
sEzNAM VYoBRAZENÍ

(Data v popisu jednotlidch ukázek se vztahuj| k době rzniku
rukopisu, nikoliv k době rrzniku památky)

l. Staroslověnské evangelium Matoušovo z kodexu Zografskébo

Rukopis Veřejné knihovny Saltykova-Ščcdrina v Leningradě, z 11. stoletl. Skutečná
velikost L8 x l2,5 cm. SnÍmek folia s textem evangelia Matoušova (5' 21-32), otiště.
ného zde v přepise na straně 40.

2. Kýevské listy
Rrrkopis knihovny Akademie věd v Kýevě, z poloviny 10. stol. Sedm pergamenových
lístků ve skutečné velikosti 15 x l1'5 cm. Sďmekzačátkuzlomku,otištěnéhozdevpře-
pise a v překladu na straně 42.

3. Život svatého Václava - rusko-církevněslovanská redakce _ text Vostokovův

Rukopis Leninovy knihovny v Moskvě' sign. 436, ze 16. stol. Skutečná velikost 20 x 15 cm.
Sďmek folia 54b a 55a se začátkem legendn otištěné zde v překladu na straně 54.

4. Umučení svaté Ludmily (Fuit in provincia Bohemorum)

Rukopis Národní a universitnl knihovny v Praze, sign. VI E 4b, ze 14. stol. Skutečná
velikost 25,5 x 17 cm. Snímek folrta 267b se začátkem legendy otištěné zde v překladu
na stÍaně 59.

5. Kosmas podle kresby v Lipském rukopisu Kroniky české
Poďe rukopisu lIniversitď knihovny v Lipsku' é. 47L3, ze |3. stol. Je připoiena
v tomto rukopisu s nápisem ,,Cosmas decanus.. jako domnělé vyobrazení autora K!o.
niky. Reprodukce je provedena podle novodobé rytiny.

6. Kosmova Kronika česká; zápis v rukopisu zvaniém Codex giganteus
Rukopis Královské knihovny ve Štokholmu, sign. Cod. Ms. 1, Nemv. fol. maxim. fol.
3|2,zptvé čtvrtiny 13. stol. Skutečná velikost 90 x 49 cm. SnÍmek části prvního sloupce
na foliu 294a (zmenšeno) se začátkem Kosmovy kroniky. Téměř metrový kodex českého
původu je zvláštností mezi středovělými knihami svým formátem i úpravou. Je vyzdo.
ben řadou iniciál se symetrickou o1n3a1grrtaln| komposicí do kruhu a vyniká i jako do-
klad vyspělé písařské techniky.

7. Kázáai na svátek svatého Vojtěcha z opatovického homiliáře

Rukopis Nfuodní a universitní knihovny v Praze, sign. III F 6,ze 12. stol. Skutečná ve-
likost 22 x 15 cm. SnÍmek folia 31a s rrkázkou textu, otištěnou zde v překladu na straně
85.
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8. Kristus v maiestátu z rukopisu Augustinova spisu De civitate Dei

Rukopis Kapitulnt knihovny v Praze, ďgn.A 7, zdoby kolem poloviny,l2. stol.
Skutečná velikost 39,5x28 cm. Snímek reprodukuje celostránkovou vstupnl ilustraci
na foliu lb představuild symbolisované nebeské město sevřené architekturou, kterému
vévoď Bůh světovládce v mandorle na oblouku duhy se symboly Syna a Ducba sv.
Kolem jsou andělé, symboly evangelistů a patriarcha lob s personifikovanou boá
moudrosd. Iluminátor tohoto rukopisu, patrně Čech, vyhraďl i Čechům zvláštnÍ mtsto
v boŽím městě (vpravo dole pod nápisem Boemenses). Rukopis De civitate Dei je
jedďm z nejduleŽitějších našich památek' už proto, že |ze prokázat jeho český původ
v této rané době rczvoje našeho ilrrminátorského umění.

