nonické.

Od str. 46 b—92 b Skutky

apoštolské.

Str. 93 a— 191 b zaujímají

listy sv. Pavla.

Od str. 192/;— 198 £ pozdjší

rukou pipsány : život sv. Uršuly.

sv. Korduly a pti bratí.

Na deskách byly pilepeny ^la-

golské zlomky, jež nyní odlepeny mezi

sklennými deskami zvláš se chovají

(Srvn. . 110.)

35. (sign. .1 IAI, .

EPIŠTOLAE ET EVAN-
GELIA PER ANNUM.

Formát: 213 X 31"8 cm.

Vazba neúhledná ; desky

tlusté devné, pvodn hndou
kozí, pozdji zeleným hedvábím

potažené. Zbytek spony tver-

cová V nm WrVt kldelVV listen Obr. 130. Epistolae et evangelia. Iniciálka K na listu 116 b.

Rkp. pergamenový. 194 list-

List 1 a. lnic. F ervenými obrysy provedená, vyplnná stonkovými

románskými vinutinami, tu a tam lupénky oživenými. (Viz obr. 128.)

List 90 ^ inic. F, podobná jako na 1. 1 a. (Viz obr. 12

List 104 b inic. P ervená, románskými lupeny na obvodu ozdobená,

uprosted porušená.

Iniciálky podobného rázu jsou na 1. 116/' (K, viz obr. 130 , 161 b (D).

.Mezi perikopami jsou také epištoly a evangelia na den sv. Ludmily

a sv. Václava.

Písmo podobné jako v kodexu Ostrovském.

Stol. XIII.

Na papíru pilepeném na desce první tyto zápisy: .Hnim blil UO 1 '

cccc xviu Qfrmfumatu (?) cft Ir op ' per fratrrm BQarfmum priorem ab ho-
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Obr. 131. Caj-itula et otationes. Iniciálka E.

norem Pei ei fandi n oíi. Paptiflac el

conffai xvi íe.vaii. -— Jtem eobemamto

itein frafer BQartinus priat reco . .

.

fanciat crucia in cruce mflalina be

eleenmlhia 3?piftbslim anno quo íunra.

— Jfem annn Mccccxvn in menfe

Uunio ibsm IV. BQartinus priot be

eleemoínna Xptftbrlium et jtonanteu

dubrjonis be Pamel exfiruxit farrt-

niam fupsrtorsm in hxrri, ubi finti

campanae mainres eí inferiorrm

farriffiam rum pauimtnfo elenauit.

36. (sign. A LXI2 ).

EVANGELIA PER CIRCU-
LUM ANNL (Srovnej Neuwirth
Gesch. d. christl. Kunst in Bóhmen
bis zum Aussterben der Pemysliden,

str. 442)

L.26: >Anno dni M"c clxxxx iij

Dominus Thobyas episc. pragensis

xxv' 1

fecit illum librum scribi et

contulit eum ecclesiae pragen.«

Rkp. pergamenový 30'2 cm vys.,

22r///šir., 218 list. Iniciálky jedno-

duché, podobné tm, jež se nalézají

v plenári sign. A 26 z téže doby

pocházejícím; viz . 21.

37. i sign. .4 LXV).

CAPITULA ET ORATP
OXES PER ANNUM.

Formát: 22 X 315 cm.

Desky hladkou šedožlutou

kozí potažené.

Rkp. lat. na perg. velikým go-

tickým písmem psaný.

Xa prvních listech kalendárium.

Potom následují exorcismy soli

a vody, dále capitula per totum

circulum anni a modlitby na rzné

svátky. Na konci dv kalendáová
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nekrologia; v prvním z nich mimu jiní'-: »Dns Johs rex Bohemie, fundator

hni'* domu '•. 'Karolus III I""* una cum pate, hui ' doni ' fundator*, »Mau-

rici ' pfbr. moilii Rudniczii, ZawifiV prs. moftii Rudniczf* a mnoho jiných

osob /. Roudnice.

List 12 /j inic. E modroervená, nitkovým erveným ornamentem vy-

plnná i obklopená. (Viz obr. 131. 1'odobné, a menší inic. i na jiných

místech.

Stol. XIV. 1. pol.

Dle poznámky na deskách stal se tento rukopis r. 142S majttkem karthusián

Norimberských.

«*™SM
Obr. 132. S. Augustini De civitate Dei. Iniciúlka G na listu 1 a.

38. (sign. .1 72.).

S. AUGUSTINI LIBRI XXII DE CIVITATE DEI.

Formát: 22 5 cm sir, 30'19 cm vys.

Desky ervenou hladkou kozí potažené; do ní vryty sporé koso-

tveren se kižující rýhy, v nichž tu a tam vtlaené ozdbky: styliso-

vané lupeny v kosotvereném poli, stylisovaná orlice v trojlaloném poli

a pod. V rozích a uprosted prosté hladké mosazné puklice. Sponky

jednoduché; plíšky, jimiž na zadní desce jsou upevnny, jsou štítkovité

a ozdobeny jsou dvma vraženými gotickými ntt.

Rukopis papírový (321 listu), zbžným neúhledným písmem dvojsloup-

covým psaný. Toliko listy, na nichž jsou iniciálky, jsou pergamenové.



lnic. G modrá, lupeny vyplnná. Uvnit biskup

c! tem mužm ped ním stojícím. Pozadí zlacené

s vrytým ' vzorem, orámování ržové. Na okraji stonek,

vyvíjejíc! lole v pestré spirálové kvty, oživené úponky. (Viz

obr. 1

List 13 pergamenový; na nm na str. b ve si. a inic. P cele hladce

tcená, v »zviliny okrajové pecházející, uvnit bílými nitkovými

námi na tmavomodré pd vyplnná a zeleným rámcem obklopená.

List 37 inic. D, I. 48 O, 69 (D), 130 (A), 141/; E, 199 (Pj, 237 (Q),

(S a Q).

List 141 (papírový); na nm na str. a inic. D modrá, lupeny ve stí-

nových ástech vyplnná. Uvnit

Adam a Eva u stromu, na nmž
had s hlavou lidskou. Pozadí

ržové, orámování žluté. (Viz

obr. 133.)

List 252 ba v dolejším rohu

iniciálka D fialov ervená ; v ní

v mandorle sedící Kristus as-

natým pláštm odný; z úst vy-

chází mu k jedné stran bílá

lilie, k druhé me. Pozadí tmavo-

modré, orámování žlutohndé

;

pod iniciálou ze dvou obdél-

níkových hrob vstávající nahá

tla lidská. Na postranním i na

dolejším okraji listu pestré roz-

viliny.
Obr. 133. S. Augustini De civitate Dei. Iniciálka D ,

na listu 141. Prvá polovice XV. stol.

39. i sign. A LXXIII/2).

LIBER AUGUSTINI DE PASTORIBUS. LIBER EIUSDEM
DE UNICO BAPTISMO a j.

Formát: 224 X 318 cm.

Desky hndou kozí potažené, tlaenými ozdobami pokryté: koso-

tveren se protínající dvojnásobné rýhy; v polích tak vzniklých koso-

tveren orámované orlice, kruhov orámovaní pelikáni mláata živící a j.

V rozích a uprosted kování z mosazného, patrn štancnami raženého

plechu ; na ozdobách tch mezi gotickými lupeny opakuje se asto písmeno G.

Na pergamenovém pídeští jméno pvodního majitele: »Liber mgri

Johanis Herttemberger de Cubitu emptus 189v 2 c.

Rkp. papírový.
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List Id inic. O zelená, z listen komponovaná; uvnit tmavrúžová,
zlacenými filigránovými rozvilinami vyplnná. Orámování tvercové, téže

Obr. 134. B. Bernardi Flores. Vazba.

barvy jako pozadí. Na dolejším okraji, jako zpod textu vyrstající, spirá-

lov se vinoucí úponkovité pestré listoví s hroznovitým a bodlákovým
fantastickým kvtem.



i. z listen komponovaná, uvnit na celeném

sorek; orámování ržové,

na 1. 33^ (R), 1.48 a (O šupinovým zlatým vzorem

vyplnné), 1. 53a (P), I. 115 4 (A) a j.

cplicil a° b' m° cccc" lxxj° pí oigt" Pili ze.

40. (sign -1 I.XXIX 1).

B. BERNARDI FLORES oc.

Neúhledný rukopis papírový z XV. stol ; za to vazba pozoruhodná:

uprosted desk do kže vezány

dovedn lupeny po ploše pkn
rozvržené. (Viz obr. 134.)

Formát: 225 X 31 cm.

Uvnit na desce napsáno:

Jtiber mari Huhrs be (Eubiío.

41. (sign. A LXXXI .

EPISTOLAE CYPRIANI.
Formát : 21 X 32 '5 cm.

Vazba: Desky potaženy hn-
dou kozí, do níž vtlaeny okrouhlé

ornamenty s heraldickými orli-

cemi, lvy a rosetkami a mimo to

menšími, rovnž okrouhlými orna-

menty, v nichž beránek s ko-

rouhví.

Na pídeští napsáno : Xihr

HDenccfltai bí (íuinilnin betani

eccIÍB pgen.

Rkp. papírový.

Nkolik list prvních prázd-

ných. Na druhém listu popsané

m iniciálka A modrá ; v ní píšící

biskup. (Viz obr. 135)

Stol. XV.

fAtíá pAuútú \a

Obr. 135. Epistolae Cypjiani. Iniciálka A.

42. ísism -I LXXXIII

B. EUSEBII, AUGUST. ET CYRILLI EPISTOLAE DE
MOTE S. HIERONIMI. B. GREGORU DIALOG. SUMMA
INNOCENTII.

Formát: 21 X 292 cm.

Vazba neúhledná.



123

Rkp. papírový, nepíliš úhledn psaný.

List 1 a inic. P ervená, se zeleným zoubkováním; v ní stojící Ma-

donna s dítkem. iViz obr. 136.) — Stol. XV. 1. pol

cph"afa\toic oniauoii

<2 maitt aiaiiúR icommi
\mssi$ cmxxtv- é l

i

I *

43. (sign. A LXXXIX 2.).

POSTILLA LIRAE SUPER PSALTERIUM, L. ESDRAE,

TIK >BIAE, JUDITU.

SAPIENTIAE, ECCLL,

MACHAB., ISAIAM,

JEREMIÁŠ, THRENI,
EZECH., DAN., OSEE,

JOEL, AMOS, ABDIAE
a jiných.

Formát : 22 31/ cm.

Vazba: desky potažen)

hndou kozí s vytlaenými

ornamenty: na okraji stídá

se heraldický lev se styliso-

vanou got. lilií; ve stední

kosotvercované ploše orlice,

pelikán krmící mláata, drak

mezi hvzdami a j. Kování

do plechu ražené : na okra-

jích v podob bohatého zka-

deeného trojlistu, uprosted

v podob ržice ze ty
takových trojlist.

Rukopis papírový (413

list). Písmo drobné, zbžné.

Iniciálky malé, z lupen

komponované, uvnit zlatým

filigránovým ornamentem vy-

plnné, tvercov orámované

a na okraji listu v šlahou-

novité pestré rozviliny pe-
cházející, 1. 1 a a P, 108 a E,

117 b A, 136 a O, 170,7 E,

384 a U.

Xa 1. 107 b napsáno:

confessoris* ; na 1. 204 a:

Km> cSi

Víttifí CjJÍ/tDf^

nff+m Žifn

Um£ M«5if tfá SfiSflhm f*w

i*C M« i& ** fftU*-***"*

ume- 1 manu* H& cStttnwt *^

Obr. 13ó. B. Eusel)ii, Aug. ct Cyrilli epistolae. Iniciálka P

s Madonnou.

211 a I, 268 a P, 300 b Q. 304 a A, 350 £ D,

.Anno dni M° cccc" Ixxv" in esto s. Egidii

Finis postillae Nicolai de Lira super libros

Machabeorum. Anno Dni 1477 in castro Pragensi per M. V. de Dobrzien

in feria octava Epiphaniac in domo domini decani et administratoris
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; na 1 Explicit postilla Nicolai de Lira super libros

I [eremiae prophetarum. Anno Domini etc. Ixx° in octava šanc-

torm Innocentium in Nova Plzna. Na konci: »Anno Domini Millesimo

Quadringentesimo septuagesimo compecta est haec Postilla super prophctas

magisti ' ra . . per me Georgium de (ilacz Api)rcccata per

honorabilem virm dnm Wenceslaum Bace. are. de Dobrzicn.«

Na 1 ;
; "'' znázornna mystická zvíata Ezechielova, v obrysech pe-

ch, slab kolorovaných. (Obr. 137.)

Na i 331 .. 331/;, 334 a, 334^, 335 </, 336 rf, 336 b a 345 ^ plány

a pohledy chrámu Jeruzalémského.

.'/-.Wfci/? pXxj&f1 1
|fy

«en6cculu*r>

nyntefourn

Obr. 137. Postilla Lirae. Mystická zvíata Ezechielova.

44. (Sign. ^ 95.;

GLOSSA MARGINALIS MAGISTI PETI LOMBARDI.
Rkp. papírový. Formát: 22 cm sir., 317 cm vys. Vazba neozdobná.

Na pídeští pergamenovém napsáno: >Est emptus a perverso almano
heresiarcha pro 9 gladiatis die exaltationis sanctae crucis l R8l per magistrm
Johannem de Cubito.«

List \au iniciálka C ržová, v okrajové pestré lupeny vybíhající;

uvnit sedící David se skíženýma nohama, na psalterium hrající. Odn
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Obr. 138. Fr. Thomae Postilla super Joannem.



m pláštm a piléhavými nohavicemi (jednou

. ozadi tmavošedé, zlatým vzorem oživené.

\triA. spnafn* j5f&

tn.t*M i fteut-fjUto

<afX*U<V CU*6> «t

<vc<Jtxt**c fW ^mooóí
\ <
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V*\(7c A/|cm^r*^**fWt «^«otp >t»íí5»i mo«v»»pH»m»
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,oó *á»> <? ^^MW«-mfaa-tt0J»^^«^V¥;

OIt. 139. Liber in exameron. List 1 a.

Xa 4. listu od konce napsáno: »Finitus est iste liber feria secunda

in festo sancti Gregorii per manus Symonis de Dubrawa sub anno dni

M°CCCC XIII° comparatus per dominm Petrm plebanum tunc in Cho-

tykow natum quondam Cunfonis dezyehel.*
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45. (sign. -i 108.)

FR. THOMAE POSTILLA SUPER JOANNEM.
Formát 22 cm Sir., 32 cm vys.

Rkp. pergamenový. Vazba zcela pr<

Lišt 1 </ iniciálka V modrá, bíle ornamentovaná; v ní u pultu sedící

postava mnicha, u jehož ucha holubice, ped ním pak ruka z oblak

tn6»m|7 ^iotí-- <Mjk**t *>|H,vV <*- no£ |c?n«» «^^a/jL

rmív (puc{knti€*vV tru^TDt <VMtímUK$ »op*v tlí*. a>Zt\

^CC Lat, otpAtti9»C*»5l)ott0l lAtt#»cWjlt\ -C*r yfivíp

^»*iT <3>>»u*^vi£>^ttmrtttr^
^) Jh<*n *£*»*fSw *J ejMb*H**P*>

Obr. 140. Liber in exameron b. Ambrosii. Obrázek na listu 14,;

vynívající. Stranou u iniciály kleící mnich. Podél okraje pestrý ornament;

dole pes honící zajíce. (Obr. 138.)

Ostatní iniciálky stídav modré a ervené s ervenou resp. modrou

nitkovou ornamentací.

Na konci: »Expleto libro sit laus et gloria Xpo.«

Prvá pol. XIV. stol.



p>Ajyio jttto»r\i4ic»i

rdí cj>» ni o*«£Iycj

V»w\m» ^i)*«<> yncf

ii^t)

^•.cnn-cne *mc t^«o ^t -cotyvcmtirt eft- <u

Obr. 141. Liber in exameron b. Ambrosii. Iniciálka D.

46. sign. -I CXXXI.)

LIBER IN EXA-
MERON BEATI AM-
BROSII.

Formát: 19X28*5 cm.

Vazba ncúhledná.

Rkp. pergamenový.

198 list.

List 1 a veliká ini-

ciálka T modrá, lupeny

vyplnná ; v ní biskup

u pultu píšící; z iniciály

vyvíjejí se po okrajích

pestré rozviliny (obr. 139j.

List 1 b obrázek na

zlaté pd: Bh Otec

stoje tvoí nebe a zemi.

List 14 a obrázek

Bh oddluje vody. (Viz

obr. 140.;

List 21 a iniciálka D

ze zeleného lupení kom-

ponovaná ;
uvnit Bh

oddlující zemi od vody.

(Viz obr. 141.)

List 39 b obrázek

Bh tvoí slunce, msíc

a hvzdy.

List blb Bh tvoí

rostlinstvo.

List 74 a iniciálka S;

v ní Adam a Eva u stromu

zapovdného.
List 93 a na konci

stránky: » Explicit liber

Exameron beatissimi Am-
brosii Epi et doctoris

Mediolanensis de opere

sex dierum sub anno

domini Millesimo Qua-

dringentesimo vicesimo.

In conversione seti Pauli

Apoštol.*
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List 936 poíná se Bernhardus de compassione bcatae virginis

Mariae.4 Hoejší ást stránky zaujímá obraz (11 5 Sem v levo na

sedadle žlutozeleným alounem zasteném sedící Madonna s dátkem;
ped ní kleící mnich. (Viz obr. 142. Pozadí ervené, zlatým kosotve-

reným vzorem oživnu''. Pod obrázkem inficiálka Q ržová, ze žlutou výplní

a zeleným orámováním

Yifl «mc a»ipi*iÍH^m*^ívciiiU'ovK4V

re ^*o ynSt \«j cvwtfc fufyyenftC*- vit<\*$iC»

SiclT"\vc* c\!«U3«>me VHC»H(Jine r)>n Vícero*

Obr. 142. Liber in exameron b. Ambrosii. Madonna.

47. (sign. A 133.)

ŽALTÁ LATINSKY.

Desky potaženy hndou kží, do níž vtlaeny pkné drobné orna-

menty. Pední deska: nahoe i dole dvojnásobná ada malých štítku s dvou-

hlavými orly; po stranách dvojitá ada mandorlovitých polí; v jednom

z nich vždy muž na stolci sedící s knihou v ruce; u nho nápis: 1VLLIVS;

ve druhém sedící muž na harfu hrající, vedle nhož nápis: DÁVIT. Pro-

stední pole desky nahoe i dole ozdobeno drobnými postavami jezdc

z brány vyjíždjících, a po stranách adou ryb, z nichž vždy dv a dv
Soupis památek liist. a uml. Praha, Hradany II., 2.

"



Obr. 143. Žaltá latinsky. Pedni deskí

hlavou proti sob jsou obráceny a udicí spolu spojeny. (Viz obr. 143.)
Zadní deska: nahoe i dole ada malých arkád, v nichž vždy poprsí
bojovníka s meem a štítem v profilu

; podél boních okraj táhne se ada
Irák. Prostední pole desky ozdobeno uprosted dvma pruhy pletenco-
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Olr. 144. Žaltá latinský. Zadní deska.

vého vzoru ; nahoe i dole ozdobeno adou vžic, a po stranách ada
jezdc s taseným meem. V hoejší ásti desky upevnn plochý mosazný

rámeek, v nmž pod prhlednou destikou nápis- }.-MVtltmu glofaflWt.

(Viz obr. 144i

Formát: 191 cm Sir., 27*5 cm vys. List 225.

9*



ist '2,i iniciálka B složena z pestrých ladn vinutých
stonk i maskou jsou spjaty a v závitech v pestré
lupeny P" ásti vyplnny jsou mezi stonky modrým lupením,
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Obr. 145. Bible latinská (sign. A 135). List 1 «.

i orámování jest vyplnno. Pozadí zlacené. Vedle iniciálky v hndém
orámování na zelené pd zlatá písmena: EATVS : VJR.

33 a. Iniciálka D zlatá, pestrým ornamentem vyplnná
;
pozadí modré.
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List 53a. Iniciálka D modrá, pestrými spirálov stoenými stonky

vyplnná; orámováni zelené, pozadí zlaté

nttaJittrca *ottnVrcutftcnmnofpf

rptafraftnnitmíltxtpuUmmmí íiu:

u caMrpriruracinmutcwt 1U1I.Y.1

ttiafriumtaru ?vr ccáirc*:*7c»á uaitw.

^cn4mtufqrrc3ír/7ítidri5rá^cóp^"»fpi

nU»Udmiilta6.0i!rtiuiiihiimlu:ic»

fctMirr-iiiooircnfiintoJcintnrcplcnoi5.

Vtu farocnnú fícíhnuUt/TííKtim úilntm
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J nuumcrragrautu
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"DllCCt

fdht
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m.$i
fanú

babu

n:t
amn

Obr. 146. Bible latinská >isr>. .1 135 List 225 a.

List 713. Iniciálka Q ze tí draích tl složená; uprosted spirálov

stoená sple pestrých stonk a list. Orámování z ásti zelené, z ásti

modré; pozadí zlaté.



hlavni souasí písmeny tvoi pestrj zkrouceny

stra sple stonková, ••rámováni modré, pozadí

List 117d Iniciálka E zlatá, v draí hlavy vybíhající a pestrou ston-

. spleti Pozadí modré.

Lisí 141 «/. Iniciálka E /. pestré spleti stonkové komponovaná.

MMMÉicwrírium.l»fTCua:iripis>.ip»m
aV acu^idfir:rf tx^cií>-ico:nli> pninottcu-

lior«itni)Mr;."|iun^ opia -^ ntomai
rtuiuof-imoii-mvp

iciigt"uirxi-qóiiuc

tttorni£tr|>f£tíaftl

3£> í frprunG fád nrfi

UoUio.qt&acvIl*

nricójfanamt n

;ktfhiur crumm
rml?™ icti rtnoís crrcfur

tcctií (T>02iuci:il5uTOnh:rrrq

j ccrpím jcthaipUcú -íoohcdicp

rrci fotb^^nb^iioíc cuíílbu

rítis n uas '.uran irtu rtb munl
toqiucroiuc dilctiditiuacitie

Obr. 147. Bible latinská (sign. A 135). Iniciálka P s obrazem sv. Pavla.

List 144 7. Iniciálka D modrá, pestrou spletí stonkovou vyplnná;

orámování hndé, oživené klikatými arami, mezi nimiž stilisované lupeny.

List 165 a. Iniciálka O ze stonkové spirálové pestré spleti kompono-
vaná, nahoe v draka vybíhající. — Století XIII.

48 sign. A 135 l

BIBLE LATINSKÁ.
Rkp. pergamenový. XIV. století.

Vazba prostá: devné deskv hndou otenou kozí potažené; v rozích

a uprosted hladké polokulovité puklice mosazné.



Na pídcští jest mimo jiné napsáno: »Ista Biblia est Johannis

yteri penitentiarii in ecclia pra [ui (|iiondam I nit vicarius dni

Protywa plebani ecclie sn Clementis i Porziecz i Noua ciui" pgcij*

Na prázdném listu pi desce pedni napsáno: 'Biblia integra i par-

o i paruo volumine data per dominm protywa in foliis alba cute cum
tibulis.*

Formát: 18*65 cm ši.. 27 cm vys.

List l a. Iniciálka F (na poátku listu sv. Jeronýma Paulinovi) ozdo-

bena pi okrajích akanthovými rovn protáhlými lupeny, jakož i malými

lupénky, do elipsy komponovanými. Uvnit svtec v temnohndém rouše

na širokém sedadle -cílící a dle pedlohy stranou na pultu ležící píšící.

/

•

"V"? i.
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1 c-.-

-" - .

//* i

1
- i/\
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Obr. 148. Perokresba na pndešti knihy sign.

Tvá velmi jemn provedena, inkarnát zaržovlý, stíny zamodralé. Od
iniciálky jdou nahoe, po pravé stran i dole rovné pestré pruty místy

zauzlené a stilisovanými lupeny ozdobené. (Viz obr. 14Í

Podružné iniciálky v textu stídav ervené a modré, modrou

resp. erven" ni nitkovou a -pirálovou ornamentikou oživené, s neoby-

ejnou jistotou a vkusem provedené.

List 3b(i. Iniciálka E modrá, s bílými jemnými svtly, sinalými er-

venými partiemi a se zeleným zauzlením nahoe a dole. Od iniciálky táhne

se stedem sloupcv ada .-pólu souvislých pestrých listu; nahoe hndá
silhouetta ápa se vzhru pozdviženým rozeveným zobanem.

List 5. Iniciálka I: široký pruh obdélníkový táhnoucí se po celé

e sloupce Nahoe v lupenovém orámování Kristus mezi andly, pod

tím pruh tmavomodrý, posetý hvzdami, dole Adam a Eva u stromu,

nejdoleji skupina ábl. V orámování kolkolem cele stránky se táhnoucím

jsou v malých kruhových medailloncích znázornny jednotlivé dny stvoení;

mimo to v závitu pod iniciálku zabití Ábela, a jako podružné ornamenty

ti vousaté masky a pestrý dráek.
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Ohr. 149. Biblia Veteria et Novi Testamenti

(Soud Salamounv).

Iniciálka E.

LÍS1 25út/J. Iniciálka H
v jemných pestrých barev-

ných tónech ; uvnit drobný

výjev: sedíci Mojžíš roz-

mlouvá se stojícím ped ním

zástupem. Pozadí zlacené.

List 41 a(i. Iniciálka U
modrá s pestrými ozdobami,

uvnit ped ciboriovým bal-

dachýnem .--cimbuím kleící

Mojžíš; na baldachýnu stojí

jiná postava k nmu obrá-

cená.

List 52 a (i. Iniciálka L:

dole u baldachýnového ol-

táe kleí Mojžíš: nahoe
drobné poprsí Kristovo.

List 676 (i. Iniciálka N :

uvnit drobný výjev: Mojžíš

holí do nízké skalky ude-

ivší; ped ním zástup ozbro-

jenc, z nichž jeden s nádobou k vytrysklému pramenu se shýbá

List Slap. Iniciálka T, v ní sedící toucí bezvousý muž.

List 81^/1 Iniciálka E: v dolejší polovici mrtvola Mojžíšova, v hoejší

dva vznášející se andlé.

List 91 au. Iniciálka P: uvnit na zemi spoívající mrtvola Mojžíšova;

u jeho hlavy zástup, k nmuž andl promlouvá.

List lOObft. Iniciálka J, u ní poutník s rancem na zádech; mezi

sloupci písma vyvijí se iniciálka v lupenech až na dolejší okraj, kdež tvoí

záhyb, ve kterémž vidti ženu s ne-

mluvntem na levé ruce, pravou vtší

vedle ní kráející dítko vedoucí.

List 102 <?«. Drobná iniciálka V;

v ní poprsí vousatého muže en face.

List 102 £p\ Iniciálka F; v ní

Samson rozdírající tlamu lva.

List 1 15 b$. Iniciálka F
;
v ní smrt

Saulova: král meem probodený leží

na zemi ; za ním stojí vojín.

List 126 ba. Iniciálka E; v ní

král na loži spoívající ; u lžka stojí

dv osoby.

List \39aa. Iniciálka P; V ní
obr. 150. Bn>Ha Vete,is et Novi Testamenti.

Se Zdi dol padající mladík; StranOU Iniciálka A. (Vyhnání Adama a Evy z ráje.)
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vedle písmeny andl k nmu obrá-

cený; na hotovi, v nž písmeno

vybíhá, sedící papoušek.

List 151 (i «. Iniciálka A

;

v ni uprosted en face stah c,

jehož hlava svatozái jest obklo-

pena ; kolem nho zástup.

List 161 ba. Iniciálka C; v ni

ped oltáem kleící král, za nimž

stoji dva mužové.

List 17.~>/> «. Iniciálka J ;
pi

ni ktál držící v rukou model ko-

stela.

List lS4<r,>. Iniciálka E; v ní

muž se zlatým diademem na hlav

(Josiáši obtující na oltái be-

ránka: za ním dva jmi mužové.

List 190 a u. Iniciálka T
;

v ní spící Tobiáš; nad ním, na

ohybu písmeny sedící vlaštovka.

List 193/; (i. Iniciálka A;

v ní Judith utínající Holofernovi

hlavu.

List 198^/3. Nahoe inici-

álka L; v ní na trn sedící

královna ; o nco níže v témž

sloupci iniciálka I; vedle ní stojící

dívka.

List 204 a u Iniciálka V;

v ní Job a pátelé jeho.

List 214 a a. Iniciálka P;

v ní Šalamoun na trn sedící;

ped ním dva muži.

