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edlouho po založení tak zv. domu Lore
tánského v Praze, jež stalo se r. 1626.,

*f*—ylim byl počátek také ku proslulému

nyní pokladu Loretánském. Doha jeho vzniku
není sice přesně známa, ale již v instrukci, kterou'
zakladatelka Benigna Kateřina z Lobkovic dne

". září 1636 vydala, nalézáme o něm vyslovnou

zmínku.') llojny'mi dary a odkazy obohacena byla
svatyně Loretánská za krátko tou měrou, že již
r. 1690. místnoati pro poklad určené rozšířeny

by'ti mnaily. Kouečně bylo nutno, vystavěti pro

pokladnici chrámovou zvláštní pevně místnosti

před domem Loretánakým; stalo se tak v letech
1699.—1702. Štědrým nákladem J. J. Mořice kní

žete z Lobkovic byl r. 1882. celý poklad v nále—

žity' pořádek uveden; jmenovitě byly jednotlivě

předměty pečlivě opraveny a očištěny.

Ačkoliv co do hmotné ceny prohlaaiti dlužno

poklad Loretánaky za největší vůbec v Čechách.
nelze jej co do ceny umělecká nikterak klasti na
místo nejpřednější. Věc ta přirozeně vysvětluje
se z toho. ze dárcová zřídka kdy věnovali po

kladu tomu nějaky' starší předmět umělecky, nýbrz

téměř zpravidla v dar podávali výtvory umění nou

') Dotyčný odatavee ní (v něm. orig.): „Dana der
Sebou dinner beillgen Kapollo mit einem Gltter alao var
vahrnt werde. auf dana der leuner ohne dem Herrn P.
Qnardlan oder einem von llnn dann verordnetnn Kapu
alnnr nlnht dann gnlangen kónne. en nel dann ana: Gitter
allda aelblgnr verwnbrnt lat.“ lu Dvořák, .larla Lo
retta am Bradenhínan Prag' 1888.. pag. IB. TW. „Beam
pokladnlee n Panny Karin Loretánská v Praze na Hrad
ěaneeh' 1884.. at:. 6.

AMBIT v rnažsxé LORETÉ.

V PMVO KOMORY . POIIADE“ LORRTÁNIKÝXL
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dobého. Jest tudíž v pokladnici Loretánské zastoupeno převahou období barokní. Nicméně jeat

tu dosti věcí i po stránce umělecké velice cenných, jež zasluhují, aby v širší anémoet uvedeny byly.
A to právě jest účelem našeho podrobného popisu.

Popis pokladu Loretánského uveřejnili jsme nejprve v ,Pamdtkéch archeologických
(díl XVIII)

Podévajíce práci evou veřejnosti v samostatném rozšířeném otieku, vzdáváme povinné díky
Jeho Jasnosti knížeti uomcu z LOBROVICza svolení ku probadiní pokladu, důstojnému xouvenu

orco xnvcíxů v Praze za vydatnou při tom pomoc, veleslavné ČESKÉnnoeuu ven A umí
v Praze za poskytnutou podporu 400 zl., elavné nen/um ARCHAEOLOGICKÝCHPAMÁTBKza zapůjčení

zinkograíických štočků, jakoi i elov. p. bibliothekúři .v. nvokÁxov: za zprávy archivní, pokladu

se týkající.

KAPLE LORETÁNSKÁ v PRAZE.



Tabf_l.

Tabulový obraz Madonny s Jezula'tkem.

Olejová malba na dřevě 40 cm. sir., 53 cm. vys. Postavy popření. Madonna láskyplné

shlíží na s_vnáčkasvého, jejž před sebou drží. Tvář její nadmíru jest sličná, vyznamenávojíc se

ušlechtile jemnými formami. Čelo, témé hlavy, jakož i pravá část tváře pokryty jsou průhledným

závojem, jenž po plavých, jemne zkadeřených, dolů na ramena rozpuStéuych vlasech splývá. Oči
dolů obrácené jsou přivřeny, kolem půvabných úst pohrává blahý úsměv mateřského stesti. Celá
tvář Madonny nakloněna k levé straně nad hlavinku Božského dítka. llrdlo a část ňader Madonny

zakrývá jemná průhledná rouska, u krku vzorkovanou krajkou zakončená. dole pak k spodnímu

tmavozelený. Pravá (jedině viditelná) ruka Madonny přidrzuje Jezulátko na prsíckách pod pazdím.
Rozkošné naivní buclatá tvář Jezulátka s pootevřenými ústy vyhlíží zvědavě k pravé strane veu z oh

razu. Plavé kučery pokrývají líbeznou tuto hlavinku, kolem níž rozložena jemná fosforeskující
svatozář. Tílko dítka jest zúplna nahé. Levá buclatit ručka opřena jest nenuceně o zídku (jejíž

svrchní plocha tvoří dolejší p0předí obrazu), drtíc zrnko zeleného vína, jeho! bohaty hrozen před

ní letí. Z druhé ručky viditelno jest pouze raménko; ručku tu musíme si patrné mysliti jakozto
vzadu opřenou o tělo Bohorodičky. Kolorit obrazu jest velice Stavnatý a jemný; zejména inkarnát
podán jest velice jemne. Celkem jest obraz dosti dobře zachován, az na to, ze v pravé třetinc
obrazu jde shora dolů jemná trhlina, vzniklá patrně při narovnávání zborcení: desky obrazu, z'e

dále v levé dolejší partii (na rouchu P. Marie) malá část jest opryskána, a že konečne tmavozelcné

pozadí pokryto jest skvrnami plesnivinou způsobenými.
Obraz signován není. V seznamech Loretánskych uvádí se jakožto originál Albrechta

Důrera,') jenz prý původné chován byl v umělecké komoře císaře Rudolfa ll') Netřeba ovsem
připomínati, že autorství Důrerovo při tomto obraze jest více než pochjbno. Nemát ráz jeho

s uměním velikého německého malíře nic společného.') Více znamek shledati lze pro příbuznost

') Vla Dvořákův „Seznam pokladnice u Panny larie Doretáneke v Praze na Hradčanech' &. HO.
') Boučaený neznam Rudolňneke abírky Prazske bohnlel ae nezachoval; toliko poadájlí inve1táře záme

okýeh sbírek Pralakýeh jaou v mlatodrtltelekom archívů. Srvm Jaltrbadt der kuuthutoríedun Sumín-gen da
Radler-Munn X. 0889) etr. CXXXI. a násl.. kde inventáře ty jsou otištěny. Nizozemský malíř Karel

von lander (1-1606) ve eve atrnčno zpráv! o galerií Rudolfovů oblllll tohoto neuvádí. Srvn. Neuwirth, llndolf II.
ale Birel—Saulnier.

