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„U nás pravda po zákonu svatu“

„U nás pravda
po zákonu svatu“

Naš i publikaci otevı́rá me verš em z Rukopisu zelenohorské ho.
Zá mě rně . Vž dyť dvě stě let trvá hledá nı́ pravdy o stá ř ı́ Rukopisů krá lové dvorské ho a zelenohorské ho a dosud jsme se
pravdy o nich nedoč kali. Vě tš inový ná zor o RKZ, který naleznete v kaž dé populá rnı́ knize č i uč ebnici, ř ı́ká , ž e jsou to falza
z poč átku 19. stoletı́, které ve vlastenecké m nadš enı́ nejen
sepsali, ale – dı́ky pově stný m zlatý m č eský m ruká m – jako
stř edově ce se tvá ř ıć ı́ pergamenový rukopis vyrobili Vá clav
Hanka a společ nı́ci (takový rafinovaný postup by mimochodem nemě l nikde na svě tě obdoby). Touto publikacı́ bychom
rá di uká zali, ž e situace tak př ım
́ oč ará nenı́ a ž e tento ná zor
petrifikovaný kvů li ú ř ednı́mu rozhodnutı́ z konce 19. stoletı́
stojı́ na vı́ce než vratký ch nohou. O tom svě dč ı́ i nové poznatky,
které byly o RKZ zı́ská ny v prů bě hu minulý ch desetiletı́ a které
zde rovně ž prezentujeme.
Tato publikace je zá mě rně pojata jako populá rně -nauč ná .
Má př iné st i velmi nepouč ené mu č tená ř i, který o Rukopisech
kdysi kdesi ně co slyš el, zá kladnı́ informace o tom, co jsou to
vlastně ty Rukopisy, jaký je jejich vý znam a jaké skuteč nosti
svě dč ı́ o tom, ž e nejsou novově ký mi padě lky.
Knihu proto otevı́rajı́ texty samotný ch RKZ, př ič emž si
č tená ř mů ž e vyzkouš et i to, jak se luš tı́ stř edově ký rukopis.
V př ıp
́ adě Rukopisu zelenohorské ho je k dispozici nejen pů vodnı́ text, ale i př eklad do modernı́ č eš tiny. U Rukopisu
krá lové dvorské ho, jehož staroč eš tina je lé pe srozumitelná ,
napomů ž e porozumě nı́ slovnı́ček staroč eský ch vý razů .
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Dalš ı́ kapitola ukazuje vý znam, jaký mě ly Rukopisy pro
č eskou kulturu 19. stoletı,́ kdy inspirovaly vý znamná vý tvarná , hudebnı́ i literá rnı́ dıĺa, která majı́ podnes co ř ıći.
Prů bě h sporu o stá ř ı́ RKZ struč ně shrnuje kapitola Dvě
století sporu o RKZ, která se také vě nuje sdruž enı́ obrá nců
České společnosti rukopisné.
Ná sledujıćı́ kapitola je vě nová na estetické hodnotě textů
RKZ a má uká zat nemož nost toho, ž e by autorem obou dě l byla
jedna osoba v jedné době , protož e pıśně Rukopisů vznikaly
v prů bě hu ně kolika stoletı.́
I když je dalš ı́ kapitola lingvisticky zamě řená , nalezne v nı́
zvıd
́ avý č tená ř ř adu zajım
́ avý ch informacı,́ protož e studium
staroč eš tiny RKZ bylo a je v centru pozornosti humanitnıćh
vě d, jejichž vě tš inový ná zor je v neprospě ch stá ř ı́ Rukopisů .
Rá di bychom v té to kapitole uká zali, ž e otá zka nenı́ jednoznač ná .
Př edposlednı́ kapitola ukazuje, jakou roli ve sporu o pravost Rukopisů sehrá vá historie a historici.
Koneč ně poslednı́ kapitola se vě nuje má lo zná mé č ásti
Rukopisné ho sporu, a sice jejich hmotné podstatě a tomu, jak
jejı́ prů zkum svě dč ı́ pro vysoké stá ř ı́ RKZ.
Autorkou kapitol o estetice a jazykově dě Rukopisů je
Mgr. Dana Mentzlová , kapitolu o roli historie a historiků
př ipravil Ing. Jiř ı́ Urban. Mgr. Jakub Zytek, M.Phil., je autorem
novoč eské ho př ekladu Rukopisu zelenohorské ho. Ostatnı́
č ásti knihy pak př ipravil RNDr. Karel Nesmě rá k, Ph.D.
Publikaci vě nujeme 200. vý roč ı́ ná lezu oboru Rukopisů , ale
zejmé na tě m badatelů m, kteř ı́ př i hledá nı́ pravdy neodmıt́ajı́
diskusi.
autoř i
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Rukopis zelenohorský

Rukopis
zelenohorský

Rukopis zelenohorský byl nalezen na podzim roku 1817 na
zá mku Zelená Hora u Nepomuku zá mecký m ú ř ednık
́ em Josefem Ková ř em, který jej o rok pozdě ji, v listopadu 1818,
anonymně zaslal jako dar pro nově zř ıźené Museum krá lovstvı́ Ceské ho (dneš nı́ Ná rodnı́ muzeum). Proto nebylo dlouho
zná mo, odkud rukopis pochá zı,́ a byl podle své ho obsahu
nazý vá n Libušin soud. Teprve roku 1859 zjistil Vá clav Vladivoj
Tomek mıśto ná lezu a rukopis se zač al označ ovat jako Rukopis
zelenohorský. Dodnes je ve sbıŕká ch Ná rodnıh
́ o muzea v Praze.
Rukopis tvoř ı́ dva pergamenové dvoulisty, tedy osm stran
textu, dvoulist má rozmě ry 22×16 cm. Kromě pá té strany se
17 ř ádky je na strá nce vž dy 16 ř ádků textu. Bě žný text je psá n
inkoustem dnes zelené barvy. Text je ozdoben č tyř mi č ervený mi iniciá lami a ř adou č ervený ch majuskulı́ (velká pıśmena).
V textu se rovně ž hojně vyskytujı́ č ervené znač ky stá le nezná mé ho ú č elu. Pro snadně jš ı́ č tenı́ má rukopis č erveně obtaž ené
dř ık
́ y poč áteč nıćh pıśmen ně který ch slov, neboť je psá n bez
mezer.
V rukopise se zachovaly dva zlomky pıśnı,́ dnes nazý vané
Sněmy a Libušin soud. Dě j obou se klade do 8. stoletı,́ fyzický
zá pis na pergamen do 13. stoletı.́

Nález

Vzhled

Obsah
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Zkuste si sami přečíst
Rukopis zelenohorský, fol. 1v
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Rukopis zelenohorský

a jeho přesný (transliterovaný) přepis

1

obihiazuodinemutilak

2

egdiſeuaditarodnab

3

ratrirodnabratriode

4

diniotneuaditaſecru

5

tomezuſobuLutihrud

6

oſnaotauecriuenaotave

7

C

8
9

Text RZ je psán bez
mezer, pro lepší
orientaci označil
písař počáteční
písmena slov
proškrtnutím
červenou barvou
(v přepisu znázorněno tučným
písmem).

riuezlatonoſneſta
glauhrabernaradb

uzehladneobabratriob

10

aclenouicarodaſtara

11

tetuipopelouaienſep

12

deſplekiſcehouimiuſeſ

13

eſirneulaſtipſtrirekip

14

leteſedruſnaulaſtouic

15

apleteſeototauicriuiſe

16

denaokencerozloſito

V textu RZ je, jako
v jiných středověkých rukopisech,
používáno pro
některé skupiny
písmen zkratek, zde
p = pri, pre.
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Sněmy jsou
pouhým závěrem
písně, která se
v celku nedochovala. Ve zlomku se
popisuje způsob
společné správy
rodového majetku
a volba nové hlavy
rodu.

Sněmy – staročeský text

5

Libušin soud líčí
rozsouzení dvou
bratří Chrudoše a
Štáhlava o dědictví
po jejich otci Klenovici. Chrudoš si
nárokuje celé
dědictví. Spor
rozhodne kněžna
Libuše na zasedání zemského
sněmu na Vyšehradě: bratři mají
dědictví spravovat
společně.
Nespokojený
Chrudoš však
kněžnu urazí a ta
se vzdává soudnictví a vyzývá
sněm k volbě
vladaře. Píseň je
zachována bez
závěru.

Vš ak ot své j č eledi vojevodı,́
muž ie paš ú, ž eň i ruby strojá .
I umre-li glava č eledina,
dě ti vsě tu sbož iem v jedno vladú ,
vladyku si z roda vyberú ce,
ký plezně dle v sně my slavny chodı,́
chodı́ s kmetmi, s lechy, vladykami.
Vstachu kmetie, leš i i vladyky,
pochvá lichu pravdu po zá konu.

Libušin soud – staročeský text

5

10

15

Aj, Vletavo, č e mú tıś̌i vodu,
č e mú tıś̌i vodu striebropě nú ?
Za tě lú tá rozvlajá š e bú ra
sesypavš i tuč u š ira neba,
oplá kavš i glavy gor zelený ch,
vyplaká vš i zlatopieskú glinu?
Kako bych já z vody nemú tila,
kegdy sě vadıt́a rodná bratry,
rodná bratry o dě diny otné .
Vadıt́a sě kruto mezu sobú :
lú tý Chrudoš na Otavě krivě ,
na Otavě krivě , zlatonosně ;
Staglav chraber na Radbuzě chladně .
Oba bratry, oba Klenovica,
roda stara tetvy Popelova,
jenž e pride s pleky s Cechový mi
v siež e ž ıŕné vlasti prě s tri rě ky.

Rukopis zelenohorský

Sněmy – novočeský překlad

5

Kaž dý otec svoji č eleď vede,
muž i pasou, ž nou i kmeny rubou;
a zemř e-li hlava nad č eledı,́
vš echny dě ti jmě nım
́ v jedno vlá dnou,
vladyku si z rodu vybıŕajı,́
jenž , když tř eba, v slavné sně my chodı,́
chodı́ s kmety, lechy i s vladyky.
Vstali kmeti, leš i, vladykové ,
a stvrdili prá vo po zá konu.

Libušin soud – novočeský překlad

5

10

15

Aj, Vltavo, proč kalıś̌ svou vodu,
proč kalıś̌ svou vodu stř ıb
́ ropě nnou?
Zdaž tě prudká rozč eř ila bouř e,
sesbıŕavš ı́ mrač na s š irý ch nebes,
oplá chnuvš ı́ hlavy hor zelený ch,
vyplavivš ı́ zlatozrnou hlın
́ u?
Ach, jak bych já vody nekalila,
když se vadı́ tu dva rodnı́ bratř i,
rodnı́ bratř i o dě dictvı́ otců .
Vadı́ se dva krutě mezi sebou:
prudký Chrudoš na Otavě kř ivé ,
na Otavě kř ivé , zlatonosné ;
Stahlav chrabrý na Radbuze chladné .
Oba bratř i, oba Klenovici
ze staré ho rodu Popelova,
který př iš el s pluky s Cechový mi
v tuto ú rodnou zem př es tř i ř eky.

9

Tento překlad RZ
do moderní češtiny je založen na
výsledcích rukopisného bádání a
usiluje o to, aby
dnešní čtenář
mohl vnímat text
RZ pokud možno
jako poprvé, bez
příměsi nežádoucích kontextů.
Překlad se snaží
zachovat plnovýznamovost
originálu, včetně
jazykových, stylových, zvukových a
jiných kvalit textu.
Zároveň překladatel usiluje
o maximální
sdělnost a srozumitelnost textu
nového.
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Priletieš e druž ná vlastovica,
priletieš e ot Otavy krivy,
sě de na oké nce rozlož ito
v Lubuš ině otně zlatě siedle,
siedle otně , svě tě Vyš egradě .
Bě duje i narık
́ aje mú tno.
Kdy se slyš e jejú rodná sestra,
rodná sestra v Lubuš ině dvorě ,
sprosi kně žnu utr Vyš egradě
na popravu ustaviti pravdu
i pognati bratry jejá oba
i sú diti ima po zá konu.
Ká ž e kně žna vypraviti posly:
po Sutoslav ot Lubicě bielé ,
idě že sú dú braviny unie,
po Lutobor s Dobroslavska chlemca,
idě že Orlicu Labe pije,
po Ratibor ot gor Krekonoš ı,́
idě že Trut pogubi saň lú tú ,
po Radovan ot Kamena Mosta,
po Jarož ir ot Bred vletorě čný ch,
po Strě zibor ot Sá zavy ladny,
po Samorod se Mž ě striebronosné ,
po vsie kmety, lechy i vladyky,
i po Chrudoš , i po Staglav, bratry
rozvadě ma o dě diny otné .
Kda sě sně chu leš i i vladyky
v Vyš egradě – – –
proknı́ stú pi rozenia dle své go.
Stú pi kně žna v bielestvú cı́ rıźě ,
stú pi na stó l oten v slavně sně mě .
– – – dvě vě glasně dě vě
vyuč eně vě ščbá m Vıt́ě zový m,
u jedné j sú desky pravdodatné ,
u vtoré j meč krivdy ká rajú cı,́
protiv ima plamen pravdozvě sten
i pod nima svatocú dná voda.

Rukopis zelenohorský
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Př iletě la druž ná vlaš tovice,
př iletě la od Otavy kř ivé ,
usedla na okno rozlož ité
v Libuš ině zlaté m sıd
́ le otců ,
sıd
́ le otců , svaté m Vyš ehradě ,
bě dujıć a nař ık
́ ajıć smutně .
Když to slyš ı́ rodná sestra bratř ı,́
rodná sestra v Libuš ině dvoř e,
prosı́ dceru knıź̌at v Vyš ehradě
pro ná pravu ustanovit prá vo
a pohnati bratry jejı́ oba
a souditi je tam po zá konu.
Ká ž e dcera knıź̌at vyslat posly:
k Sutoslavu od Libice bıĺé ,
tam, kde rostou doubraviny dobré ,
k Litoboru v Dobroslavů v Chlumec,
tam, kde Orlici vž dy Labe pije,
k Ratiboru od hor Krkonoš ský ch,
tam, kde Trut kdys zahubil saň divou,
k Radovanu z Kamenné ho Mostu,
k Jarož iru od Brd vodou hojný ch,
k Stř ež iboru od Sá zavy ladné ,
k Samorodu od Mž e stř ıb
́ ronosné ,
ke vš em kmetů m, lechů m i vladyků m,
i k Chrudoš i, i k Stahlavu, bratř ım
́
rozvadě ný m o dě dictvı́ otců .
Když se seš li leš i, vladykové ,
v Vyš ehradě [svaté m, sıd
́ le otců ,]
usednou dle dé lky vě ku své ho.
Sedá kně žna v bě loskvoucı́ ř ıźe,
sedá v stolec otců v slavné m sně mu.
Dvě vě doucı́ dě vy [soudnı́ př i nı,́]
znalé vý roků Svantovıt́ový ch;
u jedné jsou desky pravdopravné ,
u druhé meč kř ivdy ká rajıćı,́
proti nim je plamen pravdozvě stný
a pod nimi svatoč istá voda.

Na dvou místech je
text RZ poškozený,
místa jsou označena hranatými
závorkami a
doplněna podle
možného smyslu.
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Mikoláš Aleš:
Libuš in soud,
příjezd sněmovníků.
55

60

65

70

Poč ě kně žna s otna zlata stola:
„Moji kmetie, leš i i vladyky,
se bratroma rozrě šite pravdu,
jaž e vadıt́a sě o dě diny,
o dě diny otné mezu sobú .
Po zá konu vě kož izný ch bogó v:
budeta im oba v jedno vlá sti,
č i sě rozdě lıt́a rovnú mierú ?
Moji kmetie, leš i i vladyky,
rozrě šite moje vý pově di,
budetě -li u vá s po rozumu.
Nebudetě -l’ u vá s po rozumu
ustavite ima nový ná lez,
ký by smě ril rozvadě ná bratry.“
Klaně chu sě leš i i vladyky
i poč ěchu ticho govoriti,
govoriti ticho mezu sobú
i chvá liti vý pově di jejé .
Vsta Lutobor s Dobroslavska chlemca,
jě sě tako slovo govoriti:

Rukopis zelenohorský
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Mikoláš Aleš:
Libuš in soud, před
Libuší je „osudí
svaté“ do nějž
ukládají sněmovníci hlasovací
kameny – hlazce.
55

60

65

70

Poč ne kně žna v zlaté m stolci otců :
„Moji kmeti, leš i, vladykové ,
zde bratř ım
́ dnes rozhodně te prá vo,
kteř ı́ se tu vadı́ o dě dictvı,́
o dě dictvı́ otců mezi sebou!
Po zá konu př ıźně plný ch bohů :
budete jim oba v jedno vlá dnout,
č i se rozdě lıt́e rovnou mě rou?
Moji kmeti, leš i, vladykové ,
rozhodně te o mý ch dvou vý rocıćh,
shledá te-li vy je rozumný mi:
neshledá te-li je rozumný mi,
ustanovte jim pak nový ná lez,
jenž pomě řı́ rozvadě né bratry!“
Klaně li se leš i, vladykové ,
a poč ali tiš e hovoř iti,
hovoř iti tiš e mezi sebou
a chvá liti dva vý roky jejı.́
Vstal Libotor z Dobroslava Chlumce,
jal se tato slova hovoř iti:
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„Slavná kně žno s otna zlata stola,
vý pově di tvoje rozmyslechom.
Seber glasy po ná rodu své mu!“
I sebrastě glasy dě vě sú dně ,
sbierastě je v osudie svaté
i dastě je lechó m provolati.
Vsta Radovan ot Kamena Mosta,
jě sě glasy č ıślem preglé dati
i viecinu provolati v ná rod,
v ná rod k rozsú zeniu na sně m sboren:
„Oba rodná bratry Klenovica,
roda stará Tetvy Popelova,
jenž e pride s pleky s Cechový mi
v siež ě ž ıŕné vlasti prě s tri rě ky,
smě rıt́a sě tako o dě diny:
budeta im oba v jedno vlá sti!“
Vstanu Chrudoš ot Otavy krivy,
ž leč sě jemu rozli po ú trobě ,
trasechu sě lú tosťú vš i ú di.
Má chnu rukú , zarve jarý m turem:
„Gore ptencé m, k nim sě zmija vnorı,́
gore muž ém, imž e ž ena vlade!
Muž u vlá sti muž ém za podobno,
prevě ncu dě dinu dá ti pravda!“
Vsta Lubuš a s otna zlata stola,
vecě : „Kmetie, leš i i vladyky,
slyš este sdě poganě nie moje.
Suďte sami po zá konu pravdu!
U nebudu vá m sú diti svá dy.
Volte muž a mezu sobú rovna,
ký by vlá dl vá m po ž elezu krutu.
Dievč ie ruka na vy k vlá dě slá ba.“
Vsta Ratibor ot gor Krekonoš ı,́
jě sě tako slovo govoriti:
„Nechvalno ná m v Ně mciech iskati pravdu.
U ná s pravda po zá konu svatu,
juž e prinesechu otci naš i
v siež e – – –“

Rukopis zelenohorský
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„Slavná kně žno v zlaté m stolci otců ,
dva vý roky tvé jsme rozmysleli.
Seber hlazce od ná roda své ho!“
I sebraly hlazce dě vy soudnı;́
sbıŕaly je v osudı́ tam svaté
a daly je lechů m provolati.
Vstal Radovan z Kamenné ho Mostu,
jal se poč et hlazců př ehlé dnouti
a vě tš inu provolati v ná rod,
v ná rod k rozsouzenı́ na sně m př iš lý :
„Oba rodnı́ bratř i Klenovici
ze staré ho rodu Popelova,
který př iš el s pluky s Cechový mi
v tuto ú rodnou zem př es tř i ř eky:
pomě řte se takto o dě dictvı:́
budete jım
́ oba v jedno vlá dnout!“
Povstal Chrudoš od Otavy kř ivé ,
ž luč se rozlila mu po ú trobá ch,
prudkostı́ se tř ásly vš echny ú dy.
Má chnul rukou, zař val jak tur jarý :
„Bě da ptá ků m, k nimž se zmije vplıź̌ı,́
bě da muž ům, u nichž ž ena vlá dne!
Muž ať vlá dne muž ům, to zá hodno,
prvnım
́ u dě dictvı́ dá t, toť prá vo!“
Vstala Libuš e ze stolce otců ,
pravı:́ „Kmeti, leš i, vladykové ,
slyš eli jste zde mé pohaně nı.́
Sami suďte po zá konu prá vo!
Už nebudu vá m souditi svá dy.
Zvolte si muž e sobě rovné ho,
jenž by vá m vlá dl po ž eleze kruté m.
Dıv́č ı́ ruka na vá s k vlá dě slabá .“
Vstal Ratibor od hor Krkonoš ský ch,
jal se tato slova hovoř iti:
„Ne k chvá le ná m v Ně mcıćh hledat prá vo.
U ná s prá vo po zá konu svaté m,
jež př inesli ná m otcové naš i
v tuto [ú rodnou zem př es tř i ř eky]…“

Hlazec je hlasovací
kámen černé nebo
bílé barvy.

Mikoláš Aleš:
Sně my. Kolem textu
ilustrace k tématu
písně.
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Rukopis královédvorský

Rukopis
královédvorský

Rukopis krá lové dvorský byl nalezen 16. zá ř ı́ 1817 Vá clavem
Hankou ve vě žnı́ kobce dě kanské ho kostela sv. Jana Kř titele ve
Dvoř e Krá lové . Poté , co se Hanka stal knihovnık
́ em Musea
krá lovstvı́ Ceské ho (dneš nıh
́ o Ná rodnıh
́ o muzea), daroval jej
do jeho sbıŕek, kde se nachá zı́ dodnes.
Rukopis se sklá dá ze sedmi pergamenový ch dvoulistů
popsaný ch po obou straná ch, dva listy jsou neú plné , ze tř ı́
č tvrtin odř ıźnuté , takž e rukopis tvoř ı́ 24 celý ch stran a 4 takzvané prouž ky. Listy jsou př ibliž ně stejně velké , vysoké asi
12 cm a š iroké 7–8 cm; prouž ky majı́ š ıŕ̌ku 2 cm. Pergamen
rukopisu je barvy ž lutavě š edé , mıśty zaš pině ný. Bě žné pıśmo
je miniskulnı́ (použ ıv́á na malá pıśmena), psané ž elezodubě nkový m inkoustem dnes svě tle ž lutohně dé barvy. Rukopis
je vyzdoben rumě lkový mi rubrikacemi (nadpisy) kapitol,
sedmi velký mi zdobený mi iniciá lkami ve zlaté m poli a padesá ti majuskulemi (velký mi pıśmeny) v textu.
Zá pis rukopisu se klade do 14. stoletı,́ jednotlivé skladby
jsou orá lnı́ poeziı,́ sahajıćı́ do starš ıćh dob, ně které až do doby
pohanské . Proto jsou sprá vně označ ová ny jako pıśně nebo
zpě vy. Z nadpisů skladeb je patrné , ž e se jedná pouze o fragment tř etı́ knihy pıśnı.́
Celkem obsahuje RK 13 celý ch pıśnı́ a 3 zlomky. Z toho je
š est pıśnı́ epický ch, pochá zejıćıćh z rů zný ch dob, a sedm pıśnı́
lyrický ch. Tř i pıśně se dochovaly jen v nepatrný ch zlomcıćh.

Nález

Vzhled

Obsah
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Zkuste si sami přečíst
Rukopis královédvorský, fol. 3v
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a jeho přesný (transliterovaný) přepis
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ludē uderichu rani bubni hromne uirazi
chu zuuki trubi hluczne choruhui tu ſbori
na most wraziu ueſ most otrsaſa ſie pod iich
dauē ſt~ch uderi u wſie u polani ai polene
oruzie chuataiu ai wladiki ſieczne rani ſe
ku polene tu ſkaciu ſiemo tamo dauem tr
ciu ku branie prsiekopi dale dale prsied
udatnu ſieciu ai uiceſtuie ieſti bohem da
no wſtane iedno ſlunce po wſiem nebi wſt
ane Iarmir nad wſiu zemiu opiet rozno
~
ſi ſie radoſt po wſiei pze
roznoſi ſie rado
~
ſt kolkol phi
rozletnu ſie radost po wſiei ze
~
mi po wſiei zemi od radoſtnei phi
Pocina
ſie kapitule ſeſtmezcietma trsietiech knih o po
biti ſaſíkow
i ti ſlunce ai ſluneczko ti li ſi zaloſtiuo ciev
ti ſwietis na ny na biedne ludi kdie ieſt kn
niez kdie lud nas brani k otie daleko zaiel kto
ny wrahō uitrze ſira wlaſtice dluhim tahem
niemci tahu a ſu niemci ſaſici ot zhorsielſkich
drsiewnich hor w naſe kraiini Daite neboza
tka daite ſtrsiebro zlato zbozice paki wam wi
zehaiu duori chizice a wſiecko nam wizehach ſtrs
iebro zlato pobrachu howiedce otehachu dale k tro
ſkam idu netuzte kmetie netuzte iuz uam traui
czka wſtaua tako dluho ſtupana cuziem kopitem
vite uence z polſkich kuetow ſuev uicpſtiteliu
oſenie ſie zelena cpmienie ſie wſie Rucie ſie
cpmieniſe ai ta Benes hermanow taino lud wh
romadu zue cptiw ſaſikom ſhluciechu ſie kmetſti
lude w leſe pod hrubu ſkalu wſiak za oruzie ime
~
cep cptiuo whō
benes benes w prsiedu iede
za niem wes lud drazliui pomſtu pomſtu uola

A
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RK je psán
spřežkovým
pravopisem. V textu
používá písař pro
zrychlení zápisu
středověných
písařských zkratek:
ludē = ludem
dauē = dauem
ſt~ch = strach

~
pze
= Praze
~
phi
= Prahy

ciev = ciemu

wrahō = wrahom

otehachu =
= otehnachu
ſuev = suemu
uicpſtiteliu =
= uiprostiteliu
cpmienie =
= promienie
cptiw = protiw
cptiuo = protiuo
~
whō
= wrahom
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Jak již bylo
uvedeno, RK má
první dva listy
těžce poškozené
odstřižením, takže
ty tvoří tzv. proužky. Písni Oldřich,
začínající
v polovině 1. proužku, předchází
zlomek písně, jejíž
obsah nelze ani
přibližně
rekonstruovat.
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I. zlomek písně
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10

15

Píseň líčí dobytí
Prahy a vyhnání
Poláků knížetem
Oldřichem roku
1004. Pražský
Hrad, obsazený Poláky pod vedením
Boleslava
Chrabrého,
osvobodil Oldřich
útokem vedeným
ze Strahova přes
podhradí (dnešní
Malou Stranu).
S pomocí pastýře
vnikl do Hradu tzv.
jižní bránou a
překvapené
Poláky vyhnal. Po
vítězství se opět

eš e vsie po - - roďte otstu - - viem dachu i - - vav svó j ko - - rucie zraky pro - - le vň už ne - - enstvo dose - - ř ě hlavu - - ě m sě vz - - brazdeš e vp - - biu i by lka - - koně m č rn - - zdu silnu r - - pobieš e ta - - ené mohu - - cě m sě mo i - - radostivo hl - - -

Oldřich

5

10

lanov i vyh - - Zvola B - - i hrr - - su ke - - se nemož es - - ež slavný - - ny skaza i na - - ud duch prs - - vsě ch po vla - - ide več erem - - nu noc dale - - se bú ř iu v - - jejú krá snú - - -
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del nicě m ot - - doló v sě mu - - zě protiv sě - - - - -emi jezdie
- - - vsiu ludu i po
- - - sě ř ěky na
- - - dachu sě i ř
- - - em skrač e jeho
- - - semi silný m
- - - tvó j duch sě
- - - oleny vsici
- - - hu otvoř ie
- - - viemu i davem
- - - se hradu k sl
- - - jak pred voj
- - - strany rozstup
- - - jarý junoš e
- - - by kehdy ne
- - - slovy stř ě
- - - vsě vsě kr
- - - protiv Bole
- - - vý den bojo
- - - linhem poda
- - - ti Veleslava
- - - jich lud ves
- - - mnú i v den
- - - bra sě dlú h
- - - ne v krva
- - - sta oba pred
- - - ž alostný ma
- - - sě bratř ie
- - - am neroskazo
- - - luce vece
- - - imě chu vs
- - - ost ot kně ze
- - - se sě pove
liké m skř e - - zi vzhó r - - sě i zdach - - lepo doid - - tř ie i zac - - č ém meč ém - - jim ká ž e i - - sě dá š e na - - -

21
ujal vlády jeho
bratr kníže
Jaromír. Text je
dochován neúplně,
jeho první část
(116 řádků) je na
již zmíněných
proužcích, z nichž
se dají vyčíst jen
některá slova.
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pres vsie n - - ku Praze ku - - de naproti v - - zichu sě n - - i by dlú há - - jejé levo - - stvo ide i - - rozkacen - - ra v chor - - lil na vo - - cě m i lú tý r - - sesta vod - - soka ude - - va vnide - - vele ku pra - - dem i jich - - patý ch ju - - i kó ň jemu i pro - - iska sě u - - seč e moc - - ruj sě ro - - lo zastave - - zn koně m - - vzchod ji - - ne na kn - - - - - ci svú mo
- - - seš e i vzn
- - - stli mnozı́
- - - du sě sně
- - - pene kor
- - - i pred siemi
- - - ot zapě
- - - za kó ň svó j
- - - i vrahó v
- - - sě tvrda n
- - - se svú hla
- - - iti i napa
- - - oide mé ho
- - - n dub s kn
- - - mo hovo
- - - ó m dá no
- - - ach noci
- - - porobiv
- - - spě chu
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- - - im bystr
- - - sě i moh
- - - blsket br
- - - ot vsě ch
- - - uje svo
- - - olani vd
- - - hdy sú v
- - - druha ko
- - - pred i predst
- - - vlasti sú
- - - abili slav
- - - ot vsě ch
- - - kov zev
- - - sie v č rn les,
tamo kam sě vladyky sně chu.
Sedm sich vladyk s udatný mi sbory.
Vý hoň Dub tamo s niem snahú chvá ta
se vsiú chasú svojú temnem noč niem.
Sie chasa mu bieš e na sto chlapó v,
vsě ch sto jmieš e v nož ná ch bř ietné meč e,
k meč ém vsě ch sto jmieš e mocná paž e,
k Vý hoň u v ú trobá ch statnú vieru.
Dostú pichu mý ta stř ědem lesa,
podá chu si kolem pravě rucě ,
tichý mi slovesy hovoř ili.
Noc sě př ěvalıś̌e př ěs pó l noci,
pokroč ıś̌e k jutru š edoš eru.
Aj, ta vece Vý hoň kně zu Oldř e:
„Hoj, poslyš , ty veleslavný kně že!
Bó h ti bujarost da u vsě ú dy,
Bó h ti da vě hlasy v bujnú hlavu.
Ty ny vedi proti zlý m Polanó m!
Po tvé m slově pó jdem v pravo, v levo,
buď v př ěd, buď v zad, u vsě pó tky lú té .
Vzhó ru, vzmuž te chrabrost bujný ch srdec!“
Aj, ta kně z vzě prapor v mocnú ruku:
„Za mnú , za mnú chrabro na Polany,
na Polany vrahy naš ich zemı!́“
Hrnú š e sě za niem osm vladyk,
s vladykami tř ie sta pó l sta vojnó v,
vojnó v př ěudatný ch, tamo kde bě
mnostvie Polan rozvaleno ve sně .

23
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Mikoláš Aleš,
závěrečná viněta
k Oldř ichovi.

Na vrsě , kdě stá chu po kraj lesa:
Aj, vsia Praha mlč ie v jutř niem spanı,́
Vltava sě kú ř ie v raniej pá ř ě,
za Prahu sě promodrujú vrsi,
za vrchy vzchod š edý projasň uje.
Shó ry doló v. Ticho, vsě tichú nko.
V tichej Praze chytro pokrychu sě ,
oruž ie vsě krzny zahalichu.
Idě pastucha po š eré m jutř ě,
hlá sa brá nu otvoř iti vzhó ru.
Slyš e strá ž e volá nie pastuš ino,
otvoř i mu brá nu př ěs Vltavu.
Vznide pastý ř na most, hlasno trú bi,
vzkoč i kně z na most, sedm vladyk za niem.
Proknı́ cvá la se vsiem se svý m ludem.
Uderichu rá ny bubny hromné ,
vyrazichu zvuky trú by hluč né ,
chorú hvi tu sbory na most vraziú ,
ves most otř ása sě pod jich davem.
Strach uderi u vsě u Polany.
Aj, Polené oruž ie chvatajú ,
aj, vladyky sě čné rá ny sekú .
Polené tu ská č iú sě mo tamo,
davem trč iú ku brá ně př iekopy,
dá le, dá le př ěd udatnú sě čiú .
Aj, vıćestvie jesti Bohem dá no!
Vstane jedno slunce po vsě m nebi,
vstane Jarmir nad vsiu zemiu opě t.
Roznosi sě radost po vsiej Praze,
roznosi sě radost kolkol Prahy,
rozlé tnu sě radost po vsiej zemi,
po vsiej zemi od radostné j Prahy.

Rukopis královédvorský

Beneš Heřmanóv

Počíná sě kapitule šestmezcietmá
třětiech knih o pobití Sasíkóv
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Aj, ty slunce, aj, sluneč ko,
ty li si ž alostivo?
Cemu ty svietıś̌ na ny,
na biedné ludi?
Kdě jest kně z, kdě lud ná š braný ?
K Otě daleko zajel.
Kto ny vrahó m vytrž e,
sirá vlastice?
Dlú hý m tahem Ně mci tahú ,
a sú Ně mci Sasıći,
ot Zhoř ělský ch dř ěvnıćh hor
v ná š e krajiny.
Dajte, nebož átka, dajte:
stř iebro, zlato, zbož ice.
Paky vá m vyž ehajú
dvory, chyž ice.
A vsě cko ná m vyž ehachu,
stř iebro, zlato pobrachu,
hově dce otehnachu,
dá le k Troská m jdú .
Netuž te, kmetie, netuž te!
Juž vá m travič ka vstá vá
tako dlú ho stú paná
cuziem kopytem.
Vıt́e vence z polský ch kvetó v
své mu vyprostiteliu!
Osenie sě zelená ,
promě nie sě vsě ,
ruč e sě promě nıś̌e.
Aj, ta Beneš Heř manó v
tajno lud v hromadu zve
protiv Sasık
́ ó m.
Shluč echu sě kmetš tı́ ludie
v lese pod hrubú skalú .

25

Když český kníže
Přemysl II. (pozdější král Přemysl
Otakar I.) pobýval
s vojskem
v Německu po
boku Oty IV.
Bavorského ve
válce o císařskou
korunu proti
Filipu Štaufskému,
vtrhli Sasové do
Čech. Jejich
porážku líčí píseň
nazvaná podle
vůdce českých
obranných sil.
Událost není
zaznamenána
v žádném jiném
historickém
pramenu, klade se
k roku 1203.
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Mikoláš Aleš: Beneš
Heř manó v, bitva
pod hrubou skálou.
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Vsiak za oruž ie jmě cep
protivo vrahó m.
Beneš , Beneš v př ědu jede,
za niem ves lud drá ž livý.
Pomstu, pomstu vola,
vsě m Sasó m pleň ú cım
́ .
Aj, ta hně vi uchvá tichu
krutosťú obě straně
vzbú ř ichu sě v ú trobá ch
rozezlený ch muž .
Rozohnichu zraky jejú ,
protiv sobě straš ivo.
Vstanú kyji nad kyje,
kopie nad kopie.
Srazistě tu obě straně ,
jakž by les v les sě valil.
Jak blesk hroma po nebi,
tako blesk meč év.
Vzezvuč e skř ěk hró zonosný,
poplaš i ves zveř leský,
vsě nebeská letadla,
až po tř ětı́ vrch.
Rozlé ha sě po ú valech
ot skalnatý ch hor

Rukopis královédvorský
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tu rá z kyjé v, tu meč év,
jak kot vetchý ch dř ěv.
Tako stasta obě straně
protiv sobě bez hnutia,
na zasazenú patú ,
na pevnú lý tkú .
Obrá ti sě Beneš vzhó ru,
kynu meč em na pravo:
tamo sě sıĺa hrnu;
kynu na levo:
i v levo bú ř i sě sıĺa.
Ot zad na skalnatý lom,
i z loma vsě kamenie
na Ně mce vrhú .
Ide pó tka s chluma v rovň u.
I by Ně mcé m ú pě ti,
i by Ně mcé m prnú ti
i pobitie jim!

Jaroslav

Počíná sě o velikých bojéch křěsťan s Tatary.
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Zvě stuju vá m pově st veleslavnú
o veliký ch pó tká ch, lú tý ch bojé ch.
Nastojte, i ves svó j um sbierajte,
nastojte, i naddivno vá m sluchu!
Ve vlasti, kdě Olomú c vé vodı,́
jesti tamo hora nevysoká ,
nevysoká , Hostajnov jé j imě .
Má ti Bož ia divy tamo tvoř ı.́
Dlú ho vlasti ná š e v mıŕ̌ě biechu,
dlú ho obih mezi ludem ktvé še,
ne ot vzchoda v zemiech bú ř ia vstá š e,
vstá š e dceř e dle taterska chá ma,
juž kř estě nš tı́ ludé pro kamenie,
pro perly i pro zlato zabili.
Lepá Kublajevna jako luna
uslyš e, ž e vlasti na zá chodě ,
v siechž e vlastech luda mnoho ž ive.

Časově nejmladší
píseň Rukopisu
královédvorského,
líčí tatarský vpád
do Evropy.
Podrobně jsou
popisovány
domácí bitvy na
Hostýně a
u Olomouce
roku 1241, pod
vedením udatného
Jaroslava.
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Otpravi sě poznat nravó v cuziech.
Na nohy tu skoč i junó v desě t
i dvě dě vě ku pró vodu jejé .
Nahrnuchu, č eho tř eba bieš e,
i vsedachu vsi na ruč ie koně ,
i brachu sě kamo slunce spě je.
Jako zora po jutru sě sieje,
kehdy nad mrkavy š umy vznide,
tako sě dci Kublajeva chá ma
rozenú i strojnú krá sú sieš e:
obvleč ena bě vsia v zlatohlavě ,
hrdlo, ň adra rozhalena jmieš e,
vě nč ena kameniem i perlami.
Diviechu sě Ně mci krá se také ,
zá vidě chu bohatstvo jé j velım
́ ,
stř ěžechu jé j pú ti jejé drá hu,
vypadnuchu na ň u mezi dř ěvy,
zabichu ju i pobrachu sbož ie.
Když sě slyš e Kublaj, chá m taterský,
č e sě sta se dcerú jeho drahú ,
sebra voje se vsě ch vlastı́ valný ch,
tiež e s voji kamo slunce spě je.
Slyš echu to krá li na zá chodě ,
ež chá m spě je na ludné jich vlasti,
srotichu sě druhý ke druhé mu,
i sebrachu prevelikú vojsku,
i taž echu polem protiv jemu.
Na rovni sě valné j polož ichu,
polož ichu i chá ma zdě ž dá chu.
Kublaj ká ž e vsě m svý m č arodě jé m,
hadač ém, hvě zdá ř ém, kú zelnık
́ ó m,
aby zvě stovali uhodnú ce,
kteraký by konec boj jmě l vzieti.
Sebrachu sě naliť č arodě ji,
hadač i, hvě zdá ř i, kú zelnıći,
na dvě straně kolo rostú pichu
i na dlı́ trest č rnú polož ichu
i ju na dvě pó lě rozcepichu.
Prvé j pó le „Kublaj“ imě vzdě chu,
vteré j pó le „krá li“ imě vzdě chu,
vetchý mi slovesy nad sim vzpě chu.
Poč echu tř ti spolu vojevati,
i tresť Kublajeva svıćezıś̌e.
Vzradova sě mnostvie vsě ho luda,
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proknı́ teč e ruč e koně m svojım
́ ,
i do ř ad sě voje postavichu.
Kř ěstě né ni svě ti neimě chu
a hnachu bez uma v ř ady pohan
s takú pý chú , jakú sıĺu jmě chu.
Tu sě prvý boj v hromadu srazi.
Stř ěly dš čichu jako př ieval s mrakó v,
oš čepó v lom jako rachot hroma,
blsket meč év jako oheň bú ř ě.
Obě straně jarobujnú silú
druha druzě postú pati brá ni.
Pohany juž mnostvie kř ěsťan hná š e
i juž by jim byli odoleli,
by nepř iš li č arodě ji v nově ,
př inesú ce ty tř ti rozcepené .
Tateré sě vele zapolechu,
na kř ěsťany lú to vyrazichu,
tako krupo je po sobě hnachu,
ž e je jak zveř plachý rozprnuchu.
Tu š čıt́ lež e, tu helmice drahá ,
tu kó ň vleč e v stř emnech vojevodu,
tu sien ješ utno v Tatary teč e,
ande milosrdie pro Bó h prosi.
Tako Tateré sě roznojichu,
vz kř ěsťany daň č etnú polož ichu.
Dvě krá levstvě sobě podmanichu:
starý Kyjev i Nový Hrad prostran.
Vskoř ě roznosi sě hoř ě v zemiech.
Po vsě ch vlastech lud sbierati stanú ,
postavichu č tyř ie valné voje,
obnovichu vrastvie s Tatarın
́ y.
Tateré sě hnuchu v pravú stranu.
Jak mrak č rný, kehdy ledem hrozı́
posú ti ú rody tuč ný ch polı,́
tako by roj slyš án ot daleka.
Naliť Uhř ie v setniny sě shlukú ,
naliť oruž eni s nimi stř ětnú ,
a v ješ ut by chrabrost, udatenstvie,
v ješ ut vsě jich drzostné vspierá nie.
Srazú ce Tateré stř ědem v ř ady,
rozprnuchu vsě jich voje č etné ,
poplenichu vsě , č e v zemi bieš e.
Otstú pi nadě ja vsě kř ěsťany
i by hoř ě hoř ia vsě ho vě cš e.