List 222 a 0. Iniciálka V;

v ní král na trn sedící, držící

v levici velikou ervenou slun-

covou masku

List 225 a a ina poátku

Písn písní). Iniciálka O; v ni

Madonna (postava po kolena)

s Jesulátkem; Madonna má na

modrém plášti, jenž s hlavy jí

splývá, na pravém rameni hvzdici

V

»l> tBJmt «^> Jwuut .jiu<i j/iim* uxí
ttlTtffitwv iiifUii/i 4« ttifi (juiogrui/n nr
iiu-lro fíýffyaít níf?/T.i'ut tib fti«:iY7SS:<

ui.V .Tma ipc pp}Cmn0 mca^tQ xp\
fVinr* 4u AivuyAtfntn m/hTciiifi
orpoiiob pfriiAi uifCciWpamijuij
m>u ui^uTCt-vDl^iutf RtftauCTnu
mro«* Cep\witg iutututi& p/jfnun.-

í» pf^Cun »£> fcói RtftxruAtulf* fety
^jRia frflmír*!mrftxW pfaftuox
niiCaw uo pr »ní> ruufist^ifaTiMíO*

<J m/r£úr* tpi \iuiA ,i«5 v*v» pettinent-

fiirmitictitiitn

k

ititesc iuttiiVúCtun&iUutGtge
&»# tnciim x ti* ácnatte f<eut-

Scaufue iwfct&foiftuut fuiiXiF

Ttec fiuXStfrCuT 4in» »w *£Swt

Obr. 151. Biblia Veteris et Novi Testamenti. Iniciálka B.

(David ídí zp-"

z pti bílých teek (viz obr. 14'
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2. Biblij Vtteris et Noví Tesi.imenti. Poprsí prorokv.

List 225b a. Na poátku
knihy Sapientiae* iniciálka S

;

v ni .-edici allegorická postava

spravedlnosti s meem a vá-

hami.

List 2326 o. Ve sloupci

tomto dv iniciálky okrajovou

ozdobou vzájemn spolu

jené : hoejší (M) jest orna-

mentální, dolejši (O) jest figu-

rální: kleícímu mnichu dává

andl do rukou knihu. V okra-

jové ozdob dva fantastití ptáci.

List 248 bp. Iniciálka B

i na poátku knihy žalm ) ;

v hoejší její ásti poprsí žehna-

jícího Krista, dole poprsí Davida

na harfu hrajícího. Z iniciálky

vyvíjí se ornament rámující

tém celou stránku ; do nho
vkomponovány dv komické

masky a stilisovaná postava

ptaí.

List 252 a/3. Iniciálka D;

v ní poloviní postava krále

v pravici žezlo držícího a levici

k elu pozdvihujícího.

List 254 l>u. Iniciálka D;

v ní poprsí muže pravou ruku

na ústa kladoucího.

Z dalších iniciálek zaslu-

hují zmínky:

List 272 au. Iniciálka V;

v ní umuení Isaiáše proroka.

List 414^/1 Dole inici-

álka I rozvinující se v okrajové

listové ornamenty; pi ní stojící

postava sv. Jana se zavenou

knihou v rukou.

List 423 ba a 424a fi.
Ini-

ciálky P s poprsím sv. Pavla

(jež na poátku všech list

Pavlových se opakuje). (Viz

obr. 147.)
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Obr. 153. Biblia Veteris et Novi Testamenti. Strana 3ó.

List 467 a/5. Iniciálka P s poprsím sv. Petra.

List 467 Z> [i. Iniciálka J s celou postavou apoštola Jakuba.

List celkem 481.

49. (Sign. ./ 135. 2.)

BIBLIA VETERIS ET NOVI TESTAMENT!
SCRIPTA. Rkp. perg. Formát: 205 cm ši., 29 cw vys.

Vazba neúhledná.

MANU-
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[jut* m.i

IUI«J llt> 4

nfao. plV*i pVn^itnc-x »nafn<

Obr. 154. Biblia Veteris et Novi Testament!

Sv Isidor vyuuje svi'ho žáka.

Uvnit u první desky pruh pergamenu, na nmž perem nakreslen

ihou pásku s nápisem: BQnlm; boha a blmnichn:

tah bofieljncJT biblfl roieqnefjo. Ped
ním u pultu sedící a píšící hoch.

I >br. 148.)

List 1 b. Na celé stránce svícen

sedmiramenný.

Za listem 1. nkolik listu vy-

íznuto.

List 2 a. Iniciálka F lupenová

s hrubou pestrou ornamentikou o-

krajovou.

List 50. Iniciálka I lupenová

se zlatým pozadím; na okrajích list

hrubé pestré stonky lupeny ozdo-

bené ; nahoe pták, dole jelen a zajíc.

Podobná iniciálka na mnohých ji-

ných místech.

L. 90 b. Na poátku knihy Ruth

nad iniciálkou I podlouhlý obrázek

znázorující Ruth sbírající klasy.

List 116/;. Iniciálka E; v ní znázornn soud Salamounv. (Obr. 149.)

List 141 a. Iniciálka S v podob hrub provedeného pestrého draka.

List 142/>. Iniciálka A. Andl vyhání Adama a Evu z ráje a dává

jim odv. (Obr. 150.)

List 168 tf. Xa poátku II. kn. Esdr. podlouhlý obrázek znázorujíc

návrat Žid ze zajetí.

L. 171/;. Iniciálka V;

v ní sedící král s krá-

ovnou; ped nimi muži

modrým rouchem odný.

List Ml a. Xa po-

átku druhé knihy Es-

drášovy iniciálka E; v ní

sedící král od muže

ped ním stojícího dlou-

hý pruh pergamenový

pijímající.

List 182 ^ «. Celý

jeden sloupec zaujímá ob-

délníková, zelen orámo-

vaná výpl, v níž na šedomodré pd hrubé zlaté rozviliny.

List 195 bu. Na poátku knihy Job, iniciálka U; v ní Jobovi na tr-
novém stolci sedícímu ti poslové pinášejí neblahé zvsti.

actrfc iu*fruuíiuj

Obr. 155. Biblia Veteris et Novi Testamenti. Mudrc Diogenes.
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List 203 /;,>' Malá iniciálka D; v ni David pasoucí stádo.

List 204a a. Xa poátku knihy /.almu obrázek, v nmž na vysokém

trn David, ídící zpv ty muž pedním sedících a z knih zpívajících.

V pozadí bohatá architektura. Pod obrázkem iniciálka B (Viz obr. 151.)

List 222 £ a. Iniciálka D; v ní hrub namalovaný kohout

List 235 a §. Na poátku knihy Ecclesiastes iniciálka V; v ní král

lidu káže

List 238 •',>'. Iniciálka D; v ni nahoe v duhovém orámování poprsí

K.ri>tovo; dole duše v oistci a ábel; po stranách duše prosíci.

i »br. 156. Biblia Veteris et Novi Testamenti Tar.ec smrti

List 2A4ají. Iniciálka O; v ní muž u pultu, na nmž veliká kniha

rozevena, sedící a levicí k nebi ukazující.

List 258 au. Na poátku knihy Isaiášovy iniciálka V ; v ní Kristus od

andl nesený; v právo malá kleící postava.

List 275 aa. Na poátku knihy Jeremiášovy iniciálka V; v ní král

na trn sedící; ped ním žena a muž s mitrou na hlav.

List 296a ii. Na poátku Lamentací Jeremiášových iniciálka Q; v ní

Jeremiáš nad mstem lkající.

List 365 dli. Na poátku Nového Zákona celý jeden sloupec stránky

vyplnn figurálními malbami. Nejvýše vedle sebe biskup (Sem), král Jafet

a kopající dlník (Chám). Pod tímto obrazem dva kolmé pruhy, v nichž

poprsí prorok s nápisovými blankami. (Obr. 152.)



:i rohu iniciálka M; v ni i /angclista Matouš.

I iniciálka i-; v ni Narození Páné. Na levém okraji stránky

blánky se dvanácti lánky apoštolského vyznáni víry.

lis: Na poátku evangelia sv. Marka iniciálka M; v ní sedící

ta . ped ním le\

Lisí Iniciálka P; v ní »Obráceni sv. Pavla .

Lisí Na konci Apokalypse napsáno: »Deo gratias. Kt sic est

finitus labor huius operis in nomine Domini per manus cniusdam Dal-

maciensis šub anno Dm M°ccccxl° septimo

mense Aprilis die sabbati ante palmárm.

Na dolejším okraji nápis pozdjšího

majitele: »Georgius Hanussius Landtskronen.

Parochns Micro Pragen. 1612. *

Listy 469—504 a. Abecední výklad he-

brejských jmen v bibli se vyskytajících.

Listy 504 £—510 Z>: » Registrum episto-

larum et evangelistorum per circulum annL-

Listy 511 a—519a: »Figura ista mate-

rialiter depicta signat contrarietates in dispu-

tacionibus fidei katholicae contra errorem

iudeorum.<-

List 519 b : » Wenerabilis Ysiodorus

scribit hanc epištolám ad quendam adolescen-

tem de norma vivendi secundum Deum.«

V kontext latinský vsunuta eská slova. Na
zaátku v rohu malý obrázek, znázorující

sedícího svtce, vyuujícího hocha ped ním

stojícího. (Obr. 154.)

Listem 521 b poíná text úpln eský,

pojednávající o mudrcích Diogenovi, Secundovi, Senekovi a j.

List 521 ba. V dolejším rohu Diogenes origineln znázornný. (Viz

obr. 155.)

List 522 au. »Mudec Secundus ped králem.

«

List 525a. Hoejší polovici stránky zaujímá zajímavý tanec smrti.

Text latinský. (Obr. 156.)

\tntnff*

W«íiv:1ttíCrttt-oj

I mnrttrwn t»»np,vriV

fítl*twmmtb: lílf tiH*i

qt> i1litm c<r«*i <yjítu{

iifnrtwMíítn hctticí

QwiV.ínníV; cap imn
-n\mcf, ferivin&A htiafl

<>\xm • S-y {cútetetihtt

ú rtfir ttotrcnrm non

nutíc ytrtfiiam\ye{tn

Obr. 157. Sidonii Apollinaris Epistolae.

50. i sign. A 136.).

PRUDENTII AURELII CLEMENTIS LIBER HYMNORUM.
Rkp. perg. (87 list). Formát: 18*5 cm šir., 26 cm vys. Vazba: desky

hladkou modrou kozí potažené.

Na pídeští napsáno: »Liber venerabilis viri domini Blasii Planensis

:anonici prebendati et cantoris in ecclesia Pragensi decani capellae regiae
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Omnium sanctorum ibidem necnon custodis et praelati eccliae Wys<

den-

List 1 a. Veliká iniciálka P modrá, bíle konturovaným lupením ozdo-

bená, uvnit jemným tvei ovým zlatým ornamentem na ržové pude vy-

plnná. Na okrajích listu pestré rozviliny.

Druhá pol. XIV. stol.

51. sign. -I 137.
)

BEATI CAII SOLLII SIDONU APOLLINARIS AVER-
NORUM EPISCOP1 EPISTOLAE. Rkp. perg 54 list.) Formát

L7'5 cm ši., 26 cm vys. V polotuhých kožených deskách neozdobných.

ruci. iiíipii kcmh vit^ ti.it (i -V TlUrh

v e s se-o

itiv jim ku lostmS
jmViirii comiemrrirrm

Obr. 158. Latinské evangelické perikopy. Iniciálka C.

List l a. Iniciálka D ržová, ve veliké pestré lupeny vybíhající, uvnit

pak na zlaté pd spletí dvou vtvic konících lupénkem zeleným a er-

veným vyplnná. (Obr. 157.

Podobná iniciálka A na list 30£.

Století XIII.

52. (sign. ./ 140.).

LATINSKÉ EVANGELICKÉ PERIKOPY. Rkp. pergamenový.

Stran 142.

Formát: 17 26 cm. Vazba prostá, hladkou žlutou kozí potažená.

Str. 1. Iniciálka C rumlkovými obrysy provedená, spletí románských

vtvic s lupeny ozdobená.

Str. 10. Iniciálka C rovnž rumlkovými obrysy provedená; oblá její

ást ozdobena zakousnutými do ní draími hlavami, z nichž také spirálov
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. vyplující vycházejí; mezi nimi stojící postava

[niciálka P z ladn vinoucích se stonk v lupeny vybíhajících

komponovaná; p n bevnu š p 1 h aj í ti nahé postavy; dole a nahoe

malý dra

Str. 36. 1 niciálka D v podob písmeny O vyplnné listovými >tonky,

a nahoe v draí tlo vybíhající. (Obr.

Str. 7<> I niciálka Q v podob
písmeny O stonkovými rostlinami vy-

plnné a pololežící postavou svtce

držené. iObr. 161.)

rty iittr* a
fttrr imlrrTm.

tflrerttriufhij

Obr. 159. Latinské evangelické perikopy.

Iniciálka P.

Obr. 160. Latinské evangelické perikopy.

Iniciálka D.

Str. 78. Iniciálka S komponovaná ze dvou nestvrných postav ocasy

hákovit navzájem spojených. (Obr. 162.)

Str. 120. Iniciálka M: kolmé bevno nahoe zakoneno maskou, z níž

ob postranní kídla písmene na zpsob stonkových spletí se vyvinují.

(Obr. 163
!

Str. 140. Iniciálka R z draích tl a spirálov se vinoucích olistných

stonk komponovaná.

Stol. XII. 2. pol.
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53. sign. A 143

EXPOSITIO BEDAE PRESBYTER] DE rABERNACULO
II VASIS EIUS AC VESTIBUS SAi ERDOTUM.

Foi mát :
1 T 5 26 c#i

Rukop.
i
erg.

I
134 list.

I

Vazba neozdobná.

<Wy Ayrcnxtrr euQ

tumyxcdixa

['to'

1;

:.1

<

TI

Obr. 161. Latinské evangelické perikopy.

Iniciálka Q.

Obr. 162. Latinské evangelicko

perikopy. Iniciálka S.

List 1 a. Iniciálka M ervenými pérovými konturami nakreslená, spi-

rálov se vinoucími stonky s lupénky ozdobená (Obr. li

List Id: iniciálka L. List 39 b: iniciálka T. List 89 a: iniciálka P veliká,

tém celou výšku stránky zaujímající. (Obr. 165.

Na konci : »Qui sanctos fortes facit

in diserimire mortis Nur.c in virtutem

ferat et sine fine salutem CIRIACO.«

Stol. XIII. 1 pol.

54. sign. A 159.).

TABULA MORALIUM BE-

ATI GREGORU. Rkp. perg.

Formát: 17 X 24 5 cm.

Vazba: desky potaženy hndou
kozí, do níž vtlaeny po rznu kráející

protáhlí lvi a heraldické orlice.

List 1 b\ iniciála Q uvnit vyplnná

s-vit stoenou vtévkou a ervenými lupeny, jež vychází z tlamy ještra,

jenž tvoí souást písmeny a zárove okrajovou ozdobu; jeho ohon vyvíjí

se v rostlinné rozviliny. Na dolejším okraji malý sedící lev. (Obr. 166.)

Konec stol. XIII. nebo po. stol. XIV.

Cbr. 163. Latinské evangelické perikopy.

Iniciálka M

Soupis památek hist. a uml. Praha. Hradany II 2. 10
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PSALTERIUM BACCALARI1 BLASI1 DE PLANA.
Kk; rmát: 16'5 X 226 cm. Vazba: desky potaženy žlutou

po krajích vtlaeny rámce s ojedinlými malými rosetkami

v koí i polích, do stední plochy pak souvisle vedle sebe koso-

e vyplnné stilisovanými liliemi.

Z pedu dva papírové listy.

Listy perg. v nové dob tužkou stránkován).

Str. 1 i nic. B tmavomodrá lupenová, v ní na nízkém sedadle sedící

David na psalterium hrající. Po-

lUtílfi

rufxl ikebuf Jc-xLnocn

Obr. 164 Expositio Bedae de tabernaculo. Iniciálka M.

zadí erné, filigránovými ozdo-

bami vyplnné : od iniciálky

táhnou se pestré okrajové roz-

vil i ny.

Str. 18 inic. D v kol.
t
i

zelená, lupenová ; uvnit na er-

veným pozadí zlacené listové

rozviliny ; vnjší cípy vyzlacené,

orámování ržové. Stedem
stránky kolmo modrý prut,

vybíhající nahoe i dole v pestré

lupeny.

Str. 30 iniciálka D r-
žová, lupenová, vyplnná zlatým

tvercovaným vzorem na ze-

leném pozadí.

Podobné inic. na stran

42 (Dj, 53 (S), 68 (E).

Str. 81 inic. C lupenová, fialová; v ní stojící zpívající hoch (postava

po kolena) s kueravými vlasy, zeleným rouchem odný. Tvá výborn
na. Pozadí tmavoervené, žlut mížkované. (Obr. 167.)

Str. 96 inic. D zelená, lupenová; v ní nejsvt. Trojice: na nízkém
stolci vedle sebe Kristus a Bh otec spolen mezi sebou zlatou kouli

držící, nad níž holubice se vznáší.

Xa list 197: Jacobus bB piMchatiri tníftt fjec m CBg.

Druhá pol. XV. stol.

56. (sign. II 4. l.i.

ŽALTÁ LATINSKY v 4°. Z poátku XIV. století. Xa hbet
papírový lístek s nápisem: Psalterium mnsscr. á Brigitta scnpt.« Vazba:

né desky potaženy tmavohndou kozí, do níž vtlaeno nkolik koso-

kižujících širokých pruh, pi okraji pak málo zetelné

ržice a v rozích ojedinlé postavy zvíecí.
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Listu 185 pergamenových.

Formát: 15*2 cm ši., 21*5 cm \\>. Písmo jednosloupcové.

Na 7 prvních listech kalendárium.

List 8/' iniciálka B ervená; v hoejší vnitní plose stvoeni Adama,

v dolejší stvoeni Evy, Po-

P

itmb

ná-cvt

ixw
l[umm hicwifptt

tfamtnunbiUflm

ÍiMnmtf'úU\jhrtt\KSmtm

dUqmfmidmrttm locul

zádí zlacené. Nahoe /lan oá

písmena nahlS na modré

obdélníkové pd. Po stra-

nách erveno-zlaté a modro-

zlaté orámování, kolem nh< iž

dole a na stran pravé táhne

se drobné kvtování.

Iniciálky v textu zla-

cené, vnitní pole stídav

modré a ervené, bíle nit-

kov ornamentované, vnjši

opan zase ervené a modré.

Str. 30í7. Iniciálka D
modrá ; uvnit Bh otec na

strom ukazující, za ním Adam
a Lva. Od iniciálky napí
stránkou ervený obdélní-

kový pruh zlat orámovaný

a se zlatými písmenami

:

„ommiíB". (Viz obr. 168.)

List 45 a iniciálka D
ržová, uvnit uprosted na

strom had s lidskou koruno-

vanou hlavou; v právo Lva,

v levo Adam. Od iniciálky

píný pásek s nápisem :

,.ixi mHiv.

List 5Sa. Iniciálka Q
uprosted vkusn stilisova-

nými. vncovit seskupenými

pestrými rozvilinami ozdo-

bená, v právo pak v draí

tlo vybíhající; na dolejším

okraji jiný zlacený drak.

List 58/; inic. D modrá; uvnit vyhnání Adama a Evy.

List 726 inic. S uvnit vkusným rozvilinovým ornamentem lupe-

novým vyplnná, v právo v draí tlo vybíhající. Od iniciály stránkou

napí pásek s nápisem zlaceným: „ahtll U\'.

Lisí 89 inic. ( I ervená, uvnit i zevn na zlatépd peste ornamentovaná.

10*

Obr. 165. E.xpositio Bedae de tabernaculo. Iniciálka P.
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crauccttafmaquccí
ct|eautccrtcq:mO£t
paueipomttlžttcq^ ttftm&íqs mandátu
ar caUucmvaluai

íctni tionfio otDícm
dcturíl tjmdjijtctt

ab-lj mfuooaííceti
cqjtaeflíDiimic^iai

c^q)loyam)exnItJÍt

t^U&mmcnícouc

Obr. lóó. Tabula moralium. Iniciálka (,).

List 105 b inic. C modrá

;

uvnit z blankytného oblaku vyní-

vají dv ruce, jež podávají Ada-

movi a Ev odv.

List K ~i b inic. D ržová,

bílým puklicovým ornamentem

oživená a* uvnit vkusným orna-

mentem z trojlist koncentricky

sestavených vyplnná.

Lisí 1 22 f/ inic. D ervená,

v ní Kristus na stolci sedící.

List 130/' inic a, v ní en facc

Madonna s dítkem. Iniciála vybíhá

na pravém okraji šikmo až dolu.

Nahoe ervený, zlat orámovaný

pásek s nápisem: ,,í) bmtm ni".

(Viz obr. 169.)

Na listu 17

4

a v textu troj-

ádkový nápis: „(Ego ©trgiffa filia

(tgfjfuft. f>oror conuenfualis i mo-

nalierio nuihaltjl
|

pne ergis

fcnfi fnjx pjalferiu cum
\

nápis

dále pokrauje na následující

stran \74ó Iris rapiíalib 9
liect

min9 bn q ob
|

bui. Lh\\\\? pro

nic psccatrirE.

57. (sign. B 8./2.).

PERIKOPY EPIŠTOLNÍ
A EVANGELIJNÍ LATIN-
SKÉ. Rukopis, perg. 164 list'

(14'5 X 21 cm.) Vazba prostá.

List 1 a iniciálka P modrá,

z ladn se vinoucích pestrých

stonk a lupen komponovaná.

Pozadí zlacené. (Obr. 170.)

Podízené iniciály malé, zla-

cené, erven konturované, v jed-

noduché lupénky anebo nestvrné

hlavy pi koncích vybíhající, uvnit

z ásti modrou, z ásti zelenou

barvou vyplnné; nkteré majf

podobu draích tl.
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List 73a veliká inic. C /. bohaté stonkové pleti komponovaná, zla-

cená, erven konturovaná, s pozadím / ásti zeleným, /. ásti modrým.
Století XII.

58. (sign. B 11.).

ESKÉ MODLITBY z r. 1521.

Formát: 15*2 cm široké, 201 cm vysoké.

Sign. /.' 11 na pergamenu. Zaátek chybí.

Na stránce 18 ádk, písmo veliké

gotické.

List \a poíná se slovy: »stinegie

• na bohu nežli on lidem, bieda mn:
nejsem lovk, ale ošklivost lidí. Mrzu-

tjší nežli hovado, horší než mrcha. Stýštie

se duši mé s životem mym. Živ býti se

stydím. Umrzieti se hrozím ...»

Kniha obsahuje »bohomyslná pemy-
slování a modlitby sv. Anselma*, a rzné
modlitby k Pann Marii a k nkterým svatým. Na konci napsán letopoet 1521.

Celkem 131 list.

Vazba neozdobná.

Na list 12 a okrajová ozdoba rozvilinová z pestrých rozstepených

list se skládající; dole v rohu sedící jelen Iniciálka zamazána. Na list

Obr. 167. Psalterium baccalarii P.lasii de Plana

Iniciálka C.

mt

v.w

íflummatwtttm
Gún$mc&;qucn
mcbúS) w^^tcr

vtícmcc;&quo ftvptdáfovO si

-.*> .->-\

Obr. 168. Psalterium Brigi:tae. Iniciálka I).
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Obr. 169. Psalterium Brigittae. Iniciálka A.
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15b podobná okrajová ozdoba; v rohu dolejším opice. Na liste \9a rovnž

podobná okrajová ozdoba; v ní pták.

List 26 í? rozvilinová ozdoba, dok- Usní muž. Jniciálka M z<

lupeny vyplnná; pozadí zlacené, orámování karmínové.

List 29d. Iniciálka s ervená, lupenová, pozadi zelené. Okrajový

ornament skládá se z bohatých rozvilin listových a kvtových, vycházejících

z modré masky, na niž stojí klo-

vající ji pták.

List 31 b. Iniciálka S, valn

Dá, vyvíjející se v okrajové

ist oví a kvtové rozviliny ; v do-

lejším rohu pravém nezetelná dro-

lerie: nahá sedící postava na loutnu

hrající, naproti ní sedící njaké

zvíe.

List 37 b. Iniciálka S zelená,

lupenová; pozadí zlacené, orámo-

vání ervené. Okrajové ozdoby

motiv bodláku, v nmž rzní ptáci.

I
Viz obr. 171.)

List 46b. Iniciálka S modrá,

lupenovým motivem vyplnná
;
po-

zadí ervené, filigránovým zlatým

motivem nitkovým oživené, orámo-

vání zelené. Na kraji bohaté pestré

rozviliny listové a kvtové. V do-

lejším pravém rohu sedící jelen.

List 51 b. Iniciálka S šedo-

modrá, lupenovým motivem vy-

plnná; pozadí zelené, zlatým fili-

gránovým vzorem oživené; orámo-

vání zelené. Na okrajích rozviliny

luskové. (Viz obr. 172.)

List 57 a. Iniciálka S žluto-

hndá; pozadí modré, filigránovým

zlatým ornamentem oživené; orá-

mování zelené. Na okrajích bohatý ornament listový a kvtový.

List 69b. Iniciálka Z modrá, akanthová, orámování zelené; okrajový

ornament vtvice ržové s kvty a poupaty; mezi nimi dva ptáci.

59. (sign. B 16/2.1.

AURELII AUGUSTINI DE LIBERO ARBITRIO.
Rkp. perg. (87 list.) 14 X 19 5 cm. Vazba: desky potaženy žlutou

kozí, do níž vtlaeny málo již zetelné ornamenty: na okrajích ada jednak

cuficnnrq

Tur nhi not

cínl Jívíuonfi

'iviMnjofubcnfti.

nuoc+\ínti2V\\m}

'uoliiiTTxi mruMMM

Obr. 170. Perikopy epištolní a evangelijní. Iniciálka I'
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Obr. 171. eské modlitby z r. 1521. List 37*.
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Obr. 172. eské modlitby z r. 1521



knihu, jednak kosotverc do sebe zasahujících; kolem vnitního pole

. ojedinlých rosett; uvnit pole kižující se šikmo dvojnásobné pruhy.

. lité, v podob sedících draku .- otevenými tlamami

ke vztýeným kídlm obrácenými.

N,i
|

ipsáno: >Notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris, do-

minam liam Benedae cuiusdam princípis, uxorem Paulici, iam defuncti, praedia sua

a parentibus silu collata mait" sum Boguslao, quem nuper accepit, 111 io domini Peti

dapiferi r< ratione tradidisse, ut quamdiu ipse vixerit, reditus inde accipiat.

mortem vero ipsius medietatem praediorum liberi dcPaulico proereati suscipiant,

alteram vero nudu tatím de se generati possideant. Huius rei testes šunt hic infra

deseripti castellanus Sesem Petr Heinric Bertolt Otto de Doubra Stihlau Duric

Walter Pab. Sastowa Vlric etc. . . . Conrat Milost Dobrogost Iacob Zdis Radim Blasei

Sdibor Milk.«

Obr. 173. Aurelii Augustini de libero arbitrio. Iniciáka D.

List 1 b iniciálka D ervenými pérovými konturami nakreslená ; v ní

ernými konturami nakreslen lev býka dávící. (Obr. 173.)

Na dolejším kraji stránek list \b a 2a napsáno: » Liber M. Jo.

Herttemberger de Cubito.«

List 46 a inic. L; v ní ernými obrysy nakreslená lvice.

Konec stol. XII.

60. (sign. B 55.).

ALLEGORIAE RICHARDI DOCTORIS ETC.
Rkp. pap. Formát 15'5 X 22 cm.

Vazba: desky potažené hndou kozí, do níž vtlaeny dvojité rýhy

okrajové a stedem se kižující. Uvnit na pední desce pilepen zajímavý

kolorovaný devoryt na pap. tištný : Sv. Veronika držící šat s otiskem

tváe Kristovy (obr. 174.); na desce zadní pilepen kolorovaný devoryt

(na papíe tištný) sv. Barbory (obr. 175.).

Rkp. neozdobný, zbžným písmem XV. stol. psaný.

Na pídeští: » Liber magisti Johannis de Cubito.*



Obr. 174. Kolorovaný devoryt sv. Veroniky.



Obr. 175. Kolorovaný devoryt sv. Barbory.
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rna,

otmnr tlí
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61. (sign. B 56.)

DISTINC1 K >NES EXEMPLORUM
NOVÍ I-. I VETERIS TESTAMENTI . . .

ORDINE ALPHABETI per fratrem B de

Irm. heremitarum s. A.

Rkp. perg. 15 < 21 cm. Vazba neúhledná.

Na pídeští: » Liber Johannis Protiwe plebani

sancti Nicolai in Maiore Civitate Pragensi.*

Obr. 176. Distinctiones.

Iniciálka A.

Obr. 177. Novum Testamentm. Iniciálka M
s ot rázem sv. Matouše.