9. Ukřižování ze ža|táíe kláštera ostrovského

Rukopis Kapituluí v Praze, sicn. A 57l|'z doby kolem roku 1200. Sku.
tečná velikost 30'4 X 20'3 at Snímek poďe folia 46b s námětem ukřižováď obvyklým
v misalech. Rukopis' jak dokládá jeho kalendář i způsob malbn vznikl nepochybně
v ČecMch, avšak ve stylu barevné bohatosti se projevuje vliv výtvarného okruhu salc-
burského. _Yizz téhož rukopisu reprodukci č. 15.

10. Navšdvení hrobu ze svatoiilského breviáře

Rukopis Náror|n| a universitní knihovny v Praze, sign' VI E 13,zrozhraní 12. a 13. stol.
Skutečná velikost 22x 15 cm. Snímek strany 3 s textem ukázky vďkonočního obřadu'
otištěné zde v překladu na suaně 87.

ll. Hospodine'pomilui nn SvatyVáclave a Buohvšemohúcí z milíčovského sbor-
níku moďiteb.

Rukopis Národnl a universitnÍ knihovny v Praze, sign. XVII F 30' z 80. let 14.
stol. Skutečná velikost 2| x 15 cm. Sbornlk je největším souborem staročeské duchovnl
ýriky ra. stol. Nazývá se obvykle milíčovslým, protoŽe obsahuie některé moďitby
Milíčorry a také jeho celkové uspořádání bylo podnÍceno milíěovs\ým kultem modlitby
a ptsně. _ Sntmek fofia 96a s textem ukázek, otištěnych zde na straně 108, 109 a 420.

12. Hospodine' pomilui ny z $aduálu kostela Panny Marie SněŽné

Rttkopis knihovny Národního musea v Praze, sign. xII A 1, prvnl část z druhé polo-
viny 14. stol.' druhá z roku 1473. Skutečná velikost 58x4L cn. Sďmek folia 2l9b
(z mladšÍ části rukopisu) s textem písně' otištěným zde na straně 108.

13. IniciáIa A ze slovníku Mater veťborum

Rukopis Národďho musea v Praze, sign. x A 11' z prvnÍ poloviny 13. stol.
Skutečná velikost 5ox34crn. Snímek celostránkové vstupď iniciály A na foliu lb
středověkého naučného slovníku. Kodex českého původu, bohatě a hodnotně zdobe.
ný' slučuie ohlasy pozdně románského slohu durynsko-saského směru s příměišfuni
zásahy byzantďcýcb vlivů. Uvedená miniatura ie dokladem bohaté romrínské orlxrmen.
tiky sestávajtd z palmet' polopalmet' zvÍředch i figurá'lďch motivů, navzáiem se pro-
plétajldch.
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14. Óást vyobrazen
Rukopis Národď
velikost 34x25 r
picnrs je neivětší
ných světďch ve
scény biblické. K
kteří v souhlase t
vota své dobn jd
byl paÚně vytvo
ďouho chován.

15. Slovo do světa t

Rukopis Kapitut
iiž č.9)' zápis c
Snímek folia 8b,
mezi latinskými:

16. Biwa z Liber c
Popis rukopisu j
s čásd bitevnl sc(

17. Alexandreida -

Rukopis Kapitul:
3O,5x20 cm. Sn

18. Dalimilova kro,

Rukopis knihovr
Skutečoá velikos
str:a!ě 153.

19. Dalimilova kro:
Rrrkopis Národ!
viny 14. stol. S!
otištěné zde na 8

20. Dalimilova kro

Rukopis Národn
stol.; původně b
cm. Snímek folia

21. Legenda o apo

Rukopis koihovn
ná velikost 24,6
otištěným zde nt



.12. stol.
ilusraci
herému

r Ducha sv.
boá

mlsto
Dei ie

&eký původ

1200. Sku-
obvyklým

ncpochybně
salc-

e 13. stol.
obřadu'