29

30

RKZ dodnes nepoznané

110

115

120

125

130

135

140

145

Vzmodlichu sě Bohu ž alostlivo,
by je spá sal sich Tatar zlostivý ch:
„Vstaň , ó Hospodine, v hně vě svojem,
sprosť ny vrahó v, sprosť ny stıh
́ ajú ciech!
Potlač iti chtě jú duš u ná š u,
okluč úce ny vň už vlci ovce.
Prvý boj ná m stracen, stracen vterý !“
Tateré sě v Polsce rozlož ichu,
bliž e bliž poplenichu vsě vlasti,
dodrachu sě lú to k Olomú cu.
Bieda vstane tuž šia po krajiná ch,
nič e neby prosto prě pohany.
Vá leno den, vá leno den vterý,
vıćestvie sě nikamo nekloni.
Aj, ta rozmnož ie sě Tatar mnostvie,
jak sě množ ie več ernı́ tma v jeseň .
I u povodň u sich Tatar lú tý ch
kolé bá š e se voj kř esťan stř edem,
ú silno sě drú ce k siemu chlumku,
na ně mž Má ti Bož ia divy tvorı.́
„Vzhó ru, bratri, vzhó ru!“ vola Vně slav,
uderi svý m meč em na š čıt́ stř iebrn
i chorú hvú vý š nad hlavú toč i.
Vsě sě vzmuž i, vsě v Tatary vnoč i.
Srazichu sě v jednu sıĺu silnú ,
vyrazichu jako oheň z země
tamo k chlumku i z Tatar př ěmnostvie.
Zpá teč nım
́ i kroky chlumkem vzhó ru,
na podchlumı́ v š ıŕ̌ sě rostú pichu,
k spodu sú ž ichu sě v ostrú hranu,
v pravo, v levo pokrychu sě š čıt́y,
vz ramena vlož ichu bystrá kopie
druzı́ prvý m, tako druhý m tř ětı.́
Mraky stř el tu s hory na Tatary!
V tom temná noc posula vsiu zemiu,
rozvali sě k zemi i k oblakó m
i zapř ieti zraky zapolena
kř ěsťan i Tatar protiv sobě .
V husté tmě kř ěstené ná spy vrrhú ,
ná spy zakopané kolkol vrcha.
Když na vzchodě jutro poč ın
́ á š e,
pozdviž e sě veš ken tá bor vrahó v.
Tá bor sien bě straš ný kolkol chluma
až do nedozıŕá ma daleka.
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Na ruč iech tu koniech vň už hemzechu,
nosú ce na kopiech napıćhané
hlavy kř esťan vzvý š k chá movu stanu.
Shluč e sě tu mnostvie v jednu sıĺu,
zamieř ichu vš ici v jednu stranu,
i mknuchu sě prudko vz chlumek vzhó ru,
i vzú pichu skř ěkem vsě straš ivo,
ež sě hory doly rozlé haly.
Kř ěstené na ná spech vš udy stá chu,
Má ti Bož ia dodá š e jim chrabrost.
Napın
́ á chu ruč e tuhy luky
i má chá chu silno ostré meč e.
I by Tatarovó m ustú pati.
I vzjetř i sě ná rod Tatar lú tý ch,
zamiesi sě chá m jich krutý m hně vem.
V tř ie prú dy sě rozstú pi ves tá bor
i hnachu tř mi prú dy lú to vz chlumek.
Kř ěstě né ská cechu dř ěves dvadset,
vsě ch dva desě t, č e jich tamo stá š e,
př ivalichu klá dy po kraj ná sep.
Juž juž Tateré sě v ná spy hnachu,
skř ěkem ř vú ce až do oblak straš no,
juž sě jechu ná spy rozkotati.
I svalichu s ná sep klá dy mocné .
Sie smač kachu Tatary jak č rvy,
sdrtichu je ješ če vz dá l na rovni.
I by bojevá no dlú ho kruto,
až noc temná konec bojé m sdieš e.
„Pro Bó h, aj, nastojte! Slavný Vně slav,
slavný Vně slav sraž em s ná sep š ıp
́ em.“
Krutý ž el tu teskné srdce rvá š e,
trapná ž ıźn ú trobu kruto smahš e.
Sprahlý m hrrdlem lzali rosnú trá vu.
Več er tich tu projde na noc chladnú ,
noc sě promě nıś̌e v jutro š ero
i v tá boř e Tatar klidno bieš e.
Den sě rozhoř ieva na poledne,
kř ěstené padá chu trapnú ž ıźň ú ,
vypraž ená ú sta otvierá chu,
pě vš e chrapavě k Mateř i Bož iej,
k ně j svá umdlá zraky obracechu,
ž alostivo rukama lomichu,
ot země do oblak teskno zř ěchu:
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„Nevzmož no ná m dé le ž ıźň ú trá ti,
nevzmož no pro ž ıźn vojevati.
Komu zdravie, komu drah ž ivó tek,
tomu v Taterech milosti ž dá ti.“
Tako ř ěchu jedni, tako druzı:́
„Trapně je shynú ti ž ıźň ú meč a,
v porobě ná m bude vody dosti!“
„Za mnú , kto tak smý šlé ,“ vece Vě stoň ,
„za mnú , za mnú , koho vy ž ıźn trá pı!́“
Tu Vratislav jak tur jarý skoč i,
Vě stoň a za silně paž i chvá ti,
die:„Prorado, skvrno kř ěstan vě čná ,
v zá hubu chceš vrci dobré ludi?
Od Boha na milost ž dá ti chvalno,
ne v porobě ot svě řepý ch Tatar.
Neroďte, bratř e, spě ti v pahubu!
Př ětrpě chom najlú tě jej vedro,
Bó h ny sıĺil v rozhoralé pó ldne,
Bó h ná m seš le pomoc ú fajú cım
́ .
Zastyďte sě , muž ie, taký ch ř ěčı,́
ač sě hrdinami zvá ti chcete.
Pohynem-li ž ıźň ú na siem chlumce,
smrt sě bude Bohem zamě řěna;
vzdá my-li sě meč ém naš ich vrahó v,
sami vraž bu nad sebú spá chá my.
Mrzkost jest poroba Hospodinu,
hř iech v porobu samochtiec dá ti š ıj́u.
Za mnú poďte, muž ie, kto tak smý šlé ,
za mnú př ěd stolec Mateř e Bož iej!“
Jide za niem mnostvie k kaple svě té j.
„Vstaň , ó Hospodine, v hně vě svojem
i povyš ny v krajiná ch nad vrahy!
Vyslyš hlasy k Tobě volajú ce!
Oklú č eni smy lú tý mi vrahy.
Vyprosť ny z osidl krutý ch Tatar
i daj svlaž enie ú trobá m naš im!
Hlasonosnú obě ť Tobě vzdá my.
Potř i v zemiech naš ich nepř átely,
shlaď je u vě k a vě ky vě koma!“
Aj, hle na vznojené m nebi mrá č ek,
vzdujú vě tř i, zahuč e hrom straš ný,
chmú rá š e sě tuč a po vsě m nebi,
blsky raz raz bijú v stany Tatar,
hojný př ieval pramen chlumský zž ivi.
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Minu bú ř ia. – Voje v ř ady hrnú
ze vsě ch vlastı,́ ze vsě ch krajin země .
K Olomú cu chorú hvi jich vě jú ,
tě žcı́ meč i po bocé ch jim visá ,
plnı́ tú li na plecech jim ř ěchcú ,
jasnı́ helmi jim na bujný ch hlavá ch
i pod nimi ruč ı́ koni ská č ú.
Vzezvuč ali hlasi rohó v lesnıćh,
uderily zvuky bubnó v bř ěskný ch.
Naliť srá ž ajevě straně obě ,
podvıh
́ aje sě mhla ote pracha.
I by pó tka krutá posledně je.
Vznide chrest i drnket ostrý ch meč év,
vznide syket kalený ch stř ěl straš ný,
lom oš čepó v, rachet kopı́ bystrý ch.
I by klá nie, i by porubá nie,
i by lká nie, i by radová nie!
Krev sě valé jak bystř iny dš čevy,
mrch tu lež éše jak v lese dř ievie.
Siemu hlava na dvé rozcepena,
siemu srubeně stě ruce obě ,
sien sě kotie s oř ě př ě druhé ho,
i sien zeř ivý své vrahy mlá tı́
jak po skalá ch lú tá bú ř ia dreva,
siemu v srdce po jilce meč vtası,́
i siemu Tatarın
́ ucho stř iež e.
Uh, by ryk, sté ná nie ž alostivo!
Kř ěstě né poč echu utiekati,
Tateré je lú tý m davem hná ti.
Aj, ta Jaroslav jak orel letě :
tvrdú ocel na mohú cé ch prsech,
pod ocelı́ chrabrost, udatenstvie,
pod helmiciú velebyster vě hlas.
Jarota mu z ž havú zrakú plá š e,
rozkacen hna jako lev drá ž livý,
když mu teplú krev sě udá zř éti,
kehdy nastř ělen za lovcem ž ene,
tako zlú tı́ sě , vz Tatary trč ı.́
Ceš ie za niem jako krupobitie.
Vrazi kruto na Kublajevica,
i by pó tka ovsě m velelú tá .
Srazista sě oba oš čepoma,
zlomista je oba velım
́ praskem.
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Jaroslav ves ve krvi s oř em sbrocen
meč em Kublajevica zachvá ti,
ot ramene š úrem kyč lu protč e,
takož spade bezduch mezi mrchy.
Zarachoce nad niem tú lec s lukem.
Uleč e sě ves lud Tatar lú tý ch,
otmetá š e dř evce sé hodlú hé ,
palová š e tu, kto té ci mó ž e,
tamo otkad slunce jasno vstá vá .
I by prosta Haná Tatar vrahó v.
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Čestmír a Vlaslav

Počíná sě kapitule sedmezcietmá
třětiech knih o vícestvie nad Vlaslavem
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Neklan ká ž e vstá ti k vojně ,
ká ž e kně žeciemi slovy protiv Vlaslavu.
Vstachu voje, vstachu k vojně ,
vstachu na kně žecie slova protiv Vlaslavu.
Holedbá š e sě Vlaslav kně z
vıćestviem nad Neklanem,
nad slavný m kně zem.
Pustiá š e meč i oheň v krajiny Neklaniny
i hlá sá š e nad hrabivý mi meč i svojich vojnó v
pohaně nie Neklanu.
„V boj, Ctsmıŕ̌ě, vedi mé sbory!
Hadlivě ny pozý vá nadutý Vlaslav.“
I vsta Cmir i vzradova sě ,
radostně sně svó j š čıt́ č rn dvú zubú
i sně se š čıt́em i mlat i nepronikavý helm.
Pode vsě drva vlož ie obě ti bohó m.
Bujno zvolá š e Cmıŕ na voje.
V skoř ě voje v ř ady idú ,
i taž echu př ěd sluncem zá hé ,
i taž echu př ěs ves den,
i po slunci tamo k pachrbu.
Aj, ta sě valé dý m po dě diná ch,
i po dě diná ch sté ná nie ž alostivý ch hlasó v.
„Kto sež že dě diny i kto rozplaka vaš e hlasy?
Kto? Vlaslav? Poslednie budi jeho vrastvo!
Pomstu i pahubu voji moji na ně j nesú .“
Otvecechu vojevodě Cstmıŕu:
„Kruvoj, Kruvoj š karedý,
otehná š e stá da i sdieš e hoř ě
v dě diná ch ohně m i meč em.
Vsě , č e plzno bieš e,
potř ě jeho zloba krutá
i zaje vojevodu ná m.“

35

Děj písně spadá
zhruba do poloviny 9. století, tedy
do doby pohanské.
Líčí válku mezi
Lučany a Pražany.
Vlaslav, kmenový
vůdce Lučanů,
neustále plenil
kraje pod správou
knížete Neklana.
Vojsko Pražanů,
pod vedením
Čestmíra, nejprve
osvobodí vévodu
Vojmíra, zajatého
Vlaslavovým
přívržencem
Kruvojem, a spolu
s ním pak porazí
Vlaslavovo vojsko
na Turském poli.
Událost je líčena
v řadě kronik a je
známa pod názvem Lucká válka.
Členění textu na
verše je velmi
obtížné, neboť byl
zkomolen opisovačem, je proto
v jednotlivých
edicích různé.
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I zazli sě Cstmıŕ na Kruvoj,
z š irokú prsú zloba sě mu rozevř ě po vsě ch po ú dech.
„Vojni,“ vece,„z jutra zá hé rozpá lım
́ y krutost vsiu.
Pohovte zemdlený m ú dó m!“
Stojá hory v pravo, stojá hory v levo,
na jich vrcholi, na vysoké j,
zıŕá jasné sluneč ko.
Horami zdě otsud, horami tam otud
tahú voje, bitvu v sobě nesú .
„Aj, tamo k hradu, hradu na ská le tamo,
kdě Kruvoj vě zı́ Vojmıŕ i jeho lepú dcer,̌
jež zaje v hustě lese tamo pod š edú skalú ,
i pohaně Neklan kně z.
Kruvoj Neklanu obě ce vieru i podá š e vě rnú ruku,
obak hlasem tiem i rukú tú uvá dieš e biedu na lud.
Aj, vzhó ru k vyš nu hradu,
aj, k hradu, voji, tecte!“
I zamiesichu sě voji
i hrnuchu sě k hradu
po slovech udatna Cstmıŕa
jako ledovitı́ mraci.
Pokrychu sě př ědnı́ š čıt́ na š čıt́,
zadnı́ zapierá chu sě na kopie
i v drva v př ieč zasazena za drva
i vý š nad vrš inu lesa drnká chu meč i jich v hrad,
bě snichu protiv meč ém z hrada tesajú ciem.
Rvá š e na hradě Kruvoj ř vaniem bý ka,
ř vá š e chrabrost v svoje ludi
i meč jeho padá š e v Praž any
jako drvo se ská ly.
A po horá ch mnoho silný ch dubó v,
tako ke hradu sě shluč e Neklanový ch vojnó v.
Vele Cstmıŕ z zad uderiti na hrad,
vele s př ěda př ěskoč iti hradbu.
Aj, ta drva vysokorostlá v hustotě pod skalú
př iklonichu k pevné j hradbě ,
po drvech by sě vá lely klá dy
nad hlavami vojé m.
Aj, pod nimi z př ěda postavi sě silný ch,
muž k muž u sě tý ká chu druh druha
š iroký ma plecema.
Drva vlož ichu na rá mě ,
v př ieč i v dé l je spevnichu ú ž emi
i podstavichu sebe dle dř ěvce.
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I vzkoč ichu muž i na sě drva,
rozlož ichu kopie po ramenú ,
spě chu ú ž emi.
Vzkoč i ř ad tř ětiech na vteré , č tvrtý ch na tř ětie
i pá tý ch až k vrchu ku hradovu,
skad hoř ěchu meč e, skad sipiechu stř ěly,
skad sě ř iú tichu bú ř iecie klá dy.
Aj, prú d Praž an jarno př ěs zdi teč e,
zachvá ti vsiu sıĺu v tvrdě hradě .
„Vstup, Vojmıŕ̌ě, vstup s milú svú dcerú ,
pokroč z vě že ven vz rané blaho tamo na ská lu,
na ská le uzř ieš krvá ceti Kruvoj pod sekyrú mestnú .“
Vznide Vojmıŕ v blahodě jné jutro,
vznide se svú dcerú lepotvornú
i zř ě krvá ceti vrah svó j Kruvoj.
I posla Cstmıŕ koř ist vratno ludem,
s koř isťú vrace sě lepá dě va.
I chtieš e Vojmıŕ obě ť vzdá ti bohó m
v sě mž e miestě , v sě mž e krocě slunce.
„Vzhó ru, Vojmıŕ̌ě,“ vece mu Cstmıŕ,
„naš i kroci chvá tajú vıćezit nad Vlaslavem.
Prodli v služ bě bohó m.
Bozi chtě jú stepati Vlaslava.
Kehdy slunce dokroč ı́ poledne,
jest ná m dokroč iti na sě miesto,
kdě vıćestvie hlas vojsk naš ich vzhlá sá .
Vet ti zbraně vraha tvé ho. Pó jdi!“
Vzradova sě Vojmıŕ velevele,
vzvola s ská ly hlasem v lese hluč ný m,
z mocna hrrdla vola k bohó m tako,
i vztř iasú sě drva š ira lesa:
„Nezjař te sě , bozi, své mu sluze,
ež nepá lı́ obě ť v dneš niem slunci!“
„Dluž na obě ť bohó m“, vece Cestmıŕ,
„a nynie ná m na vrahy pospě ti.
Nynie vsedni ty na ruč ie koně ,
prolé tni lesy jeleniem skokem tamo v dú bravu.
Tam s cesty ská la bohó m zmilená ,
na jé je vrchu obě tuj bohó m,
bohó m - svý m spá sá m,
za vıćestvie v zá dech, za vıćestvie v př ědě .
Než e sě poznaje, ž e slunce pokroč i
na tvrdosti nebes, stú pıś̌ tamo na miesto,
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Mikoláš Aleš:
Cestmıŕ a Vlaslav,
obětování bohům.
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a než e slunce postú pı́ vterý m krokem
i krokem tř ětiem nad vrš iny lesné ,
dojdú voje tamo, kdě obě ť tvoje pově je
v slú pech dý mu
i pokoř ı́ sě vsě vojska tudy jdú ce.“
I vsě de Vojmıŕ na ruč ie koně ,
proletě lesy jeleniem skokem
tamo v dú bravu na drá hu k ská le.
Na vrsě ská ly zanieti obě ť bohó m - svý m spá sá m
za vıćestvie v zá dech, za vıćestvie v př ědě ,
jim obě tova kravicu bujnú ,
srst č rvená po nie sě lsknieš e.
Jaló vku siu kú pi od pastuchy
v ú vale tam u vysoké j trá vě ,
dada za niu kó ň i s uzdú .
Plá polá š e obě ť i blıź̌ıś̌e sě voj k ú valu
i z ú vala vzhó ru v dú bravinu.
Voji ozvuč eni hlukem
jdú po jednom, oruž ie nesú ce.
Proknı́ jda kol obě ti bohó m slá vu hlá sá š e
i zachá zeje zezvuč e nemeš ká š e.
I kehdy dochá zé še posleda vojé v,
vzkoč i Vojmıŕ na svó j ruč ı́ komoň ,
tuč né ký ty i plece nalož i š esti jezdcé m za voj.
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I jdieš e vojsko vsě mi kroky slunce
až pod polednie slunce.
Tamo na rovni oč eká vá š e je vojivný Vlaslav.
Ot lesa k lesu stá š e jeho sıĺa,
sıĺa stá š e petkrá t vě cš e Praž an.
Jako z mrač en z niej vzniká š e jeket,
lá nie psó v př ěmnoha mnostvie.
„Trudno ná m vá leti s tě mi vrahy.
Kyj palicu má lo kdy zadrž ı.́“
Tako Vojmıŕ, nač ež e Cmıŕ vece:
„Vě hlasno to v sú kromı́ mluviti,
vě hlasno sě hotovati na vsě .
Cemu č elo protiv ská le vzpř ieci?
Liš ka oblú dı́ tur jarohlavý.
Zdě ny vidě ti Vlaslavu s hory,
ruč e doló v, kolkol vrcha sě ho,
by v zad byli, kto u př ědě bě chu.
Opač chody tako dolem hory!“
A sě sdieš e Vojmıŕ i sdieš e Cmıŕ.
I hrnú sě vojska kolkol hory,
i hrnú sě vojska devě tikrá t.
Tako vrahó m vzmnož ichu svá č ıśla,
tako vrahó m vzmnož ichu jich strachy.
Rostú pichu sě po niž niem chvrastı,́
by sě lsknula braň jich v zrace vrahó m.
I by leskem naplně ma hora.
Naliť vyrazi Cstmıŕ se zá stupem,
zá stup sien bě č tyř ie hlukó v č etný.
S niem ze stienó v lesniech vyrazi tř as,
tř as osě de č etné voje vrahó m.
„V zad, v zad!“ Strach i jim by ze vsia lesa,
rozprnú sě ř adi sě mo tamo.
Vojmıŕ vnoč i na ně chrabrú rukú
i zastú pi ú val na vzchod na pol,
v bok sě stavı́ protivo Vlaslavu.
Aj, ř ič e les ř vaniem iz ú vala,
jak by hory s horami vá lely
i vsě drva v sebe rozlá maly.
I vyskoč i Vlaslav protiv Cmıŕu,
i vyrazi Cmıŕ proti Vlaslavu v lú tú sě č.
Ranú , opě t ranú , srazi Vlaslav doló v.
Vlaslav straš no po zemi sě koti
i v bok i v zad, vstá ti nemó ž éše.
Morena jej sypá š e v noc č rnú .
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Námětem je
rytířský turnaj
(sědání, klání).
Turnaje u nás
dosáhly velké
obliby za panování
krále Přemysla
Otakara II.
(1223–1278), do
této doby se děj
Ludiše a Lubora
klade.

Kypieš e krev ze silna Vlaslava,
po zeleně trá vě v syrú zemiu teč e.
Aj, a vyjde duš a z ř vú cé j huby,
vyletě na drvo a po drvech sě mo tamo,
doniž mrtev nezž en.
Ulekú sě u Vlaslava sú cı,́ ú pě chu:
„vzhó ru na strá ň otsud!“
Skryto př ěd Cmıŕový m videm,
př ěd Cmıŕem Vlaslavobojcem.
Zevzni vıćestvie k Neklanu radostnu uchu
i zrá č i sě koř ist Neklanovu radostnu oku!

Ludiše a Lubor

Počíná sě o slavném sědání.
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Znamenajte, stař ı,́ mladı,́
o pó tká ch i o sě dá nı.́
Bieš e druhdy kně z zá labský,
kně z slavný, bohatý, dobrý.
Ten jmieš e dceř jedinú ,
sobě i vsě m milú vele.
Ta dci na div slič na bieš e:
tě la urostlé ho krá sně ,
lıće jmieš e ovsě m bielé ,
na lıćé ch rumenci ktviechu,
oč i jako nebe jasné ,
i po jejé j bielé j š ıj́i
vlasi zlatostvú ci vě jú ,
u prsté ncé ch skadeř eni.
Aj, druhdy kně z ká ž e poslu,
by sě pá ni vš ici sně li
na hrad na hody veliké .
I kdaž bě den ustavený,
sně chu sě sem vš ici pá ni,
z dá lný ch zemı,́ z dá lný ch vlastı,́
na hrad kně zu na sie hody.
Vzezni hlahol trub i kotló v.
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Pá ni ku kně zu sě hrnú ,
poklonichu sě tu kně zu
i knieni i lepé j dceř i.
Za př ědlú hé stoly sedú
proknı́ rozenie dle své ho.
Nosichu jedenie divá ,
i nosichu pitie medná .
I by hodová nie hluč né ,
i by hodová nie slavné .
Rostú pi sě sıĺa v ú dech,
rostú pi sě bodrost v myslech.
V ta doby kně z vece pá nó m:
„Muž ie, nebudi vá s tajno,
s kaký ch př ıć̌in ste sě sně li.
Statnı́ muž ie, já z chcu zvě sti,
kacı́ z vá s mi najplzně ji.
V mıŕ̌ě vá lku mú dro ž dá ti,
vezdy ná m sú sě dé Ně mci.“
Die kně z. Př ětrž e sě ticho.
Ot stoló v tu vztachu pá ni,
poklonichu sě tu kně zu
i knieni i lepé j dceř i.
Kotly, trú by slyš eti znova.
Vsě sě ku sedá niu strojı.́
Tu př ěd hradem v š iré lú ce
vz vý ši na pavlač i krá sné
sedieš e kně z starostami,
sedě knieni s zemankami,
i Ludiš e s dě vicemi.
I ká ž e kně z zemanó m svý m:
„Kto chtie prvi na sedá nie,
ty já z kně z sá m ustanoviu.“
I ká ž e kně z na Stř ěbora,
Stř ěbor Ludislava zý vá .
Vsedasta oba na koně ,
vzesta dř ěvce ostrú hrotú ,
prudko protiv sobě hnasta,
dlú ho spolu zá pasista
ež dř ěvce oba zlá masta
i tak uondá na bě sta,
oba z drá hy vystú pista.
Zevzně hlahol trú b i kotló v.
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I ká ž e kně z zemanó m svý m,
kto chtie vteř i na sě dá nie,
aby knieni stanovila.
Knieni na Srpoš e ká ž e,
Srpoš Spytibora zý vá .
Vsedasta oba na koně ,
vzesta dř ěvce ostrú hrotú .
I hna Srpoš v Spytibora,
vysadi jej z tvrda sě dla.
Sá m sě s koně ruč e vrž e.
Oba dobysta tu mč ı,́
rá z po rá ze v č rná š čıt́y.
Jiskry vzprchú z č rnú š čıt́ú .
Spytibor Srpoš e seč e,
Srpoš v chladnú zemiu pade.
I oba sta unavena,
oba z drá hy vystú pista.
Zevzně hlahol trú b i kotló v.
I ká ž e kně z zemanó m svý m,
kto chtie tř ětı́ na sě dá nie,
by Ludiš e stanovila.
Kně žna na Lubora ká ž e,
Lubor Bolemıŕa zý vá .
Vsedasta oba na koně ,
vzesta dř ěvce ostrú hrotú ,
ruč e v ohradu sě hnasta,
protiv sobě zamieř ista,
srazista sě oš čepoma.
Bolemıŕ sě s koně koti,
š čıt́ mu daleko zaletě .
Otnesú jej chlapi z drá hy.
Zezvně hlahol trú b i kotló v.
Lubor na Ruboš e zý vá .
Ruboš ruč e na kó ň vzkoč ı,́
prudko na Lubora ž ene.
Lubor kopie meč em př ětě ,
kř epce v helm mu vrazi rá nu.
Ruboš vazem s koně spade.
Otnesú jej chlapi z drá hy.
Vzeznı́ hlahol trú b i kotló v.
Lubor na zemany zý vá :
„Kto sě chtě jú se mnú bıt́i,
tě m v ohradu sě mo jeti!“
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I by hovor mezi pá ny,
Lubor na ohradě ž dá š e.
Vytč e Zdeslav dlú hé dř ěvce,
i na dř ěvci tuř ı́ hlava.
Vzkoč i na oř jarobujný,
hrdivý mi slovy vece:
„Pradě d zbi diva tura,
oč ık
́ zahna Ně mcé v sbory,
skusı́ Lubor chrabrost moju!“
I tu protiv sobě hnasta,
hlavama v sebe vrazista.
Aj, oba s koň ú spadesta,
ruč e zdě meč e dobysta,
opě šala zá pasista,
kř ěpce meč ema má chasta.
Kol sě rozlé há chu rá zi.
Lubor sě k ně mu př iboč i,
meč em kruto v helm mu seč e,
helm sě rozkoč i v dva kusy,
meč em v meč uderi ranú ,
i meč vzletě za ohradu.
Zdeslav sě na zemiu vrž e.
Zevznı́ hlahol trú b i kotló v.
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Ludiš e a Lubor

44

RKZ dodnes nepoznané

135

Okolo roku 805
vtrhlo francké
vojsko vedené
Luděkem do Čech,
aby se pokusilo
pohanské Čechy
christianizovat.
Obránci, vedení
Zábojem a
Slavojem, však
královské francké
vojsko na hlavu
porazili.

Oklú č i Lubora panstvo
i vede jej př ěde kně ze
př ěd knieni i př ěd Ludiš u.
Ludiš e mu vě nec stavi,
vě nec z dubové ho listie.
Zevzně hlahol trú b i kotló v

Záboj

Počíná sě o velikém pobití
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S č rna lesa vystupuje ská la,
na ská lu vystú pi silný Zá boj,
obzıŕa krajiny na vsě strany,
zamú ti sě ot krajin ote vsě ch
i zastena plá č em holubiný m.
Sě dě dlú ho i dlú ho sě mú tie.
I vzchopi sě vzhó ru jako jelen
doló v lesem, lesem dlú hopustý m,
bystro spě chá š e ot muž e k muž u,
ot silna k silnu po vš ické j vlasti.
Krá tká slova ke vsě m skryto ř ěče,
pokloni sě bohó m, otsud k druhu spě cha.
I minu den prvý, i minu den vterý,
i kdaž za tř ětiem luna v noci bieš e,
sně chu sě muž ie sě mo v les č rn.
K niem zdě Zá boj. Otvede je v ú val,
v ponıź̌ený ú val hluboké ho lesa.
Stú pi Zá boj najnıź̌eje doló v,
vze varyto zvuč no:
„Muž ie bratský ch srdec i iskrenıćh zrakó v,
vá m pě ju najnıź̌ı́ z dola piesn.
Jde z srdce mé ho,
z srdce najnıź̌eje pohrú ž ena v hoř i.
Otč ık
́ zajide k otcé m,
ostavi v dě dině dietky svoje
i svoje lubice
i neř eč e nikomu:
Baťo, ty mluvi k niem otecký mi slovy!
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I př ijide cuzı́ ú silno v dě dinu
i cuzım
́ i slovy zapovıd
́ á
i kak sě zdie v cuzé j vlasti,
ot jutra po več er,
tako bieš e zdieti dietká m i ž ená m
i jedinú druž u ná m imieti
po pú ti vsiej z Vesny po Moranu.
I vyhá ně z há jé v vsě krahuje,
i kacı́ bozi v cuzé j vlasti,
taký m sě klaně ti zdě ,
jim obě cati obě ť.
I nesmě chu sě bıt́i v č elo př ěd bohy,
ni v sú mrky jim dá vati jé sti.
Kamo otč ık
́ dá vá š e krmě bohó m,
kamo k niem hlá sat chodıv́á š e,
posě kachu vsě drva
i rozhruš ichu vsě bohy.“
„Aj, ty Zá boju, ty pě ješ srdce k srdcu
piesň ú z stř ěda hoř ě jako Lumıŕ,
ký slovy i pě niem
bieš e pohý bal Vyš ehrad i vsie vlasti,
tako ty mě i vsiu bratr.̌
Pě nce dobra milujú bozi,
pě j, tobě ot nich dá no v srdce, proti vrahó m!“
Zř ě Zá boj na Slavojeva zapolena zraky
i pě niem dá le srdce jım
́ á š e:
„Dva syny, jejú hlasy př ěchá zesta v muská ,
vychá zievasta v les,
tamo meč em i mlatem i oš čepem uč ista paž i,
tamo pokrysta i vracesta sě roskosem.
Kehdy paž e jejú bieš e dorostla
i jejú umy proti vrahó m
i dorostá chu druzı́ bratř ieci,
aj, ta vsi vyrazichu vz vrahy.
I by krutost jich bú ř úce nebe
i v dě diny vrá tıś̌e sě byvš ie blahost.“
Aj, skoč ichu vsici v dó l k Zá boju
i tiš čechu jej v př ěsilná paž i
i s prsú na prsy vsi kladechu ruce,
vě hlasno dá vá chu slova k slovó m.
I př ichá zé še noc př ěd jutro,
aj, vystú pichu z ú vala ró zno
vezdě ke vsě m dř ěvó m,
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ke vsě m straná m brá chu sě lesem.
I minu den, i minu den vterý
i po tř ětiem dni, kehdy sě zatemnıś̌e noc,
bra sě Zá boj v les, lesem za Zá bojem sbory
i bra sě Slavoj v les, lesem za Slavojem sbory.
Vsiak jmě vieru k vojevodě ,
vsiak srdce ú porno krá lu,
vsiak zbraň bystrú na krá l.
„Aj, Slavoj bratř ě, tamo k modru vrchu!
Vrch ten po vsě ch po krajiná ch,
tamo zamieř imy chody.
Ot vrcha k rané mu slunci tamo les temen,
tamo si podá my ruce.
Nynie beř sě lysım
́ i skoky,
i já z tako pó jdu tudy.“
„Aj, Zá boj bratř ě,
č emu ná š e braň jmá tepruv ot vrcha
soptati krutost?
Otsavad bú ř my protiv krá levý m vrahó m!“
„Slavoj bratř ě,
kdaž hada potř ieti chceš i,
na hlavu najjistě je.
Tamo hlava jeho!“
Rostú pi sě mustvo lesem,
rostú pi sě v pravo, v levo.
Tudy taž e Zá bojevý m slovem,
onamo slovem prudka Slavoje
hlubinami lesó v k modru vrchu.
I kehdy bieš e pě t sluncı,́
podasta si př ěsilně ruce
i pozř ěsta lysım
́ a zrakoma
na krá lovy voje.
„Sraziti ná m drbı́ Ludě k voje,
voje své pod jednu rá nu.“
„Aj, Ludě če,
ty si parob na paroby krá le.
Ty rci své mu ukrutnık
́ u,
ž e dý mem jest ná m velenie jeho!“
I rozlú ti sě Ludě k,
ruč iem hlasem svola své voje.
Podnebesie bě plno osvě ty ot slunce,
v osvě tě plno blska z krá levý ch vojé v.
Hotovi vsici nohu v krok i ruku v braň
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Ludě kova dle slova.
„Aj, Slavoj bratř ě,
tudy spě j lysım
́ i skoky,
já z pó jdu v stř iecu jim v č elo.“
I vyrazi Zá boj v př ěd jako krupobitie,
i vyrazi Slavoj v bok jim jako krupobitie.
„Aj, bratř ě,
ti sie ná m kruš ichu bohy,
ti sie ná m ká cechu dř ěva
i plaš ichu krahuje z lesó v.
Bozi ná m vıćestvie dajú .“
Aj, prudkost vyrazi Ludě kem
z č etný ch vrahó v protiv Zá boju.
I vyrazı́ Zá boj.
Hoř iú ciema oč ima v Ludě k mieř i.
Dub protiv dubu zř ieti ze vsě ho lesa.
Zá boj hna protiv Ludě ku nade vsě voje,
Ludě k uderi silný m meč em,
př ětě tř ie kó ž ě v š čıt́ě .
I uderi Zá boj mlatem,
otskoč i hbitý Ludě k,
v dř evo vrazi mlat
i skoti sě dř ěvo na voj
i tř ie deset jich otide k otcé m.
I zlú ti sě Ludě k: „Aj, ty zhovadilý,
ty veliká potvoro hadó v,
meč em sě potý kaj se mnú !“
I má š e Zá boj meč em,
kus š čıt́a vrahu otrazi.
I tasi Ludě k,
meč sě smeč e po kož eniem š čıt́ě .
I zapolesta sě oba k raná m,
ranami vsě po sobě stesasta,
i vsě kolem zbrocesta krviú
i krviú zbrocechu je muž ie
kolkol jejú vezdě v př ělú té j sě či.
Slunce př ějide poledne
i ot poledne juž na pó l k več eru
i vá leno ješ če, ni sě mo ni tamo ustú peno,
i vá leno zdě i vá leno tamo ot Slavoje.
„Aj, ty vraž e, bě s v tě !
Cemu ty ná š u krev pıj́eš i?“
I chopi Zá boj svó j mlat,
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i otskoč i Ludě k,
např ěže mlat Zá boj vý š vzhó ru
i vrž e po vraze.
Letě mlat, rozkoč i sě š čıt́,
za š čıt́em sě rozkoč ista Ludě kova prsy.
I uleč e sě duš e tě žka mlata,
i mlat i duš u vyrazi
i zanese pě t siehó v u vojsku.
Strach vrahó m vyrazi z hrrdl skř ěky,
radost vzevzně z ú st vojnó v Zá bojevý ch
i zajiskř i z radostnú zrakú .
„Aj, bratř ie, bozi ny vıćestviem dař ichu.
Rostú pi sě vá s jeden hluk v pravo i v levo,
ze vsě ch ú dolı́ sě mo sveďte koně ,
koni ř ěchci veš ken ten les!“
„Zá boj bratř ě, ty udatný lve,
neupú š čej bú ř it v vrahy!“
Aj, ta otvrž e Zá boj š čıt́
i v ruce mlatem i v druhé j meč em
tako i vpř ieč prorá ž e drá hy v vrazé ch.
I by ú pě ti vrahó m,
i by ustú pati vrahó m,
tř as je hná š e z bojiš tě .
Strach z hrrdl jich vyrá ž e skř ěky,
koni ř ěchce vesken les.
„Vzhó ru na koně ,
s koni za vrahy př ěse vsě vlasti,
ruč ı́ koně neste v patá ch za nimi ná š u krutost.“
I vzkoč ichu hluci vz ruč ie koně
i skok na skok po vrazé ch sě hnachu,
rá nu na rá nu soptichu krutú krutost.
I mıj́echu rovně i hory i lesy,
v pravo i v levo vsě ubieha v zad.
Huč ie divá ř ěka, vlna za vlnú sě valé ,
huč echu vsi voji, skok na skok
vsě sě hná š e př ěs buř iú cú ř ěku.
Vody uchvá tichu mnostvie cuzıćh
i př ěnesechu své zvě sty na druhý bř ěh.
I po krajiná ch vezdě v š ıŕ̌ i v š ıŕ̌
lú tý ostř iež rozepě svoje kř iedle,
svoje dlú zě , bystro lé ta za ptactvem;
Zá bojevi voji rozehnachu sě v š ıŕ,̌
vezdě po vlastech hnachu lú to po vrazé ch,
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Zá boj
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vezdě srá ž echu je i stú pá chu koni,
nocú pod lunú za nimi lú to,
dnem pod sluncem za nimi lú to,
i opě ti temnú nocú , i po noci š edý m jutrem.
Huč ie divá ř ěka, vlna za vlnú sě valé ,
huč echu vsi voji, skok na skok,
vsě sě hná š e př ěs bú ř iú cú ř ěku.
Vody uchvá tichu mnostvie cuzıćh
i př ěnesechu své zvě sty na druhý bř ěh.
„Tamo k š edý m horá m,
tamo dobú ř i ná š e pomsta!“
„Aj, Zá boj bratř ě,
juž ná m nedaleko hory a juž hlú č ek vrahó v,
i ti ž alostivo prosie.“
„Vratno krajinú tudy ty,
já z tudy, vyhubit vsě krá levo!“
Vietr bú ř ı́ př ěs vlasti,
vojsky bú ř ie př ěs vlasti
v pravo i v levo vezdě š irú silú ,
vojsky v radostné m hluce.
„Aj, bratř ie, aj š erý vrch!
Bozi ny tamo vıćestvem dař ili.
Tamo i viele dú š tě ká sě mo tamo po dř ěvech.

50

RKZ dodnes nepoznané

225

230

Tato píseň a
všechny následující jsou písně
lyrické. Obsahem
písně je únos dívky
a holubice zlým
Zbyhoněm.
Zatímco holoubek
nemá k osvobození
holubice dost sil,
dívčin milenec se
lstí, vydávaje se za
zbloudilého lovce,
dostává do
Zbyhoňova hradu,
kde pobije
Zbyhoně a jeho
posádku.
Odměnou je mu
láska dívky, která
s ním sdílí lože.

Jich bojé sě ptactvo i plachý zvě r,̌
jedno sovy nebojá sě .
Tamo k vrchu pohř ěbat mrch
i dat pokrm bohovó m
i tamo bohó m spá sá m dat mnostvie obě tı́
a jim hlá sat milý ch slov
i jim oruž ie pobitý ch vrahó v!“

Zbyhoň

Počíná sě kapitule osmmezcietmá
třětiech knih o piesniech.

5

10

15

20

25

Poletova holub se dř ěva na dř ěvo,
ž alostivo vrka hoř ě vsě mu lesu:
„Aj, ty lese š irý, v tobě já z lé tá vach
s holubicú drahú , s milú př ěsmilitkú .
Ach, a zlobný Zbyhoň chvá ti holubicu
i otnese u hrad, ach, a u hrad tvrdý !“
Aj, obchá ze junoš e kol tvrda hrada,
ž alostivo vzdycha po své j drahé j milé j.
Ot hrada na ská lu, na ská le si sě de,
ž alostivo sedě , s ně mý m lesem mlč e.
I př iletě holub, ž alostivo vrka.
Podviž e junoš e hlavu k ně mu, vece:
„Ty holú bč e mú tný, tobě mú tno samu.
Tobě li krahujec uchvá ti tvú druž iu?
Ty Zbyhoni tamo na tom tvrdě hradě ,
ty uchvá ti moju drahú , př ědrahú č kú
a otnese, ach, u hrad, u hrad u tvrdý !
Holú bč e, ty bysi byl vá lel s krahujem,
kdyby tobě bylo srdice udatno,
ty bysi byl vydř ěl krahujcu svú drahú ,
kdyby tobě byla dravá ostrá drá py,
ty bysi byl zabil krahujce zlobné ho,
kdyby ti byl tvrdý masož ravý nosec.“
„Vzhó ru, mú tný junoš e, ž eni na Zbyhoň !
Tobě srdce př ěudatno proti vrahu,
tobě protiv jemu braně silná , ostrá ,
tobě jemu v hlavu tě žek ž elezný mlat!“

Rukopis královédvorský
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Mikoláš Aleš:
Zbyhoň
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Mladá dívka se
vydává k potoku
nabírat do vědra
vodu, po potůčku
vidí plující kytici,
chce ji vylovit a
spadne do vody. Ve
vodě přemítá, kdo
asi kytici pustil po
proudu, jemu by
ráda dala svou
lásku.

Ruč e junoš e doló v, v dole temný m lesem,
i vze na sě svoju braň i na rá mě mlat svó j.
Spě je lesem temný m ku hradu ku tvrdu.
Bě u hrada tvrda, nocú vezdě temno,
tluč e silnú pě sťú . „Kto to?“, s hrada slova.
„Já sem lovec bludný.“ Otvoř ie sě vrata.
Tluket silnú pě sťú , otvoř ie sě vteré .
„Kdě vladyka Zbyhoň ?“„Za velikú sieniú .“
Tamo Zbyhoň vilný, tamo plaka dě va.
„Aj, otvoř i lovcu!“ Neotvoř i Zbyhoň .
I rozrazi mlatem dř vi silný junoš e,
i rozrazi mlatem Zbyhoně vi hlavu.
Hradem vezdě bě ha i vsě v hradě pobi,
u své j krá sné j dě vy do ú svě ta lež e.
Př ide rané slunce vrcholy dř ěv k hradu,
př ide nová radost v junoš ino srdce,
ž e svú krá snú dě vu chová v silnú paž ú.
„Cie ta holubice?“„Zbyhoň ju uchvá ti,
jako mě zdě vieza, tak ju v tvrdě hradě .“
V lesy s tvrda hrada! I letieš e v lesy,
i letieš e sě mo, i letieš e tamo,
se dř ěva na dř ěvo se svojım
́ holú bcem,
s holú bcem spá vá š e na jedné j vě tvici.
Vzradova sě dě va. Se svojım
́ junoš ú
chodi sě mo tamo, vezdě kamo zechtě ,
s militkem spá vá š e na jednom lož ici.

Kytice

5

10

Vě je vě tř ieč ek s kně žecký ch lesó v,
bě že zmilitka ku potoku,
nabiera vody v kovaná vě dra.
Po vodě k dě vě kytice plyje,
kytice voná z viol a ró ž ı.́
I je sě dě va kyticu lovit,
spade, ach spade v chladnú vodicu.
„Kda bych vě dě la, kytice krá sná ,
kto tebe v kyprú zemicu sá ze,
tomu bych dala prsté nek zlatý.

Rukopis královédvorský

15

Kda bych vě dě la, kytice krá sná ,
kto tebe lý kem hebú č ký m svá za,
tomu bych dala jehlicu z vlasó v.
Kda bych vě dě la, kytice krá sná ,
kto tě po chladné j vodici pusti,
tomu bych dala vienek svó j z hlavy.“

Jahody
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Jde má milá na jahody
na zelená borka.
Zadř ieš e si ostré trnie
v bě litkú nož icu.
Nemó ž e moje zmilitka
na nož icu vstú piti.
„Ach, ty trnie, ostré trnie,
č emu si bol sdě lo?
Za to budeš , ostré trnie,
z borek vymý tě no!“
„Pož di, milá , v pochlá deč ce,
v zeleně borece,
já z době hu na palú č ek
po konieč ek bielý.“
Konieč ek sě na palú ce
v husté j trá vě pase,
moje milá v pochlá deč e
na milé ho ž daje.
Jě sě milá ž alovati
po tichú nku v borce:
„Ach, co ř ěkne moje má ti?
Já z neš častná roba!
Vezdy mi ř ieká š e má ti:
Chovaj sě junoš ı!́
Cemu sě junoš ı́ chovati,
kdaž sú dobř ı́ ludie?“
I př ijedech na konıće
jako sniež ek bielé m,
skoč ich s koně , viezech na suk
za stř iebrnú uzdu;

Dívka si při
sbírání jahod
zabodne do nohy
ostrý trn, její milý
jí přispěchá na
pomoc, požádá ji,
aby posečkala
v chládku, než
dojde pro bílého
koníka. Dívka
přemítá, co by její
známosti řekla její
matka, která ji
před hochy
varovala. Jinoch
přijíždí, obejme ji
a políbí, dívka
zapomíná na
bolest.
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Objech dě vč e, př iž ech k srdcu
i celová ch ú sta;
i zabude krá sná dě va
v nož ici bolný trn.
Laská chom sě , milová chom,
slunce na zá chodě .
„Pojeď, milý, ruč e domó v,
sluneč ko ná m zajde.“
Vzkoč ich ruč e na konieč ek
jako sniež ek bielý
i vzech zmilitku v ná ruč ie,
otjedech s niú domó v.

Jelen

Jelen pobíhající po
horách a po údolích je metaforou
jinocha, pobíjejícího nepřátele.
Na jinocha si
počíhá vrah a
úkladně jej zabije.
Na hrobě vyroste
pak silný dub. Po
hrobě poskakuje
jelen – metafora
hochových
následovníků. Na
dub se slétají
krahujci, aby
hlásali smutnou
zvěst o smrti.

5

10

15

20

25

Bě há š e jelen po horá ch, po vlasti poskakova,
po horá ch, po doliná ch krá sná parohy nosi,
krá sný ma parohoma hustý les prorá ž e,
po lese ská ká š e hbitý mi nohami.
Aj, ta junoš e po horá ch chodıv́a,
dolinami chodıv́a v lú té boje,
hrrdú braň na sobě nosıv́a,
braniú mocnú rozrá ž e vrahó v shluky.
Nenie juž junoš e v horá ch!
Podskoč i naň zdě lstivo lú tý vrah,
zamiesi zraky zlobú zapolena,
uderi tě žký m mlatem v prsy.
Zevzně chu mutno ž alostivı́ lesi!
Vyrazi z junoš e duš u, duš icu,
sie vyletě pě kný m tá hlý m hrdlem,
z hrrdla krá sný ma rtoma. Aj, tu lež e!
Teplá krev za duš icú teč e, za otletlu,
syrá země vř ělú krev pije.
I by v kaž dé j dě vě po ž alniem srdece.
Lež e junoš e v chladné j zemi,
na junoš i roste dubec, dub,
rozklá da sě v suky š ıŕ̌ i š ıŕ.̌
Chá zieva jelen s krá sný ma rohoma,
ská č e na nož iciech ruč iech,
vzhó ru v listie piená tá hlé hrrdlo.

Rukopis královédvorský

55

Jan Konůpek:
Jelen

30

Sletujú sě tlupy bystrý ch krahujcé v,
ze vsia lesa sě mo na sien dub,
pokrakujú na dubě vsici:
„Pade junoš e zlobú vraha.
Junoš e plaká chu vsě dě vy.“

Róže

5

10

Ach, ty ró ž e, krá sná ró ž e,
č emu si raně rozkvetla,
rozkvé tavš i pomrzla,
pomrzavš i usvě dla,
usvě devš i opadla?
Več er sedě ch, dlú ho sedě ch,
do kuropě nie sedě ch,
nic dož dati nemó ž ech.
Vsě dř iezhy, lú č ky sež ech.
Usnuch, snieš e mi sě ve sně ,
jako by mně neboš ce
na pravé j ruce s prsta

Dívka, která až do
svítání čekala na
milého, přemítá
nad krátkým
životem růže.
Když pak k ránu
usnula, zdálo se jí,
že se jí s prstu
svlékl prsten,
z něhož vypadl
drahý kamínek.
Ráno drahokam
nenalezla, ani se
nedočkala
milence.
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Píseň o rozmluvě
dívky s kukačkou,
která naříká, že
není stále jaro.
Dívka odpovídá a
vypočítává
nevýhody stálého
jara i osamělosti
dívky bez milého.

svlekl sě zlatý prsté nek,
smekl sě drahý kamé nek.
Kamé nek nenadjidech,
zmilitka sě nedož dech.

Žezhulice

5

10

V š iré m poli dú bec stojı,́
na dú bci ž ezhulice
zakuká š e, zaplaká š e,
ž e nenie vezdy jaro.
Kak by zrá lo ž itko v poli,
by vesdy jaro bylo?
Kak by zrá lo jablko v sadě ,
by vezdy lé to bylo?
Kak by mrzli klasi v stoze,
by vezdy jeseň byla?
Kak by dě vě tě ško bylo,
by vesdy sama byla!

Dívka oslovuje
miletínské lesy,
naříkajíc nad svou
opuštěností.

Opuštěná

5

10

Ach vy lesi, tmavı́ lesi,
lesi miletın
́ stı!́
Cemu vy sě zelená te
v zimě , lé tě rovno?
Rá da bych já z neplakala,
nemú tila srdce;
A ř ěkně te, dobř ı́ ludie,
kto by neplakal zdě ?
Kdě mó j oč ık
́ , oč ık
́ milý ?
zahř ěben v rovece.
Kdě moje má ti, dobrá má ti?
Travka na ně j roste.
Ni mi bratra, ni mi sestry,
junoš u mi vzechu.

Rukopis královédvorský

Skřivánek

5

10

15

Pleje dě va konopie
u panské ho sada.
Pý ta sě jej skř ivá nek,
pro č e ž alostiva.
„Kak bych mohla rá da bý ti,
malitký skř ivá nč e?
Otvedechu zmilitka
u kamený hrá dek!
Kdybych pé rce imě la,
pıśala bych lıśtek.
Ty, malitký skř ivá nč e,
ty by s niem tam leťal.
Nenie pé rce, nenie blanky,
bych pıśala lıśtek.
Pozdravuj drahé ho pě niem,
ž e zdě hoř ěm nyju.“

II. zlomek písně

57

Dívka plející
konopí si stěžuje
skřivánkovi, že
nemůže poslat
vzkaz milému
odvedenému do
kamenného hradu.
Prosí skřivánka,
aby mu zanesl její
pozdrav.