') Srv. na př. jeho Iadonnn e koaateem v Prazske galerii. Nebo Madonnu s nekrojenon hrobkou v ela.
galerii Vídeůaků a i. Vla I. Tha—ting. Dllrer, 380, 826, 291 a j.
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tohoto obrazu s uměním nizozemského malíře Adn'ucna onu UtrechtaJ(nar. 15995, zemř. 1653).
jehož mistrovství v malování ovoce i na obraze nasem se jeví. Skutečné také vyskytují se v p 

zdejších inventsřích zámecké galerie Pražské zmínky. jež by opravňovaly tradici o půiodu tohoto
obrazu ze sbírek zámeckych. thmet v inventáři z r. l7l8 záznam: .299. Adrian von Vtrecht.
Orig.: Unsere Liebe Frau samht dem kindlein Jean'ť') v inventáři z r. 1737. záznam: .385.
Unser, Liebe Frau samht dem kimllein Jesu. umb und umb (?) mit frílchten. Mahler: Adrian
von Utrecht'.

Tab. lí.

Krueínx ze slonové kosti.

Korpus (36 cm: vysoký) jest mistrně řezan ze slonové kosti. Modellace těla jest bezvadná,
výraz clokonaného pravé utrpení ve tváři výborné zachycen. Korpus připevněn na hladkém černém

kříži z ebenového dřeva, jenž vsazen jest do vkusného renaissančního podstavce.
Krueiiix tento daroval pokladu roku 1678. P. Emerik. jenž jej byl obdržel od císaře

Leopolda [.

\'znik řezby této klasti dlužno dle všech znamek na počátek XVII. století. Původce její
není znám. Byla sice připisována Cellinimu,') avšak neprávem. Neshledévamet na ní rázu výteč
ného vlašského toho mistra. Nemáme sice a dostatek srovnévaeího materialu po ruce. jelikož
drobné kříže z ruky Celliniho vyšle nám se nedochovalyJ) ale již pouhy'm srovnaním se známým
mramorovým křížem jeho. jenž nyní v Eskurialu se nalézá,') vychází najevo tolik podstatných
rozdílů i co do koncepce i provedení, že naprosto nelze krucifix nás Cellinimn přiřknouti.

Tab. Ill.

Kříž kardinála Harracha.

Nad massivnéjším ovalovitym podstavcem, jehož okraj ozdoben jest ovocnými festouky
tepanymi, spočívá na čtyřech vkusnych s-ovitých nožkách a hladkém neozdobném středu basis
užší, vetším věncem akanthovych lístků obkl0penň. Odtud zvedá se válcovitý nástavec, na čtyřech
stranách ještěrovými ozdůbkami okrášlený, do něhož vetknut jest vlastní křiž. Ramena jeho vy
plněna jsou podle sebe kladenými broušenými křistaly, kovové kraje ramen oživeny nemnohy'mi,

ale vkusnymi ozdůbkami, do nichž vsazeno po jednom granátu. Bohatěji vyvinuty jsou ozdoby při
všech čtyřech rozích kříže, jakož i v koutech, kde ramena se sbíhají; tu již spatřujeme celé roaety
granátů v ladné styliaovany'ch ornamentech kovových. Na užsí basi před zmíněným vélcovitým

nástavcem připevněna jest ovalovitů prohnutá destička se znakem Harrachovsky'm a s opisem:
l-IllNESTVS -S - R - E - PRESB. CARD. £ HARRACH - ARCHIEP. PRAG - REGNI BOHA) PRIMAS

l-IT PRINCEPS. Kovové součásti kříže zhotoveny jsou ze stříbra a pozlaceny. Výška celku obnésí

5-5 cm., šířka 26 cm. Pokladu darován byl kardinálem Harrachem r. 1681. 1. Hmm! „n.m. 4662

') Jahrb. dar kunathiat. SammL x. CXXXVL
') Eksrt, Poavůtnd místa l., 158.
') Srvn. E. Plon, Benvenuto Cellini, Paris 1883., pag. 165.
') Via vyobrazení jeho n Plona o. c. pl. XX. „Crueilix de marbre (Egllae do a. [arenao do I'Baoorial).'



Tab.!V.

Jesličky.

Jesličky tyto, upravené jako bohatý domací oltářík, vynikají zejména vkusuostí drobné
stříbrné svojí ornamentace.

Hlavní struktura zhotovena z ebenového dřeva a ze stříbra. Střed má po obou stranách
stříbrně, vkusné sloupky korintské, jejichž draněný dřík v dolejší třetině ozdoben hlavinkou audílčí

a prstéucem, v hořejší pak části oviuut kosmo zlacenou větévkou listovou. Sloupky tyto nesou
půlkruhový pas markautuím ornamentem oživený a uprostřed malym kleuékem přerušeny. V ka

pličce tak utvořené stojí na podlaze slonovinou a vzácnými dřevy vyklédaué skupina stří

brných sošek, představující klanění se pastýřův Jezulátku. Celkova komposice skupinky této
jest zdařilé; za to však detailní provedení jednotlivých sošek dosti má nedostatkův. Po obuu
stranach středu rozviuuje se architektura oltáříku dále: jsou to pilastry vkusně ornamentovaným
stříbrným plechem vyložené a dílem na vkusuých krakorcích spočívající. dále pak na samých

krajích dva páry štíhlých sloupků podobně upravených. jako zmíněné již sloupky vnitřní. Celá
stavba spočívá na profilovaném, vkusnými prořezávauými ornamenty stříbrnými posézeném pod
stavci, po jehož předním hořejším okraji jde zébradlíčko uprostřed přerušené. Zábradlí to skládá

se ze sloupků karyatidových, jejichž součástí tvoří žensky maskaron, nad ní lví hlava a nejvýše
mušlovita ozdoba. V néroží zébradlíčka oživena vásnmi s kyticemi hravé íiligršnské prace stříbrné.
Bohatě upraven svršek ušlechtilé stavby. Na hlavicích sloupků a na krakorci středního oblouku

spočívá široké římsa, ozdobené stříbrnými ornamenty na zlacené zrněně půdě. Tu umístěny také

po obou stranách středu hladké štítky s vyrytými znaky (na jednom běžící pes a tři hvězdy,
jakož i písmena MFBEFVOGHVM, na druhém kolmo uprostřed dva šachovnicové pruhy a zkratky
SCBEHVS). Jsou to znaky barona z Mollartu a manželky jeho, kteří patrně předmět tento poklad

nici Loretánské věnovali.') Na obou okrajích svrchní plochy této římsy umístěno jest po dvou
vasich podobné práce jako všsy ua dolejším zábradlí. Z plochy střední zvedá se na stupňovitém
podstavci jina menší kaplička, jejíž střední hlavní část na dvou sloupcích íestouky věnčeuých
spočívá a překlenuta jest vkusně vyzdobeným obloukem. jehož výplně pěkným stříbrným orna

mentem jsou opatřeny, a do jehož otvoru zavěšeny dva vkusné íestouky. Po obou stranách při

družují ae menší křídla s výklenky polokruhově zakončenými a ornamenty stříbrnými vyzdobenými

Ve střední části umístěna pěkné Pieta. na stříšce nad ní pak soška z mrtvých vstavsího Spasitele.

