BAREVNÉ pŘÍLoHY

|32 (-8) x 57 cm. Přepis ic

vrtiny 15. stol. Skutečná ve.
zdena str. 805.

I.

Písař a ieho pomocníkz rukopisu AugustinovaspisuDe civitate Dei
Rukopis Kapitulní knihovny v Praze, sign. A 2llt' z let 1136-1137. Skutečná
velikost 34 x 25 cm. Snlmek kresby na foliu 153b (zvětšeno).7.ai|mavÝvýjev drívá
nahlédnout do života ve středověké písařské a iluminátorské dÍlně i do pracovní
techniky původď sďedověké knihy (vyobrazení pera a štětce, písďského náfuď;
písařův pomocník kreslí ornamentickou část výzdoby nějaké knihy). obrázek za.
chycuie humornou episodu' iak plsď rukopisu Hildebert' pravděpodobně cizinec
v Čechách zdomácnělý a tvůrce několika řemeslně zpracovaných knih, zatriloímyš
se svéhonebohatého stolu. Mezi ieho práce vzniklé v Čechách patři i tato ukázka.

il.

NarozeníPánéz kodexu Vyšehradského
Rrrkopis NárodnÍ a universitní knihormy v Praze, sign. XIV A 13, z doby kolem
roku 1085. Skutečná velikost 41,5 x 34 crr. Snírnek folia 8a s celostránkovým obra.
zem narození Kristova. Kodex se na4ývá téžKorunovačním evangďstářem Vratislava II.' protože vznikl patrně u příležitosti jeho korunovace. Po stránce grafické
i iluminačnl patřt kodex k nejbohatěii
románským evangelistářům
raného sďedověku. Je ďlem skupiny malÍřů,kteřÍ vyšli z podnětu cizího' hlarmě
bavorského iluminačnlho uměď a svým osobiým stylem zasábli do dalšíhovývoie
románské knižní malby u nás.

uI.

Kosmova Kronika česM_ rukopis Budyšínský
Rukopis knihovoy NárodnÍho tlusea v Praze, sigu. VIII F 69,ze 13. stol. Skutečná
ve[kost vL x |6 cm. Snímek začátku kroniky s vyobrazením Čecha a Lecha.
obrázek byl přilepen dodatečně(asi ve 14. stol.) před začátektexnr.

ry.

Alexandreida _ zlomek Jindřichobradecký
Rukopis
Národďho rnusea v Praze' sign. 1 Ac 53' z třetlho desÍtiletÍ14.
stol. Skutečná vďikost 28,5 x 19 cm. SnÍmek folia lb s verši, otištěnými zde ua
straně 124 podle rukopisu svatovítského.

v.

Dalimilova kronika _ rukopis Vídeňsky
Rukopis Nárorrn| knihovny y6 ý|áni, sicn.44 nova series, z doby kolem roku 1400.
SnÍmek folia la se začátkemkroniky' otištěným na straně L53 z jiného rukopisu.

W.

Ríj dušez Musejďho (Krumlovského)sborníkunáboženskýchtralaátů
Popis rukopisu je v poznámce k č.30. - Snlgrek stnny 125 s textem otištěným zde
na straně ó57 podle jinéhorukopisu.
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vII.

Tomášze Štítného,
Knížkyšestery
Popis rukopisu je v poznámce k č. 61. - snímek folia 4a se začátkem předmluvy,
ozdoben1im miniaturou otce poučujícíhoďt}y.

VIII.

Poustermík Barlaam před králevicem Josafatem
Rrrkopis Státďho archivu v Brně, č.884, ze začátku 15. stol. Skutečnávelikost 31 x
22 cut, Sďmek titul'rÍho obrrízku k textu českéhozpracování povidkn otištěuéna
stfaně 726.
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