80. lct 14.
dttchovnÍ
trodlitby
modlitby
e420,

13. stol.
n foliu lb

zdobc-
DilBěišlni

14. Óást vyobrazení z legendy o svatém Václavu v Liber depicnrs
Rukopis Národní knihovny ve Vídni' é.370' z doby kolem polovi:oy 14. stol. Skutečná
velikost 34x25 cm. Sďmek folia 37b se scénou Václavova zavraždění. _ Liber de.
pictus je největší český dochovaný obrázkový sborďk, obsahuiíď řadu legend o růz.
ných světcích ve zpracováď podobném' jako jsou ve Ve[slavově bibli představeoy
scény biblické. Kresby ve sborníku isou ďlem několika zručných kreslÍřů-specialistu'
kteří v souhlase s dobovými představami a zvyklostrri promítali legendárď děi do á-
vota své doby' iak o tom svědčí na př. obleky osob, vyobrazeď bitev atd. Celý sborník
byl patrně vytvořen na objednávku pro klášter Panny Marie v Krumlově, kde byl
ďoubo chován.

15. Slovo do svěa sffořenie z kodexu ostrovského

Rukopis Kapitulní v Ptaze, sign. A 57lt' z doby kolem roku 12fi) (viz zde
iiž č.9)' zápis citované skladby z |et L26o-|290. Skutečná velikost 3o,4x20,3 m,.
Snímek folia 8b, kde je text skladby (s vynechaným místem pro iniciálu S) napsán
mezi latinslo.imi záulanrty; otištěno zde na straně l09.

16. Biwa z Liber depicnrs
Popis rukopisu je v pozn. k ě. 14. _ Snlrnek obrázku na horní polovině folia l16a
s čásd bitevď scény.

17. Alexandreida _ zlomek Svatovítský

Rukopis Kapitulnt v Praze, sicn. N 10, ze začátku 15. stol. Skutečná velikost
3o'5 x 20 cm. SnÍmek folia 159a s textem ukázky' otištěoé zde na straně 117.

18. Dalimilova kronika _ rukopis Cambridžský
Rrrkopis knihovny Trinity College v Cambridgl ďgn. o. 7.38, z poloviny 14. stol.
Skutečná velikost 15 x 10,7 cm. Snínek folia la se začátkem texttr, otištěného zde na
straně l53.

19. Dalimilova kronika _ zlomek llauušův
Rttkopis Náfodď a universitď v Praze, sign. XVII l L7 ě. 1, z prvé polo-
viny 14. stol. Skutečná velikost 17 x 22 cm. Snímek kapitoly o oldřichovi a Božeuě,
otištěné zde na straně 171.

20. Dalimilova kronika _ rukopis Lobkovický
Rukopis Národnt a universimÍ knihovay v Praze, sign. xxilI G 87,z prvé poloviny 15.
stol.; původně byl uložen v roudnické knihovně lobkovické. Skutečná velikost 13 X 9
cm. Snímek folia 28a s obrázkem svatého Vojtěcha.

21. Legenda o apoštolích _ zlomek Šafaříkův

Rukopis knihovny Národďho musea v Praze, sign. 1 Ac 49' z,ezačÁtl<t 14. stol. Skuteč.
ná velikost 24,6 x l5'2 cm. snÍmek s textem o životě apoštolů Matka' Filipa a Peua'
otištěným zde na straně 186.

r pro-
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22.IidáLš _ zlomek Musejní (Paterův)

Rukopis knihovny Národního musea v Praze' sign. l Ac 5l' ze začát|al 14. stol. Sku.
tečná velikost 27 x 18,5 cm. SnÍmek první strany zlourku s textem' otištěným zde na
straně 203.