Celek jest 89 cm. vys.; podstavec měří v předu 44 cm., po stranách 25 cm.

Ušlechtilé tato práce vznikla v druhé pol. XVII. stol.") a vyšla snad z dílny Augšpurské,
o čemž svědčí puucy na několika místech umístěné. jež ukazují značku Augšpurskou ") a zkratku

mistrova jména A. L.

') Dvořik. Beana- pokl. laut.. str. Sb.—26.
") Dvohkův katalog I. a. atr. 25. uvidí datum darovduí: r. 1640.
") lůle to byti vlak l značka Bage-zlá v Norvěůaku, její! punc z roku l699 podohd se do jisté míry

značce Augipuraké a vyakytd ae ve spojení se značkou mia'rovou Al.: kdežto mezi zlatníky Augšpurakými značka
AL doaud anima není. Srv. Dr. .. Rosenberg Der Goldschmiede Iarkzeichen str. 496 č. 2166 a str. 498. č. 2479.



Tab V.

Relikviář z ebenového dřeva a stříbra.

Rámcovitý střed s obrazem obstoupen po obou stranách stříbrnými kanelovanými sloupky.

Nad hořejší prostě profilovanou římsou obdélníkový střed s velikým oblým kamenem, a nad tím

v trojúhelníkovém římsovaném štítku ze stříbra tepaný symbol Ducha sv. Nejvýše stříbrný orna

lnent volutový. Po obou stranách středu splývají festonky. Stupňový podstavec ozdoben vedle

jiuych ozdob také hlavinkou andílčí a karyatidou ženskou; na nejnižším stupni v rozích umístěny
malé sošky lvů.

Ačkolivjednotlivosti většinou obhrouble jsou provedeny, přece celek působí dosti obstojně.
Výška tohoto relikviáře obnáší 42 cm. Sklonck XVII. stol.

Tab. Vl., VII.. Vlll.

Gotický kalich z roku 1510.

Kalich tento jest nejstarší a zároveň nejušlechtileji provedenou prací kovovou z celého
pokladu.

Noha (rl-5 cm. širJ jest šestilupenná. Z mírně prohnutého hladkého okraje jejího zvedá
se úzká kolmá prolamovaná galerie z jemného proplétnného větvoví se skládající a dole vroubko

vaným drátem obtočená. Lžicovité lupeny, vzhůru mírně prohnuté a zúžené, vroubeny jsou rovněž

vroubkovaným drátem; plocha jejich pak vyplněna jest gotickými baldachýnky o třech tišlách.
llaldochýnký tyto utvořeny jsou ze stříbrného drátu tak. že hořejší partie jejich od spodni plochy
poodstává. Pod nimi nalézají se lité a ciselovaně poprsuí reliel'y světců; jsou to zejména:

Sv. Vácslav v odění válečném s knížecím kloboukem na hlavě a s pruporeem v levici.
Biskup s berlou v pravici a s miskou v levici.

Sv. Barbora s věží v pravé ruce.

Sv. Anna, po jejíž pravici stojí malá postavička P. Marie, a na jejíž levici sedí Ježíšek.
Sv. Markéta. držící v levici kříž a pravicí draka.
Sv. Kryštof nesoucí na ramenou Ježíška.

Reliefy tyto jsou vesměs výborně provedeny, zejména výraz tváří &druperie rouch zasluhuje
vší chvály.

Nahoře. v nejužší části své jest noha spjata věncem ze stříhaných roset, jichž střed tvoří
tmavomodré a tmavoůslové kusy emailu na způsob malin formované.

Nad věncem tímto spatřujeme část šestibokěho hranolového stvolu. na jehož obdélník0vých
ploškách na emailovaném pozadí čtou se písmena: MARIA a letopočet ióiO. Emailovaná půda
jest tu vesměs temnozelená; toliko písmeny M al jsou na půdě temně červené.

Široký nodus má tvar zploštělého steroidu; povrch jeho vkusně jest rozdělen v lupenovité
části. jichž plocha pozdně gotickými kružbami jest prolomena. Na nejširším obvodu nodu vidíme

střídavě emailový čtverliat a rosetu silně sevřenou (na způsob poupěte) a drahokamem.
Nad nodem pokračuje opět šestiboký hranol, na jehož ploškách v tmavozeleuěm a tmavo

červeném emailovém pozadí čteme: lllESVS.

2515—9050:

Fa
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Kupa (105 cm. vysoká. 12 cm. v průměru) vsazena jest do koše bohatě ozdobeněho

Jestit plocha jeho vroubkovaným stříbrným drátem rozdělena v šestero menších dílů, do

nichž vsazeny jsou krásně do stříbra ryté obrazy s emailovaným pozadím; jsou to:

!. Kristus před nízkým křížem po pás obnažený s rozpjatýma probodenýma rukama a
s trnovou korunou na hlavě.

2. Madonna s Ježíškem na loktech.

3. Sv. Barbora s kalichem v pravici.
4. Sv. Vojtěch, v levici herlu a veslo. v pravici kalich držící.

5- Sv. Jiří, jenž do jícnu malého draka, jejž levicí za krk drží, meč avůj vráží.
6. Sv. Kateřina s kolem a mečem.

Půda obrázků jest vesměs tmavomodrý email; toliko dva protilehlé obrázky: Kristus a sv.

Vojtěch mají půdu tmavočervenou. Trojhranná cipky p'ri hořejším okraji košíku vyplněny jsou troj

listy z tmavozeleného a tmavočerveněho emailu.
Nad košíěkem vine se velmi vkusný prolamovauy věnec, v němž užito motivu bodlákového

větvoví s květem. do něhož vždy dva okřídlení dráčkové s každé strany zobou.

Kalich jest zhotoven ze stříbra a pozlacen. Celková výška jeho obnáší 245 cm. Svatyni
Loretánské daroval jej Krištof Ferdinan-l Popel z Lobkovic (zemř. 1658).

Jest to patrně domácí výrobek český; nasvědčujet tomu vedle zvláštního rázu ornamentiky,
jehož analogii shledáváme také u jiných střibrnických prací domácích. i obrazy českých patronů.

jimiž noha i kupa kalichu jsou ozdobeny.
Poprvé reprodukoval vynikající tuto památku prof. J. Koula výtečným svým způsobem v pu

blikaci své „Památky umění výtvarněho' (seš. 7. list lži—H); tato kresba jeho byla ve zmenšeněm

měřítku znovu otištěna v Ottových Cechách (díl .Praha“ 1. str. 253). Nicméně podáváme novou

fotografickou reprodukci originálu s jiné strany. jakož i vyobrazení ozdobné nohy & kupy, majíce
za to, že tento chef d'ocuvre pokladu Loretánskěho plnou měrou toho zasluhuje.

Tab. IX., X.

Kalich a bursa s ozdobou granátovon.

