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„Východní“ pùvod Rukopisu královédvorského.
Nový dùkaz pro ka�dého.

J E

Uplynulo ji� více ne� sto let od doby, kdy vzplál boj o „ “
pocházející od Jana Gebauera a zále�ící v podstatì v tomto tvrzení: Falsátor nejdøíve
odstøihl okraje pergamenu, napsal na nì øadu spolu nesouvisících slov zdánlivì
staroèeských. Ale zapomnìl, �e chtìl-li budit zdání, �e prou�ky byly oddìleny od
hotového staroèeského textu, musil by øez protínat mnohem více písmen, ne� se to dnes
jeví ve skuteènosti. Dal nám tím nevìdomky do rukou dùkaz padìlanosti, jej� lze nazývat
„prou�kovým“, dùkaz pro ka�dého, i nijak neškoleného filologa.

Toto tvrzení bylo ji� dávno vyvráceno po stránce hmotné i textologické, ale my zde
nebudeme opakovat staré i novìjší stanovisko obrany proti tomuto výpadu, jej� zde uèinil
zaslou�ilý uèenec, jen� ponechal úplnì stranou zásadu, podle které by se byl pøidr�oval
spíše vìdeckých poznatkù svého oboru. Sna�íme se proto – s trochou ironie – napravit toto
zaváhání tím, �e podáme veøejnosti, zejména té, která není s vìcí plnì obeznámena, nový
„dùkaz pro ka�dého“, ale dùkaz filologický.

Bylo ji� èastìji konstatováno, �e RK vznikl jako�to zápis ústní lyrické a zvláštì epické
poezie, vzniklé na rùzných místech v severovýchodních Èechách, na severní Moravì a ve
Slezsku s okrajovými výbìhy do Polska a snad i na Slovensko. Komárek sestavil krátký
pøehled jevù, na jejich� základì byl RK pova�ován za památku moravského pùvodu, a
hodnotí jej takto :
nadìja svojem chy�ice, uderiti, záchod.“ Naopak tvary
s pøehláskou : jsou podle Komárka v rozporu s typologickým
charakterem moravských náøeèí.

V této krátké stati se budeme sna�it odùvodnit konkrétními pøíklady, jak se jazyk RK
ubíral vlastní cestou a jak se v podstatì vzdaloval od mluvy støedoèeské, je� platí snad
dodnes za jediné kriterium pøi debatách o støedovìké nebo novodobé provenienci
rukopisu. Úvodem je tøeba akceptovat thesi, �e Rukopis zelenohorský je zlomek epické
skladby, která se od RK po stránce paleografické, stylové a zejména jazykové výraznì liší.
K jazykovým rozdílùm obou Rukopisù aspoò to nejdùle�itìjší: RZ nemá anomalii RK

; pøedlo�ka se v nìm pojí s dativem, v RK s lokálem; genitivy pøídavných
jmen urèitých konèí na , tedy , kde�to v RK èteme

; upozoròovací slovo je v RZ archaické , v RK novìjší ; v RZ je
psáno slovo jak , v RK má podobu . Jistì jsou i jiné rozdíly. RZ se zdá památkou ryze
èeskou, ovšem proti RK je starší aspoò o dvì stì let, nemluvì o „pravé“ staroèeské
literatuøe.

Naše souèasná úvaha je, znovu opakuji, urèena „pro ka�dého“, zvláštì pro ètenáøe
obeznámené s moravskými a slezskými náøeèími. Opírá se hodnì o mùj Jazykovìdný
rozbor. Lepší a úplnìjší „dùkaz“ východního pùvodu RK bude podán v budoucnu po
dokonalém zvládnutí slovanských i èeských isoglos a isolex pro jednotlivá slova

ULIUS NDERS

dùkaz (padìlanosti) RK

„Z uvedených jevù mají vìtší váhu jen nepøehlasované tvary jako
, nesta�ené tvary typu a snad i slova

’o>e Zábojév, králév, kyjév
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i sousloví. Ale nastoupíme u� zde obdobnou dráhu, arci velmi nedokonalou, sna�íce se
o pøesvìdèivost závìrù co nejjednodušší a nejmarkantnìjší.

Pøehláska > , probíhající v Èechách ji� od 12. století ( > ), neprobìhla na
východì naší vlasti, nehledì k ostatním slovanským jazykùm, dodnes. V RK nacházíme

namísto ,
abychom uvedli rùzné druhy slov.