23. Abatyše Kunhuta s lektorem a písařem na prvním listě t. zv. Passionálu abatyše
Kunhuty

Rukopis Národnt a universitď knihovny v Praze, sign. XIV A L7, z doby kolem roku
1320. Rukopis býval majetkem kláštera Svatojirského. Skutečná velikost 29,5 x 25 cm.
Snímek folia lb s obrazem abatyše Kunhuty v ozdobné arkádě, nad níž jsou tři zna-
ky: královslý' svatojirský a svatováclavssý. Krrnhuta (L265-L32|' dcera Přemysla II.)
přijrmá knilru od lektora Koldy z Kolďc, autora někteqich částí tohoto Passionálu
(ukázky z jeho d|la isou v tomto Výboru na str. 233n). Zan[m kleěí pÍsař ďla, kněz Be-
neš. _ Passionál je ojedinělé ďlo ve vývoji české knižní mďby v první polovině 14. stol.
Tento obraz i dalšt ukázlg výzdoby Passionálu (srov. č. 26 a27) dokládají monumen.
tálnl ďtěď tou dobou neobvyklé. Největší autorův přÍnos tkví v překonávání lineárnosti
v kniŽní malbě a ve směřovánl k dramatičnosti.

24. Kunhutina modlitba z breviáře abatyše Kunhuty

Rukopis Národní a universitnÍ knihovny v Praze, sign. VII G 17d, ze začtrtku 14. stol.
Rukopis býval majetkem kláštera Svatojirského. Skutečná velikost L7 x t2'5 cxn.
snímek folia 146b se začátkem ukázkn otištěné zde na sto:alé 212.

25. Antifonář královny Elišky Rejčky

Rukopis Státního archivu v Brně, sign. FM 7, z doby kolem roku 1320. Skutečná veli-
kost listu 45 x 32 cm. Snímek folia l12b s charakteristiclcými iniciálami. Soubor
osmi rukopisů liturgického obsahu, věnovaných Eliškou Reičkou (1286-133ó' man-
želkou čes\ých králů Václava II. a Rudolfa I.) klášteru Panny Marie na Starém Brně,
je dokladem vysoké úrovně české písařské a iluminátorské ornamentálrrí práce počátkem
14. stol. omamentální iniciály a výběhy v okraiÍch stran' čerpaiící z filigránďho orna-
mentu typického pro počátek 14. stol.' ptoztaztýl mnoho souvislostí s různými sloho-
vými celky západoewopské kniŽď výzdoby. Ornamentální prvky se na mnoha místech
přibliŽují warum odpozorovan1ým z přírody a jsou provázeny droleriemi s motivy zví.
řecÍmi i figurálními. Rukopisy královny Reičky patří ve své slohové složitosti a mnoho-
tvárnosti k nejzajímavějším dílům gotické kniŽní výzdoby.

26. Kolda z Kolďc, Parabola o statečném ryttÍíz t. zv. PassionÁlu abatyše Kunbuty

Popis rukopisu je v poznámce k č. 23. - Snímek folia 3b s textem Paraboly a ilustrační
qýzdobou k ď v šesti q71-evech. Text Paraboly je zde otištěn na su. 233.

27. TÍi Marie u prázdného hrobu Kristova z t.. zv, Passionálu abatyše Kunhuty

Popis rukopisu je v poznámcek é,.23. - Snímek detďu rnýzdoby na foliu 14a (zvětšeno;
skutečná velikost fo|ta 29,5 x 25 crr).
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28. Petr Žitavs\ý,I

Rukopis Městské]
Skutečná velikost
na začátku předm

29. MastičkáÍ _ zL

RukoPis knihorm
stol. Skutečná ve
straně 249.

30. Kováři a hude

traktáťů

Rukopis knihovn
ná velikost listu
k biblickému vfi
jeví realistické te
způsob zobrazoyi
života (srov. i č'

31. Desatero kázan

Rukopis Narodn
let 14. stol. Skut
kázánl, otištěnýn

32. Soudce z Must

Popis rukoPisu ir

33. Závět satiry o
ký rukopis
Popis rukoPisu
otištěných zde n

34. Podkoní a žák

Rukopis Národr
1409. Skutečná
zďe na straně 33

35. Část vyobraze]

Popis sborníku
kopa, jak rozdá.t

36. Legenda o sva

Rukopis Státníl
15 x 10cm. R
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28. Petr Žitavskn Kronika Zbraslavská

Rukopis Městského a okresďho archivu v Jihlavě, sign. I 81' z doby kolem roku 1393.
Skutečná velikost 45 x 30 cm. Snímek folia lb s iniciádkou zobrazuiící krále Václava II.
na začátku předmluvy. Překlad částí kroniky ie zde otištěn na str. 238n.