Kalich tento jest stříbrný, pozlacený, 25 cm. vysoký. Proíilace jeho jest jednoduchá, za to

tím bohatější jest výzdoba jeho povrchu. Jestit noha, a z valné části i kupa jeho téměř cele
drahokamy a smaltem pokryta. Z drahokamů převládá zejména tmavorudý granát český: jím
obroubeny jsou veškerý obrysy kalichu, : zároveň i celý jeho povrch v jednotlivá ornamentální
pole jest jím rozčleněn. Pole tato vyplněna jsou jemným slilisovaným vzorem rostlinným z jem
něho kovového drátu hojně různobarevným emailem vyplňovaněho. Nádhera těchto plosek zvýšena

drahokamy (hlavně ametisty) a perlami do nich porůznu zasazenými. Pyšná toto dílo vzniklo na
sklonku stoleti XVII

Podobným způsobem okrášlena jest ke kalichu tomuto patřící bursa (viz tab.x.). Jest to
stříbrná pozlacená deska, měřící 205 cm'. Podél stran jejích obíhá na způsob rámce dvojí sou
vislá řada čtvercových granátů; prostředkem tohoto rámce jdou střídavě šestipaprskové hvězdice
a šestllupenná růžice granátové, spojené vespolek stříbrným ůligráuovým ornamentem rostlinným.
jenž místy vyplněn jest plochým emailem světlozeleným, lazurovým asvětlomodrým. Kolem středo



obíhá dvojí kruh rovněž z nepřetržité řady granátů vytvořený. Od kruhu vnějšího jdou ke středům
rámce do dvou cípů vybíhající ramena kříže, cele granáty posázená. Rohové výplně ozdobeny

jsou íiligránovymi, vkusně se vinoucími stonky a jemnými emailovauými lístky a kvítky, nad nimiž

dominuje uprostřed šestipaprsková hvězda granátová s dvěma šestilupennými, rovněž granátovýmí
růžicemi po stranách. Mezi oběma zmíněnými soustřednými kruhy jdou z menšího kruhu k vět
šímu hrotitě paprsky střídavě r0vné a plamenovitě zprohýbané; rovně jsou vyplněny emailem modrým,
prohnuté hnědým. Ve vnitřním kruhu. na pozadí pokrytém íiligránovým, z části emailovaným

ornamentem rostlinným, jest monogram Kristův : granátův sestavený.

Tab.Xl.

Vazba misálu.

Nádhernou vazbou, oslňující zářnou souhrou barev a zlata různě odstíněného. opatřen

jest misál v Antverpách r. 1696 tištěný. Tmavomodrý samet jímž desky povleěeny, ozdoben jest
stilisovanym vzorem rostlinným. zlatou nití a cetkami vyšitým. Tu a tam jsou markantnější rysy
oživeny jednotlivými granátky a stříbrnými pukličkami na způsob perel. Ve středu desky ozdobné
kování: uprostřed osmihranného nepravidelného rámce granátového na pozadí : pestrých emailo
vanych květin monogram IH s. V rozích rovněž kování emailem a drahokamy okrášlené. Zadní

deska táž jako přední; toliko ve středu spatřuje se místo monogramu Kristova monogram marianský.
Hřbet rozdělen jest v šest obdélníkových polí, vyplněných čtyřlistými růžiceuii ajemuým listovím;

vyšívání toto provedeno jest týmž způsobem, jako vyšívání na deskách. Spony posázený jsou
řadami granátův. Rozměry misálu: výška 37 cm., šířka 24 cm.

Tab. XII.

Monstrauee perlová.

Monstrance tato, z arabského zlata provedená, jest 51 cm. vys. (i s křížkem). Jest to pro—
lamovuná, tepaná práce. při níž užito ušlechtilého rozvilinového motivu. Noha oválová, 17 cm.

podél a 13 cm. na příě měřící, ozdobena jest uprostřed rozvilin střídavě velikými kruhovými
(celkem tři), malinkými lupénky olemovanými perlami a bíle emailovanými růžicemi. uprostřed
nichž ve zlatě jsou osazeny diamanty; vzadu jest na noze místo perly ženská drobná hlavinka,
pěkně ciselovaná a velmi ušlechtile pracovaná. Z prostředka nohy vystupuje prolamovaná a perlou
napřed ozdobená část, na níž stojí útlonnký, vejcovitě vypouklý a dole v krátký stvol protáhlý
nodus, do jehož přední strany zasazena jest veliká, nepravidelná perla, hrubě konturovanými roz
vilinami obklopená. Schránka na Sanctissimum jest srdcovitá a obklopena jest souvislou řadou
drobnějších perel. Kolem střední části rozložena jest bohatá prolamovaná plocha ornamentální.
Základní její kostru tvoří velmi ušlechtile vyvinuté (ač poněkud veliké) listoví. V tomto listoví
rozloženo jest nejblíže o střední schránky šest velikých, kruhových. malými emailovanými lupénky
ozdobených perel; při dolejším konci střední schránky umístěny jsou pod sebou dvě perly po

dlouhlé, na okraji podobně ozdobené. Se zmíněnými perlami střídají se kolkolem střední schránky
emailované růtice s drahokamem uprostřed. Od těchto růtic vybíhají po každé straně tři prohnuté



kotvice, jež ozdobeny jsou drobnými, místy černě emailovany'mi lístky a čtyřmi bíle emailovanými
a dámantem uprostřed okrášleny'mi růžičkami. Větvice tyto spočívají na rozviliuověm lupení, jež

na koncích o něco je přesahuje a nese vždy po jedné veliké perle, jež na něm je zavěšena

(celkem šest perel). Nejvýš nahoře jest umístěn veliký křížek na veliké perle nasazeny n podob

nými lístky a růžicemi posázený. jako zmíněné větvice; tam. kde ramena jeho se křižují, umístěna
kruh0vá perla s lupénkovou obrubou. Monstrauce tato pochází z r. 1680. Jest to dar hraběnky

Eleonory Nosticově, roz. Lobkovicové.

Tab. XIII.. XIV.

Monstranee diamantová.

Není proslulejsího předmětu v pokladu Loretánském nad tuto monstranci. Usliiující jeji
nádhera i báječná cena hmotná imponují navštěvovatelům pokladu nejvíce a zanechávají v myslích

jejich dojem uevyhladitelný. Ale i po stránce umělecké poutá k sobě tato monstrance oko znalcovo.
Zaujímá! mezi bohoslužebnými nádobami vzniklými v períolě umění barokního geniální svojí kom

posicí a bravurním provedením jedno z nejpřednějších míst vůbec."l
Nejdolejší část monstrance jest ploská, na způsob skaliska upravená; po krajích vinou

se stříbrní. démanty posázení plazoré. Uproatřed svíjí se drak hřbetem k zemi obrácený, tlamu roz
vírající a křídloma o zem se opírající. Křídla pokryta jsou z části stříbrem pracovaným na způsob

šupin, v nichž démanty různé velikosti velice působivě jsou osazeny. Rovněž tak ozdobeny jsou

přední spáry svíjející se obludy. Tělo dračí vybíhá v ohon spirálovitě vzhůru se vinoucí, jenž po

kryt jest bohatým stříbrným pasem v ostré větve vybíhajícím, jehož středem jde řada démantů

osazených v lůžkáeh oválových, kosočtverečných i srdcovitých. Konec ohonu ovíjí se z části kolem
hladké zeměkoule. jež ze předu z valné části zakryta jest virtuosně íormovanými dymovitými
obláčky oživenými šesti andílčími hlavinkami. Na zeměkouli spočívá, poněkud k levé straně jsa po

sunut. půlměsíc protilem lidské tváře vyplněny, jehož obvod posázen velikými démanty. Při hořejsím

rohu půlměsíce jest dolů pohlížející andílčí hlavinka. Na půlměsíci stojí štíhlá postava P. Marie.