II. zlomek písně je
posledním
veršem RK.

Zakrá koč e v hradě vr---

Mikoláš Aleš,
závěrečná
viněta k RK.
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Slovníček staročeských výrazů z RKZ

adj. adjektivum, př ıd
́ avné jmé no
adv. adverbium, př ıślovce
aor. aorist
část. č ástice
čísl. č ıślovka
dat. dativ, tř etı́ pá d
dok. dokonavé sloveso
f. femininum, ž enský rod
interj. interjekce, citoslovce
m. maskulinum, muž ský rod

n. neutrum, stř ednı́ rod
ned. nedokonavé sloveso
os. jm. osobnı́ jmé no
pomn. pomnož né
předl. př edlož ka
příp. př ıp
́ ona
spoj. spojka
v. verš
zájm. zá jmeno

ande spoj. a adv. a tam, ale tam

dřěvce, -cě n. dřevo, kus dřeva, hůl,
násada; dřevec (dř evě ná zbraň
už ıv́aná př i turnajıćh)
dřiezha f. tříska, odštěpěk dřeva
dřvi, -ı,́ -em f. pomn. dveře
dščevý adj. dešťový
dščíti ned. pršet, dštít

Baťa m. důvěrné oslovení
běs m. zlý duch, démon, ďábel
blanka f. pergamenový lístek
blsket m. lesk, třpyt, bleskot
braň, -i f. zbraň, ochrana, opevnění, boj
búřia f. bouře

ež spoj. až, protože, že
celovati, -uju, -uješ ned. celovat, líbat
čemu (dat. zá jm. č so) k čemu, proč
dci f. dcera
dieti, dě ju, dieš , die ned. dít, říkat,
povídat
dle1, -e f. délka
dle2 př edl. pro
dodrati sě dok. dodrat se, dojít
dól m. důl, jáma, údolí
doždati, -ž du, -ž deš dok. dočkat (se)
dráha f. cesta
drážlivý adj. dráždivý
drbiti, -b’u, -bıś̌ ned. musit
družě, -ě te n. druh, partner v lásce,
v manželství

hadlivě adj. hanlivě
hemzeti, -ž u, -ž eš ned. hemžit se
chám m. chán (titul tatarské ho nebo
mongolské ho ná č elnık
́ a č i
vlá dnoucıh
́ o knıź̌ete)
chasa f. chasa, mládež, čeleď
chmúrati sě dok. zachmuřit se
chorúhev f. korouhev
chraber adj. chrabrý, udatný
chrapavě adj. křaplavě, ochraptěle
chrest m. chřest, šramot, šelest
chvalný adj. chvalitebný, chvályhodný
chvrastie n. křoví, chrastí
chyžice f. chýška, domeček
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ima, duá l zá jm. jě jim
iskati, -š ču, -š češ ned. hledat
jarný adj. bujný, prudký, silný
jarobujný adj. bujarý, bujný, prudký,
vášnivý
jarohlavý adj. mocný, silný
jarota f. bujnost, prudkost, vášnivost,
udatnost
jarý adj. bujný, prudký, silný, vášnivý
jáz zá j. já
ješut, -i f. marnost, nicota
jmě n. jméno
jun m. jinoch, mladík
junoše m. jinoch, mladík
junošin adj. jinochův
juný adj. mladý
kapitule f. kapitola knihy
klánie, -ie n. klání, zápas v turnaji,
souboj
kmet, -i, -ě m. přední člen obyvatelstva,
starší lidu, soudce, vladyka; sedlák,
poddaný
kmetský adj. kmetský; poddanský,
selský
kněz, -ě m. kníže
knieni, -ě f. kněžna
komoň, -ě m. kůň
kot, -a, -u m. kácení, pád, svržení, valení
kotiti sě, -cu, -tıś̌ ned. kutálet se, padat,
valit se
krahuj m. krahujec
krmě f. pokrm, jídlo
krupý adj. hrubý, krutý, zlý
krušiti ned. ničit, rušit
krzno n. oděv podšitý kožešinou, plášť
kyčla f. kyčle
lánie, -ie n. lání, nadávání, zlořečení
lech m. kmenový náčelník, předák
lepý adj. krásný, pěkný, dobrý
leský adj. lesní

letadlo n. pták
ložice n. lůžko, postýlka
lubice f. milenka
ludný adj. lidnatý
lútý adj. lítý, prudký, ostrý, zuřivý
luna f. měsíc, paprsek, záře
lzáti ned. lízat
mestný adj. mstící
mknúti sě dok. hnát se, kmitnout se
mlat m. mlat (stará vá leč ná zbraň
podobná kladivu)
Morana os. jm. slovanská bohyně smrti,
př eneseně smrt
mrkava f. mrak, temnota, mrákota,
šero
mrzký adj. nemilý, protivný, ošklivý
mútiti sě, -cu, -tıś̌ ned. soužit se, trápit
se; kalit se, vlnit se, vzdouvat se
naddivný adj. předivný, podivuhodný,
neobyčejný
naliť1 interj. hle, a hle, ejhle, vida
naliť2 spoj. ale, avšak, a zatím, že jak;
neboť, vždyť
nastojte interj. (od slovesa nastá ti)
pomoc!, běda!, ach!; naléhavě
vybízet k pozornosti
nezžen m. nespálený
neupúščeti, -eju, -ieš ned. nepřestávat,
neopouštět
nevzmožný adj. nemožný
nosec m. zobák (u ptá ků )
nožny pl. f. pochva (na zbraň )
nrav m. mrav, obyčej, zvyk
nýti ned. (č ım
́ ) mučit se, strádat,
umdlévat
obak adv. a č ást. oboustranně, oba dva,
na obě strany
oběcati ned. (komu co) slibovat,
zavazovat se k něčemu
obih m. hojnost, přemíra
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odoleti dok. (komu, č emu) odolat,
obránit se
opěšalý adj. pěší, bez koně
oplákati, - aju, -aš dok. opláchnout
oružený adj. ozbrojený
oružie, -ie n. zbraň, válečná výzbroj
osiesti, -sadu, -sě deš , dok. (koho)
posadit se okolo čeho, zmocnit se
čeho, usadit se
osmmezcietmá č ıśl. osmadvacátá,
dvacátá osmá
osvěta f. světlo, lesk, jasnost
ot1 př edl. od, z
ot2 m. otec
otmetati, -cu, -ceš dok. (co) odvrhnout,
odhodit
otný adj. otcův
otpraviti sě dok. vypravit se, odejít,
vzdálit se
pahuba f. záhuba
pachrb m. pahorek, vršek
paky adv. pak, naopak, proti tomu
palovati ned. upalovat, prchat
parob m. otrok
pásti, -u, -eš , -ů ned. pást, hlídat, živit
pérce, -e n. pero (na psanı)́
pienati ned. vzpínat
pleky m. pluky
plezně adv. pilně, užitečně, prospěšně
plzný adj. pilný, užitečný, prospěšný
podchlumie n. místo pod kopcem,
podchlumí
pogubiti, -u, -ıś̌ dok. zahubit, zabít
pochládeček m. chládek, stín
pokrakovati ned. pokrákorávat,
krákorat
Polené, Polané pl. m. Poláci
poprava f. soudní jednání, soud, řízení,
rozsudek
posleda m. poslední
pospěti, -spě ju, -ješ dok. pospíšit si
prask m. praskot
prevěnec, -nce m. prvorozenec
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prnúti dok. prchnouti, uprchnout
prokní adj. každý, všeliký
protknúti, -nu, -neš (aor. protč e) dok.
probodnout, protít
próvod m. doprovodná družina, průvod
přižeti dok. přivinout
ptenec m. ptáče
pút, -i m. i f. pouť, cesta, putování
pytati dok. ptát se
roba f. žena, děvče
roskosem m. rozděleně, tajně
rovček m. rov, hrob
rozčepiti dok. rozštípnout, rozpoltit
rozenie m. rod, urozenost
rozkotati dok. rozvalit, rozbít, rozkutat
rozkrušiti dok. zrušit, rozmetat
rózno adj. různě, porůznu, na různé
strany
roznojiti sě dok. rozšířit se,
rozprnúti sě dok. rozprchnout se
rozvlajáti dok. rozvlniti, rozvířiti
ruby f. roubené stavby
ruče adv. rychle
ručí adj. rychlý
Sas, Sasík m. Sas
sboren adj. shromážděný
sbožie, -ie n. jmění, majetek, statek,
bohatství, peníze
sedánie, -ie n. jezdecký souboj, zápas,
rytířský turnaj
sedmezcietmá č ıśl. sedmadvacátá,
dvacátá sedmá
sieh m. sáh (př ibliž ně 1,8 m)
siemže zá jm. tento-že, onen-že
sien zá jm. tento, ten, onen,
skad adv. odkud
skotiti sě, -cu, -tıś̌ dok. skácet se,
spadnout
smahnúti dok. smažit, pálit
sníti sě, -ě š dok. sejít se, setkat se,
shromáždit se
soptati, -pcu, -pceš ned. soptit, supět

Rukopis královédvorský

srúbiti, -b’u, -bıś̌ dok. stít, skácet,
odseknout
starosta m. představený, náčelník,
správce, starší lidu
strojiti, -ju, -jıś̌ ned. připravovat,
chystat se, vytvářet
strojný adj. skvostný
suk m. větev, haluz
súmrk m. soumrak, stmívání
šestmezcietmá č ıśl. šestadvacátá,
dvacátá šestá
šumy f. hvozdy, šumějící lesy
šúrem adv. prudce
tetva, -i f. rodová větev
tiščeti, -č u, -č ıś̌ ned. tisknout
tlupa f. hejno
tráti, -aju, -á š ned. trvat, setrvávat,
vytrvávat
trčeti, -č u, -č ıś̌ ned. trčet, postupovat,
běžet
trest f. třtina, rákos
trudný adj. namáhavý, těžký
tuča, -i f. mračno, oblak
tur m. zde: hluboký hlas (jako bý k)
úfati, -aju, -á š ned. doufat, spoléhat se,
důvěřovat, věřit; nadít se něčeho od
někoho
um m. rozum, schopnost vnímání, mysl
uondaný adj. unavený
úpěti, -ju, -ieš ned. úpět, vzdychat,
naříkat
úže f. houžev, provaz
utr př edl. v, ve
váleti, -eju, -é š ned. válčit, bojovat
valný adj. mocný, silný
varyto n. varyto (starý slovanský hudebnı́
ná stroj)

věkožizný adj. dlouhověký, nesmrtelný
velí, f. velé , n. velé adj. velký, mocný,
silný
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velím adj. velmi, mnohem
Vesna os. jm. slovanská bohyně jara,
př eneseně mládí
veš, vše (č asto s př ıṕ. -cek, -tek, -cem, ken, -cken, -tken, -chen, -keren, kern) zá jm. všechen, veškerý, celý
veždy adv. vždy, přece
viezti ned. vázat, přivazovat, věznit
Vítěz os. jm. v Libuš ině soudu v. 50 vyuč ené
vě ščbá m Vıt́ě zový m v originá lu
uiucene uecbam uitzouim nejasné
mıśto, obvykle bý vá př eklá dá no vyuč ené
vě štbá m Svantovıt́a
vládyka n. vůdce rodu, později titul
příslušníka nižší šlechty
vlastice f. vlast
vletorečný adj. hojný na vody,
protékaný řekami
vnočiti, -č u, -č ıś̌ dok. (kam) vniknout,
vrazit
vňuž adv. a spoj. jako, jako by
voj, -ě m. vojsko, branná moc, armáda
vojevati, -uju, -uješ ned. bojovat
vojevoda m. vůdce vojů, vládce, vévoda
vojevodit ned. panovat, vést voje do
války
vrah m. nepřítel, vrah
vražba f. vražda
vskóře adv. vbrzku, brzy, vzápětí,
rychle, spěšně
vtasiti, -š u, -sıś̌ dok. vrazit, vystrčit
vterý č ıśl. druhý
vydřieti, -dru, -dreš dok. vydřít, vyrvat,
vytrhnout, vzít silou, mocí
vyplákati, - aju, -aš dok. vyplaviti
vypražený adj. vyschlý, suchý
vytknúti, -nu, -neš dok. vztyčit, vystrčit
vytrci dok.vytrhnout
vyžehati dok. vypálit, spálit
vzdieti, -dě ju, -dě ješ dok. (komu) dát
jméno, pojmenovat, nazvat, přezdít
vzchod m. východ, vzestup
vzjetřiti sě dok. rozjitřit se
vznojený adj. rozpálený, uhřátý
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vzpěti, -pě ju, -ě š dok. zazpívat, odříkat,
zaklínat
vzprchati, -aju, -á š dok. vyletět, vyřítit
se
vzúpiti dok. zaúpět, vzkřiknout
záhe adv. záhy, brzy
zahřésti, -hř ebu, -eš dok. zahrabat,
pohřbít
záchod m. západ, konec, zacházení
zakrakotati dok. zakrákorat
zamiesiti, -š u, -sıś̌ dok. pomíchat,
smíchat, zachmuřit se
zamútiti, -mú cu, -tıś̌ dok. zarmoutit,
znepokojit, zneklidnit, rozčílit,
zakalit
zanietiti, -cu, -tıś̌ dok. zapálit
zapierati sě dok. vzepříti se
zapoleti sě, -l’u, -lıś̌ sě dok. zapálit se,
rozohnit se

Mikoláš Aleš:
Vě žnı́ kobka ve
Dvoř e Krá lové
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zasazený adj. usazený, založený,
upevněný
zdieti, -dě ju, -dě ješ dok. vykonat, učinit,
udělat, provést, dít se, stát se, nastat
zeřivý adj. prudký, zuřivý, hněvivý
zhovadilý adj. zhovadilý, zdivočelý,
zlotřilý
zlatohlav m. zlatohlav (sukno protkané
zlatem na způ sob broká tu)

zmilený adj. milý, milovaný
zmilitek m. milý, milenec
zmilitka f. milá, milenka
zora f. jitřenka, svítání, rozbřesk
zvěsti dok. zvědět, dovědět se
zývati, -aji, -á š ned. vybízet, vyzývat
ždáti, ž du, -eš ned. čekat, očekávat
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Rukopisy jako
zdroj inspirace

Rukopisy se zá hy po své m ná lezu staly nejen jednou z nejvydá vaně jš ıćh a nejč teně jš ıćh knih 19. stoletı,́ ale i silnou inspiracı́ pro novou tvorbu umě lců .
Ve vý tvarné m umě nı́ vytvoř il prvnı́ ilustrace inspirované
poeziı́ RKZ praž ský ně mecký malıŕ̌ Josef Matyá š Trenkwald.
Byl považ ová n za nejvý znamně jš ıh
́ o malıŕ̌e své doby. Z jeho
rozsá hlé ho dıĺa tý kajıćıh
́ o se RKZ, které mu se vě noval pě t let,
se dochovaly pouze ilustrace k Beneš i, Zbyhoni a Skř ivá nkovi.
Z dalš ıćh malıŕ̌ů, kteř ı́ se Rukopisy inspirovali, lze uvé st
zejmé na Josefa Hellicha, Františ ka Zenıś̌ka, Vá clava Brož ık
́ aa
Julia Mař áka. V rozmachu č eské ho umě nı́ konce 19. stoletı́ to
byla př edevš ım
́ tak zvaná generace Ná rodnıh
́ o divadla (Antonın
́ Wagner, Josef Myslbek, a jinı)́, kteř ı́ ve vý tvarné vý zdobě
Ná rodnıh
́ o divadla vytvoř ili nehynoucı́ pomnık
́ Rukopisů . Ve
dvacá té m stoletı́ se ilustracemi RKZ zabý vali zejmé na Jan
Konů pek a Miroslav Troup. Nejnově ji vytvoř il Karel Jerie
komiks na ná mě t pıśně Jaroslav.
Dvě ma malıŕ̌ům se Rukopisy staly doslova posedlostı́ a
vá š nı;́ touž ili rukopisný dě j zobrazit strá nku po strá nce. Byli to
Josef Má nes a Mikolá š Aleš . Ani jednomu z nich nebylo dá no
svů j sen beze zbytku splnit. Má nesovy ilustrace vyš ly v ú plnosti až po jeho smrti. Alš ovy ilustrace nebyly ve své době
kladně př ijaty, př esto z jeho ruky vznikly desıt́ky kreseb,
ilustracı,́ domovnıćh fresek a plá ten s rukopisný mi ná mě ty.
Nejpů sobivě jš ı́ je rozmě rné diorama Pobití Sasíků v Turnově
(svý mi rozmě ry 10×8,5 m se ř adı́ mezi nejvě tš ı́ svě tová plá tna

Výtvarné umění

64

RKZ dodnes nepoznané

Plakát k premiéře
Smetanovy Libuš e
11. června 1881

vů bec) a cyklus Vlast urč ený pro Ná rodnı́ divadlo. Vý bě r
z ilustracı́ tě chto dvou umě lců doprová zı́ text té to knihy.
Hudba

V hudbě Rukopisy inspirovaly poprvé Vá clava Jana Tomá š ka
roku 1823. Sest pıśnı́ RK ve zhudebně nı́ Antonın
́ a Dvoř áka je
dodnes koncertně prová dě no. Vrcholná dıĺa inspirovaná Rukopisy vytvoř il Bedř ich Smetana. Podkladem jeho Libuše je
Rukopis zelenohorský ; v prorocké vě štbě se ale objevuje
i Jaroslav ze Sternberka z RK. Rukopisné motivy najdeme také
ve Smetanově Mé vlasti. Rukopisy se rovně ž doč kaly zhudebně nı́ od Karla Bendla, Zdeň ka Fibicha, aj.

Literatura

Vliv Rukopisů na č eskou literá rnı́ tvorbu nebyl př ım
́ ý, ale skrytý, prostř ednictvım
́ ohlasů . Konkré tnı́ umě lecké prostř edky
Rukopisů , např ı́klad formulové obraty, stavba verš ů, jsou
natolik spjaty se ž ánrem hrdinské epiky, ž e se nedoč kaly
š irš ıh
́ o využ itı́ v literá rnıćh dıĺech.
Př esto ř ada autorů zpracovala motivy z pıśnı́ RKZ vlastnım
́
tvů rč ım
́ způ sobem. Z mnoha uveďme Vá clava Beneš e Tř ebıźské ho, který použ il ú ryvky z lyrický ch pıśnı́ RK v romá nech
Anež ka Př emyslovna a Krá lovna Dagmar.
Bá snıći hojně př ejım
́ ali z Rukopisů : zejmé na jednotlivá
slova (varyto, luna, ladný ) nebo č ásti verš ů. Tak č inil např ık
́ lad
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Karel Hynek Má cha (bá seň Zpěvec a jiné ). Podobně v Erbenově Kytici nachá zım
́ e ohlasy RKZ např ık
́ lad ve Svatebních
košilích.
Existovaly vš ak i ojedině lé pokusy napodobit vě rně formu
rukopisný ch zpě vů . Je to př edevš ım
́ bá seň Jaroslav od Hanuš e
Vě nceslava Tů my, která napodobuje RKZ až k formulım
́ a verš ové stavbě :
Bystrý orel v oblacích létával,
před ním hrůzou skrývalo se ptactvo;
vítězný jun zlámal mnohé kopí
v boji horkém, celý krví zbrocen:

(Zbyhoň : Aj ty lese širý, v tobě jáz létávach)
(Zá boj: lútý ostřiež bystro létá za ptactvem)
(Ludiš e: dřěvce oba zlámasta)
(Jaroslav: Jaroslav ves ve krvi s ořem sbrocen)

Z Rukopisů bohatě č erpá epický cyklus Julia Zeyera Vyš ehrad:
Tu zařve Chrudoš jako divý tur:
„Kdo dal ti, ženo, právo souditi
o činech rukou mužů konaných?
Své podniky jen proto hlásal jsem
zde před tebou, bys jasně viděla,
že síla u mne jest a odvaha,
bys nahlédla, že déle potrvat
juž nemůže ta věru směšná hra,
již provádíš všem mužům k potupě!
Já mnoho viděl zemí dalekých,
a všude mužům vládne zas jen muž,
pro kratochvíl je žena stvořena,
pro ukojení chtíčů bouřlivých!
Vstaň se stolce, kam sám teď zasednu!“

Vstanu Chrudoš ot Otavy krivy,
žleč sě jemu rozli po útrobě,
trasechu sě lútosťú vsi údi.
Máchnu rukú, zarve jarým turem:
„Gore ptencém, k nim sě zmija vnorí,
gore mužém, imže žena vlade!
Mužu vlásti mužém za podobno,
prevencu dědinu dáti pravda!“
(Rukopis zelenohorský )

Rukopisy se ale staly souč ástı́ literatury i jako jeden z nejvydá vaně jš ıćh č eský ch textů . Po své m ná lezu byl Rukopis krá lové dvorský poprvé v uká zce vydá n v roce 1818 v Hankový ch
Starobylých skládáních, dıĺ druhý. Uplné ho vydá nı́ se doč kal na
poč átku roku 1819 opě t od Vá clava Hanky pod ná zvem
Rukopis králodvorský. Sebrání lyricko-epických národních
zpěvů, věrně v původním starém jazyku, též v obnoveném pro
snadnější vyrozumění, s připojením německého přeložení.
Starobylých skládání díl zvláštní. Rukopis zelenohorský byl
poprvé publiková n v Polsku v knize B. Rakowiecké ho Prawda
ruska ve Varš avě v roce 1820.
Do dneš nıćh dnů je zná mo okolo sedmdesá ti vydá nı́ RK a
č tyř iceti vydá nı́ RZ. Zajım
́ avostı́ jsou takzvané polygloty RKZ,
vydá nı́ obsahujıćı́ až tř iná ct rů zný ch př ekladů , nebo Rukopis
kralodvorský v písmě stenografickém (1867).

Vydání a překlady
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Ukázka z vydání
RKZ v těsnopisném
písmu z roku 1861
s ilustracemi
Josefa Scheiwla.

Rukopisy byly př elož eny do celé ř ady cizıćh jazyků . Zná me
př eklady do ně mč iny (poprvé 1819, podle tohoto vydá nı́
př ebá snil pıśeň Kytice i Johann Wolfgang von Goethe), anglič tiny (poprvé 1821), francouzš tiny (poprvé 1831), vlá mš tiny,
italš tiny, š vé dš tiny, dá nš tiny, finš tiny, polš tiny, ruš tiny, ukrajinš tiny, rusı́nš tiny (halič sko-ruské ná ř eč ı́), armé nš tiny,
hornoluž ič tiny, dolnoluž ič tiny, krainš tiny, slovinš tiny, illyrš tiny, chorvatš tiny, srbš tiny, bulharš tiny, maďarš tiny, japonš tiny. Jsou i př eklady do mrtvý ch jazyků staroř eč tiny a latiny,
i do umě lé ho jazyka esperanto.
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Dvě století
sporu o RKZ

Ná lez Rukopisu krá lové dvorské ho a o rok pozdě ji i Rukopisu
zelenohorské ho byly obrozenci př ivıt́á ny jako dů kaz, ž e č eská
historie a literatura jsou plně srovnatelné s „vyspě lejš ım
́ i“
evropský mi ná rody1. Oba Rukopisy se velmi zá hy staly ná rodnım
́ paladiem, jednım
́ z nejvydá vaně jš ıćh č eský ch textů (jen
do konce 19. stoletı́ vyš ly zhruba ve č tyř iceti vydá nıćh), a byly
př elož eny i do vıće než dvaceti pě ti jazyků . O tom, jakou silnou
inspiracı́ se RKZ umě lců m staly, svě dč ı́ př edchozı́ kapitola.
O to zajım
́ avě jš ı́ je, jak se v prů bě hu č asu tento obdiv př esunul
k lhostejnosti až opovrž enı,́ a z pojmu Rukopisy se stalo
synonymum pro podvod č i falzifikaci.
Od prvnıćh pochybnostı́ proti ř azenı́ Rukopisů do stř edově ké literatury, vznesený ch roku 1824 Josefem Dobrovský m
(a to pouze v př ıp
́ adě Rukopisu zelenohorské ho, a ná sledně
zcela vyvrá cený ch Pavlem Josefem Safař ık
́ em a Františ kem
Palacký m), př es „velké boje rukopisné “ v 80. letech 19. stoletı́
až podnes, byly RKZ – jako ž ádná jiná pamá tka staroč eské
literatury – podrobeny zkoumá nı́ prakticky vš emi mož ný mi
humanitnı́mi disciplı́nami (jazykově da, historický rozbor,
paleografie). Ty se postupně od pravosti (sprá vně ji ř eč eno od
datace vzniku a zá pisu RKZ ve stř edově ku) posunuly k hypoté ze o novodobé m pů vodu Rukopisů z doby ná rodnı́ho
obrozenı́. Na druhé straně exaktnı́ chemický a fyziká lně -chemický prů zkum hmotné strá nky RKZ (tedy pergamenu a
hmoty pıśma) svě dč ı́ pro vysoké stá ř ı́ obou pamá tek. Literatura, která z prů zkumu a diskusı́ o stá ř ı́ RKZ vznikla, je
jednou z nejrozsá hlejš ıćh literatur vě nujıćıćh se takové mu

1

K časté námitce, že
v době nálezu RKZ
na počátku 19. století se i u jiných
národů „objevily“
údajné starobylé
literární památky
(například
Macphersonovy
Ossianovy zpě vy
nebo díla Thomase
Chattertona) lze
dodat, že na rozdíl
od RKZ nebyl
u těchto „objevů“
prezentován
středověký (nebo
alespoň středověce
se tvářící) rukopis,
ale jen text, který
byl údajným opisem
originálu. U RKZ
naproti tomu máme
k dispozici
pergamenové
rukopisy, které se
nejen textem, ale
i vzhledem hlásí do
středověku.
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problé mu na svě tě . Kromě vydá nı́ a př ekladů samotný ch RKZ
zahrnuje př es ně kolik stovek knih, brož ur a č lá nků . Drobný ch
zmın
́ ek v tisku by bylo mož né najıt́ na tisıće.
Př es bezmá la dvousetletý spor, jež se o problé m skuteč né ho stá ř ı́ RKZ vede, je tato otá zka stá le neuzavř ena. Př i
posuzová nı́ stá ř ı́ Rukopisů je také nutné odliš ovat dobu
vzniku zpě vů a dobu jejich fyzické ho zá pisu na pergamen.
Spojová nı́ Vá clava Hanky a Josefa Lindy s autorstvım
́ RKZ,
které bylo oblıb
́ ené na př elomu 19. a 20. stoletı́ a stá le př etrvá vá zejmé na v uč ebnicıćh, je zcela bez jaký chkoliv reá lný ch
dů kazů a podkladů . V souč asnosti jsou postulová ny tř i hlavnı́
hypoté zy:
1. Př evaž ujıćı́ vě tš inový ná zor, zastá vaný zejmé na odbornık
́ y
humanitnıćh disciplin, př edpoklá dá , ž e jde o falza z doby
ná rodnıh
́ o obrozenı.́ Autorstvı́ se, bez jaký chkoliv reá lný ch
zá kladů , př ipisuje buď Vá clavu Hankovi nebo tajemné mu,
nezná mé mu falzá torovi.
2. Zastá nci stř edově ké ho pů vodu Rukopisů (chcete-li obrá nci
RKZ) pově tš ině soudı,́ ž e RZ byl slož en asi v 10. stoletı́ a
fyzicky byl zapsá n ve 13. stoletı;́ RK obsahujıćı́ zpě vy z 8. až
13. stoletı́ byl zapsá n ve 14. stoletı.́
3. Tř etı́ ná zorový proud klade vznik Rukopisů do doby mezi
stř edově k a ná rodnı́ obrozenı.́

Stručná chronologie sporu o stáří RKZ

1817 ▪ 16. zá ř ı́ nalezen ve Dvoř e Krá lové Vá clavem Hankou
rukopis nazvaný poslé ze Rukopis královédvorský.
1818 ▪ v listopadu zaslá n anonymně do nově vzniklé ho Musea
krá lovstvı́ Ceské ho rukopis nazvaný podle své ho
obsahu Libušin soud. Teprve roku 1859 zjistil Wá clav
Wladivoj Tomek, ž e rukopis byl objeven na podzim
roku 1817 na Zelené Hoř e u Nepomuku; proto byl pojmenová n Rukopis zelenohorský.
1824 ▪ Josef Dobrovský, jenž př ivıt́al RK, publikuje tiskem
svoje vý hrady vů č i RZ a prohlaš uje ho za novodobé
falzum.
1829 ▪ slovinský filolog Bartolomě j Kopitar publikuje v Jahrbücher der Literatur v pozná mce k Palacké ho č lá nku
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1832 ▪
1839 ▪

1840 ▪

1858 ▪
1858 ▪

1859 ▪

1862 ▪
1878 ▪
1879 ▪

1881 ▪

1886 ▪

o RKZ své jazykově dné vý hrady k Rukopisu krá lové dvorské mu.
Slová k Jiř ı́ Palkovič vystoupil v č asopise Tatranka proti
Rukopisu zelenohorské mu.
Augustin Corda provedl na ž á dost F. Palacké ho a
P. J. Safař ık
́ a prvnı́ chemický a mikroskopický prů zkum
RZ a na zá kladě vý sledků jej prohlaš uje „za nanejvýš
starý“ rukopis.
vychá zı́ Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache, skvě lý rozbor RZ a dalš ıćh staroč eský ch pamá tek,
od Františ ka Palacké ho a Pavla Josefa Safař ık
́ a, v ně mž
vyvrá tili vš echny ná mitky proti RZ.
vystupuje v Zeitschrift für österreichische Gymnasien
proti RK filolog Julius Fejfalik a ž ádá prově řenı́ RKZ.
v praž ské m č asopise Tagesbote aus Böhmen vychá zı́ na
pokrač ová nı́ anonymnı́ č lá nek Handschriftliche Lügen
und palaeographische Wahrheiten, ve které m je RK
prohlá š en za modernı́ falzum a jeho ná lezce Vá clav
Hanka označ en za autora. V ná sledujıćım
́ soudnım
́
sporu byly př eš etř eny okolnosti ná lezu RK i RZ a
redaktor Kuh odsouzen za nactiutrhá nı́ (ale na zá kladě
mimoř ádné cıśař ské milosti do vě zenı́ nenastoupil).
Teprve po letech se k autorstvı́ č lá nku př iznal ř editel
universitnı́ knihovny Antonın
́ Zeidler.
proti RKZ vystupuje v mnichovské m Historische Zeitschrift ně mecký historik Max Bü dinger, jemuž skvě le
oponuje Františ ek Palacký.
vychá zı́ prvnı́ fotografické vydá nı́ RK.
proti RKZ vystupuje filologicky A. V. Sembera ve svý ch
Dějinách řeči a literatury české.
filolog Antonın
́ Vaš ek vydá vá spis Filologický důkaz, že
RKZ, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla
Václava Hanky. Na obranu Rukopisů proti ně mu vystoupili brně nský archivá ř Vincenc Brandl, př edseda
Krá lovské č eské společ nosti nauk Josef Jireč ek, filolog
Igná c Maš ek, tehdy ješ tě i Jan Gebauer, a jinı.́
na zá kladě Semberový ch a Vaš kový ch ná mitek poprvé
chemicky zkoumá n RK (tzv. Rasurová komise, protož e
byla zkoumá na zejmé na mı́sta, na nichž pı́sař RK
opravoval své chyby, což je ve stř edově ký ch rukopisech bě žné ). Zá vě r komise vyzně l v pravost RK.
nejvě tš ı́ kampaň proti RKZ, tzv. velké boje rukopisné.
Proti Rukopisů m vystupuje T. G. Masaryk a zá roveň
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poskytuje odpů rců m RKZ svů j č asopis Athenaeum.
Nejsilně jš ı́ ná mitky proti pravosti formuluje jazykově dec Jan Gebauer, který změ nil svů j pů vodnı́ ná zor na
starobylost RKZ. Gebauer ž ádal chemické př ezkoumá nı́ Rukopisů a prohlá sil, ž e pokud chemie proká ž e
stá ř ı́ RKZ, bude filologie hledat pro jejich jazykové
odchylky jiná vysvě tlenı.́ Chemický m prů zkumem byli
Ná rodnım
́ museem pově řeni Prof. Antonın
́ Bě lohoubek a Prof. Vojtě ch Safař ı́k. Oba nezá visle na sobě
dospě li ke zjištění velkého stáří RK; pro vyhrocenost
sporu ke zkoumá nı́ RZ nedoš lo. Př es toto kladné stanovisko chemie prohlá sili odpů rci, ž e chemie nemů ž e
proká zat pravost, ale jen nepravost. Kromě filologie se
do sporu zapojila i historie, př edevš ım
́ Jaroslav Goll
spisem Historický rozbor básní RK (1886). S obranou
RKZ vystoupili proti filologický m a historický m ná mitká m př edevš ım
́ historik W. W. Tomek, bratř i Jireč kové ,
filolog Martin Hattala a historik Josef Kalousek. Spor
zů stal nakonec nerozhodnut, kaž dá strana vě řila, ž e
obhá jila svoje stanovisko.
1887 ▪ vychá zı́ Bě lohoubkova a Safař ık
́ ova Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání některých rukopisů
musejních.
1893 ▪ zvrat veř ejné ho mın
́ ě nı́ v neprospě ch pravosti RKZ
způ sobilo odpů rci iniciované úřední nařízení Gautschova ministerstva vyuč ová nı́ o přeřazení Rukopisů
ze staročeské literatury do literatury novočeské.
Od té doby se ve š kolá ch vyuč uje, ž e RKZ jsou novodobé padě lky.
1899 ▪ pomyslný hř eb do rakve RKZ, ú dajný „objev“ tzv. kryptogramu Hanka fecit (Hanka udě lal). Toto „př izná nı́
falzá tora“ publikoval v Listech filologických jazykově dec Ladislav Dolanský, který tvrdil, ž e v litografické
kopii RZ (tedy nikoliv v originá lu!) ve změ ti č ar, nachá zejıćı́ se na 14. ř ádku č tvrté strany RZ, př eč etl slova
„vHanKAFecit“, tedy latinské „V. Hanka udě lal“. Teprve
v roce 1911 byl tento „dů kaz“ odhalen jako klam
Martinem Zunkovič em. Pozdě ji bylo mıśto podrobně
zkoumá no Viktorinem Vojtě chem, který pomocı́ fotografiı́ v rů zný ch oborech spektra proká zal, ž e ž ádný
kryptogram neexistuje. Ač koliv byl tento argument
jasně vyř eš en, objevilo se v roce 1935 v dodatcıćh
Ottova slovnık
́ u nauč né ho dokonce tvrzenı,́ ž e kryptogram Hanka fecit se skrý vá v RK!
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1911 ▪ archeolog J. L. Pıć̌ př edlož il RK paleografů m v Pař ıź̌i a
Milá ně , kteř ı́ se vyslovili pro vysoké stá ř ı́ rukopisu, ale
jejich soudu se u ná s nedostalo sluchu.
1927 ▪ na obranu RKZ vystupuje Prof. Františ ek Mareš , bý valý
dvojná sobný rektor University Karlovy.
1932 ▪ založ enı́ Ceskoslovenské společ nosti rukopisné .
1935 ▪ pě t př ednı́ch chemiků Př ı́rodově decké fakulty UK
potvrzuje sprá vnost Bě lohoubkový ch a Safař ık
́ ový ch
zkouš ek, jež vyzně ly ve prospě ch pravosti (tedy
vysoké ho stá ř ı)́ RKZ.
1966 ▪ ož ivenı́ rukopisné otá zky v souvislosti s blıź̌ıćım
́ se
150. vý roč ı́m ná lezu RKZ. Z podně tu Dr. Mojmı́ra
Otruby, ř editele Ustavu pro č eskou literaturu, byla
vedenı́m CSAV zamı́tnuta iniciativa zkoumat RKZ
chemicky na pů dě CSAV.
1967 ▪ zkoumá nı́ Rukopisů bylo naopak svě řeno týmu spisovatele Ivanova, který RKZ zkoumal na pů dě Kriminalistické ho ú stavu. Ivanov tendenč ně informoval veř ejnost ješ tě př ed dokonč enım
́ zkoumá nı.́ V ná sledné
oponentuř e vyš lo najevo, ž e prů zkumnou metodou
nenı́ chemie, jak se tvrdilo, a ž e závěry týmu nejsou
opodstatněné. Kriminalistický ú stav proto nepovolil
publikovat materiá ly pod svojı́ hlavič kou.
1969 ▪ vyš el pé č ı́ Ceskoslovenské akademie vě d sborník
RKZ – Dnešní stav poznání, který v kompilaci shrnul
ná mitky odpů rců . Rukopisná obrana v té době nemě la
ž ádné publikač nı́ mož nosti.
1974 ▪ Prof. Krejč ı́ publikuje v č asopise Slavia hypoté zu
o pů vodu RKZ v době baroknı.́
1980 ▪ Prof. Daneš př ichá zı́ s hypoté zou o jihoslovanské m
pů vodu RKZ a jejich vzniku na dvoř e hrabat ze Sternberka v 16. stoletı.́
1993 ▪ obnovenı́ Ceské společ nosti rukopisné , vychá zejı́
obsá hlé prá ce jazykově dce Dr. Julia Enderse (Jazykovědný rozbor RKZ, Estetický rozbor RKZ) a v reakci na
publikaci zkrá cený ch Protokolů o průzkumu RKZ
Ivanovový m tý mem jsou pé čı́ rukopisné obrany zveř ejně ny i oponentnı́ posudky, v nichž je uká zá na
neprů kaznost Protokolů . Ceská společ nost rukopisná
se od té doby vě nuje vě decké mu bá dá nı́ o RKZ a snaž ı́
o obnovenı́ ř ádné vě decké diskuse o stá ř ı́ Rukopisů .
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Česká společnost rukopisná

Logo České společnosti rukopisné

Česká společnost rukopisná je zapsaný spolek, jehož posláním
je vědecké bádání a popularizace poznatků o staročeských
rukopisech, především však řešení sporných otázek RKZ a památek s nimi spojovaných. Vznikla ve 30. letech 20. století jako
sdružení těch, kteří cítili, že otázka datace Rukopisů není zdaleka vyřešena.
Počátky vzniku společnosti lze spojit s vystoupením dvojnásobného rektora Univerzity Karlovy, filozofa a fyziologa
profesora Františka Mareše na obranu RKZ v roce 1927.
Kolem Mareše, který se stal záhy největší autoritou na poli
obrany RKZ, se seskupila početná obec obránců Rukopisů,
k nimž patřili především Jan Vrzalík, Vladimír Zákrejs, Karel
Andrlík, Ladislav Matoušek, Václav Perek a Karel Třeska.
Hlavním iniciátorem založení společnosti se stal předseda
nejvyššího správního soudu JUDr. Václav Perek. Ustavující
valná hromada se konala 20. listopadu 1932 v Praze. Cílem
založeného přísně nepolitického občanského sdružení se
stalo „šíření a popularizování vědeckého bádání o starodávných rukopisech kulturních vůbec, zvláště pak o rukopisech
slovanských, zejména českých“. Prvním předsedou byl zvolen
JUDr. Václav Perek.
Společnost po svém vzniku začala velmi intenzivní činnost:
pořádala přednášky, exkurse, shromažďovala knihovnu a
vydávala časopis Zprávy Československé společnosti rukopisné. Významným počinem bylo navázání kontaktu s Viktorinem Vojtěchem, profesorem fotografie a fotochemie UK,
který prováděl v letech 1914 a 1927–1929 fotografický průzkum RKZ, jehož výsledky potvrdily vysoké stáří Rukopisů.
Vojtěch se stal členem Společnosti a velmi brzy i jejím druhým
předsedou.
V roce 1939 došlo k založení odbočky v Brně, jejímž hlavním iniciátorem byl moravský archeolog František Adámek,
předsedou odbočky se stal světoznámý Prof. Karel Absolon.
Do poměrně slibně se rozvíjejících aktivit společnosti však
zasáhly události roku 1938 a 1939 a posléze II. světová válka,
které přirozeně problematiku RKZ odsunuly na druhé místo.

Dvě století sporu o RKZ

Po Mnichovu se společnost přejmenovává na Českou společnost rukopisnou.
V lednu 1939 rezignoval Viktorin Vojtěch ze zdravotních
důvodů na předsednickou funkci a v pořadí třetím předsedou
se stal Ing. Vilém Götzl. Během Protektorátu podnikli Němci
řadu útoků proti RKZ; přesto se společnost pokoušela dále
vyvíjet svoji aktivitu. Ze strany úřadů jí však byly kladeny
různé překážky. V květnu 1941 přichází zákaz vydávání Zpráv,
jenž znamenal faktické utlumení činnosti společnosti. Z aktivit se podařilo udržet jen korespondenční styk a příležitostné
schůzky členů.
První snahy o obnovení činnosti společnosti se datují už do
jara 1945; po osvobození byly obnoveny pravidelné schůzky a
přednášková činnost. První komplikace se objevily při snaze
o obnovení vydávání Zpráv. Ty byly nejprve na nátlak úřadů
přejmenovány na Oběžník, ale vyšla jen dvě čísla a vydávání
bylo opět zakázáno. Poté vycházely Zprávy jen v cyklostylované podobě.
Po roce 1948 nastal pro rukopisnou obranu vysloveně
nepříznivý čas. Po smrti předsedy Götzla v roce 1950 stanul
v čele společnosti MUDr. Jan Hlávka. V roce 1952 se podle
zákona 68/1951 Sb. musela společnost „dobrovolně rozejít“.
V době svého zániku měla 311 členů.
Po zániku České společnosti rukopisné udržovali bývalí
členové, ale i další zájemci o RKZ alespoň písemný, a někteří
i osobní styk. Publikační možnosti rukopisné obrany byly
prakticky nulové.
V roce 1991 založil Ing. Jiří Urban, syn bývalého jednatele
společnosti Ing. Karla Urbana, nakladatelství Neklan, které
vydalo zásadní obranné práce PhDr. Julia Enderse a vydávalo

73

Významní představitelé České společnosti rukopisné
(zleva):
Prof. Františ ek
Mareš (1857 až
1942), filosof a
fysiolog,
Prof. Viktorin
Vojtě ch (1879 až
1948), profesor
fotochemie a
vědecké fotografie,
Prof. Karel Absolon
(1877 až 1960),
antropolog, archeolog a geograf,
objevitel Věstonické venuše.
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Almanach rukopisné obrany. Ing. Urban zároveň vytvořil i Klub
přátel Rukopisů, prostřednictvím něhož došlo 21. března 1993
k zorganizování obnovující valné hromady České společnosti
rukopisné. Na rozvoj činnosti obnovené rikopisné společnosti
měla vliv i vstřícnost Stavební fakulty ČVUT, kde se po sametové revoluci vytvořily velice příznivé podmínky pro publikování netradičních názorů. Mimořádnou vstřícnost projevili
i odborníci ze světa internetové osvěty (Doc. Dr. Jiří Demel a
Ing. Jaroslav Gagan) při zřizování a provozu webových stránek
věnovaných Rukopisům. V roce 2003 se stal v pořadí šestým
předsedou společnosti chemik Dr. Karel Nesměrák.
Činnost současné České společnosti rukopisné se zaměřuje jak na popularizaci poznatků o RKZ a dalších sporných
památkách, tak na vlastní badatelskou činnost. Konají se
pravidelné pracovní schůzky, pořádají přednášky, výstavy a
rozvíjejí se internetové stránky (www.rukopisy-rkz.cz). Společnost opět vydává Zprávy České společnosti rukopisné.

Josef Mánes:
Zezhulice.

75

O básnických prostředcích v RKZ

O básnických
prostředcích v RKZ

Rukopisy jsou své rá zná literá rnı́ dıĺa, která nemajı́ v č eské
literatuř e obdoby. Jako nenachá zım
́ e nic podobné ho v č eské
stř edově ké literatuř e, tak ani v době ná rodnıh
́ o obrozenı,́
která Rukopisy uctıv́ala jako ná rodnı́ poklad, se nikomu
nepodař ilo napsat dı́lo podobné . Bylo kdesi napsá no, ž e
Rukopisy č ně jı́ z č eské literatury jako bludný balvan.
Rukopisy majı́ na rozdıĺ od č eské stř edově ké i pozdě jš ı́
literatury pohanské ho ducha a majı́ vě tš inou pohanský obsah
– bitvy a hrdinské č iny, kdež to ostatnı́ pů vodnı́ staroč eské
pamá tky jsou např ık
́ lad ná bož enské nebo ú ř ednı́ spisy.
U mnoha jiný ch ná rodů se dochovaly hrdinské eposy a
hrdinské pıśně , a v jejich obsahu, skladebnı́ technice a poetický ch ozdobá ch nachá zım
́ e podobnosti s Rukopisy.
V Rukopise krá lové dvorské m jsou opě vová ny pouze bitvy vı-́
tě zné . Poraž ený m se milost nedá vala a byli do jednoho pobiti.
Pıśně RK popisujı́ rů zné vá leč né lsti a taktiky. V pıśni
Oldřich je sıd
́ lo nepř ıt́ele v noci tiš e obsazeno a poté jsou
př ekvapenı́ nepř átelé pobiti. V pıśni Záboj se ú toč ı́ na nepř átelský stř ed, č ı́mž mě ly bý t ochromeny i rozptý lené sı́ly
nepř ıt́ele. V pıśni Čestmír vidım
́ e nejen dů myslné dobytı́ dvou
hradů , ale i celou vá leč nou politiku: Cestmıŕ si zıśká spojence
slibem velké koř isti, mař ı́ rozmluvu, jež by mohla navodit
poraž eneckou ná ladu, př ed vá leč ný mi akcemi popř eje vojá ků m odpoč inek, š etř ı́ jejich ž ivoty vystavě nım
́ krytů proti
klá dá m a stř elá m.
Rukopisy lıć̌ı́ i dalš ı́ č innosti, souvisejıćı́ s vá lč enım
́ : Zá boj
svolá vá muž e a př emlouvá je, aby vyrazili do boje; v Jaroslavu

Popisy bitev
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porada o dalš ım
́ trvá nı́ boje, vě ště nı́ vý sledku bitvy, v Beneši
popis nepř átelské ho pleně nı.́
Jako zbraně jsou uvedeny: sekyra, meč , nů ž , mlat, oš tě p,
kopı,́ luk a š ıp
́ y, dř evce, palice, kyj, cepy, klá dy, balvany z lomu.
Vyvrcholenım
́ skladby bý vá souboj ná č elnık
́ ů obou stran.
Žebříček hodnot

Nepř ıt́el mů ž e bý t popsá n nesympaticky, ale neupıŕá se mu
stateč nost, bojovnost a dovedné zachá zenı́ se zbraně mi. Tım
́
se hrdinské pıśně liš ı́ od nově jš ı́ literatury. Autoř i starý ch
eposů si dobř e uvě domovali, ž e č ım
́ byl nepř ıt́el stateč ně jš ı,́
tım
́ vě tš ı́ je cena vıt́ě zstvı.́
Nejvı́ce nená visti a pohrdá nı́ vzbuzuje ve vypravě č ı́ch
(pě vcıćh) i v hrdinech zrada. Smrt zrá dce je vylıć̌ena i s drsný mi detaily, které v jiný ch soubojıćh chybı:́

Kamil Bednář (1912–1972), č eský bá snık
́ a př ekladatel. Jeho novoč eský př eklad
RKZ je použ it v té to kapitole pro srovná nı́ s textem staroč eský m.
Rád bych se svěřil se svou zkušeností, tuším asi první tohoto druhu. Asi před deseti
lety jsem si předsevzal, že RKZ jako dílo psané jazykem dnes už dosti obtížným
přeložím do moderní češtiny. Že jsou Rukopisy padělané, to jsem měl za nesporné, šlo
mi o něco jiného, než je popírat či obhajovat. Mým úmyslem bylo upozornit i dnes na
ně jako na jeden z pramenů poesie v české řeči. Jako už dosti zkušený překladatel
poesie jsem věděl, že čím je překládané dílo ryzejší, tím bohatší má to, co nazývám
jeho podhoubím, totiž zjev, že slova i obrazy jako by měly hluboko jdoucí kořínky,
k nimž musí překladatel sestupovat, aby získal dostatečnou zásobu slov a obrazů
v řeči, do které překládá. Z praxe jsem také věděl, že leckdy básně na první pohled
atraktivní často toto podhoubí takřka nemají, jsou vytvořeny povrchem a zůstávají
na povrchu a překladatel nakonec nemá co překládat, leda zas jen slovní pěnu.
Naproti tomu silné a ryzí básně, ač právě proto na překlad těžké, toto podhoubí mají,
každé slovo v nich je přesné, vyrůstá z hloubky, je zákonité. Můžeme tu mluvit jaksi
o dvojí podobě básně: o té povrchové a o té spodní, hlubinné. Patří to k tajemstvím
básnické tvorby. A překladatel buď cítí předlohu pod sebou a musí jí ze svého
přidávat (čím víc je báseň povrchnější), nebo se sám cítí zoufale pod předlohou a
leckdy ani nenajde ekvivalentní výraz k originálu. … Jak jsem byl překvapen, když se
Rukopisy při překladu „chovaly jako pravé“ (smím-li tu užít terminologie z chemických pokusů). Naprosto nebyly povrchní, naopak měly tu kořennou hloubku, své
podhoubí, a jako překladatel jsem se často nedostal na jejich úroveň, třebaže jsem
měl už k dispozici básnickou češtinu, jak ji generace vytříbily za stopadesát let.
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Vlaslav strašno po zemi sě koti
i v bok i v zad, vstáti nemóžéše.
Morena jej sypáše v noc črnú.
Kypieše krev ze silna Vlaslava,
po zeleně trávě v syrú zemiu teče.
Aj, a vyjde duša z řvúcéj huby,
vyletě na drvo a po drvech sěmo tamo,
doniž mrtev nezžen.
(Čestmír a Vlaslav, v. 186–194)

Strašně Vlaslav na zemi se zmítá,
z boku na záda zmítá, vstát nemůže;
Morana jej uvrhla v noc temnou.
Krev kypěla z Vlaslava silného
po zelené trávě v syrou zemi.
Aj, a vyjde duše z chroptících úst,
vylétne na stromy a po stromech těká
sem a tam, dokud mrtvý nebude zžehnut.