29. Mastičkář _ zlomek Muse|ní

Rukopis knihovny Národďho musea v Praze, sign. l Ac55,z doby kolem poloviny 14.
stol. Skutečná velikost |6 x |2'5 cm. Sďmek folia lb s textem ukázky' otištěné zde na
straně 249.

30. Kováři a hudebník z Musejního (Krumlovského) sborníku nríboŽenshých
traktátů

Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. III B l0, z počátku 15. stol. Skuteč-
ná velikost listu 3l r 21 cm. Snímek miniatury na straně 53 (zvětšeno) s ilustraď
k biblickému výjevu. Celý rukopis je zároveň bohatým souborem iluminací' v nichŽ se
ieví realistické tendence iluminátora. Dokládá to, podobně jako v jiných rukopiseclr'
způsob zobrazovánliednotlidch biblických výievů' pojadch jako scény z každodenního
Života (srov. i č. 32, ó0, vI).

31. Desatero kázanie boŽie _ Hradecký rukopis

Rukopis NárodnÍ a universitní knihovny v Praze, sign. xxlul G 92' ze sedmdesádch
let 14. stol. Skutečná velikost 11'3 X 8'5 cm. Snímek folia 108a s textem sedmého pň-
kázáni' otištěným zde na straně 307.

32. Soudce z Musejního (Krumlovského) sborníku nábožensk.ých traktátu

Popis rukopisu je v poznámce k č. 30. _ Snímek miniatury na straně 137 (zvětšeno).

33, Závěr satiry o konšeléch nevěrných a začátek bajky o lišcě a o čbánu - Flradec-
ký rukopis

Popis rukopisu je v poznámce k č. 31. _ Snímek folia 130a s textem částí skladeb
otištěných zde na straně 323 a na straně 332.

34. Podkoní a žák

Rukopis Národní a universitní knihovny v Praze, sign. XVII F 50, z doby kolem roku
1409. Skutečná velikost 2L x |5'5 cm. Snímek folia 19a se začátkem ukázky' otištěné
zde na straně 335.

35. Část vyobrazení z legendy o Svatém Frokopu z Liber depictus

Popis sborníku je v poznámce k č' 14. _ Snímek folia 70b s vyobrazením svatého Pro-
kopa, jak rozdává svůj majetek chu{ým a jak vyhání ďáb|y z jeskyně.

3ó. Legenda o Svaté Kateřině

Rukopis státního archivu v Brně, é,555, z druhé poloviny 14' stol. Skutečrrá velikost
15 x 10 cm. Rukopis byl původně v maietku rožmberské knihovny, za třicetileté
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vrílky rrkořistěn Švédy a byl objeven teplve v 19. stol. ve Štokholmu, odkud byl wácen
zpét. _ Snímek folia 45a (zvětšeno) s pasáŽí obsahující symboliku barev; zde otiště-

'. no na straně 378.

37. Bitevní scéna z Velislavovy bible

Rukopis Náťodď a universitní v Praze, sign. xxlu C I24, z doby kolem
.: ' L340. Skutečná velikost 30'7 x 24,5 cm. Snímek horní poloviny folia 70b s ilustraď
.-' k biblickému výievu pronásledování Izraelslqých faraonem (Exodus L4'6-7). Dflo je

ukázkou obrazkoqých biblí, v nichŽ je hlavní důraz poloŽen na obrazové vyjádření
biblického textu, kdežto slovo je pouze vysvětluiícím doprovovem. Velislavova bible do-

.: ktádá tento druh knižní mďby'v té době často řemeslné povahn i v Čechách. Hodnota
obrázků, provedených technikou kolorované kresbn je i v tom, že při zobtazení biblic-
lých scén vycházeit z pozorovín1 současného Života. Výwarné uplatnění soudobého

38: závišova Píseň
. Rukopis Státďho archivu v Třeboni, sign. A 4' z dru}ré poloviny 15. stol. Skutečná

velikost 16 x 10,5 crrr. Snímek folia 396b se začátkem skladby, otištěné zde na straně 394.