Pøehláska > byla v Èechách odolnìjší, probíhala ve 2. a 3. ètvrtinì 14. století. Na
východì a v RK se dochoval takøka monopolní starší stav: , výjimky ( ) jsou
velmi nepoèetné.

Pøehláska > . Pùvodní tvary typu a superlativu ( > ) jsou
v RK všude. Tato zmìna nastupuje v Èechách bìhem 15. a 16. století, neprovedla se
v náøeèích východomoravských a slezskomoravských, zde dodnes .

K difthongisaèním zmìnám > > ( > > ) nebo > >
( > > ) docházelo v Èechách pomìrnì brzy, a to koncem 14. století
a zejména v 15. století . Zmìna > > nenastala v náøeèích východomoravských
a slezskomoravských, zde dodnes tvary . Zmìna > > mohla mít na
Moravì jiný prùbìh ne� v Èechách, snad šlo o pøímý pøechod > . V RK není po
novìjších tvarech ani stopy. Verše z písnì Jar. 110–111:

mohou slou�it jako ukázka staršího stavu hláskosloví v našich
textech, zejména v RK, se vztahem i k dnešním východním náøeèím.

Skupina , nikoli se vyskytuje v RK i na jeho území dodnes (na Moravì
namísto ). Slovo (nikoli ) je tak psáno v RK šestnáctkrát, jednou té� výskyt
ve slovì . Zmìna > probìhla v Èechách ve 14. a 15. století, neprovedla se
na Moravì a v pøechodném náøeèí moravsko-èeském.

Nesta�ené tvary, tedy tvary jako apod. namísto , nacházíme v RK, i dnes na
Moravì a ve Slezsku zejména u zájmen osobních, aè se zdá, jako by tyto archaismy
pøicházely dnes znovu do módy. V RK je zvláš� èastý úsus u zájmene : (2×),

, namísto . Ale je zde té� asi pìt sloves nesta�ených, napø.
(namísto a (namísto , koneènì sem patøí i sporné
(namísto ). Jak èasté jsou nesta�ené tvary v „pravé“ staroèeské literatuøe,

lze se snadno domyslit, aèkoli jazykovìdci pøipouštìjí nesta�ené tvary osobních zájmen
jen v pøímých pádech, tedy v nominativu, akusativu a vokativu jednotného i mno�ného
èísla. Obdobná rigorosnost se jeví té� u pøedlo�ek , , , kde se �ádalo, aby poslední
z tìchto tvarù figuroval jen pøed slovy zaèínajícími na a , výjimeènì pøed hrdelnicemi.
Ale pro naše východní území toto pravidlo neplatí, viz ve folkloru

a jiné. V RK se více dbá „lidového“ usu, viz na pø. .
O velkém hláskoslovném i morfologickém vlivu hlásky jsem

ktiv, zájmen a
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4)

Budeme následovat praxi pro lingvistická pojednání obvyklou a probereme struènì
nejdøíve hláskosloví.

ji� rozsáhleji
pojednal. Hláska se v RK velmi èasto pou�ívá pøi skloòování adje-j-
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èíslovek, napø. a , ale i , .
Silnou hlásku známe také z východoèeského náøeèí: typ , dativ místo

Ve východních náøeèích se také nacházejí tvary jako (= zapla�te).
Namísto základních tvarù zájmene ve 2., 3. a 6. pádì , v „pravé“ staroèeské
literatuøe, tedy namísto tvarù sta�ených, se v RK vyskytují tvary nesta�ené, s pùvodním -

(3×), (7×); dále , ; jednou výjimeènì (lok.; Èest. 16,31) a duál
(6x). Bìliè uvádí nesklonné a na Èeskomoravské vysoèinì, ve Slezsku, na
Kopanièáøsku, na Opavsku „a snad i jinde“.

RK neu�ívá jako prothese (jako v chodském ) ani (èeské ),
tak�e by se dalo mluvit v této souvislosti opìt leda o (v RK , srov. s ruským ).
Obdobnì cituji opìt z folkloru , nikoli , tak�e tu lze sledovat
i v postavení intervokalickém.

Z úvah o tvoøení slov v RK si všimnìme sufixu , který je dolo�en v našich „sporných“
textech, tedy tìch, jejich� pùvod jsme øešili spolu s RK, asi stopadesátkrát. Patøí sem
i napadená adjektiva , a ovšem , o nìm� viz dále (doklady a bli�ší
odùvodnìní všech nále�itostí v mém Rozboru ). Napadený význam prvého adjektiva
„pùsobící bolest“ je v polštinì, ruštinì, ale i v Kubínovì Lidomluvì Èechù kladských .
K nás zde zajímá hlavnì Sušilovo . Slovo je známé
z polštiny a ze stsl., nehledì k èetným èeským i moravským derivátùm.