Vš imně me si, jak na rozdıĺ od nově jš ı́ konvence starš ı́ pıśeň
klidně hovoř ı́ o ř voucı́ hubě .
Stejně bez rozpaků pě vec sdě luje i nadá vky, který mi se
protivnıći č astujı́ bě hem boje: „Aj, ty zhovadilý,/ ty veliká
potvoro hadóv.“ (Zá boj, v. 139), „Aj, ty vraže, běs v tě!/ Čemu ty
nášu krev píješi?“ (Zá boj, v. 155–156).
V pıśnıćh se hovoř ı́ př evá ž ně o tom, co kdo udě lal a co kdo ř ekl.
Pocity jednotlivců do hrdinský ch pıśnı́ nepatř ı,́ pokud nesouvisejı́ př ı́mo s dě jem. To je velký rozdı́l oproti modernı́
literatuř e.
Pocity, které souvisejı́ s dě jem, jsou uvedeny struč ně a ve
spojenı́ s jedná nım
́ postavy a s ř eč ı.́ Má -li Cestmıŕ vyrazit do
boje, je to v pıśni popsá no takto:
I vsta Čmir i vzradova sě,
radostně sně svój ščít črn dvú zubú
i sně se ščítem i mlat i nepronikavý helm.
Pode vsě drva vložie oběti bohóm.
Bujno zvoláše Čmír na voje.
V skořě voje v řady idú,
(Čestmír a Vlaslav, v. 13–18)

I vstal Čestmír rozradován,
radostně sňal štít svůj černý, dvouzubý,
se štítem sňal mlat i přilbu neporazitelnou.
Pod stromy všude položil oběti bohům.
S ohněm promluvil Čestmír k vojskům –
a vojska v řadách vyšla.

Vzhled muž ů nenı́ popisová n té mě ř vů bec. Popisy ž enské
krá sy jsou schematické , má lo konkré tnı.́ Takový popis by se
dal použ ıt́ i v jiné pıśni jako popis jiné ž eny.
Ta dci na div slična bieše:
těla urostlého krásně,
líce jmieše ovsěm bielé,
na lícéch rumenci ktviechu,
oči jako nebe jasné,
i po jejéj bieléj šíji
vlasi zlatostvúci vějú,
u prsténcéch skadeřeni.
(Jaroslav, v. 7–14)

Objektivita

Nevídaně krásná byla,
těla krásně urostlého,
líce měla běloskvoucí,
v lících ruměnce jí kvetly,
oči jako nebe jasné
a po její bílé šíji
zlaté vlasy vlnily se,
do prstenců zkadeřeny.

Vzhled postav
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RKZ jsou orální
poezií, zpívanou
pěvci, proto spíše
než básně mají se
ozačovat jako
písně

Z hlediska ž ánru obsahujı́ Rukopisy orá lnı́ (ú stnı́) poezii.
Tento ž ánr byl velmi rozš ıŕ̌en ve starově ku u mnoha evropský ch i jiný ch ná rodů . Orá lnı́ poezii př edná š eli specializovanı́
pě vci – bardové u Keltů , skaldové ve Skandiná vii, vaideloti
u Litevců , skomoroš i v Rusku, guslař i u již nı́ch Slovanů .
Recitaci doprová zeli ně kolika tó ny hudebnı́ho ná stroje.
V Ně mecku se pro tento př ednes už ıv́al pojem singen-sagen.
Poezie Rukopisů je tedy urč ena pro hlasitý př ednes, nikoli pro
č tenı.́ Proto je lepš ı́ nepouž ıv́at termın
́ „bá sně Rukopisů “, ale
hovoř it o pıśnıćh.

Formule a
formulové
výrazy

Stař ı́ pě vci hrdinský ch pıśnı́ se nesnaž ili o pů vodnost, ale spıś̌e
o napodobenı́ a zdokonalenı́ starš ıćh vzorů . Aby se pıśně jednoduš eji pamatovaly a sklá daly, mě li pě vci v zá sobě ustá lená
slovnı́ spojenı,́ která dnes nazý vá me formule a formulové
vý razy. Tato ustá lená spojenı́ se v pı́snı́ch na vhodný ch
mıśtech opakovala.
I v Rukopisech nalé zá me takové formule – obraty, které by
se daly využ ıt́ i v jiný ch skladbá ch. Např ık
́ lad zač átek pıśně
Jaroslav:
Zvěstuju vám pověst veleslavnú
o velikých pótkách, lútých bojéch.
Nastojte, i ves svój um sbierajte,
nastojte, i naddivno vám sluchu!
(Jaroslav, v. 1–4)

Zvěstuji vám pověst nejvýš slavnou
o velikých půtkách, krutých bojích,
slyšte jen a hlavy otvírejte,
slyšte jen a všemu podivte se!

Takový to zač átek by pě vec mohl použ ıt́ u vıće pıśnı.́
Jako ustá lené obraty se v Rukopisech už ıv́ajı́ souslovı́ jako
č erný les, jasné slunce, ruč ı́ (rychlı)́ koni, slavný kně z, tvrdý
hrad, silná paž e, lú tý vrah.
Opakování
některých slov

V hrdinské m eposu i v Rukopisech, lıć̌ı-́li pě vec v jedné pıśni
dva stejné dě je, použ ıv́á stejný ch nebo jen má lo obmě ně ný ch
slov. Např ık
́ lad v pıśni Ludiše, když po kaž dé m utká nı́ na turnaji zaznı́ hudba, je to vž dy uvedeno slovy „Zevzně hlahol trub
i kotlóv“, a tım
́ vzniká jaký si refré n. Nebo je-li vydá n rozkaz,
který je př esně vykoná n, lıć̌ı́ se to velmi podobný mi slovy. Tak

František Ladislav Čelakovský (1799–1852), č eský bá snık
́ ná rodnıh
́ o obrozenı́
a př ekladatel.
O pravosti Rukopisů tak přesvědčen jsem, jako že slunce na nebi ...
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kupř ı́kladu v pı́sni Čestmír a Vlaslav př ikazuje Cestmı́r
Vojmıŕovi vykonat obě ť bohů m:
Nynie vsedni ty na ručie koně,
prolétni lesy jeleniem skokem tamo v dúbravu.
Tam s cesty skála bohóm zmilená,
na jéje vrchu obětuj bohóm,
bohóm - svým spásám,
za vícestvie v zádech, za vícestvie v přědě.
(Česmír a Vlaslav, v. 113–118)

Ty nyní sedni na rychlé koně,
prolétni lesy jelením skokem tam do doubravy:
tam u cesty ční skála, bohům milá,
a na jejím vrcholku obětuj bohům,
bohům zachráncům svým,
za vítězství minulé i za vítězství příští!

Vojmıŕ zanedlouho obě ť vykoná :
I vsěde Vojmír na ručie koně,
proletě lesy jeleniem skokem
tamo v dúbravu na dráhu k skále.
Na vrsě skály zanieti oběť bohóm – svým spásám
za vícestvie v zádech, za vícestvie v přědě,
(Česmír a Vlaslav, v. 126–130)

I vsedl Vojmír na rychlé koně,
proletěl lesy jelením skokem
tam do doubravy nad cestou k skále.
Na vrcholku skály zažehl oběť – bohům
zachráncům svým
za vítězství minulé i vítězství příští.

Mnohem č astě jš ı́ jsou v Rukopisech kratš ı́ formule, spoč ı-́
vajıćı́ v opaková nı́ ně kolika slov:
Zevzni vícestvie k Neklanu radostnu uchu
i zráči sě kořist Neklanovu radostnu oku!
(Česmír a Vlaslav, v. 198–199)

Zazní vítězství Neklanovi
radostně v uši a kořist zhlédne
radostné Neklanovo oko.

Ve formulový ch vý razech se opakuje pouze struktura,
rytmická vý stavba verš ů:
Káže kněžna vypraviti posly:
po Sutoslav ot Lubicě bielé,
iděže sú dúbraviny unie,
po Lutobor s Dobroslavska chlemca,
iděže Orlicu Labe pije,
(Libušin soud, v. 30–34)

Káže dcera knížat vyslat posly:
k Sutoslavu od Libice bílé,
tam, kde rostou doubraviny dobré,
k Litoboru v Dobroslavův Chlumec,
tam, kde Orlici vždy Labe pije,

Typický mi ozdobami nerý mované poezie Rukopisů jsou
figury, opaková nı́ jediné ho slova. Ně kdy je taková figura pouze
rytmickou „vycpá vkou“:
jesti tamo hora nevysoká,
nevysoká, Hostajnov jéj imě.
(Jaroslav, v. 7–8)

tam se zvedá hora nevysoká,
nevysoká, Hostajnov má jméno

Figury
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Castě ji figura vyplý vá př ım
́ o z opakované ho dě je: „Ranú,
opět ranú, srazi Vlaslav dolóv.“ (Čestmír a Vlaslav, v. 185), tedy
„a ranou a novou ranou Vlaslava srazí k zemi“. Př edstavte si
gestikulaci př ednaš eč e, která se zde nabıźı.́ Epické pıśně Rukopisů byly urč eny posluchač ům, kteř ı́ majı́ rá di bojové scé ny,
např ı́klad vojenský m druž iná m na š lechtický ch dvorech.
Jinde se urč ité slovo opakuje v drobné obmě ně :
Řváše na hradě Kruvoj řvaniem býka,
řváše chrabrost v svoje ludi
i meč jeho padáše v Pražany
jako drvo se skály.
(Čestmír a Vlaslav, v. 60–63)

Křičel na hradě Kruvoj jako býk řvoucí,
burcoval křikem chrabrost ve svých lidech
a meč jeho padal na Pražany
jako stromy ze skály.

Vš imně te si v poslednı́ uká zce také pozoruhodné ho zobrazenı́
psychické ho jevu: Kruvoj „řval chrabrost v svoje lidi“ – jako by
konkré tnı,́ zcela vě cná chrabrost př echá zela z jeho ú st do lidı.́
A když si dá orá lnı́ pě vec zá lež et, vytvoř ı́ z opakovaný ch
slov celý slož itý vzor:
Roznosi sě radost po všej Praze,
roznosi sě radost kolkol Prahy,
rozlétnu sě radost po vsej zemi,
po vsej zemi od radostnéj Prahy.
(Oldřich, v. 173–176)

Roznesla se radost celou Prahou,
roznesla se radost vůkol Prahy,
rozlétla se radost celou zemí,
celou zemí od radostné Prahy.

Johann Wolfgang von Goethe kdysi napsal, ž e na vidě né m
má me rá di nové , na slyš ené m má me rá di zná mé . Tak zř ejmě
opaková nı́ urč itý ch slov – formule, figury, refré ny apod.
hluboce souvisı́ s charakterem orá lnı́ poezie.
Také vlastnı́ jmé na se č asto opakujı́ a nenı́ tu stř ıd
́ á nı́ rů zný mi opisy, jichž už ıv́ajı́ novodobı́ autoř i (tř eba „ná š hrdina“).
Pořádkumilovnost

Př i popisu se postupuje jednım
́ smě rem, netě ká se sem a tam.
Jako ve zná mé m popisu rannı́ Prahy, nejprve je zmı́ně na
Vltava, za nı́ Praž ský hrad, za nım
́ vrchy a za nimi vý chod
slunce: „Vltava sě kúřie v raniej pářě, / za Prahu sě promodrujú
vrsi, / za vrchy vzchod šedý projasňuje.“

Jaroslav Vrchlický (1853–1912), č eský spisovatel, bá snık
́ a př ekladatel.
Mne mají lidé za velkého českého básníka, ale něco tak velkolepého a krásného, jako
jsou básně RK, bych nedovedl napsati.
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Pıśně Rukopisů jsou proklá dá ny krá tký mi př ıślovım
́ i neboli
gnó mami, např ık
́ lad „Čemu čelo proti skále vzpřieci,/ liška
oblúdi tur jarohlavý,“ (Na co č elem odporovat ská le? / Př elstı́
liš ka tura bujaré ho!), nebo „Kdaž hada potřieti chceši, na hlavu
najjistěje.“

Gnómy

V pıśnıćh najdeme jednoduchá př irovná nı́ „meč padáše … jako
drvo se skály“, „mrch ležéše jak v lese dřievie“, voje se hrnuly
k hradu „jako ledovití mraci“. Jsou tu ale i slož itě ji popsaná př irovná nı́ a paralely, jako př irovná nı́ Zá bojova vojska k ostř ıź̌i:

Přirovnání

I po krajinách vezdě v šíř i v šíř
lútý ostřiež rozepě svoje křiedle,
svoje dlúzě, bystro léta za ptactvem;
Zábojevi voji rozehnachu sě v šíř,
vezdě po vlastech hnachu lúto po vrazéch,
vezdě srážechu je i stúpáchu koni,
nocú pod lunú za nimi lúto,
dnem pod sluncem za nimi lúto,
i opěti temnú nocú, i po noci šedým jutrem.
(Záboj, v. 196–204)

Jako dravý ostříž po krajích
vždy šíř a šíř
rozpíná křídla dlouze,
když bystře pronásleduje ptactvo,
tak Zábojova vojska
se vějířem rozvinula,
všude po krajinách
hnala nepřátele,
všude je srážela,
deptala kopyty koní.
Za noci pod lunou jim byla
divoce v patách,
ve dne pod sluncem jim byla
divoce v patách
a opět temnou nocí
a po noci dál šedým jitrem!

Pro ozdobu se už ıv́ajı́ slož ená slova, jako voda stř ıb
́ ropě nná ,
bě loskvoucı́ ř ıźa, skř ek hró zonosný, les dlú hopustý. Jsou to
slova, vymyš lená č istě pro estetický ú č inek. Podobné slož eniny se vyskytujı́ č asto v eposech homé rský ch, v latinské
poezii i v jiný ch starš ıćh skladbá ch. Srovnejme s nevkusný mi
slož eninami od zná mý ch bá snık
́ ů č eské ho obrozenı:́ jiskrosrš ný, tuč notrá vný, temnohuč ný, krá snohubá .

Složená přídavná
jména (epiteton
ornans)

Jaroslav Seifert (1901–1986), č eský bá snık
́ , spisovatel, noviná ř a př ekladatel.
Když jsem si přečetl verše Hankovy, zdá se mi, že Hanka lyrické verše do RK nepsal.
Nikoliv jen proto, že by to možná nesvedl. V lyrických verších není žádné velké umění
básnické. Ale celkem jasná a průzračná struktura těchto veršů je na míru vzdálena
autoru, který smolil své diletantské pokrouceniny, místy nevkusné a hloupé. Zdá se
mi, že by tento neumělec nedovedl nasadit zcela jiný – nenucený a rafinovaně prostý
tón Rukopisů – když jsme přesvědčeni, že jde o falzifikát!
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Zvukomalba

V Rukopisech se vyskytuje zvukomalba, která by vynikla
v ú stnım
́ př ednesu, Např ık
́ lad ticho je naznač eno hromadě nım
́ hlá sek –ch– ve verš ıćh: „Ticho, vsě tichúnko. / V tichej
Praze chytro pokrychu sě.“ Hromadě nım
́ hlá sek –u– a –y–
je naznač eno temné duně nı́ hudebnıćh ná strojů ve verš ıćh:
„uderichu rány bubny hromné, vyrazichu zvuky trúby hlučné.“
V lyrické pasá ž i nachá zı́me mě kké hlá sky: „moju drahú,
přědrahúčkú“.

Názorná vyjádření

Na ř adě mıśt Rukopisů nachá zım
́ e velmi expresivnı,́ ná zorná
vyjá dř enı:́
• o pozvolné m ú svitu „za Prahu sě promodrujú vrsi, / za vrchy
vzchod šedý projasňuje“, nebo „deň sě rozhořieva“
• zemř eme-li jeden po druhé m „pohynem-li žiezňú“
• vojá ci jeli na konıćh rychle „skok na skok“
• tá bor Tatarů je velký „do nedozíráma daleka“
• stř ely prš ely jako př ıv́al z mraků „střely dščichu jako přieval
z mrakóv“
• „radost (…) zajiskř i z radostnú zrakú “
• pohyb zá keř né ho vraha „podskoči naň zdě lstivo lútý vrah“

Souhrn

Použ itım
́ uvedený ch a ně který ch dalš ıćh literá rnıćh postupů
se autorů m Rukopisů povedlo zdá nlivě nemož né – jazyk RKZ
je ozdobný a zá roveň stř ıźlivý a hutný.
Texty Rukopisů poč ıt́ajı́ s hlasitý m, dů razný m př ednesem
urč itý ch slov nebo celý ch verš ů. Na ně který ch mıśtech pozná vá me, ž e dů lež itá slova je tř eba zvý raznit silně jš ım
́ hlasem:
Záboj bratřě, ty udatný lve,
neupúščej búřit v vrahy!
(Záboj, v. 173–174)

Záboji, bratře, ty udatný lve,
neustávej dál drtit nepřítele!

Nejzná mě jš ı́ př ık
́ lad je ř eč rozzlobené ho Chrudoš e př ed
kně žnou Libuš ı:́
Vstanu Chrudoš ot Otavy krivy,
žleč sě jemu rozli po útrobě,
trasechu sě lútosťú vši údi.
Máchnu rukú, zarve jarým turem:
„Gore ptencém, k nim sě zmija vnorí,
gore mužém, imže žena vlade!
Mužu vlásti mužém za podobno,
prevěncu dědinu dáti pravda!“
(Libušin soud, v. 91–98)

Povstal Chrudoš od Otavy křivé,
žluč se rozlila mu po útrobách,
prudkostí se třásl po všem těle,
máchl rukou, vzkřikl jak býk bujný:
„Běda ptákům, k nimž se zmije vplíží,
běda mužům, kterým žena vládne!
Vládnout nad muži jen muži sluší,
prvorozený má právo dědit!“

O básnických prostředcích v RKZ
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Ve slově gore zaznı́ vý razně hlá ska –r–. Vš imně te si té ž př irovná nı́ k turovi. Rá zný, energický př ednes, doprová zený
i gestikulacı́ č i zvukem ná stroje, byl jistě pro posluchač e velmi
pů sobivý.
Bá snické prostř edky Rukopisu krá lové dvorské ho a zelenohorské ho nejlé pe vyniknou v originá lnım
́ staroč eské m zně nı.́
Pokusım
́ e-li se o př eklad do nové č eš tiny, zjistım
́ e, ž e bá snické
ozdoby nelze př elož it bez ú jmy na zvuku pıśně . Z toho plyne,
ž e pıśně Rukopisů byly sklá dá ny př ım
́ o ve staroč eš tině .

Josef Mánes:
Skř ivá nek.

Boleslav Jablonský (1813–1881), č eský bá snık
́ a ná rodnı́ buditel.
Za jednu z písní Královédvorských všecky mé písně. Klekám před prachem, kde byly
nalezeny.

Mikoláš Aleš: Lumıŕ.
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RKZ z hlediska
jazykovědy

Rukopisy krá lové dvorský a zelenohorský jsou v souč asné
době vě tš inou (ne ale vš emi) literá rnıćh vě dců považ ová ny za
nikoliv stř edově ké texty. Jako dů vod se č asto uvá dı,́ ž e jazykově dci na konci 19. stoletı́ „odhalili“ odliš nost jejich jazyka od
uzná vaný ch staroč e ský ch pamá tek. V tomto č l á nku se
pokusım
́ e uká zat, které jazykové jevy byly Rukopisů m vytý ká ny, jak byly tyto ná mitky postupně vyvraceny a jak se mě nily
ná zory na dů lež itost ně který ch ná mitek. Clá nek nenı́ ú plný m
vý čtem vš ech jazykový ch ná mitek, ale snaž ı́ se zachytit vš echny podstatné . Uvidım
́ e, ž e velká č ást ná mitek byla v pozdě jš ıćh
letech vyvrá cena, nebo bylo nalezeno pravdě podobné vysvě tlenı.́
Jazyk Rukopisu krá lové dvorské ho ukazuje na dobu zá pisu
ve druhé polovině 14. stoletı,́ ně které jevy jsou vý razně starš ı,́
jiné byly poklá dá ny za nově jš ı.́ U Rukopisu zelenohorské ho se
př edpoklá dalo, ž e byl slož en ve 13. stoletı,́ takž e by byl nejstarš ı́ č esky psanou pamá tkou.
Ná zory na jazyk Rukopisů se od doby jejich ná lezu postupně vyvıj́ely. Rukopis krá lové dvorský byl dlouho považ ová n
za starobylý, a za vzor staroč eské ho jazyka. Již Palacký a
Safař ı́k se roku 1840 zabý vali ně který mi jazykově dný mi
ná mitkami proti jazyku Rukopisu zelenohorské ho1. Vysvě tlovali, ž e pluky čechovy (RZ, v. 16 a 87) lze č ıśt dle staré ho
vý znamu takový ch př ıd
́ avný ch jmen jako „pluky č eské “, ale nevyluč ovali, ž e jde o jmé no vů dce, který př ivedl Cechy do Cech,
protož e lidová vıŕa v ně j je naznač ena už u Kosmy.

1

Šafařík P.J.,
Palacký F.:
Die ä ltesten
Denkmä ler der
bö hmischen Sprache. Prag 1840
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2

Vašek A.:
Filologický dů kaz,
ž e Rukopis
kralodvorský a
zelenohorský, té ž
zlomek Evangelia
sv. Jana jsou
podvrž ená dıĺa
Vá clava Hanky.
Brno 1879.
3

Později Enders
ukázal, že opakování určitých
slovních spojení je
typické pro ústně
tradovanou poezii;
o tom i dále v tomto
textu.
4

Gebauer J.:
Potřeba dalších
zkoušek Rukopisu
královédvorského a
zelenohorského.
Athenaeum 3
(1885–1886),
s. 152–164.

Koincidence
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Roku 1879 vystoupil s jazykově dný mi ná mitkami proti RK
a RZ stř edoš kolský profesor Antonı́n Vaš ek2. Považ oval
Rukopis krá lové dvorský za dıĺo jednoho autora, protož e se
v jednotlivý ch skladbá ch opakujı́ podobné formulace3. Dá le
ukazoval na č asté jmenné tvary př ıd
́ avný ch jmen, už ıv́á nı́
hlá sek –ie– mıśto –í–, chybné použ ıv́á nı́ slovesný ch č asů , na
urč itá slova (zaměšiti) a slovnı́ spojenı.́
Vaš kovy ná mitky se snaž il vyvracet Jan Gebauer, od roku
1881 profesor č eské ho jazyka na praž ské univerzitě . Gebauer
se vě noval soustavně studiu starý ch pamá tek a pokusil se
z nich odvodit jednotný systé m staroč eské normativnı́ gramatiky. Protož e Rukopisy do tohoto systé mu nezapadaly, vyslovil
roku 1886 ve zná mé m č lá nku Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského4 pochybnosti o jejich
pravosti. Gebauer argumentoval takto: „Rukopis královédvorský byl objeven Václavem Hankou. Na Hanku jest podezření, že
rukopisy staročeské padělal a za pravé vydával.“ Proto Gebauer
pož adoval zvlá š tnı́ opatrnost př i posuzová nı́ Rukopisů , jako
když př ijım
́ á me bankovku od osoby podezř elé z padě lá nı́
peně z.
Clá nek Potřeba dalších zkoušek RKZ shrnoval jazykové jevy
odliš né od ostatnı́ch tehdy zná mý ch staroč eský ch textů .
O ř adě tě chto odchylek Gebauer ř ekl, ž e samy o sobě nemě ly
by vá hy tř eba ž ádné , „řekli bychom: je to dialekt, který má své
odchylky zvláštní“. Za vá ž ně jš ı́ považ oval odchylky, které se
ú dajně shodovaly s chybami Vá clava Hanky, nebo s chybami
ně který ch sporný ch pamá tek. Tyto odchylky nazý val koincidence. Na prvnım
́ mıśtě uvedl nesprá vná imperfekta, což je
druh minulé ho č asu, který se už ıv́al pro popis opakovaný ch
dě jů . Hanka použ il ve své m doplně nı́ Legendy o sv. Prokopu
imperfekta dáše, stáše od sloves dáti, státi, namıśto Gebauerem ž ádaný ch dadieše, stanieše. V RK nalé zá me obdobné
vý razy stáše, dodáše, podáše.

Hermenegild Jireček (1827–1909), č eský prá vnı́ historik.
Bibliothéka gymnasiální měla nepatrnou zásobu českých kněh, jež profesorové
z mladší školy skoro pokoutně půjčovali studentům. Z této knihovny seznali jsme my
dva, můj bratr a já, Rukopis kralodvorský a tato malá „knížečuška“ rozhodla o našem národním vědomí. Od té doby, co jsme četli Záboje a Jaroslava, pocítili jsme
hluboko v srdci svém, že jsme Čechové. Nemluvím ani o zápalu, jenž vzbuzen byl
krásami jednotlivých zpěvů.
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Ve vý čtu dalš ı́ch odchylek uvedl Gebauer také chyby,
který ch se mohl Hanka dopustit, pokud š patně porozumě l
staroč eský m textů m. Např ık
́ lad ve staroč eské Alexandreidě
č teme „vešken sě zástup zamiesi“, tj. celý zá stup se zamıćhal.
Hanka toto mı́sto vyklá dal, ž e se celý zá stup zaš karedil.
V Rukopise krá lové dvorské m je slovo zamiesiti tř ikrá t, podle
Gebauera vž dy ve vý znamu zaškaredit se, což ale nenı́ sprá vně
(podobně viz dá le v kapitole Zajímavosti ke slovům).
Gebauer soudil, ž e v ú hrnu vš ech uč ině ný ch vý tek proti
jazyku Rukopisů , nikoli jen v ná hodně vytrž ené jedné č i druhé ,
je dostateč ný dů vod k pochybová nı́ o jejich pravosti a ž ádal
nové prozkoumá nı́ paleografické a chemické .
Chemické zkoumá nı,́ provedené chemiky Bě lohoubkem a
Safař ık
́ em, zjistilo, ž e Rukopis krá lové dvorský se chová po
strá nce mikrochemické a mikroskopické v podstatě tak jako
nepochybně starobylé rukopisy a liš ı́ se od rukopisů nový ch.
Gebauer, který byl nejprve př ipraven podř ıd
́ it vý sledku chemický ch zkouš ek pochybnosti filologické , nechtě l ustoupit ze
své ho stanoviska a trval na tom, ž e Rukopisy jsou padě lky.
Jazykové ná mitky rozdě lil poslé ze do 100 kategoriı,́ které
zahrnovaly př es 1000 jednotlivý ch chyb (př itom RKZ majı́ asi
6000 slov). V populá rnım
́ spise Poučení o padělaných RKZ
z roku 1888 př edlož il Gebauer jazykové ná mitky ve tř ech skupiná ch. V prvnı́ skupině byly jevy, které ukazovaly, ž e pů vodce
staré č eš tiny v RKZ nebyl Staroč ech. Odchylky druhé skupiny
ú dajně vznikly až v jazyce nové m a dokazovaly, ž e autor byl
Novoč ech z doby okolo roku 1817. Ve tř etı́ skupině byly jevy
dokazujıćı,́ ž e se na vzniku RKZ podıĺel Vá clav Hanka.
Gebauerovy ná mitky, podepř ené autoritou univerzitnıh
́ o
profesora, byly podrobeny př ezkoumá nı́ ze strany obrá nců
starobylosti. S protiargumenty vystoupili Josef Kalousek,
Františ ek X. Prusık
́ a Oldř ich Seykora.
Nejš ıŕ̌e pojatou obranu vypracoval Vá clav Flajš hans, který
se domnıv́al, ž e Rukopis krá lové dvorský mů ž e bý t pravý,
zatım
́ co Rukopis zelenohorský byl padě lá n s použ itım
́ RK.
Flajš hans uká zal, ž e č ást domně lý ch nově jš ıćh jazykový ch
tvarů ze 17., 18. a 19. stol., na které pouká zal Gebauer, má své
doklady již starš ı;́ zejmé na ž e se vyskytujı́ již v nejstarš ıćh
rukopisech moravské ho ná ř eč ı́ z konce 14. a poč átku 15. stol.,
tedy v nejbliž šıćh 40–70 letech po sepsá nı́ RK. Uvedl konkré tnı́ doklady z pamá tek a vý stiž ně prohlá sil, ž e „žádný
soudný filolog pak neodpřisáhne, že tvary ty zrovna ten den se
teprve vyskytly, kdy byly sepsány“. Dá le nachá zel vytý kané
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námitky
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Flajšhans V.:
Poznámky
k odpovědi
prof. Gebauera na
pojednání „Boj o
Rukopisy“. Osvě ta
26 (1896),
s. 717–728.
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tvary v moravský ch ná ř eč ı́ch. Jako moravskou odchylku
vysvě tloval např ık
́ lad č etná př ıślovce konč ıćı́ na –o.
Gebauer doklady z ná ř eč ı́ neuzná val, pokud nelze doká zat,
ž e jsou staré . Také mnohé Flajš hansovy doklady ze starý ch
pamá tek odmıt́l, protož e RK se hlá sı́ do doby o ně co starš ı.́
Flajš hans namıt́al, ž e vý tky, které č inı́ Gebauer jazyku RK,
jsou č ině ny z nejvě tš ı́ č ásti ze stanoviska č eš tiny normá lnı.́ Ale
RK je pamá tka moravské ho dialektu a „poněvadž není staršího
textu moravského, musíme hledati shodu s texty věkem nejbližšími“. Z nich jsou nejblıź̌e Legenda o svaté Kateř ině a
Evangelium vıd
́ eň ské , obě rukopisně dochová ny z doby kolem
roku 1400. Ve 14. stoletı́ je RK osamocený, nemá me jiný
rukopis stejné ho druhu. Navıć proti ostatnım
́ moravský m
pamá tká m je obsah RK pů vodnı́ (nepř elož ený ) a č ásteč ně
lidový. Dá le Flajš hans vyzdvihoval, ž e RK má č asto vedle
odchylek také tvary sprá vné . I ty je nutné zvá ž it k vytvoř enı́
celkové ho ú sudku. Uvě domoval si, ž e RK má na sobě zř ejmé
stopy jazykové nevyrovnanosti, rů znorodosti, kdež to „Hanka
by byl jistě pravidloval“.
Flajš hans roku 1896 shrnul5, ž e z celkové ho poč tu sta
Gebauerový ch ná mitek je již dvacet vyvrá ceno, a poč ıt́al s tım
́ ,
ž e v budoucnosti se mohou nalé zt dalš ı́ doklady, které vyvrá tı́
dalš ı́ ná mitky. Znovu zhodnotil koincidence a uká zal, ž e
z patná cti jich zbý vá jen sedm, př ič emž i ty byly nový m zkoumá nım
́ oslabeny. Zakrá tko př inesl také staroč eské doklady
k již zmın
́ ě ný m slovů m dáše („i podáše jim“, Boskovická bible)
a stáše („vstáše“, Evangeliá ř Olomoucký ). I dalš ı́ obhá jci pravosti Rukopisů nalé zali staroč eské doklady k vytý kaný m
slovů m a gramatický m tvarů m.
Zdů razně me, ž e ztratil platnost také soubor č tyř odchylek,
který dle Gebauerova Poučení o padělaných RKZ svě dč il o tom,

Zikmund Winter (1846 –1912), č eský historik a spisovatel.
K svému mínění, že otázka Rukopisu jest posud nerozřešena, došel jsem takhle. Od
počátku boje pokládány námitky filologické za hlavní věc! Profesor Gebauer uváděl
hromadu slov a forem, tvrdě, že v staré době jsou nemožny. Z námitek takové
autority neměla padnouti ani jediná! V těch měla býti pravda, které nedají se
nohy polámati. Zatím však i při nedostatečné obraně Rukopisu padala jedna
námitka po druhé. Já sám, nehledaje, nacházel jsem v starých knihách slova dle
Gebauera nemožná. A profesor Flajšhans vyvrátil námitek filologických tolik,
že Gebauerův filologický důkaz podvrženosti zakolísal smrtelně.
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ž e Vá clav Hanka se ú č astnil př i padě lá nı́ Rukopisů . Seykora
podrobně rozebral slovo zaměšiti-zamiesiti a uká zal, ž e slovo
je staroč eské a jeho vý znam nenı́ zaškarediti se, jak soudil
Hanka, ale rozlítit se, rozohnit se. U vytý kaný ch tvarů vsie,
vsieho vedl rozbor pravopisu RK k př ipuš tě nı́ mož nosti č ıśt je
jako vše, všeho, což je v souladu s uzná vanou staroč eš tinou.
Podobnost pıśně Kytice z RK s Hankovou bá snı́ Na sebe se
uká zala jako snadno vysvě tlitelná , protož e Hankova bá seň
vyš la až roku 1819 a nelze doká zat, ž e byla napsá na př ed
ná lezem RK. Poslednı́ z uvedené skupiny odchylek je použ itı́ u
namıśto už v RZ. Jde o jediné chybě jıćı́ pıśmeno a již z toho
plyne slabost dů kazu, pıśmeno mohl vynechat kdokoli. Pozdě jš ı́ autoř i již tuto odchylku nepovaž ujı́ za svě dectvı́ o Hankově spoluautorstvı.́ Dnes se obecně nepovaž uje Hankovo
autorstvı́ za proká zané a mož né .
Pro mnoho vý razů z RKZ, vytý kaná ch Gebauerem, byly
nalezeny doklady a obdoby v Legendě o sv. Kateř ině . Tento
staroč eský spis odvezli Své dové za tř icetileté vá lky do Stockholmu, kde byl znovu objeven až roku 1850. Př ıp
́ adný padě latel tedy nemohl legendu zná t. Př esto nalezneme v RKZ
např ı́klad slova: děva, kot, mohúcí, mútit, nožny, věhlasný,
zývati, stáše, jež pozdě jš ı́ jazykově dci odmı́tali uznat za
staroč eská , dokud nebyla dolož ena prá vě v Legendě o sv. Kateř ině , př ıp
́ adně i v dalš ıćh pamá tká ch.
Př es uvedené vyvracenı́ jednotlivý ch ná mitek setrvá vali
č eš tı́ jazykově dci stá le ve stopá ch Gebauerový ch a setrvá vajı́
dodnes. Neustoupili ze své ho př esvě dč enı́ o padě lanosti
Rukopisů , př ič emž se opıŕajı́ nejen o jazykové zvlá š tnosti RKZ,
ale také o tzv. paralely. Jde o urč itá mıśta př edevš ım
́ z lyrický ch
pıśnı́ RK, ke který m byly nalezeny ú dajné obdoby v ruský ch
lidový ch pıśnıćh č i jinde. Např ık
́ lad ná sledujıćı́ verš e z RK se
podobajı́ ruské pıśni z Culkovovy sbıŕky:
Ach ty róže, krásná róže,
čemu si raně rozkvetla
rozkvetavši pomrzla,
pomrzavši usvědla,
usvědevši opadla?
(Róže, v. 1–5)

Ach ty sad li, ty moj sadočik, sad da zelenoje vinogradьe,
K čemu ty rano sad razcvetaješ,
razcvětavši sad zasychaješ,
zemlju listьem sad ustilaješ?

Lze pochybovat o tom, nakolik jsou takové paralely schopny
proká zat, ž e autor Rukopisů č erpal z konkré tnı́ch vzorů .
Vý zkumy lidový ch pıśnı́ ukazujı,́ ž e př ıt́omnost ustá lený ch

Paralely
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Jako příklad můžeme uvést říkadlo
zapsané Erbenem
„Kde je ta voda? /
Voly ji vypily. / Kde
jsou ty voly? / Pá ni
je sně dli./ Kde jsou
ti pá ni? / Na
hř bitově zakopá ni.“
Obdobné formule
nalézáme v kozácké
písni zapsané Šolochovem v románu
Tichý Don: „A kde
jsou husy? Utekly
v rá kosı.́ / A kde je
rá kosı?́ Dıv́ky je
sebraly. / A kde
jsou dıv́ky? Dá vno
se provdaly. / A kde
jsou kozá ci? Odeš li
do vá lky.“ Tento
příklad ukazuje, že
obdoby ruské a
české poezie nemusí
být důkazem
padělanosti.
7
Flajšhans V.,
Vojtěch V.: Rukopisy
krá lové dvorský a
zelenohorský.
Praha, Unie 1930.

8

RKZ – Dnešní stav
poznání. Sbornık
́
Ná rodnıh
́ o muzea
v Praze, řada C,
13/14 (1968/1969).
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formulı́ je typická pro ú stně tradovanou poezii6. U krá tký ch
lyrický ch pıśnı́ RK svě dč ı́ paralely o tom, ž e ná mě ty lidový ch
pıśnı́ jsou u Slovanů velmi podobné .
U epický ch pıśnı́ RKZ byly nalezeny pouze krá tké paralely
typu:
Váleno den, váleno den vterý,
vıćestvie sě nikamo nekloni.
(Jaroslav, v. 118–118)

Křesťané tak silně odpírali,
že za dlouhý čas viděti se nemohlo,
kdo vítězem bude.

Paralelami tohoto typu se nechali mnozı́ př esvě dč it, ž e
Rukopisy „slepil“ padě latel z drobný ch ú trž ků . Proti té to teorii
stojı́ skuteč nost, ž e rá z pıśnı́ je jednotný a vysoká bá snická
kvalita Rukopisů byla vž dy uzná vá na. Nicmé ně je fakt, ž e pro
ř adu jednotlivců mě ly paralely velkou subjektivnı́ př esvě dč ivost a i ve vydá nı́ Rukopisů z roku 2011 v Ceské kniž nici je
paralelá m ponechá n pomě rně velký prostor.
Také Vá clav Flajš hans, který byl po urč itou dobu př esvě dč en o vysoké m stá ř ı́ RK, byl paralelami ovlivně n a nakonec
změ nil své př esvě dč enı́ k zá vě ru, ž e oba Rukopisy jsou padě lky. Roku 1930 provedl kompletnı́ shrnutı́ jazykově dný ch
ná mitek proti Rukopisů m, které vyš lo jako doplně k fotografické ho vydá nı́ Rukopisů 7. Flajš hans v tě chto svý ch Poznámkách
označ il mnohá slova z Rukopisů za nedolož ená a nemož ná .
Vě tš inou př ejal Gebauerovy ná mitky, a to č asto i tam, kde je
v minulosti sá m oslabil. Flajš hans např ı́klad vytý ká slovo
naddivno, ač koli sá m na jeho existenci ve staroč eš tině upozornil. Za nedolož ené a nemož né označ il slovo lisí, které je ve
staroč eš tině bezpeč ně dolož eno. Za hrubý rusismus a za slovo
nedolož ené a nemož né prohlá sil slovo nižní, které je vš ak
dolož eno vıćekrá t.
Pokrač ujıćı́ studium staroč eský ch pamá tek př iná š elo totiž
i dá le doklady ve prospě ch Rukopisů . Proto ve sbornık
́ u RKZ –
Dnešní stav poznání8, vydané m roku 1969, označ uje Miroslav
Komá rek nedolož ená slova za nejslabš ı́ č lá nek dů kazu. Za
maximá lně prů kazné považ uje ty ná mitky, které vytý kajı́
nikoli jen jednotlivá slova, ný brž celé kategorie stejnorodý ch
jevů (př ıślovce na –o, jmenné tvary př ıd
́ avný ch jmen). Dá le
Komá rek př ehodnotil zá važ nost koincidencı́ s Hankou. Gebauer kladl koincidence na prvnı́ mıśto zá važ nosti, tedy shody
s Hankou mě ly bý t nejsilně jš ım
́ dů kazem padě lanosti RKZ.
K tomu dle Komá rka bezpochyby př ispě lo i vě domı́, ž e
staroč eský jazyk nenı́ zná m v celé své ú plnosti, kdež to shody
s Hankou lze proká zat.
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Gebauer př i svý ch ú vahá ch o koincidencı́ch smě š oval
otá zku pravosti s otá zkou pů vodce falzifikace. Tyto dvě otá zky
vš ak nelze spojovat. Jak pıś̌e Komá rek, „ptát se po falzátorovi
má jistě smysl až tehdy, je-li prokázáno, že památka je falzum“.
V ně který ch př ıp
́ adech se Hanků v nesprá vný ná zor nebo jeho
chybná edič nı́ praxe podobá jazykové mu stavu, který je dosvě dč en v mladš ıćh pamá tká ch 15. stoletı́ nebo i na sklonku
14. stoletı;́ např ık
́ lad psanı́ –ie– mıśto –í–, tudıź̌ tvary jako
konieček nemohou proká zat falzifikaci.
Komá rek shrnul svou ú vahu o koincidencıćh takto:
1. Prokazatelné koincidence mohou slouž it jako př esvě dč ivý
dů kaz falzifikace RKZ jen tehdy, jde-li o jevy ve staré č eš tině
14. a 15. stoletı́ nezná mé .
2. Ale i pak jsou tyto jevy dů kazem padě lanosti RKZ v prvé
ř adě ne proto, ž e je má také Hanka, popř ıp
́ adě jinı́ autoř i
podezř elı́ z ú č asti na falzifikaci, ný brž proto, ž e nejsou
staroč eské . Samozř ejmě mohou slouž it i k objasně nı́
otá zky druhé , kdo byl falzá torem RKZ.
Ke Komá rkově vý kladu je nutné dodat, ž e ani slova ve
staroč eš tině nedolož ená nedokazujı́ padě lanost rukopisu,
ve které m se vyskytujı.́ Pıśemný ch pamá tek, které se dochovaly ze 14. stoletı,́ je velmi má lo a rozhodně nepokrý vajı́ celý
jazyk té doby. Např ı́klad staroč eská Alexandreis obsahuje

Jan Neruda (1834–1891), č eský bá snık
́ , prozaik a noviná r.̌
Gebauerovy vývody lze číst. Nepřesvědčují sice, ale je v nich alespoň nějaký obsah.
Také Gebauer je a byl účelný, chtěl a priori, aby mohl dokázati faleš, a dle toho
pracoval; postup ten je ale u něho maskován. Za to ty Masarykovy věci nejsou téměř
ke čtení; člověku jde hlava kolem. On chce, aby byl R. falešný, a už říká, že je, a teprve
hledá důvody! A to je „věda“, „vědecké“!
*
Nejen rukopis Zelenohorský, teď i písně rukopisu Králodvorského jsou prý padělány
– člověku jde hlava kolem. Linda a Hanka měli prý tajnou dílnu na dělání staré
češtiny. Pro sebe nedovedl přec z nich žádný nic tak zvláště poeticky kloudného, a
vzdor tomu jsou prý tytánsky krásná romance „Záboj“ a ten ladný „Jaroslav“ od nich!
Tu by bylo vidět, co dělají „spojené“ síly! Pokyn pro následovníky! Kdo nemůže svými
verši nijak proniknout, ať si přibere ještě jednoho takového a už to půjde. Dva mazalové se mohou spojit a budou malovat jako Rafael. Dva hrnčíři budou dohromady
tvořit díla michelangelská. Rád bych byl viděl Lindu a Hanku, jak to dělali!
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Takové tvary však
nalezneme například také v Rukopise
hradeckém.

10

David Cooper vyslovil roku 2012
hypotézu, že Hanka
s Lindou vytvořili
jazyk Rukopisů dle
modelu řečtiny,
s jejím míšením
dialektů. Tak
napodobili homérskou epiku, která je
v řadě případů
založena na zvláštní
směsici řeckých
dialektů. Tím se
kruh uzavírá, podobně jako u jiných
námitek proti starobylosti RKZ. Jev
Rukopisům vytýkaný se mění na jev
starobylý, který však
„Hanka znal“.
11

Enders J.: Jazykově dný rozbor
Rukopisu Krá lové dvorské ho, Zelenohorské ho a dalš ıćh
staroč eský ch textů
s nimi spojovaný ch.
Praha, Neklan 1993.