39. Dívka s ledňáčkem a král Václav IV. s lazebnicí z bible krále Václava IV.

Rúopis Národní knihovny ve Vídni, sign.2759-6l, z konce 14. stol. Ukázky dvou
zvětšených detailů z okraiové výz.doby $ggtidlln{ bible krá,le Václava IV. (zvětšeno). _
Přepychově vyzdobený německý překlad bible, vzniklý v Čechách praď skupiny ilustrá-
toru, ie vywcholeďm české knižní malbn která se v druhé polovině 14. stol. vypraco-
vala k osobitému projevu. Tex ie vyzdoben iniciálami a miniaturami, okraj stránek
motivy květů' zvířat i liď. Pojed figur v obrázcích provázejídch biblický text nebo
i v okrajové výzdobě je proniknuto prvky realismu (srov. obrázek č. 41.a 50). Scény
v okraiové výzdobě se opíraiÍ o bohatou traďci milostné lyrilg; místy je možno hledat
přímo narážky na krale Václava.

40. Píseň o Pravdě

Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. 1 Ac 82, z 15. stol. Skutečná veli-
kost 24 x 18 crrr. Snímek začátku skladby' otištěné zde na straně 408; skladba ie v tom-
to rukopisu dochována zlomkovitě.

4l. Hudebníci z bible krále Václava IV.

Popis rukopisu je v pozná.ce k č. 39. - Snímek miniatury ze IV. svazku (2. ďl sign.
2?6|) la foliu 81a provázeiíd bibliclý v'ýjev (zvětšeno). Poietí biblické scény jako výjevu
ze středověkého ávota nám rrmoŽňuje poznat několik soudobých hudebních nástrojů.

42. lezukriste' štědrý kněže

Rukopis knihovny kláštera ve Vyšším Brodě, n1mí Státní vědecké kr,Lol,.,, Zdeňka
Neieďého v Česlrých Buděiovicích, č. M, z doby po roce 1410. Skutečná velikost 2l x
14'5 cm' Snímek folia 5b s textem skladby bez notace' otištěné zde na straně 421.
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43. Doroto, panno čisťá
Popis rukopisu je v předcházejícÍ poznámce (é.,a!. _ snímek folia l62b s notovaným
zápisem skladby' otištěné zde na straoě 429.

44. Sekvence Domaslavova o boŽím těle z misálu Dražíckého

Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. XIII B 9' ze začátku 14. stol.
Skutečná velikost 33'5 x ?3 q,. Snímek folia 368b se začátkem skladbn otištěné zde
v překladu na straně 437.

45. Kato
Rukopis Kapitulní knihovny v Praze' sign. D 84' z druhé poloviny 14. stol. Skutečná
velikost 20 x 15 cm. SnÍmek folia 68b s rrkázkou textu' otištěného zde na straně 475.

46. smil Flaška z Pardubic, Nová rada
Rukopis knihovny Národďho musea Y Praze, sign. II F 9' z 15. stol. Skutečná velikost
2o,2 x 14,5 cm. sďmek folia 156b se začátkem skladby' otištěným zde na straně 498.

47. Životsvatého tiřie ze starďeského Passionálu
Rukopis knihovny Národntho mrrsea v Praze' sign. IIÍ D 44 (Passionál B)' z drtůé po.
loviny l4. stol. Skutečná velikost 24'5 x 18'5 cm. Snímek sÚany224 se začátkem sklad.
by' otištěné zde la straně 527.

48. Úvodní kresba k Životům svaďch otď
Rukopis Národní a univerďtní v Ptaze, sigo. XVII D 36, ze začátku 15. stol.
Skutečná velikost 29 x 20 cm. SnÍrnek folia 2b s kolorovanou perokresbou, která patřila
k původní úpravě kodexu aietac.e spiata s ůematikou knihy.