Nelíbilo se ani slovo , kvùli sufixu. Zdá se, �e ten byl také hojnìjší na Moravì
( , = skupina lidí k práci líných nebo neschopných). I zde se lze opøít
o polštinu, hlavnì o velkopolštinu; nejstarší doklad je asi osobní jméno z Bully
protekcijnej z roku 1136.

Ze skloòování nás zajímají dva jevy: pøednì deklinace urèitých adjektiv feminin, typu
. Vìci jsme se ji� dotkli v úvodì, kde jsme osvìtlovali jazykové rozdíly mezi

RK a RZ, a v èásti o hláskosloví. V RK mají velkou pøevahu genitivy, dativy a lokály
, kde�to v západní èásti republiky nabylo u� dávno pøevahy , které se pak

zmìnilo v hovorové øeèi na . RK, Leg. Kat. a také Rada otce synovi, mají usus
východní, jak dokázal kdysi Cuøín.

Obdobná situace nastává pøi zkoumání deklinace mìkkých typù maskulin. Spadají
sem tvary z RK (v RZ ).
Praslovanština v tìchto pøípadech mìla správné paradeigmatické formy
(vzniklé praslovanskou pøehláskou > ), kde�to tvary vznikly pozdìji
analogií podle tvrdých typù. Naše „úøední“ gramatiky tvrdí, �e psaní - - namísto
analogického - se opìt objevuje a� ve 14. století (tzv. pøehláska > ). Uznává se jediná
výjimka u odvozenin od , kde se pøipouští i atd. Avšak i v nìkterých
místních èi osobních jménech se zachovaly archaické tvary s - -. Nahlédnutím do

k pevnej hradbì na pravej ruce ot radostnej Prahy na jednej vìtvici
-j- pod lavicej bratroj
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polských slovníkù shledáme, �e tam jsou tvary na - - takøka monopolní, ale jsou i jinde,
hlavnì ve velkopolštinì a v ruštinì. Je to samozøejmé, jestli�e se pøipojuje pádová
koncovka k mìkké souhlásce! RK, RZ a samozøejmì i EJ dbají tohoto pravidla velmi
dùslednì.

Z konjugací nás zde zajímají tvary (vìtøi), (kytice po vodì), (dívka
konopí) a (dívka na milého). Proti všem tìmto formám byly vzneseny námitky
a �ádáno „pravé“ staroèeské . Jen�e zdánlivá odchylka v RK má
protìjšek v lašských dialektech, jak dokázal hlavnì Kellner , a obliba sloves na /
(slovesného vzoru ) se zde týká i øady dalších, tøeba . Vùbec to nejsou
novotvary vedle atd., jak tvrdil Gebauer, ale slova s primárními koøeny

. Vlastnì bychom sem mìli pøiøadit i , nikoli , a samozøejmì i ,
kde nalézáme, jak známo, v RK tvary s plným základem a , je� nebývají
pova�ovány za správné staroèeské. Laština ovšem plnì spadá do zemìpisné oblasti RK.

Proto�e nechceme své dosavadní výzkumy o RKZ pøíliš rozmìlòovat, pøecházíme nyní na
speciální èást, je� se nám jeví v dané chvíli jako nejdùle�itìjší a snad i nejpøesvìdèivìjší.
Mám na mysli slovní výraz RK a jeho shody s východními slovanskými územími, hlavnì
s Moravou, Slezskem a Polskem. Budeme si poèínat co nejstruènìji; na prvním místì
uvádíme v�dy výraz nebo sousloví RK, po nìm èeský ekvivalent. Soupis je poøízen zhruba
podle abecedy. Nìkdy je uvádìn jen napadený výraz.

práti se. Zájmeno , snad relikt nebo petrifikát na Ostravsku a Oravsku.
napadeno jako zcela nestaroèeské. K porovnání obraty jistì

starobylé, ale �ivé i dnes: (docházíme
k dohodì. (7 ×), nikdy . nikdy nábìh na
zú�ení atd. (27 ×), nikdy . (17 ×), té� ve významu

. u Karlowicze. , èeské . polské
, valašské , je� bylo té� pøedmìtem námitek. Na východì nejde jen o èasté

nebo o , ale té� o význam . V RK je toto
6×. , ne . , náøeèí okolo obce Polná (Enders: ,

str. 265). , viz. polské , stsl. = loupe�iti). (8 ×), nikdy
. , bez pejorativnosti, té� v moravských náøeèích. (5×), nikoli ,

snad se ještì cítil pùvodní význam ke . , polské , východo-
slovenské homurac. , nikoli - -, uznává i Komárek za moravismus, ale - - je
zøejmì pùvodní. , ne . (10 ×), èeské má v RK jiný význam.