Tělo v bocích stranou prohnuté oděno jest ve výborně vržený řasnatý plášt Spodní roucho uprs
vené v mělké rýhy, přepásáno jest pasem démantovým. Ruce Madony spočívají na prsou. Ušlechtilc

modelovaná hlava pohlíží vzhůru. Kolem hlavy vine se gloriola z hvězdovitých skupin démantův.
Vše to tvoří podstavec hořejší vzdušné části.

Celek jest tak obratně aranžován, že poměrně dosti hmotný podstavec vzdušnosti části ho
řejší není nikterak na újmu. Spojení obou docíleno ze předu jedvn pozorovatelně. Dva z pa
desáti a tří paprsků : části hořejší sálajíeích připevněny vzadu k sošce P. Marie a drží celou část

hořejší. Střed této části jest kruhový, křištálovým sklem pokrytý. Obsahuje lunulu devíti veli

kými démanty posázenon. Obvod schránky na Nejsvětější ovrouben jest věncem démantů: démant

obdélníkový střídá se s démantem okrouhlým; drahokamy tyto jsou vesměs ve stříbře osazeny.
Z tohoto kruhu vybíhají krátké plamenné paprsky stříbrné, velikými i malými démanty bohatě
posázená. Mimo to vybíhá přímo odtud několik delších paprsků. Za nimi jest souvislý kruh

zlatých pbláčků oživenýeh andílčíml hlavinkami; nejvýše spočívá na obláčcích těch celá postava

") Doand uveřejněn byl pouze zdařilý nur-tek její od pro J. Kouty v Ottových Čechách v dílu „Praha i.“ 228.
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Hospodina, jenž dolů jest nakloněn pravici pozdviženu maje k žehna'ní. Nad vůžnou. stařeckou

jeho hlavou s vysokým čelem spočívá trojhranný diadém. Pod postavou Hospodinovon vsniěí se zlaté.

bíle smaltovaná holubice. Z oblaků na všechny strany vyzařují paprsky různě šíře, délky i různých
směrů, posazené jednou až třemi řadami démantů.

Monstrance tato jest 895 cm. vys.. 72 cm. sir. a važí 12 kg. Zhotovena jest s pozlaceného
stříbra a posázena neméně než 6222 děmanty.

Napis vzadu na noze monstrance hlěsé jména zhotovitelů jejích. Čteme! tam na nakloněná
hladké ploše vyryta tato slova:

Durch Matthiase Steyn" und
Johann Khinv'fchbaurn Inven
íierl end gemacht Inn Wíevm

1699.

Vedle tohoto napisu spatřujeme punc se značkou Vídeňskou a punc s literami x'a
Zlatník Jan Bapt. Khíinischbauer (Kůuischbauer) šlechtic z Hohenrredu. nar. 1668 v Dol.

llakousích; zem'rel jakožto dvorní zlatník roku 1739. V klášteře Klosterneuburském chová se jiné
jeho výborně dílo, rovněž monstrance, jež však monstrance Loretánské ani zdaleka nedostihuje a
komposici svou zcela od ní se různí. ")

O dějinách vzniku monstrance Loretánské zachovalo se nam dosti zevrubných zpráv. Velko—

dušna a nesmírně stédrá dohrodéjka svatyně Loretánské. Ludmila Eva Františka hraběnka : Ko
lovrat rozená Hyserlova z Chodu ustanovila v závěti své ze dne 20. dubna r. 1695 především.

aby pro svatyni Loretánskou, kterouž učinila universální dědičkou svého jmění, pořízena byla
monstrance, jež sperky jejími mela byti ozdobena.")

Patron svatyně Loretanské, Václav Ferdinand hrabě : Lobkovic, obdržel o smrti hraběnky
z Kolovrat, mece-eby své. zprávu v Madridě, kdež tehdáž meěkal jakožto císařský vyslanec. Obdržev

pak i zprévu o poslední vůli její, neváhal vyplnili ihned co nejvěrněji veškeré ustanovení milo
vané své naeeelry-r především pak ustanovení v příčině monstrance pro svatyni Loretánskou.
Dalt vrchnímu regentu panství svých. Jindřichu Vendelinu Froidevalovi z Kaltenthalu, rozkaz. aby

odebral se do Vídně a tam. řídě se radou a dobrým zděním Filipa hr. z Dietrichsteins. s Ví

deůským dvorním klenotníkem Matyášem Stegnerem o zhotovení monstrance vyjednával a smlouvu
s ním uzavřel. Sám pak hr. Lobkovic psal hr. Dietrichsteinovi z Madridu dne 1. března 1696, a

v dopisu svém udával, jakým způsobem by monstrance provedena býti měla. M. Stegnerovi bylo

dle zvláštní specifikace dne 1. června 1699řodevzdiino 6568 démantů, jež dohromady vážily 786'l.

karatu a vesměs z majetku zesnulé hraběnky Kolovratové pocházely. Steguer užil z této bohatě
zasoby k ozdobě monstrance 6137 kůsů ve více 753% kar. a přidal k tomu ještě démant '/.kara
tový, tak že monstrance celkem čítala 6138 kusů") démantů, jež vážily 7557. karatu. ijlých
431 démantů, jež vážily 32V. karatu, přijal Stegner na srážku svého účtu. Úc'et jeho zní-l na

3005 zl. 34 kr. Veškerý démanty na monstranci byly ceněny na 46.080 zl.; nejdrahocennějsí z nich

") Srovn. Drain-Liu, .Goldsehvnleflearbeitenin den Regul. Chorhenenaílíte Kloeternenbnrg'. Text na str.
13.. vyobr. tab. XXVIII. b.

") .Und demnach dle gbttliche Ialeetlt im bocbwůrdlgeten Sacramento dea Alun allermůglleheter Bbr
vviírdig, ale vvillich. daaa nach meinem Toda der bontto—Kapelle eine Hanuman verscham und InIt melnen Kleino
dien und meinemWappen gealert werde, die allseit ohne Verlndernng alldorten also gulert bleren eoll."