49. Život Krisa Pána
Rukopis Národď a universitnÍ knihovny v Praze, sign. )š/II A 9' z drďré poloviny 14.
stol. Skutečná velikost 24'5 x L8,5 cm. Snírnek fo|ia27a se začátkem kapitoly o postú.
pení Ježlšovu do Ejipu' otištěné zÁe na suaně 535.

50. Bitevní scéna z bible krále Václava IV.
Popis rukopisu ie v poznámce k č. 39. - SnÍmek miniatury z I. svazku (sign. 2759) na
foliu 174b. Ilustrace k biblickému vfievu' přenesenému v autorově představě do středo-
věké současnos$ ná8 seznamuie se středověkou výzbrojl.

5l. Šdfríd

Rukopis Státního archivu v Brně, Beckova sbírka č. 47' ze L6. stol. Skutečná velikost
22 x |6 cm. Sntmek začátku skladbn otištěné zde na straoě 554.

52. Tkaďeček
Rukopis Strahovské knihormy v Ptaze, sign. DG I||7' z 15. stol. Skutečná velikost
33 x 2t'5cn'. Snlmek folia 247asezačátkem jedenáctékapitolnotištěnézde nastraně568.
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53. Vlastní životopis Karla IV.

Rukopis StátnÍho archivu v Brně, sign. R |Y t7,z doby kolern roku 1400. Skutečná ve-
likost 31 2 x 20'2 cm. Snímek strany 335 se začátkem třetí kapitoly staročeského zpra-
cováď, otištěné zde na straně 613.

54. Mapa světa z Kroniky Vavřince zBíezové

Rukopis Národnt a universitď knihovny v Praze, sign. XVII F 47, ze začátku 15. stol.
Skutečná velikost 2|'5 x 16 cm. Snímek folia27a s mapou světa.

55. Cestopis t. zv. Mandevillův

Rukopis knihovny Nrárodního musea v Praze, ďgn. II c 10' z doby kolem roku 1445.
Skutečná velikost 30 x 2L,5 cm. Snímek folia 10b s textem dvacáté kapitoln otištěným
zde na straně 621.

56. Marko Polo, Milion

Rukopis knihovny Národďho musea v Praze, sign. |IIE 42, z druhé poloviny 15. stol'
Skutečná velikost 2I x L4,5 cm. Sn|mek folia 81a se začátkem kapitoly o vlasti Ardan-
dam' otištěné zde na stÍaně ó24.

57. Kronika Františka PraŽského

Rukopis Kapitulní kďhovny v Praze, sicn. G 5, z doby kolem poloviny 14. stol. Sku-
tečná velikost 34,1 x 26,3 crlr^. SnÍmek folia 1ó0b se začátkem kapitoly o biskupu ta-
uovi z Dražic' otištěné zde v překladu na straně 630.

58. Hlaholský zlomek staročeského Komestora

Rukopis Archivní školy v Praze, ze začátku 15. stol. Původní velikost 34 x 28 cm, nyní
|sou okraje listu značně seříznuty. Snímek folia 2b s textem otištěným zdevpřepise na
straně 650.

59. Ráj duše

Rukopis Národď a universitď knihovny v Praze, sign. xvII A 19, z roku 1383. Skuteč-
ná velikost 2l x 15 cm. Snlmek folia 3b se začátkem kapitoly o trpedlensM, otištěné
zde na straně 657.

60. Zrcadlo člověčieho spasenie

Popis rukopisu je v poznámce k č. 30. - Snímek strany 4 s textem otištěným zde na
straně 673.