, hudební nástroj ruský a ukrajinský (Enders: str. 270). a ,
ne nebo podobnì. , zaniklá obec na Moravì (Enders:
str. 271), v Èechách . , k porovnání význam zmrzlý déš�,

e
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slezské . (nebo ), (asi 16 ×), nikdy , význam východního
pojmu je trochu jiný. , ve významu v Èest. 17, 12, v Èechách (ale i v Ben.) jako
pádná zbraò mo�ný. (= štìkati), jako sloveso v polštinì a v lu�iètinì. (v RK 50 ×),
nikdy , kde pùvodní význam byl jiný. v RK jako les . , èesky
spíše , ale na Moravì a snad i jinde , prefix vhodnìjší. (3 ×), ne
ovšem . , moravské nebo slezské (viz. Bezruè, báseò o Paskovských
rybnících). a , v Èechách vzácnì, na východì hojnì. v RK
èastìjší ne� adverbia na - , v Èechách ovšem naopak; v RK atd.

, nikdy , to by bylo mimo dikci RK, ale srv. slovenské aj.
, kdysi o tom velký spor, našlo se , východní Èechy.

a , nikoli (bylo by v RZ mo�né), první dvì formy zøejmì
východní, byly tu námitky. a jsou v oposici proti èeským .

, spíše ne� , k srovnání moravské osobní jméno , místní jméno .
a , protiklad slovenštiny a èeštiny. (= prospìšný, prospìch), ,

na Lašsku i Opavsku prospívá. , není chybné a nemo�né; na Moravì, ale
ne v Èechách . , bez námitek, v stè. slovníku není. Lokalisuje se do
Podkrkonoší. a , toto v Leg. Kat., v Èechách spíše prefixy . ,
tato forma v RK 28 ×, jen jednou èeské , ale i zde máme èíst nebo� následuje

, tedy dvojí - -. Moravské a slovenské nebo snad , z moravského dialektu a
na Slovensku. Oprava na není nutná. , slovensky s velkou frekvencí, v stè.
slovnících ve významu . , ovšem ne . , nikoli , toto by
nebylo vhodné. , uvádí ve formì Kott z Bartošovy Dialektologie.
(v RK 21 ×), ani jednou , asi pøe�ívala pøíbuznost s (Machek). (2 ×),
nikoli . , jednou v RK opraveno na , východní je
atd. Drobnost velmi dùle�itá, ukazuje, �e prvopis (mo�ná archetyp) RK je východní, písaø
našeho znìní byl Èech. , tak v RK v�dy, v dialektech, zde náhodou i èeských ,
spisovnì ovšem . Nepravidelný vývoj nosovky té� na Litomyšlsku, je� lze snad ještì
pojmout do území RK. , dùle�ité, odtud pøíklonka - . Moravák øekne

, Èech by u�il komponentu . Nejèastìji je v Jar. a
v Èest., tyto písnì mají nejvíc spoleèného s Moravou a Slezskem. , srv.

(Karlowicz V, 154). , �ádáno , ale podle Trávníèka i na
Slovensku, dnes monopolní po celé republice. , i zde námitky, má snad být ;
z RK pøevzato do moravských písní? (= šikmo), viz. Enders:
s východolašskými a slovenskými doklady. , pøíslovce, �ije dosud na Slovensku. Starý
spor o se táhne dodnes. , Rukopisci dávno vìdí, �e v RK jde o jízdní vojsko, ne
o vojenské le�ení. V mém Rozboru mnoho dokladù. , v RZ silný déš�, v RK bouøný
mrak, na Slovensku vichøice. , rozumí se luk, rusismus? , v�dy takto, nikdy - -,
starobylé, polské, slovenské a èeské lidové, jinde formy jako aj. V RK 11 × v�dy
stará forma. , nikdy èeské . , nikoli , slovo trochu
zmìnìné na Zábøe�sku, zde jako ruské . , prý bylo dolo�eno na Slovensku
(Šariš), ale to je tøeba provìøit. nebo , podle Flajšhanse je v RK 109 ×.
Není tu ani jednou , nesprávné, ale dávno v�ité. Nás zajímají hlavnì doklady, kde tato
chyba mohla vzniknout a další. , jednou