RKZ dodnes nepoznané

mnoho vzá cný ch, nebo i vů bec jinak nedochovaný ch slov, aniž
bychom ji mě li za padě lek.
V uvedené m sbornık
́ u Komá rek dá le diskutoval moravský
pů vod RK. Jako moravské uznal nepř ehlasované tvary (naděja,
tužšá bieda, visá), nestaž ené tvary zá jmen (svoju, svojem místo
svú, svém) a slova typu chyžice, uderiti. Jiné prvky (př ıślovce na
–o, změ nu í > ie) nepovaž oval za moravské . Naopak zdů raznil
v RK tvary s př ehlá skou o > e (králév, k otcém, koňém) jako
ná ř eč nı́ prvek zá padnı́ č i stř edoč eský 9.
Komá rek se tedy př iklonil k ná zoru, vyslovené m již Gebauerem, ž e se v RK kombinujı́ jevy velmi rů zné ná ř eč nı́ i dobové
provenience. Ná ř eč ı́ RK je podle nich v podstatě konglomerá t
znač ně rů znorodý ch prvků . To Komá rek chá pal jako znak padě lanosti, protož e v č eské literatuř e př ıp
́ ady mıś̌enı́ rů zný ch
ná ř eč nıćh jevů v jedné pamá tce nejsou zná mé . Obdoby vš ak
nachá zım
́ e v jiný ch literaturá ch, ve skladbá ch spadajıćıćh do
ž ánru orá lnı́ poezie. Homé rova ř eč tina je smě sı́ jonš tiny,
achajš tiny a dó rš tiny; podobně Píseň o Hildebrandovi je smě s
ná ř eč ı́ hornoně mecké ho a dolnoně mecké ho10.
Zá nr orá lnı́ poezie byl rozvinut ve starově ké Evropě i mimo
Evropu, př etrval až do stř edově ku a např ık
́ lad v Jugoslá vii se
udrž el až do 20. stoletı.́ Jde o pıśně , které se př edná š ely př edevš ım
́ ú stně , způ sobem podobný m zpě vu, avš ak pouze na
ně kolika tó nech, a s jednoduchý m doprovodem hudebnıh
́ o
ná stroje. Skladby orá lnı́ poezie obvykle cestovaly se svý mi
pě vci po rů zný ch krajıćh, postupně se mě nily a bý valy zapisová ny vı́cemé ně ná hodně , tř eba i po dlouhé době ú stnı́
tradice. Soustavné mu vý zkumu orá lnı́ poezie se vě novali
američ tı́ literá rnı́ vě dci Milman Parry a A. B. Lord od 30. let
dvacá té ho stoletı.́ U ná s vý sledky tohoto vý zkumu dlouho
nebyly reflektová ny, mimo jiné také proto, ž e mezi uzná vaný mi staroč eský mi pamá tkami nemá me ž á dné zá pisy
pů vodnı́ orá lnı́ poezie. Jediný mi pamá tkami patř ıćım
́ i tomuto
ž ánru jsou prá vě Rukopisy krá lové dvorský a zelenohorský.
Prvnı́ dů kladný rozbor Rukopisů jako pamá tek orá lnı́
poezie provedl v 70. letech 20. stoletı́ Julius Enders11. Pů vod
skladeb RK umıśtil do vý chodnıćh nebo severový chodnıćh
Cech, na severnı́ Moravu s vý bě hy do Polska, Slezska a na
stř ednı́ Slovensko. V tě chto oblastech př edpoklá dal vznik a
ú stnı́ tradová nı́ pıśnı,́ př ič emž pıśně př ijım
́ aly mıśtnı́ ná ř eč nı́
prvky. Vý razně jš ı́ moravské prvky lze pozorovat v pı́sni
Jaroslav (nepř ehlasované tvary), blıźkost polš tiny se projevila
na pıśni Čestmír (slovo skad, odliš né už ıv́á nı́ slova drvo).
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U Rukopisu zelenohorské ho nenı́ umıśtě nı́ do urč ité ho
kraje mož né , Enders pomý šlel na ná ř eč ı́ jihoč eské . Jisté je, ž e
mezi RK a RZ jsou urč ité rozdıĺy, napr.̌ v RK skloň ová nı́ typu téj
dobréj proti té dobré v RZ. Dalš ı́ nená padné rozdıĺy jsou: slovo
vterý v RK a vtorý v RZ; sebú v RK a sobú v RZ. Enders podrobně
rozebral také jazykové rozdıĺy RKZ oproti jiný m sporný m
pamá tká m.
Podař ilo se mu také rozliš it v jazyce Rukopisu krá lové dvorské ho starš ı́ a mladš ı́ vrstvu. Ke starš ı́ patř ı́ skladby z dob
pohanský ch Čestmír a Záboj (kde se vyskytujı́ archaické tvary
druhé osoby typu piješi), k mladš ım
́ Jaroslav a lyrické pıśně .
Dokonce i nadpisy kapitol se liš ı,́ jejich jazyk je mladš ı́ než
jazyk bě žné ho textu (nadpis pıśně znı́ „O pobití Polanóv“, zatım
́ co v textu je druhý pá d Polan). To ukazuje, ž e nadpisy byly
vytvoř eny až př i zá pisu ú stně tradovaný ch pıśnı́ jako nejpozdě jš ı́ souč ást textu.
Enders stanovil podobně jako př edchozı́ badatelé dobu
zá pisu RK na konci 14. stoletı,́ u Rukopisu zelenohorské ho
poklá dal za mož ný zá pis ve 13. stoletı.́ V souladu s charakterem orá lnı́ poezie (kde se pıśně tradujı́ ú stně a zapisujı́
mnohdy až v době své ho zá niku) obsahujı́ Rukopisy i jazykové
jevy mnohem starš ı.́ Jde např ık
́ lad o archaické tvary slovesy,
dřeves, př edlož ku vz, která je v ostatnıćh staroč eský ch pamá tká ch už na ú stupu, dá le jmenné tvary př ıd
́ avný ch jmen, které
se v jiný ch pamá tká ch vyskytujı́ mé ně č asto a př edevš ım
́
v ustá lený ch spojenıćh.
Starš ı́ stav jazyka se projevuje rovně ž v tvoř enı́ slov.
V Rukopisech se č asto setká vá me se slovy koř enný mi, tvoř ený mi jen koř enem slova (tah, ryk, třas, um, ráz, lom, sen, sluch).
Př ıd
́ avná jmé na jsou tvoř ena př edevš ım
́ jednoduchý mi př ıp
́ onami (rosný, hromný, bolný, mohúcí). Vytý kané slovesné tvary
tahú, doběhu jsou vytvoř eny z pouhé ho slovnıh
́ o kmene, bez
př ıp
́ ony –n. Př i tvorbě slovnıćh spojenı́ je dá vá na př ednost
bezpř edlož kový m spojenım
́ .
Enders pouká zal také na urč ité sprá vné jazykové tvary
v Rukopisech, které by př ı́padný padě latel tě ž ko zjistil,
např ı́klad skloň ová nı́ r-kmenů (dceře, dceř) a dva aoristy
slovesa býti: bych, běch. Z nich prvnı́ je vý pravný, druhý popisný, neuvá dı́ do dě je nové skuteč nosti. V Rukopise krá lové dvorské m je to př ıśně rozliš eno; v pravý ch pamá tká ch se obě
formy již zatemň ujı.́
V souvislosti s ž ánrem Rukopisů je tř eba si uvě domit, ž e
orá lnı́ pě vci vytvá ř eli své bytný bá snický jazyk, který se liš il
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od bě žné ho mluvené ho č i psané ho jazyka. V poezii se vyskytujı́ např ık
́ lad ozdobné př ıv́lastky (Vltava stříbropěnná, říza
bělestvúcí), které v literatuř e jiné ho druhu nenachá zım
́ e. Verš ovaný charakter pıśnı́ s sebou nesl nutnost př izpů sobovat
poč et slabik. Rukopis krá lové dvorský použ ıv́á –j– ve slovech
jmě, jmieti ně kdy jako –i– podle potř eby verš e. Nalezneme
také př ı́ k lady vlož ený ch samohlá sek (devětikrát mı́ s to
devětkrát), slouž ıćı́ stejné mu ú č elu. Nesouhlas s pamá tkami
jiný ch ž ánrů zde nelze chá pat jako stopu padě lanosti. Jazyk
ú stně tradované hrdinské poezie se musel liš it od evangeliá ř ů,
ž altá ř ů, kronik a ú ř ednıćh spisů .
Podrobný jazykově dný a literá rně vě dný rozbor Rukopisů
provedený Juliem Endersem bohuž el nemohl bý t dlouhou
dobu publiková n, a ani po zveř ejně nı́ se nedoč kal odezvy
naš ich literá rnıćh vě dců . V poslednım
́ vydá nı́ Rukopisů z roku
2011 v Ceské kniž nici je sice podrobný komentá ř k dosavadnı́
historii Rukopisů od Dalibora Dobiá š e, ale Endersů v rozbor
zde nenı́ zmın
́ ě n a př iř azenı́ Rukopisů do ž ánru orá lnı́ poezie
je provedeno jen ná znakem, pokud vů bec.
Nedoř eš ené otá zky kolem RKZ vedly ně které badatele také
k ú vahá m, zda nemohly vzniknout ješ tě v jiné době , než se
dosud soudilo. Až do 70. let 20. stoletı́ se podrobně ji neuvaž ovalo o mož nosti vzniku Rukopisů v obdobı́ 15.–18. stoletı.́
Karel Krejč ı́ proto navrhl zvá ž it mož nost vzniku RKZ v době
baroknı́ č i osvıćenské 12.
Zdenko Frankenberger Daneš publikoval roku 1995 teorii,
ž e Rukopisy byly sepsá ny kolem roku 1500 jako oslava rodu
Sternberků a byly slož eny jihoslovanský m autorem podle
vzoru jihoslovanský ch hrdinský ch zpě vů 13. Tı́m by bylo
mož né vysvě tlit jazykové odliš nosti od staroč eský ch pamá tek
i ně které historické nesrovnalosti. Ani tato teorie se zatım
́
nedoč kala odezvy mezi literá rnım
́ i vě dci.
Nezbý vá než si př át, aby se v budoucnosti př istupovalo ke
zkoumá nı́ RKZ bez př edsudků . Rukopisy má me k dispozici
v hmotné podobě , psané na pergamenu, jsou ulož eny v Ná rodnım
́ muzeu . Pokud chceme stanovit, kdy vznikly, je tř eba najıt́
teorii, která bude co nejlé pe vyhovovat vš em skuteč nostem.
Mož né je vš ak i to, ž e se doba jejich vzniku nedá jednoznač ně a
nesporně proká zat a zů stane navž dy tajemstvım
́ .
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Příklady jednotlivých námitek

Pravopis Rukopisů
Jak napsal již Gebauer roku 1875, „pravopis RKého je více
fonetický, nežli náš novočeský pravopis“. Např ı́klad v ně m
nalezneme slova: vzmušte, nebošce, mnoství, víceství, stracen,
břech, poďte, otud. U slovesa býti pıśař nepsal poč áteč nı́ –j–,
č teme tedy sem, ste.
Fonetický m pravopisem lze vysvě tlit ně která slova, proti
který m mě li jazykově dci ná mitky. Např ık
́ lad v RZ je psá no
slovo sprosi, zatım
́ co jazykově dci ž ádajı́ vzprosi. V době , kdy
š kolnı́ vzdě lá nı́ nebylo bě žnou zá lež itostı́ a neexistovala jednotná pravidla č eské ho jazyka, je takový způ sob psanı́ snadno
pochopitelný. Seykora poznamenal, ž e pıśař nevzdě laný pıś̌e
foneticky odjakž iva. Ve stř edově ký ch listiná ch mů ž eme
pozorovat, ž e i vlastnı́ jmé na š lechticů jsou psá na v rů zný ch
listiná ch rů zný m způ sobem.
Nepř ıĺiš př esný pravopis je tř eba vzıt́ do ú vahy i př i hodnocenı́ Gebauerovy ná mitky, ž e RK ně kdy zamě ňuje tvary jde a
jide. Tvar př ıt́omné ho č asu je jde, tvar minulé ho č asu (aorist)
je jide. V rukopise je např ık
́ lad obrat „slunce přeide poledne“
mıśto sprá vné ho přejide. Jak upozornil Seykora, v pravopise
RK mů ž e bý t psá no ide pro iide, stejně jako zde č teme kie
(kyje), kieu (Kyjev), po krainach, boistie (bojiš tě ). Pıśař č asto
–j– v sousedstvı́ –i– vů bec nepsal, ně kdy se uchý lil k psanı́ iim,
iich (jim, jich), pouze v ně kolika nejobtıź̌ně jš ıćh př ıp
́ adech si
pomohl pıśmeny –y– a –g– (naiyistieie, po krayinach, piyesi,
kigi).
Jotace
Na jotaci si vzpomın
́ á me ze š koly, kdy jsme se uč ili slabiky bě,
pě, vě, mně. Dř ıv́e bylo –ě – také po jiný ch souhlá ská ch. Již
v nejstarš ı́ době , ze které nemá me pıśemné pamá tky, zmizela
jotace (mě kkost) ve slabiká ch lě. Bě hem 2. poloviny 14. stol.
mizela jotace ve slabiká ch žě, šě, čě. Až do poč átku 15. stoletı́ se
zachovaly mě kké slabiky řě, zě, cě.
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Jotaci v RKZ je mož né hodnotit pouze v RK. Rukopis zelenohorský rozliš uje e–ě jen v dlouhý ch slabiká ch a nesoustavně .
Gebauer ohromil své č tená ř e sdě lenım
́ , ž e RK má asi 400 odchylek proti pravidlů m jotace. To znamená , ž e za –ie– má
psá no jen –e–, nebo mıśto –e– se pıś̌e –ie–. Např ık
́ lad v borece
mıśto v borečcě, v Praze mıśto v Prazě, helmice mıśto helmicě,
osenie mıśto osěnie, pej mıśto pěj, čarodeji mıśto čaroději.
Ně která slova pıś̌e RK dvojım
́ způ sobem (ruce × rucě). Jotace
navıć je např ık
́ lad ve slově sědlo mıśto sedlo.
Pravidla jotace odvodil Gebauer zejmé na podle Passionálu
muzejního a Žaltáře wittenberského. Tyto dvě pamá tky př ıśně
dodrž ujı́ urč itá pravidla pro jotaci. Z toho Gebauer vyvodil, ž e
pamá tky z 2. tř etiny 14. stoletı́ zachová valy pravidla jotace
mě rou nejpř ıśně jš ı.́ Př edtım
́ se ú dajně pravidla jotace teprve
vyvıj́ela (starš ı́ pamá tky nedodrž ujı́ př esně pravidla) a od
konce 2. tř etiny 14. stoletı́ dle Gebauera pravidla jotace mizı.́
Seykora se podivoval tě mto vý vodů m a upozorň oval, ž e
pamá tky se nepsaly pro filology, ale pro soukromou nebo
nesoukromou potř ebu. Pıśař neumě lý pıś̌e, jak umı.́ Také
Flajš hans v Boji o Rukopisy14 zastá val ná zor, ž e kř ivdım
́ e RK,
když jej mě řım
́ e př ıśný m mě řıt́kem Passioná lu.
Rukopis krá lové dvorský psal pıśar,̌ který na pravidla př ıĺiš
nehledě l, což je vidě t také z toho, ž e ř ada slov je psá na
nejednotně : pei (pě j), ale také pieies (pě ješ ); uence (vě nce), ale
také wienec; zuers (zvě ř) vedle zuiers; deset vedle desiet;
siediech (sě dě ch) vedle sediech, atd.
Podıv́á me-li se na vě c š ıŕ̌eji, najdeme v RK vıće př ıp
́ adů , kdy
mě kkost nenı́ označ ená . RK pıś̌e –ž– jako –z–. Označ enı́ mě kkosti chybı́ i v př ıp
́ adech: cetne (č etné ), cestmir, nescastna
(nesč astná ). Pıśař tedy spıś̌e na mě kkost nedbal, než ž e by
nevě dě l, kde je.

Viktor Dyk (1877–1931), č eský bá snık
́ , prozaik, dramatik, publicista.
A přece jen a jen umělec, ne vědec, může pochopiti váhu a dosah námitky, že proti
nepravděpodobnosti vzniku Rukopisů v době, do které se kladly, stojí stejná nepravděpodobnost, že by mohly Rukopisy vzniknout na počátku devatenáctého století
podvodem Hankovy skupiny. Připouštím-li, že v Rukopisech jsou dílka hodnoty
umělecké, stojím před problémem, kdo byl schopen ze zmíněné skupiny je utvořiti.
Nestačí zjistit jisté analogie v jiných literaturách, analogie obsahu; technický
básnický problém je ještě závažnější. Dílo básnické nelze vysvětlit kompilacemi; je
třeba živé vody, aby z mrtvých údů učinila živý celek. Kde, u koho byla?
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Odchylky v jotaci nalezneme i v ostatnıćh staroč eský ch
pamá tká ch; např ık
́ lad staroč eský sbornık
́ ze Lvova: s verú,
verný, věliký; staroč eský př eklad Milionu Marka Pola: dřevený;
Evangeliá ř Olomoucký : medenice, vež, ruce, v boze, sedyel,
sedechu; Legenda o sv. Kateř ině : na stolici sedí. Mareš upozornil, ž e v prvnı́ č ásti staroč eské legendy o sv. Františ ku je ztrá ta
jotace neobyč ejně velká , ve druhé č ásti je jotace hojně jš ı.́ Seykora uvá dě l, ž e v ná ř eč ıćh se ř ık
́ á Melník, čarodenice, neveděl,
tem lidem apod., ve vý chodnıćh Cechá ch pod Litomyš lı́ se ř ık
́ á
pešinka, mesto, pet. Sembera uvedl u Vysoké ho Mý ta bežet, na
Turnovsku medenec.
Chybě jıćı́ jotace u slabik –le– je v RK sprá vně (až na vý jimku
polie, což je vš ak psá no i sprá vně jako pole), což mohl podle
Gebauera vidě t Hanka ve staroč eský ch textech. Za pozornost
vš ak stojı,́ ž e v Pıśni vyš ehradské , kterou Gebauer považ oval
také za Hanků v padě lek, je jotace po –l– odliš ná ; ve vš ech
slabiká ch je mě kkost vyznač ena (smyelye, liepá, valye sye, na
skalye, zyelye), tedy vš echny slabiky –le– jsou v Pıśni vyš ehradské chybně .
Skloňování u-kmenů
Flajš hans vytý kal Rukopisů m odliš né skloň ová nı́ u-kmenů ,
tedy slov typu vrch, sad, prach. Ve druhé m pá dě majı́ tato slova
dnes koncovku –u (vrchu, sadu) a tak tomu bylo i ve staroč eš tině . Druhý pá d v RK je vš ak vrcha (kolkol vrcha, ot vrcha).
Stejný jev najdeme v RK i u př ıślovcı:́ s předa, zpředa (spř eda)
mıśto spřědu; zdola mıśto zdólu. Sestý pá d je na vrsě, v sadě,
zatı́mco staroč esky se (vě tš inou) ř ı́kalo na vrchu, v sadu.
Komá rek považ uje 6. pá d za mé ně prů kazný, poně vadž již ve
14. stoletı́ je vedle v domu zná m i tvar v domě. O množ né m č ıśle
uvá dı́ Komá rek, ž e mıśto vrši bychom č ekali spıś̌e vrchové.
Poně vadž vš ak již ve 14. stoletı́ je vedle stanové zná m i tvar
stani, nenı́ tato ná mitka prů kazná .
Dalš ı́ př ık
́ lady odliš né ho skloň ová nı́ nalezneme v Ctenie
kně zě Beneš ovy: málo vrcha; podobně Staroč eský pasioná l,
ž ivotopis sv Prokopa: v staně. Obhá jci také uvá dě li moravské
ná ř eč nı́ tvary vrcha, na vrše, ale Gebauer odmıt́al doklady ze
souč asné ho jazyka a pož adoval doklady staroč eské .
Komá rek se klonil k ná zoru, ž e tvary v RK je mož no jednoduš e vysvě tlit jako nesprá vné napodobenı́ vý vojový ch
pomě rů u starý ch o-kmenů ; např ı́klad dneš nı́mu měchu,
v měchu odpovıd
́ alo staroč eské měcha, v měše, a podle toho
byly ú dajně vytvoř eny domně lé staroč eské tvary vrcha, vršě.
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Samozř ejmě si lze př edstavit, ž e by padě latel š patně odhadl koncovky. Zá roveň vš ak nelze vylouč it, ž e jde o ná ř eč nı́
tvary. Ze 13. stoletı́ má me zachová n jen malý poč et pıśemný ch
pamá tek, takž e jazyk nenı́ zachycen v celé š ıŕ̌i. Př ekvapujıćı́ je
dů slednost, s jakou se jev objevuje také u př ıślovcı.́
Živočišný akusativ
Jednou z Gebauerový ch ná mitek byl takzvaný ž ivoč iš ný akusativ. Od slov chlap, had je nynı́ akusativ (4. pá d) chlapa, hada.
Ve staroč eš tině byl 4. pá d nejdř ıv́e stejný jako 1. pá d, tedy
chlap, had. Gebauer tvrdil, ž e změ na se stala nejdř ıv́ u osob,
pak u ž ivoč ichů . Akusativ chlapa je již ve staroč eš tině ; hada od
17. stoletı.́
Rukopis krá lové dvorský má tvary: v Luděk, na král, na Kruvoj, uzřieš krváceti Kruvoj (snad na konci vyš krabá no –e), zřě
krváceti vrah svój, ženi na Zbyhoň, stepati Vlaslav (rasura, nynı́
koncové –a vyš krabá no), tur, Vojmír, bóh, konieček; naopak
hada potřieti, zbi diva tura (mıśto divý tur), krahujce zlobného
(rasurou změ ně no na krahujec zlobivý). Potom vš ak Gebauer
sá m naš el v Zaltá ř i wittenberské m vazbu potlačíš leva i zemka.
Byly nalezeny tvary v Dalimilově kronice: na vlka volachu;
v Pasioná lu klementinské m a u Stıt́né ho: lva, orla, psa, vlka,
výra, hada; v Cisiojanu mnichovské m: zvěra; nebo ve Sbornık
́ u
Baworovské ho: lidé vlka okřikú. Z toho je zř ejmé , jak pıś̌e
Komá rek, ž e tato ná mitka nenı́ prů kazná . Seykora označ il
Gebauerovo bá dá nı́ o č eské m ž ivoč iš né m akusativu za paskvil
vě decké ho studia.
Adjektiva jmenná v přívlastku
Ně které ná mitky proti jazyku Rukopisů jsou „pravdě podobnostnı“́ č i statistické . Vytý ká n je př ıĺiš velký poč et urč ité ho
jevu. Např ık
́ lad velký poč et př ıd
́ avný ch jmen ve jmenné m
tvaru. Př ıd
́ avná jmé na by se mě la v pamá tce ze 14. stoletı́
vyskytovat př edevš ım
́ ve tvarech slož ený ch (z črného lesa),
kdež to jmenné tvary (z črna lesa) by mě ly bý t jen zř ıd
́ ka v ustá lený ch spojenıćh typu velika noc, nov měsíc, svat večer. Jmenné
tvary mimo tato ustá lená spojenı́ jsou „př ıp
́ ustná “ jen v doplň ku. Z toho je patrné , ž e jmenné tvary jsou vý vojově starš ı.́
Zatım
́ co v RZ by Komá rek považ oval za mož né vylož it
jmenné tvary jako dů kaz starobylosti, v RK je velký poč et
jmenný ch tvarů neobvyklý. Jde např ık
́ lad o spojenı́ Nový Hrad
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prostran, varyto zvučno mıśto zvučné, prudka Slavoje mıśto
prudkého, k vyšňu hradu mıśto k vyšnímu, z mocna hrdla mıśto
z mocného. Podle Flajš hanse jmenné tvary ukazujı́ na Moravu.
Flajš hans př edpoklá dal, ž e napodobová nım
́ tvarů doplň kový ch se jmenné tvary dostá valy do př ı́vlastku. Gebauer
uzná val, ž e doklady jsou vıće z textů moravský ch, ale jejich
poč et prý je pranepatrný. Komá rek zde naznač oval souvislost
s ruš tinou, kde jsou jmenné př ıv́lastky č astě jš ı́ vlivem cıŕkevnı́
slovanš tiny.
Za pozornost stojı,́ ž e jmenné tvary jsou vý hodně jš ı́ pro
bá snické vyjá dř enı.́ Jsou kratš ı́ a vý raz se s nimi stá vá hutně jš ı.́
To si uvě domil např ık
́ lad Karel Hynek Má cha a zař adil jmenné
tvary do své skladby Má j (stíny modra nebe). Pě kné bá snické
vyjá dř enı́ nachá zım
́ e v pıśni Jaroslav z RK, kde hrdina Vně slav
„uderi svým mečem na ščít střiebrn“. Jmenný tvar zvukomalebně naznač uje zvuk ná razu. Pokud jsou Rukopisy pozů statky starobylé orá lnı́ poezie, je pravdě podobné , ž e si dř ıv́ě jš ı́
pě vci uvě domovali bá snické vý hody jmenný ch tvarů a použ ı-́
vali je, i když už z bě žné ř eč i mizely.
Př ı́klady jmenný ch adjektiv ze staroč eský ch pamá tek:
Husovy spisy: bude súdce hrozný, hněviv zlým; Evangeliá ř
olomoucký : dřéve rzeczenu žoldánovi; Gesta klementinská :
prworozenu synu dal; Stı́t ný : od prva počátka; Sbornı́k
Baworowské ho: ostra meče; Tkadleč ek: při cestě obecně, po
svrchně oblačně hvězd, na skále opočně; Brně nská nauč enı:́
dobry pány, pernaty ptáky, věrně pravdě.
Imperfekta
Hlavnı́ Gebauerovou ná mitkou proti RK bylo nesprá vné tvoř enı́ imperfekt (druh minulé ho č asu). Imperfektum se podle
ně j ve staroč eš tině tvoř ilo vý hradně od př ıt́omné ho kmene:
vstanu – vstanieše, kdež to v RK jsou imperfekta tvoř ená z kmene infinitivnıh
́ o: vstáti – vstáše. Dá le se ná mitka tý ká tvarů
hrnúše mı́sto hrnieše, púšťáše mı́sto púštieše, sdieše mı́sto
sdějieše a ně kolika dalš ıćh. Nepravidelnosti ve tvoř enı́ imperfekt jsou odpů rci ochotni př ipustit teprve v době jejich zá niku
na sklonku 14. stoletı,́ avš ak v Rukopisech je imperfektum
ješ tě v plné sıĺe. Gebauer zdů razň oval také shodu s Hankou,
který v interpolaci Legendy o sv. Prokopu už il imperfekta dáše,
stáše sě (dle Gebauerovy gramatiky je sprá vně dadieše,
stanieše sě). Pozdě ji vš ak byly nalezeny staroč eské doklady:
Legenda o sv. Kateř ině : stáše (ně kolikrá t) × stanieše (pouze
jednou); Zivoty svatý ch Otců : táhnúše (jako hrnúše v RK);
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Evangeliá ř vıd
́ eň ský : wynydyesse (vynidieše, od kmene pré zentnıh
́ o by bylo vyndieše), vczynyssye (učiníše, od kmene pré zentnıh
́ o by bylo učinieše), nemluwyssye, tluczyssye; Evangeliř
olomoucký : láchu, prahnúše, podáše, hráše; Rukopis hradecký :
smrt sě přiblížiéše; Alexandreis: země v mířě stáše, země
v porobě stáše; Bible boskovická : i podáše jim.
Ně které vytč ené chyby v imperfektech spoč ıv́ajı́ pouze
v malé m rozdı́lu vrátíše mı́sto vrátieše, zatemníše mı́sto
zatemnieše apod., což by se dalo vysvě tlit pıśař skou automatickou zá mě nou ie–í, hojnou v mladš ı́ stř edově ké literatuř e
v době opisu RK.
Druhá ná mitka k imperfektů m zně la, ž e tento slovesný č as
znamenal vykoná nı́ té ž e č innosti opakovaně : buď ně kdo
vykonal stejnou č innost ně kolikrá t za sebou, nebo vıće lidı́
konalo stejnou č innost jednou, nebo vıće lidı́ konalo stejnou
č innost ně kolikrá t. Komá rek dodá vá , ž e nové prá ce potvrdily
sprá vnost tohoto Gebauerova stanoviska. Dě j jednorá zový by
mě l bý t vyjá dř en jiný m minulý m č asem, aoristem. Z tohoto
hlediska je nutné zkoumat jednotlivá imperfekta př ı́pad
od př ıp
́ adu, jejich vý znam a jejich zasazenı́ do souvislostı.́ Ve
spojenı́ búřa vstáše byl pož adová n aorist vsta, protož e bouř e
vstala jednou. Enders vš ak zde zastá vá ná zor, ž e dě j byl ná sobený, protož e se pravdě podobně mın
́ ı,́ ž e bouř e vstala na
rů zný ch bojový ch ú secıćh. Podobně ve spojenı́ zvoláše Čsmír
na voje pož adoval Gebauer aorist zvola. Komá rek soudı,́ ž e by
bylo mož né chá pat dě j i jako ná sobený, jako volá nı́ na jednotlivé voje. V ně který ch př ıp
́ adech nenı́ snadné ná sobenost
uvidě t, např ık
́ lad „Kruvoj podáše věrnú ruku“. Enders uvaž uje,
ž e jde o dě j modá lnı,́ Kruvoj se snaž il podat ruku a Neklan ji asi
nepř ijal. Skuteč ný m oř ı́škem je v RZ „priletieše družná
vlastovica“ mıśto ž ádané ho aoristu priletě. Mareš soudil, ž e
vlaš tovice opakovaně př ilé tala a odlé tala, než sedla. Enders
se domnıv́al, ž e priletieše je asi nedokonavé . Dalš ı́ spojenı́ v RZ
rozvlajáše búria (rozevlá la se bouř e) mıśto aoristu roz(e)vlá je
opě t pro vý klad obtı́žné . Kvů li existenci obtı́žně vysvě tlitelný ch př ı́padů imperfekt dokonavý ch sloves uvaž oval
Enders o tom, ž e pů vodně byla vš echna slovesa obouvidová
nebo bezvidová , kaž dé sloveso mohlo pů vodně tvoř it aorist
i imperfektum, tedy i dokonavá slovesa, vyjadř ujıćı́ jednorá zový dě j. Imperfekta k dokonavý m slovesů m se už ıv́ala pro
dě j dé le trvajıćı́ a byl-li kladen dů raz na jeho prů bě h, pro dě nı́
na vě tš ım
́ prostoru a pro dě je slož ené z ú seků (napr.̌ noc temná
konec bojém sdieše – noc postupně , ponená hlu uč inila konec
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bojů m, snad na rů zný ch mıśtech bojiš tě ). Imperfekta dokonavý ch slovech by tak byla obdobou dneš nı́ch slov typu
povybírat, zapošít, povysvlékat. Seykora pro vysvě tlenı́ sporný ch př ıp
́ adů pouká zal na zvyklosti v bě žné hovorové ř eč i:
ř ekne-li ř eznık
́ „včera jsem zabíjel“, znamená to, ž e zabil, tř eba
i jediné dobytč e. Ptá me se „už jsi skákal, střílel?“, a myslım
́ e tım
́
„skočil, střelil“.
Podobně ale i v „pravý ch“ staroč eský ch pamá tká ch nachá zım
́ e ř adu imperfekt, která vý še uvedenou ná mitku Gebauera
k imperfektů m oslabujı.́ Tak Dalmilova kronika: Abel jinoší
bieše, když jeho bratr zabijieše; tamté ž: krev tečiéše a v ňadřech
zmrzniéše; Sbornık
́ Baworoské ho: jakž jemu přijíti sě udášě, lev
zařváše, lev ostatek roztrháše; Zivoty svatý ch otců : opat jej
posláše; Evangeliá ř olomoucký : když jeho zavoláše, skoči
tamté ž: když uslyšíše zástup, otáza; tamté ž: když uzřieše Petra,
vece.
K domně lé shodě RK s Vá clavem Hankou je nutné dodat, ž e
Hanka ve své m Uvedenı́ (Starobylá skládání I), neznal imperfekta vů bec, znal jen „formy opě tovacı“́ a to jen ve 2. a 3. osobě
jednotné ho č ıśla. Avš ak v RK jsou imperfekta i jiný ch osob
sprá vně : diviechu (3. os. mn. č .), cělovách, nedoždiech (1. os.
j. č .) Pokud Hanka považ oval imperfekta za formy opě tovacı,́
nemě l dů vod už ıv́at je pro neopakovaný dě j.
Naplněma, sražem
Vý razy z RK: naplněma hora, Vneslav ſrazem majı́ koncovku
–em, mıśto pož adované ho –en (tedy: naplně na, sraž en). Flajš hans uká zal na Zaltá ř klementinský a Staroč eský pasioná l, kde

Sofie Podlipská (1833–1897), č eská spisovatelka a př ekladatelka.
Avšak vyjde-li beze vší pochybnosti na jevo, že byla naše památka v našem století
nejen psána, nýbrž také básněna, nuže přeloží se do nové češtiny básníkem nové doby
a přejde ve školách z rukou filologů do přednášek o literatuře. Pak bude třeba říci
mládeži, že žil na začátku našeho století neznámý velký genius, jehož básnická
činnost zůstane navždy nepochopitelná, a literatura přijme velké ty obrazy, výroky,
popisy starých dob z úst muže naší doby. Nemohu ku konci těchto slov jinak, než
porovnávati tuto věc s velemoudrým soudem Šalamounským. Jen že si žádají žalobci
sami jeho věhlasného rozsudku. Nám zdá se, kdyby bylo možno citovati ducha onoho
filosofického krále k soudu našemu, že by řekl: Nechte především to dítě žíti. Což
nevidíte na jeho čele záři božského původu?
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je uvedeno křestěm sem. Gebauer vý tku př ece opakoval, protož e „Žaltář klementinský byl Hankovi znám a mohl si tvaru dobře
všimnouti“. Komá rek pouze zmiň uje, ž e takové př ıp
́ ady jsou
zná my i ze 14. stoletı.́
Nabıźı́ se tu otá zka, jestli domně lá chyba naopak neukazuje
na sprá vný jev, pozdě jš ım
́ jazykově dců m nezná mý. Jak upozornil Hattala, i v dneš nı́ č eš tině má me vý razy zřejmý, tajemství, hájemství. Lze srovnat také s dneš nım
́ i slovy vidomý,
vědomý.
V RZ je obdobný tvar rozvaděm, vyskytuje se tam i v podobě
rozvaděn. V RK nachá zım
́ e také uzná vané tvary s koncovkou
–en, tedy: sbrocen, skadeřeni. Doklady ze staroč eské literatury
jsou např ık
́ lad ze Zaltá ř e podě bradské ho: učiněm, skloněm;
Brně nský ch nauč enı:́ pravem; nebo rukopisu 3.E.8 v Olomoucké knihovně : opuščemé, vzkříšemé.
Ty by-si byl
V pıśni Zbyhoň v RK je vytý ká na chyba v podmiň ovacım
́ způ sobu. Mıśto vý razu ty bysi byl je pož adová no ty by byl. Gebauer
uvá dı,́ ž e spojenı́ ty by si je dolož ené od 17. stoletı,́ prvnı́ doklad
abysmy je z roku 1549. Slů vko by vzniklo z pů vodnıh
́ o aoristu.
V aoristu bylo pro druhou a tř etı́ osobu jednotné ho č ıśla stejné
by. Pozdě ji Flajš hans nalezl doklady již z roku 1421 v Evangeliá ř i olomoucké m: jako by jste vězeli (yakobi gste), aby jste
synové světla byli (abi gste), aby oněměti kázali byste. Tvary
byste jsou v tomto rukopisu pravidelně .
Komá rek prohlaš uje, ž e tvary byste a by jste nestač ı́ k dů kazu, ž e byl i tvar by(j)si. Soudı,́ ž e teprve až po zá niku aoristu a
imperfekta se mohly tvary podmiň ovacıh
́ o způ sobu pro 2. a
3. osobu zač ıt́ odliš ovat, zatım
́ co v RK jsou aorist a imperfektum ješ tě zcela bě žné .
Dostateč ně staré doklady rukopisné ho zně nı́ ty bysi byl
dosud nejsou zná mé . Mů ž eme pouze vytvá ř et hypoté zy, zda
tvar bysi mohl vzniknout ve stejné době , jako tvar byste, a nebo
zda vznikl pozdě ji (jak pıś̌e Komá rek). Dokonce i dnes, kdy se
č eš tina uč ı́ ve š kolá ch, už ıv́á mnoho mluvč ıćh nesprá vné tvary
podmiň ovacıh
́ o způ sobu by jste, by jsme. Proto bychom snad
mohli uznat mož nost odchylky od normá lu ve staroč eské m
textu. V RK je také sprá vný tvar ty by s ním leťal. Enders mın
́ ı,́ ž e
bysi mıśto by už il autor nejpravdě podobně ji z dů vodů metrický ch.
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Domně lá koincidence s Hankou zde už byla vyvrá cena.
Hanka opravil „by“ na „by jsi“ ve vydá nı́ Tkadleč ka. Toto
vydá nı́ vš ak vyš lo r. 1824 a mů ž e proto jıt́ o vliv Rukopisů .
Příslovce na –o, -ě
Ve staré i nové č eš tině konč ı́ př ıślovce na –o nebo –ě (např ı-́
klad: draho – draze), č astě ji na –ě. Ve staroč eš tině byl př ibliž ně
stejný způ sob, jako v č eš tině nové , č astě jš ı́ byla př ıślovce na –ě
(hlasně mıśto hlasno, bystřě mıśto bystro). V RK naopak nachá zım
́ e 44 př ıślovcı́ na –o (bystro, žalostivo, strašno, prudko,
kruto, atd.) proti š esti př ıślovcım
́ na –ě. Př ıślovce na –o jsou
také v RZ (mutno, kruto, ticho govoriti).
Emil Smetá nka zjistil ve staroč eský ch pamá tká ch 5 % př ı-́
slovcı́ na –o, 89 % př ıślovcı́ na –ě a 6 % s obojı́ koncovkou15.
Př epoč ıt́á me-li vý skyt př ıślovcı́ v RK na procenta, je tam 88 %
př ıślovcı́ na –o, 12 % na –ě. Staroč eská Legenda o sv. Kateř ině
má 260 př ıślovcı́ na –ě proti 48 př ıślovcım
́ na –o, jak uká zal
Flajš hans. Vý sledek bliž š ı́ RK má moravský Evangeliá ř
vıd
́ eň ský, v ně mž je 16 př ıślovcı́ na –ě a 5 př ıślovcı́ na –o, což je
65 % př ıślovcı́ na -ě proti 20 % př ıślovcı́ na -o. Podle Gebauera
adverbia na –o č asem př ibý vajı.́ Igná c B. Maš ek naopak mın
́ il,
ž e adverbia na –o jsou starož itně jš ı́, a uká zal na jejich
oblıb
́ enost v ná ř eč ıćh vý chodnıćh a již nıćh. Komá rek uznal, ž e
v moravský ch ná ř eč ıćh je př ıp
́ ona –o opravdu o hodně č astě jš ı́
než v Cechá ch, ale př evaha př ece jen nenı́ taková jako v RKZ.
Soudil, ž e př ıślovcı́ na –o v historické m vý voji př ibý vá , starš ı́ je
tvoř enı́ s –ě. Enders se domnıv́al, ž e adverbia na –o jsou starš ı́
než s –ě. Pouká zal na vý klad Trá vnıć̌ků v16 o adverbializaci
doplň ku: z pů vodnıh
́ o sché matu kůň běží rychel vzniklo rychlo
a ješ tě pozdě ji rychle. Př ipouš tě l, ž e i adverbia s –ě jsou starobylá , ve staroslově nš tině jsou formy s –o a –ě rozdě leny asi
rovnomě rně .
V srbochorvatš tině jsou adverbia na –o dů sledně , což je
zajım
́ avé v souvislosti s uvedenou teoriı́ Z. F. Daneš e o jihoslovanské m autoru RKZ.

15
Smetánka E.:
Adverbia na –o a –ě
v staročeštině. Listy
filologické 22
(1895), s. 91–130.

16

Trávníček F.:
Historická mluvnice č eská III.
Praha, SPN 1956,
s. 130.

Jacob Grimm (1785–1863), ně mecký jazykově dec, lexikograf a sbě ratel lidový ch
pohá dek (spolu s bratrem Wilhelmem Grimmem).
Jakmile mi faksimile Libuše (tj. Rukopisu zelenohorské ho) padlo do očí, zmizely
všechny pochybnosti, něco takového musí býti pravé, nemůže býti paděláno.

104

RKZ dodnes nepoznané

Spojky i, a

17

K historickosrovnávacímu
studiu slovanských
jazyků. Sborník
projevů z konference o historickosrovnávacím studiu
slovanských jazyků,
která se konala
28. ledna až 2. února 1957 v Olomouci
a v Praze. Praha,
SPN 1958, s. 89.