") I'Ii opnvě roku 1882 konaně napočítdno bylo vlak 6272 dementů.
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na 3000 zl. Patronn Loretánské svatyně nebylo popřáno pokochati se pohledem na krásné dílo; ze
mřelt na zpáteční cestě ze Španěl v Italii dne 8. října r. 1697. Do Prahy přivezla monstranci te

prve r. 1699 vdova jeho Marie Žoíie hr. : Lobkovic roz. hr. Dietrichsteinové z Vídně v průvodu

pěti jízdných vojákův. jejž jí válečná rada k ochraně byla přidala.") Roku 1882 byla monstrance
pečlivě obnovena c. k. dvorním klenotníkem V. anmlem. jenž pod nápis původcův monstrance
připojil nápis: „Renovirt von W. Hummel. k. k. Hofjuvvelier in Prag 1882“

Tab XV.

Monstrance vValdňtýnská'.

Monstrance tato, 845 cm. vys. a 40 cm. sir.. zhotovena jest z pozlaceného stříbra a jest

drahokamy bohatě posazena. Noha pokryta jest vkusným dekorem páskovým a muslovým. mezi
nímž na přední straně nalézá se na ellipsovité destičce malovaný obrázek P. Marie Loretánské,

a na zadní straně na podobné destičce malovaný dvojznak donátorky, hraběnky Markéty : Vald
čtýna. roz. hr. Černínovy z Chudenic. Z prostřed nohy zvedá se oblá část. jakožto počátek stvolu.

Zakončena jest osmihranným profilovnným článkem, na němž stojí ciselovaná soška patriarchy

Abrahama. který tu zastupuje vlastní stvol monstrance. Abraham jest tu znázorněn jako stařec
s dlouhým vousem, jenž má turban na hlavě a dlouhou. až k zemi splývající řízou jest oděn.

Uprostřed nohou jeho vyrůstá lístkový kmen. jenž pod prsoma ve dví se dělí; každou ze dvou
větvic drží patriarcha svýma rukama. Větvice ty pnou se výše a zakončeny jsou velikými květy;
na jednom z těchto květů jest tepaná. drobná postava sv. Anny, na druhém sv. Jachyma. Svaté
tyto postavičky nalézají se s obou stran střední oválovité části a jsou znázorněny se sepjatýma
rukama. jako by nejsv. Svátost adorovaly. Kolkolem střední části vinou se útlé větvice s lístky
i květy, jakož i pásky posázené drahokamy; pásky tyto splětají se nahoře ve veliký monogram
marianský. Pod střední částí mezi oběma zmíněnými květy jest umístěn na smaltu malovaný

a drahokamy obklopený obrázek. představující v malém měřítku obraz na hlavním oltáři kostela
Loretánského se nalézající. Pozadí monstrance tvoří věnec paprsků. Lunula posázena jest hojnými
drahokamy. Monstrance tato pochází z r. 1718.

Tab. XVI.

Monstranoo a věncem hlohovým.

Zlatá tato monstrance jest 57 cm. vys. a 26 cm. ěir. Noha oválová. vkusně protilovaná
ozdobena jest na hořejší straně zpředu a po stranách na smaltu malovanými obrázky (]. Obětování

P. Marie. 2. Zvěstování P. M., 3. Obřezání Páně); vzadu jest tepaný relief P. Marie Loretánské.
Nodus má podobu trojboké barokní vásy, jejíž boky nahoře uprostřed andílčími hlavinkami jsou

ozdobeny. Nad tímto nodem jest nodns jiný. jenž má tvar zploštělého síeroidu. Z toho nodu vyrůstá
dole vydutý a prsténcem zdobený stvol rytbou akanthových listů okrášleny'. Stvol tento nese ellipso
vitý, hlazeným topasem pokrytý střed, obklopený nejdříve věncem perlovým, dále věncem malých

") Srovn. In:; Dvořák, Iaría Loretto am Hrndnchln zn Prag 57. 62—65; tyl. Seznam pokladnice
n Panny Iarlo loretánská v Praze na Hradčanech, 89—40.
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pluménků a posléze širokou plochou tepanou, z níž vybíhají řídké symetricky rozložené paprsky na

všechny strany.

Na tepané té ploše spatřujeme v rozvilinovém dekoru rostlinném poprsní postavy Boha Otce,

pod nímž holubice se vznáší, a několika světců a světic; jsou to zejména: sv. Anna a P. Marií a

Ježíškem, naproti sv. Josef. níže sv. Alžběta se sv. Janem, naproti Zachariáš, nejdoleji P. Maria
se sepjatyma rukama. Krajnímí paprsky propleten jest hlohový věnec, jehož lístky jsou : tmavo
zeleného smaltu a plody zastupují zde veliké červené korály s malými perličkami nahoře. Nejvýše

vyniká dvojitý kříž ametysty posáZený. V zarlu pod lunulou patrny jsou dvě puncované skupinky

drobnych písmen: ";“ a VW„"),mimo to pak nápis HER GOTT STEHE MIR BEY FRVE VND
SPM-IT BIS ALL: MEIN TllUN BIN ENDE HAT ZV GROSER LOB GOTTES VND EHRE
lill-ISl-ZMONSTRANZEN GESHENKETH.

Tab. XVII., XYlll.

)lonstrauee prstenová.

Monstrance tato, z pozlaceného stříbra zhotovená, jest tll'ó cm. vysoká. Noha oválová,

:ilí—z')cm. šir.. jest mírně ve čtyři segmenty vypuklá a stuhovým ornamentem pokrytá, mezi nímž

nunytovány jsou části bývalých šperků: obdélníkové sponky v obrubách íilígránových, pocházející
nepochybně z bývalých korálových nebo perlových sůůr; na některých z nich jsou na smaltu anebo
na pergamenu pod sklem malované obrázky svatých; dva z nich jsou smaltové relieíy sv. Jeronyma

a sv. Máří Magdaleny. Oblý z počátku stvol přechází uprostřed v trojboký, na způsob barokní

vásy upravený nodus, na jehož rozích sedí tři drobní andílci s odznaky víry, naděje a lásky. Střední
schránka na sanctissimum obklopena jest barokně zprohýbaným rámcem, z něhož vyslehují plameny.
Na rámci jest dvanácte karneolových kamejí s výtečně vyrytými drobnými podobiznami císařů
římsko-německých z rodu Habsburského od Rudolfa I. až po Ferdinanda II. Mimo tyto kameje

zdobí rámec tento více jiných drahokamů a součástí šperkovjch, jako démantovýeh broží a j.;
ve dvou brožích jsou drobounké podobizny na pergamenu malované. Dále od rámce toho a za řadou

krátkých plamenů z něho vybíhajících jest druhý rámec ze značně zprohýbauých součástí ornamen
tálních složený a množstvím šperků, z nichž přemnohé nevšední vkusnosti se vyznamenávají, ově

šený. Nahoře nad středem jest pěkně upravený baldachýnek, jehož střapci ověsená stříěka vybíhá

nejvýše v křížek démanty posázený. Pod baldachýnem jest tepané poprsí Boha Otce, jenž drží v le
vici za hořejší křížek poměrně velkou zeměkouli translucidnim tmavomodrým smaltem potaženou,
a v pravici má žezlo, jímž dolů ukazuje. Sedí v oblacích, na nichž se pod ním vznáál holubice ozářena

paprsky z démantův. Po obou stranách baldachynu stojí na konsolkách s druhým rámcem organicky

spojených po vásičce s kyticí pěkně barevně smaltovanou. Od středu jde v pozadí slunce paprsků.
na nichž spatřují se dvě celé andělské postavy a několik andílěích hlavinek v obláčcích. Na okraji

nohy slabými tečkami vypuncováu nápis: GMACHT WORDEN PEI FRANZ MICHAEL REDTLMEIR
lN PRAG ' ANNO l748.") Šperky na moustrauci té. za ozdoby upotřebené. jsou ováem většinou
renaissanční.