isgrúpe vztek
hùl

hvozd hájený
postøelen nástøel

myslivec

ì køepko, silno, prudko
otcovský otec, otecko

otpraviti z práce dìlníka
pacholek, èeledín

hezký, ošklivý
pìvec Pìnèík Pìnèice

plzòá pivo
mi plu�í

zmrzati
na-, v-

proti protiv
vrahóm v

pøed
vyhledávat pysk hrobeèek

rozkatìný
rychlý ruch, rušiti

zahrada sekyra sekera, sekereèka

síha
sáh

si byl tam jakýsi
chlap, ale kamsi odešel nì(jaký) sien

tu sie mu we snie snije sto-
širé pole

Rozbor,

aj, ta

ø
udaøiti

vad- úsvit
dosvìt

celý
ves most, ves les, ves lud, ves tabor, vsia síla

Krutý, krutost lútý
Kyj

Láti Les
Háj Lev nastøelen

Lovec
Nedozírám

Ni�ní vyšný Adverbia na

Otecký
Otpraviti sì
Parob roba

Pìkný škaredý
Pìnec
Písati psáti Plzný

Pomrzati
Posleda

Pozývati zývati Protiv

pre pøe
Pýtati sì

Ret Rovèek
Rozkacen Ruèí

Sad
Sekera

Sieh

Sien

Snieše mi sì ve snì
Sténati

Širý
Šúrem
Ta

Tábor
Tuèa

Tuhý Uderiti

Usvìdìti, usvìdnúti Úsvìt
Varyto

Ves veš, vešken

Vesna

-o,

11)
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té� ; viz, , nikoli , moravské analogií podle . Osobní
jméno , viz. . , �ádné , ale v plném významu

; moravské (= ozdravìti), (druh rychle rostoucí vrby).
, takto dialekticky, zøejmì tu pùsobila blízkost polštiny. , jako

pøedešlé, , mù�e být i ruské. , opìt polsky bez sta�ení.
(= nepøítel), i zde jsem èetl námitky, je to 41 ×, jen jednou . , to byl o�ehavý
problém, ale je to jasnì i obdobné výrazy v ruštinì, polštinì
i slovenštinì. , takto v�dy, by byl v RK výrazem pro zemi. ,
viz. valašské ( = spojení sloupù u soukenických stavù). V RK jde o koruny stromù.

, ve významu jako èíslovka. �ije ve Slezsku dodnes. , �ádáno
- -, ale je to forma z východních èeských náøeèí. , tj. rozpálený, srv. Znojmo,
opravy na tvary od apod. jsou zbyteèné. , slezsky znaèí èlovìka nevrlého,
zarputilého, ale vnucují se i slovenská osobní jména
(= zapomenouti), prý je dolo�eno jen èeské , slovensky je to bì�né. ,

(o slunci) z moravských písní a z náøeèí vùbec. (= zahradit, postavit se
jako pøeká�ka), patøí sem slovenské a polské (= pøíèné trámoví). , lidová
píseò . Kromì dokladu na je tu i obdoba Záb. 20,19

. Obrat , zdánlivì pleonastický, je v moravskoslezských
písních velmi hojný. , moravsky , osobní jméno . V èeštinì je
èastìjší.

jaro prvo(ve)senka petrklíè vesno léto
Vìstonice mezislovce posila, záruka,

jistota zvetiti se vetla

królobójca
nepøietel

prokletí, vìèná smrt
kopec vykopanou

svršiny
druhý

c
rojiti

Priboj, Pøìboj, Predboj.
zabýti se

zachoditi
prata� sprent

Staò, Anièka, hore, u� sú bielé zore zoru
vzchopi sì vzhóru hore vsta�

zez- Zezula kukaèka

Vìstoò Vet
Víceziti,

vícestvie Vlaslavobojec
Vojevoda, vojvoda Vrah

Vra�ba

Vrch Vršina

Vterý, vtorý Vymýtìno
Vznojený

Záboj
Zabýti

Zachod
Zapøietiti

Zora

�e�hulice
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Nad skladbou III.O velikých bojéch køes�an s Tatary
R

V minulých zprávách jsem slíbil pøedlo�it druhou èást pøíspìvkù k poznání zpìvu
, zde tedy je. Dnes se nedozvíme mnoho nového, spíše si pokusíme utøídit

poznatky, které jsou dùle�ité pro pochopení a dataci druhé èásti zpìvu
; jedná se o verše 115 (117) – 236 (237 a), je� si pracovnì nazveme