Již Vaš ek si vš ım
́ al už itı́ spojek v RKZ a dalš ıćh sporný ch
pamá tká ch. V obou Rukopisech se č asto vyskytuje spojka i na
mıśtě novoč eské ho a. Spojka i je v RK 247krá t. Spojka a je
v Rukopisech pouze ojedině lá , vyskytuje se celkem dvacetkrá t, z toho pě tkrá t ve vý znamu odporovacım
́ (tedy jako ale).
V RZ se spojka a nevyskytuje vů bec, a spojka i má devatená ct
dokladů . Flajš hans zde vidě l souvislost s praslovanš tinou a
ruš tinou, poukazoval také na Dobrovské ho, který uč il o dř ıv́ě jš ım
́ už ıv́á nı́ spojky i. Ve 14. stoletı́ byl vš ak již celkem ú zus
novoč eský, prosadila se spojka a.
Komá rek doplň uje, ž e ve staroč eš tině a je prosté př iř azenı́
a spojka i se použ ıv́á nejč astě ji, když vě ci, vlastnosti, dě je apod.
tvoř ı́ ú plný celek (mladí i dievky, zimě i létě). V př edhistorické
době vytlač ovala spojka a spojku i a tento proces byl v době
historické takř ka dokonč en. Vý skyt spojky i by tedy byl dalš ım
́
archaismem Rukopisů , který lze vysvě tlit orá lnım
́ charakterem té to poezie. Pıśně v sobě uchová vajı,́ č i př ım
́ o konzervujı,́ starš ı́ jazykové jevy, které jsou v době zá pisu pıśnı́ na
pergamen již archaismem.
Enders vyklá dá vý skyt spojky i v Rukopisech tak, ž e spojka
i se klade v zá sadě k vyjá dř enı́ nové ho dě je, spojka a př i dě ji
prů vodnım
́ a doplň ujıćım
́ . Ke stejné mu vý sledku doš el J. Kurz
17
pro slovanské jazyky . Př i hutnosti a rychlé m spá du RK
dochá zelo č astě ji k uvá dě nı́ nové ho dě je, zatım
́ co k vyjá dř enı́
dě je prů vodnıh
́ o č i vysvě tlujıćıh
́ o nebylo mnoho př ıĺež itostı.́
Za zmın
́ ku stojı,́ ž e v interpolaci Legendy o sv Prokopovi,
př ipisované Hankovi, je tř ikrá t a, vž dy jako spojka sluč ovacı.́

Zajímavosti ke slovům

Nezná má a neobvyklá slova v Rukopisech pů sobila na fantazii
č tená ř ů, ale stá vala se také terč em ná mitek jazykově dců . Již
Vaš ek považ oval za podezř elé množ stvı́ slož ený ch slov. V Rukopisech nachá zım
́ e č etné ozdobné př ıv́lastky jako: Vltava
stříbropěnná, vlasy zlatoskvoucí, bozi věkožízní, Otava zlatonosná. Také Komá rek ř adil nadmě rný poč et slož enin mezi
hlavnı́ ná mitky proti RKZ. Jejich poč et je relativně vyš šı́ než
v jiný ch staroč eský ch pamá tká ch, vyjma slovnık
́ ů , kde jsou
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př eklady z latiny. Komá rek upozorň uje na hojný vý skyt slož enin také v obrozenské literatuř e 19. stoletı.́ Je vš ak tř eba si
vš imnout, ž e slož ené vý razy v RKZ zně jı́ př irozeně a poeticky a
tım
́ se liš ı́ od umě lý ch slov naš ich obrozenců , jež bý vala č asto
krkolomná .
Uvě domme si, ž e RKZ jsou dıĺa bá snická a jako taková
vyž adujı́ kvě tnatý jazyk. Jak zdů raznil Enders, v nejstarš ı́ době
slovanské vzniklo mnoho slož enin: Svantovít, Radegast a dalš ı́
jmé na bohů , medvěd, jestřáb, mnohá osobnı́ jmé na (Ludmila,
Drahomíra, Boleslav). V pozdě jš ı́ době nalezneme např ık
́ lad
u Husa vý razy: pravdomluvný, smilnomluvný, prázdnopěvci,
křivoradi, zlorádce. Ve staroč eš tině se vyskytly i tak neobvyklé
slož eniny jako Natura Světoplozie (svě ty plodıćı;́ zlomek Alexandreidy Ostř ihomské ).
V Rukopisech zesilujı́ bá snický ú č inek také slova zvukomalebná . Proti jednotlivý m z nich vyslovil ná mitky zejmé na
Flajš hans. Jde o vý razy: břěskný, drnket, rachet, rachot, tluket.
Komá rek nevyluč oval existenci takový ch vý razů ve staré č eš tině a nepovaž oval ná mitky proti nim za zá važ né . Zvukomalebné vý razy existovaly i ve staroč eš tině a jejich podoba
bý vá znač ně variabilnı.́
Podrobný rozbor vš ech slov RKZ s ohledem na jejich vznik
z pů vodnıćh koř enů provedl Julius Enders. Upozornil, ž e slova
v Rukopisech majı́ minimá lnı́ poč et př edpon a př ıp
́ on. Ně která
jsou prá vě jen slovnım
́ i koř eny: chod (ve vý znamu krok), kot
(ve vý znamu ká cenı;́ ustrnulé kotem, tedy rá zem, rychle), vid
(ve vý znamu pohled), dá le tah, lom, prask, div, blesk, krok, roj,
chřest. Už itı́ koř enný ch slov naznač uje starš ı́ stav jazyka, s dosud nerozvinutý mi př edponami a př ıp
́ onami.
Za pozornost stojı́ slovesné tvary bez př edpon: téci mıśto
utíkat, palovat mıśto upalovat (palováše tu, kto téci móže, tedy:
upaloval, kdo mohl utık
́ at), chopit mıśto uchopit, kynout mıśto
pokynout. Taková slova nejenž e ukazujı́ na starš ı́ stav jazyka,
ale také umož ňujı́ hutně jš ı́ vyjá dř enı.́
Endersů v rozbor tvoř enı́ slov umož nil vyvrá cenı́ ná mitky
proti slovů m vlastice, srdice, ložice. Jazykově dci až po Komá rka
považ ovali tyto vý razy za zdrobně liny a namıt́ali, ž e zdrobň ovacı́ př ıp
́ ona by mě la bý t pouze –ce (vlastce, ložce, srdce
nebo srdéčko). Enders uká zal, ž e v RKZ se př ı́pona –ice
neuplatň uje jako zdrobň ovacı́, ale naopak znamená velký
rozmě r. Cteme zde: okénce rozložito (velké ), srdice udatno,
dušice (u silné ho a chrabré ho jinocha), nožice (u jelena s mohutný mi parohy), kravicě (dospě lé dobytč e). Obdobně ve
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staroč eské Alexandreidě se pıś̌e o stě tı́ ručice bojovnık
́ ovi;
hlavice ve Sbornık
́ u Baworovské ho je lvı́ hlava.
Př i zkoumá nı́ slovnı́ zá soby RKZ se badatelé snaž ili př iř adit
jazyk k urč ité mu ú zemı.́ Flajš hans zdů razň oval v jazyce RK
moravismy: uderiti, vícestvie, chyžice. Komá rek kladl dů raz na
slova, která považ oval za rusismy: plzný, bujarost, holedbati se,
tuča, věcina, jiskrený, nižní, vyšní, vet, hoj, bodrost, stenati,
byvší, odoleti, nevzmožno, súmrky; slovnı́ spojenı́ jarý tur, sirá
země, kalená střela, lud sbierati stanú. K rusismů m ř adil také
nadmě rné už ıv́á nı́ spojky i a př ıślovcı́ na –o. Pouká zal na to, ž e
ruš tina mě la v prvnıćh dobá ch naš ı́ slavistiky nejvě tš ı́ vliv na
vytvá ř enı́ př edstav o praslovanš tině a tım
́ naznač il, ž e padě latel RKZ ú myslně použ ıv́al ruská slova, aby vytvoř il zdá nı́
starobylosti.
Enders kladl jazyk RK na vý chod naš eho ú zemı,́ tedy do
oblasti vý chodnı́ch Cech, Moravy, č ásteč ně Slovenska a
Slezska. Hledal dů kladně ji souvislosti i v jiný ch slovanský ch
jazycıćh. Podobnosti s polš tinou lze nalé zt např ık
́ lad u vý razů
tucza (bouř e), wet (zá stava), skad (odkud), plzný (souvisejıćı́
s polský m płużyć). V srbochorvatš tině najdeme stenjati, tüča,
bîvši, bîvše, bîvša (obdoba vý razu byvšie blahost v RK). U jazyka
RZ nelze urč it př ıśluš nou oblast.
K ně který m slovů m RKZ se vedly dlouhé obsá hlé diskuse,
k jiný m se objevila jen krá tká zmın
́ ka, ž e slovo je nedolož eno č i
dolož eno v konkré tnı́ staroč eské pamá tce. Př ipomın
́ á me, ž e
slova nedolož ená nejsou automaticky dů kazem padě lanosti,
protož e dochované pıśemné pamá tky nezachycujı́ celou staroč eš tinu se vš emi mıśtnım
́ i a individuá lnım
́ i zvlá š tnostmi.
A ani zachované staroč eské pamá tky zatım
́ nejsou kompletně
slovnık
́ á ř sky zpracová ny. Staroč eský slovnık
́ Gebauerů v zahrnoval pıśmena A–N. Na ně j navá zal Staroč eský slovnık
́ Ustavu
pro jazyk č eský, obsahujıćı́ vý razy zač ın
́ ajıćı́ pıśmeny N, O a
č ásteč ně také P. Zpracová nı́ tě chto tř ı́ pıśmen trvalo od roku
1968 do roku 2008. Budoucı́ vý zkum tedy mů ž e př iné st ješ tě
nová zjiš tě nı.́
Ná sledujıćı́ př ehled usiluje o shrnutı́ toho nejzajım
́ avě jš ıh
́ o
z diskuse badatelů okolo jednotlivý ch slov.
Rukopis královédvorský
běs v tě! Podle Flajš hanse je tato kletba nedolož ená ; Komá rek
k tomu dodá vá , ž e ovš em kletby jsou vů bec dolož eny
v malé mıŕ̌e. Sbornık
́ Baworovské ho má : vháněti sě v běsy.
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bodrost. Kolem tohoto slova vzniklo mnoho dohadů . Gebauer
tvrdı,́ ž e podle jerové ho pravidla mě la bý t bdrost nebo
bedrost. Seykora podrobně rozebral psanı́ slabik –be– a
–bo– v RK a doš el k zá vě ru, ž e je zde pravdě podobně
napsá no bedrost. Vojtě ch fotograficky zjistil, ž e za pıśmenem b je nedokonč ené o. Komá rek považ uje slovo
bodrost za rusismus. Enders zmiň uje osadu Obodř v Polabı.́
byvšie. V RK najdeme ojedině lý tvar, ve staré č eš tině nezná mý :
př ıd
́ avné jmé no od př echodnık
́ u minulé ho. Jde o vý raz
byvšie blahost. Myslı́ se tım
́ dř ıv́ě jš ı́ blahost, staré dobré
č asy. Gebauer hodnotil tento tvar jako mož ný, ale odjinud
nedolož ený. Soudil, ž e tyto tvary byly u ná s zavedeny až
v nové č eš tině napodobenım
́ ruš tiny a staroslovanš tiny.
Flajš hans byl ješ tě ostř ejš ı́ a ohodnotil slovo jako chybné a
nemož né podle ruš tiny. Ač koli byl nalezen doklad v Klaretový ch Dialogi Bohemarii (wybyehſſa = vybě hš á, podle
Gebauera je to chyba, má bý t šlechetnost vyběhši a postúpivši) i Komá rek setrval na stanovisku, ž e bezpeč né
doklady tě chto tvarů jsou zná my až z 19. stoletı.́ Ve staroč eský ch Brně nský ch nauč enı́ch ale nalé zá me přichodší
(cizinec); Evangeliá ř olomoucký má : hosté a přichodší,
smrtí swyedssi (sš edš ı,́ seš lı,́ uvadnuvš ı)́.
čaroděj. Flajš hans a Komá rek ž á dali vý raz čarodějník,
podobně jako dobrodějník/dobrodějec, dobrodějcě. Ve staroč eš tině se vš ak vyskytujı́ slova jako zloděj, darmoděj,
boroděj.
če. V RK nalezneme toto zá jmeno v podobá ch cíe, na cíeze,
procíe, nícíe, v RZ v podobě ce. Proti tvaru procíe nebyly
ná mitky. Nícíe mů ž eme č ıśt nice, jak je obvyklé ve staroč eš tině . Sporné jsou tvary cíe, ce. Podle Gebauera zá jmeno
če ve staroč eš tině neexistovalo; praslovanské cь, mě lo-li
stá ti samostatně , muselo se změ nit v čьso, tedy co. Hanka
myslel, ž e bý valo staroč eské samostatné zá jmeno če. Flajš hans nalezl če v dialektech, ale Gebauer tato svě dectvı́
odmıt́al, protož e jsou dıĺem nespolehlivá , dıĺem pů vodu
pozdnıh
́ o. Ně které pamá tky pıś̌ou zá jmeno nic jako nycze
(Rukopis hradecký, Evangeliá ř vıd
́ eň ský ), ale podle Komá rka i Gebauera zde musım
́ e č ıśt nice. Komá rek poznamená vá , ž e staroč eské tvary pročež a načež nedokazujı́
mož nost tvaru če. Ve slovenš tině je 1. a 4. pá d čo, tım
́ lze
vysvě tlit souhlá sku –č– v ná ř eč nım
́ če, čé. Enders pıś̌e k tomuto problé mu, ž e bylo dř ıv́e česo a čьso, dů razové a
nedů razové . Ve vydá nıćh staroč eský ch pamá tek se pıś̌e ce
nebo čse, ale transkripce je př i kolıśavé staroč eské grafice
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nejistá . Seykora zjistil, ž e v RK je 13krá t cie = cě (tesajíciem,
krocie, atd.). Zá jmeno cie by tedy bylo mož né č ıśt i cě. Zaltá ř
klementinský má : čež-koli ruka má chce; Brně nská nauč enı:́ bral če mu dal, če pán jich žádá, a také : čes mi dlužen;
Dalimilova kronika: če tomu sdieti.
četný. Podle Flajš hanse znamenalo staroč esky početní, počtový, účetnı;́ v dneš nım
́ vý znamu velký co do čísla nedolož eno. Tuto ná mitku opakuje i Komá rek. Podle Machka
vytvoř il toto slovo Vá clav Hanka. Enders proti tomu uvá dı́
staroč eské čet.
děva. Toto slovo bylo označ ová no jako nedolož ené , protož e
v staroč eš tině je pravidlem děvicě, ale pozdě ji byly nalezeny doklady v Legendě o sv. Kateř ině : pro tu děvu; skrze
řeči teyto dyevy. Komá rek proto označ uje slovo za dolož ené ,
ovš em mé ně obvyklé .
děvče. Ve staroč eš tine nedolož ené , v Gebauerově slovnık
́ u je
nestarš ı́ doklad z roku 1517. Slovo se vyskytuje v lyrice RK,
tedy v nově jš ı́ vrstvě . Avš ak už ve staroslově nš tině bylo
vъnučę, ovčę, otročę.
dle. Ve staroč eš tině dle znamenalo kvůli, pro. V RK je sprá vně
ve vazbě dceře dle (kvů li dceř i), v RZ plezně dle (kvů li
už itku). Za nesprá vné byly považ ová ny tyto vazby: Luděkova dle slova, sebe dle dřevce, rozenie dle svého, rozenia dle
svégo. Doklady slova dle ve vý znamu podle jsou až koncem
15. stoletı.́ Komá rek opakuje tuto ná mitku jako platný
argument proti RKZ. Enders zastá vá ná zor, ž e byl také
ustrnulý tvar dle s vý znamem po délce. Jde o ustrnulý
bezpř edlož kový 6. pá d od dlja, tedy délka. V Legendě
o sv. Kateř ině je: dle všěliké potřebnosti (bě hal Porfyrus
mezi rytıŕ̌i), dle ustavičnosti (tj. jako znak vě rnosti, ve
shodě se svou vytrvalostı́ ve vıŕ̌e). Ve staroč eš tině je i slovo
mnedle ve vý znamu podle mne.
dráp. Slovo je ve staroč eš tině nedolož eno. V RK znamená celý
pař át. Je dolož eno drápati (Sbornık
́ Baworovské ho) Doklad z 18. stoletı́ v Kottově slovnık
́ u drápy čapaté míti.
holedbati sě. Slovo nenı́ nikde ve starš ıćh slovanský ch jazycıćh
dolož eno. Komá rek je považ oval za rusismus. Podle Etymologického slovníku Kopeč né ho slovo nejasné .
hovor. Slovo vytý kal Flajš hans jako nedolož ené , ale podle
Komá rka vzhledem k rozvě tvené slovnı́ č eledi již ve staroč eš tině nelze jeho existenci vyluč ovat. Sloveso hovořiti je
dolož eno.
huba. Také toto slovo vytý kal Flajš hans v tomto vý znamu jako
nedolož ené (až ze 16. stoletı́), ale Komá rek soudı́, ž e
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nyně jš ı́ vý znam je znač ně starý. Ostatně v Zivotech svatý ch
otců je: aby jich huby oblil; Kronika Trojá nská : aby jich
[býků] huby … pokropowal. V RK se takto expresivně označ ujı́ ú sta zrá dce.
chyžice. Flajš hans pıś̌e, ž e slovo chyžice je chybné a nemož né
staroč esky; je to moravismus a rusismus, č esky má bý t
chyše. Seykora uvá dı́ ná ř eč nı́ vý chodoč eský tvar chýžičky.
Enders pouká zal na praslovanskou formu chyzь i chysь
(chyzъja), luž ické chyža.
jarý, jarno, jarota, jarohlavý, zjařiti sě. Tato slova jsou považ ová na za nedolož ená . Dolož ené je pouze jarobujný v Tkadleč ku. Je vidě t, ž e autor/autoř i RKZ mě li tuto slovnı́ č eleď
v oblibě . Flajš hans zmiň uje, ž e slovo jarý (rozdrá ž dě ný,
hně vivý ) se vyskytuje v ruské m Slově o pluku Igorově (jar
tur Vsevolode!). Enders pouká zal na staroslovanské jariti sě
(rozhně vati se). Osobnı́ jmé no Jarý je dolož eno v Brně nský ch nauč enıćh.
jeseň. Flajš hans a Komá rek se shodujı,́ ž e staroč esky je dolož ena jen podjesen. Slovo jesień existuje v polš tině , osěň
v ruš tině . RK má tedy tvar, který mů ž eme považ ovat za
zá kladnı́ č i archaický.
krupobitie. Flajš hans pıś̌e, ž e slovo se vyskytuje v č eš tině teprve v 16. stoletı.́ Komá rek dodá vá , ž e spojenı́ krúpy b´ú
bylo již ve staroč eš tině , ale mı́sto krupobití se ř ı́kalo
(zř ıd
́ ka) hrad nebo prostě krúpy, jednou je dolož ena slož enina hradobit. Tento poslednı́ doklad snad ukazuje, ž e ani
krupobitie nelze ve 14. a 15. stoletı́ vylouč it.
kyprý. Zubatý pouká zal na to, ž e vý znam slova ve staroč eš tině
byl rychlý, čerstvý, čilý (souvisı́ s kvapiti). Podle Komá rka
slovo pů vodně nesouvisı́ s kypěti, kynouti (kypré těsto),
sblıź̌ilo se s tě mito slovesy vý znamem až dodateč ně . Komá rek soudil, ž e staroč eské doklady nové ho vý znamu nejsou
zná my. Vý znam č erstvý je vš ak v Malém staročeském slovníku.
letadla. Flajš hans považ oval slovo za nedolož ené a nemož né .
Nicmé ně dodal, ž e v Zaltá ř i klementinské m, jejž Hanka znal
př ed rokem 1817, se tak hrubý m latinismem př eklá dá biblické volatile. Kvů li tomuto dokladu letadla, totiž ptá ky
považ oval Komá rek slovo za dolož ené . Zdů raznil vš ak, ž e
se tehdy cıt́ila potř eba vý raz vysvě tlit. Je zná mo i z jiný ch
pamá tek.
ľubicě. Podle Flajš hanse a Komá rka je slovo ve staroč eš tině
nedolož ené . Odvozené libička je v Tkadleč ku ve vý znamu
milenka. V RKZ se mın
́ ı́ patrně manž elka v polygamii. Byl by
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to ojedině le zachovalý starý vý raz, odjinud nezná mý. V srbské lidové poezii se slovem luba označ uje manž elka.
Enders zmiň uje jmé no ř eky Libice, které muselo dř ıv́e znıt́
Lubica.
luna. Gebauer pů vodně toto slovo vytý kal jako nedolož ené .
Flajš hans nalezl doklad v rukopisu hrabě tě Baworovské ho:
(panna) bieše podobna k luně. Slovo pochá zı́ z latiny. Naš ly
se i dalš ı́ doklady ve staroč eský ch pamá tká ch, tak Gesta
Romanorum: luna měsíčná; Kodex mikulovský : že sě luna
menšie na zachodě.
Lumír. Flajš hans vytý kal jmé nu nedolož enost a nemož nost.
Komá rek uvaž oval o mož nosti odvozenı́ ze zá kladu Lubomír nebo Lubimír, ale podotkl, ž e např ık
́ lad staroč eské
jmé no Lubman zachovalo skupinu –bm– beze změ ny.
Enders př ipouš tı́ mož nost keltské ho pů vodu z Liutmara
nebo Ludomera, avš ak klonı́ se ke vzniku jmé na ze zá kladu
lu–, který má pozů statek v naš em uleviti, je té ž v praslovanské m leu-ti.
Morana. V RK je tak nazvá na bohyně smrti. Jmé no je uvedeno
také ve sporný ch glosá ch ve slovnık
́ u Mater Verborum. Jiné
staré doklady tohoto jmé na dosud nebyly v rukopisné literatuř e uvedeny. Komá rek ř ık
́ á , ž e souvislost se slovesy
mořiti, umříti je velmi jasná . Enders pouká zal na polské
Marzana.
mužstvo. Flajš hans považ oval slovo za nedolož ené , vytvoř ené
patrně podle ně mecké ho Mannschaft. Komá rek zaujal
vyhý bavé stanovisko, ž e neexistenci kolektiva muž stvo
nelze doká zat.
nižní. Flajš hans a Komá rek považ ovali tento vý raz spolu
s vyšní za rusismus. Podle Enderse znamená nízko položený
a opač ně vyšní znač ı́ vysoko polož ený (kdež to nízký, vysoký
znamená mıŕu). Slovo je vš ak dolož eno: doklady na niž nı́
jsou v Evangeliá ř i olomoucké m nebo v Zilinské knize (to
jmá posuzowati rychtář vyšní), zná mo je i obvyšný. Komá rek
podotý ká , ž e vyšní je dolož eno v země pisný ch ná zvech.
oběcati. Flajš hans vytý kal jako vý raz pohanský, proti č emuž
Komá rek namıt́l, ž e zde š lo o obě ti kř esťanské mu bohu.
Enders vyklá dá jako slibovati oběť. Zaltá ř wittenberský
zná : obětovali jsú běsóm a obětovali czyrtóm; Dalimilova
kronika: obětuj též tam oslicu.
obvlečena. Tvar považ uje Flajš hans za nedolož ený a nemož ný
(mı́ s to oblečena), Komá rek považ uje spı́ š za znač n ě
nepravdě podobné . Enders uká zal na obdobné vý razy
ve Staroč eské m slovnık
́ u: obvlažovati, obvlaky, obvládati,
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obvláční. Sbornı́k baworovské ho zná : obvlékl hedvábnú
nití.
opěšalý. Podle Flajš hanse chybné , staroč eský vý znam byl
unavený. Komá rek namıt́l, ž e vý znam pěší (bez koně ) je
dolož en již z Kroniky trojá nské : jakž uzřě [mlá denec] krále
svého opieſſaleho v takém nebezpečenství statečně bojujíce ,
a také bieše opieſſal u boji.
panstvo. Dle Gebauera byl vý znam panství, ne kolektivum
(páni). Seykora nalezl doklady u Stıt́né ho: stav světského
panstva... má býti vzpanilé mysli, a v Legendě o sv. Kateř ině :
ciesařovna se vším panstvem bieše ostala na hradě“. Gebauer upustil od pů vodnı́ ná mitky.
parob. Dolož en je pouze parobek ve vý znamu chlapec. Komá rek namıt́á , ž e v RK je vý znam otrok, avš ak tento vý znam se
vyvinul až z vý znamu chlapec, a tě žko lze vý znam otrok
př edpoklá dat už pro dobu starou. Enders uvá dı,́ ž e vý znam
sluha, otrok je už ve staroslově nš tině .
plzný (vý znam patrně : prospěšný, užitečný). Gebauer vyklá dal
toto slovo jako chybně utvoř ené podle ruš tiny. Podle
jazykový ch zá konitostı́ by v č eš tině bylo polzě, polzně,
polzný. Flajš hans pouká zal na to, ž e hlá skové změ ny zasahujı́ př es své meze, např ık
́ lad ná zev obce Polžov zně l dř ıv́e
Plžov. Gebauer namıt́l, ž e Plžov je ojedině lá odchylka, která
proti pravidlů m vě decky tak hluboce založ ený m a tak
evidentnım
́ nevá ž ı́ pranic. Obrá nci ukazovali zejmé na na
jmé no mě sta Plzeň, ze které ho je zř ejmé , ž e slovo muselo
existovat již ve staroč eš tině . Komá rek setrvá vá v ná zoru, ž e
jde o rusismus. Uvá dı,́ ž e srovná nı́ s mıśtnım
́ jmé nem Plzeň
nenı́ mož né , protož e Plzeň má staré slabikotvorné –l–,
kdež to ruské poľza vzniklo ze spojenı́ po-lъzě, tedy
v č eš tině by bylo polzě nebo polza, nehledě k tomu, ž e
vlastnı́ jmé na jsou velmi č asto etymologicky nejasná .
Enders pouká zal na slova: plznúti (ve staroč eš tině ve vý znamu klouzati), plzký, poplz. Slovo plz, plaz označ ovalo
pů vodně hlavici pluhu. Plzný by znamenalo té mě ř toté ž co
orný. Staré polské płużyć znamená prospıv́at. Legenda
o sv. Kateř ině má verš : sem tak vysoce urozena i tak v zboží
rozplozena.
pochládeček. Slovo kritizoval Flajš hans tvrzenım
́ , ž e se zdrobň ovalo buď př edponou po-, nebo koncovkou –ček, nikdy
obojım
́ . Obrá nci uvedli slova poprašek, potůček, popěvek,
pomyšleníčko. V Husově Postile je pomlsek. Také Komá rek
se klonil k ná zoru, ž e slovo je mož né : bylo by mož no vylož it
ze spojenı́ jíti po chládku, podobně vzniklo slovo pokraj.
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roh lesní. Nejedlý vytý kal, ž e jde pojmenová nı́ novodobé , př eklad z ně mecké ho Waldhorn. Nicmé ně roh slouž il jako
hudebnı́ ná stroj od nepamě ti. Tak Alexandreida má : trúby
zubrové; Zaltá ř wittenberský : nepřátele náše prověju
rohem; v Zaltá ř i olomoucké m z 1. poloviny 15. stoletı́ je
flatorna, což pochá zı́ patrně z ně mecké ho Waldhorn.
rosný. Komá rek považ uje za nedolož ené , ale nikoli nemož né .
Slovo je vš ak dolož eno, Bible olomoucká : rosná krůpěj;
Chelč iské ho Postila: krupičky rosné na trávě.
ruměnec. Podle Flajš hanse je slovo př ejato z ruš tiny. Podle Etymologického slovníku Holuba-Kopeč né ho je slovo z polš tiny. Ve staroč eš tině je dolož eno rumný, ruměno lice jemu
jestь.
setniny. Flajš hans odsoudil slovo jako nedolož ené a nemož né .
Ve staroč eš tině je vš ak dolož en setník (Bible olomoucká ).
Enders podotý ká , ž e odedá vna bylo č ıt́á no na desıt́ky a
stovky a ptá se, jak by bylo jmé no stoč lenné ho oddıĺu?
sen. Gebauer vylož il, ž e ve staroč eš tině je zá jmeno sen
archaismus, použ ıv́á se skoro jen v jistý ch vý razech: sen
svět, do sie doby, sen i on(en), a má vž dy vý znam tento
(uká zá nı́ na blıźký jev), proti ten a on (uká zá nı́ na vzdá leně jš ı́ jev). V RK se toto zá jmeno použ ıv́á s velkou zá libou a
ně kdy i pro vzdá leně jš ı́ mıśto: jest nám dokročiti na sie
miesto; otsud k druhu spěcha (mın
́ ě no odtamtud). Enders
upozorň uje, ž e jde o vcıt́ě nı́ se. V ž ivé m ú stnım
́ vyprá vě nı́
lze pochopit, ž e si vypravě č př edstavuje vě ci a mıśta jako
zde př ıt́omné . Staroč eský slovnık
́ uvá dı́ u slova odsud také
vý znam odtamtud, ze vzdálenějšího místa (odkazuje na
uvedené (nebo ze situace zná mé ) mıśto jako na mıśtnı́ vý chodisko dě je. Tak Pasioná l muzejnı:́ jest li toto město
Efezum, odſam sem [já Malchus]; Bible olomoucká : jenž
[krá l asyrský ] jest nás otſud [ze zajetı]́ přivedl; Brně nská
nauč enı:́ přistúpivše před nás konšelé z Kunovic předložili
jsú nám, kterak před ně přišel člověk jeden odsud žaluje na
jednu ženu. U Stıt́né ho je vý raz v síž neděli ve vý znamu
v tamtu neděli. Zá jmeno se vyskytovalo ve dvou variantá ch:
sen, sien. Podle Gebauera pozdě ji vzniklo sien a Hanka
myslel, ž e sien bý valo již v době starš ı.́ V RK je vž dy podoba
sien, sie–, nikdy sen, se–, např ık
́ lad zástup sien, k siemu
chlumku, v siemže městě. Nejstarš ı́ doklad podoby sie– byl
nalezen v rukopise Alexandreidy z let 1380–1400: syeho
světa nebo síhož roku, síže chvíle. Dá le Evangeliá ř olomoucký : do syeho času, až do sí doby; Bible olomoucká : až do
siehož dne. Komá rek ř ı́ká , ž e psanı́ tvarů zá jmena sen
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s jotacı́ (sien, sieho, siemu) je pomě rně má lo prů kazné ,
protož e tento způ sob psanı́ nenı́ nezná m ani v 15. stoletı.́
Vý skyt zá jmena v ustá lený ch staroč eský ch spojenı́ch
svě dč ı́ o tom, ž e dř ıv́e bylo č astě jš ı.́ V RKZ je toto zá jmeno
ješ tě v plné sıĺe. V Alexandreidě je 29krá t sen, z toho 24krá t
v ustá lený ch vý razech a pě tkrá t mimo ustá lená spojenı.́
sieti sě. Slovo ve staroč eš tině nedolož ené . Odpů rci uká zali na
ruské sijať (svıt́it); staroslově nské sijati. Podle Enderse je
stejný koř en ve slově sieň (velká mıśtnost). Je dolož ené
slovo sievati sě v rukopise Smrť Jeroný mova: sievajiec sě
jako jiskry od slunečného vedra.
skad. Vyskytuje se v polš tině (skąd), v č eš tině je odkad, odkud.
Podle Flajš hanse slovo už il poprvé Jungmann ve Ztracené m rá ji. Enders poznamená vá , ž e slovo skad se vyskytuje
v RKZ jen v pıśni Cestmıŕ, která je jazykově blıźká polš tině ;
dá le ž e pro vrhá nı́ klá d shora je lepš ı́ skad než ottad.
stenati, stenánie. Tyto tvary jsou dle Gebauera ruské ; č esky je
ston, stonati. Stejně soudil Flajš hans. Komá rek doplň uje, ž e
v době velmi dá vné mě ly pů vodnı́ slovanské tvary tohoto
slovesa –e–, ale u ná s až do 19. stoletı́ dolož eno nenı.́
Enders uvá dı,́ ž e varianta s –e– má př evahu ve staroslově nš tině , je dolož ena také ve slovenš tině (jmé no ř eky
Stenava), v srbochorvatš tině je stěnjati.
syrý. Podle Flajš hanse v č eš tině nedolož eno, za to má me
syrový. Enders upozorň uje, ž e syrá země je ustrnulý epický
obrat, jaký ch je v RKZ vıće. Syrý ve vý znamu nevyzrálý je
dolož eno v Malé m staroč eské m slovnık
́ u. Syrový má př ı-́
ponu –ov, v RK je slovo bez př ıp
́ ony, v pů vodně jš ım
́ tvaru.
širý (širé pole). Podle Flajš hanse nedolož ené a nemož né , staroč esky je široký. Ve staroč eš tině je ale dolož eno čiré pole,
přěširoký a v Legendě o Pilá tovi: šírost zempná (zemská ).
Podle Komá rka širý je slovensky.
šuma. Odpů rci považ ujı́ slovo za nedolož ené , obhá jci se odvolá vajı́ na mıśtnı́ jmé no Šumava. Sloveso šuměti bylo ve
staroč eš tině bě žné . V srbš tině šuma znamená les.
tábor. Vaš ek se domnıv́al, ž e slovo vzniklo a rozš ıŕ̌ilo se až
v době husitské . Tento ná zor zastá vali také Flajš hans a
Komá rek. Gebauer proti táboru v RK nic nenamıt́al, př ijım
́ al Mikloš ič ův vý klad z turecké ho thabur (lež enı)́. Podle
Komá rka osmanské tabur znamenalo pů vodně a dlouho
prá vě křesťanské ležení, bylo př ejato do tureč tiny z maďarš tiny a nemá me dů vod př edpoklá dat, ž e se tak stalo př ed
rokem 1420. Obhá jci ukazovali mimo jiné na mongolské
tapqur, tabqur s vý znamem oddıĺ vojska. Tá bor se v RK
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vyskytuje v ně kolika spojenıćh: podviže sě vešken tábor
vrahóv; tábor sien bě strašný kolkol chluma; v třie prúdy sě
rozstúpí veš tábor; i v táboře Tatar klidno biéše. Z toho jen
poslednı́ lze č ıśt jako ležení, ostatnı́ musı́ znamenat jízdní
vojsko nebo oddíl vojska. Machek v Etymologickém slovníku
opouš tı́ starý vý klad o husitské m pů vodu slova a konstatuje vztah k turecké mu tapqur. Uvá dı,́ ž e maďarš tı́ badatelé
stá le majı́ za to, ž e tábor je z turecký ch jazyků . V ruš tině
mě lo slovo tábor vý znam také : hejno, stádo zvířat; tabornaja bělka je veverka, která se nestě huje. Slovem tábor se
také označ ujı́ kozá cké jıźdnı́ oddıĺy.
tasiti. Podle Flajš hanse slovo nedolož ené v tomto tvaru a vý znamu, Komá rek vš ak soudı,́ ž e je to sloveso velmi staré .
V Trojá nské kronice a Tkadleč kovi je: odtasiti; Dalimilova
kronika: královi nožem hrdlo przietaſſi; Povı́dka o Stilfrıd
́ ovi: proti Rudoltovi hnáše, tu jej dřevem mužsky protasi a
dá le mečem jej protasi; Povıd
́ ka o Alexandru Veliké m: vytrh
meč svój, i protaſi Pausania naskrz. Enders vyklá dá , ž e vý raz
tasi je nutno chá pat jako sekl, ťal. Ludě k v RK netasil meč ,
protož e oba soupeř i již majı́ meč e v rukou.
tlupa (tlupy krahujcév). Podle Flajš hanse nedolož eno, je v ruš tině . Enders ukazuje na staroslově nské tlъpa a polské tlup.
trčiti. V pıśni Oldř ich je vý znam patrně strkat se, v Jaroslavu
prodírat se (vz Tatary trči). Flajš hans považ oval v tomto
vý znamu za nedolož ené a nemož né ; zmın
́ il srbské trčati,
které Hanka znal. Také Komá rek mě l slovo za nedolož ené .
Enders zmiň uje osobnı́ jmé na Trča, Trčka. Malý staroč eský
slovnık
́ uvá dı:́ muži před sě trčeli ve vý znamu postupovali,
běželi. Staroč eský Tristam má : dva mužie spolu sě běsta
porazila a v hromadu spolu strčila.
tuča. Vý raz se vyskytuje v RK i v RZ, ve staroč eš tině nenı́ dolož en. Dle Komá rka je to asi rusismus. Enders soudı,́ ž e slovo
je praslovanské , neboť se vyskytuje také v ostatnıćh slovanský ch jazycıćh (polsky tucza znamená bouře).
tvrdost nebes. Flajš hans vytý kal jako latinismus podle firmamentum. Z té hož dů vodu se slovo nelıb
́ ilo ani Komá rkovi.
Enders se podivuje, ž e firmamentum je už v Zaltá ř i wittenberské m a př eklad mohl bý t proveden už ve staroč eš tině ,
proto nemusı́ bý t dů kazem nepů vodnosti. Uká zal na doklad v kronice Georgije Hamartola, kde je podtvrъdije ve
vý znamu klenba, strop. Podobně staroslově nský Codex
Suprasliensis: da bodǫtъ zvězdy po tvrъděli nebesьněj. Staroč eský př eklad Manducatora uvá dı:́ tvrdost oblohi nebeské; Bible litomě řická má : utvrzenie nebeské a také výsosti
[nebe] utvrzenie.
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umdlý. Nedolož eno, ale ve staroč eš tině je umdleti, umdlelý,
mdlý. Bylo poukazová no na spojenı́ „Eva umdlá “ v Jungmannově př ekladu Ztracené ho rá je. Dle Enderse jde pouze
o tvaroslovnou odchylku, slovo je znač ně variabilnı.́ Poboč ná slabika –u– byla př ipojena k usnadně nı́ vý slovnosti
(jako ve slovenský ch slovech ortuť, omša).
unavený. Flajš hans vyklá dal staroč esky unaviti ve vý znamu
usmrtiti. Vý znam umdlený mě l za ve staroč eš tině nemož ný.
Obrá nci se odvolá vajı́ na staroč eské naviti sě, tedy trápit se,
mořit se. Legenda o sv. Kateř ině zná : mistři se navici
počěchu; Sbornık
́ Baworovské ho: a jeho srdce bolesti nawi;
Ctenie kně ze Beneš ovy: kněz unaviv sě chodbú (chů zı)́.
uondati. Gebauer mě l slovo za nedolož ené . Flajš hans soudil, ž e
ondati bylo ve staroč eš tině vykoná vat potř ebu (tak ve
slovnık
́ u Veleslavın
́ ově : undati se = kakati, potřebu udělati). Enders poukazuje na to, ž e obdobná slova sundat,
nandat, odundat, zaonačit nemajı́ obscé nnı́ vý znam.
Staroč e sky pondati je posunout, např ı́ k lad Sbornı́ k
Baworovské ho: na též miesto je pondali.
usvědla, usvědevši. Vý znam vyklá dal Seykora jako býti spálen
mrazem a odvolá val se na vysvěditi, to je vypáliti jako mráz
v Jungmannově slovnık
́ u. Obdobu ke gramatické mu tvaru
vidě l ve tvaru padnuv u Stıt́né ho mıśto ž ádané ho pad.
Gebauer upozornil, ž e Stıt́ný použ ıv́á –v: vzdvihvše. Podobně je v Evangeliá ř i olomoucké m: zavrhv; Komá rek soudil,
ž e vý znam mrazem zvadnout je nezná mý i v ná ř eč ıćh; je
pouze (s)vadnout, a proti tomu vysvěditi, u(s)věditi, tedy
pů sobit, aby ně co vadlo. U Stıt́né ho je ale: svědil závistí
(schnul).
úže. Flajš hans ž ádal staroč eský tvar húž(e), ale dle Komá rka
by úže mohla bý t hlá sková varianta staroslovanské ho ǫže.
Novoč eský tvar slova je houžev. Podle Enderse se ve tvaru
úže projevuje mimoř ádná dů slednost, protož e v jazyce RK
nenı́ protetické –h–; je to tvar pů vodnı,́ navazujıćı́ na oboureté –w– na ú zemı́ RK.
varyto. Slovo nedolož ené ; dle smyslu hudebnı́ ná stroj. Komá rek dodá vá , ž e i v ostatnıćh slovanský ch jazycıćh je tento
ná stroj nezná mý. Enders poukazoval na archaickou př ıp
́ onu –yto (zná mou ze slov koryto, kopyto); považ oval slovo
za zvukomalebné , souvisejıćı́ s vrčeti, vrkati.
vesna. Flajš hans považ oval za slovo ve staroč eš tině nedolož ené a ve smyslu jaro nemož né . Komá rek zmın
́ il vesno
v moravský ch ná ř eč ıćh. Zaltá ř kapitulnı́ má : vesna, Zaltá ř
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wittenberský : vesno (které podle Enderse vzniklo z bezpř edlož kové ho pá du vesně). V mladš ıćh textech RK je jaro,
ve starš ıćh č ástech pak vesna. Slova vesna a vesno jsou
v Elektronické m slovnık
́ u staré č eš tiny s vý znamem jaro.
vet. Flajš hans a ješ tě i Komá rek chá pali slovo jako rusismus,
odvozený z ruské ho vot. Jde vš ak o staroč eský prá vnı́
pojem. U Klareta je př elož en jako vadium, tedy odplata, náhrada, odměna, příslib. Evangeliá ř olomoucký má : kto prvý
dal jemu [Bohu] a odweczeno jemu bude; Pulkava: kterak by
té smělosti odwetil, byl myslil. Malý staroč eský slovnık
́ uvá dı́
spojenı:́ býti s kým vet (vyrovnat se s ký m) a buď s tobú vet
(ať je to s tebou tak srovná no). Polské wet za wet znamená
stejné za stejné, č eský obrat veta za vetu má stejný vý znam.
věza. Gebauer vytý kal, ž e infinitiv by musel bý t vězati, a to
v č eš tině nebylo. Flajš hans navrhl infinitiv viezti (s vý znamem vězniti), na což Gebauer namıt́l, ž e viezti znamená
plésti a vyšívati. Flajš hans dodal, ž e od slovesa viezti je
odvozeno vězenie, a byl by nesmysl, kdyby vě zenı́ mě lo
znamenat vyš ıv
́ á nı́ nebo pletenı́. Staroč eský pasioná l,
legenda o sv. Prokopu uvá dı:́ loď i s sochorem, u něhož
vězieše, k němu připlula; Brně nská nauč enı:́ na Strání ho
vězeli; Jana Guallensis O č tyř ech stě ž ejnı́ch ctnostech:
vieznú (muš ky v pavuč ině ). Komá rek soudil, ž e tvar by
mohl bý t od věziti, lé pe je vš ak vyklá dat jako aorist slovesa
vázati s nená lež itou př ehlá skou, což nenı́ v RK ojedině lé .
vojevoda, vojevoditi. Gebauer namıt́al, ž e v textech pravý ch je
vévoda, vévoditi a ž e staž enı́ voje– na vé– je z doby př edhistorické . V RK je nestaž ený tvar č tyř ikrá t, v Mater
verborum je glosa vojevoda. Flajš hans upozornil, ž e RK má
i tvary staž ené : vévodí, má milá (mıśto moje milá), zdieše
(mıśto sdějieše). Pozdě ji považ oval Flajš hans tvary vojevoda a vojevoditi za nemož né a nedolož ené . Podotkl, ž e
Hanka se uč il staré slovanš tině podle mluvnice Smotrické ho, kde bylo slovo vojevoda vzorem. Komá rek př ipouš tı́
nanejvý š tvar vojvoda a dodá vá , ž e –oj– se mohlo zachovat
jen př i zá niku –e– (ješ tě př ed stahová nım
́ ). Elektronický
slovnık
́ staré č eš tiny obsahuje hesla vojvoda a vojvoditi.
vražba. Slovo nedolož ené , Gebauer upozornil, ž e u Hankova
rodiš tě je les Vražba. Flajš hans i Seykora zdů razň ovali, ž e
slovo je utvoř eno sprá vně . Ve staré č eš tině najdeme ř adu
podstatný ch jmen s př ıp
́ onou –ba (sočba, litba, kradba).
Dle Komá rka slovo mohlo vzniknout vlivem př ıd
́ avné ho
jmé na vražebný. Enders vyklá dá vý znam slova jako zá nik
tě la i duš e. Slovo je vıćekrá t dolož eno v mıśtnıćh ná zvech,
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ve staroslově nš tině je vražьbьnikъ, cı́rkevně -slovansky
zná mo vraždebnikъ.
vrchole. Ve staroč eš tině bylo slovo vrchol muž ské ho rodu.
V RK je vrchole jako slovo rodu ž enské ho (na vrcholi na
vysokéj). Stejný vý raz použ il Jungmann: sněžná vrchole.
Flajš hans a Prusık
́ pouká zali na ná ř eč nı́ vrchole v ná ř eč ı́
jihoč eské m a roudnické m. Gebauer se s tě mito doklady
nespokojil, protož e nejsou staroč eské . Zikmund Winter
uvá dı́ staroč eské jmé no: Mikuláš Vrchole.
ves, vsě– nebo veš, vše–. V RK je psá no wſie– . Spory se vedly
o způ sob č tenı́ tvarů tohoto slova v RK, avš ak ná zory se
neshodujı́ ani ohledně vý slovnosti ve staroč eš tině . Gebauer uvá dı,́ ž e staroč esky byly tvary vše, všeho, všemu, ve všem.
V jiný ch tvarech bylo krá tké všě– nebo dlouhé všie–. Hanka
myslel, ž e vš ude bylo bez rozdıĺu vsě–. Prohlé dneme-li v RK
vš echny ostatnı́ skupiny hlá sek ſie, vý slovnost je 231krá t
sě; desetkrá t še nebo šě a dva př ıp
́ ady jsou nejisté . Slabika ſe
znamená 128krá t še. Gebauer př edpoklá dal pro RK jednotné pravopisné pravidlo pro psanı́ sě = ſie, še = ſe. Flajš hans
namıt́al, ž e staroč eská grafika nenı́ ustá lená . Seykora ukazoval př ık
́ lady nepravidelnostı́ v pamá tká ch: v Alexandreidě č teme myessecz podle souvislosti ve vě tě buď měšec
nebo měsec (mě sıć). V Legendě o sv. Kateř ině jsou rů znorodé tvary: vse, vsie, vsye, vsem, vsyem, vsech, vsiech, nade
vsemi, atd. Podobně ani RK nemusı́ mıt́ ustá lený pravopis.
Komá rka vedla analý za k zá vě ru, ž e nutnost č ıśt ves, vsě, a
podobně nelze z pravopisu RKZ vyvodit. Relativně malý
poč et př ıp
́ adů , kdy sie v RK znamená še nebo šě, otvıŕá
př ece jen mož nost č ıśt v RK uvedená slova a tvary s tupou
sykavkou (vše). Tım
́ by byla ná mitka odstraně na. Enders
naopak odmıt́al č ıśt tvary typu vsieho jako všeho. Za mož nou vý slovnost v RK i ve staroč eš tině považ oval vsjeho,
vsieho, nejlé pe vš ak vṡeho s palatalisovaný m –s–, snad
s š eplavý m –ṡ– zná mý m z polš tiny. Vychá zel ze zá jmena
vьsьjь a odvolá val se na slova vesmír, vesměs, vesnice. Jeden
př ık
́ lad z Pasioná lu muzejnıh
́ o: hvězda vesvět oſwieczowaſſe (= ves svě t).
vterý. Ve staroč eš tině nedolož eno. Gebauer uvá dě l, ž e v č eskoslezský ch listiná ch 16. stol. se vyskytuje vtorý. Mın
́ il, ž e
proto by RK nemusil bý ti nepravý, ale chyba mů ž e bý t i od
Hanky. Flajš hans považ oval vý raz za nemož ný, podle
ruské ho vtoryj. Enders upozorň uje na odliš nost obou
Rukopisů : v RK je vterý, v RZ vtorý. Dokladem vý skytu slova
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je úterý, praslovanské vъtorъ, ná ř eč ně vtorek na nejzazš ım
́
vý chodě Moravy a Slezska.
zahaliti. Flajš hans považ oval slovo za nedolož ené ve staroč eš tině , vzniklé z ně mecké ho verhüllen. Komá rek se př iklonil k vý kladu v Machkově Etymologické m slovnı́ku,
podle které ho slovo nenı́ ně mecké ho pů vodu. Staroč esky
dolož eno slovo othaliti.
zamiesiti. Gebauer vidě l v tomto slově dů kaz, ž e Hanka byl
spolupů vodcem RK, ač koli slovo je nesporně staroč eské .
Gebauer soudil, ž e Hanka č erpal inspiraci v Alexandreidě
v dvouverš ı:́ tehdy sě zástup zamiesi,/ biechu u vojště lítí čěsi
(tehdy se zá stup zamıćhal, byly u vojska lıt́é č asy). Hanka
př epsal omylem ve své m vydá nı́ Alexandreidy zaměši a
slovo vysvě tlil jako zaškaredit se. Hankovo vydá nı́ Alexandreidy se zač alo sá zet př ed 3. srpnem 1817, vyš lo až roku
1818. Př ed ná lezem RK tedy slovo zaměšiti ve vý znamu
zaškaredit se existovalo jen v Hankově hlavě a v jeho opise
Alexandreidy. V RK se slovo vyskytuje tř ikrá t, dle Gebauera
vž dy ve vý znamu zaškaredit se. Kalousek naopak namıt́l, ž e
zamiesiti sě v Alexandreidě nemá vý znam hmotný (zamíchati se), ale vý znam př enesený, znač ı́ ně jaký stav mysli;
podobně jako slova kaliti, mútiti (rmoutiti) znamenajı́
míchati a př ená š ejı́ se na mysl lidskou. Podobně té ž slova
rozmíška, namíchnout se. Mohlo by se vylož it pohnouti,
vzrušiti, rozlítiti. Stejný vý znam majı́ i vý razy v RK. Seykora
podrobně rozebral té ma a doš el k ná zoru, ž e slovo
v Alexandreidě má vý znam př enesený : roznítit se, vzplát,
rozohnit se. V RK zamiesi sě chám znamená , ž e chá n vzkypě l, vzbouř il se, roznıt́il se; v př edchozım
́ verš i č teme
i vzjitřil se národ Tatarů lítých. Podobně zamiesichu sě voji
lze pochopit, ž e se voje rozohnily, nebo v hmotné m smyslu
zamıśily. Vrah, který zamiesi zraky zlobú zapolena, zamı-́
chal zraky, zakoulel oč ima. Dá le Seykora dodá vá , ž e Hanků v
vý klad slova v Alexandreidě zaměšiti = zaš karediti je pod
datem 1. ú nora 1818, byl tedy sepsá n až po ná lezu RK a
mohl jım
́ bý t ovlivně n. Legenda o sv. Kateř ině má : a pak
třetí den z mrtvých vstal, svú vlastní mocí sě vzkřiesiv, tam
v tvých ďáblech silně zamiesiv.
zbroceti. Namıśto imperfekta zbrocechu ž ádal Gebauer zbrociechu. Komá rek namıt́l, ž e v RK je i tvar bocech (bocé ch),
bociech, takž e Gebauerů v argument nenı́ nesporný. Namı́sto tvaru zbrocesta ž ádal Komá rek aorist zbrotišta,
imperfektum zbrotiešta. Jako doklad, ž e slovo se použ ıv́alo
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v obrozenecké č eš tině , se uvá dě lo, ž e Antonın
́ Marek už il
roku 1814 tvar brocet.
Zbyhoň. Prvnı́ slož ka dosvě dč ena např ık
́ lad ve jmé nu Zbygněv,
slož ka –gon se v staroč eský ch slož ený ch osobnıćh jmé nech
nevyskytuje. Museli bychom poč ıt́at s vlivem č etný ch jmen,
konč ıćıćh na –oň. Enders př episuje jmé no jako Sbyhoň, pro
srovná nı́ uvá dı́ jmé no Pregoň, slovinské Vitigon a Gonimír,
a staroč eské shoňovati.
zemanka. Flajš hans považ oval za nedolož ené a chybné , ke slovů m dvořan, měšťan bylo staroč esky dvořka, měštka. Dá my
v druž ině kně žnině sluly panı.́ Komá rek srovná vá s tvarem
hrabinka z roku 1511 a poklá dá slovo za utvoř ené nový m
způ sobem, ale ne vylouč ené . Slovo je v Elektronické m slovnık
́ u staré č eš tiny.
zora. Slovo bylo považ ová no za nedolož ené , ale je v Dalimilovi:
u prvej zořě (sotva se rozednilo).
zviesti. V Dobrovské ho mluvnici, která vyš la př ed ná lezem RK,
se uvá dı:́ zvěděti, dř ıv́e také zvěsti. Avš ak dle Gebauera bylo
staroč esky jen zvěděti. Rovně ž Komá rek má tvar za nezná mý ve staroč eš tině . Enders uvá dı,́ ž e bylo vědti – věsti
jako jedti – jésti, derivá ty pověst, nevěsta. Legenda
o sv. Kateř ině má : poselstwye zwiestil, a také : zvěstil ve všej
dóstojnosti. Dalimil uvá dı:́ káza jemu za stolem na zem siesti
/ a řka: „slušie tobě to věděti“. Zde je nepochybně př edě lá no
staré věsti, které mu pıśař nerozumě l.
Rukopis zelenohorský
dúbravina. Ve staroč eš tině je dolož ena jen dúbrava. Enders
poukazuje na č astý vý skyt př ıp
́ ony –ina (Bukovina dolož ena od 12. stoletı,́ dá le Lipina, Olšina, Smrčina). Podle
Enderse dúbravina znamená vhodný materiá l pro stavby.
glasy. Komá rek poznamená vá , ž e vý raz hlas v tomto vý znamu
(př i hlasová nı)́ je hodně nový, př edpoklá dat tento vý raz a
takovou formu v 10. stoletı́ je absurdnı.́ Enders slovo nově
vylož il jako glaz, tedy lesklý kamé nek rů zné barvy, použ ı-́
vaný pro hlasová nı́, což je podepř eno vý razem hlazec
u Klareta. Ruské glazok má vý znam kulič ka nebo ká men,
skleně ná kulič ka. Polské głaz znamená kámen, skála. Podle
Enderse pıśař RZ už staré mu slovu nerozumě l a vyklá dal je
jako hlas.
Chrudoš. Jmé no nedolož ené , navıć nenı́ zř ejmé , z jaké ho zá kladu je utvoř eno. Komá rek uvá dı́ v té to souvislosti cıŕkevně slovanské chrǫdь, tedy kadeřavý, vý chodoč eské