List \ a iniciálka A; v ní en íace poprsí

mnicha
;
písmeno se rozvinuje v pestré co do

komposice tuhé lupeny okrajové. (Obr. 17

List 78^/5. »Expliciunt figurae factae per

fratrem Bindoi de Senis (?) fratrum Heremitarum

ordinis sncti Augustini. Amen.*

List 84 b. »Expliciunt distinctiones exem-

plorum . . . per fratrem Bindoi (i de Senis fratrem

heremitarum sancti Augustini Am. Ani. Am.«

Prvá pol. XIV. stol.

62. (sign. B 65.)

NOVUM TESTAMENTM.
Rkp. perg. Formát 123 X 189 cm.

Vazba prostá: desky potaženy ervenou kozí.



I 1 iniciálka M zelená lupenová, obhrouble provedená; vnitní

ré s bílým ornamentem pruhovým; zevnjší orámování ržové;

i sedící evangelista u pultu. (Obr. 177.'

Piva pol. XV. stol.

63. (sign. B i

EVAN rELIÁ NA PERGAMENU drobným písmem psaný.

Formát: 15*2 cm ši., 16"6 cm vys. Stol. IX.

QVI

DEM
JV1VL

Obr. 178. E%-angeliá z IX. stol. menší.

List 158 pergamenových. Na každé stran 21 ádk. Písmo drobné

románské, sehndlé.

Str. \ a— 3a prázdné; na str. 3/; zlatem napsáno:

IN CIPIT
|
EVANGELIVM

|
SECVNDVM

|
MATHEVM.

Str. 4 a v pestrém tvercovém rámci iniciálka L s pipojeným velkým
písmenem I; dále vedle pod sebou písmena BER, a drobnjším písmem

dole: GE
|
NE

|
RATIONIS IHU XPJ FILU

|
DAVID FILU ABRAHAM.

List 46 a, rámec podobný, jako na str. 4 a ; v nm inic. J a nápis:

NITIU
|
EUANGE

|
Lil IHU

|
XRI FILU

|
dF SICUT

|
SCRIPTU | EST IN

j

ESAIA
|
PROPHE

|
TA • ECCE

| MITTO j
ANGE

|
LU

| MEUM |
ANTE.
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Str. 72 (7. V podobném rámci iniciálka Q a nápis: NM
|
QVI

|
DEM

MVL
|
TI

|

ŠUNT ' CONATI
|
ORDINARE

|
NARRATIONEM

|
QUAE IN

NOBIS COMPLETAE
|
ŠUNT RERUM.

List I13tf. V podobném rámci iniciálka J a nápis: N PRIN
|
CIPIO

ERAI VER
|

BVM ET
|
VERBV

,
ERAT

j
APVD

|
DM.

Vazba neozdobná.

64 (sign. B 68./1)

NOVUM TESTAMENTM
Rukopis pergamenový. Formát

Vazba : hndá kže
s vtlaenými malými roset-

kami, hvzdicemi a písme-

nem K. V rozích a uprosted

kování mosazné ve vypuklé

z ásti lupeny vybíhající.

Rkp ozdoben na n-
kterých místech rozvilino-

vými, ve stídmé pestré okra-

jové lupeny vybíhajícími

inic. na zlaceném pozadí.

XV. stol.

65. i sign. C 1.)

SUMMA HOSTIEN-
SIS DE POENITENTIA.

Rukopis perg. (listy

staré paginace 49 — 82).

Formát 274 X 456 cm.

Vazba prostá.

List 1 a (staré paginace

49). Inic. A fialová; uvnit bi-

skup rozhešující kajicníka.

Konec XIII. stol.

1T5 > 173 cm.

s

tvtptfe tnquouctuP Iv ctui'

fhn* tnou crt-^.t»*lMVtP7rf

ImttcíiníUíl^íwcituw w

Obr. 179. Summa Hostiensis. Iniciálka A. »Biskup rozliešuje

kajicníka.

66. (sign. C 2.)

5. BONAVENTURAE SCRIPTUM SUPER SECUNDUM
SENTENCIARUM.

Rkp. perg. Formát 24"5 X 385 cm.

Vazba potažená hndou kozí, do níž pi okraji vezán emínkový

ornament. Znan odená.
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Obr. 180. Bonaventura suptr secundum ]. sentenciarum.



Obr. 181. Regula ecclesiae Pragensis. Vazba.

Soupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II., 2. 11



I 1 [niciálka S ržové; v ní stvoeni Adama a Evy. Od iniciálky

dolu táhne se ornamentální prut, z nhož vyrstá jiný vodorovný na okraji

nu; tu jsou dva lvi pmti sob. (Obr. 180.)

Na listu 9b od konce iniciálka C; v ní poprsí bezvousého muže; na

okraji prutové ozdoby oživené drakem a ptákem a v lupeny vybíhající.

Stol. XIII konce nebo po. XIV.

67. (sign

REGULA ECCLESIAE PRAGENSIS. — MARTYROLO-
GIUM ECCLESIAE PRAGENSIS. COMPENDIUM THEO-

rlAE. , Schul e, Die canon. Handschr. pag. 70, CXLVII.) Kkp. perg.

Formát 24 34"6 <;//.

uí auunmf^ttTOfiilU&y co
"

tomT^tb t mtioatcnemS-yU-

_ r»-ínálnfun7*u4>toctftúftxím

Vimcticov teetiv* tivecjrco lúuaagr (athaea

sA tcrttfmwcur^unttfqy<c tuftUatítn*

' tmu^ot^re .JaiUuttuknoiotá <ftmrli*

Ctíso tlumc celínanMM^foamahe
roníc chfum- vva5n *ttfttnttr uzxnte

ftdituipvartxíaíaiifTitycricttficar

cuu^tvuiMnu racJ .lir^Ailní^m^i
[

itmiUniiicmviíniiWtcriUcacótti

ofli&tr o! aSur-cfgmte; (dliuoyuiaq

at^aúiu^flmr^orótocparvcn
tklícot: ufccttrt otc A*t$ *T<s tm-ci intvr

Obr. 1H2. < )uae-.tioiics in IV. Lib. stntenciajum. Iniciálka H.

\
T

azba potažena hndou kozí, do níž vkusné rozvilinové lupeny ve-

zány. V rozích a uprosted ploché nevkusné kování mosazné.

kkp. z po. XV. stol. Iniciálky prosté, neozdobné, stídav modré

a ervené Na poátku Compendia iniciálky V a D zbeené: prvá vyplnna

uvnit erven, zevn mode, druhá naopak; toto pozadí u obou oživeno

ornamentací bílou barvou provedenou.

68. (sign. C 28.)

QUAESTIONES IN IV. LIB. SENTENTIARUM.
Rkp. lat. peri;-. Formát 20 X 28 cm.

Na listu 1 a malá iniciálka h v kolmé ás'i macandrovým vzorem,

v prohnuté bílými puklicemi ozdobená a uvnit listeny nahoe ve zvíecí

hlavu vybíhajícími ozdobená.

Na hoejším okraji linka vybíhající z draího tla; nad ní pes

honící zajíce. Stol. XIII. konec.

Na prvé stran dole jméno majitele knihy: »L. M. Io. Herttemberger

de Cubito emptus in Praga.*
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69. (sign. C 34 2

MANIPULUS FLORUM.
Rkp. lat. pap. Formát 22'5 X 31 cm.

Desky potaženy špinav žlutou drsnou i

Na pergamenovém pídešti napsána e>ká píse o sv. Dorot; na

poátku jejím iniciálka D ržová, ve stínových ástech bohatým lupením

vyplnná; uvnit sv. Dorota (post. po kolena, v pravici držící koi

s kvty, v levici kvetoucí vtvici). Pozadí ervené, vnjší orámování zelené.

(Obr. 183)

Otir. 183. Manipulus Morm. Iniciálka 1 s obrazem sv. Doroty.

Nahoe napsáno jméno majitele: »Domini Procopii plebani de Pomuk.-

Na poátku rukopisu vlastního iniciálka A modrá, erveným nitkovým

ornamentem vyplnná i obklopená.

Na pedposledním listu napsáno: »Explicit liber Manipulus Horm
seriptus per manus Blasconis presbytei de Dobrzano alias de chwalenitz

plbni. finitusque est feria quarta ante beatae A<metis virginis. Anno Dni

M°CCCCNNV°.<

70. >i-n. C 61.)

TI IEOREUMATA AUGUSTINI DE AXCOXA 1 >E AM( )RE

SPIRITUALI ET ALIA OPUSCULA.
Rkp. pap. lat., neúhledn psaný z prve pol. XV. stol.

Formát 21 X 22 cm.

li*



1 >esk) ervenohndou koži, do níž vtlaeny rovnobžníkové

erné pruhy, mezi nimiž vytlaeny gotické stilisované lístky v kosotve-

ch polích, heraldické orlice v polích kruhových, pelikán krmící

mládata a koruny. V prostední plose kosotverené se lomící a navzájem

se proplétající pruh) ervenohndé a erné ; v kosotverených tak vzniklých

ny V kosotverených polích: pelikáni mládata živící, heral

dití lvi a orlice a j.

3<?fcytAtfo6mt(Ullflyt4

^tHitoí^/':vr fx-cepttW

Obr. 18*. De eruditione principm. Iniciálka C.

71. (sign. C 70.)

DE ERUDITIONE PRINCIPM. ISIDOI DE SUMMO
BONO. AUGUSTINUS DE CONFLICTU VITIORUM ET VIR-

TUTUM. EXCERPTA EX OUATUOR LIBRIS SUMMARl/M.
Kkp. pap. Formát 21 X 31 3 cm.

Desky potaženy žlutou drsnou kozí.

List 1 a. Iniciálka C ržová, uvnit na modrém pozadí zlatým spirá-

lov se vinoucím ornamentem oživená a na okrajích v pestré lupeny

vybíhající.
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List 1 b. Lniciálka C modrá, v oblé ásti bíle osvtlenými lupeny

akanthovými vyplnná, v á>ti kolmé pletencovit upravená, na okraji

v pestré lupenoví'- rozvil in) vybíhající. Uvnit na nízkém stolci cn face

sedící biskup, držící v pravici berlu, v levici zavenou knihu. Pozadí hndo-
riic, zlatým iligránovým vzorem ozdobené. (Obr. 184.)

Na poátku knihy »De summo bono* iniciálka S ržová, lupenová,

v pestré rozviliny okrajové vybíhající. Pozadí modré, zlatým iligránovým

vzorem oživené.

Obr. 185. Kolorovaná devoezba. »Sv. Brigita..

Asi uprosted knihy iniciálka V (eni sancte) ržová; v ni nejsvtjší

Trojice; pozadí ervené, zlatými kružbami oživené.

Stol. XV. prvá pol.

72. (sign. ( 87.)

S. BRIGITTAE REVELATIONES.
Rkp. pap. lat. neozdobn psan\

.

Formát 22 X 29"9 cm.



1(,.

Na konci Explicit liber coelestium revelationum bcatae Brigidae

ae Xpi sub anru) Dni M° trecentesimo nonagessimo II" . . .«

Vazba jednoduchá: desky potaženy ervenou kozí.

Na pední desce uvnit pilepen kolorovaný devoryt sv. Brigitty.

I

Na pídešti jméno majitele: »magisti Johannis Herttemberger de

Cubil

Obr. 186. De diversitate novitiorum: Obraz sv. Benedikta.

73. (sign. C 104.)

DE DIVERSITATE NOVITIORUM.
Formát 17'5 cm šir., 25'3 au vys.

Vazba potažená ervenohndou kozí, do níž vtlaeny kosotveren
kladené rýhy, a v polích tak vzniklých stylisované lilie.

Rkp. perg. z poátku XIII. stol.

List 2. Celostránkový obraz: V pestré architektue uvnit temi
oblouky nahoe zakonené u stojanového pultu sedící mnich v tmavo-

hndém rouše; ped ním mnich mladší s knihou v ruce. (Obr. 186.)
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Na poátku knihy druhé I)c electione speciali

mini abbatis- iniciála <1 románská, ladn vinoucími se

vyplnná, ervenými konturami provedená.

Na konci knihy napsáno: Anno dni M°CCCC°IIII

hannis baptisté iste liber cum epistolario [igatus est per

priorem.

74. (sign. C 108.)

PASCHASIUS RADBERTUS.
TRACTATUS DE COMMUNIONE
SERMO S. AUGUSTINI DE TRINI-

TATE.

Rkp perg. Formát 16 5 X 25 5 c///.

Vazba: devné desky potaženy jsou

žlutou hladkou kozí.

et ordinatione do-

olistnými stonky

cca festm s. Jo-

fratrem Martinm

Obr. 187. Paschasius Radbertus.

Iniciálka D.

Ol.r. 188. Pjschasius Radbertus.

Iniciálka P.

List 1 d. Iniciálka D pérem provedená na zpsob hada do ohonu

svého se zakusujícího, uvnit emínkovým pletencovým ornamentem vy-

plnná. Uprosted na žlutém pozadí stonková sple v lupeny vybíhající.

Vnjší orámování hndoervené. (Obr. 187.)

List 96. Iniciálka P pérem kreslená, dole i nahoe v uzlovité ple-

tivo vybíhající, nahoe draí hlavou oživená: uvnit vzhru vinoucí se

stonek s lupeny na pozadí ervenomodrém. Vnjší orámování hndo-
ervené. (Obr. 188.)

Stol. XII.



75. sign. C 11

TRACTA NJS DE VIRTUTIBUS THEOLOGICIS ET
EARUM INHAERENTIIS. CONDUCTUS CORPORIS MYSTICI.

Rkp. pcrg. Formát 16 X 22*5 cm.

Vazba prostá, neozdobná.

List 4 (i. [niciálka i modrá, nitkovou ornamentaci obklopená a uvnit

pérem kreslenou, nepíliš vkusnou ornamentaci, skládajíc! se ze zoubko-

vaných a kláskových ar, vyplnná.

l&nmicmt

U
tt

«

ImiíWtmšgitiitmiítom

taiSiuafióAmpttnmt

Obr. 189. Traclatus de virtutibus. Iniciálka (,).

List 7 a. Iniciálka Q erven konturovaná, ve stínových ástech dvoj-

násobná a vodorovnými páskami pevinuta; uvnit stylisované lupeny

proti sob se vinoucí a nahoe jiným lupénkem navzájem spojené. Pozadí

tmavomodré.

Na konci traktátu »De virtutibus*: »Explicit tractatus de virtutibus

theologicis et earum inhaerentiis editus et compilatus anno Dni millesimo

trecentesimo tricesimo quinto a priore secundo domus Aulae Regiae; qui

legit in eo, dicat pro fidelibus vivis et defunctis unum Ave Maria.

76. /' 6.)

MANIPULUS CURATORUM COMPOSITUS A DOMINO
GWIDONE DE MONTE ROCHERII. TRACTATUS DE AUC-



Ke str. 170.

Látka roucha Svatovojtšského.

Soupis památek hist. a tunel. Kraha, Hradany II.
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TORITATE CANONUM. HUGO MAGXUS I >K SAXCTO
VICTORE. DE OFFICIO a j. lat. traktát). (Schulte, Die canon.

Han LXVI.)

Rkp. pap neozdobn psaný.

Formát 15 \ !''_' cm.

\a konci »Manipulu«: -Anno Domini millesimo quadringentesimo

quinqu o nono decima octava die Januarii.*

»a hndou kozí potažená ; do ní vtlaen) - na okraji v páskách

rovných a uvnit v páskách v kivkách se vinoucích nmecké minusku

nápisy.

Obr. 192. Mariale. Zvstování P. Marie.

77. isiiín. D 90.)

AUREUM CENTILOOUIUM DE BEATISSIIMA PASSI-

ONE AC MOTE UXIGEXITI FILU DEI. JESU CHRISTI.
Rkp. pap. neozdobn psaný; na konci pipsáno: » lsti sanctissimi

sermones de salvifica passione Domini nostri Jesu Chri, quos composuit

doctissimus vir et reverendus sacerdos Bartholomeus natione Curius, a me
sacerdote Johanne Taborino cum auxilio]Dei šunt transcripti . . . Anno 1554. •

Formát 16'3 X 22 cm.

Vazba potažená žlutou kozí, do níž na okraji vtlaeny vkusné re-

naissanní ornamenty, mezi nimiž medaillonky Erasma Rotterdamského,

Jana Husa, Martina Luthra a j.
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78. sign. t 61.)

MARIALE SEU HOMILIAI. SS. PATRM DE 15. M. V.

PER ANNUM.
Formát 205 X3T5 cm.

Vazba prostá, neozdobná. Na pídeští jméno majitele: Liber Magisti

Johannis Herttemberger emptus XXX alb. gr.

Rkp. pap. neozdobn psaný. List 1. jot pergamenový; na nm
obrázek Zvstováni P. Marie* v modrém orámování: v levo stojící Panna

Obr. 193. Vazba z r. 15 r'8.

Maria, modrým rouchem odná, v levo ped ní kleící andl v rouše ze-

leném a s nadpisovou páskou v ruce. Pozadí ervené, zlatým kosotve-

reným vzorem oživené. (Obr. 192.)

Stol. XV.

79. isign. /• 23./1.)

SEDMY DÍL HARMONIE SVATÉ ZE VŠECH TY
EVANGELISTU PÁXÉ SHROMÁŽDNÉ.
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utniv ^ ivy m. i l.jí urm

t esk< rkp. r. 1595 ina konci: > Dopsáno v Krchlebích, v /clený

tvrtek létha Pán MDXCV) opatený pknou tlaenou vazbou (formát

v Na pední desce uprosted vjezd Krista do

ferusaléma, za zadni Posledni soud; v orámování allegorické postavy ctnosti.

(Obr. 1"

80. (sign / .

Ikl MANDUCATORIS (COMESTORIS) SERMONES.
Rkp. perg. (185 list). Formát 16'5 X 23"5 cm.

ba: desky potažené ervenou kozí, do níž vtlaen kosotve-

ený vzor.

List 1 b. Iniciálka E zla-

cená, erven konturovaná, lody-

hovou románskou spletí vyplnná,

hoejší polovice pozadí modrá,

dolejší zelená.

List 109. Iniciálka A zlacená,

erven konturovaná, z lodyhové

spleti a draí postavy kompono-

vaná. (Obr. 194.)

Podružné iniciálky vtšinou

zlacené, erven konturované
;
n-

které jsou ervenými konturami

provedené, vesms obhroublé.

Stol. XIII.

81. (sign. / 75.)

SERMONES IN MAJOR.

celo foíhdiPiusf/cmíel

b fr dodír ní etíiC cxnvíí

Obr. 194. Peti Comestoris Sermones. Iniciálka A.
FESTIVIT.

Rkp. lat. papírový, neúhledn

psaný z XV. stol.

Vazba neúhledná ; na zadní desce pilepen obrázek pérem kreslený,

z ásti kolorovaný 'formát 14 X21'5 cw); v pozadí gotická architektura,

v popedí stojící svtice. (Viz obr. 195.)

82. (sign. G l./l.)

LIBER HISTORIALIUM TOTIUS BIBLIAk

JOHANNE DE UTINO EDITUS.
Rkp. perg. 19 list.

Formát 345 X 46'5 cm.

Na listu 3 a kresby arekitektonické. (Obr. 196.)

Stol. XIV. konec.

A FRATRE
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83. fsien. G l./l.

LIBER HYSTORIALIUM TOTIUS BIBLIAE.
I >'/. spis jako pedešlé, ale na papíru.

Formát 3<> X 41*5 cm.

Na listu 3a rovnž ti architektonické kresby, v podrobnostech od-

chylné od kreseb v rukopise perg.

Prvá polovice XV. stol.

Obr. 195. Kresba na desce knihy 1

84. ísign. G 3.)

SPECULUM HISTORIAE Fk. VINCENCI] BELLUACENS
Rkp. perg. (254 list.)

Formát 255 X 394 cm.

List 4 a. Iniciálka Q ržová, bílou, jemn zoubkovanou ornamentaci

vyplnná; v ní stojící mnich v bílém hábitu s erveným kížem na prsou

a s hndým pláštm. Pozadí ervené, jemným tvercovaným ornamentem

oživené. Vnjší rohy modré, orámování zlaté. (Obr. 197.)
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.... ru *:*x*u áflitut
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I

Obr. 196. Liber historialiuin totius bibliae.

List 38 a. Iniciálka D ržová, vyplnná ladným, lodyhovým pletivem,

pecházejícím nahoe ve dv draí tla spojená jedinou hlavou. Pozadí

vnitní zlat, vnjší tmavomodré. (Obr. 198.)

List 77. iniciálka E modrá, ladnou lodyhovou spletí vyplnná; vnitní

pozadí zlaté, vnjší hndoervené; po stran dráek s lidskou hlavou.

Podobné iniciály na listu WOb: A a 135Z>: A, 180/^a: R, 2l4óa: M.

List 152a
t
í. iniciálka I po celé výši kolumny se táhnoucí, nahoe

ptaím tlem s lidskou vousatou hlavou ozdobená. (Obr. 199.)

Stol. XIII.

tfflmw Iilnotf offiducl

/ivuoiucimarihit>tofcj

í tanfoii aercícmr i n
3 cptiíilio nui>ftaui fienci

IlOlUilUMI

cftrmcbiltanicuDciv*

famucn quilciiia*

oiacrucrma cft-<jnj<

Obr. 197. Speculum historiae. Iniciálka Q. Obr. 198. Speculum historiae. Iniciálka D.
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85. >ien. G 5A

PRIMA PARS CR( INICAE B( )HEM,

Rkp. pergamenový z prvé pol. XIV. stol. iSrvn. Pelzel

a Dobrovský, »Scriptores rer. Boh.« [., str. XV. a násl. ; Pra-

meny djin eských I., >tr. XXI., 3i

Vazba prostá: desky potaženy žlutohndou kozí, do níž

pi krajích, jakož i stedem napí vtlaeny jsou trojnásobné

linie. V rozích a ve stedu na pední desce d< vné kolíkovité

JílíttUm rmtttýns,vyl

(Hoai6mp<tttib4i?r

ntdme-btiittopiime*

^otcn6tmni8foal)V

UUTSíjUCtnUlOlClD^C

mioin mtíiiomic íJiciít.

mfiídiwíifiCtiojcp

jicnw ntatixwínpa)

I—

— ! i

-j--—t-- u uiiiiíam jjoi

atdtotf li Smi ucl Tapiítm^itú rolut-plaq*

Obr. 200. Prima pars croni ae bohem. Iniciálka E.

< >br. 109. Speculum

historiae. Iniciálka I.

knoflík}', na zadní desce polokulovité železné knoflíky. Na pední

desce nahoí-e pod prhlednou obdélníkovou destikou rohovou

ervený nápis: J^rimapars : ertmice bohem. Formát: 26'3 cm šir.,

34 1 cm vys. Paginace pvodní ervená uprosted dolejšího kraje.

List 197.

List 1. ( Incipit passio sancti Adalberti*): iniciálka (1

ržová, ve stínové ásti stilisovaným lupením ozdobená. Uvnit

biskup podávající berlu kleícímu pec! ním knzi, jemuž král

mitru na hlavu staví. Pozadí modré geometrickým rovnoárým

ornamentem oživené. Cípy zlaté Orámováni zelené, vyvíjející

se nahoe- ve dv zátoiny, z nichž v jedné znak arcibiskupský,

v druhé dv zkížená zlatá bevna na ervené pude. Viz obr. 200.)
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Quoó nomcmtcrptútiitn

níscdaiiDú fuus ncntw

Obr. 201. Prima pars cronicae bohem. Iniciálka N.

Vil ^umumtc^fxvuiopm List S6\ »Item de eo-

1)0n02 CltMB ímiJJNÍ 1ti dem (na poátku Bninova

Jtt životopisu svatého Vojtcha)

ilfi iniciálka i' ervená, bílým

obrysovým ornamentem rost-

linným ozdobená. Uvnit po-

stava sv. Vojtcha. Spodní

roucho ržové, svrchní ze-

lené. Mitra a berla zlatá. Po-

zadí modré, bílým filigrá-

novým ornamentem oživené.

Cípy zlaté, orámování nahoe
zelené, na ostatních stranách

ržové. (Viz obr. 201. i

Ostatní iniciálky er-
vené nebo modré, modrou
resp. ervenou nitkovou orná-

mentikou vyplnné a obrou-

bené. Na list 17 na poátku
verš o utrpení sv. Vojtcha iniciálka O nitkovou ornamentikou obklopená

i vyplnná. (Viz obr. 202.)

Na str. 66 ba iniciálka S na tyi pole rozdlená, v nichž se ervená
a modrá nitková ornamentace stídá.

List 152 inic. V ržová, stiliso-

vaným ornamentem lupenovým vy-

plnná. Uvnit biskup na stolci sedící,

velikou berlu ervenou v levici držící,

pravicí bílý biret kladoucí na hlavu

knze ped ním kleícího, bílým

rouchem odného. Pozadí iniciálky

zlaté, z ásti modré. Iniciála vyvíjí

se v krajové pímoárné orámování,

jež v pravém hoejším rohu ozdo-

beno pestrou drobnou vžovitou

architekturou, uprosted hoejší ásti

kruhovým zeleným rámekem s er-

venou rosettou, uprosted dolejší

stránky pak zatáí se orámování ve

veliký kruh, jehož vnitní plocha,

rozplená kolmo vztýeným listenem,

pokryta jest modrou barvou a er-
ven jest potekována.

List 181 ba iniciálka H zelená,
, , . , , , ,, ,

' 'br. 202. Prima pars cronicae bohem.
tmavomodrým, trojúhelníkovými cípy Iniclálka na liSHI 17 ..
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Obr. 203. Scholastica historia sacrae seripturae. Listo.

Soupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II
,
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,, v právo nahoe v drobnou vodorovné ležící kytici vybíhající,

ným nitkovým ornamentem vyplnná a ovroubená.

I ist) 187 199 vylinkované jsou prázdny.

Wtg. tfotyhMH » i i
ll££'

1U\& OC\XA& UtVUH*

I D moribus viventium Obr. 205. De moribus viventium.

Král. Královna.

Obr. 205. De moribus viventium.

Rvtí.

86. sign. G 14...

PETRIS COMESTOR: SCHOLASTICA HISTORIA SA-

CRAE SCRIPTURAE.
Sted století XIV. Desky potaženy ržovou kozí (na nich napsáno:

»Scolastica historiaj; mimo to hndým koženým obalem; kování rožní

i stední chybí.

Formát :
'228 cm šir.. 311 cm vys. 221 list.

List \ a — 3<7

g seznam kapitol (troj-

sloupcový).

List 4 a 5 je

prázdný.

List 6. I n -

cipit epištola
1 o c o p r o 1 o g i.

Reverendo pati et

domino suo Gwil-

lelmo Dei gratia

senonensi archiep.

Petrus servus X'

presbyter trecen-

sis . . .« Iniciálka R
zelená; kolmá stínová její ást vyplnna bílým ornamentem: vlnovit

kolmo se táhnoucí vtvice s dubovými lupeny a dvma žaludy; ásti vyduté

ozdobeny nestvrnými hlavami v profilu kreslenými, na temeni tmavo-

Obr. T".. De moritius viveniium.

Legát královský.

Obr. 208. De moribus viventium.

Sedlák.
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ervené zbarvenými, jež drží vtévku se dvma dubovými lupeny a se ža-

ludem uprosted, [niciálka jest obroubena erveným nitkovým ornamentem.

Uvnit postava biskupa hrub kreslená a kolorovaná. (Obr 203

Vtši iniciálky podružné jsou obyejné ve stínových ástech kolmo

rozdleny bílým proužkem polokruhové zprohýbaným a uprosted v menší

kruhovité výbžky vybíhajícím, jež uvnit bílým vodorovným proužkem

jsou opateny. Každá pak polovice jinak jest zbarvena (obyejn jest jedna

polovice modrá, druhá ervená). Kolkolem ornament nitkový.

Menši iniciálky stídav ervené a modré.

jcaavugiayu

'' moribus viventium. Ková. Obr. 21n. Dc moribus viventium. Soudce.

List 82<7/l Veliká iniciála L celý sloupec obklopující. V kolmém
bevn, jež z póla jest modré a z póla ervené, táhne se rada bílých

kruhových medaillonk s hlavikami král ; ve vodorovném, trojúhelníko-

vitém bevn nestvrná hlava držící dubovou vtvici v ústech.

87. (sign. G 42.

1

VITAE ET I >ICTA PÍ HLOSOPl K )RUM. HIST< >RIA DOLO-
PATHI. LIBER MINERALIUM. JACOBUS DE CESULIS: DE
MORIBUS ET OFFICIIS VIVENTIUM.

Rkp. pap. Formát: 20 5 X 29 cm.

Spis »De moribus et officiis viventium* (vlastn o he šachové) ozdoben

malými obrázky vesms na modrém pozadí ernými konturami pérovými

kresleným a mírn kolorovanými*): na str. 4. král i obr. 204. > na str. 7. krá-

*) Obrázky tyto jsou na jiném papíru kreslené, vystíhané a do rukopisu vlepené.