. Nebudeme se zde – nebo alespoò ne v prvním plánu – vìnovat otázkám, které
souvisejí se strukturou a stáøím celého zpìvu Jaroslav, to toti� bude naším úkolem v pøíští
èásti; dnes si probereme, co nám o mù�e prozradit historie, jaké byly a
jsou základní námitky proti starobylosti tohoto zpìvu (a odtud celého Jaroslava a odtud
celého RK). Opìt tedy bude centrem naší pozornosti práce Jaroslava Mezníka ze
Sborní

pávající a nejnovìjší,
slovem tedy nejlepší. Tedy do toho.

Ètenáøe snad zarazí nejasné vymezení – co se veršù týèe – této èásti zpìvu. Ovšem staèí
pohlédnout do textu a vidíme, �e pøechod od „historického úvodu“, tedy poèáteèních veršù
zpìvu , k je více ne� nezøetelný a �e plynulosti textu se zde
uèinilo znaèné násilí. Pomìrnì svi�ný a do jisté míry obecný ráz veršù, v nich� se popisují
mezinárodní okolnosti vpádu Tatarù do Evropy, je vystøídán zcela jiným typem líèení, kde
se konkrétnì ukazuje zápas konkrétních køes�anù v okolí Hostýna, ani� by byl nìjak
naznaèen poèátek toho zápasu. Prvá èást konèí sdìlením, �e nakonec se Tataøi dodrali a�
k Olomouci. Dùle�ité jsou verše 116 a 117, kde se dovídáme, �e

. Tím se ukazuje, �e následující líèení se netýkají
jen Olomouce jako takové, nýbr� krajin, kde tedy širšího okolí. Ostatnì
ètenáø v tuto chvíli jistì pilnì listuje nìkterým z vydání RK a posuzuje sám; pozdìji toti�
uvidí, �e je to dùle�ité, proto�e z tohoto nezøetelného a násilného pøechodu mezi
jednotlivými èástmi

tì dostaneme.
Okolnosti tatarského vpádu jsme si u� èásteènì osvìtlili a ještì se k nim vrátíme pøíštì,

zde jen zopakujme, �e souèasná historická èeská vìda má obvykle za to, �e Tataøi Moravou

OBERT AN ØEBÍÈEKJ H

Jaroslav
O velikých bojéch

køes�an s Tatary Boje na
Hostýnì

Bojích na Hostýnì

Jaroslav Bojùm na Hostýnì

„bieda vstane tu�šia po
krajinách, nièe neby prosto pøe pohany“

„Olomúc vévodí“,

Jaroslav

I.

ku ; opírat se budeme témìø bezezbytku o dílo Františka Adámka , proto�e pøese
všechny nedostatky, kterých ovšem není mnoho, je to práce vyèer

se, jak u� asi nikoho nepøekvapí, dovozovaly závìry
o padìlanosti RK.

Další dvouverší u� sdìluje, �e
Ponìkud kostrbatý úvod (èi skoro �ádný úvod); po nìm u� ale následuje jádro

celého zpìvu o vítìzství nad Tatary, básnicky èarokrásné a neskuteènì silné líèení událostí
na Hostýnì, plné zdaøilých obrazù, nádhernì znìjících veršù, mocných emocí, zrady, víry,
dùvìry a dobrodru�ných scén. Vzhledem k odlišnosti od èásti první a èásti poslední našeho
zpìvu soudíme, �e hostýnská èást byla samostatným zpìvem, �e byla po menších
úpravách opatøena pozdìji „historickým úvodem“ a �e na ni byl nakonec naroubován
závìr zase nìjakého jiného líèení, k èemu� se ješ

1) 2)

a

„váleno den, váleno den vterý, vícestvie se nikamo
nekloni”.



jen protáhli. Mnohdy se dokonce zapomíná, �e i pøi takovém prota�ení, jakkoli netrvalo
dlouho, došlo k nìjakým pùtkám, bitkám a konfliktùm s køes�anskými vojáky, ale to je
snad témìø ka�dému jasné, tatarská vojska nebyla mezinárodním rychlíkem, ale musela si
nìjak obstarávat potravu, obèas si odpoèinout, plenit a znásilòovat, zkrátka respektovat
støedovìký váleènický bonton. Podle veršù 122 a� 125

mù�eme soudit, �e nìjaký z menších oddílù køes�anských srazil se – zjevnì nechtìnì – se
spoustou Tatarù (a� u� to byla spousta skuteèná èi pøibásnìná), kteøí se na chvíli usadili
v okolí Hostýna; køes�ané, jich� je zjevnì dosti málo, hledají útoèištì na
tedy na Hostýnì. I z toho je zøejmé, �e zpìv je kompilací, proto�e netušíme, co to
bylo za køes�anská vojska, kdo je vedl, jak k tomu køes�ané vùbec pøišli atd.