119

120

RKZ dodnes nepoznané

chruna tedy rozcuchaná hlava a dá le chrouti, Chrudim.
V Há jkově kronice je jmé no Chrud. Způ sob tvoř enı́ je produktivnı.́ Enders vyklá dal vý znam slova jako tvrdohlavec,
ježatec. Chrudoš mohla bý t př ezdıv́ka, nemuselo jıt́ o vlastnı́ jmé no.
kněžna. Již Dobrovský vytkl, ž e kně žna je dcera knıź̌ecı,́ zde
vš ak se mın
́ ı́ vlá dkyně země . S touto ná mitkou se ztotož nili
Flajš hans i Komá rek. Obhá jci př ipouš tě jı́ vý znam knížecí
dcera. Gebauer uzná val vý znam manželka knížete, protož e
vě dě l, ž e je dolož en ve Staroč eské m pasioná lu, který uvá dı:́
ten čas také kniežě těch vlastí k modlám s svú knyeznu
přijide, chtě sobě syna na těch modlách vyprositi; potom
zěvivši sě téj knyeznye Maria Mandalena u vidění jiej vecě;
tehda ta knyezna pocútivši kniežěti viděnie zěviti nesměla.
Vý znam manželka knížete uvá dı́ i Malý staroč eský slovnık
́ .
ladná. Flajš hans se domnıv́al, ž e mů ž e jıt́ o vý pů jč ku ze srbš tiny, kde má slovo vý znam chladná. Slovo je ale dolož eno
ve staroč eš tině . Legenda o sv. Kateř ině uvá dı:́ tudiež (do
ž alá ř e) vsadichu tu ladnu (Kateř inu); co s’ požádala, má
ladna, to jsi všecko obdržala.
lechové. Dalimil tım
́ to titulem označ il praotce Cecha. Letopisy
krá lovstvı́ Franků zmiň ujı́ k roku 805 vů dce Cechů lecha
nebo becha. Podle Flajš hanse jde o nezná mou dů stojnost,
nedolož ené slovo. Vý raz je v Malé m staroč eské m slovnık
́ u
př elož en jako kmenový náčelník, předák.
ot. Vý raz vytý kal již Dobrovský. Flajš hans uvá dě l, ž e vš echny
slov. jazyky majı́ otec. Seykora hovoř ı́ o dokladu v listině
z roku 1515 pan Vilém jeho ot. Komá rek soudil, ž e doklady
jsou velmi nejisté , ale v dá vné minulosti tvar otъ bezpochyby existoval. Enders uká zal na rozdıĺ proti RK, kde je jen
otec, otčík. Obdobné bylo skop – skopec, vrab – vrabec.
plky Čechovými. Praotec Cech je považ ová n za mytickou postavu, proto se toto mıśto setká valo s odporem. Palacký
a Safař ık
́ vyklá dali jako pluky české. Vý klad pluky Čechů
př ipouš tě l Flajš hans jako mož ný. Komá rek nevyluč uje
vý znam pluky české. Enders se př iklá nı́ k vý kladu s pluky
praotce Čecha, protož e tvoř enı́ př ı́davný ch jmen typu
býkový nenı́ v RKZ zastoupeno.
rozvaditi. Gebauer vytý kal, ž e staroč eský vý znam slova je
uč init konec vá dě . V RZ znamená vádu způsobit podle
novoč eské ho rozveselit, tedy vpravit ně koho do veselosti.
Komá rek upř esň uje, ž e slovo znamenalo oddělit od sebe
svářící se. Enders odvozuje slovo od staroslově nské ho vadъ
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(spř ež enı)́; potom by š lo o bratry, kteř ı́ se dostali do vá dy,
ač by mě li tá hnout za jeden provaz.
sboren. Komá rek považ oval za nedolož ené , avš ak ve Staroč eské m slovnı́ku je uvedeno nesborně s vý znamem ne
pohromadě podle Alexandreidy, kde je: Pojdvě přěde ň
(krá le), všakž nezbornýe.
Šťáhlav. Safař ık
́ č etl Sťaglav a naš el k tomu ruský doklad
Stagolov (ná zev vsi), což vš ak zř ejmě souvisı́ s č ıślovkou
sto. Hanka č etl Staglav. Komá rek doporuč oval č tenı́ Šťáhlav. Slož ka –hlav nenı́ ve staroč eský ch vlastnıćh jmé nech
dolož ena, ale u mıśtnıćh jmen je č asto: Holohlavy, Malohlavy. Komá rek namıt́al, ž e podoba prvnı́ slož ky je dost
mladá , nejdř ıv́e z 2. poloviny 14. stoletı́ po změ ně šč > šť.
Naproti tomu druhá č ást je archaická –g–. Podle Enderse je
tř eba č ıśt Staglav. Enders chá pal prvnı́ slož ku jmé na jako
sta– (polské Staslaw; mıśtnı́ jmé na: Stakory, Stakoř, Stabor), u druhé slož ky odkazoval na slovanské bož stvo
Triglav.
svatocudný. Flajš hans považ oval slovo za nedolož ené a nemož né . Komá rek se zamý šlel nad pů vodem slova. Vý raz
cúda by mohl souviset s cúditi (č istit) a mohl by to bý t
i vý sledek mylné dekompozice slovesa ot-súditi (v obou
př ıp
́ adech by nebyla vylouč ena ani existence v 10. stoletı)́,
ale mů ž e to bý t i deformace č eské ho slova súd v ně mč ině , a
pak by byla existence v 10. stoletı́ velmi sporná . Enders
vyklá dá slovo jako posvátně očišťující a odkazuje na
staroč eský př eklad bible (Starý zá kon Cardů v): pokropeni
budú vodú očistnú.
Trut. Jmé no bylo dlouho považ ová no za nedolož ené . Dle
Sembery bylo chybně vyvozeno ze jmé na Trutnov. Podle
Beckovské ho Poselkyně roku 1006 zabil Albrecht Trautenberger draka skalnıh
́ o tam, kde pak byl vystavě n Trutnov.
Komá rek vš ak již uvá dı,́ ž e jmé no je ve staroč eš tině bezpeč ně dosvě dč eno. Enders odkazuje na slovinskou pově st
o Trotu, který zabil draka sekyrou.
unie. Slovo nedolož ené . Enders odkazuje na mıśtnı́ jmé na
Unětice, Uničov ad. Dá le upozorň uje, ž e RZ nemá vý raznou
prejotaci, nemů ž e v ně m bý t juné. Slovo znač ilo zř ejmě
prospěšný, užitečný.
utr. Př edlož ka v té to podobě nedolož ená , lze ji odvodit ze
staroslově nské ho otrь. Z toho vzniklo staroč eské vňutř.
Slovnı́ zá klad se zachoval ve slovech útroba, uvnitř.
věčina. Slovo lze chá pat jako většina; k tomu se klonı́ Komá rek
s tım
́ , ž e většina v novoč eské m smyslu nenı́ zná ma ve
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staroč eš tině . Slovo se vš ak č te také jako věcina nebo věčina
a uvá dı́ v souvislost se staroč eský m věce, ruský m věče,
znamenajıćım
́ v obou př ıp
́ adech sněm. Enders doporuč uje
č tenı́ viecina s pů vodnı́ nosovkou. Vý raz věce pro radu, sbor,
sněm je dolož en v Zaltá ř i wittenberské m a Bibli drá ž ďanské .
vletorečný. Slovo nedolož ené , dle Komá rka je nesprá vně utvoř ené z Vltava rěka. Enders vyklá dá pů vod slova ze zá kladu
vel/vol, který je v indoevropský ch jazycıćh jeden z nejrozš ıŕ̌eně jš ıćh, a vyskytuje se ve slovech vlna, vláha, vlajati.
Vý znam má bý t vodohojný (Brdy vodohojné). Hanka zde č etl
Brdy v létě říčné, z č ehož je vidě t, ž e slovu nerozumě l.

Josef Mánes:
Zbyhoň , junoš tluče
na dveře hradu.
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Rukopisy
a historická věda

Tato stať si bere za cıĺ pouká zat, jakou roli ve sporu o pravost
Rukopisů sehrá vá historie a historici. Na rozdıĺ od jiný ch vě dnıćh disciplin, které se v diskusi o pravosti Rukopisů uplatnily,
jsou mož nosti rů zné interpretace historický ch faktů rů zný mi
badateli znač ně vě tš ı.́
Z př irozený ch dů vodů zde komentujeme stanoviska profesora Jaroslava Meznık
́ a, který je autorem kapitoly Rukopisy
z hlediska historie ve sbornık
́ u RKZ – dnešní stav poznání, který
vyš el pé čı́ Ceskoslovenské akademie vě d v roce 1969. Meznı-́
kova aktivita na poli rukopisné m poč ala již v roce 1967, kdy
př edná š el v Pardubicıćh, Brně a Praze. Jak se autor zmın
́ il na
1
jiné m mıśtě , bylo pů vodně plá nová no, ž e historickou stať pro
zmın
́ ě ný sbornık
́ zpracuje Duš an Tř eš tık
́ . Ten se prý odmıt́l
Rukopisy hloubě ji zabý vat, protož e dle jeho soudu „šlo o věc už
vyřízenou“, pıś̌e Meznık
́ . Nenı́ bez zajım
́ avosti, ž e v té době
probıh
́ al „chemický “ prů zkum Rukopisů Ivanovový m tý mem,
který mě l vě c rozhodnout a jehož vý sledky mě ly bý t publiková ny v druhé č ásti uvedené ho sbornık
́ u.
Kromě ně kolika kritický ch př ipomın
́ ek struč ně uvá dım
́ e,
co v Meznık
́ ově stati bylo opomenuto, a také to, co zá važ né ho
pro historické posuzová nı́ se udá lo od roku 1969 do dneš nıćh
dnů .
Je nad mož nosti pisatele tě chto ř ádků prezentovat zde
struč ný př ehled historický ch ná mitek, dle odpů rců pravosti
nevyvrá cený ch. To ale př ıśluš ı́ druhé straně a bez ná lež ité diskuse, která se již dlouho nekonala, je ú kol tě žko ř eš itelný.

1

Mezník J.: Mů j
ž ivot za vlá dy
komunistů
(1948–1989).
Brno, Matice Moravská 2005
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V pasá ž i zmın
́ ě né ho sbornık
́ u, nazvané Přístup historika
k RKZ, Meznık
́ uvá dı:́
Rukopisy nejsou historické pojednání, ale básně. Básník si
skutečnost může poněkud přizpůsobovat svému literárnímu a ideovému záměru … Rozpor mezi skutečným
průběhem událostí a jejich popisem v RKZ nemusí ještě
znamenat, že RKZ jsou padělky.
A dá le poznamená vá , ž e již Jaroslav Goll v tomto souhlasil
s obrá nci pravosti Rukopisů . Doplň me, ž e ř ada odpů rců př ed
Gollový m vystoupenım
́ argumentovala proti pravosti prá vě
tım
́ , ž e v Rukopisech lıć̌ené udá losti jsou v rozporu s historickou skuteč nostı́. Meznı́k také sprá vně př ipomı́ná , ž e
s odchylný m lıć̌enım
́ dě je mů ž eme poč ıt́at i u kroniká ř ů. Jako
př ık
́ lad uvá dı́ rozdıĺné lıć̌enı́ vyhná nı́ Polá ků z Prahy roku
1004 u Kosmy a u Dě tmara Merseburské ho.
Meznık
́ rovně ž odmıt́á prů kaznost podezř elý ch ná lezový ch okolnostı:́
Zvláštní okolnosti nálezu RK a RZ nejsou ovšem ještě důkazem jejich nepravosti.
Pokud se tý če vá hy historický ch ná mitek proti pravosti,
polemizuje s Masarykem, jenž pro dokazová nı́ padě lanosti
př isuzoval nejvě tš ı́ vá hu filologii, pak chemii a paleografii a
o historii se vyjá dř il, ž e je znač ně nejistá . Meznık
́ oponuje tım
́ ,
ž e se způ sobilost historie k posuzová nı́ pravosti dokumentu
znač ně změ nila od vydá nı́ Gollova rozboru RK, a pravı,́ ž e historik mů ž e dospě t k urč ité pravdě podobnosti nebo ně kdy
i jistotě , kdy vznikl pramen, který zkoumá .
Dů kazy padě lanosti RKZ dě lı́ Meznık
́ do tř ı́ skupin:
1. Anachronismy: „Anachronismy jsou totiž argumentem,
který je každému srozumitelný: jestliže se prokáže, že nějaká
věc (třeba druh zbraně nebo oděvu) není možná v době, do
které se pramen hlásí, je každému zřejmé, že jde o padělek.“
2. Zjiš tě nı,́ jaká doba se odrá ž ı́ v dıĺe, které se zkoumá .
3. Zjiš ťová nı́ souvislostı́ mezi zkoumaný m dı́lem a jiný mi
prameny: „Je-li souvislost pramenů zřejmá, ptáme se, který
pramen je předlohou.“
Meznık
́ konstatuje, ž e anachronismus př edstavuje argument, který je kaž dé mu srozumitelný a podotý ká , ž e př i té to
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argumentaci se dopouš tě li odpů rci ř ady chyb a obrá nci toho
využ ili. O anachronismech té ž soudı,́ ž e jejich vyhledá vá nı́
„není nejvýznamnějším nástrojem historické kritiky“ a zdů razň uje sofistikovaně jš ı́ metodu, kde se pá trá po tom, „jaká doba
se odráží v díle, které se zkoumá“. Specifický m odrazem doby je
vý voj popisu udá lostı́ v dıĺech kroniká ř ů. Ulohu historika pak
Meznık
́ př ipodobň uje k ú loze uč itele, když zjiš ťuje, který ž ák
opisoval od koho.
V zá vě ru své pasá ž e o metodě historikovy prá ce konstatuje, ž e je mož no klá st dvě otá zky:
1. „Zda RKZ mohly vzniknout v době, do které se samy kladou.“
2. „Z jakých pramenů a z jaké literatury čerpal autor básní
počátkem 19. století, jde-li o padělky. Padělání v jiné době
nepřichází v úvahu.“
Prvnı́ otá zka je zavá dě jıćı,́ neboť nesdě luje, ž e se jedná o vıće
zpě vů z rů zný ch dob. Hlavně pak je nutno rozliš ovat dobu,
o které př ıśluš ný zpě v vyprá vı,́ dobu, kdy vznikl, a dobu zá pisu
na pergamen. Nerespektová nı́ tě chto skuteč nostı́ př ivedlo
ně které badatele k mylný m zá vě rů m. Např ık
́ lad tý m spisovatele Ivanova interpretoval jisté znač ky na RZ jako zbytky
odstraně né ho pıśma. Své rá znou rekonstrukč nı́ metodou, nazý vanou té ž „pokusem o rekonstrukci“, doplnili tvar domně le
odstraně né ho pıśma a př edlož ili k posouzenı́ paleografovi.
Ten usoudil dle tvaru, ž e pıśmo pochá zı́ z 13. stoletı.́ A dá le
ná sleduje absurdnı́ kalkul: „Poněvadž toto písmo je pod dnešním textem RZ, který se snaží jazykově, historicky i paleograficky vzbudit dojem, že pochází asi z 10. století, musí být RZ
podvrh.“ Nenı́ sdě leno, který č len Ivanovova tý mu usoudil, ž e
se RZ snaž ı́ paleograficky vzbudit dojem ž e pochá zı́ z 10. stoletı.́ Paleograf Emler se vyjá dř il, ž e RZ nebyl zapsá n dř ıv́e než
v 13. stoletı́. Stranou zde ponechá vá me naš e zjiš tě nı́, ž e
pro existenci domně le odstraně né ho pıśma na pergamenu
RZ nebyly poskytnuty pá dné dů kazy.
Otá zka druhá vyvolala zejmé na veliké ú silı́ literá rnı́ch
historiků pro nalezenı́ stylistický ch obratů podobný ch tě m,
které jsou v RKZ. Obrovské množ stvı́ nalezený ch paralel jen
uká zalo, ž e podobnost je vš eobecná a nemů ž e bý t dů kazem
padě lanosti.
Zde bude př edevš ım
́ komentová na Meznık
́ ova kapitola Historická věda a RKZ ze zmın
́ ě né ho sbornık
́ u, v nıź̌ se autor snaž il
zachytit vý voj historické ho zkoumá nı́ Rukopisů a posoudit
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kvality ně který ch badatelů od Dobrovské ho až do roku 1967.
Spıś̌e než konkré tnım
́ ná mitká m č i historický m problé mů m
mů ž e bý t pozornost vě nová na rozboru Meznık
́ ový ch vý kladů
jistý ch dobový ch trendů a myš lenkový ch proudů , které se
uplatnily př i diskusi historiků .
Prvnı́ etapa historické ho klá nı́ byla vyprovoková na Josefem Dobrovský m, jemuž se – krom jiné ho – nepozdá valo
jmé no Cech v Rukopise zelenohorské m, tehdy ješ tě nazý vané m Libuš in soud. Dobrovské ho ná mitky daly podně t
Palacké mu a Safař ık
́ ovi k vydá nı́ spisu Die ältesten Denkmäler
der Böhmischen Sprache (1840), kde Dobrovské ho ná mitky
vů č i RZ vyvrá tili. Nepř esnosti se dopustil Meznık
́ formulacı:́
„zvláště Palackého a Šafaříkovy Die ältesten Denkmäler měly
pro hodnocení RKZ zásadní význam“. To je nepř esnost, ale
nikoli zanedbatelná . Zmın
́ ě ný spis se RK vů bec nezabý vá a to
př edevš ım
́ proto, ž e Dobrovský na RK neshledá val ž ádnou
zá vadu. Tedy byl př esvě dč en o jeho pravosti. Tato skuteč nost
má v naš ich souvislostech velký vý znam, neboť ř ada vykladač ů historie prezentuje ú č astnık
́ y sporu č ernobıĺe. Zastá nce
RKZ vidı́ jako romantiky č i vě řıćı́ a upıŕá jim poctivou snahu
o hledá nı́ pravdy, která je vyhrazena odpů rců m. Vý jimku
shledá vá Meznık
́ u obrá nce Matouš ka, jenž vedle obrany RKZ
dokazoval padě lanost č eské ho př ekladu Janova evangelia.
Nepatrnou zmın
́ ku vě nuje Meznık
́ diskusi historiků , která
poč ala v roce 1858 po vyjitı́ anonymnıh
́ o č lá nku Rukopisné lži
a paleografické pravdy v č asopise Tagesbote aus Böhmen, kdy
s ná mitkami proti pravosti RKZ vystoupil Julius Feifalik a Max
Bü dinger. Nedozvıd
́ á me se takř ka nic o vznesený ch dů kazech
č i ná mitká ch. Jen to, ž e „badatelům německé národnosti mohla
být vytýkána nepřízeň k českému národu a proto jejich hlas
těžko mohl přesvědčit širší okruh českých vzdělanců“. Zda, jak a
jak moc té to „mož nosti“ obrá nci využ ili nebo zneuž ili, se Meznık
́ nezmiň uje. Kromě té to „mož nosti“ př ipouš tı́ autor jinou
mož nost neú spě chu př esvě dč ová nı:́ „Až do vydání Gollova
spisu se dopouštěli odpůrci, kteří vystupovali proti RKZ s námitkami z oboru dějin, tolika chyb a omylů, že nemohli prorazit“.
Meznı́k považ uje historickou problematiku Rukopisů
vyř eš enou vystoupenım
́ Jaroslava Golla v roce 1886, kdy vyš el
jeho Historický rozbor RK. Gollovi Meznık
́ př isuzuje mimoř ádnou genialitu a zá roveň jeho odpů rců m omezenost a zá vislost
na slepé vıŕ̌e:
Gollovy důkazy nebyly lehce srozumitelné pro neodborníky.
Předpokládaly nejen znalost historického sčítání a odčítání,
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ale také odmocňování … Každý historik, který prošel vědeckým školením a nebyl zatížen starou vírou v RKZ, pokládal
otázku pravosti za vyřízenou.
U bratř ı́ Jireč ků , kteř ı́ se netajili lá skou k Rukopisů m, spatř uje
Meznık
́ „zoufalou víru“.
Je pravda, ž e od roku 1886, kdy vyš el Gollů v spis, doš lo ke
znač né mu posunu v nazıŕá nı́ na pravost Rukopisů . Je ale tř eba
zvá ž it, zda je to vý sledkem Gollova př ič ině nı́ na poli historické m nebo Gebauerový ch dů kazů jazykový ch č i „objevu“
berlın
́ ské modř i v iniciá le RK. Ač koli Meznık
́ př ipouš tı,́ ž e Goll
se také mý lil, uvá dı,́ ž e se jedná o nepodstatné drobnosti a trvá
se na tom, ž e z hlediska historie je problé m padě lanosti vyř eš en. Samotný Goll byl opatrně jš ı.́ Když byl v roce 1911 po
sebevraž dě archeologa Pıć̌e sepsá n tzv. Silvestrovský manifest, v ně mž se tvrdı́, ž e „podvrženost Rukopisu Královédvorského (i Zelenohorského) a jejich sepsání Hankou a Lindou
prokázána byla se stránky jazykové, historické, literárněhistorické a také paleografické hojnými, neklamnými, nevyvrácenými a nevývratnými důkazy“, a který podepsalo padesá t dva
uč enců , byla zde obec historiků zastoupena č trná cti podepsaný mi. Jaroslav Goll na seznamu chybı,́ a nikoli ná hodou.
Vyjá dř il se takto:
Kde jest autorita tak neomylná, která by prohlásiti směla, že
spor možný není, která by i moc měla mlčení uložiti, obávati
by se musila, že se dříve nebo později ozve: „a přece se točí“.
Konec sporu se dekretovati nedá …
Době prvorepublikové vě noval historik Meznı́k menš ı́
pozornost. Uvodem zpochybnil dů vody, vedoucı́ tehdy ke
snaze o revizi sporu. Pravı-́li, ž e za prvnı́ republiky doš lo
k „pokusu“ obnovit boj o RKZ, zastıŕá skuteč nost, ž e „dů kaz“
padě lanosti vyvozovaný ze „zjiš tě nı“́, ž e se Vá clav Hanka „podepsal“ do RZ kryptogramem Hanka Fecit mě l vliv na smý šlenı́
mnoha vzdě lanců a ž e po odhalenı́ tohoto klamu byly znač ně
posı́leny dů vody pro př ehodnocenı́ ná zorů a ž e tedy ten
„pokus“ mě l zá konitou př ıć̌inu.
Historické studie Jana Vrzalık
́ a a Františ ka Mareš e z té
doby pauš álně odmıt́á bez konkré tnıćh argumentů a jen se
snaž ı́ snıź̌it osobnı́ kvality tě chto autorů . Pomıj́ı́ zcela dalš ı́
autory historický ch studiı,́ jako byli K. Tř eska, O. Zamfirescu
(pseudonym), Vladimıŕ Zá krejs, Jan Serý.
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Pro dobu pová leč nou zde figuruje konstatová nı,́ ž e se „dvě
desetiletí prakticky o RKZ nepsalo“. To celkem potvrzuje Laiskeho bibliografie2, uveř ejně ná v té mž sbornık
́ u, která pro
dané obdobı́ uvá dı́ pouhý ch tř icet polož ek a ty se vě tš inou
netý kajı́ historie. Hodně se ale psalo ve Zprávách České společnosti rukopisné, avš ak tyto texty se prakticky nedostaly na
veř ejnost. Historický m problé mů m je vě nová na ř ada č lá nků ,
př evá ž ně od archeologa Františ ka Adá mka, spolupracovnık
́ a
prof. Karla Absolona. V uvedené době napsal tyto č lá nky:
•
•
•
•
•
•

O původu a osvětě starých Slovanů a RZK. Obě žnık
́ Ceské společ nosti
rukopisné 1946/2
Na paměť J. L. Píče. Zprá vy Ceské společ nosti rukopisné 1947
Nové objevy v oboru starožitností slovanských a jejich poměr k RZK.
Zprá vy Ceské společ nosti rukopisné 1949
Některé výsledky nejnovějších archeologických výzkumů v našich zemích
a jejich poměr k RZK. Zprá vy Ceské společ nosti rukopisné 1950/1
Základy sociálního zařízení starých Slovanů českých a RZK. Zprá vy Ceské
společ nosti rukopisné 1950/2
Nové archeologické objevy v Československu a Rukopisy. Nepublikovaný
rukopis, Brno-Dobř any 1967.

Clá nky publikované ve Zprávách České společnosti rukopisné
nejsou v Laiskeho bibliografii zaznamená ny jednotlivě , jako
př ıśpě vky ostatnı,́ ale jsou uvedeny pod č tyř mi souhrnný mi
polož kami (č . 886, 1010, 1027, 1033) pro lé ta 1935–1938,
1939–1941, 1946 a 1947–1951. Př itom do uvedený ch seznamů nebylo zař azeno 48 vý znamný ch př ıśpě vků . Už proto a
také pro alespoň hrubou př edstavu o zamě řenı́ a způ sobu
polemiky př i „pokusu o obnovu boje“ tento vzorek př etiskujeme:
Zprá vy z let 1935–1938
1. K.T.: Stav rukopisného sporu
2. Vojtě ch: Jak jsem dospěl ke zkoumání RKZ
3. ř tx: Ještě Pekařův „Tábor“. Titz a Flajšhans.
4. Prohlášení ČSR k rozhlasové rozpravě Vojtěcha a Weingarta
5. ř tx: Prolegomena k Melodickým textům RKZ
6. Mareš : Úcta k vědecké práci
7. red.: Rozmluva s prof. Flajšhansem o RK
8. Jelk: Purkyně a Rukopisy
9. red.: Corpora delicti, která usvědčují – obžalobu.
10. Vojtě ch: Aby bylo jasno
11. Tř eska: Radostná událost
12. red: Neznámý posudek českých chemiků z roku 1935
13. AKS: Neznámý článek prof. Walda o RKZ
14. Mareš : Politika v kulturní historii
15. Miszewski: Istota sporu o RKZ
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16. Zamfirescu: Vědecké autority a skutečnost
17. Zamfirescu: Za pravdou rukopisů (recenze Matouškova spisu)
18. B: Rukopisy, věda a ulice
Zprá vy z let 1939–1941
19. red.: Českému národu
20. B.: Rukopisy v Pamětech K. Kramáře
21. Mareš : Bodhisatwa a Tiesus Vardas o našich Rukopisech
22. L.M.: Uměním k duchu národa
23. Karpatě jev: Lech
24. Mareš : Nenáviděná poesie
25. Adá mek: Kovaná vědra
26. Mareš : Vítězství nad Tatary u Olomouce r. 1241 (recenze Zákrejsova
spisku)
27. Adá mek: Pohádkář Hájek
28. Salaba: Písařská škola sázavského kláštera
29. Karlık
́ : Tateré sě hnuchu v pravú stranu …
30. Vojtě ch: O zkoumání starých rukopisů
31. Adá mek: Staroslovanský Velehrad
Zprá vy z roku 1946
32. Serý : Němci o nás–my o sobě
33. Andrlık
́ : Sto let od narození prof. Dra h.c. Antonína Bělohoubka
34. Adá mek: Na paměť Josefa Ladislava Píče
35. –r–: Nový pohled na staročeskou literaturu
36. Andrlık
́ : Zpráva o rukopisu chebském
37. –r–: Výhoň Dub – námět pro historiky
Zprá vy z let 1947–1951
38. Urban: Historie zákazu časopisu Společnosti
39. Rukopis Chebský
40. Urban: Sté výročí narozenin prof. Dra J.Píče
41. Urban: Sté výročí úmrtí Josefa Jungmanna
42. red.: Jubilejní vzpomínka na historika Dra J. Slavíka
43. Urban: Úlehlovy studie slovanských národních písní
44. Sohá jek: Ing. arch Dr. Vladmír Zákrejs
45. red.: Stopadesáté výročí narozenin F. L. Čelakovského
46. Vopravil: František Palacký a jeho vztah k Rukopisům
47. Adá mek: Některé výsledky nejnovějších archeologických výzkumů
v našich zemích a jejich poměr k RKZ
48. Urban: Čtyřicet let od smrti prof. Dra Ladislava Píče

V roce 1951 bylo znemož ně no jaké koli publiková nı́ obranný ch textů a č innost Ceské společ nosti rukopisné musela bý t
ukonč ena.
Vý znamná epocha nastala v š edesá tý ch letech 20. stoletı,́
kdy doš lo k omezenı́ publikač nıćh zá kazů . Zá roveň se s blı-́
ž ıćım
́ 150. vý roč ım
́ ná lezů Rukopisů zvý šil zá jem o rukopisnou problematiku a poč aly se v tisku objevovat netradič nı́
ná zory. Tento vý voj byl ale brzy usmě rně n k jediné mu zdroji
informacı,́ který zprostř edkoval spisovatel Miroslav Ivanov.
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Podobně jako bá seň nemusı́ vě rně tlumoč it historické i jiné
skuteč nosti, tak i pró za mů ž e vykazovat nadsá zku a jiné odchylky od reality, tř ebaž e se nazý vá literaturou faktu. Jak
př ipustil prof. Meznık
́ v kapitole vě nované metodice historické ho zkoumá nı,́ dů kazy padě lanosti na bá zi historický ch
poznatků majı́ vě tš inou jen pravdě podobnostnı́ platnost.
Snad z toho dů vodu je u ně který ch naš ich historiků upř ena
znač ná pozornost k vý sledků m exaktně jš ıćh disciplin, zejmé na k prů zkumů m chemický m, pokud se tý ká RKZ.
V roce 1970 se v č asopise Vlastivědný věstník moravský
objevuje Meznı́kova recenze3 knihy Tajemství RKZ z roku
1969. V nı,́ jak dobř e zná mo, spisovatel Ivanov velice č asto
už ıv́á slovo chemie a tım
́ vytvoř il dojem, ž e tě žiš tě nové ho
zkoumá nı,́ které inicioval a které ho se aktivně ú č astnil, je
chemický prů zkum. Toto a dalš ı́ jiná tvrzenı́ př ijal prof. Meznık
́
jako fakta. Tř ebaž e je př iná š ela literatura „faktu“, a mě la bý t
nejprve prově řena oponenturou. Ta se uskuteč nila v Kriminalistické m ú stavu až v roce 1975, odmıt́la zá vě ry Ivanovova
tý mu, ale jejı́ vý sledky se už nedostaly na veř ejnost a neovlivnily davy č tená ř ů tak, jako velice č tivá publikace spisovatele
Ivanova. Meznık
́ ova recenze tak velice poslouž ila propagaci
Ivanovovy knihy jako dů vě ryhodné ho pramene.
Slibované Protokoly Ivanovova tý mu o „chemické m“ zkoumá nı́ spatř ily svě tlo svě ta až o mnoho let pozdě ji a př inesly
dozná nı́, ž e chemie hlavnı́ prů zkumnou metodou nebyla.
V ú vodnım
́ slově tiskem vydaný ch Protokolů se tato skuteč nost sdě luje takto: „Náš průzkum se nestal otázkou jedné
profese, v žádném případě ne chemie, ale souhrnem poznání
dalších disciplin navzájem se prolínajících a doplňujících“. Ze
dokumenty Ivanovova tý mu nemajı́ charakter skuteč ný ch
protokolů , ž e se Kriminalistický ú stav od vě ci distancoval a ž e
prů zkumnou metodou nebyla chemie, neproniklo dosud
ná lež itě na veř ejnost, a tak mnoho vá ž ený ch historiků bere
stá le ú daje z literatury spisovatele Ivanova za faktické , př ı-́
padně se nesezná mili dů kladně ji s tım
́ , co bylo dodateč ně
zveř ejně no pod ná zvem „Protokoly“. Tak profesor historie
Františ ek Smahel v jednom ze svý ch projevů zhodnotil kritiku
Protokolů takto: „Víra odolává nejen kritickému dějepisectví,
ale i chemickým rozborům.“ Podobně v publikaci francouzské ho historika Alaina Soubigoua z roku 2004, vě nované
osobnosti T. G. Masaryka, č teme: „Nepravost Rukopisů byla
definitivně prokázána chemickým rozborem v letech 1967 až
1970.“ Takový „chemický rozbor“ snad nemá Masaryk zapotř ebı.́
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Když se po sametové revoluci uvolnily tiskové mož nosti,
bylo př irozenou snahou obrá nců publikovat urychleně to, co
muselo dř ıv́e zů stat v š uplık
́ u. Př edně to byly prá ce Julia
Enderse, ale ty se netý kaly historie, ný brž jazykově dy a
estetiky. Archeolog Františ ek Adá mek se již nový ch pomě rů
nedoč kal, odeš el na vě čnost deset dnů př ed vypuknutı́m
revoluce. Zanechal ná sledovnı́ků m množ stvı́ historické ho
materiá lu.
Jelikož oslovená nakladatelstvı́ nejevila o vydá nı́ rukopisný ch pracı́ zá jem, bylo k tomu ú č elu zř ıźeno nakladatelstvı́
nové s ná zvem Neklan.
Prvnım
́ vydavatelský m poč inem bylo roku 1991 kritické
vydá nı́ RKZ od Julia Enderse. Kritič nost se ovš em tý kala jen
jazykové strá nky. Struč ný historický doprovod jednotlivý ch
zpě vů obsahuje dalš ı́ vydá nı́ z roku 1997 poř ıźené pé čı́ Karla
Nesmě rá ka.
Z dalš ıćh monografiı́ vydaný ch Neklanem má pro pozná nı́
udá lostı́ kolem roku 1241, kdy tatarská vojska vtrhla na
Moravu, znač ný vý znam Adá mkova prá ce Tataři na Moravě,
vydaná v roce 1999. Ta se zatım
́ soudu historiků nedoč kala.
Pro studium ř ady historický ch i jiný ch otá zek kolem Rukopisů a č eský ch dě jin vů bec má dosud velký vý znam stanovisko
Josefa Dobrovské ho. Publikace historika Vincence Brandla
z roku 1883, vě novaná jeho ž ivotu, obsahuje množ stvı́ dů lež itý ch informacı́, které dnes unikajı́ pozornosti mnohý ch
zá jemců o historii, neb znač ná č ást textu je v latině a ně mč ině .
Proto bylo v roce 2003 př ikroč eno k nové mu vydá nı,́ kde jsou
latinské a ně mecké pasá ž e nahrazeny př eklady od J. Enderse.
K publiková nı́ drobně jš ıćh č lá nků byl zř ıźen Almanach
rukopisné obrany, který se doč kal pě ti seš itů , vydaný ch
v letech 1991, 1993, 1995, 1997 a 2000. V druhé m seš itě byl
uveř ejně n obsá hlejš ı́ historický č lá nek Karla Urbana s ná zvem
O čem svědčí model Pražského hradu z 10. století, který př iná š ı́
nové skuteč nosti k vý kladu zpě vu Oldř ich z RK. Dokazuje, ž e
v RK zmın
́ ě ná brá na př es Vltavu nenı́ brá na u hradeb mě sta,
ný brž hradu a vede na cestu smě řujıćı́ k Vltavě , a ž e se tudıź̌
jednalo o dobý vá nı́ Praž ské ho hradu. V Almanachu rukopisné
obrany IV z roku 1997 (ARO IV) má pro historiky zvlá š tnı́
vý znam př ıśpě vek J. Riedla: Na paměť prof. Jiřího Krále. Na
rozdıĺ od své ho otce Josefa Krá le, vý znamné ho filologa a odpů rce pravosti Rukopisů , stá l syn Jiř ı́ na straně obrany a
adresoval kritické př ipomın
́ ky autorů m sbornık
́ u RKZ – dnešní
stav poznání“ a pozdě ji i Kriminalistické mu ú stavu v souvislosti se zkoumá nım
́ Rukopisů . V publikaci Kde se rozkládal
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Vyšehrad?4 analyzoval a interpretoval netradič nım
́ způ sobem
ú daje Há jovy kroniky.
V Almanaš ıćh je ř ada drobně jš ıćh č lá nků , ale historické
problematice je jich vě nová na menš ina a tý kajı́ se vě tš inou
ž ivota historiků a publicistů 5.
Dalš ım
́ informač nım
́ zdrojem z doby polistopadové jsou
tiskem vydá vané Zprávy České společnosti rukopisné, která po
své obnově v roce 1993 obnovila té ž vydá vá nı́ tohoto kdysi
zaká zané ho periodika6.
Nenı́ od vě ci na tomto mıśtě upozornit i na dalš ı́ zdroj
informacı́ k Rukopisů m. Je jım
́ elektronická konference, kde
od roku 1996 probıh
́ á volná diskuse, v jejım
́ ž rá mci se objevila
ř ada zajım
́ avý ch př ıśpě vků s historickou té matikou7.
Př ıśpě vky k problematice Rukopisů v odborný ch č asopisech jsou nynı́ vzá cné . Historik Meznık
́ , jehož stanovisků m
publikovaný m v roce 1969 zde byla vě nová na pozornost, se
v roce 1994 vyjá dř il v Českém časopise historickém8 k publikaci Julia Enderse Estetický rozbor RKZ. Znač nou pozornost
vě noval Endersovu vý roku, ž e zá pis RZ na palimpsestu svě dč ı́
spıś̌e pro pravost, a imputuje Endersovi prostoduchost vý rokem: „Vůbec mu nevadí, že důkazem proti pravosti RZ není
skutečnost, že byl psán na palimpsestu, ale že pod textem, který
klade do 11.–12. století, bylo objeveno písmo mladší.“ Tı́m
autorovi znač ně kř ivdı.́ Enders psal svoji prá ci v době , kdy na
veř ejnost pronikaly jen kusé zprá vy z prů zkumu Ivanovova
tý mu prostř ednictvım
́ literatury faktu, kde pro datová nı́ spodnı́ho pı́sma nemohly bý t uvedeny relevantnı́ informace.
Enders ovš em pochybil, když za relevantnı́ př ijal samotné
tvrzenı́ o palimpsestu a č inil pak vlastnı́ zá vě ry. Dle Meznık
́ a
Enders uká zal, ž e nechá pe zá sady historické kritiky, když
Boč kovy doklady o pobytu Tatarů na Moravě nepovaž uje za
falza. Podle archeologa Adá mka se domně lá Boč kova falza
naš la, ale mlč ı́ se o tom. Meznı́k rovně ž silně postrá dá
vyjá dř enı́ k Pekař ově dů kazu podvrž enosti RK z pojmenová nı́
Hrubá Ská la. Cinı́ tak velice rafinovanou formulacı:́ „v básni
Beneš Heřmanov se mluví o Hrubé Skále, ačkoli se tento název
pro hrad v Českém ráji objevuje až v 18. století“. Nenı́ jisté , zda se
bá sni mluvı́ o hrubé ská le jako velké ská le nebo Hrubé Ská le
(ná zvu hradu), neboť se v textu velká pıśmena nepouž ıv́ajı.́
Enders se v uvedené publikaci, která má 400 stran, vě nuje
historické problematice jen zcela okrajově . Nicmé ně Meznık
́
uzavı́rá : „Autor vynaložil na sepsání knihy mnoho času a
usilovné snahy marně.“
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Marná byla té ž ná sledná snaha publikovat o RKZ v Českém
časopise historickém. V ř ıj́nu 1994 redakce sdě lila, ž e v dohledné době nebude publikovat diskusnı́ ná zory k RKZ.
Stejně marná byla ž ádost o posouzenı́ obranný ch publikacı́
adresovaná Akademii vě d CR v roce 1998. V zamıt́avé odpově di se sdě luje, ž e problematika Rukopisů je považ ová na za
uzavř enou a ž e nové myš lenky se prosazujı́ v otevř ené polemice.
O marnosti té to cesty svě dč ı́ prohlá š enı́ speciá lnı́ komise,
která nedoporuč ila diskutovat o materiá lech Ivanovova tý mu
s odů vodně nım
́ , ž e by rozvıŕ̌ené diskuse mohlo bý t zneuž ito
obrá nci Rukopisů . Př esto vě řım
́ e, ž e č asem nastanou př ıźnivě jš ı́ podmın
́ ky a ž e nedoufá me marně .
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Průzkum hmotné
podstaty Rukopisů

Velký m paradoxem sporu o stá ř ı́ RKZ je skuteč nost, ž e oba
texty existujı́ jako hmotné objekty, které se podle vě tš iny
dosud provedený ch prů zkumů jevı́ bý t velmi staré . Exaktnı́
vě dy, zejmé na chemie ale i vě decká fotografie, tak v rozporu
s vě tš inový m ná zorem humanitnıćh oborů hovoř ı́ ve prospě ch
stř edově ké ho pů vodu RKZ.
Než se podıv́á me na historii a zá vě ry dosud provedené ho
prů zkumu hmotné podstaty RKZ, shrň me ně které zá kladnı́
informace o hmotné podstatě stř edově ký ch rukopisů . Obecně
tvoř ı́ stř edově ký rukopis psací podložka (materiá l, na který
bylo psá no nebo kresleno) a psací hmota (materiá l tvoř ıćı́
grafickou informaci).
Jako psacı́ podlož ky se ve stř edově ku už ıv́alo př edevš ım
́
pergamenu. Principem jeho vý roby je louž enı́ zvıŕ̌ecı́ ků ž e
(př edevš ım
́ hově zı,́ ovč ı́ a kozı)́ ve vá penné lá zni. Pak se š krabkou odstranı́ srst a ků ž e se pevně vypne do rá mu. Po usuš enı́
se pergamen bě lı́ kř ıd
́ ový m prá š kem, který je do jeho povrchu
vtıŕá n pemzou, popř ıp
́ adě se jeho povrch natıŕá vaječ ný m
bıĺkem. Takový to materiá l je vý jimeč ně trvanlivý, bez dalš ıćh
ú prav je schopen př eč kat celá staletı.́ Kromě toho je dostateč ně hladký a snadno př ijım
́ á inkousty a barvy. Př ed vlastnım
́
psanım
́ se pergamen upravı́ seř ıźnutım
́ do ž ádané ho formá tu
a provede se jeho linková nı:́ inkoustem, olů vkem nebo jen
rydlem. Pro prů zkum stavu č i pů vodu pergamenů byla
navrž ena celá ř ada exaktnıćh metod, k jeho datová nı́ se nejč astě ji použ ıv́á metoda 14C (tuto metodu vš ak v př ıp
́ adě RKZ