12*



str. !_'. rádce králv (v otevené knize toucí), str. 15.

1''-'. legát královsky na koni (obr. 207.),
- {I 29- rolník

i 32 ková (obr. 209.), str. 34. soudce, majíd

3 •

%4&
^f x

i \\^B

De moribus viveniium. Kupec. Obr. 212. De moribus viventium Léka.

v levici nžky, v pravici me (obr. 210.), str. 39. kupec v jedné ruce váhy,
v druhé korbel držící (obr. 211.), str. 43. léka (obr. 212.), str. 46. ho-
spodský sedící, pravicí pidolévající ; v levici pohár, na nmž položen

Obr. 213. De moribus viventium. Krr Obr. 214. De n>Oribus viventium. Právník.

chléb (obr. 213.), str. 50. muž sedící, v pravici veliký klí, v levici loket
držící (obr. 214.), str. 52. otrhaný muž s kostkami v ruce; proti nmu na
okraji dívka (obr. 215.).

Stol XV. prvá pol.
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88. (sign. G 49.). Bruder Philipps des Kartháusers Marienlebcn<.

LIBER DE INFAXTIA SALVATORIS GERMANICE.
Vlastn vydaný II. Rckertem 1853. Na konci ješt Marienklage.

Rkp. perg. nmecký.
Formát : 165 X 25'3 cm.

List \ (i a. Maria s dítkem; V pozadí architektura. Kontury pérem

kreslené, plochy kolorované. (Obr. 216.)

List 44 a
t
í. /mueny Kristus, ranami posetý, u kíže stojící; po

rukama na prsou složenýma drží metlu a dtky. Pozadí modré, i Obr. 217.)

Obr. 215. De moribus viventium. Hrá a lazebnice.

List 63a
t
í. Obrázek: Kristus na kíži mezi P. Marií a sv. Janem.

(Obr. 218.

List 65 a ii. Obrázek: sv. Kateina, v pravici kolo, v levici me za

hrot držící. (Obr. 219.)

Konec XIV. stol.

89. sign. // 4i.

LIBER DE REGIMINE REGUM ET PRINCIPM EDITUS

A FRATRE EGIDIO ROMANO, ORDINIS FRATRUM HE-

REMITARUM SANCTI AUGUSTINI.

Rkp. pap. Formát: 14'5 X 21*7 cm.

Uvnit na pední desce: » Liber magisti Johannis de Cubito, emptus

XIIII. alb.-



Rukopis neúhledným písmem psaný; na listé i. malá iniciálka E

orámováním; v ní uvnit postavika stojícího

mnicha v bílém hábitu. Pozadí mudrc, zlatým vzorem oživené, obr. 220.)

:onci knihy: Anno Domini M°cccc° X l' scriptus necnon dili-

gentei correctus.*

90. sign. H 17

FÁTA, HOC
P( US ! ENSIUM.

EST PROSPERA ET ADVERSA SORS

Obr. 2ló. Marienleben. Madon na.

Von der Stadt Brúx Gliick und Ungliick . . . colligirt durch Matheus

Mcisneren.

Výpisky latinské, nmecké a eské k djinám mota Mostu se vztahující.

Rkp. pap. z konce XVI. stol.

Formát : 16 /\ 21 cm.

! >esky z hndé kže s vtlaenými ornamenty renaissanními ; uprosted
první stránky: Kristus na kíži; pod tím nápis s letopotem 1563 a písmena

: uprosted zadní stránky allegorická postava ^Spravedlnosti* v kroji

tehdejší doby. (Obr. 221.)



obr. 217. Marienleben. Zmueny Kri-i

'cmcí>aeiriii«2\VJter$cbnn

Obr. 218. Marienleben. Skupina Ukižováni



91.

GLOSSA SUPER DECRETUM. (Schulte, Die canon. Hand-

X.)

RIcp. pei átku X V. stol., nkteré iniciálky z druhé polovice XV. stol.

Devné desky potažené Žlutohndou kozí: v rozích jednoduché kování

k vybíhající; ve stedu mosazná šestilistá rosetta. Po stran,

Obr. 219. Marienleben. Sv. Kateina.

jakož i uprosted hoejší a dolejší strany desky plíšky, do nichž spony

zapadaly. Na papíru pilepeném na vnitní stran pední desky napsáno:

Decretu Seta pramen, eeclie.

Formát: 28 5 cm sir. , 46 2 cm vys. Listu 309.

I "prosted každé stránky ve dvou sloupcích text, kolkolem jako

rámec výklad.
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vtflW xn\

Xa list 2aa obdélníkový obrázek 8'5 cm ši., 1 1 5 cm vys., zelen

orámovaný / 2. pol. XV. stol. . V hoejší tetin na gotickém stolci sedící

Kristus držící v rukou tiaru ; po stranách po kleícím andlu, z nichž jeden

drží žezlo, druhý ipské jablko. Pda
/clená, pozadí ervené, zlatými h>

zdikami poseté. V dolejší ásti

uprosted na gotickém stolci papež

s hlavou odkrytou a svatozáí obklo-

penou, an kardinálu po pravici sedí-

címu podává knihu, biskupu po levici

sedícímu me. Blíže ku pedu dv
lavice; na jedné sedí dva biskupové,

na druhé král se žezlem a íšským

jablkem v rukou; vedle nho jiný

král s taseným meem v levici.

V samém popedí v právo na la-

vici sedící dva mnichové s knihami

v rukou, v levo dva mužové v dlou-

hých ízách, z nichž první drží me. Pozadí modré, zlatým filigránovým vzorem

oživené. Xa dolejší ásti rámce napsáno: »skrzicziek me ecit.« (Viz obr. 222

Pod rámcem iniciálka h ervená, rozvilinová; pozadí zelené, spirálovým

ornamentem v tmavším tónu ozdobené. Pi dolejším okraji sloupce dva

znaky: 1. tmavomodrý, dole zaokrouhlený štítek, bílým nitkovým orna-

mentem oživený, na nm zlaté $H; nad znakem napsána písmena: li • 1 •

Obr. 120. Liber de regimine regum. Iniciálka E.

1. V.izba z r. 1563.
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Obr. 222. Glosa super decreium. ást listu 2 <í

• ° s
• C • p • b • b • m • a dole po stranách: Jo — Iiannes. 2. Štít

dole zaokrouhlený, ve tyi pole dlený; hoejší pravé a dolejší levé pole
vyzlaceno, na nm modrý vztýený lev; levé hoejší a pravé dolejší pole
bílé; v nich ervený šíp *.
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Podružné vétši iniciálky vyplnnj jsou ornamenty skládajícími se

z cifrovitých motivu na p. < >. £d xs na tmav zbarvené pude; mimo

to vyškytají se jako souásti výzdob) vnitni a vnéjší polokruhové listeny

ve dvojlistých kalíšcích kvtinových. V nkterých iniciálkách hrub pr >-

vedená poprsí en face. Jiné iniciálky jsou rozvilinové - barevným tver-

covým pozadím, hrub provedené. Menší iniciálky stídav ervené a modré,

ré vkusným nitkovým a spirálovým ornamentem ozdobené. (Srovnej

list 274,?. i
. ..

Na liste 50<z^ jsou v textu tri dosti dobré provedena

poprsí.

Na listé 253 a ft
vlepena veliká iniciálka U ervená,

modrou pérovou ornamentací vyplnná i obklopená. Xa konci

napsáno: »Explicit glosa super deeretum seripta super V
quinternos per manum virtutis de brixia etc. In scol. can<>-

nistarum studii pragensis die XXV. maij 1^13.

92

. * *

RE60RIVS-
PlSCOPVS-

(Vcu/urf of vrwtv |'no

W 0»O Cft O". « 0« f»»»
>

sign. / 4 1.'.

NICOLA1 DE SICILIA

ABBAT. LECTURAE SUPER
LIB. DECREIAL. (Schulte,

Canon. Handschr. 76, CLXXXV.)

Kkp. pap. Formát: 28'4 X 432 cm.

List 1 a. Iniciálka G ze zelených a ervených lupeno-

vých souástí komponovaná, na vyzlaceném pozadí; z ni

vyvinuje se ornament okrajový, v nmž spatuje se chrpa

pestrý pták, rže a pod. Dole okrajová linka: uprosted

v kruhovém vncoví štít, v némž vtévka révy s hrozny,

a po jehož stranách zlacená písmena H. E. Do stedu

k obma stranám pestré lupenové rozviliny. (Obr. 22i!. i

Obr. 223. Decretale.



Xa konci Explicit prima para primae partia lecturae

' in XP° Patl omini Dni Nicolai Ar? Panormitani 2c ydibus
Augusti Mem \XI annorum dm 1867 post sanctam Margaretham

juoinmrr amfti>no£ clem

M #

f!

Tciim$fc;uÓ2 -!»£**

rtspaiinnejnné^^"
uiutibueralncír

oxcnoncxtudQivh 1

mmauirisnincno
/qurtimmicq* ipcnfo

lnmi*lnonatmoulf
letttcm ^ iTiiTrtMTunno
ncectns mepnmbilc*

Ucgvilttgr taHgttcivmtqym C18 fttu.

fi\Q

Obr. 224. Constitutiones Clementinae.

fii

a

Bononiae loco, quo sit trinitas sancta exaltata laudem promiss. Deo E°E
gratias.* — Na konci foliantu: -1*66 Die V. februarii, quae est dies s. Agathae
hora XXII. Bononiae in domo ex opposito capellae s. Mariae de Daretzola.
Deo gratias.*
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93. (sign. / 9. 2.).

C0NST1TUTI0NES CLEMENTINAE CUM APPARATU
JO. ANDREAE. (Schulte, o c. 23, . XXV.)

Rkp. perg. Formát: 29X42*5 cm.

List 1. iniciálka J, vyplnná ervenými rozvilinami nahoe nestvrnou
hlavou zakonenými, a vy-

bíhající po stran v kolmý

prut, z nhož na dolejším

okrají vyvíjí se vtvice, na

níž zajíc pronásledovaný

psem.

Uvnit stránky podobná

druhá iniciálka J ; nad ní

obdélníkový obrázek: sedící

papež žehná kleícímu ped
ním kardinálu, jenž knihu

v rukou drží; vzadu stojí dva

jiní kardinálové. (Obr. 224.)

Prvá pol. XIV. stol.

94. (sign. / 9./3.).

CONSTITUTIONES
CLEMENTINAE CUM
APPARATU JO. AN-
DREAE. (Schulte, o. c.

23, . XXVI.)

Rukopis pap. Formát:

28-9 X 43-3 cm.

List 1 a iniciálka J r-
žová

; v ní postava žehna-

jícího papeže en face. Cel-

kem hrub provedeno, i Viz

obr. 225.)

Rukopis je neúhledn

psán; na konci: >Clemen-

tinae scriptae in anno Dni. Mcccclv Bononiae in domo ppti Wissegd per

Hilarium d'L.« (= Hilarium de Lithomierzicz.)

;.*

>lv»nncfcp7isJ<

fc-itatu ta biiou

)ctonhus T-fa>lav

múfÍe> bononte á

falitt? aplua betu

Liti nutí* mne fa

íuncpjpcfo tngpfhx

» huane ne valem

ctjiti4c&iitfeiu& TciyttuibiUs /li

'^titcab Scafioiit UiabU fue nd

bu$l^ltntlfam1upcoJ3pt^<p^

ertu cbtvii (p ftatutt qjti ^x tnu

coitiix) qbi úm% uj"poAín mcCfc

t» ittdnu vuogc£~- (Ru**\ &uí a\>

1 * vm \nvdui\& j* tuMu fc*tfuM*t

Sél^ ittitfuíf-p »^
%moi» fi*l*ufi6 \cie

Obr. 225. Constitutiones Clementinae. Iniciálka J.

95. (sign. / 12.).

ARNOLDI GHENLONEN THEODERICI DE HOL-
LANDRIA (f 1430) CONCORDANTIA IURIS CANONICI
ORDINE ALPHAB. (Schulte, o. c. str. 77 ís. CXC.)



Rkp. pap. Formát: 28*5 X 408 cm.

I ist \aa iniciálka M rozvilinová; uvnitl sedící papež s mitrou na

. ped mm kleíc! kardinál podávající mu knihu, kterouž papež levicí

a pravici žehná. Pozadí tmavomodré, zlatými rozvilinami oživené.

' >br. 226 |
- Druhá pol. XV. stol.

Obr. 226. Arnoldi Concordantia.

96. (sign. 7 17.)

IUSTINIANI CORPUS IURIS RECTE VACARIUS. (Ad.

Stolzel, Zeitschr. fur Rechtsgesch. 1867, Bd. VI, str. 234, Savigny IV,

423. Schulte, o. c. 78 CXCIV.)
Rkp. perg. 209 list. Formát cm 265 sir., 39 cm vys.
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Desky bílou ki>ži potaženo; do kže vtla-

en) rýh) kolem okraj a kížem napi stedním

polem; v pruzích tak vzniklých vtlaeny <llanité

stylisované lupeny.

Na zadní stran pední desky napsáno:

Egregiis et revereádis dominis dominis admini-

stratoribus archiepiscopatus Pragensis totique ve-

nerabili capitulo iuxtajuris dispositionem legitime

constituti.- preceptoribus sincere percolendis. Ego

Johannes natus olim Johannis Bebtan de Tim

panis clericus Pragensis dioec. publicus sacra im-

periali auctoritate notarius et seriba dioec. Archi-

episcopatus Pragensis . .« Vedle toho veliká signa-

tura jeho pérem kreslená.

Xa listu 6. iniciálka C ížová, ladné se vi-

noucí pestrou spletí stonkovou vyplnná
;

pozadí

ržové. Vnjší plocha vyzlacená. Podél celé stránky

táhne se široký ornamentální pruh, jehož souást

zmínná iniciála tvoí. Pruh ten vyplnn ladnými

rozvilinami stonkovými na zlatém pozadí ; dole

i nahoe pechází v bohatou kosotverenou sple,

jež dole ješt spletí rozvilinovou jest zakonena.

Uprosted pruhu zelený kruhový rámec, v nmž
kolem stedu seskupeni tyi zajíci (viz obr. 227.).

Písmo rukopisu velmi pelivé; podízené

iniciálky stídav modré a ervené, nitkovou

ornamentací obklopené.

Století XIII. konec.

cfuífdticrnatB?

c».U uoluamftirtx]

•nrutrOniif&m

: spíin Sk

úu&pjtbucjbrpc

infirouadaUstr

fcqdarxrrpoJkr

«>ortolircírin\nfl>

urfisfeupUcSií

TOUuScujngtiiá

o; ácenura twrfir

Mu-ípftt.unick

aarffubpmraag

ctít (ribbpuiniD

tccmdanmf.. "i

Ucrnnifquinfipt

inor cariioluBmm

nm mbem ipltnj

97. (sign. / 33 i

CLEMENTINAE CUM APPARATU
fO. ANDREAE ... O ŽIVOT A MRA-
VECH MUDRCUOW. SIDOXII EPI-

ŠTOLAE. Sc hulte, o. c. 24, . XXVII.)

Rkp. pap. Formát 21'3 X 31'4 cm.

Desky potaženy látkou lnnou, ervenou, do

níž vetkán pkný dessin pozdn gotický. Viz

obr. 228.1

List 1. Iniciálka I rozvilinová, v obhroublé

okrajové pestré lupení se vyvíjející.

Xa poátku list Sidoniových iniciálka D
šedomodrá, rozvilinová, zelenožlut orámovaná, oir. 227. Corpus ium. iniciálka c
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.in, ve styných bodech ržicemi oživeným, vyplnná.
má vtvice, do níž na dolejším okraji odštpuji

. ilinv lupenové, mezi nimiž postavy ptaí a zvíecí. (Obr. 229.)

Na konci. »Gaii Sollii Appollinaris Sidonii Episcopi Clarimontis

Aruernis liber octauus finalisque epistolarum foeliciter explicit Anno
Domini M°CCCC° lxx° in die Marcelli.«

Olir. J28. Ckmentinae. Vazba.

98. (sign. K 14)

ORDO IUDICIARIUS JOANNIS ANDREAE. RAIMUNDI
SUMMA JURIS CANONICI. (Schulte, o. c. 105, . CCLII.)

Rkp. pap. neúhledn psaný z XV. stol.

Formát 16 X 22 2 au.

Na druhé stran pední desky kolorovaný devoryt: P. Maria s Je-
žíškem v plamenné svatozái na plmsíci stojící. (Obr. 230.)

Na desce zadní kolorovaný devoryt sv. Bri^itty u nízkého pultu
sedící a píšící. Nahoe nápis: o íirtajfa bií goí fir nns. (Obr. 231.)
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opit,' inivtríii it v.H>rntf«
- -.' íí»r> t^tlutiTti. '

Jm popiti JV*rmc YUX101 finn

rPnflu^i^M ^ \>t K'!"*" íwp-jartuJo prWtur*n*

>>vl-I»pMnvqti« n rJM j 1 ,, < -y;irMtT1i»^ mM-^í

ilL»flrwI fjmlw? ^vitfrut firmliti*^mPCt}3jrfit-

vrtco fcfftev $Mtuq? finnuii^x ftnt^ul^jymituute
V*m fŠJsoc/TioymcÍHHí tp i^w«t*»"u* • 3»c» |wí»c
WlWtul tutMK ojortrmrtarorn Ki.ut noYCTOl -

fcnia«^occwijVíTi«.M c <c ocf^aiSa ni inu

<*p» F*mC?vll<*«^8''*ttij<'lIui.-"'}ac>m> Uí- f i«j»

;ít«fv'í»ci4«'vJÍ-ptrwt»»'i.NUir2 0)>vmv>-vi> &e quu-

1íttei»u« fUL«> cvuuuifutau* flifftacitx ifáhV

99.
I
/. 1 a.

K.\ TII< >LICON PRIMA PARS.
Fol. perg. 298 str. Formát 352 X 50 cm>

Desky potaženy koži a opateny v rozích i uprosted prosekávaným

kováním. Kováni robova mají uprosted prosekány okrouhlý tylist, i :<

- seskupen) výseky

rzné podob) . vždy však

hrotitr zakonené. Upro-

sted stedové kování

kruhové, ozdobené o-

krouhlými otvory.

List 1 '7. Iniciálka P

ržová, rozvilinová, vy-

plnná v kolmém bevnu

cn rouge postavou zpola

vousatého starce, zpola

zvíete; v ásti kruhové

skupinou ti hudoucich

muž. Uvnit v zeli né

kathede u pultu muž

odný ržovým rouchem

s modrou pokrývkou na

hlav; dole skupina se-

dících a toucích mnich
a laiku. V pozadí archi-

tektura. Vedle iniciál)' na

okraji listu kolmý prut

ozdobený uiaeandrovitou

kresbou, kolem nhož vi-

nou se pestré rozviliny

lupenové, jež vinou se

dále i po okraji hoejším

a dolejším. V rozvilinách

hoejších opice s kopím

proti drákovi míící
;
pod

tím pták; v rozvilinách dolejších lev a poprsí muže vystelivšího práv

šíj) proti jakémus dlouhozobéiuu ptáku. (Obr. 232.)

List 27 ba. Iniciálka C šedomodrá, lupenová, zelen orámována. Vnitní

pozadí ervené; na nm pestré lupeny zlatý pupen objímající, vždy dva

a dva proti sob ; z orámování vybíhají pestré lupeny na okraj

Podobná iniciálka na listu 61 U, 1023 A, 105Í A, 110a A, 142*0 B

(se stedovým ornamentálním pruhem rozvíjejícím se na dolejším okraji

strany v pestré rozviliny) (obr. 233.), 285 bu G.

Soupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II., 2. 1«*

Obr. 229. Poátek list Sidoniovych.
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Obr. 232. Katholicon. Iniciálka 1'.
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ífaama ytitaipnia i latalft^ éríhaB if

,
tníi^tóimimmbaaaflittíoícfluafi-

$< piátti tjantmr fiajwa towcofi írOnata
ttt babami acao GacaaGtmtiu&-v (aji

^mmLWuattúji^amíamUatmt.

Obr. 233. Katholicon. Iniciálka B.
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Olir. 234. Katholicon secunda pars. Iniciálka H.



198

100. sign. /. 1

KATÍM >LJCON SECUNDA PARS
Fol. pei 338 l) Formátu téhož jako pedcházející.

-n;

% .1 «*; i frufeicc* teto

fixu >•» S*

fr rrV 'V 1

|m*. >':."rxpié cr

cvrciií V-nr^omT
>0.|T

( ...Wn( CT

i\jiinuMi> «.>.-.q^.p 4>,,„t,,. ,ir ^,-j.n..- tnnntác

JJJ íl.u-uímic miiOiMt 4u"l iiufo ma<rc/t>u- tuA

'©óouft^ní crpr f"7-* OM « .«>• fíarUlTium (ku*l*

tfaamfi cjwj. .n <|.-iivp,- cniruic- n»tfnfH->n ««•<

fr p.imnpctn £ci immí"o«Tlé Arumu >vw/»i c rft--

«|n*(n rú* rci|»J«.n 4|cVcfi><ru' fn^W">-i I»ittm:i co

cpulic-lm nu.1 .Uuhaí tul .im^rH |n.~.ri.H-H.lmcit

pa> m* qv.i» r*c /n<v ,urP mm rr >" c.» fno.i oo.r

VMplM* «|».tiiif .ii".m.c:cw ctirf nu )c:cmmri»U

crre yvOcnr Ju.« p..Hu>cno.l imoii ct>iiccj|lr fr mtjr

MI«P| md C^jm*. fr JW—jui/l' ,T funad. fcoucriií 4r

tuwt* 4l«u=« cn-i" jienr/ ipTi 4fopÍAp.> y miitu"

°""$ crlcciof!u«) imuncit rnitrmpUcr.v <1>" n«m
4rwtn.tm .Nicce.- umo,, cr tyi.ini nc**wn\/,„ycr.if\-
<rif«a cr )^Íí/v4~í <r Aqmtntx ..un.m.r.i/fi-,. .....

tu* íifn^ttmc tU a- tK ^ iTi^c cu .irttv. Jvit»vi iJli
ovmr« iu euit o<ittuo» tlooíAi.^^.-.^ .^mcr«.
|.<r«omflW Cfuim* tu-nuo, (Ct <|iu*rtnc £,.««,«.

<Xim ni xciié omípero* c>ici tvu?...*. v^W dLut

«f»»é< Cpu /.lt nmt f.i:u crrturfm ton£«:cft

*****««£jp.-iítami' vetnuí. mió v*iu'mtr\if,í*iiccwc'

ix 4iqiu? mj«n.ii rus> c«p*n,v» cr^mv^nf. (U

paicíM rutui.i ncrn» m«f*iTrt7 qi« aitlioju na,:
«cntf fvme-fetur |AmM nwilu vcermtt Itrr.lunr;

morroC- juueur c-efC> fW"! .t^vrujrfník: jí< tru c

xr|7u?cut>:i< ít>"W9u'>'.'pili,:iii;im^ xTccrru ní*rpn»'

yu~>d*' esff^-}e&p ^rt^mj.'!iiftr<jT>m< v:mnv» ít

cemi JC*>tni mí* >i«w> »»VtrrKi.«mtV cr-jTc-miti- uiiJm

aSoitwr*i íurm kcv c>»juJuIm twc mutrrr.inrrimui

muln <*»•« "«• mcSarmJ o" -«it»íj*'»foi:i7

tabulí camcjik- Cl»u9«t6 cjMj^. pc^rf n.c (cpou*

aíj-jTc'? ^KomoíM iHrK/7>rtu.t mu/1 míro .ruinm

pí ííOon 0|*cxr ylm.-íi m.^ii cr oÍj ^:m umAaicu ,i.
v

iMtuatiu Kttff.u* fjrd!»~i< mpw>)?rv JromiKc.V

^\ IVcrt-.* v-t^tr CA .\1mi.% >c ymO mooJ* C>VH4^ cj.w*

,\L-|liic;? rt illii.i m.iir<)c!tn iw .Vntf >v\cm' tiuét
.ln>; co.r muivt míili 4ro>ní^ fn* lil".* vl»iriiCj;|c»»«€«f

T>tA cnr >VI Mi##nMl PMOMM .'nii^li* y\-n;**1 cj*i

CM vcí tmvm roilnil-i/uV jjVn.irtT" £ % 4 cc ylu*mo» a

ffarto4ab4aMHMI .>fii|i.in» \'(aifjm« >vJiof|,.n,j

racpniUs .ip.-ri.t.n .*rm cp tnUiiU* v)i» <Oc>jMrrWfc

•ri..vs-il.i »-t>i mníti f.V .SffiaWv t ol/iut* .t.».fJl^

.VctnruW C^l^».• vt .1 rnulrip inyin^ šnuífe (trf iCua

Ti. .*r .Vcetoi iwim cozutttftu cr i7ucrrjnic|«Mnnit$N

0:anc»|rí vtri .inmilum att^nico# ^cin/fmu mtl

c' mctyjiriafcicc ivriiim imi)! fxifnpc* tvnicrVfif

.— f.n yoriui itrt
f. jh .liuv' rr.upW CT fatt .YAri|}"tiní

^c*l4^mrW.vjn Cpi.l IC >Cu mrmVcu* rr| ampínCnV^tu*
vlunnai. ít>LuíniK» mntnlv:i*- <Xu* fJ.i.m.U rííM.ió

criuiki j .Vucrn mtr .-K.ifn fcn.cpi, omyn- TT. <)i«'(M

m.mm.- CC»Sr jj .\htc\. fÍM.cW )tMÍH4 ÍT .Sfripundé

eut^cu n.Vtné cr riiw m cU> ncmc mic>;mlc yin\.ilr

.« tuj |a-cnita» aii m< AwnuUi OHitmcnív

.*i.i.iM Cfui nic:.tr iliuuesv .Suirictrc^

p(o»iocpf íwoti ^í Q?vu' IHk.' 4linAtlcjit4t(

~-m-^ímtttxa .V»v?n/tr.uuV rrraj. !« ^In>i : .i»m

t rnbiiUc^ crmpsJJut- cm cfmti illuftwin jMtitccf;

rUliduir mo«Ti rtn* rdi fpaut^T ltcii*u.7 cc rica;.* fsKvo;

^JtStwn ^enoal«tx: ? Ic-ncriiumc (Inu- TLmnimCcK
w* pi^litfL^i^rrt .mÚv Ucocíl JtrUaal uci-4l-urt<i6

c»m« picccfl^ cum eíinv ;o<< a/In-tatrí ouí# /uct|>c

~>»^n' cu jiní. 4>ttulli« oicXva,i.v orciciu *ti u/pfu

|nactcy*i ttí»i^v««í. >vi*» >u* matu tenatu* c » 4W0
mctvuaý f\^ui.té .Vino^tcai«i» cercna trwWut tw **

|TC nen. nwnri ftdUru muouc2b ^Za«t mi ; .Wm^i

)rtcouc<ran lita jlibnUffií viarajj? J-« ll.rrxipt J"KcV
f

>>« m.xa extnue /^ci»- fiu- tcmyitx MTmfLuúo C»zaf9

locc:u faunu £«ac« tu rxm£C .JíajuJSc' pitrt >»«4c.

Ic^ncué a^trrrulu4r motu «*tnuc (»cK /li »!-• níwiu n
centu .lm.. .lt .xntottT TonOtRni l-BC acl>ll»*fit

|y(I rciv ''fu"!^? r.inmó fct rcntM fUc aijtSaacSm*

v«> <|Uíu incxicri «• c /tul ccrfímcn nc^i ucnfaN'

iicr civ.s-i. .u.-m.ir^r.> mnav Pi^r-tifJv.y."t.'»i.'fUt>

nlifCmuV ro 1ifki.1m.;.> Jnvrt fi>.-:ur ^bt.irtve,.'^r4a

L>mcu# o».i(Tcí*c iliffcti.v ctiuwiUk c«u )lw umní
vaierttc ctwmcnMJp |vr .^f.rtucé muCfturn.V orenc^mj*?

«mu( fpcrc'<f|c >irr»nc .il<c|.<j.V-p«lffcm<Tj|j<ji<3ío

cm.^ícr |littiu |)i.T nuM^mAcpi nerr/pú' a(firni./m*t^

<nV"* 4ncTH- « |^:í octnuc JycX cum anrur .locní

cr- Uitc b.vmT fpax a >nc:i>ic m ftrem\*n<»<reu*nia

><

*

Obr. 235. Tabulae astronomicae. List 1,

List 1 a a. Iniciálka H šedomodrá, lupenová, v pestré okrajové lupe-

nové ornamenty vybíhající. Uvnit tyi muži na stolcích sedící; u dvou

z nich v pozadí sedících stojí vždy jeden žoldné s kopím v ruce, pijímaje

popsanou blánku z rukou muže sedícího. V pozadí skála, na níž dva
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Obr. 237. Libii 20 de naturalibus. Lidské obludy.

stu Muky. Pda ervená, zla-

ceným íiligránovým vzorem

oživená. (( >br. 234.) Mimo

to y textu hojn pestrých

iniciál ornamentálních.