Dále si to ètenáø jistì pamatuje: køes�ané se provizornì opevní na Hostýnì v okolí
kaple a nìjaký èas vzdorují útokùm rozzuøených Tatarù. Vyvstane ještì další problém
– �ízeò. Na rozpáleném nebi ani mráèek, tak�e za chvíli nìkteøí køes�ané zaènou hledat
spásu v myšlence na kapitulaci. Jeden z hrdinù však podobné postoje ráznì odsoudí
(pøièem� nezapøe v sobì zdatného básníka) a hledá spásu jinde – u Boha. Jdou tedy ke kapli
a z ochraptìlých hrdel zní zpìv k Matce Bo�í. Na nebi se objeví mráèek a za chvíli ji� tu
zuøí bouøe. Déš� o�iví pramen na Hostýnì a bouøe zdevastuje tatarské le�ení. Tolik struèný
obsah.

se v literatuøe poprvé objevuje rozpracovaná podoba hostýnské
povìsti (jistì je vám divné, jako je divné skoro ka�dému, �e první zmínky máme a� z doby
takto po

d Tatary, na Hostýnì vytryskl zázraèný pramen a
z vdìènosti byla postavena kaple. O událostech hovoøí zejména Balbín a Crugerius.
V dobì mezi svìtovými válkami to v èeském prostøedí staèilo, aby na RK i na celou
poreformaèní dobu èpìl ohnìm a sírou ka�dý, kdo chtìl být nìjak, jak se dnes øíká, „in“.
Do sporu se tedy vlo�ili ještì historikové katoliètí, kterým nešlo ani tak (ba vùbec) o RK,
ale o tradici jako takovou.

Nejdøíve se však zastavme na chvíli u V. Flajšhanse. Ten poukázal na Turecký vpád na
Moravu r. 1663, na to, �e Turci byli pora�eni r. 1664 a Morava tak zachránìna a �e lid na
Moravì spojil porá�ku Turkù, jejich� útoky rok pøed tím trpìl, s pomocí Panny Marie.
Balbín pak tuto tradici pøenesl hned obratnì na Hostýn a do dob tatarského vpádu k r. 1241
a pøidal ještì Jaroslava ze Šternberka. Dále Flajšhans ukazuje
na to, �e Balbín v knize hovoøí o Pannì Marii hostýnské.

Proti takovým tvrzením vystoupil zejména katolický prof. A. Neumann, kterému
nedalo ani mnoho práce ukázat, jak tuze se Flajšhans v této vìci plete. Tak jednak
Balbínovo dílo o událostech pojednávající bylo hotovo dosti dlouho pøed vpádem
Tureckým, imprimatur dostalo ji� 15. záøí 1663, Turci vtrhli na Moravu a� 6. øíjna tého�

i u povodòu sich Tatar lutých
kolébáše sì voj køìs�an støìdem,
úsilno sì drúce k siemu chlumku,
na nìm� Máti Bo�ia divy tvoøí.

„siem chlumcì“,
Jaroslav

„Stvoøil tak novou tradici.“
Diva Montis Sancti „Jsme na

poèátku mariánského kultu.“

V barokní dobì

zdní – jde o 17.století – k tomu však záhy dojdeme). Maria Panna „bleskometná“
zachránila køes�anské bojovníky pøe
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roku; navíc Flajšhans spojil událost z r. 1664 (bitva u sv. Gottharda, Turci pora�eni)
s knihou, hotovou u� r. 1663! A tak se Václavu Flajšhansovi podaøilo ušít si takový
z ostudy kabát, jaký na poli historie nebyl vídán od èasù Maxe Büdingera a jeho bubnù
(které prý Èeši v 11. století neznali). Spojovat vznik svatohostýnské povìsti a
mariánského kultu s díly jezuitských historikù není právì vìdecky š�astné, co� si uká�eme
pozdìji. Nyní projdeme základní témata, jimi� se musí zaobírat historie pøi rozboru

Tak je to tøeba místo konání. Na poèátku celého zpìvu se jmenuje Hostajnov, hora
nevysoká, na ní� Matka Bo�í koná divy. Potom následuje èást – námi pracovnì nazvaná –
„historický úvod“, která konèí sdìlením, �e Tataøi Pak
zaèíná èást hostýnská, kde køes�ané jako své útoèištì mají ten chlumek, na nìm� Matka
Bo�í koná divy, tedy jsme zpìt na Hostýnì.