") Snad zuaěka Petra Wintera (1- 1702), zlatníka v Augipurku. Srovnej Rosenberg. Der Goldschmiede
Merkzeichen str. 67.

“) Srvn. Hu: Dvořák, Seznam pokladnice, str. 31., kdež udává se r. 1728 místo 1148. — O Bedelmayerovi
srov. l'an. arch. VII. (l896) ||. 145.



Tab. XIX.

Ozdobné korunky na sousoší P. Maríe s Jesulžtkem.

V pokladnici chová se několik pěkně pracovnných korun; vždy dvě a dvě jsou v celku

stejným způsobem provedeny, ale v nestejném měřítku, jelikož větší určena jest pro sochu P. Marie
a menší pro sošku Ježíškovu. Podévšme tu popis oněch korun, jež na tab. XIX. jsou zobrazeny.

]. Koruna (255 cm. vys., 116 cm. šir.). jejíž dolejší obruč ozdobena jest při ob0u okra
jích pásem perel, mezi nimiž jest řada diamantů osazených ve stříbrných, na způsob poupat zíor
mívaných lůžkůch. Z této obruče vyrůstá nahoře osm barokních listů, z nichž vždy čtyři a čtyři

střídavě různé jsou formy; tři přední z nich ozdobeny jsou drahokamy. Obě postranice, jakož

i pas střední, jež sametový klobouk obklopují, jsou okrášleny siiůrkami perlovými v monogram
Marianský a růžice spletenými. Ke koruně této náleží menší korunka Iti-5 cm. vys. a 7-5 cm. šir.
(na tab. stranou pod korunou větší zobrazená), stejně celkem úpravy.

2. Kamna, 31 cm. vys., dol. prům. 11 cm., z pozlaceného stříbra, posázená hojně křistaly

a topasy. Dolejší obruč ozdobena jest řadou velikych křišťálů, mezi nimiž \! předu umístěn smaragd.

Nad obručí spatřujeme barokní lupeny, z nichž pět předních nese po jednom velkém drahokamu;
lupen střední ozdoben jest srdcovitou záhuědou. llnřejší stranice a střední pas ozdobeny jsou
vinoucími se řadami křišťálů, vsazených do kovovych rámců. Značka Malostranská s letopočtem

1723 a punc zlatníkův LL, t. j. Leopold Líchlenachopf. Menší korunka jest podobne formována
a rovněž tek označena; toliko drahokamy jsou na ni poněkud jinak rozloženy.

3. Koruna, 30 cm. vys., dol. prům. 105 cm. Dolejší obruč posazena jest sedmi stejně pra
eovanými zlatými. z části různobarevné smaltovanými vkusnými skvosty, uprostřed nichž osazeny

jsou drahokamy s dvěma perlami po stranžch. Z obroučky vyrůstá osm lupenů v před zahnutých.
střídavě větších a menších; pět předních listů ozdobeno jest připevněnými zlatými ornamenty
různobarevným smaltem, drahokamy i perlami okrůšlenými. Na předním lupenu smaltovaná složka

písmen VA L 8 (?). Za řadou těchto vkusných listů nalézají se dva veliké vyduté lupeny, obě
strany sametového klobouku kryjící a v předu rovněž skvosty posázené. Středem pak přepnut
jest plšt, jehož přední strana podobně jest vyzdobena. a jenž nejvyše nese jablko, do něhož vsazen
jest uprostřed veliký křišťál, ze kterého vybíhů čtvero mírně smaltovaných větvicovitých lupénků;

do jablka tohoto usazen nahoře kříž v předu křišůlovymi destičkami, v zadu vkusně provede

nými, smaltovanými kvítky ozdobený. Na zadním lupenu značky nedosti zřetelné, z nich jedna

jak se zda. obsahuje písmeno P, a druhé písmena '...

Menší korunka. 22 cm. vys., 8 cm. dol. prům. jest zcela stejně aranžovana, a to v celku
i v detailech, toliko poněkud odchylné jest ornamentace hořejších partií. Jablko ozdobeno jest
smaltovou kyticí se čtyřmi perlami, n na zadní straně vsazeného do něho křížku jsou drobné
emailované nástroje umučení Pšně.



Tab. XX.

Miska ze stříbra tepaná.

Miska tato jest okrouhlá. mírně prohloubena, 16 cm. v průměru měřící. Na okraji akan

thové rozvillny listové, v prohloubeněm středu žena na drnu pod keřem sedící s nahým dítkem
v klíně. U nohou jejích sedí nahy hošík. po straně stojí dvě malé dítky se objímající. Značka

Augšpurská a punc s písmenami I L. t. j. nepochybně Augšpurský zlatník Jan Laulterer (1' 1718).
V pokladu nalézají se ještě četné jiné práce tohoto rázu: vasy, lampy a pod., jez vesměs

sloužiti mají k ozdobě oltáře v Loretánské kapli, a jsou vesměs stejného původu.

Tab. XXI.

Meění roucho, applikací ozdobené.

Kasule tato zhotovena jest z bílého grogrěnu. Výška zadní polovice obnáší IO cm. šířka

037cm. V předu jest roucho basovitě vykrojeno. Po celé ploše rozložen jest renaissančně jeětě

atylísovany ornament rostlinný: větvice s listy a květy, rozvrženy ve tři obdélníkové, souběžně
kolmo upravené skupiny. nahoře přeloženou .kappon' nkončené. Vyšívání to provedeno jest tech—
nikou applikační: ornamentální součástky jsou totiž vystřlháuy z brokátu a aksamitu, jihož barva
jest dle potřeby měněna, na plochu kasule nasity a zlatými sněrkami obroubeny. Ve střední skn

pině. symetricky po způsobu stýkajících se kytic. pentlemi převánny'ch. aranžované, převládá barva

aksamitu sytě zelená; po stranách pak, jichž ornament upraven jako pokračující zprohybaná vě
tévka, užito mírných barev jasných. Ornament orám0všn jest zlutou krajkou. Značnou tuhost orna

mentu. zajisté technikou zaviněny. libé zakrývá dosti lahodná harmonie upotřebcných barev. Pů
vodem avym hlásí se kasule tato ještě do XVII. stol.

Tab. XXII.. XXIII.

Roucha pro sochu ?. Marie, vyšívané slamínou.