Letopoet v odstavci

závreném »Millesimo du-

centesimo octogesimo sexto*

udává dobu, kdy vznikl

originál této encyklo-

pedie; rukopis náš však je

z konce století XIV.

101. (sign. L IV.)

JOANNES BLAN-
CHINUS (BIANCHINI).

TABULAE ASTRONO-
MICAE.

Rukopis perg. Formát

29 X 38 cm.

Desky potaženy zele-

navou kozí, do níž vtlaen

kosotverený vzorek, a opa-

teny v rozích i uprosted

lupenovým prosekávaným

a tlaeným plechovým ko-

váním.

List 1 a. Iniciálka C

modrá, lupenová, v ržovém

stínovaném rámci a s vy-

zlacenou kosotvercovanou

plochou stední. Na dolej-

ším a levém okraji listu

jsou pestré rozviliny. (Viz

obr. 235 )

List 15/;. Iniciálka N

lupenová, v zeleném tver-

covém orámování, vyplnná

uvnit ernou plochou se

zlatými rozvilinami.
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List 29 a a. [niciálka I /clená, lupenová, na zlatém pozadí, fialov

orámovaném; na levém okraji listu pestré rozviliny.

/. druhé po!. XV. stol.

I II MAM CORPORIS KT

102. sign. /. 11.)

LIBR1 20 DE ANATOMI.

\

ALIIS NÁTURALIBUSJí >ANNIS

DE PARMA
Rukopis pap. 196 list. Formát

21 5 30 5 cm.

List 6a. [niciálka N lupenová,

ržová, na okrajích v pestré rozviliny

lupenové vybíhající. Uvnit na modrém
pozadí zlaté rozviliny. Vnjší cípy vy-

zlacené, orámování modré.

List 51^

—

53 b v textu malé

ízky lidských oblud. (Obr. 236— 7,.)

List 57 ^— 152 v textu obrázky

rzných zvíat tvernožc, ptáku, ryb,

plazu, hmyzu ; nkteré velmi zajímavé,

zvlášt vybájené obludy.

Od listu 153 5—167 b v textu

obrázky strom a rostlin.

List \19 b a násl. v textu obrázky

nebeských tles.

List )S9a,í a 191 ba soustava

svtová.

List 193 a a obrázek znázorující

schéma zatmní slunce.

List 193/' a 194<? obrázky zná-

zorující tvrti msíné, zatmní m-
síce a p.

Na konci: »Anno incarnacionis

Dni M^CCCCIIIl finitus liber feria

sexta proxima post festm Jacobi.*

103 sign. /- 39.)

COMMENTUM IX PHY-
SICAM.

Rkp. pap. Formát 212 X 31*5 cm.

Písmo zbžné, neúhledné. Stol. XV. 2. pol.

Uprosted knihy na dvou stranách zajímavá skupina souhvzdí zví-

etníkových, pérovými konturami kreslená. (Obr. 238. I

ietnik.



104. sign. L 4(

ARÍST< >TEL1S ETHICA, PO-

Ll riA, RHETORICÁ, MAGNA
Ml >RALIA

Rkp. pei

Formát 2< ) cm sir., 297 c»i vys.

a prostá, hndou hladkou

kozí potažená.

Na zadni stran desky napsáno:

» liber pro Aula regia*.

.nuxtfc mtcutmvjo ucti

cwiicnmrtcuu<rotit

a! auittWÍt?ovxttoc*mv

Obr. 239. Aristotelis Ethica. Iniciálka O.

Na 1. 1 au inic. O hndoržová, bíle

konturovanými zoubkovanými lupeny

ozdobená. Uvnit uitel tem mladým mni-

chm vykládající. Pozadí karmínové, vkus-

n tvercované; vnjší cípy modré; celek

zlat orámován. Od inic. po okraji pruh

z ásti ervený, z ásti modrý, bílou vlni-

tou arou oživený a dole v dlouhý na

konci drobnými lupénky oživený šlahoun

vybíhající. íObr. 239.)

/ i

jfc
p&culciurtuetmct

1) cttrda taxa ftuc

f
ta (mcmrouce cí
rm fotem*!?A*q**&

cbt^mtnchonCp

qt ticruti auurgi:

qmpapirciroioia<

fccmmi trcrftmrfpcí

tnccmtmdctt táhat

qwtícmmwmuctt
ucnaamuocimuT^
umccmi mapnicu
trtoírnefiiirott

qttnm*tfwamífci
fot ixcrmc fcat

faitmqmTttl&cm
twinsefcimrumti

cc toussmm fumt fc>

tuttftraaxUcucuttti i

utiq;cfttwccUlsa

Obr. 240. Aristotelis Ethica. Iniciálka P.
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tatni iniciálky vyplnny uvnit vkusn svinutým stonkem s pestrými
rznotvárnými lístky nejvíce tvaru javorovitého na zlaté pd (viz obr. 2

I Muliá pol. XIII století.

n ifor metu

Ui bom *n« nn mdb ylufAttuku:

h<rmiíni('£ fliu/ZIAiW WytA JutJl

I ar ftfMi eteqnfie fhtám ffétm

nt rti yti nfitkr* c/

S5 niiiU" ve/ttiftii0 rrtttrm***/ r*H'£'-

viJe* )w JiierhfTmHf l>**>iif tnutá* ytt mtv

tnejfiu Cu Aut «•<•/ n »*,l\a meana itifrn/cfj*t\(

|fl Vtt*t*t* av Uatj tnóHtwefif Uvtttn top**" '•

FgÉK -Vt«/ flfpfhtitMf yhmpi i /v/M <t)hnttn pímili-

f pMMttf l/nirt/fímnf .vmnriA/ mrt//'£' fitm "< &*
J fit \i\n!i.if /(<tjhti,i (flntpiflif-eir mé (pít 'li- rnspt*"

Um r/ifi> iyi rn h«" r fth(t*nm Jimtflvw* ut *p

ifhmt fyitnhA fme tlofiitt y/tru rr^kip "/«*"

bttf tlo<ivl'fi \nr tn* ftyteufit tntn>o AÍ/éfít vhx*f,

froAiJt wifCtlMM (ifff aimlfaf ihuh/f'

rof>i!

*/*• (fovifhffmitf mmfftffvv ffffmt- <?t*tn> •

V) étHdtnfot diftnJi tf mufilif ftéi jintfiolnii')M/r*t<

fsi/ihtr Clui VfTff t/iiji ax f*At cbqnH* ur uit

Offwjprtre fttmoJA yxme flóft tyj yiiKTMte ytfltr

<ímtfa inrfiiii X puklin} roinlmf ihhffimiifty***
""

i ti
Vffmvif rmmf f/>rr vu*h** Ar fi 0*i"*t .7"'«/ ttV ij

Obr. 241. Cicero. Rlietorica z roku 1467.

105. sign. L 63.)

M. TULLII CICERONIS RHETORICA.
Kkp. pap. Formát 17'4 X 24 6 cm.

List 1. Iniciálka S z ervených a zelených rostlinných motiv kom-
ponovaná; pozadí vnitní modré, bílým nitkovým ornamentem oživené,
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^ ty? taj

rW^-\J^ Htú^*2|V

T/žyí

fflfrt« %
, iži/flr^^

Hk^n^

**£ mtHi^tfpwl-ai-- "pípCiM*t>«*&

*u? íumílW ' Ct *»f>H<fcC *4t mat?** **fí

Qc yCs*i ^jpoiw M{bn6 <»tfr ad
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vnjší zlacené, i iniciály kolmo na

okraji nitkové rozviliny, v nichž

kvt) ; nejvýše chrpa, nejníže koukol.

Na dolejším okraji v kruhovém vn-
coví znakový štítek, v nmž vtévka

révová Po stranách zlatá písmena:

H £. (Obr. 241.)

Na konci prvé ásti : » Explicit

Liber Rhetoricorum M. T. C. In

domo domini Andreae dc Leonibus,

civis inclitac civitatis Bononiensis.

«

Xa poátku druhé ásti ini-

ciálka E s podobnou výzdobou jako

iniciálka S na listu 1.

Na konci: M. T. C. Rhetoricae

Xovae liber explicit Bononie 1467

die tunii XX hora XXIII. HE. Deo
grat as.

106. (sign. L 91.)

EPISTOLAE CICERONIS.

Rkp. pap. Formát 21'5X3l£/#.

Vazba potažena hndou kozí,

do níž vtlaeny dvojité rýhy upro-

sted kosotveren se protínající,

a mezi nimi malé kruhové medail-

lonky, v nichž vidti : heraldickou

orlici, lva, jednorožce, beránka veliko-

noního, rosetty a p.

«w

Obr. 242. M. T. Ciceronis ad Publium
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List 1 a. [niciálka E ve

stínových ástech tmavomo-

drými lupeny ozdobená; v ní

sedící Cicero u pultu, na nmž
leží rozevená kniha. Pozadí

vnitrní ervené, zlatým vzorem

oživené; vnéjši pozadí zlacené,

orámování zeleno. Na okraji

kolmo prut, z nhož na dolej-

ším okraji vyvíjej! se pestré

rozviliny, nad nimiž znak arci-

biskupství pražského.
I
Viz

obr. 242

Prvá pol. XV. stol.

107. (sign. /. 95.

EUTHETICUS JO-

HANNIS IX POLYCRA-
TICUM. SATIRAE POE-

TICAE.

Rukopis papírový. Formát

21*5 X 31/ cm.

List \aa. Iniciálka S r-

žová, lupenová, na okraji v roz-

viliny se rozvíjející; v ní sedící

postava muže. Tvá obroubena

žlutohndým vlasem a vousem.

Pravice vzhru k hlav pozdvi-

žena ;
levice spoívá na sedadle.

Roucho blomodré. zelen pod-

šité. Vnitní pozadí tmavo-

modré, zlatým filigránovým

vzorem oživené. Vnjší pozadí

zlacené, zelen orámované.

(Obr. 243.)

List 3a. Iniciálka I ze-

lená, lupenová, v pestré mar-

ginální rozviliny vybíhající.

Pozadí jest zlaté, orámování

ržové.

'M- 1

• •

'ZLft&to*

Z

c*ui

c&Y"*ff&6 cd^e LhAía mjí*

gCx&wQ <p fkx&f- fc' pcvií«^K»«i

tUKC 3L*t « yoCutíX r\U,*vtC
t)o(b*> a^**Á ^fJtTt») «ju«*»*

^É thc*e»y ^vIaÍk*" ii>"i rtil^ ^£s:

i rín-»«t«í <jj rvirop v»<« í»«4» ^ au
1C4V t"íí ÍDCjCtuTA ícv*** Vtp*

yTti ta t«<rr*c K\Hitv -íxtlca. i>á

*" oceánu Xa Lart t^,6 í»»i

- £uit <& au4« aS- x*e*3
<-W» jít {jvati^^v^ljoi^n.;^

-V* Cr'«? »í* jirtt i I>O0if t\T
co* -v»U<p ti*4«e Jévcp %***'

.9***

r<$*

Obr. 243. Eutheticus Joh.mnis in Polycraticum. Iniciálka S.



konci prvého spisu: »Finit Martinus Saturni lue vigente qua

Victorinus pesul fulgebat eunte Fratci te sannes legis id si raro Johannes.*

N.i konci spisu druhého: »Ursula dum lusit que quarta lue refulsit

Finis inest ven- optat podex sponte iacere.« (14

108 (sign. M 95.)

MdnmíUT 1?oIiumiM UíUíiIk HTipta befa HUcruvtvccnUrijlícu

UOa tli mulin Jtoamtis Uenunnuntani 001ti (Eovqiulo J^lívolabio

.Hnnillavi k.

Obr. 244. Vazba z konce XVI. stol.

Rkp. pap. z druhé pol. XVI. stol. Formát 159 X 22 cm.

Vazba z hndé kže, do níž na okraji vtlaeny kruhové medailonky

se znaky, uprosted pak dvojí ada figur (David, sv. Pavel, Kristus z mrtvých

vstávší). (Obr. 244.)

109. (sign. M 98.)

DAS ERSTE BUOCH DES JOANNIS JOUIANI PONTANI
MIT DEM COMMENT UBER DIE HUNDERT SENTENCZ
UXD SPRÚCH DES CLAUDII PTHOLOMEI.

Rkp. pap. z druhé pol. XVI. stol. Formát 161 X 22 cm.

Vazba z hndé kže s pknými vytlaenými figurálními i ornamen-

tálními ozdobami a s letopotem 1551.
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Obr. 245. Missale. List 1.



110. sign. A

lll.Allui.SKI-. ZLOMKY.
Pvodn nalepen) na deskách knihy

chovaji se zvláš mezi sklennými deskami.

sign. . / 60 3 (viz c. 35.) nyni

Století IX. Viz »( ilagolitis< lx-

Fragmente. I terausgegeben

von Dr. Karl Adolph Con-

stantin Hofler und Dr. Paul

Joscph Šafaík. 1857.

«

111. (sign. P l.)

MISSALE.

Rkp. perg. list 198.

Formát 20'5 cm šir.,

29 3 cm vys.

Vazba prostá, hladkou

žlutou kozí potažená; hbet

novjší (ze stol. XVIII.) bílý,

s erveným štítkem, na nmž
zlaceným písmem vtlaen

nápis: LIBER L1TURG1CUS

Obr. 246 Missale. Iniciálka P na listu 8.

(tttttíunamttitt

Obr. 247. Missale. lnic. B na I. 76.

Xa šesti prvních listech kalendárium. Další ást tužkou v nové dob
opaginována.

List Id. Iniciálka A modrá; v ní sedící žehnající papež en face. Na
okrajích pestré rozviliny. (Viz obr. 245.)

List Sd(i. Iniciálka P ervená, v ní Madonna stojící (post. po kolena)

s Jesulátkem. Vnitní pozadí zelené; vnjší cípy vyzlacené. Roucho Ma-
donny modré, Jesulátka žluté. Madonna v levici drží jablko. (Obr. 246.)

List 62 b [i. Iniciálka K; v ní Kristus z hrobu vstávající.
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u

^lc\f\c\ivc\cxiicaaCCituc\itxtcv

{nifiu tjítit fimí Dt» Dmu tiúf

mít ti* ufl airqjDimimis tir
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Obr. 24". Missale. Iniciálka T.

\[<itf<mt^0fmt^tt

List 16b [i. Iniciálka B zelená, ve stínových ástech lupeny ozdobená;

uvnit Bh Otec; ped ním menší postava po pás obnaženého Krista, na

jehož ramena Bh Otec ruce klade. Ob postavy poprsní a en face. Po-

zadí zlacené. (Obr. 247
|

List 82a. Na poátku kanónu iniciálka T karmínová. Ped hlavním

jejím pnm, k nmu jako ke sloupu jsa

pivázán, obnažený Kristus, jejž dva po-

chopové biují. Pozadí tmavomodré. (Viz

obr. 248.)

List \02aa. Iniciálka T ržová ; v ní

kostelní budova se štíhlou vížkou, u níž

zatknut vlající praporec.

List 103 a (i. Iniciálka C fialová; v ní

sedící sv. Barbora, držící v levici vysokou

vžku, k níž pravicí ukazuje.

List 112^/L Iniciálka R ržová; v ní

andl P. Marii zvstující ; ob postavy po

kolena stojící.

List 136b p\ Iniciálka G fialová ;
v ní

ped lžkem kleící P. Maria; za lžkem ti apoštole.

List \49au. Iniciálka G modrá, svtlejšími puklicemi ozdobená; v ní

sedící Kristus en face, pravici žehnající, v levici zavenou knihu držící.

(Obr. 249.) — Konec XIV. stol. nebo po. stol. XV.

til ífjuúír flCptUtút*

Obr. 249. Missale. Trnící Kristus.

Soupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II., 2. 14
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112. sign. .

O >l.l EC rARIUM.
Rkp. perg. 1 29 str.

Formál »ii . 3Q"8 cm vys.

Vazba kožená ze XVII. stol., odená; na okrajích vtlaené zlacené

ornament) ; uprosted v oválovém vncovi znak arcibiskupství Pražského.

Na pídešti napsáno rumlkou: „.Runu bili tr)" ccr8 Ixxxxnn bte

.v .X- Li i

J x BQt-njtB Sebruarij. Iponrabtlis uiv bns KDenieflaus íun Babec;

Eattomr. i Prageii Btreeíor fabrice pragen. prebtrfe 3parauii fyuttc (žT-oDec-

iavium be pecimiis fabrice prefafe ne.

Obr. 250. Collectarium z r. 1397. Iniciálka na listu 1 a.

List la«. Iniciálka D ržová, zkadeeným lupením ozdobená; uvnit

en face sedící Kristus pravicí žehnající, levici na knize maje položenu

kterou kolmo o klín má podepenu. Pozadí tmavomodré ; vnjší cípy zla-

cené, vnjší orámování modré. (Obr. 250.)

113. (sign. P 3.)

AGENDA ECCLESIAE PRAGENSIS.
(Dr. Jos. Neuwirth »Geschichte der christlichen Kunst in Bohmen

bis zum Aussterben der Pemysliden* 442.)

Rkp. perg. 329 list. Formát 205 cm sir., 29 cm
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Obr. 251. Agenda ecclesiae Pragensis. Vazba.

Vazba: devené desky potaženy vybledlým hedvábím. Podél okraj
kování na vnitrním okraji zoubkované, na ploše pak rytými ornamenty
ozdobené. Na kování dolejšího okraje vyryt nápis: KV6 MKRIfl GRS
Rohová kováni ozdobena trojlistem z ásti vypuklým. Uprosted desek
kosotverená tylistá rosetta. (Viz obr. 251.)

1
:



2 1

2

Na pídeštl nápis: 'Anno domini Millesimo ducentesimo X°CIIII

I Dominus Thobias epc. pragensis vicesimus quintus istum librum

agendae contulit ecclesiae Pragensi.«

Na listu 1 «/ iniciálka D zelená, erveným ornamentem oživená.

(Obr. 252.) Podobná iniciálka na 1. 7 a E, 584 O (hndomodrá), 123 D a j.

List 41</. Iniciálka i i zelená, ervenou nitkovou ornamentací vyplnná

i obklopená. Podobné ini-

ciálky na 1. 46 b H, 88 b D,

154^ P (ervená se zelenou

nitkovou ornamentací) a j.

List 133 a. Veliká ini-

ciálka E ervená, na ohybu

zeleným a modrým orna-

mentem ozdobená
;
píka

erveno - zeleno - modrá;

vnitní pole vyplnna zele-

nými a ervenými vinutinami

spirálovými. (Viz obr. 253.)

Podobná iniciálka na listu

204 £ C.

MMUl

cifcfliW

<r» f[wi utáo. Tínli

^X^/íuirauintUi

iiuiKmnr^uqfe
Obr. 252. Agenda ecclesiae Pragensis. Iniciálka na listu 1.

114. (sign. P 4.)

MISSÁL z poátku

XV. století.

Formát 28'2 cm šir.

38-4 cm vys. List 264.

Desky devné hndou
kozí potažené: do ní vtla-

eno nkolik soustedných

rámc, mezi nž vtlaena

ada ornamentv gotických.

Ve stedu a v rozích mo-

sazné kování tlaené: u-

prosted tylupenná rosetta

do kosotverce komponovaná, v rozích trojlisty s prosekaným pozadím.

Na pergamenovém pídeští napsány zbžn rzné nápvy » Kyrií

«

a »Gloria«.

List 1. Benedictio salis et aquae diebus dominicis per circulum anni.

Listy 2— 7 zaujímá kalendárium.

Na str. 1b dole napsáno: »Sacrae Metropolitanae Pragensis Ec-

clesiae S : Viti M : Reddit Franciscus Ernestus Tunckl L : B : et Vexillarius

Dns ab Asbrun et Hohenstadt Die 24 Julii A° 1733.

Str. Saji. Iniciálka A zelená, v ní en face sedí Kristus. Pozadí er-

vené, zlatým filigránem oživené. Z iniciály jdou stedem stonky vyvíjející
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se nahoe i dole v rozviliny. Nahoe uprosted bílá do kruhu stoená

a uzlem dole opatená rouška: v ní bílé w. V závitech dolejších rozvilin

dva znaky Pražského arcibiskupství.

Podízené iniciály v textu ozdobeny i vyplnny ornamenty nitko-

vvmi ; nkteré vyplnny jsou ve stínových ástech stylisovaným lupením

a opateny pozadím s filigránovým vzorem.

List liti «. Iniciálka P šedomodrá, ve stínových ástech lupením

ozdobená, nahoe i dole v šlahounovité výbžky vyrstající. Uvnit Jesu-

látko v jeslikách, obklopené mandorlovitou záí; ped ním kleí P. Maria

se sepjatýma rukama.

Vnitní pozadí fialové, zla-

tými iligránovými rozvili-

nami oživené. (Obr. 254.

List 23 b ji. Iniciálka C

ržová, ve stínových á-

stech lupením a koleky

ozdobená. Uvnit Klanní

se sv. tí králv.

List 90 aií. Iniciálka R
ržová, stilisovaným lupe-

ním vyplnná; uvnit jest

z mrtvých vstalý Kristus

odný bílým asnatým rou-

chem, pravici maje pozdvi-

ženu k žehnání a v levici

drže korouhev. Pozadí je

modré, zlatými hvzdami

poseté. (Viz obr. 255.)

L. 107 a a. Iniciálka S

hndá ; v ní uprosted en

face sedící P. Maria, nad

jejíž hlavou holubice se

vznáší; v právo Kristus,

v levo sv. Petr. (Obr. 256.)

List 112 ó a. Iniciálka B ržová, lupením akanthovým ve stínových

ástech vyplnná; uvnit en face sedící Bh otec, kíž s Ukižovaným

v rukou drže.

List 113 ba. Iniciálka C zelená, žlutými svtly zdvižená; uvnit oltáík,

na nmž stojí kalich ; nad kalichem hostie.

List 126b. Celostránkový kanónový obraz se skupinou Ukižování.

Orámování zelené, souvislou adou lupénk oživené. Pozadí hndé, zlatým

kosotvercovaným vzorem s rosettami oživené. (Obr. 257.)

List 127 a. Poátek kanónu. Iniciálka T zelená, rozvilinová
:

ped

kolmým bevnem upoutaný obnažený Kristus, z každé strany pochop jej

biující. Pozadí modré, zlatými hvzdikami oživené.

Obr. 253. Agenda ecclesiae Pragensis. Iniciálka E.
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Obr. 254. Missál z poátku XV. stol. Iniciálka P s miniaturou »Narození Pán*

List 161 a [i. Iniciálka T modrá; v ní vpravo Kristus v šedomodrém
asnatém rouše, se zelenou knihou v ruce; v levo kostel s válcovitou

apsidou a oprným pilíem; za ním strom, v jehož korun drobná posta-

vika Zachaeova. Vnitní pozadí hndoervené, zlatými iligránovými ozdo-

bami oživené. (Obr. 258.
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List 163<7/1 [niciálka W zelená, rozvilinová: ped prostedním kolmým
bevnem sv. Ondej S kížem v rukou; pozadí tmavohndé, zlatými fili-

gránovými rozvilinami oživené.

Fol. 173/' a. Iniciálka S ztlená; v ní »Oišováni P. Marie*: s jedné

Strany Maria, s druhé sv. Josef posazují Ježíška na oltá.

i\\ 1 1u a [íqiarhlium Uatu u t ta aucitm
ttaúbiCtíMúitttufatai tCllltCtttlfi

AaWUUlCdUtttMa áillttítlí

&(unqa ttíúiutrowu fiitu ttUtluut •

tiafiuíhCiiimCtuuumttmatUdUcluw

Obr. 255. Missál z polátku XV. stol. Iniciálka R s miniaturou >Z mrtvých vstávší Kriš

List 180a a. Iniciálka R zelená, rozvilinová; uvnit Zvstování P. Marie:

ped stojící, modrým rouchem odnou Pannou kleí andl ve žlutém rouše,

maje v levici vzhru vinoucí se pásku s nápisem: <uic maria iU*a p. Pozadí

hndoervené, zlatým filigránovým vzorem oživené.

List 197 ^ u. Iniciálka G zelená, rozvilinová ; uvnit » Navštívení P. Marie.*

List 211 a a. Iniciálka G šedomodrá, rozvilinová; uvnit »Smr P. Marie*

:

vedle lžka ped klekátkem, na nmž rozevená kniha, kleí P. Maria

;

za lžkem sv. Apoštolé, z nichž sv. Jan P. Marii v bocích podpírá. Vnitní

pozadí modré, zlatými hvzdicemi poseté.
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List 216 d a. Iniciálka G ržová, rozvilinová; uvnit Narození Pán:
v právo stojící P. Maria v modrém rouše; v levo v kolébce Jesulátko;

>zadi klna, nad níž pruh modrého nebe se zlatými hvzdicemi.
List 229a[i Iniciálka G modrozelená, rozvilinová. Uvnit »Koruno-

váni 1'. Marie* .Mana sedí se sepjatýma rukama, hlavu majíc k levému
rameni naklonnu; vedle ní Kristus, kladoucí jí korunu na hlavu; v po-
zadí tri svtci. Pozadí tmavohndé, kosotvercované s rosettami v jedno-
tlivých polích.

Obr. 255. Missál z poátku XV. stol. Iniciálka S s miniaturou P. Marie sedící mezi Kristem a sv. Petrem.

115. (sign. P 5.)

MISSÁL VÁCLAVA Z RADCE, kanovníka kostela Pražského

(1379—1417).

Formát 29'5 cm ši., 423 cm vys. List pergamenových 273 tužkou

v nové dob íslovaných.

Vazba zcela prostá: devné desky potaženy žlutohndou kozí, do
níž vtlaeno nkolik kosotveren se kižujících dvojitých linií. V rozích

okrouhlé knoflíkovité puklice mosazné, uprosted plochá mosazná sedmilistá

ržice.
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Obr. 257. Missál z poátku XV. stol. Kanónový obraz.

List lrz/3. Iniciálka A modrá, pozadí zlacené. Uvnit en face sedící

papež s tiarou. (Viz obr. 259.)

Dole na obrub listu 1 a nápis ervený: .,3lhií) cit milTalc immni

wcnccflai íic lul-" nápis ten pokrauje vedle na dolejší obrub listu 2a
dále: „ben (ŽTantmici l^ragertfts JC."
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I li,?,) dole iniciálka P ržová, v jejíž oblé ásti rouge <-n rouge

niti Mana ve chlév ped Jesulátkem kleící. íViz

List 17/,) dole iniciálka <l zelená akanthová; vnjší pozadí zlacené,

Uvnit Klanni se sv. tíkrál. Vlevo sedl Madonna s Ježíškem na klín.

objímá Marii kolem krku, pravici sahá do zlatého kalicha.

nueur-uritftcuttttt tyf $**£*-

tanu vcíitrtctciyttiumo *> &*

[u *><rttrdciouemicfic ttints

«mUUiú cfrtamfitítert)trtowufi&U<fr

. ^.-i.ii ...1.*. Kka 4-*A/.«^«»t

Obr. 258. Missál z poátku XV. stol. Iniciálka T s miniaturou Kristus a Zachaeu-*

jejž jeden z mudrc klee mu podává. V pozadí ostatní dva králové,

z nichž jeden práv epici s hlavy snímá.

List 63 b ji. (Malý (7'2 cm šir., 6*3 cm vys.) tvercový obrázek »Vjezd

P. Ježíše do Jerusalema-. V levém pozadí msto, v jehož brán žid pro-

stírající ervené roucho na zem. Kristus sed na oslici vjíždí na roucho

to; za ním vidti ti apoštoly. Pozadí zlaté s vtlaeným tverekováním
Orámování zelené; z jeho roh vybíhají pestré listeny.

List $5 ba. Nahoe iniciálka R zelená, ve stínových ástech lupením

vyplnná. Vnjší pozadí zlacené, vnitní erné, zlatým filigránovým vzorem
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Obr. 259. Missál Václava z Radce. Iniciálka A na listu 1 .*.
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Obr. 260. Mi55.il Václava z Radce. Iniciálka P na listu 11a.

pokryté. Uvnit en facc Kristus sed na hrobu s korouhví v ruce. (Viz

obr. 261.)

List 100 a /i Iniciálka 21 ržová, lupením vyplnná. Pozadí zlacené.

Uvnit naproti sob P. Maria a sv. Jan ; za každým z nich po jednom
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Obr. 261. Miss.il Václava z Radce. Iniciálka R s obrazem »Z mrtvých vstavit Vykupitel.

«

apoštolu. Mezi P. Marií a sv. Janem na zemi vtisknuty šlépje; nahoe
z modrého oblaku vynívají konce nohou.

List 104/>«. Iniciálka S svtlemodrá, pozadí zlaté, orámování zelené,

'prosted en face sedící Maria; kolem ní tyi apoštolé. Nad P. Marií

holubice pod modrým oblakem.