6l. Tomáš ze Šdtného, Knížky šestery

Rukopis Národní a universitní knihovny v Praze, sign. XVII A 6, z roku 1376. skuteč-
ná velikost 30 x 2t cm. Snímek folia 83a se začátkem oddílu Pánóm, otištěným zde la
straně 688. - Thematika KníŽek šeste4ých byla podnětem pro ilustrátora k bohaté
výzdobě rukopisu miniatr:raq1i (srov. i č. vII).
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62. Alegorické zobrazení šesti měsíců v breviáři velmistra Lva

Rukopis NárodnÍ a universitní knihovny v Praze, sign. XVIil F 6, z roku 1356. Skuteč.
ná velikost listu 26,5 x 19 cm. Snímky šesti zvětšených detailů z ýzdoby jednotlivýcb
listů Kalendaria' které je součástÍ breviríře, u měsíců ledna, března, května, července,
října a prosince. Soubor těchto míniatur' patřícÍch k charakteristickým dokladům roz-
voje českého iluminačního umění v druhé polovině 14. stolett byl předchůdcern
Mánesoqých mďeb na staroměstském orloii.

63. Štítenský sborník waný Jezuitský
Rukopis Narodní a universitrú knihovny v Praze, ďgn. XVII C l8, z roku 1463. Sku-
tečná velikost 3|'5 x 22 cn. Snímek folia 69a se začátkem Řeči o učených, otištěné zde
na stÍ. 720.

64. Štítenský sborďk zvaný opatovický
Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. III B 7, z 15. st'ol. Skutečná velikost
30 x 20 cm. Snímek se začátkem ukázlry Že j, rczdte| veliký mezi pannami a ženarti,
otištěné zde na str. 724.

65. Jan z Holešova, Výklad písně Hospodine, pomiluj ny

Rukopis Národní a universitní knihovny v Praze, sign. III D |7, z konce 14. stol.
Skutečná velikost 29'5 x 2t cm. SnÍmek folia l5a se začátkem Výkladu; srov. zde
na su. 738.

66. Středověký písař z rukopisu latinských náboženslqých traktátů

Rukopis Národní a universitní knihovny v Ptaze, sign. V B 4, z doby kolem r.l373.
Skutečná velikost 29'5 x 22 cm. Snímek perokresby na foliu la.

67. Michal Pražskn o vládě knížat
Rukopis Kapitulní knihovny v Ptaze, sign. G 12, z roku 1387. Skutečná velikost 31 x
22,8 cm. Snímek folia 103b se začátkem ukázky' otištěné zde v překladu na str. 760.

68. Bartoloměi z Chlumce, Glosář

Rukopis Kapitulní knihovny v Bratislavě, č. 50' z konce 14. stol. Skutečná velikost 29 X
22 cn. Snímek folia l92b s částí textu, otištěného zde na str. 768.

69. 7'akJádaci listina kapituly litoměřické

original v litoměřické kapitule, asi z r. 1057' český přípisek na rubu listiny ze začátku
13. stol. Skutečná velikost 23,l x 41 cm. S'{mek listiny a českého přípisku, otištěného
zde na str.775.

70. Kniha rožmberská
Rukopis Státního ústředního archivu v Ptaze, sign. A 17, z druhé poloviny 14. stol.
Skutečná velikost 27 x 2t'5 cm. Snímek strany 34 s textem ukázlg' otištěné zde na
sÚ. 778.

l bohaté
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71. Listina krále VáclavalY. z roku 1395
originál ve St.ítďm ústředním archivu v Praze, velikost 32 (_8) x 57 cn. Přepis ie
zde otištěn na str. 80l.

72.Púva zemská česká ondřeje z Dubé
Rukopis archivu hlavnÍho města Prahy' č. 1864' z první čtvrtiny 15. stol. Skutečná ve.
likost 33,6 x 23'7 cm. SnImek folia la s textem, otištěným zde na str. 805.

I . Písař a jeh<

Rukopis Kt
velikost 34 .
nahlédnout
techniky pů
písařův pon
chycuie hur
v Čechácb z
se svétro nel

Narození I

Rukopis Nl
roku 1085. !
zem nafozel
slava II., pr
i iluminačn
raného stře,
bavorského
románské kt

Kosmova I

Rtrkopis kn
velikost 24
Obrázek by

Alexandrei
Rukopis kn
stol. Skutei
suaně 124 1

Dalimilov:

Rukopis Nl
Srúmek foli

Ráj duše z
Popis rukol
na straně ó]

II.

uI.

ry.

v.

vI.

838




