
. Smrti Tanec.

Od

\V á 1 \v H a n y.

(Cteno we slironiáždéní filologické sekcí dne 28. erwna 1843.)

Ped nkolika lety kaupil sem aneb ratlôji wlastnè wvmènil s piplacením nkolika

zlat voll za samotný Smrti Tanec pro Františka lirabte z Šternberka knihu, w níž nade-

psané kusy se nacházejí, také i proto, že nkdy w Šternberských rukau bvla, jakož nápis

Ex Bibliotheca lllmi. Dni. Dni. Ii,^natij Caroli .S. R. I. Comitis de Sternberg na tituli swdí,

kterážto bibliotéka pozdji blibeinm darowána po zrušení kláštera w universitétní piwt-

Icna bvla. Na druhém listu stojí psáno: Bibliothecae PF'. Hibernorum ad S. Ambrosium

Pragae sub lit. H. 8°. 4"9. Zdá se že zapisovatelé universitní knihowny bžn jen na pr«ní

kus se podíwali, siceby \1 mezi duplikáty do weejné prodaje bvla nepišla, powídám jen

bžn, nebo ani prwiíího kusu se od icta l.ó6i w universitétní knihown nenachází (maji

jen prwní tisk .), tím mén druhVch dwau, kteréž pokudž mi známo, posud jediní jsau;

a proto sem jí také wymniti neomeškal. Díwe ješt ji míwal jak na tituli i na prwnim

prázdném listu napsi'mo stojí: »Zjkmund Trzebcchowsky« nad tím pak ješt pipsáno jest :

»Leta . Tuto knjhu darowal sem Panu Bratru memu nijlemu na dokazanj lásky bratrské

A na gcho na ne/.ber!nau žádost a to den S. Šebestiána a Ffabiana a to na Trzcboni na

wicznau památku. « Pak jinau rukau pod tím: »a ga gi doslal od P. Tomasse za ginau knihu

M. Czernowsky.« Po smrti Františka hrabte z Šternberka dostala se s jinými eskými kni-

hami do knihowny knížat z Lobkowic w Praze, kdež se posawád nachází.

Knijha Erasma Roterodamského, w kteréž gednomu každému Kestianskéniu Cžlo-

wku nauenij v napop.ienutij se dáuá, vakby se Smrti hotowiti ml.

W sedmi ádcích, prwní, tetí, ctwi tý a sedmý cerwetiý, druhý, pátý a šestý erný.

Dewoezha, znak smrti piedstawujíci, pod nim Leiha. iM. D. L\!ÍI. ern tištná

jiný wýtisk zawazuje do dewotisku a sice erwen Letha. M. D. LXíllI.

Na drul)é stran jest znak Lobkowický wšak rozdílné dewoezby, prwního wydání

bachratjší, druhého aullejši s jinými rozlinými ozdobami. Na druhem list píípis: Wysoce
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Vrozenému Pánu, Panu lanowi naystaršymu z Lobkowic a na Zbiroze a Tonice *) INavwy/,-

svrnu HofFniislru králowstwij Czeského Panu wždycky niilostiw a laskaw prizniwemu **)

geho milosti, služby swé we wšem hotowé, se wšý vpimnostij wzkazugice ***), na Pánu

Hobu dlaubébo zdrawij, y giného wšebo dobrého žádagij.

My zde nad tímto wûbec dosti známvm spisem zdržowati se nebudeni, odwoláwajíce

se na Literaturu Tance Smrti ^Literatur der Tcdtentanzev^ w bibliografickém asopisu y^Sera-

peumn w Lipšte IS-iO. str. 241., poukážem toliko, ehož posud známo nebylo, že i w ce-

šliné dwojí wydání a sice od léta löG3 a 1504 máme, Procházkowa wydání 1"86, ponéwadž

opustiw wlastnè Smrti Tanec s obrázky i werši, jen knihu Erazina Roterodamského dáwa,

sem ani nepotahujíce, Dvva zcela rozdílné na médi ryté obrázky, as s konce sedmnáctého

wèku má Perucky pan fará Häuser na Strahovv s následujícími nápisy: 1. Smrt apalykarz.

Mors apothekarius. Pokudž jistie umiti mass. Proti smrti liku nemass. Contra vim mortis

INullum est medicamen in hortis. 2. Mors viniíor. Smrt winarz. Maturura premitur. Jak

dozrálo tak se tlaczi, Nech jsau Pani neb Sedlaczi.

A plny titul našich starých tiskw této knihy, jakož i titul dedikaní s jich rzno-

slowím, postawili sme swrchu. Obsahuje pak jak jedna tak druhá edice 183 listy bez pozna-

ení stránek od A. 1 do Z iij vv malé 8ce. Mimo podobné prawopisné zmnv jakž sme je

tituli dodikacním wytknuíi. kteréž po celé knize jdau, jest i rozdíl wydání na obrázcích

patin: tak má prwní obrázek prwního wydání nápis s odstawným znamením »^Stworenij

•Swela«, druhého wydání ^ Swèta stworenij. W prwním wvdání citací nad obrázky jewí

se s odslawníkem osmá na listu iiij obrácené strany Eklezy^stykus X.), dewálá . v,

dwanáctá 1j. ví obr., tíináctá vij a šestnáctá viij obracená. Kdežto w druhém wydání

až do šesté ß iij obrácené poínaje skoro wšecky odstawníkem, mimo tiidcálau * obr.,

tyiidcátau druhau D 5. obr., tvidcátau šestau, sedniau, osniau a padesálau druhau E 2

obr. opalieny jsau.

*) Toí-iiijc, Aiiywví^ýiiiu. "j Pijziiiwmu. ***) Vpijmnostij wzkazuijcn.
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