List 110. Iniciálka B zelená, vkusné stylisovanými rosetami a lupeny

ve stínových ástech vyplnná. Uvnit Bh Otec v asnatém rouše en face

sedící, ped sebou kíž s drobným tlem Ukižovaného držící. Vnitní



slatým kosotvereným vzorem oživené, vnjší zlacené;

Viz obr. 26

[niciálka <l karmínová. Uvnit knz ped oltáem v rukou

ním ministrant maje v jedné ruce svíci, a v druhé provaz

od zvonku nad ním zavšeného držící. Vnjší pozadí zlacené, orámováni

né.

. l IX, 7 jsou prázdné; na nich dole táhne se ervi n\ nápis:

„EfíUTalí bni m be Rabecj becani IV t í JSppolinarts pvau.cn ac canonici

IHMtUMt .H\"

Str. 11S/;. Obraz kanónový 16*5 cm sir., 28'8 cm vys. Orámování

riižové, akanthové; pozadí modré, zlatým filigránovým vzorem oživené.

Na dolejším okraji v obrysech kle-

ící kanovník ped malým poprsím

Krista. Po stranách nezetelné znaky

;

= «£ ^\Jaw uprosted dole znak Pražského arci-

i rMÉ \ ^"r1 biskupství. (Viz píl. V.)

Ml'-t^''^ré^JKúM ^tr ' H9tf «. Na poátku kanónu

iniciálka T modrá, svtlemodrými

puklicemi ozdobená. Ped kolmým
bevnem en face zmuený obnažený

Kristus. V pozadí rouge en rouge

I yA^l̂ £k}^̂ ^tf^fL^á tyi andlé držící nástroje umuení.

Viz obr. 263.)

List 155 au. Iniciálka T modrá.

V pravé stínové ásti na zlatém

kolmo postaveném žebíku v slabším

tónu modrém dva andlé vystupující,

l/vnit v pozadí kostel, s jehož vížky prapor vlaje
;
ped kostelem spíqí starý

muž s gloriolou kolem hlavy. Pozadí zlacené s vtlaenými ozdobami, orá-

mování ržové. (Viz obr. 264.)

List lóó/^fí. Iniciálka S šedomodrá. Uprosted výjev obtování

P. Ježíše v chrám. Celek nahoe zakonen hrotitým baldachýnem s fia-

lami po stranách, Pozadí zlacené, orámování zelené.

List \72aa. Iniciálka R ržová, akanthová. Uvnit Zvstování P. Marie.

Pozadí vyzlacené s vtlaenými ozdobami. Orámování modré. (Obr. 265.)

List 207 a ji. Iniciálka G zelená, uvnit Smrt P. Marie. P. Maria ped
klekátkem na zemi leží polosedíc, podepena jsouc sv. Janem. V pozadí

dva jiní apoštolé. Nad klekátkem mode malovaná hlava Kristova.

List 218#/i. Iniciálka D ržová; uvnit sv. Václav. Pozadí zlacené,

orámování modré. (Obr. 266.)

Na stránkách 272/> a 273 a nápis: BQtflale brní w. bE líaocn bECaní

cti apnllutatts pragsn el canonici pragsn 3c

Obr. 262. Missál Václava z Radce. Iniciálka B
s NejsvtjSí Trojici*.





Missál Václava z Radce: Kanónový obraz.

Soupii pamálek hist. a uml. Pral,*,, Hradany II.,



Obr. Václava z Radce. Iniciálka T s Ubiovaným Kristem,

Obr. 2'j-*. MUs.il Václava t Radce lnici.ilka T s kostelem uvnit.



* pmmuof* iiiitmlaató

nrf.iirtrHMíitaftnuíUj

Ot.r. 265. Missál Václava z Radce. .Zvstování P. Maric.

(ciqtuitfttfíitiuQuifáluv

quittaipctioa^tio

uUmtrniítufliwntiutóto

Obr. 266. Missál Václava z Radce. Sv. Václav
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Obr. 267. Antifoná Arnošta z Pardubic. Iniciálka G.

ováni P. Marie.

116. sign. /' ') l.i

ANTIFt >.\.\k ARN< »

ŠTA / PARDUBIC
Díl I. od adventu až k Ve

likonocm.

Rkp. per- 60] listu fol.

Foi mál 32'5 a 45 cm.

Vazba z prvé pol. XVII.

stol. Desky potaženy /lutou kozí,

do niž vtlaeny rámcoví' renais-

sanni ornamenty.

List 1í/. Iniciálka G ržová

;

v ni áni Panny Mane. Po
stran jde od iniciály dol oblý

modrý prut, jenž dole pechází

ve vodorovný dlouhý lupen, na

nmž zavšeny jsou: znak arci-

biskupství a znak Arnošta z Par-

dubic; mimo to jest na lupenu ležící malá postavika mí chytající.

. 267

Podružné iniciály okrouhle, stídaví' ervené a modré, modrou resp.

ervenou nitkovou ornamentikou vyplnné a obklopené; jiné erné, fraktu-

rové, stylisovanými akantho-

vými lupeny vyplnné.

List 4 b. Iniciálka A
modrá, lupenová, v ní sedící

vzhru ukazující staec
;

po-

zadí zlacené. (Obr. 268.)

List 129. Iniciálka h r-
žová; v ní Narozeni Pán;
v pozadí jesle s Ježíškem

v plenky zavinutým, v po-

pedí kleící proti sob Panna

Maria a sv. Josef. Po stran

na iniciále zavšen drak, vy-

víjející se v pestré okrajové

pruty; na dolejším prutu za-

n znak Arnoštv. (Viz

obr. 26

List 330*/. V dolejším

rohu iniciálka A složená ze

Obr. 2oi. Antifoná ArnoSu z Pardubic, iniciálka a. dvou pestrých draích tl.

Soupis památek hist. a umi. Praha, Hradany II., L'. 15
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Obr; 269. Aniifoná Arnošta z Pardubic. List 129.
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jichž spáry proti sob jsou vytaženy. Uvnit Obezáni P.Ježíše: uprosted

na oltái Jesulátko; v právo Mana, v levo Simeon. (Obr. 270.)

List 3896. íniciálka i; v ni v baldachýnovém stolci sedící Maria;

vn iniciálky na lupenovém výbžku kleící zvstující andl. (Obr. 271.)

117. (sign. P 6 2.)

ANTIFONÁ ARNOŠTA Z PARDUBIC

Díl. II. : Od Velikonoc až k svátku

povýšeni sv. Kíže.

Rukopis pergamenový fol. Formát

34 X 50 cm.

í*-ouiaammi

Obr. 270. Antifoná Arnošta z Pardubic.

Obezání Pun.
Obr. 271. Antifoná Arnošta z Pardubic.

Zvstování P. Marie.

Pro iniciálku A vynecháno prázdné místo, do nhož v dob renais-

sanní prosté písmeno erné bylo vepsáno.

Desky jako u pedešlého, avšak pozdji obyejným barevným pa-

pírem šedým polepeny.

List 1 a. íniciálka A zelená, lupenová: v ní andl držící znak arci-

biskupství pražského; pod tím jiný znak z ásti setený a nejníže setený

až na nepatrné stopy nápis: Johannes Nowack (?)... Not. Pub. Vše hrub
provedeno v dob renaissanní.

Podružné iniciálky jako u pedešlého; nkteré nevkusné teprve v dob
pozdjší na prázdná místa vkresleny.

15*
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List 1 ];"></ Iniciálka \
J ržová, dole v draka s dlouhým zobákem

vybíhající; uvnit na modrém pozadí v kruhovém stonkovém orámování

znak Arnoštv.

List 131. Iniciálka U ržová; v ní Sesláni Ducha sv.: uprosted sedí

I'. Maria; i", stranách po dvou apoštolech. Valn setena.

List 134/z. Iniciálka D ržová; v ní na modrém pozadí v jednoduché

stonkové spleti nahoe znak arcibiskupský, dole Arnoštv.

Obr. 272. Antifon.i Arnošta z Pardubic. Iniciálka G.

List 151 tf. Iniciálka G; v ní na trn Bh otec. držící ped sebou

Krista na kíži pnícího. (Obr. 272.)

List 199 a. V dolejším rohu iniciálka T; v nm poprsí sv. Víta.

(Obr. 273)

List 372 a. V dolejším rohu iniciálka E modrá; v hoejší polovici

vnitní plochy znak arcibiskupský, v dolejší znak Arnoštv.

List 375a. Iniciálka U ržová, lupenová; v ní v ladné spleti ston-

kové znak Arnoštv. (Obr. 274.)

List 455Z>. Iniciálka A
; v ní nahoe poprsí Bohorodiky s Jesulátkem,

dole vedle sebe znaky: Arnoštv a arcibiskupství Pražského. (Obr. 275.)

Z list mnohé jsou vytrženy (na p. 1. 394—409, 422, 466 a j.).
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118. (sign. /' <:;

A\ riF( >\'.\k AR
NOŠTA Z PARDUBIC.

Díl III.: Od svátku

povýšení sv. Kíže až do

adventu

Rukopis per^. Formát

355 X 50 cm.

Na l. 1. nápi>: ...Riuui

bomini BQtUejhm) drecEnfe-

lunn Sexageftmo tercin bo-

mm9 .Hrní pragenfts (Se-

dejte prim9 Jftrdjíepus fectí

ftribere hune libru, ut bommt

dTanonici eo ufanfur m (Eccle-

|ta prebtrfa. Dbiit autem

prebttfus bns .Runo botni

BQtUejtmo tremitefuno §exa-

luTunn quavto ulfima bie HDenfts Jlunij. duius antma rBquiefcaf tn (cía

páce. .Rincn."

List 57. V dolejším levém rohu iniciálka A z draích pestrých tel

komponovaná; uvnit v hoejší polovici poprsí sv. Václava pohíchu tém
zcela otelé; v dolejší polovici znaky arcibiskupství Pražského a Arnošta

z Pardubic.

Chybí listy 75—80, 133—153, 366—371, 375—382, 386-391, 404.

Podružné iniciálky jako v pedešlých.

73 \ itifoná Arnošta z Pardubic. Iniciálka T.

119. sign. P

Obr. 274. Antiloná Arnošta z Pardubic. Iniciálka I"

LATINSKY GRADUAL
ARNOŠTA Z PARDUBIC.

Díl I.

Desky bílou kozí potažené,

hrubým mosazným kováním opa-

tené. Na pední desce pilepen

lístek s nápisem: „Dinu ps Ohm

bualis ab abtie
|

tu buras ufqj
|

fejluj papaje."

Na perg. listu k pední desce

pilepeném nápis : „.Hnnn tuunint

JOBMUeftmo dmentefunn i>exa
|

aiTimn cio bus .Hrnclbií ]&eagenfts



CEccie
|

prim9 .Hurhiepus fectf |cribc Imc lilu-, . v\
|
bni (Eanomci eo ut.-m in

cccia pbca. ftbiji al
|

pbcua bns. .Hmui bni BOillcTunn ÍEmcntcfnmi
|
Sexa-

luiinm qurfo oltima bic HOnilis Hunij. cuius
|
anima requiefcal in fanda

pate .HnuMi."

Formát 35*5 cm ši., 52 cm vys.

Listu 310 perg.

List 1 «r. Iniciálka G ržová s bílými svtly; uvnit j-vit prohnutý

stonkový ornament s pestrými lupénky: v hoejším závitu znak arci-

biskupský, v dolejším znak Arnoštv. Pozadí vnitní tmavomodré, vnjší

zlacené, orámováni ervené.

Obr. 275. Antifoná Arnošta z Pardubic. Iniciálka A s obrazem Madonny.

List 1 b. Veliká iniciála "íl z draích tl komponovaná. V hoejší

ásti trnící Kristus, v dolejší kleící arcibiskup. (Viz obr. 276.)

List 30£. Iniciálka P ržová v kolmé ásti meandrovitým pletencem,

v prohnuté pak ásti stylisovaným listenem ozdobená. L^vnit na modrém
pozadí í-vitý, pestrými lupeny posázený stonek, v jehož hoejším závitu

znak arcibiskupský, v dolejším pak znak Arnoštv. Vnjší pozadí zlaté,

orámování ve dvou tónech ervené barvy. Dole zakonena iniciálka pestrým

drákem v lupení se vyvíjejícím. (Obr. 277)

List 52 a. Iniciálka uvnit .y-vitým stonkem a týmiž znaky, jako

iniciálka pedešlá ozdobená.

List 229 a. Iniciálka D ržová, bíle konturovaná, v kolmé ásti v po-

dob svitku uprosted modrým prsténcem spjatého, v ásti prohnuté sty-

lisovaným lupenem ozdobená. Uvnit na modré pd tytéž znaky jako

v iniciálce pedešlé.
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Obr. 276. Veliký latinský kancionál Arnošta z Pardubic Dii I. Iniciálka A



120. sign PS)

LATINSKO KANCIONÁL ARNOŠTA Z PARDUBIC
SE( 'i INI I AI- PER CIRCULUM ANNI.

swtmirum

5t tiiitc yttttotí

01 r 277. Veliký latinský kancionál Arnošta z Pardubic. Díl I. Iniciálka P.

Desky bílou kozí potažené, hrubým mosazným kováním opatené.

Na pední desce nahoe pod prhlednou destikou v plechovém orámování

nápis: •šzqimizit per.
|
citculum amti.«

Na pergamenovém listu, jenž na vnitní stranu první desky jest pi-

lepen, nápis: „.Rnno bili JDfiillEfmto (LiTmiiclhno ^tx&gjtfw |
trio Pomi 9

.Hrncus Pgenjts (Ecxie prímus
|
.Rurfticpus ferit pcrii Imnc Iibn ttf ími

(Earumiri i co ufanfur in (Hnia pbta. Ir>btiít auí nocus bommu9 Hn
j
no



|n <nanmcmc Oiíi rcqiic-gniu c\m \

nitro mmc otmics

ttoOtiinue oonn

*~c*fc*
no Oto gm to tiammatt

«
no$ Mictamr áe ftyauouca

trJliítc.potcttgtt

1 catiatmm atiti angcus fctnjp

mc opmtctttr

^é^^%
Obr. 278. Veliký latinský kancionál Arnoíta z Pardubic. Díl II. List 1 a.
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bni BQilltftmo (Ereceníejtmo $sxage{imo quaríc
|
ultima bic DQenfta Uimij.

(Euiua anima ccquiefcaf in [anrfa pars .Rincn."

Formát :
35*5 cm sir., 526 cm vys. Listu 324 perg.

List 1 <> iniciálka G ržová, listeny vyplnná. Uvnit sedící Madonna

(postava po kolena) s dítkem. Svrchní roucho Madonny ervené, zelen

podšité, zpodní modré. Pozadí vnitní tmavomodré, vnjší zlaté, orámování

zelené. V právo, nahoe i dole táhnou se rovné, listeny pevinuté pruty.

Na dolejším okraji znak arcibiskupský a znak Arnoštv. (Obr. 278.)

List 26b iniciálka L ervená. Hlavní souásti její mají tvar poote-

vených ttinových stonk trychtýových, bíle stínovaných a bílými nitkami

pevázaných. Vnitní plocha ozdobena j-vit skrouceným pestrým stonkem

listeny obrostlým.

Menší iniciálky stídav modré a ervené s erveným resp. modrým
nitkovým dekorem. V textu poátení písmeny plné, tvar okrouhlých,

st i i dave ervené a modré.

121. (sign. P 9.1.

LATINSKÝ KANCIONÁL ARNOŠTA Z PARDUBIC OBSA-

HUJÍCÍ »KYRIE«, »GLORIA«, »SANCTUS« A »AGNUS«.

Desky potaženy žlutohndou kozí. V rozích a uprosted mosazné

hrubé kování, jež skupinami okrouhlých direk a na okraji hrubými listeny

jest ozdobeno.

Na pední desce nahoe v plechovém rámeku prhledná destika,

pod níž nápis: „Bnel. at. QMoria t cx
|
reljts. j$zu.% ei .Bonus."

List 172 perg. Formát: 53'2 cm vys., 364 cm šir.

Na pergamenovém listu, pilepeném na zadní stran pední desky

nápis: „Jlnno oomim BOillcfuno ©rECEttteJtmo íexa
|
acfunn frio bominns

.Rrncltus praacnfts
|
(Seíc prim9 Jírditrnus ferit frriliecc hune li-

|
brj ní

bomi (Eanonici co utan in ceria pbea. $bijf
|
aute pbnts bus Jtnno bni

HOtlIejuno Cceecníe
|

{tmo ^B3eage|hno quarfo ultima bic ttknfts Uunij
|

cui 9 anima regmefeat in (anrfa pacc. Jlmcn."

List 1 prázdný.

List 2 iniciálka K zelená v pestré listeny se vyvinující; pozadí modré;

po pravé stran dol jde od iniciály kolmý stonek listeny obvinutý a dole

v kruhovou zátoinu vybíhající, v níž hrub kreslený znak Arnoštv

(polovice kon na erveném štít).

Podružné iniciály stídav modré a ervené s ervenou resp. modrou

nitkovou ornamentací. Vtší písmeny uprosted textu hranaté erné, stili-

sovanými lupenovitými a rosettovými ornamenty, leckde i postavou mnicha

(list 36), nestvrnou tváí (list 51 b\ vesms v pérových obrysech kreslenými

vyplnné, anebo okrouhlé plné, stídav ervené a modré.
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122. (sign. P 10 ).

LATINSKY GRADUÁL METROP. CHRÁMU Z R. 1552

JANA TÁBORSKÉHO A FABIÁNA PULÉRA.
J. Er. Wocel, »Miniatury eské XVI. stol.* v Pam. arch. III. (1859),

247 -249 a » Podobizny Fabiána Puléra a Jana Táborského z Klokotské
I íory v latinském kancionále hl. chrámu sv. Víta v Praze* tamže na str. 391

s obr. tab. — Karel Konrád, » Djiny posvátného zpvu staroeského od
XV. vku* str. 184— 185 (s obrazovou pílohou ís. 2.).

tnú-irnouo tonlmbftt vainxt ftttmtBitlmt
ttsjxanmxmataú tito {iMVtmo.A M EJV?

Obr. 279. Latinsky graduál z r. 1552. Táborsky a Fabia

Desky byly pvodn potaženy žlutou kozí, do níž vtlaeny soustedné
ornamentální rámce obdélníkové. Pozdji polepeny hndým papírem. V rozích

hrubá trojúhelníková kování mosazná.

Formát: 41 cm sir., 62'7 cm vys.

Rukopis na pergamenu.

Listy opateny pvodní ervenou paginací.

Listy 1— 17 chybí.

List 18 iniciálka S; v ní trnící Spasitel; kolkolem klanjící se svtci.

Po kraji a dole v bohatých rozvilinách hudoucí andlé (na loutnu,

harfu, troubu a na varhanyj.

Listy 19—24 chybí.

Listy 27 a 28 chybí.

List 29 £ dole na okraji kleící Jan Táborský a Fabián. (Obr. 279.1

List 30. Nahoe v rohu iniciálka G zelená lupenová ; v ní postava

biskupa, pozadí zlacené, orámování fialové Pi dolejším okraji iniciála A
fialová z bohatého lupení složená; v levo vkomponována postava nahého
muže. V hoejší ásti v oblacích Bh Otec s tiarou na hlav z oblak
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vyhlížející; dole kleící David; v pozadí krajinka. Nahoe drobná signa-

tura ,5 PF Na levém okraji a dole pestrý rozvilinový ornament; v nm
dole znak arcibiskupský. (Obr. 280.)

Listy :í 1— 36 chybí.

Listy 39- 44 chybí.

List 46 chybí.

List 53/> iniciálka <l ržová rozvilinová, v ní kest Pán; na pravém

okraji rozviliny. (Viz obr. 281.)

List 129 a 130 chybí.

List L14. Nahoe iniciálka R z bohatého lupení bodlákového kom-

ponovaná a nahoe i dole v bodlákový kvt vybíhající. V ní Zmrtvých

vstáni Pán. Dole obdélníkový obrázek > Pechod rudým moem*. Na levém

okraji rozviliny bodlákové; v nich v hoejší polovici andl držící znak

arcibiskupa Pražského; dole kleící kanovník. (Viz obr. 282. -

List 151: pi dolejším okraji iniciálka V fialová, rozvilinová; v ní

-Nanebevstoupení Pán«. Pod tím na dolejším okraji obdélníkový obraz

-Eliáš na ohnivém voze vzat do nebe«. Na levém okraji bohatý lupenový

ornament ; v nm uprosted znak arcibiskupství Pražského. (Viz obr. 283.)

List 154: iniciálka S; v ní seslání Ducha sv. Dole obdélníkový obraz

:

Filip ktí komorníka krále Ethiop. Na levém okraji ornament motivu sto-

listé rže; v nm uprosted dva andílci. (Viz obr. 284.)

List 158 chybí.

List 160/' : iniciálka C lupenová, žlutá; v ní Poslední veee. Na do-

lejším okraji obdélníkový obrázek Padání many. Na pravém okraji ornament

vinné révy s hrozny; uprosted andl držící arcibiskupský znak; dole kleící

kanovník. (Viz obr. 2S5.

)

List 171— 176 chybí.

List 187 chybí.

List 189: iniciálka S zelená, rozvilinová; v ní v oblacích Madonna

stojící na plmsíci. Dole obdélníkový obrázek; uprosted Madonna s kídly

na plmsíci stojící; v právo mnohohlavý drak, v levo kleící kanovník.

Pozadí krajinné.

List 197 £: iniciálka M ržová rozvilinová; v ní sv. Petr a Pavel. Orá-

mování zelené. Na pravém okraji lupenové rozviliny, se znakem Pražského

arcibiskupství uprosted.

List 231: iniciálka G zelená, lupenová se žlutými svtly; pozadí zlaté

s vrytým kosotvercovým vzorem; orámování modré. Na levém okraji

rozvilinový ornament, na jehož úponce nejníže zavšen znak arcibiskupství

Pražského. Na dolejším kraji uprosted znak : v modrém štítu šikmo žlutý

kapr, a táž ryba nahoe kolmo na helm.

List 244 /^: iniciálka S rozvilinová, zelená, se žlutými svtly; v ní > Ob-
tování P. Marie«. Na dolejším okraji znak: v modrém štítku kepelka;

nad ní monogram HB. Po pravé stran rozviliny lupenové, na nich nej-

výše na troubu hudoucí opice.
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List 254: iniciálka G modrá lupenová; uvnit sv. Vít. Na

dolejším okraji uprosted andél držíci znak arcibiskupský; po

stranách pestro rozviliny; v právo andilek držíci sedícího jelena

za rohy, v levém rohu sedící satyr. Na levém

okraji rozviliny - vkomponovanými poprsími a

maskami.

List iniciálka D rozvilinová, ržová.

Uvnit sv Jan Ktitel: na pravém okraji bohaté

lupenovité rozviliny. Dole znak modro-ervený

;

ve štítu erveném modré trojúhelníkové pole,

v nmž na zadních, nohou vztýený pardál.

List 265 b\ iniciálka G rozvilinová, žluto-

ervená; v ni na zlatém poli Madonna obklopená

andly Na pravém okraji luskový ornament; v nm uprosted andl

držící znak arcibiskupství Pražského, dole

kleící kanovník; za ním stojící paní. Na t/í

jším okraji obdélníkový obraz: apo-

štolé kleící kolem prázdného hrobu

Mariina. (Viz obr. 286.)

List 268: iniciálka A rozvilinová. žlutá; v ni Zavraždní

sv. Václava. Na levém okraji pestré rozviliny lupenové; upro-

sted nich arcibiskupský znak. (Obr. 287.

Obr. 288. Breviarius.

Iniciálka H na listu 367 £.

U sedmi posledních listu oezány okraje.

123. (sign R 11 ).

BREVIARIUS HORARUM SECUNDUM VEKÁM
RUBRICAM ECCLESIAE ARCHIEPISCOPATl ÍS

PRAGENSIS.
Rukopis pergamenový. Formát: 11 cm široký. 15 5 cm vys.

Naped 10 nepaginovaných listu kalendária, v nmž vedle

latinských názvu msíc také názvy eské. Potom 589 list nov

tužkou patinovaných.

Desky potaženy ervenohndou kozí. do níž vtlaeny

zlacené ornamenty (stilisováné lilie). Kování mosazné.

Nkteré listy vytržené; z nkterých vystiženy miniatury. \/l

List 92: iniciálka U zelená, rozvilinová; v ní Klanní

svatých tí králv. List 286: iniciálka P hndožlutá ;
v ní

'Nanebevstoupení Pá-

n* ; dole skupina kle-

ících apoštolu s Pan-

nou Marií uprosted ;

nahoe vidti dolejší

Obr. 289. Breviariub Okrajová ozdoba na listu 367 b.



list 293í iniciála barbarským zpsobem w-

9ó: iniciálka G zelená, lupenová; v ni nejsvtjši Trojice:

Fed sebou kíž s Ukižovaným, nad nimi malá

holub • iniciálka S fialová, lupenová; v ní Kristus ve

vinném lisu. lb\ iniciálka H lupe nová, ržová; v ní kleící muž

lém rouše s ervenou kuklou na hlav; na okraji listu andl k nmu
< n\ s nápisovou blánkou v ruce. (Obr. 288. a 289.) List 388: inici-

Obr. 290. Praecentura Lohelii. Maloval r. 1613 J. Šícha.

alka S fialová; v ní 'Obezání Pán*. List 415: iniciálka I ržová, postavou

P. Marie u pultu kleící tém zcela zakrytá; na protilehlém okraji listu andl
zvstující. List 461 : inic. E hndožlutá, lupenová; v ní » Navštívení P. Marie*.

List 487: iniciálka O šedá lupenová; v ní kleící P. Marie. List 493: Smrt

P. Marie: Maria kleí na lžku, podpírána jsouc sv. Janem; v pozadí

vedle sv Jana skupina apoštol. List 508 : iniciálka R modrá lupenová

;

v ní Narození P. Marie : sv. Anna leží na lžku, ped ní nemluvátko
Maria v peinky zavinuté. List 523: iniciálka K zelená lupenová: v ní

sv. Václav v brnní, v širokém ržovém, žlutohnd podšitém plášti,

s ervenou a zlatou korunou na hlav, v pravici kopí s praporcem držící,



247

levicí o štít s orlicí se opírající. List 572: iniciálka E zelená, lupenová;

v ní Kristus sv. Petru klíe odevzdávající. Na posledním listu (589) zlatem

psané explicit: » Explicit breviaríus horarum secundum veram rubricam

ecclesiae archiepiscopatus pragensis. Scriptus ad mandátm Generosi do-

mini llanussii de Colowrat ct Zbiroh praepositi et administratoris archi-

episcopatus eiusdem ecclesiae pragensis; finitus sabbato ante mariae nivi>

aw ^|^/ urmm
UUÍICO
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urmm

tTíá
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Obr. 291. Z kancionálu Šichova z r. 1614.

Anno domini M°cccc°lxx°.« K tomu erveným písmem pipsáno. »Qui obiit

anno d. Mcccclxxxm sequenti die post Mauricii et hune Viaticum legavit

praeposito pragensi futuro cuilibet, ut eodem utatur et deum pro illo exoret.

Requiescat in páce. Amen.*

124. (sign. P 12. .

PRAECENTURA REVERENDISSIMI, CELSISSIMI PRIN-
CIPIS DOMINI DOMINI IOANNIS LOHELII.

Rkp. pap. 4° (21 X 287 cm). Desky potaženy ernou kozí, do níž

vtlaeny zlacené ornamenty: pi okrajích stonkové rozviliny, uprosted



mi rámci Madonna 5 .lukem na plmsíci stojící

; obklopená; rámec onen obklopen dekorem rostlinným

mponovaným, v nmž malé elliptické medaillonky ty
iv. Na pátém ze šesti prvních, nepaginovaných listu na celé

. . l oheliv (( >br. 290.)

\.i posledním prvních nepaginovaných list nápis; »Ad

honorem Omnipotentis Dei eiusque Virginis Matris Maric et sanctorum

norum Viti, Wencesl., Adalber., Sigismund., Procopii et Ludmille

Reverendissi et Illústrissimus D. I). Joannes*) Archiepisco: Pragensis

ttus natus et Ord. Crucigerorum cum rubea Stella per Bohémi: Moravi:

Silesi: Poloniam dc supremus magister ac generalis pro se successoribusque

suis propriis sumptibus me scribere curavit. Anno 1613. 27. Julii.

«

Str. 1 iniciálka I modrá, ern konturovanými a zlacenými stonky

s velikými kvty po obou stranách oživená. Po stran labu hrozen po-

jídající Podružné iniciály ob-

hrouble provedeny dle starších

vzoru v.

Str. 3 po stran na okraji

áp, dole moucha.