Hmotná podstata
středověkých
rukopisů
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nenı́ mož né použ ıt́, protož e je tř eba zjistit stá ř ı́ pıśma na ně m,
nikoliv samotné psacı́ podlož ky, kterou by si př ıp
́ adný falzá tor
mohl teoreticky opatř it). Protož e pergamen byl drahou surovinou, bý valo ně kdy už ıv́á no k psanı́ pergamenů již jednou
popsaný ch. V tom př ıp
́ adě se jejich pıśmo oš krabalo a smylo.
Takové pergameny se nazý vajı́ palimpsesty a jejich pů vodnı́
pıśmo je mož né zviditelnit chemický mi nebo fotografický mi
metodami. I v př ıp
́ adě RKZ se uvaž ovalo o tom, ž e př ıp
́ adný
falzá tor si opatř il stř edově ký pergamen, který ná sledně zbavil
pů vodnıh
́ o pıśma a napsal na ně j svů j text. Jak uvá dım
́ e nıź̌e,
byla tato hypoté za peč livě př eš etř ena, ale nebyly nalezeny
ž ádné př esvě dč ivé dů kazy o tom, ž e by tomu tak v př ıp
́ adě RKZ
bylo.
Vě tš ina stř edově ký ch rukopisů je psá na železoduběnkovým inkoustem, který se př ipravuje smı́šenı́m roztoku
obsahujı́cı́ho př edevš ı́m ž eleznaté ionty (nejč astě ji sı́ran
ž eleznatý, tedy zelená skalice) a extraktu bohaté ho na tanin
(odvary z dubě nek, ků ry dubu, jilmu, aj.). K inkoustu se dá le
př idá vá zahuš ťovadlo (arabská guma, rostlinné klovatiny) a
konzervač nı́ př ı́sady (lı́h, ocet), aby inkoust neplesnivě l.
Reakcı́ ž eleznatý ch iontů s taninem vznikajı́ ve vodě rozpustné komplexy dvojmocné ho ž eleza s taninem. Ty pů sobenım
́
vzduš né ho kyslık
́ u tvoř ı́ č erný, ve vodě nerozpustný taná t
ž elezitý. Kromě obou taná tů obsahuje roztok dá le volné
ž eleznaté a ž elezité ionty a č asto i ionty mě ďnaté (stř edově kou zelenou skalici ně kdy doprová zela skalice modrá , sıŕan
mě ďnatý ) a dalš ı́ slouč eniny. Vzniklý inkoust je tedy slož itou
smě sı.́ Takto př ipravený inkoust se př i psanı́ uklá dá nejen na
povrch pergamenu, kde hlavnı́ slož ku tvoř ı́ nerozpustný taná t
ž elezitý, ale proniká i mezi vlá kna pergamenu – hlavnı́ slož kou
je zde taná t ž eleznatý a ostatnı́ rozpustné slouč eniny. Charakteristický m rysem ž elezodubě nkový ch inkoustů je dlouhodobá chemická př emě na taná tů ž eleza až na hydroxidy a oxidy
ž eleza, př ič emž postupně mizı́ i organická slož ka inkoustu
(tanin), uplatň uje se i mikrobiologická degradace. Inkoust
př echá zı́ z barvy č erné na rezavou až ž lutou; zhruba platı,́ ž e
asi po osmdesá ti letech dochá zı́ k př echodu barvy pıśma
rukopisu z č erné na nahně dlou, ve stá ř ı́ 160 let do č istě hně dé
a dá le až na rezavou. Na povrchu pergamenu tak vzniká
krusta, která pod sebou ukrý vá produkty stá rnutı́ lá tek
proniklý ch do struktury pergamenu. A č ım
́ je rukopis starš ı,́
tım
́ hloubě ji tkvı́ inkoust v pergamenu. Jak bude uká zá no nıź̌e,
tato skuteč nost je zá sadnı́ pro posuzová nı́ doby, která od
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zá pisu textu na pergamen ubě hla. Ně kdy se lze setkat i se
zelenou barvou pıśma (č asto až po odš krá bnutı́ krusty), která
je produktem př emě ny mě ďnatý ch iontů na mě dě nku (hydroxidy a uhlič itany mě ďnaté ), byl-li v inkoustu př ıt́omen sıŕan
mě ďnatý. Tento proces opě t trvá staletı́ a př ıt́omnost mě dě nky
ukazuje na vysoké stá ř ı́ př ıśluš né ho rukopisu.
K vý zdobě rukopisů (obrá zky – iluminace, zdů razně nı́
pıśmen, slov a nadpisů – rubrikace) se ve stř edově ku použ ı-́
valy př edevš ım
́ barevné , ve vodě nerozpustné pigmenty. Aby
jimi bylo mož né psá t, byly mıś̌eny s pojivem (nejč astě ji arabská guma, klovatiny, vaječ ný bıĺek). Cá stice pigmentu tedy
nevnikajı́ do pergamenu, ale pouze ulpıv́ajı́ na jeho povrchu.
Stř edově cı́ pıśař i a iluminá toř i dá vali př ednost anorganický m
pigmentů m pro jejich barevnou stá lost a dobrou krycı́ schopnost; př ık
́ ladem mů ž e bý t použ itı́ minia (oxidu olovnato-olovič ité ho) nebo rumě lky (sulfidu rtuťnaté ho) jako č ervený ch
pigmentů . Pigmenty jsou lá tky chemicky stá lé , v prů bě hu č asu
dochá zı́ pouze ke vzniku tzv. krakeláže, mikroskopický ch
trhlin v pů vodně jednolité m povrchu barvy dů sledkem pohybu podkladu (pergamen je hygroskopický materiá l, citlivě
reagujıćı́ na vý kyvy vzduš né vlhkosti). Vý jimeč ně dochá zı́ ke
změ ně krystalové soustavy pigmentu (u rumě lky dochá zı́ př i
dlouhodobé m ulož enı́ v temnu k př emě ně hexagoná lnı́
č ervené rumě lky na kubickou rumě lku č ernou, což vede ke
ztmavnutı́ odstın
́ u) nebo vlivem chemický ch lá tek ke změ ně
barevné ho odstın
́ u (př emě na bıĺé olovnaté bě loby na č erný
sulfid olovnatý ). Tato chemická stá lost pigmentů znesnadň uje
a v mnohý ch př ıp
́ adech i znemož ňuje dataci zá pisů provedený ch barvou.
Rukopis krá lové dvorský je psá n na pergamenu, př ič emž
bě žné pıśmo je psá no ž elezodubě nkový m inkoustem, dnes
svě tle ž lutohně dé barvy (tedy ve vysoké m stavu oxidace,
naznač ujıćı́ dlouhou dobu od zá pisu). Kromě iniciá l (provedený ch rumě lkou, azurtiem, mě dě nkou a v jednom př ıp
́ adě
berlın
́ skou modř ı1́ ) je rukopis vyzdoben rumě lkový mi rubrikacemi kapitol a padesá ti rumě lkový mi majuskulemi.
Rukopis zelenohorský je psá n rovně ž na pergamenu, jeho
bě žný text je psá n inkoustem dnes zelené barvy. Tato má lo
obvyklá barva inkoustu budila pozornost už v době ná lezu.
Teprve pozdě ji bylo zjiš tě no, ž e k napsá nı́ RZ bylo použ ito
ž elezodubě nkové ho inkoustu s vysoký m obsahem sı́ranu
mě ďnaté ho (modré skalice). V tomto př ıp
́ adě do hloubky pergamenu pronikly př edevš ı́m mě ďnaté ionty, ionty ž eleza
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Berlínská modř,
jejíž přítomnost
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zů staly ve formě taná tu v krustě na povrchu pergamenu. Když
ná lezce Ková ř rukopis č istil od prachu mokrou houbou, odstranil i krustu taná tu ž elezité ho a obnaž il tak mě dě nku
v hloubi pergamenu. Rukopisy s podobný m chemismem byly
objeveny až po ná lezu RZ (Martyrologium rajhradské , Nekrologium dě čın
́ ské ). Text rukopisu je dá le zdoben č tyř mi rumě lkový mi č ervený mi iniciá lami a ř adou č ervený ch rumě lkový ch
majuskulı́ (velký ch pıśmen). Dá le se v textu hojně vyskytujı́
č ervené miniové znač ky dodnes nezná mé ho ú č elu. Rukopis
má té ž pro snadně jš ı́ č tenı́ rumě lkou provedené č ervené rubriková nı́ dř ık
́ ů poč áteč nıćh pıśmen jednotlivý ch slov, neboť
je psá n bez mezer.
Vizuální průzkum
RZ roku 1829

Hmotný prů zkum zasá hl do sporu o stá ř ı́ RKZ velmi zá hy po
jejich ná lezu. V souvislosti s Dobrovské ho ná mitkami proti
Rukopisu zelenohorské mu se roku 1829 uvaž ovalo o chemický ch zkouš ká ch tohoto rukopisu, ke který m vš ak nakonec
nedoš lo. Rukopis byl jen vizuá lně ohledá n profesorem praž ské polytechniky Josefem Johanem Steinmannem, který o ně m
prohlá sil, ž e je to „padělek, jehož zelená barva písma nevydrží
ani tři roky“. Tento posudek byl ale nesprá vný, protož e barva
pıśma RZ se nezmě nila dodnes.

Průzkum RZ
Palackým a
Šafaříkem
roku 1835

Aktivně chemie do rukopisné ho sporu poprvé vstoupila až
v roce 1835, když Františ ek Palacký a Pavel Josef Safař ık
́ navlhč ili taninovou tinkturou slovo pogubi na prvnım
́ ř ádku
č tvrté stany RZ. Pıśmo za ně kolik dnı́ zhně dlo. Palacký se Safař ık
́ em to považ ovali za dů kaz ž eleza v pıśmu RZ. Ke ztmavnutı́
v dů sledku reakce ž elezitý ch iontů s taninem by muselo dojıt́
ihned, ve skuteč nosti doš lo pouze k ná sledné mu ztmavnutı́
pergamenu rozkladný mi produkty taninu.

Posudek
Augustina Cordy
o RZ, 1839–1840

O č tyř i roky pozdě ji prozkoumal, na ž ádost Palacké ho a Safař ık
́ a, Rukopis zelenohorský chemik a mikroskopik Augustin
Josef Carl Corda. Rukopis prozkoumal velmi podrobně mikroskopicky a chemicky. Peč livě popsal pergamen, iniciá ly,
majuskule a rů zné znač ky, u nichž jasně rozliš il minium a
rumě lku. Př i zkoumá nı́ inkoustu RZ použ il i referenč nı́ materiá l z dalš ıh
́ o stř edově ké ho rukopisu ze 13. stoletı.́ Z ně ho a
z RZ odebral vzorek krusty a v nı́ provedl dů kaz ž eleza pomocı́
roztoku hexakyanož eleznatanu draselné ho. Př i pů sobenı́ té že
reagencie př ım
́ o na RZ se pıśmo zbarvilo modrofialově a po
uschnutı́ krvavě č erveně . Tım
́ provedl Corda dů kaz ž elezité
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i mě ďnaté slož ky v pıśmu, př ıt́omnost mě ďnaté slož ky si vš ak
neuvě domil a inkoust považ oval pouze za ž elezitý. Nakonec
pronesl o RZ zá vě r2: „Proto prohlašuji z přírodně historického
stanoviska a z prostého stavu spisu tento předložený dokument
za nanejvýš starý, nehledě na formu písma, řeč a zkratky a na
nich se nalézající později přidané značky (noty?). Musí nutně
být ještě starší než ostatní nám známé české rukopisy …“

2
Šafařík P.J.,
Palacký F.: Die
ä ltesten Denkmä ler der
bö hmischen
Sprache. Prag
1840, s. 177.

Kromě chemický ch zkouš ek se metodou prů zkumu hmotné
strá nky Rukopisů velmi brzy stala i fotografie. Prvnı́ fotografická reprodukce celé ho RK byla zhotovena již roku 1861
Janem Rokosem. Jejı́ vý znam tkvı́ př edevš ım
́ v zachycenı́ stavu
rukopisu př ed pozdě ji provedený mi chemický mi zkouš kami.

První fotografie
RK, 1861

K prvnım
́ chemický m zkouš ká m RK doš lo roku 1880, kdy byla
na ž ádost filologa Martina Hattaly ustanovena tzv. razurová
komise, jejım
́ ž ú kolem bylo prozkoumat pů vodnı́ stav razur3
v rukopisech Alexandreidy a RK. Prů zkum provedl nejvý znamně jš ı́ č eský chemik té doby Vojtě ch Safař ı́k, který ke
zkoumá nı́ použ il:
1. destilovanou vodu, k rozliš enı́ inkoustové ho pıśma napsané ho př ed krá tkou dobou (snadno se vodou smý vá ) od
pıśma, jehož inkoust už proš el procesem stá rnutı́ (nelze
smý t);
2. dubě nkovou tinkturu, kterou prokazoval, ž e inkoust je
ž elezodubě nkový ; tanin reaguje s ionty ž eleza př ıt́omný mi
v pıśmu a poskytuje s nimi č erné taná ty ž eleza, takž e starý
inkoust, který je rezavé barvy, znovu zč erná ;
3. sulfid amonný, který poskytuje reakcı́ s ionty ž eleza č erné
sulfidy ž eleza.
Vý sledkem zkoumá nı́ bylo zjiš tě nı́ pů vodnıh
́ o stavu ně kolika
razur v obou rukopisech. Bylo zjiš tě no, ž e RK je psá n ž elezodubě nkový m inkoustem. Navıć byly smyty ně které opravy,
které do ně j zanesl Vá clav Hanka, když soudobý m ž elezodubě nkový m inkoustem obtá hl ně která š patně č itelná pıśmena.
Zatım
́ co Hankovy opravy se daly snadno smý t pouhou destilovanou vodou (ač koliv byly napsá ny již př ed 63 lety), pıśmo RK
se ve vodě nerozpouš tě lo, což svě dč ı́ o tom, ž e proces stá rnutı́
pů vodnıh
́ o inkoustu znač ně postoupil. Zá vě r komise vyzně l
zcela v pravost RK4: „Podepsaní proskoumavše s nejlepším
vědomím a svědomím všecka i nejnepatrnější místa, jak škrábaná tak i zvetšelá, která dosud dávala příčinu k pochybnostem
a rozmanitým výkladům, utužili se tím znova u dávném přesvědčení svém o starobylosti písma a inkoustu, osvědčivší se nyní

Razurová komise,
1880
3

Razura je písařova
oprava textu, při
psaní na pergamen
bylo možno chybu
opravit prostým
vyškrabáním slova
nebo jeho části a
přepisem, původní
podoba slova může
mít význam pro
filologické posuzování textu.

4

Zpráva o lučebním
proskoumání rasur
musejních zlomků
Alexandreidy a
Rukopisu Královédvorského. Casopis
Musea krá lovstvı́
Ceské ho 55 (1881),
s. 137–147.
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poprvé a skvěle zejména tím, že novější přípisky destillovanou
vodou vesměs zmizely, kdežto starobylé litery pod nimi vodě
netušeně vzdorovaly a sice místy i beze vší reagence chemické.
Touto pak téže litery bezmála všecky zřetelně vystoupily na jevo
a čísti se daly na mnoze spůsobem od posud přijatého rozdílným.
Rozborem tím zejména také v niveč obrácena domněnka tu
i tam vyslovená, že by Rukopis týž byl barvou psán. Chemická
povaha užitého inkoustu mohla by podrobně ustanovena býti
toliko dalším zkoumáním chemickým, ačkoli již i podle právě
vykonané zkoušky je dosti pravděpodobno, že je to inkoust
železitý, jakého se užívá již od klassických dob bezmála
výhradně po celé Evropě.“
Musejní komise
rukopisní, 1886

5

Gebauer J.:
Potřeba dalších
zkoušek Rukopisu
královédvorského a
zelenohorského.
Athenaeum 3
(1885–1886),
s. 152–164.

6

Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání
některých rukopisů
musejních. Casopis
Musea krá lovstvı́
Ceské ho 61 (1887),
s. 297–435.

O š est let pozdě ji, roku 1886, se sprá vnı́ vý bor Musea krá lovstvı́ Ceské ho v souvislosti s nový mi ú toky na pravost RKZ,
př edevš ı́m ze strany filologa Jana Gebauera, rozhodl dá t
chemicky prozkoumat vě tš inu sporný ch rukopisů , př ič emž
hlavnım
́ bodem mě ly bý t RKZ. Gebauer, pů vodně př esvě dč ený
obhá jce stř edově ké ho pů vodu RKZ, publikoval filologické
ná mitky proti stř edově ké mu pů vodu Rukopisů . Sá m ale př ipustil, ž e filologie jako vě da humanitnı́ nemá sıĺu vě d exaktnıćh a navrhl, aby RKZ byly prozkoumá ny chemicky a paleograficky a prohlá sil5: „Budou-li tyto zkoušky s to, aby bezpečně
dokázaly starobylosť RKského i RZského, podřídí se tomu
pochybnosti filologické a pro odchylky zejména jazykové bude
nám očekávati a hledati pravděpodobných výkladů jiných.“
Chemické zkoumá nı́ RKZ a ně který ch dalš ıćh sporný ch
rukopisů provedl vý še zmın
́ ě ný Vojtě ch Safař ık
́ , jako druhý
chemik byl povolá n profesor č eské techniky chemik Antonın
́
Bě lohoubek. Nejprve byly zkoumá ny sporné rukopisy Milostné pıśně krá le Vá clava, Pıśně vyš ehradské , meziř ádkový ch
př ekladů ž almů 109 a 145 v Zaltá ř i glosované m, Libuš ino
proroctvı,́ Evangelium sv. Jana, glosy v Mater verborum a Mastič ká r.̌ Až na Mastič ká ř e a ně které glosy Mater verborum byly
vš echny rukopisy prohlá š eny za novodobá falza6.
Hlavnım
́ př edmě tem prá ce komise se vš ak stal Rukopis
krá lové dvorský. Oba zmı́ně nı́ chemici provedli zkoumá nı́
nezá visle na sobě , vž dy za př ıt́omnosti svě dků , a sepsali o ně m
ř ádné protokoly, které byly ná sledujı́cı́ho roku otiš tě ny
v Casopise Musea krá lovstvı́ Ceské ho6.
Safař ı́k ve své Zprávě o chemickém a mikroskopickém
zkoumání rukopisu Kralodvorského6 uvá dı,́ ž e ke zkoumá nı́
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použ il destilovanou vodu a roztoky sulfidu amonné ho a hexakyanož eleznatanu draselné ho. Pergamen shledal jemný m,
tenký m a jednolitý m. Inkoust prohlá sil za ž elezodubě nkový.
Jeho odolnost vodě a zkoumadlů m poklá dal za hlavnı́ dů kaz
pravosti RK (ke srovná nı́ už il celkem 22 stř edově ký ch rukopisů ), proto konstatuje „Písmo RK je se blanou (tj. pergamenem) velmi pevně spojeno a nesmývá se nic ani pouhou vodou,
ani reagenciemi. … Tuto pevnou adhaesi písma ku bláně
nemůže způsobiti žádný falsarius, a toliko staletý věk.“ Rubrikace urč il pomocı́ sulfidu amonné ho jako rumě lkové . Mikroskopicky prozkoumal iniciá ly a mikrografy7. Nenaš el nic, co by
svě dč ilo, ž e RK je novodobý padě lek.
Druhý odbornık
́ , Antonın
́ Bě lohoubek, př i své m zkoumá nı́
postupoval velmi systematicky a provedl dosud nejdů kladně jš ı́ prů zkum hmotné podstaty RK, jeho Zpráva o mikroskopickém a mikrochemickém zkoumání Rukopisu Kralodvorského
má celkem 91 stran6. Peč livě promě řil rozmě ry pergamenu
rukopisu, zkoumal také jeho histologickou povahu, prohlá sil
o ně m, ž e se jedná o jemný pergamen vyrobený z ovč ıćh,
př ıp
́ adně jehně čıćh ků ž ı.́ Provedl dů kaz vá pnık
́ u (spektrá lně a
reakcı́ se š ťavelanem amonný m) v pergamenu, pochá zejıćıh
́ o
z kř ıd
́ y, jıź̌ se pergameny potıŕaly. Mikroskopicky a chemicky
nenaš el ž ádné stopy, ž e by pergamen RK byl palimpsest.
O linková nı́ RK prohlá sil, ž e je starobylé , provedené velmi ř ıd
́ ký m ž elezodubě nkový m inkoustem. Inkoust bě žné ho pıśma
RK identifikoval jako ž elezodubě nkový, a to pomocı́ reakce
s hexakyanož eleznatanem draselný m (dů kaz ž elezitý ch iontů ) a reakce s vanadič nanem amonný m (dů kaz tř ıślovin). Jako
zahuš ťovadla bylo podle Bě lohoubka použ ito klovatiny.
K prů zkumu pomě rné ho stá ř ı́ inkoustu použ il Bě lohoubek
ř adu č inidel, u nichž popsal i princip reakcı:́
1. voda: č erstvě (nebo i ně kolik desıt́ek let) napsané pıśmo se
smý vá , pıśmo psané př ed staletım
́ i je ve vodě nerozpustné ;
2. vanadič nan amonný : prokazuje derivá ty tř ıślovin, tedy degradač nı́ produkty stá rnutı́ inkoustu;
3. ledová octová kyselina: staré pıśmo se v nı́ nerozpouš tı,́
naopak jeho odstın
́ se stá vá tmavš ım
́ (to souvisı́ jak s rozdıĺnou rozpustnostı́ taná tů a oxidů ž eleza v kyselině , tak
s tım
́ , ž e se hydroxidy a oxidy ž eleza v kyseliná ch rozpouš tě jı́ tım
́ obtıź̌ně ji, č ım
́ jsou starš ı)́;
4. ož ivová nı́ pıśma hexakyanož eleznatanem draselný m po
jeho př edchozım
́ louž enı́ kyselinou chlorovodık
́ ovou (tzv.
Bě lohoubkova zkouš ka): pıśmeno omyté vodou se vystavı́
vlivu 10 % kyseliny chlorovodık
́ ové po dobu pů l minuty,

7

Mikrograf je malé
písmenko, které
zanechal písař
běžného textu
iluminátorovi, který
prováděl výzdobu
rukopisu, aby se
nemusel zdržovat
čtením textu a na
příslušné místo
rovnou nakreslil
odpovídající
majuskuli.
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kyselina se odsaje filtrač nım
́ papıŕem a pıśmeno omyje
vodou, poté se na ně j po dobu jedné minuty nechá pů sobit
roztok hexakyanož eleznatanu draselné ho. Pak se roztok
odsaje a pıśmeno znovu omyje vodou. Pouze u nejstarš ıćh
rukopisů se objevı́ modré „ož ivené “ pıśmeno. Princip spoč ıv́á v rozpouš tě nı́ slouč enin ž eleza a jejich vyluhová nı́
z pergamenu. U rukopisů , u nichž je stá rnutı́ inkoustu
ve vysoké m stupni, je v pergamenu tolik oxidů ž eleza, ž e
se nedajı́ kyselinou vymý t a „ož ıv́ajı“́ tedy po reakci s hexakyanož eleznatanem draselný m;
5. 25% amoniak pů sobıćı́ na pıśmeno po ož ivovacı́ zkouš ce:
ož ivené pıśmo starý ch rukopisů odolá vá a stá vá se tmavš ı́m. Princip je založ en na př emě ně berlı́nské modř i,
vzniklé př i ož ivovacı́ zkouš ce, na oxidy ž eleza pů sobenım
́
hydroxidu amonné ho, sıĺa reakce zá visı́ na množ stvı́ berlın
́ ské modř i a tım
́ na stá ř ı́ inkoustu.
Bě lohoubek použ il jako srovná vacı́ho materiá lu š edesá t
rů zný ch rukopisů psaný ch ž elezodubě nkový m inkoustem na
pergamenu pochá zejıćıćh ze 14. až 19. stoletı́ ze sbıŕek Ná rodnıh
́ o muzea a Univerzitnı́ knihovny, a prozkoumal i vzorky
speciá lně př ipravený ch padě laný ch pergamenů , př edlož ené
mu prof. Gebauerem (ty anonymně př ipravili chemici Diviš Cistecký a Raý mann). Na zá kladě své ho zkoumá nı́ o bě žné m
pı́smu prohlá sil6: „Ve všech reakcích souhlasí tedy R.K. na
základě zkoušek provedených s rukopisy starobylými. Padělky
novověké a rukopisy pocházející z věku devatenáctého, neposkytují celou řadu výše uvedených reakcí, nýbrž v případě
nejpříznivějším toliko reakci jednu neb dvě!“
V rubrikacıćh a majuskulıćh Belohoubek doká zal rumě lku,
o nıź̌ prohlá sil, ž e se jedná o rumě lku krystalickou, k jejım
́ už
vzniku dochá zı́ až za dlouhou dobu. U majuskulı́ objevil mikrografy. U iniciá l urč il jednotlivé pigmenty (rumě lka, mě dě nka,
azurit). O iniciá le N(eklan) na straně 14 zjistil, ž e je provedena
berlın
́ skou modř ı,́ tedy pigmentem objevený m v roce 1706. To
je vš ak bezpeč ně vysvě tleno restauracı́ RK po jeho ná lezu,
neboť existuje ř ada dů kazů , ž e iniciá la N(eklan) v době ná lezu
RK byla provedena č ervenou barvou1.
Na zá kladě své ho podrobné ho prů zkumu Bě lohoubek
o Rukopise krá lové dvorské m prohlá sil6: „Uváživ výsledky zkoumání R. K. zrale a nestranně, dospívám při závěrku této zprávy
k posudku tomuto: Rukopis Kralodvorský se chová po stránce
mikroskopické a mikrochemické v podstatě tak, jako nepochybně starobylé rukopisy z věku, do něhož se klade.“
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Zá vě ry obou chemiků byly pro odpů rce pravosti Rukopisů
š okem a snaž ili se jejich zá vě ry vyvrá tit. Gebauer se př es fyzika Ceň ka Strouhala spojil s Johannem Wislicenem z Lipska,
které mu zaslal pouze svoji ně meckou kritiku Bě lohoubkový ch
a Safař ık
́ ový ch zkoumá nı́ (napsanou Gebauerem podle kusý ch
informacı́ ješ tě př ed zveř ejně nım
́ obou zprá v v Casopise Musea krá lovstvı́ Ceské ho). Na zá kladě tohoto materiá lu označ il
Wislicenus Bě lohoubků v posudek za š patný a jeho zá vě ry za
faleš né a neopodstatně né , sá m vš ak provedl zkouš ky jen na
tř ech pergamenech (jeden z roku 1680, druhé dva z 19. stoletı́)8. Bě lohoubek na zcela neopodstatně nou Wislicenovu
kritiku odpově dě l č lá nkem v č asopise Osvě ta9. Nakonec znechucen celou diskusı́ ustoupil od zkoumá nı́ RZ, které mě lo
ná sledovat.
Bě lohoubků v postup a sprá vnost jeho zá vě rů znovu
potvrdil v roce 1921 Josef Schneider10 a ná sledně pak v roce
1935 i profesoř i-chemici Př ıŕodově decké fakulty UK. Ty vyzvala tzv. protirukopisná komise ustavená na Filosofické
fakultě UK, aby se vyjá dř ili k zá vě ru Bě lohoubkovy zprá vy. Pě t
př ednostů jednotlivý ch chemický ch ú stavů konstatovalo,
ž e11: „Z chemického vyšetření lze i v dnešní době učiniti pouze
závěr o pravděpodobnosti pravosti, či pravděpodobném podvržení, v předpokladu, že podrobnějším vyšetřením většího množství míst na různých stranách R[ukopisu] nebudou nalezeny
látky, jež by a priori vylučovaly pravost. Tento pravděpodobnostní závěr také správně učinil prof. dr. Antonín Bělohoubek ve své zprávě o chemickém prozkoumání RK, které
vykonal v létech 1886 a 1887.“
I když mě lo v roce 1886 pů vodně dojıt́ i k prů zkumu RZ, Bě lohoubek znechucen diskusı́ o sprá vnosti své ho prů zkumu RK
od dalš ıh
́ o zkoumá nı́ odstoupil. Rukopis zelenohorský soukromě prozkoumali pouze Vojtě ch Safař ık
́ a Julius Stoklasa12.
Safař ık
́ RZ zkoumal již vý še uvedený mi č inidly, navıć použ il
thiokyanatan draselný. Podař ilo se mu doká zat mě ď v pıśmu,
dokonce urč il stratigrafii (mě ď se nachá zı́ v hloubi pergamenu
a ž elezo na jeho povrchu). Objevil i stopy umý vá nı́ pergamenu,
tedy ž elezo na jeho volné ploš e (to odpovıd
́ á tomu, jak ná lezce
Ková ř otıŕal rukopis vlhkou houbou). O pravosti rukopisu
nepochyboval. K zá vě ru, ž e hmota pıśma RZ obsahuje mě ď,
doš el i chemik Julius Stoklasa, které mu umož nil soukromé
zkoumá nı́ ně kolika rukopisů knihovnı́k Musea krá lovstvı́
Ceské ho Antonın
́ Vrťá tko.

8

Gebauer J.: O chemické a mikroskopické zkoušce
Ruk. Král.
Athenaeum 5
(1887–1888),
s. 72–76 a 233–238.
9
Bělohoubek A.:
O chemické a
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Zprá vy
Ceskoslovenské
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Praha 1938.

144
Vojtěchův fotografický průzkum
RKZ, 1913–1928

13

Vojtěch V., Flajšhans V.: Rukopisy
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Velký vý znam pro pozná nı́ hmotné podstaty Rukopisů majı́
vý sledky pracı́ Viktorina Vojtě cha, profesora fotochemie a
vě decké fotografie na Univerzitě Karlově . V roce 1913 byl
vyzvá n Ceskou akademiı́ vě d a umě nı́ ke zhotovenı́ dokumetá rnıćh fotografiı́ RKZ, aby bylo mož no k sté mu vý roč ı́ ná lezu
obou Rukopisů vydat jejich faksimile. Prá ci vš ak př eruš ila
I. svě tová vá lka, po nıź̌ se Vojtě ch k fotografické mu prů zkumu
Rukopisů vrá til v letech 1927–1928. Ke zhotovenı́ fotografiı́
použ il kromě klasické fotografie i barevný ch filtrů , kolmé ho a
š ikmé ho osvě tlenı,́ mikrofotografie, UV př ım
́ é a fluorescenč nı́
13
fotografie a rentgenové fotografie . Zá vě ry, k nimž svý m
vý zkumem dospě l, sumarizoval14: „Výsledky mého fotografického zkoumání lze krátce shrnouti takto:
1. RZ není palimpsest (rukopis seškrábaný a znovu popsaný) a
nikde ani na marginále není jiné písmo, které by bylo z doby
novější,
2. kryptogram »Hanka fecit« není rozhodně to, co se v něm hledalo. Je to záhadná čmáranina, složená z několika vrstev barvy,
různého složení, takže ji nelze rozluštit.
3. Proužkový důkaz u RK pozbývá platnosti.
4. Potvrzena neobyčejná spolehlivost dřívějších zkoumání RKZ,
které provedli: Corda, Bělohoubek, Vojtěch, Šafařík, Stoklasa a
Schneider.
5. Nebyly nalezeny žádné známky, které by svědčily o tom,
že RKZ jsou novodobým padělkem.
Aplikuji-li výsledky svých pokusů na písmo RKZ, mohu prohlásit,
že RKZ nemohly být vyrobeny v době nové, tedy že to nejsou
novodobé padělky.“
Vojtě chem zmın
́ ě ný prouž kový dů kaz postuloval roku 1888
filolog Gebauer, tvrdıćı,́ ž e prvnı́ č tyř i listy RK (z nichž se
zachovaly jen prouž ky) byly nejprve odstř iž eny a pak teprve
popsá ny. Vojtě ch zjistil, ž e tomu tak nebylo.

Ivanovův tým,
1967–1971

V souvislosti s blıź̌ıćım
́ se 150. vý roč ım
́ ná lezu RKZ doš lo
v 60. letech 20. stoletı́ k ož ivenı́ zá jmu o problematiku RKZ.
Pů vodnı́ zá mě r zkoumat Rukopisy chemicky na pů dě CSAV
nebyl realizová n, protož e zá stupci humanitnıćh oborů prohlá sili takové zkoumá nı́ za zbyteč né . V té době se o problematiku
RKZ zajı́mal i spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov.
Tomu se podař ilo př esvě dč it Ministerstvo kultury CSSR, aby
byly znovu provedeny chemické zkouš ky RKZ. Jako ř eš itelské
pracoviš tě byl vybrá n Kriminalistický ú stav Federá lnı́ sprá vy
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Veř ejné bezpeč nosti. Prů zkum prová dě l tý m, který tvoř ili
zmın
́ ě ný spisovatel Miroslav Ivanov, dva odbornı́ pracovnıći
Kriminalistické ho ú stavu Jindř ich Sitta a Dobroslav Srnec,
dá le byl př izvá n akademický malıŕ̌ a restaurá tor Jiř ı́ Josefık
́ a
koneč ně prá vnık
́ Jaroslav Sonka (v té době jeden z obrá nců
RKZ).
Prá ce na prů zkumu RKZ probıh
́ aly ú dajně od č ervna 1968
do roku 1971. Nestandardnı́ slož enı́ Ivanovova tý mu, v ně mž
chybě li odbornıći se zkuš enostı́ ve zkoumá nı́ rukopisů , se projevilo i na nestandardnım
́ prů bě hu a dokumentaci vlastnıh
́ o
prů zkumu. Př ed jeho provedenım
́ nebyla prostudová na ž ádná
odborná literatura a konzultová ni relevantnı́ odbornıći (nepoč ıt́á me-li konzultaci s paleografem Hlavá č kem). V prů bě hu
vý zkumu nebyly vedeny ř ádné zá znamy o provedený ch
zkouš ká ch a jejich vý sledcıćh (laboratornı́ denık
́ y). Ješ tě př ed
ukonč enım
́ prů zkumu byla Miroslavem Ivanovem publiková na ř ada dıĺč ıćh vý sledků v beletristické literatuř e15. Teprve
po ukonč enı́ zkouš ek pracoval tý m na vlastnım
́ textu vý sledků . Vedle strojopisné ho exemplá ř e nazvané ho Protokoly RKZ
(ve které m chybı́ jaká koliv fotodokumentace) vznikla dvě alba
na listech ruč nıh
́ o papıŕu formá tu A2, na nichž je nalepen
strojopisný text a fotografická dokumentace (př ič emž hmotnost obou svazků č inı́ 13 kg), která dostala ná zev Reprezentační protokoly. V obou verzıćh Protokolů zcela chybı́ zá kladnı́
č ásti kaž dé prá ce z oboru exaktnı́ch vě d: př ehled dosud
provedený ch vý zkumů a znalostı́ publikovaný ch v odborné
literatuř e, detailnı́ popis př ıśtrojů a mě řıćıćh postupů , pokus
o vysvě tlenı́ rozdıĺů v dosaž ený ch vý sledcıćh od př edchozıćh
zkoumá nı́, odkazy na odbornou literaturu. Hlavnı́ prů zkumnou metodou bylo zejmé na mikroskopické a optické
pozorová nı́, v malé mı́ře fotografie v UV nebo retgenové
oblasti. Chemické zkouš ky se omezily na opaková nı́ zkouš ek
provedeký ch Bě lohoubkem, př i č emž vš ak nebyly dodrž eny
Bě lohoubkovy postupy. Chemické zkouš ky navıć, na rozdıĺ od
př edchozı́ch prů zkumů , způ sobily ř adu nevratný ch změ n
na RK (prodě ravě nı́ pergamenu, poš kozenı́ č ástı́ pergamenu).
Zá vě ry Ivanovova tý mu vyzně ly v neprospě ch obou rukopisů 16: „Srovnání výsledků zkoumání RZ, RK, MPKV a PV
ukazuje, že jsou tu technologické rysy společné. Ve všech případech jde o palimpsesty, přičemž psací látka českého (tedy
nynějšího) textu není inkoustem; ve třech případech jde o zahuštěné roztoky, a to u RZ směsi soli měďnaté a železité, u RZ soli
železité, u PV rostlinného nebo živočišného barviva, obtaženého
roztokem soli měďnaté, kdežto u MPKV běží o suspenzi sazí

15
Ivanov M.:
Tajemstvı́ RKZ.
Praha, Mladá
fronta 1969.
Ivanov M.: Zá hada
Rukopisu krá lové dvorské ho. Praha,
Novinář 1970.

16

Ke zkoumání byly
rovněž přibrány
rukopisy Milostné
písně krále Václava
a Písně vyšehradské,
které jsou podle
řešitelů rovněž falzy.
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(tuš). Kromě toho jak u RZ, tak i u RZ použil písař českého textu
míst původních iniciál, pro svůj text; u RZ i u RK začlenil dokonce
některé neodstraněné nebo nedostatečně odstraněné iniciály a
majuskule přímo do českého textu, v RZ dokonce některé i beze
změny; v obou rukopisech některé původní iniciály pozměnil a
přijal do svého textu. V obou rukopisech byla nalezena uměle
vytvořená patina stáří. Společné rysy tedy ukazují i na možnost
společného původu.“

17

Veškeré materiály
k tomuto řízení jsou
přístupné v publikaci Urban J., Nesměrák K.: Fakta
o Protokolech RKZ.
Praha, Neklan 1996.

Vý sledné texty Protokolů RKZ ř eš itelé odevzdali až tř i roky po
ukonč enı́ prů zkumu v roce 1974. Ná sledovalo Kriminalistický m ú stavem nař ıźené oponentnı́ ř ıźenı́17 tý mem deseti
odbornı́ků , kteř ı́ vesmě s konstatovali, ž e Protokoly jsou
neprů kazné , s mnoha pouze spekulativnım
́ i tvrzenım
́ i, postrá dajı́ využ itı́ modernıćh analytický ch metod, chybı́ popis
př ıśtrojů a podmın
́ ek mě řenı,́ takž e ty nejsou reprodukovatelné atd. Na zá kladě tě chto oponentnıćh posudků Vě decká
rada Kriminalistické ho ú stavu na své m zasedá nı́ dne 4. bř ezna
1975 neschválila publikaci Protokolů z tě chto dů vodů :
a) provedené zkoušky zkoumání v řadě směrů buď nedotvrzují
závěry zpracovatelů, nebo alespoň nevedou k jednoznačným
faktům, resp. je nelze pokládat za dostatečně vědecky průkazné,
b) řada provedených zkoušek a zkoumání i v případech, ve
kterých by mohly přinést (nebo podle tvrzení zpracovatelů
přinesly) jednoznačné závěry, není náležitě doložena
z hlediska použitých metod, techniky, přístrojů a experimentálních podmínek, takže nelze mj. zajistit jejich opakovatelnost,
c) nebylo využito řady jiných (moderních) fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických metod a prostředků, které by
vedly nebo mohly vést k jednoznačnějším, popř. přesnějším
výsledkům a závěrům.
V prů bě hu tohoto zasedá nı́ Miroslav Ivanov navrhl, aby oponenti dodateč ně opravili Protokoly RKZ tak, aby se „zabránilo
obhájcům znovu vystupovat s tím, že Rukopisy jsou pravé“ (viz
citá t na protě jš ı́ straně ). Tento ná vrh byl př irozeně zamıt́nut a
vš echen materiá l o prů zkumu RKZ byl ulož en do trezoru jako
tajný. O tom se vš ak veř ejnost nedozvě dě la, a nadá le jı́ byly
k dispozici pouze informace publikované v beletristický ch
knihá ch Miroslava Ivanova15.
Po roce 1989 vystoupil Miroslav Ivanov s tvrzenım
́ , ž e oponentura v Kriminalistické m ú stavu z roku 1975 byla politicky

147

Průzkum hmotné podstaty Rukopisů

zmanipulovaná . Ná rodnı́ muzeum jako vlastnık
́ RKZ proto
ustavilo roku 1992 dalš ı́ komisi pro posouzenı́ Protokolů RKZ,
která konstatovala, ž e oponentnı́ posudky z roku 1975 nebyly
politicky zmanipulová ny, a tvrzenı́ Ivanovova tý mu
neakceptovala. Protokoly RKZ byly př esto v té mž e roce vydá ny
tiskem ve Sbornık
́ u Ná rodnıh
́ o muzea18.
Rukopisná obrana reagovala na vydá nı́ Protokolů RKZ
publikacı́ Fakta o protokolech RKZ17, ve které př inesla nejen
edici oponentnıćh posudků z Kriminalistické ho ú stavu z roku
1975, ale i oponentnı́ posudky nové . Odhlé dneme-li od vý še
uvedený ch nedostatků v prů zkumu provedené m Ivanovový m
tý mem, podıv́ejme se na jeho hlavnı́ hypoté zu, tedy ž e domně lý falzá tor si obstaral stř edově ké pergameny, ze který ch
odstranil bě žný text a ponechal pouze iniciá ly a majuskule. Do
takto „př ipravené ho“ rá mu pak vbá snil a vepsal svů j vlastnı́
text. Jiný mi slovy, ž e RKZ jsou palimpsesty, což je v př ık
́ ré m
rozporu se vš emi dosud provedený mi prů zkumy Rukopisů .
V př ıp
́ adě Rukopisu krá lové dvorské ho se toto tvrzenı́ opıŕá

18

Ivanov M., Josefík J., Sitta J., Srnec D., Šonka J.:
Protokoly o zkoumání Rukopisů
královédvorského a
zelenohorského a
některých dalších
rukopisů Národního
muzea v Praze
(1967–1971).
Sbornık
́ Ná rodnıh
́ o
muzea, řada C, 34,
(1991) s. 1–116.

Z přepisu magnetofonového záznamu diskuse na zasedání vědecké rady
Kriminalistického ústavu roku 1975, projednávající jak naložit s výsledky
Ivanovova týmu:
Ivanov: Plně chápu Kriminalistický ústav, plně chápu to, že jsou zde chemické nedostatky a že máte právo na ty chemické nedostatky poukazovat. Na druhé straně je
třeba zvážit, že tu existuje obec obhájců, která přivítala by s nesmírným potěšením, někdy možná s nacionalistickým potěšením, že se tu vlastně nic nedokázalo a že vlastně ty všechny pokusy byly chybné nebo nedostatečné. Tak
abychom zvážili, jak z této situace. … říkám chemik nikdo z nás není, to je také
kuriózní situace, těžko, abychom na chemii odpovídali … je třeba nalézt
přijatelné optimální řešení jak pro Ústav jako takový, tak pro MK, tak pro NM,
tak i, a na to se nesmí zapomenout, řešení, které by zabránilo obhájcům znovu
vystupovat s tím, že Rukopisy jsou pravé.
Churavý: Jestli dovolíte ještě pár slov … ale zaujala mě ta poslední zmínka
o možnosti napravení toho, co se jaksi nepodařilo v tom protokolu. Ono ne
nadarmo se říká, co je psáno, to je dáno, a protokol v našich rukách je vždycky
velmi vážná věc. Myslím si, že protokol o takové věci, jako o které jednáme, je tím
vážnější a domnívám se, že je třeba podpořit s. Mencla, který říká, že stěží by šlo
v tom protokolu něco opravovat, protože napomáhat něčemu, to bysme se mohli
dopustit ještě chyby na druhou, protože bysme mohli třeba v dobré vůli něco
udělat pěkné, bysme zastřeli to, že to vlastně pěkné není a vlastně bysme se
mohli sami stát tím způsobem jakýmisi falzifikátory.
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Coſtitue Dne legiſlatore ſup eoſ ut ſciant
genteſ qm homineſ ſt. Verſio hebr pſal
t qd Dne receſiſti loge deſpiciſ i oportunitatib3

U

Pokus o částečnou
rekonstrukci žaltáře
na fol. 6r RZ podle
Ivanovova týmu. Při
zvýraznění „rekonstruovaného“ písma
vynikne násilné
měnění velikosti
písmen, aby se
požadovaný text
„vešel“, kam údajně
patří (přičemž jsou
v rekonstrukci
špatně psána slova
recessisti a
opportunitatibus).

pouze o velmi nedokonale dokumentovaná optická pozorová nı,́ bez jaký chkoliv exaktnıćh dů kazů (např ık
́ lad pomocı́
fluorescenč nı́ fotografie, která je na prů zkum palimpsestů
obzvlá š ť vhodná ). V př ı́padě Rukopisu zelenohorské ho je
tomu naprosto stejně , ž ádný exaktnı́ dů kaz toho, ž e by RZ byl
palimpsest, nebyl podá n. Př esto Ivanovů v tý m dokonce „identifikoval“ odstraně ný text jako latinský ž altá ř a př edlož il
i pokus o jeho rekonstrukci už itım
́ gotické ho pıśma na tř ech
vybraný ch mıśtech RZ. Jak je patrné z obrá zku na té to straně ,
pro umıśtě nı́ př edpoklá dané ho textu do vymezené ho prostoru je nutné už ıt́ pıśmen rů zné velikosti a snaha uká zat, ž e by
se mohl text ž altá ř e vtě snat do př ıśluš né ho prostoru, nará ž ı́
na zjevné geometrické potıź̌e. Navıć, ú dajné spodnı́ inkoustové pıśmo ž altá ř e opě t nenı́ nijak dokumentová no fotograficky č i chemicky.

Závěr a výhled

Z uvedené ho př ehledu historie hmotné ho prů zkumu RKZ je
patrné , ž e vě tš ina vý zkumů hovoř ı́ spıś̌e ve prospě ch pravosti
Rukopisů . V souč asné době je již k dispozici mnohem vıće
analytický ch metod pro př ım
́ é i nepř ım
́ é datová nı́ rukopisů .
Vě řme, ž e jejich aplikace na RKZ napomů ž e v blıźké budoucnosti k rozř eš enı́ otá zky skuteč né datace Rukopisů .
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„Kteraký by konec
boj jměl vzieti“

Tı́mto verš em pě vec v Jaroslavovi popisuje snahu chá na
Kublaje dozvě dě t se vý sledek boje Tatarů s kř esťany. I my se na
konci naš ı́ knihy mů ž eme pokusit o odhad, jaký m smě rem se
bude diskuse o stá ř ı́ RKZ dá le ubıŕat.
Nejvě tš ı́ nadě ji na posun má bezesporu prů zkum hmotné
podstaty Rukopisů dık
́ y nový m metodá m analý zy pergamenový ch rukopisů .
V oboru humanitnıćh vě d pozorujeme v poslednı́ době
spıś̌e deskriptivnı́ př ıśtup k celé problematice, tedy popis prů bě hu rukopisné ho sporu v minulosti1, bez analý zy a diskuse
nový ch zjiš tě nı́ zejmé na o jazyku a estetice RKZ. Snad i tady
se v blıźké budoucnosti objevı́ badatelé , kteř ı́ budou ochotni
se vě novat studiu zá vě rů , které o RKZ uč inil v uplynulý ch
desetiletıćh Dr. Julius Enders.
Na zá vě r popř ejme Rukopisů m př edevš ım
́ ř adu č tená ř ů,
kteř ı́ si nejen vychutnajı́ jejich umě leckou cenu, ale dık
́ y osobnım
́ u setká nı́ s jejich texty se sami př esvě dč ı́ o tom, ž e RKZ
nejsou dıĺem jediné ho autora a pochá zejı́ z rů zný ch dob.

1

Příkladem může
být zejména
nedávno vydaná
publikace Rukopisy
krá lové dvorský
a zelenohorský
a č eská vě da
(1817–1885).
Praha, Academia
2014.
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Libuš in soud – staroč eský text ................................................................................ 8
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Ludiš e a Lubor ............................................................................................................ 40
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Prů zkum hmotné podstaty Rukopisů ..................................................................... 135
„Kteraký by konec boj jměl vzieti“ .............................................................................. 149

RKZ / dodnes / nepoznané
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