Velice zajímavá jsou tato roucha uejen vyšívacím materiálem, nýbrž i vkusnou, jestě

renaissanční stilisací svou. Z konce XVII. stol. (Jedno z nich darováno jakožto vlastní práce
r. 1655. hraběnkou Isabelou z Trautmansdoríu rozenou z Lobkovic.)

Tab. XXIV., XXV.

láasnle ozdobně vyěívaně.

Z přehojné zásoby mešních rouch, namnoze velmi nádherných sic. avšak ne vždy umělecky

cenných. při jichž hotovení upotřebeno hojně i barokních a rokokovych součástí krojových, vynikají
vkusem zejména dvě kasnle:

l. Kasa/e ze zarůžovělého, zlatým ornamentem protkávaněho brokátu. Střední pruh (125 cm.
dlouhý. 25 cm. aiu) zhotoven jest : červeného aksamitu a ozdoben relieíovým vyěíváním rostlin
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ným, jež provedeno jest zlatem. perlami a drahokamy. Obzvlást bohatě proveden jest monogram
Marianský v hořejší třetině ornamentu umístěný. (Druhá pol. XVII. stol.) Pokladu jej darovala
zakladatelka Benigna z Lobkovic.

2. Koule ze stříbrného a světle modrého brokátu, listy a kvítky ozdobeněho. Střed 23 cm.
šir. zhotoven jest z červeného aksamitu n pokryt krásným, mírně vypuklým zlatým vyšíváním rost
linným. (Počátek století XVIII.)

Tab. XXVl.

Pluvíál bohatě vyšívaný.

Pluviál tento zhotoven jeot z látky bílé, pestrými květy pošité (vyšívání přeneseno bylo
v novější době na novou látku). Pás 31 cm. šir. jest z červeného atlasu a pošit jest zlatým ba
rokním ornamentem, rovněž tak i kappa. Přeska pěkně komponovaná ozdobena jest uprostřed
andílěí hlavou. Konec XVII. stol.

T a b. XXVII.

litry.

V pokladnici zdejší vylošeny jsou tři mitry biskupské, zlatým vyšiváním ozdobené, z nichž
dvě umělecky přece poněkud zajímavější reprodukujeme.

]. mitra 896 cm vys., 33 cm široká, z bílého damašku, střídmou, zlatem vyšitou obrubou
arabeskového rázu a Marianským monogramem (po obou stranách) ozdobená, vyniká po celém
okraji na obou stranách rozsázenými šperkovými agraílami ze zlata černě niellovaného a brilianty
s perlami okrášleuého. Jest to dar kardinála Harracha (? 1667.)

2. mitra z bílého grogrénu, 3913 cm vys., 31 cm široká, jejíz celý povrch zaujímá rost

linný rozvinutý ornament, zlatými nitěmi vypoukle vyšívaný. Mezi vyšíváním vloženy jsou sem tam
perly a imitované drahokamy. Na přední straně upraven ve středu vyšívání ozářený monogram
M B A. Mitru tuto daroval pokladu arcibiskup pražský Jan Bedřich hrabě Valdštýn (1- [GQ-í.)

Pár pontifikálních rukavic — patrně příslušenstvímitry Valdštýnovy— z neobar
veného hedvábí upletených, ozdobeno jest drobounkým propletavým vyšíváním ze zlata.

Tab. XXVIII.

Antependíum s ozdobami ze stříbra tepanýmí.

Antependium jest 212 m. dlouhé a 095 m. široké v dubovém, jednoduše proíilovaněm rámci.
Deska prkenná povlečena jest červenou hedvábnou látkou rostlinným motivem ozdobenou. Na ní
jsou k desce přibity ozdoby ze stříbra tepané. Nejvýše čtyři stylisovaně ornamenty rostlinné,

: nich! vždy dva a dva stejně symetricky po obou stranách středu jsou rozloženy. Níže uprostřed

jakožto hlavní ozdoba ellipsovitý relief představující .Seslání Ducha sv.', kolem něhož barokně
zprohýbané stuhy v dekor rostlinný přecházející. Po obou stranách ve stejně upravených kartuších
stříbrné polovypukliny bez střibrněho pozadí. jez tudíž tvoří látka podkladu-. v kartuši pravé
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..Z mrtvých vstaní Péně', vlevé „Proměnění Péně'. Nad prostředním reliefem andílčí hlavinka. Vše
vesměs velmi ušlechtile tepano. Na reliefu prostředním nedosti zřetelnš značka Malostranskí a
písmena GZ; jsou to začáteční písmena Malostranského zlatníka Jiřího chlem. Zdařili tato price,
jejímuž dojmu na závadu jest kvítkovaný podklad a rovné porty plochu dělící. pochazi : poutku
xvm. stol.")

Tab. XXIX.

Skříň zřícenínovým mramorem vyzdobené.

Skříň tato poutá pozornost naši ne tak vkusností celkovou. jako spíše apartnoatí svojí
výzdoby a nekterymi pěknými jednotlivostmi. Dlátu řezbářskému ponechtna tu úloha velice malé:

pouze akrovné ornamentace uejhlavnějších profilů a výběžků okrajních byla mu svěřena. A hlavním
motivem řezbářské této výzdoby jsou různě formované karyatidy. podané v proíilu i en face
a v barokní tvary listové vybíhající. Největší část černě natřené plochy vyhrazena byti musila.
k umístění malych tabulek šedého leštěného mramoru, jehož hnědé iilovaní v časti spodní činí
dojem fantastických ruin. Destičky ty zasazeny jsou ve zlacené vlnitě vroubkovaně rimečky. Jimi

docíleno ozloby sice okázalé, nicméně dosti jednotvárné; ha na některých místech (zejména v par
tiích okrajových) byly obdélné :: čtvercové mramorové destičky umístěny zcela nevhodně. Vkuanou
formou vj'znamena'vů se jemné zlacené kování skříně; zejména štítky klíčové otvory zdobící při

vší své nehledané prostotě velmi se povedly. K otázce, kdy asi skřín tato byla zhotovena, odpo

vídají nám tvary její samy velice vy'mluvné: jest to druhé pol. XVII. stol. Pokladu darovlna : po
zůstalosti Ludmily Evy hraběnky : Kolovrat (1- 1695).

XXX.

Křeslo pontílikalní.

Při tomto objektu, z konce XVII. století pocházejícím, jest zajimava zejména raftinované
ornamentace vyřezávaných a pozlacených častí malými výplněmi pestře na dřevě samém tak malo

vanými, aby z povzdilí činily dojem plošek emailovaných. Jinak křeslo toto ani v celku ani

v částech přiliš nevyniki; nejzdařileji jest řezana část nejhořejší. okřídlenou andílčí hlavou ozdo

bená. K pokrytí vycpaných částí křesla užito pěkně vzorkovaného zeleného damasku.

") Dvořák. 0. e. atr. 4l. uvadí antependlnm toto lakoito dar Viléma Alberta Krakovakého : Kolovnt,
ieni prý je dal v r. 1689 u 768 zl. :hotnvlti.
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