Str. 11 na okrajích drolerie:

po stran zajíc vzpímen sedící,

nad ním nahý muž o kopí se

opírající ; dole profil tváe s brý-

lemi. (Obr. 29l.i

Str. 30 na okraji orel na

kouli stojící.

Str. 42 v dolejší ásti stránky zápas jezdce s mužem ozbrojeným

kyjem. (Obr. 292.)

Str. 13 dole na okraji želva.

Na jiných listech podobné, celkem hrub provedené ozdoby (na píklad

sova str. 106, jelen str. 111, medvd str. 141, kozel str. 173).

Na str. 209 muž plovoucí pomocí mch. (Obr. 293
)

Xa str. 241 nápis: »Frater Joannes Schicha Tinensis, Canonicus

regularis Ord. Praemonstratensis profess. monast. montis Syon wulgo

Strahow me descripsit Anno dni 1613. 27. Julii.*

Obr. LK '-'. Z kancionálu Šichova z r. 1614.

125. (sign. P 13.).

LIBER INTONATIONUM S. M. E
Rukopis papírový. Formát: 21 X 13'6 cm.

Vazba z erné kže, do níž vtlaeny rokokové ornamenty.

Xa titulním listu vymalován ervený baldachýn, pod ním znak Chlum-

anských; v právo andílek s mitrou.

*) Pozdjší rukou na okraji pipsáno »Lohelius«.
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Na druhé stranci- titulního listu a na následující stránce tento nápis

» . . . quem reverendissimo, illustrissimo, Eximio ac Amplissimo Domino

Wenceslao Leopoldo Chlumcžanski L. Baroi de Pržestawlk et Chlumcžan

Sacrae Metropolitanae Ecclesiae ad D. Vitum Martyrem in castro Pra-

gensi Canonico Ioannco Dignissimo, Act LL Phliae Magistro SS Theologiae

Baccalaurco formato, Domino ac Patrono suo Venerandissimo Demissií

obtulit Anno 1782 clientium infimus Nepomucenus [osephus Rullik S. M E.

i alista.4

Na dalši stránce vymalován znak Chlumanských, pod ním pak v nápi-

sové páse: »WLCH d. P. e. Ch. S. M. E. an. 1782*

^ffimr-

Obr. 293. Z kancionálu Šichova z r. 1Ó14.



II. Oddlení tiskv.

126. (Inc. A l).

»VETERIS NOYIQUE TESTAMENTI OPUS CUM CANO-
NIBUS EVANGEUSTARUMOUE CONCORDANTIIS. Norim-

berk, Ant. Coberger 1478*. Fol.

K explicit pipsáno: >Johannis de Colowrath ppti et administratoris

archieptus ecce. pragen liber sum«.

Na fol. 1. iniciálka F modrá, rozvilinová, s bílými svtly; uvnit sv.

Jeroným v rouše kardinálském u žlutého pultu sedící ; u nho lev. Pozadí

tmavomodré se stíbrnými rozvilinami. (Obr. 294.)

Stedem listu kolmý prut dole v pestré rozviliny vybíhající, uprosted

nichž znak Kolovratský.

127. (Inc. A 2.)

»BIBLIA IMPRESSA VENETIIS PER FRANCISCUM DE
HAILBRUN ET NICOLAUM DE FRAKFORDIA SOCIOS.
MCCCCLXXV.c 4°.

Na listu 1. iniciálka F modrá rozvilinová; uvnit sv. Jeroným se

lvem; pozadí olivové zelené se zlatými rozvilinami, orámování zelené. Na
okraji pestré rozviliny.

Na listu 3 b na okraji sedm dní stvoení v kruhových rámcích

(obr. 295.).

Na listu 4. v kruhovém rámci Adam a Eva peliv provedené.

Zbžn v barvách provedené obrázky: na list 4 b Kain a Ábel, na

listu 5 a potopa svta, 5 b obtující Noe, 6 a stavba vže Babylonské.

Jen v obrysech naznaeny obrázky na listu 6 b a 7 a.

Na poátku evangelií vždy v kruhovém orámování symbol evange-

listy; na okrajích rozviliny (obr. 296.).
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Obr. 294. Incunabule miniaturami ozdobená. Vetus testamentm.
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Obr. 295. Incunalnile A 2. Sedm dní stvoeni.



128. (Inc / 21.)

TRANSMARINA PEREGRINATIO AD VENERANDUM
ET GLORIOSUM SEPULCHRUM DOMINICUM. [mpr. retrus

Drach Spirensis 1490. 4°.

Desky potaženy hndoervenou kozí, do níž vkladeny kosotvere< n
m' proplétající pásy, / nichž jeden ozdoben pletencem, druhý rosetkami;

ve stedních polích rosetty, v polích okrajových stilisované kytice (obr. 297.).

129. (Inc. /> 31.)

FR. LEONARDUS DE UTINO SERMONES AURE1 DE
SANCTIS. S. 1. a. ct typ. n. 4°.

Vazba: Desky hndou k<>ží potaženy;

do ní na pední desce vtlaeny tyto orna-

menty: nahoe i dole tyi kosotverená

pole, v nichž stídav jednorožec a lev

;

kolem stedu dvojí tvercový rámec rost-

linný: vnitní z roset a list, vnjší z rozvilin

ozdobených lupeny a žaludy. Uprosted a

v rozích kování (obr. 298).

130. (Inc. E 10.)

DECRETALES. s. 1. et a. Fol.

List 1. Obdélníkový obrázek: Papež
Obr. 296. Incunalnile .1 Adameho sed podává knihu tem kardinálm

ped ním stojícím. Pozadí zelené stíbrným

filigránovým vzorem oživené. Pod tím iniciálka G fialová lupenová, s koso-

tvereným mížováním uvnit. Stedem stránky kolmý prut nahoe i dole

v pestré rozviliny vybíhající.

131. i Inc. /V 11.)

AURELII AUGUSTINI LIBER DE TRINITATE. LIBER
EFISTOLARUM BEATI GREGORU PAPAE. S. 1. a. et typ. n. Fol.

Folio 1 b na dolejším okraji iniciálka L lupenová, ržová. V ní sv.

Augustin, ped ním nahé dítko vodu do dlku pelévající. Z iniciálky vy-

bíhají pestré okrajové rozviliny, v nichž ptaí podoby (páv, sova, koroptev)-

Folio \0b iniciálka C modrá, lupenová; v ní obraz nejsv. Trojice: na

nízkém stolci Bh Otec ped sebou v klín kíž s Ukižovaným držící:

s levé strany pilétá holubice. Po stran na okraji kolmý zelený pruh na

dolejším kraji v pestré rozviliny vybíhající ; u nich po stran malá postava

jelena.
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132. i Inc. A' 19.)

II THOMAE SUPER QUARTUM SENTENTIARUM
Mogunt. Petrus Schoiffer de Gernfzheim. 1469.

Ol.r. 299. Vazba incunalmle B 19.

Vazba: Desky potaženy hndou kozí, do ní na okraji vtlaeny po

stranách v tvercových polích orlice, nahoe a dole rosctty; stední plocha

rozdlena v kosotverce, v nichž vytlaeny tylisté kvty v kosotvere-

ných polích. Ve stedu a v rozích ploché mosazné puklice (Obr. 299)

Na všech tech stranách oízky žlutou barvou naten vymalována

uprosted bílá ptilistá ržice ervenou a modrou barvou konturovaná a

obklopená.



133. (In

PHILOSOPHIA ARISTOTELIS CUM < OMMENT. AUER-
ROIS VENETIIS CURA ATQ. IMPENSA BERNARDIN1 DE
TRID1NO. Anno salutis Domini 1489. Fol.

Vai sky z oepotažených prken; hbet z hndé kže. Pruhy

kikl kraj desk pokrývají, ozdobeny vtlaenými ornamenty

Q
znak Staromstský, štítek s písmeny

,
rosetta, moská panna. (Obr. 300.)

f'j)m

i

m
Obr. 300. Vazba incunabule G 3.

134. (Inc. G 9.)

M. TULLII CICERONIS EPISTO-

LARUM LAMILIARIUM LIBER.
Na konci: MCCCCLXXI Opus praeclaris-

simum M. T. Ciceronis Epistolarum famili-

arium a Nicolao Ienson Gallico viventibus

necnon et posteris impressum feliciter finit.

Form. 205 X 28"5 cm.

V^zba: potažena hndou kozí, plocha

desky rozdlena v orámování, v nmž ada
šípem proklaných srdcí, a v nkolik obdél-

níkových polí stedních, v nichž veliké kru-

hové nkolikanásobné ržice, dále styliso-

vané lilie, jelen atd , kování mosazné. (Viz

obr. 301.)

135. <5i£n. Inc. E 6.)

LIBER DECRETALIUM CUM
GLOSSA ORDINARIA BERNHARDI.
1478. Michael Wenfzler. Fol.

Fol. 1. Ped poátkem obraz papeže ehoe IX., sedícího u pultu,

na nmž rozevená kniha. Pozadí modré, zlatým rozvilinovým orna-

mentem oživené. Stedem stránky kolmý prut nahoe i dole v pestré

rozviliny se vyvíjející. Uprosted dolejších rozvilin znak Kolovratský. (Viz

obr. 302.)

Desky potaženy hndou kozí, do níž vtlaena nahoe uprosted páska

se jménem Bartholomeus*, na okrajích pak rosetty, moské panny, heral-

dické orlice a lvi; sted kosotvercovaný; jednotlivá pole jeho ozdobena

stilisovanými ornamenty rostlinnými, draky, lvy a p.
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136. (Sign. /: 26 inc.)

NICOL. ABB. SICULI LECTURA IX 4 LIBROS DE-

CRETAL. S. 1. et a. Fol.

Obr. 301. Varba incunabule G 9.

Vazba: Desky: holá prkna, toliko do jedné tetiny kozí hbetu po-

krytá ; do této kže vtlaeny nejdíve dv ady rosettek, a pak v širším

pruhu veliké rosetty obklopené menšími, dále v kosotverených polích :

draci, jeleni, šípem probodená srdce; mezi tím pásky s nápisem: QPolf-

gangosi fonoH ftrsoft). (Obr. 303.)

Soupis památek hist. a umi. Praha, Hradany II., 2. 17
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RETALIUM GREGORU VIIII. Venetiis. Petrus

aj ozdoben stídav kruhovou rosettou a stiliso-

tdem uprosted; stední plocha vlnitými ozdobnými
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Obr. 302. Liber decretalium fol. 1.

arami rozdlena v kosotverená pole, v nichž stilisované kytice se ža-

ludem uprosted. V rozích a uprosted lupenové kování. (Obr. 304.)

List 1. iniciálka G zelená lupenová; pozadí modré, bílými stonky a

dvma ervenými kvítky oživené. Prázdné obdélníkové místo v ele textu

ozdobeno pestrými rozvilinami.

138. (Sign. /:" 12 inc.)

BOXIFACII VIII LIBER SEXTUS DECRETALIUM. Mich.

Wenfzler Basil. 1477. Fol.
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Vazba hndoervená ; do ní vtlaeno tvero soustedných rámc,
pi okraji vtlaena rada draku v kosotverených polích, v druhem rámci

ada kruhových rosett, v tetím po stranách ada jednorožc, nahoe a

dole ada orlic, ve tvrtém opt rada týchž rosett a v úzkém stedu ko-

niin iada draku. V rozích a uprosted kování ozdobené vsekávanými

árkami.

Fol. 1. iniciálka B zelená lupenová; v ní sedící papež mu/i ped
ním Stojícímu knihu podávající. Dole na okraji znak Kolovratský. (( >l>r. .

rg.

i^HB iW?!^^^l

^^f-' j;._ WM

Obr. 303. Varba ineunabule E 2ó. Obr. 304. Vazba ineunabule

139. (Sign. / 2. inc.)

OPERA ET LIBRI VITAE FRATRIS THOMAE DE
KEMPIS Nurimb. 1494 per Kašpar Hochfeder. SANCTARUM PERE-

GRIXATIOXUM IX MONTEM SYON AD VENERANDUM
CHRISTI SEPULCHRIM :c. per Petrm Drach ivem Spirensem im-

pressum Anno 1502 a j. prvotisky. Na konci pivázán zbžn psaný latinský

životopis fratera laika Fridricha v Režn (f 1329). Jednotlivé výjevy z jeho

života nakresleny pérem. (Obr. 306.) K tomu pipojen rkp. nmecký »Das

leben des selign laubru Friderich Augustine ordn«, dále »S. Augustins

Regel zu Teutsch* a j. Vše to z po. XVI. stol.

17*



140. (Sign. I 21 inc.)

LIBER (.'i I DICITUR SUP-

PLEMENTUM. Venetiis per Fran-

ciscum de llaillinm el Nicolaum de

Frankfordia socios 1474. A TRI'. 1. 1

1

AUGUSTINI LIBER DE XII

ABUSIBUS SAECULI. 4°.

List 1. iniciálka L zelenožlutá, na

zpu-ob bohatého kvtu. (Obr. 307.)
ubri vfriícm

Iniciálka I! v ineunabuli fi 12. 141. (Sign. . I 4 ineun.)

TE-

íí

VETERIS NOVIQUE
STAMENT1 OPUS. Nurnberg. Ant. Coburger 1478. Fol.

Fol. 1. iniciálka F lupenová, zelená, se žlutými svtly
;
pozadí hndo-

ervené se zlatými iligránovými ozdobami; stedem kolmý prut na do-

lejším okraji v pestré rozviliny vybíhající.

Fol 4. Na okraji v sedmi

kruhových polích znázornno

stero dní stvoení a sedmý den

odpoinku. (Obr. 308.)

Vazba hndoervená ; na

okraji stídav rosetta v kruho-

vém poli a stilisovaný lupen v poli

kosotvereném vždy mezi tymi
malými rosettami ; stední pole

širokými, ve styných bodech ro-

settami ozdobenými pásy v koso-

tverce rozdlené; v kosotverec

ných polích stídav rosetta a

lupen jako na okraji. V rozích

a uprosted ploché lisované ko-

vání lupenové s polokulovitými

puklicemi uprosted.

142. (Sign. /;' 33 inc.)

SUMMA, OUAE MA-
GISTRATIA SEU PISANEL-
LA VULGARITER NUN-
CUPATUR. 1478. In Nurnberga
per Antonim Koburger. Fol.

£7\«v*r.vVT (\\

~7"«2scí/
/^*

Obr. 306. Z rukopisného životopisu fratera Fridricha

z poátku XVI. století.
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Fol. 1. iniciálka Q zelená lupenová, uvnit zlatým

filigránovým vzorem na ervené pud ozdobená. Na

okraji na kolmém prutu drak. Dole pestré rozviliny.

143. Sign. /: 14 inc.)

CONSTITUTIONESCLEMENTISQUINTI
A. 147S íngenio et industría Michahelis Wenfzler in

inclita urbe Basiliensi. Fol.

ín noíe onji noftrilhefu ebiiíb' . Amen.

i7ncyqÍilxiq"iaot^?iylCTj;ntun._

Q *4

7*

JE*
oníafémf^u^^nTOtuiíéu pjfanel

culgant núcupar(ppter eiug op5dio(J>

atáapud DfeflbKsacoiu9 ioleuic.Cc qiíia

pteretfabacbicas qcanocsAnmi i fuia

jatcepícoitupca/aqjp a? bzeuitac/

i'plcrif^raisttaííonibM?aldeDubia.tE <

'cUtarioncT fu|plerione mdigés.ldarco

*žHé5c? ftmpliciú ottríloj? x*ih'tatrq*um

ffhbios trdeícceaeui c>idá fám^em
!rv«r5«rl rrtpm nrarínnp rvdiicere/aceius

Obr. 307. Iuiciálka Q v incunabuli C 21.

\'azba hndoervená. Vnjší rámce obsahuje

adu kosotverc draky, druhý adu rosett, tetí adu
orlic: vnitní pole obsahuje tyi ady vtlaených

ornament, a to stídav adu jednorožc a adu
orlic. V rozích a ve stedu ryté a ražené kování.

List 1. iniciálka I, tém zcela zakrytá znakm
kolovratským

Na dolejším okraji na trn sedící papež s roze-

venou knihou v ruce; ped ním zástup doktor a

uitel (obr. 309.).

Obr. 30íí Sedmero dní stvoení

v incunabuli .1 4.
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Obr. 309. Miniatura v incunabuli E 14.

144. (Sign. B 13 inc.)

MORALIA GREGORU PAPAE. Fol. s. 1. et a. Na konci ruko-

pisný letopoet 1481 rukou miniátorovou.

List 1. iniciálka R. ervená lupenová; v ní sedící papež eho s ve-

likým žerovým kížem v ruce. Stedem strany kolmý prut na dolejším

okraji v pestré chudé rozviliny se vyvíjející.
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'>l.r. 110 Miniatura v incunabuli F6

145. (Sign. F 6 inc.)

FLAUII IOSEPIII. Antiquitates iudaicae. De bello iudaico. Lu-

becai . Typ. Lucas Brandiss c. 1476 Fol.

Fol. 1. Tištné /. ásti ornamenty doplnny drobnomalbou. Iniciálka H
ržová, lupenová, v ní nahoe dva Kolovratské znaky vedle sebe. Dole

mezi dvma lvy týž znak. (Obr. 310.)



ovské iniciálka Q (/ ásti tisk, /. ásti malba);

nými, kolorovanými a rozhojnénými ornamenty

146. Sign

IDEX 11 STINIANI. [mp. Mogunt. Petrus Schoyffer de Hernfz-

heym 1475 K tištnému explicit pipsáno: »illuminatum anno Domini

3 ( zz 1478 Fol.

do ni vtlaeny na okraji stídav kruhová rosetta a

.tverený stiiisovaný lupen vždy mezi tymi malými rosettkami;

lni plocha širokými, na prsených bodech rosettkami ozdoben) mi

rozdlena v kosotverce, vyplnné stídav kruhovou rosettkou a do

kosotverce komponovaným lupenem. Uprosted a v rozích ploché liso-

vané kování.

List 1. na po. malý obrázek, pedstavující Iustiniana na nízkém

stolci sedícího
;
ped ním ti stojící postavy. Pod tím lupenová iniciála.

Podobné obrázky a iniciály na poátku každé knihv.

147. Sign. Inc. / 7

LEGENDA SANCTORUM ALIAS LOMBARDICA HY
STORIA QUAM COMPILAVIT FRATER [IACOBUS NACIONE
[ANUENSIS ORDINIS FRATRUM PREDICATORUM. Fol. Basi-

leae, Typ. .Mich Wenssler et Biel c. 1472— 74.

Fol. 1. iniciála V zelená lupenová se žlutými svtly; v ní Zvstování

I' Marie. V pestrých okrajových rozvilinách pevládá motiv karafiátový;

na levém okraji v zeleném vnci znak Kolovratský. (Obr. 311.)

148. (Sign. Inc. B 73.)

ECCLESIASTICA IIISTORIA DIVÍ EUSEBII et ECCLE-
SIASTICA HISTORIA GENTIS ANGLORUM VENERABILIS
BEDAE. Impr. in civitatc Argentinen. 1514. SCHOLASTICA HI-

STORIA MAGISTI PETI COMESTORIS. Imp. Argentinae

1503. 4".

Desky potaženy hndou kozí. Kolkolem vytlaeno trojí orámování:

dva drobné pásy a pak širší pás ozdobený vtvicí, kolem níž zkadeené

upeny se pevinují. Stední plocha rozdlena trojími arami v kosotve-

rená pole vyplnná stilisovanými ornamenty rostlinnými (sted mandor-

ovitý, šupinatý, z nhož ke tyem stranám vybíhají lupeny). (Ob. 312.)
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Obr. 311. Miniatura v ineunabuli F

149. (Sing. Inc. B 27.)

ATHANASÍI OPUS CONTRA GENTILES [mpressum Vicen-

tiae a Leonardo Basilensi 1482. FRANCISCI PETRARCAE DE
REMEDIIS UTRIUSQUE FORTUNAE. [mp . Bernardus de Misintis

ac Caesar Parmcnsis Cremonae 1492. 4".



:ének, jež však hndá kže hbetu tém do polo-

l\;.i ásti hbetu orámovány pknými rosettovými orná-

i pak táhnou se dv vlnovit ájy ]
>r< »t i sob obc-

uprosted a malé rosettky pi krajích. (Obr 313.)

Obr. 312. Vazba incunabule B 73.

150. (Sign. Inc. G 42.)

LOGICALIA PETI HISPANI. Impressum per Gerardum Leeu
in oppido Antwerpiensi 1486. 8°.

Desky potaženy tmavohndou kozí, do níž nahoe vtlaen nápis

IlOgicalta*, kolem okraj dvojí pás stilisovaných lupen a ve stední
ploše vlnovit k sob se blížící a oddalující vtévky, a v plochách tak

vzniklých stilisované lilie. V rozích desky ržicovité kování.
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Na rubu pední desky na papíru obraz sv. Kateiny, pérem

'ený a kolorovaný. Obr. 314.)

151. Sign. Inc I

PRIMA PARS SUMMAE FRATRIS ANTH0NIN1 DE
\J IREN l IA. Opera ac impensis Anthonii Coburger Núrnberg. i

Folio.

i ' /

. r v-

Obr 313. Vazba incunibule B 27.

Desky potaženy drsnou nehlazenou kozí žlutavou; uprosted i v ro-

zích lupenové kování svtlou kozí podložené.

Fól. 1. Iniciála Q lupenová, ržová; vnitní plocha zelená, zlatým

filigránovým vzorem oživená; orámování modré. Levý okraj listu ozdoben

pestrými rozvilinami jakoby zpod textu vybíhajícími.

List 3. Iniciála V modrá, lupenová s bílými svtly; vnitní plocha

zlatoerveným tvercovým vzorem vyplnná, vnjší orámování zelené.

Na okraji listu pestré rozviiiny, v nichž pták lapající mouchu, bu-

doucí opice, la a v erveném štítu orel jakožto symbol ev. sv. Jana.

< >br. 315.)



152.

NIC DE LYRA POSTILLAE M< >RAL1 S SEU MYSTICAE
I R OMNEŠ LIBROS SACRAE SCRIPTURAE.
Na poátku postili k evangeliím zajímavé ornamenty okrajové; v nich

aicí dudák, dole pak zápas lesního muže s drakem. (Obr. .'-516.1

Obr. 314. Obraz sv. Kateiny.

153. fSig. Ad 37. inc)

EXPOSITIO PSALMORUM. 1504 a j. 4°.

Vazba tmavohndá; po stranách sukovitá vtévka lupeny pevino-

vaná, nahoe a dole rozviliny s kvty, uprosted sí z vlnitých ar, mezi

nimiž stilisované ornamenty. (Obr. 317.)
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Obr. 315. Miniatura v ineunabuli C 3.
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Obr. 316. Miniatura v ineunabuli A b 4.
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Na zadní stran: kosotverené dlení; v jednotlivých polích ne-

zetelná postava svtce, jednorožci, kvty a p.
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Obr. 317. Vazba incunabule A i>3~.

154. (Sig. B 7 inc>

PRIMA PARS GLOSSAE. Fol.

Vazba: Desky devné, hndou kozí potažené. Pi okraji dvojí orá-

mování ; vnjší širší z palmettových list složené, vnitní nižší z vtévky

zkadeenými lupeny pevinované. Vnitní plocha vyplnna pletivem vlni-

tých ar, mezi nimiž stilisované kytice. (Obr. 318.)



155. 12 inc.)

I IC< r( >NIS DE s < :aro CARDINALISP( )STILLA super
PSALTERIl M. Nbrimbergae, Kober^er 1498. Fol.

Obr. 318. Vazba incunabule B 7

Vazba: Devné desky potaženy svtlehndou kozí, do níž pi okraji
x tlaen uzky pás, v nmž vtévka lupeny pevinovaná; ve stední ploše

ik husté pletivo vlnitých ar, uprosted nichž stilisované kytice. Bez
kovaní. (Obr. 319.)
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156. (Sign. B 21. inc.)

MORALIA SANCT1 GREGORU Nicolai Keslers Basil. 1496

Obr. 319. Vazba incunabule A b 12.

Vazba: Desky devné, nepotažené ; toliko kže hbetu tvoí na obou

stranách úzké pruhy, do nichž vtlaen pkný úzký pás rozvilinový s pta-

ími postavami a pás širší, jehož ornamentace skládá se ze dvou vlnit

proti sob se vinoucích vtvic stilisované kytice obepínajících.

Na kovových sponkách vtlaeny nápisové pásky se jménem »iHavia«.

Soupis památek hist. a uml. Praha, Hradany II., 2. 18



157

POSTILLA í R EVANGELIA DOMINICALIA. 1490.

Obr. 3L-0. Vazba incunabule D 11.

Vazba
:
Devné desky potaženy hndou kozí, do níž vtlaeny kru-

hové medaillonky, v nichž vidti: lva, korunovanou lidskou hlavu, kachnu,
iraka

;
nápisová blanka s nápisem pax a j. (Obr. 320.)
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158. (Sign Lb 18).

EOQOKAEOTZ TPIHljiii Frankofurti ex officina Peti Bru
bachii 1544. 4°.

Obr. 321. Vazba z l

Desky lepenkové, svtlo/Jutou kozí potažené. Uprosted pruh stiliso-

vaných lilií a rosettek; po stranách allegorické polopostavy ženské:

IVSTIC1A, CHARITAS SPES, FIDES. Nahoe písmena PCT, dole letopoet

1555. Na okraji stídají se výjevy: Abraham obtující Isáka, Kristus po-

tírající smr, Kristus na kíži. (Obr. 321.)

1S<



159. Knih.)

DUCH0SLA1 TUGURIN1 CZASLAWIENSIS BOHÉMI.
» (uartuor Posthumi. Sumptu el opera Michaelis Picczek Smržiczky

a Rad Vnno MDCXII. Malá 8°.

Obr. 322. Vazba z r. 1612.

Vazba hndá; uprosted znak s opisem: MICHAL PIECŽEK SMRŽIC-
ZKY Z RADOSTICZ; pi dolejším okraji letopoet 1612; v rozích prosté

kvítky, i Obr. 322
I

160. (Sign. C 1 inc.)

ANTONÍNI ARCHIEP. FLORENTINI PARS SUMMAE
TERTIA. Nurnberg. Ant. Coburger 1478. Fol.
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List Ld iniciála A ržová, rozvilinová, pozadí vnitní zelené se zla-

tým filigránovýra vzorem; stedem strany prut rozvíjející se nahoe i dole
v pestré lupeny.

* ^ '(
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Olir. 323. Vazba incunal>ule C 1.

List 4a iniciála B šedomodrá lupenová; uvnit ervený orel držící

pásku s nápisem §. ftojjamres eroag.

Vazba hndá, kosotvercovaná ; do jednotlivých polí vtlaeny rosetty,

kížové stilisované kytice, heraldití lvové, pelikáni a p. V rozích i upro-

sted pkné kování (obr. 323.).



161.

INCORDANTIA BIBLIORUM ET CANONUM DECRE-
rAl.HM TOTIUSQUE JURIS CIVILIS. Basileae Nic. Kesler 1487.

Fr. Ludolphi Carthusiensi : Vita Jhesu. Fol.

Obr. 324. Vazba incunabule A b 39.

Vazba: Devné desky potaženy hndou kozí, do níž kosotveren
vtlaeny dvojnásobné rýhy, jež ozdobeny vtlaenými rosettkami, rovnž tak

i jednotlivá pole mezi nimi. Na okraji lupenovitá pole se jménem »mariarh«.

V ro/.ích, uprosted a pi sponách vkusné kování. (Obr. 324.)
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162. Sign. Ra 2

llliwui I IFl l\.ll'l lil rov VUonóvov $v%%$ ÍQi<3ioxé\ov$

ttjoXixtá. Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti 1535. /'->// \ IH)1

II! nNO£O01ZTSlk BJB II l TIENTE A 11 UK I. Athenaei Dipno-

sophistarum lib XV.
Vazba: Desky lepenkové potažené hndou kozí. Na pední desce

vytlaeno uprosted: David a Goliá- topotem 154<> a Z mrtvých

vstání Pán; kolkolem žen-

ská poprsí : Venus, Luci

cia (s letopotem 1540

Occasio, Prudencia. Na
okraji opakují se tytéž

scény (David a l

Z mrtvých vstání
,

jako

uprosted. Xa zadní desce

uprosted pod sebou me
daillony : Carolus Imp.,Mart.

Luther, Phillip Melanchton

fs letopotem 15391, kol-

kolem táž ženská poprsí,

jako na desce pední, a na

okraji stídají se výjevy:

Adam a Eva s podpisem

• Peccatum*, z mrtvých

vstávší Vykupitel s podpi-

sem >Iustificatio« a Kristus

na kíži s podpisem >Satis-

factio*.

163. iSien. G 26 inc.
I

ARS DICENDI Obr. 325. Vazba incunabule G 20.

SIVÉ PERORANDI.
Joh Koelhott de Lubeck Coloniae. 1484, 4".

Vazba hndá s velmi pkn a oste vtlaenými ornamenty: Xa okraji

vtévka pevinovaná lupeny ; ve stedním poli ozdobné vlnité linie tvoi

sí, v jejížto jednotlivých ástích stilisované lupeny. (Obr. 325 I

164. Sign. Se 1.)

ILLUSTRILM POETARUM FLORES ANTVERP. 1539 8°.

Desky z hndé kže; do nich vtlaeny dva vkusné medaillony kru-

hové s poprsími v profilu. Viz obr. 326
)
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165. (Sign. c 1

OMHPOT OdTEZElA. Argentorati Theodosius Rihelius 8°.

Vazba z bílé kže; na okraji vtlaeny ve vlysu ženské polopostavy

»SVAVITAS<
(
»PRVDENCIA<, »1VSTITIA«; stední pole v rozích a upro-

sted ozdobeno vkusnými volutovými ornamenty páskovými; v plose vy-

tlaena písmena FMR.

166. Sign. Qb 23.)

DEMOST1 [ENIS RECOGNITI GRAECOLATINI. Basileae ex

officina Heruagiana per Eusebium Episcopicum. Anno MDLX1X. 8°.

Obr. 3L'ó. Vazba knihy sign. Se 1.

Vazba: Bílá kže; uprosted poprsí Fillippa Melanchtova s lat. troj-

verším; v ornamentálních rámcích okrajových nahoe litery I. S. H. Dole

letopoet 1587.

167. (Bez sign.

Beutue (£I;vouica OiurhifiluT nation. g-rcmáfurí beu SbibieS 2BecfyeIi

feligen ©rben, neiiitid) gtaubi bc SDíarne unb Socanu 3íubri 1595.

Vazba potažena bílou kozí; do ní vryt trojnásobný ornamentální

renaissanní rámec; v prostedním poli znak; nad stedním rámcem pís-

mena IWEAP; pod ním 1637. Na vnitní stran pední desky pilepeno

mdirytinové exlibris s nápisem: » Maria Anna Carolina Pialtz Graf bey
Rhein.*
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168.

DE SUSCIPIENDA CHRISTIANAE REIP. PROPUGNA-
I b >NE. Autore Iacobo Omphalio. Coloniae ex officina Eucharii Cerni-

corni MDXXXVIII. Mála s"

1

.i. ,7 :

.'.'. Y.izba knihy BÍgn. I

Desky devné, nepotažené, dvojnásobnými, kosotveren se protí-

najícími rýhami ozdobené. Jen polovic desek pokryta bložlutou kozí od

hbetu jdoucí, do níž vtlaeny dva ornamentální pruhy rostlinné, do nichž

vkomponován znak uherský a eský. (Viz obr. 327.)

169. {Cdy 5

FRANCISCIRIBERIAEVILLACASTINENSISDETEMPLO,
ET DE US, QUAE AD TEMPLM PERTINENT, L1BRI QUIN-

QUE. Antverpiae. Apud Petrm Poellerum MDXCIII. Malá



ožlutou koži, do níž uprosted vtlaen na obou

ským lvem na prsou. Na pední desce nad

vytlaena písmena PPPAL a pod ním letopoet 1598. (Obr. 328.)

Obr. 328. Vazba knihy sign. Cdy 58.

170 (Se 132.)

RODOLPHI AGRICOLAE PHRISII DE INVENTIONE
I MALECTICA. Coloniae A^rippinae. Apud Gualtherum Fabricium et

[oannem Gymnicum MDLXX.
Desky bložlutou kozí potažené; na pední desce poprsí Karla V.,

na zadní kurirsta saského. Na pední desce mimo to písmena I K P a

letopoet 1570.

171 (Se 200.)

REI RUSTICAE LIBRI QUATUOR. Auctore Conrado Heres-

bachio Coloniae apud Ioannem Birchmannum Anno 1571. Malá 8°.
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Obr. 3-9. Vaiba knihy Se 200.

Desky lepenkové potažené ervenohndou kozí ; do pední desky

vtlaen oválový postíbený znak s opisem: HOMO PROPONIT DEVS
DISPONIT 1570. Na zadní desce uprosted vtlaený stilisovaný ornament.

(Viz obr. 329.1

172. {Ba 30.)

PETRUS BERTHORIUS SUPER BIBLIAM MORALE.
Basil. 1515. Fol. Vazba z hndé kže, tlaená. V ozdobách pichází

Obr. 330. Vazba knihy Q CVI.



postava Panny Marie, v lištách nápisy: Maria, (hesus. Nmecká, nepo-

chybn ezenská práce. (Viz Katalog retrosp. výst. str. 171 . 141.; Výbr
umlecko-prm. pedm. z retrosp. výstavy tab. 29.)

173.

LIBR1 COMMENTARIORUM JULII CAESARIS DE BELL( l

GALLICO. Kol. 1473. Vlašský tisk s malovanými iniciálami. Vazba

ná, ervená; v tlaených ozdobách pichází eský lev, orlice, pelikán

a jiné. Kováni mosazné, ozdobné. Z konce XV. stol.

174. (Q CVI.)

\ AZBA KNIHQV A z bílé kže s vkusnými vtlaenými ornamenty

oválovými uprosted; na pední desce R. P. W. S. 1596 (Obr. 330.)

175.

VAZBA KNIHOVÁ Olomouckého biskupa Stanislava Pavlov-

ského: na pední desce uprosted oválový medaillon Kristv s opisem:

»IESVS • CHRISTVS • FILIVS • DEI • VIVI • SALVÁTOR • MVNDI*;

na druhé stran znak arcibiskupství Olomouckého s opisem: »STANISLAVS .

PAWLOWSKY • DEI GACIA EPISCOPVS OLOMVCENSIS* (Obr. 331.)

Obr. 331. Knihová vazba Olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského.



III. Oddlení archivní.

176. (Sign.: Archiv Cod. LXXI.

»DAS BUCH DER BRUDERSCHAFFT, das ist der Catalogus

und Beschreibung deren Kocben, so von Ihro Mayestátt Wayl. Kayser

Ferdinandi des Andern Hóchst Seel. Andenckens Bey den Kayserlichen

Obr. 332. Kniha bratrstva kuchaského. Varba.

Convent zu Regenspurg im 1623 Jahr. . . . privilegiret . . . ein Fol^lichen

auch von Kayser Ferdinando den Dritten Anno 1651 den 21 ten Tag des

Monats Januarii zu Wienn confirniiret und bestáttiget worden.«

Rkp. kniha bratrstva Pražských kucha pod titulem sv. Vavince

z r. 1654.

List titulní perg. Druhý list rovnž perg. ; na nm nahoe sv. Vavinec

mezi sv. Václavem a sv. Ludmilou, dole znak kuchaní.

Ostatní listy papírové.

Desky erveným sametem potažené, tém zcela stíbrným prolamo-

vaným kováním pokryté. Na desce pední uprosted zlacená destika

s reliéfem sv. Vavince, na desce zadní muednická jeho smr. (Obr. 332.)
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<">br. 333. Faksimile listu Karlova ze dne 2. ledna 1354.

^77. LISÍ KARLA IV. ze dne 2. ledna 1354 s autografem a peetí
jeho (Sign. XI, 2), 49 <:;;/ šir. a 527 cm vys. Iniciálky K a V, nitkovou
ornamentací ozdobené, provedeny jsou inkoustem. Listina pergamenová,
pee vosková. (Viz obr. 333.)
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178. LIST KARLA IV. ze dne 23. bezna 1354 (Sign. X, 5), perg.,

se zavšenou voskovou peeti. (Viz obr. 334.)

179. OZDOBNÉ DESKY ŠLECHTICKÉHO DIPLOMU udleného
Rudolfem II. r. 1593 kapitulnímu dkanu Bartholdovi Pontánu z Breitten-

berga Sign. lit. //. Fasc I. X. A. Scrin. 1.), 30 cm ši., 35 cm vys.,

z hndé kže S vtlaenými zlacenými ornamenty. (Viz obr. 335.)

1

v.

\

(lí-WAí t-ÍTlia* íífW «WM

«'fiu#tr-" on rc-TT tiV.CtiíK Vx/íu* Mí

K&l* <prrtm« pJmrr rrrtwitr H fi^n*

Ircwr rt£*i# Cuiiewi* (ict:n .muir *tt '

&JT3"**'

l Inrxnt .!>Ck «*# Cictrynarr* prtnajVW* m^

-W6M - rn^K»^tW#r Í^MB»l^ftf«Aw«l#-«*«<U* P-

#nmn nudí - -t^i f* r--* '-"'"« MU ,i.Mf;m«up nwArtnM** inpiw
•

'

inrfw i^bkw-j* •Wí.r *««» >• Ar««^ í*«j |uim#-Ww«naiíl T.m ^-mwJ

MlflhlW*|>|iKlllT> r vt^M* runa rrtV,7... a,,^-tv-n|,t.-Jrfnftu/^no-r ^^^

.<- C-íWíW -tlšwi OUJ* -l«r^n.fJni && rrTfii WfiW riflil 1*/*«*í S*ufi n-vWnA
^

o&w -iprTT"—rJafí>wTx:V
,'„ .,rr.". lf+. ( (U£ro pfertnmSflrAtmVfcfyurf inu* O-T! .«* ^ m*o**&mi|

Sn ífn/WWi m-fa—w»k fhiimliiHiiiSr i frmiídii tu**on ££nf-"hríwi i*.frfi> £mOTtv^sOT4mi&4g|

.-ulV-n *Sv.t«u» ; €*«[ í-rt -t-=>r»<rr« •netr^nut ar rvnflMh

.- .r W - x.
I

'
- rtwtnti* mi ním LVrtirttmV-" r

. ^m '.«• Dnnu «ajnt

r.tr-r ^m

, rTUM Tx<ift-x a nim li

.

. . ifj^fli —wrr.m . -

r ipíííi't» ; niv J -vt<'f^w^TT^S•'(»" ,*''', <«IUIB fftjAw a/ tmífiifM ^•r.f.-rift .i\-rn«* i't\-íU'* -TinnuiiWtW niv* «wn

5 ft.TBtr w>m* Rwfi^touif wžcfrlfi tmASfc* Mnfoaef C»/7u*i»;n*.«n* rhrtwr* FVu.nf tu>P# míú ^C^ *«™«f»

mi iw (!i3 mr <vi r?«MS% X-*i£* -i

i, "'n-.-^-. mffp*

í i

Obr. 334. Faksimile listu Kailova ze dne 23. bezna 1354.

180. rULZUKU NA MITRU devné, ervenohndou kozí potažené
a vtlaenými ozdobami zlacenými pokryté.

Z prvé polovice XVIII. století. (Viz obr 336.)

181. PEE ARNOŠTA Z PARDUBIC, mandorlovitá (chová se

zvláš v malé skínce spolu s jinými peetmi), 60 mm ši., 90 mm vys.

(viz obr. 338.). Uvnit v bohaté gotické architektue sedící arcibiskup





OI>r. 337. Pee kostela Pražského.

m&r

Obr. 338. Pee Arnošta z Pardubic. Obr. 339. Gotické peetidlo kapituly Svatovítské.

Soupis památek hist. a uml. Praha. Hradany II., 2. 19



v plném ornáte v levici žerdbvit^ kíž držící, pravici maje pozdviženu

hnání, p«> jeho pravici znak arcibiskupství Pražského, po levici rodinný

jeho /nak.

182. PEE KOSTELA PRAŽSKÉHO pivšená k listin ze dne

XI Kal. Maji 13L; s (sign. V. 20), kruhová. 76 mm v prmru. Uprosted

pod polokruhovými oblouky sv. Vojtech a sv. Václav. Opis: SnlMITTv

PRK66WSIS (HUllidSlfl. (Viz obr. 337.)

183. MOSAZNÉ PEETIDLO PRAŽSKÉ KAPITULY, 77 mm
v prmru; uvnit pod oblouky sv. Vojtech a sv. Václav; opis: StgiUom

% matUS $? Capituli @ pragenftS % CiTliTtC $? Dole uprosted opisu znak

arcibiskupství Pražského <viz obr 339) Z konce XIV. stol.

184. PEETIDLO KAPITULY APOLLINÁSKÉ, železné, s dlou-

hou hranolovou rukojetí. Dolejší kruhová ást mí 66 mm v prmru.
Uprosted stojící žehnající biskup, po pravici kleící Karel IV. s nápi-

sovou páskou KAROLVS ; v levo kleící postava s kostelíkem v ruce

a s nápisovou páskou DVX BORZIWOG. Kolem vncový pletcnec a opis:

SIGIL . CAPITVLI . ECCL . MONTISS . APOLLINARIS . PRAG^. (Obr. 340.)

Obr. 340. Peetidlo kapituly Apollináské.
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bach Conrad 285
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Hilarius z Litomic 189.
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lacobus Legenda sanctorum 264.

Jakub z Prachatic ' 16.

Jan poenitenti :

I

[< iis,, n Nicolaus '-'56.

Intonationum libei

[oannes Andn u L89, 192, de Genua 193.

loannes de Parma, Anatomia 201.

(oanm montanus 206.
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Kesler Nicol. 273.
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Koelhoff Joh. de Lubeck 279.

Kolín 279, 280.

z Kolovrat Hanuš 247, 250, 256, 259,

263, 264.

z Krumlova Václav 122.
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Legenda sanctorum 264.
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Liber intonationum 248.
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de Marné Claudius 2S0.
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Moralia 262, 273.

Mudrcuow život a mravv 191.
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Fr. Thomae Postilla super Ioannem 127.

Thomae a Kempis Opera et libri 25 '

Tobiáš, biskup 1 1 8.
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de Tridino P.ernardinus 25

Tugurini Duchoslai Libri posthumi 276.
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de Utino Leonanlus 253 Johannes 172

Vacarius 190.

Václav I., král 89

Versus super Offertoria 30 - -

Vicentia 265.

Vincentius Belluacensis 173.

Virtutes theologicae 168
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Wenceslaus de Dobrzien 123, 12-4
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Zanelti 279.

Zbraslav 168, 2
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Str. 61 . 12. z doia místo 9 a ti 9/1.

Str. 70 . 7 z dola místu 1^7 ti 1*97.

I . 5 z dola místo A 21b ti A 21/2.

^9 . S. s hora místo >a Nicolao ti »et Nicolao<.

Str. 102 . 17. z dola místo A XLVIII ti jíXLVIII/,.

Str. 167 obr. 187 jest nedopatením pevrácen.

Str 1S1 . 1— 3. shora ti: >Liber de infantia salvatoris Germanice. Jest

to spis >Bruder Philipps des Kartháusers jNIarienleben* vydaný H.

Rúckertem 1853.

_'08 . 3. s hora místo . 35 ti 34.
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Píspvky
trénované na vydávání „Soupisu památek historických a umleckých

\ království eském".

Na vydáni jednotlivých svazk Soupisu dostalo se Archaeologické

kommissi a dostává píspvk jednak vnováním subvence na vydání, kte-

rážto podpora obraci se na poízení illustrací, tak že tímto zps
jednotlivé svazky podle hojnosti subvence mohou býti prodávány pomrn
lacino a dojíti tak nejširšího rozšíeni ve veejnosti. Na druhé stran pod-

poruje se dílo hromadným zakupováním jednotlivých svazk od autonom-

ních a jiných korporaci.

Posud Archaeologické kommissi poskytli píspvky*) obojího druhu

tito jednotlivci a korporace

:

Dstojný provincial augustinián P. A. Tonder na Soupis okresu

Lounského K 140"

—

Konvent augustinián v Roov . . . . • . > 60'

—

> Kolín na Soupis okresu Kolínského » 400'

—

Okresní výbor v Kolín na Soupis okresu Kolínského . . . . » 400"

—

Msto Louny na Soupis okresu Lounského » 400'

—

Okresní výbor v Kouimi na Soupis okresu Kolínského . . . . » 400'

—

J. J. Jií kn. z Lobkowicz na Soupis okres Mlnického, Píseckého

a Jiínského » 1000 —
Pan editel Jan Vank zakoupil 80 výt. Soupisu okr. Kolínského

Okresní výbor v Kouimi ... 12 » » > >

J. M. opat Sigmund Starý na Soupis okresu Milevského . . . > 100'

—

Msto Roudnice na Soupis okresu Roudnického > 400'—

Okr. výbor v Bechyni na Soupis okresu Milevského > 100'

—

Okr. hospodáská záložna v Sedlanech na Soupis okresu Sedl-

anského » 40'

—

Hrab Jan Josef z Herbersteina na Soupis okresu Roudnického » 50'—
Pan August Fodermayer na Soupis okresu Plzeského . . . . » 100'

—

Rolnická záložna Podipská na Soupis okr. Roudnického ...» 200'

—

Okrrsní školní rada v Sedlanech zakoupila 45 výtisk Soupisu

okresu Sedlanského.

Hospodáská okresní záložna v Sedlanech koupila 30 výtisk

téhož Soupisu.

Okresní výbor v Sedlci koupil 15 výtisk téhož Soupisu.

Okresní výbor ve Voticích koupil 100 výtisk téhož Soupisu.

Mstská rada v Roudnici zakoupila 25 výtisk Soupisu okresu

Roudnického.

Okresní výbor v Bechyni zakoupil 10 výtisk Soupisu okresu

Milevského.

Píspvky uvádjí se, jak podle asu byly poskytnuty.



[osef kn Schwarzenberga vnoval ha vydáni

týkají jeho panstvi • . . . K2000*—
• vy na Soupis okresu Klatovského » 200 —

Msto Praha n.i vydáni Soupisu památek msta Prahy*) (I. lhta) » 5000

ir v Pardubicích na Soupis okresu Pardubického . » 200

o Mlnik na Soupis okresu Mlnického » 100

tvo v Lomnici n. L. na Soupis okresu Tebo-
io » 50

sni výbor v Karlin na Soupis okresu Karlínského . . . . » 1000

ve V\ ianech » > » » . . . . > 50

Okresní zastupitelstvo ve Veselí n. L. na Soupis okresu Tebo-
ského » 50

i Karlín na Soupis okresu Karlínského » 400

Okresní výbor v Teboni na Soupis okresu Teboského ...» 100

Mstská rada v Rokycanech na Soupis okresu Rokycanského . 200

Msto Praha na Soupis památek msta Prahy (II. lhta) ...» 5000

J. J.
Ferdinand kn. Kinský na Soupis okresu Chrudimského . » 600

Obanská záložna v Hlinsku zakoupila 10 výtisk díla »Lid na

Hlinecku*.

J. J. Moric kníže z Lobkovic na Soupis památek zámku Roudni-

ckého • , 6000 —
Okresní výbor v Hlinsku zakoupil 25 výtisk díla »Lid na Hlinecku*.

Okresní výbor v Chrudimi na Soupis okresu Chrudimského . . » 400 -—
Mstská rada v Jindichov Hradci na Soupis okresu Jindicho-

hradeckého . . » 100

—

Obanská záložna v Karlin na Soupis okresu Karlínského . . » 400'

—

Spoitelna v Píbrami na Soupis okresu Píbramského . . . . » 50 —
Msto Kostelec n. L. na Soupis okresu Karlínského 100--
Msto Praha na Soupis památek msta Prahy (III. lhta) ...» 5000'

—

Okresní výbor v Slaném na Soupis okresu Slánského . . . . » 300 —
Obanská záložna v Slaném na Soupis okresu Slánského ...» 300"—
Okresní výbor ve Velvarech » » » » 100 —
Msto Vysoké Mýto na Soupis okresu Vysokomýtského ...» 100"

—

Okresní výbor v Novém Strašecí na Soupis okresu Slánského . » 100'—

Okresní výbor ve Vys. Mýt na Soupis okresu Vysokomýtského » 200'—
Okresní výbor v Nechanicích na Soupis okr. Králové-Hradeckého » 50 —
Msto Chrudim na Soupis okresu Chrudimského » 400'

—

Spoitelna Chrudimská na Soupis okresu Chrudimského . . . . • 100 —
Spoitelna v Domažlicích na Soupis okresu Domažlického ...» 300 —
Msto Domažlice » » ...» 400"

Msto Hradec Králové na Soupis okresu Královéhradeckého . » 400 —
Okresní výbor v Hradci Králové na Soupis okresu Králové-

hradeckého » 450-

*) Prozatím povolena subvence 20.000 K.



zachovaly, uriti — pokud možno jich vznik a pvod, odhadnouti um-
leckou a historickou jich cenu a konen oznaiti ony památky, na jejichž

zachování obzvlášt zále/í. Vyten tu programm úmorné drobné práce pro

celá takka pokolení pracovník, práce však nevyhnutelné, aby se mohlo

na jisto postaviti, jak umní výtvarné v království eském se vyvíjelo, odkud

první motivy picházely, jak se vytváily, jakou mrou umlci cizí zde spolu-

psobili, a co pímo z ciziny k nám bylo pivezeno; nebo jen podrobnou

znalostí všech památek umni mže se dojíti k ocenní vývoje tohoto umní
neboli ku správným jeho djinám. Mimo tento theoretický, velice žádoucí

výsledek možno však i oekávati, že podrobné poznání, jak se umní u nás

vyvíjelo, nezstane bez úinku na umlce výtvarné, jakož i na správu zem-

skou a veejnost naši, aby zachovány byly ony památky, jež pro vývoj

umní domácího jsou zvlášt charakteristické a naprosto zasluhují, aby

byly ušeteny a zachovány.

Archaeologická kommisse sestoupila se poprvé 8. kvtna 1893, podala

velesl. výboru zemskému dobré zdání o zachování památek domácího

umní výtvarného a starožitností domácích vbec, sjednala svá organisaní

pravidla, rozdlila se v odbory: praehistorický, historický a lidový- Jakožto

pední úlohu vytkla si zdlati Soupis památek historických a umleckých
:• království eskem, snesla se na píslušných pravidlech a vyslala své

delegáty do jednotlivých okres. Dosud vyšlo sedmnáct díl soupisu. Zvláštní

poadí tvoí soupis král. hlavu mésta Prahy, jehož ást, obsahující Soupis

pokladu Svatovítského a Soupis knihovny kapitulní, podává se tuto veejnosti.

Pední zásluhu o rychlé uskutenní podniku tak vážného má zemské

zastupitelstvo království eského, které nejen poskytlo nezbytné podpory

hmotné, ale i zvláštními obžníky praesidialnými doporuilo podnik ten

úadm samosprávným v píslušných okresech ; také veledstojné konsistoe

velým doporuením podporovaly práce, jež ostatn i širší obecenstvo

provázelo zájmem, porozumním i všestrannou podporou.

S obzvláštním uznáním sluší podotknouti, že i penžitá pomoc

z okres zkoumaných na dstojné vydání soupisu se dostavila Soupis pa-

mátek Pražských umožuje znaná subvence, kterou k tomu úelu posky-

tuje král. msto Praha.

Do soupisu jsou pojaty:

1. památky praehistorické krátkým oznaením;

2. památky umní stavitelského, sochaského, malíského od románské

doby do poátku XIX. století; pedmty umleckého prmyslu, pokud

nejsou v majetku soukromém; stavby historicky dležité, jako hrady,

opevnní, mosty a j.

Soupis bude se vydávati jazykem eským i v peklade nmeckém
pro každý politický okres zvláš; ron zamýšlí se vydati 4 až 5 okres.

Ke skupinám okres podle starodávných kraj pidána bude úvodní sta

o památkách lidového umní, a zárove uvede se píslušná literatura. Pi

popisování ustanoveno šetiti nejvtší strunosti.



PUBLIKACE
ARCHAEOLOGICKÉ KOMMISSE PI ESKÉ AKADEMIÍ.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
KOLÍNSKÉM V B. Mádl. (Soupisu památek historických a umleckých
v |ci m svazek L) Cena na papíe obyejném 3 K, na papíe velínovém

4 K 50 h.

TOPOGRAPHIB DER HISTORISCHEN UND KUNST-DENKMALE IM POLITISCHEN
I] IN Verfasst von K. B Mádl. (Topographic 'ler historischen und

Kuust-Denkmale im Kdnigreiche Bohmen. 1. Band.) Preis 4 K 50 h.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
LOUNSK] Dr Bohumil Matjka. (Soupisu památek v království eském

, ;. ||. Cena na papíre obyejném 2 K 40 h, na papíe velínovém 3 K 60 li.

rOPOGRAPHIE DEF HISTORISCHEN UND KUNST-DENKMALE IM POLITISCHEN
BEZIRKE LAUN. Verfasst von Dr. Bohumil Matjka. (Topographie der historischen

und Kunst-Denkmale im Kónigreiche Bfthmen II. Band.) Preis 3 K 60 h.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
SEDLANSKÉM. Napsali Dr. A. Podlaha a Ed. Šittler. (Soupisu památek v království

eském svazek III.) Cena 4 K 80 h.

TOPOGRAPHIE HER HISTORISCHEN UND KUNST-DENKMALE IM POLITISCHEN
BEZIRKE SELAN. Verfasst von Dr. A. Podlaha und Ed. Šittler. (Topographic der

historischen und Kunst-Denkmale im Konigreiche Bohmen. III. Band.) Preis 4 K 80 h.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
ROUDNICKÉM. Napsal Dr. Bohumil Matjka. (Soupisu památek v království eském
svazek IV.) Cena 7 K 40 h.

TOPOGRAPHIE DER HISTORISCHEN UND KUNSTDENKMALE IM POLITISCHEN
BEZIRKE RAUDNITZ. Verfasst von Dr. Boh. Matjka (Band IV.). Preis 7 K 40 h.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
MILEVSKÉM. Napsali Dr. A. Podlaha a Ed. Šittler. (Soupisu památek v království

eském svazek V.) Cena 6 K 80 h.

TOPOGRAPHIE DER HISTORISCHEN UND KUNSTDENKMALE IM POLITISCHEN BE-
ZIRKE MUHLHAUSEN. Verfasst von Dr. Anton Podlaha und Ed. Šittler. (Band V.)

Pres K 680.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
MLNICKÉM Napsal Dr. A Podlaha (Soupisu památek v království eském
svazek VI.) Cena 9 K.

TOPOGRAPHIE DER HISTORISCHEN UND KUNSTDENKMALE IM POLITISCHEN
BEZIRKE MLNÍK. Verfasst von Dr. Anton Podlaha. vBand VI.) Preis 9 K.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITiCKÉM OKRESU
KLATOVSKÉM. Napsali Ferdinand Vank a Dr. Karel Hostaš: Soudní okresy Kla-

tovský a Nýrský. F. A. Borovský: Soudní okres Plánický. (Soupis památek v králov-

ství eském, svazek VII.) Cena 6 K.

SOUPIS PAMÁTE
v
K HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU

ESKO-BUDJOVICKÉM. Sestavil Josef Braniš. iSoupisu památek v království

eském svazek VIII.) Cena 3 K 60 h.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
ROKYCANSKÉM. Napsal Dr. Antonín Podlaha. (Svazek IX.) Cena 6 K.

TOPOGRAPHIE DER HISTORISCHEN UND KUNST-DENKMALE IM POLITISCHEN
BEZIRKE ROKYTZAN. Verfasst von Dr. A. Podlaha. (Band IX.) Preis 6 K.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
TEBOSKÉM. Provedli Erant. Mareš a Jan Sedláek. (Svazek X.' Cena 3 K 50 h.

LID NA HLINECKU. Podává Dr. Karel V. Adámek. (Soupis lidových památek v království

eském. I.). Cena 6 K.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
CHRUDIMSKÉM Napsal Dr. Karel Chytil. (Svazek XI.) Cena 6 K 50 h.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
SUŠICKÉM. Napsali Dr. Karel Hostaš a Ferdinand Vank. (Svazek XII.). Cena 6 K 50 h

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
PÍBRAMSKÉM. Napsal Dr. Antonín Podlaha. (Svazek XIII.) Cena 7 K 20 h.

TO OGRAPHIE DER HISTORISCHEN UND KUNST-DENKMALE IM POLITISCHEN
BEZIRKE PÍBRAM. Verfasst Dr. A. Podlaha. (Band XIII.) I reis 7 K 20 h.

SOUPIS 'AMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
JINDICHOHRADECKÉM. Napsal Dr. Josef Novák. (Svatek XIV.) Cena 11 K 50 h.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
KARLÍNSKÉM. Napsali Dr. A. Podlaha a Ed. Šittler. (Svazek XV.j Cena 10 K.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
VYSOKOMÝTSKÉM. Napsal Zdenk Wirth. (Svazek XVI) Cena 8 K.

SOUPIS PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMLECKÝCH V POLITICKÉM OKRESU
DOMAŽLICKÉM. Napsal terdinand Vjmék a Dr. Karel Hostaš. Cena K 2 K 50 h.

Tiskem AKiisa Wiesnera v Prare, knihtiskae eské akademie císae Františka Joseiu

pro vtdy, slovesnost a umni.
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