Pochybnosti budí obvykle u� samo jméno hory – Hostajnov, proto�e by prý mìlo znít
jednoznaènì . Tvar z RK je pozdní a je ještì se sufixem . Zmínìný sufix, dosti
starý a velmi plodný, je zde pou�it zjevnì z dùvodù metrických, na tom vìru nic není,
námitky jsou zbyteèné. Co se pak týèe samotného tvaru , ji� Ant. Vašek a po nìm
mnozí jiní (vèetnì M. Komárka) poukazují naò jako na novotvar z 16. století (Hosteyn a
podobnì), navíc potom dolo�ený u Beckovského ve formì podle nìkterých vzal
padìlatel tvar z nìmeckých knih èi novin. My jednak mù�eme poukázat na to, �e jestli�e se
falzátor vyhýbal nìmeckým slovùm, tvarùm a jménùm, jak se RKZ nìkdy vytýká, tì�ko
by hledal jména v nìmeckých novinách; a jestli�e se u dotyèného falsaria projevuje také
„tendence k archaisaci“, co� se RKZ také vytýká, tì�ko by staré, dobøe dolo�ené
jen tak mìnil na Navíc autor celého Rukopisu královédvorského bezesporu
(a� u� si o pùvodu památky myslíme cokoli) znal staroèeštinu dostateènì na to, aby jen tak
od oka sázel do textu tvary z Beckovského (rok 1700!).

Vùbec je s podivem, �e „falzátor“ Hanka se v naší odborné literatuøe jeví jako podivný
šílenec, jakýsi schizofrenik, který ka�dý veršík èerpá odjinud a ka�dou chvilku projevuje
jiné „tendence“, to jak se právì komu hodí. Jak vidíme právì na pøíkladu , mìly
by to být „tendence“ velmi protichùdné, a to tak, �e o �ádných tendencích se v podstatì
nedá mluvit. Vidím tu jedinou tendenci: nikoli u Rukopisu královédvorského, ale u jeho
kritikù.

Výklad tvaru podává nejnovìji J. oukazem na doklad z r. 1378
(Hoštejn) a na skuteènost, �e tvary jako Pernštajn, Holštajn a jiné, obvyklé u� od
13. století, snadno mohly svést u� støedovìkého pisatele k utvoøení tvaru Hostajn.

Podle Královédvorského rukopisu je Hostajnov Podle nìkterých
autorù to svìdèí o tom, �e autor krajinu okolo Hostýna neznal. V návaznosti na
verš se øíká, �e skladatel našeho zpìvu zmátl Hostýn se
Svatým Kopeèkem u Olomouce. Hostýn má nadmoøskou výšku 736 metrù, Sv. Kopeèek
naproti tomu má jen 382 metrù a okolní krajinu mnoho nepøevyšuje, o nìjakých 140 metrù.

Pokud se jedná o tu polohu u Olomouce, je sice Svatý Kopeèek od zmínìné metropole
kousek a Hostýn podstatnì dále, ovšem skladba øíká jasnì, �e Hostajnov je ve vlasti, kde

Bojù
na Hostýnì.

„dodrachu sì lúto k Olomúcu“.

Hostýn -ov

Hostajn

Hostayn,

Hostýn
Hostain-ov.

Hostajnova

Hostajn

Jaroslava
„ve vlasti, kde Olomúc vévodí“

II.

hora nevysoká.

Enders , s p3)
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Olomúc vévodí, èím� se nepraví, �e je u Olomouce. Verš z úvodu se tedy mù�e
dobøe vztahovat na oba vrchy.

Jinak ovšem Svatý Kopeèek je poøád jen kopeèek, a autor RK má na mysli horu, by�
nevysokou. Na obranu vyjádøení básníkova mohli bychom uvádìt nadmoøskou výšku
jiných vrchù, od Hostýna nepøíliš vzdálených a z nìj viditelných, abychom ukázali, �e
Hostýn mohl být nazván horou nevysokou i pøi znalosti krajiny kolem nìj. Bylo by to
ovšem asi zbyteèné. V�dy� básník nebyl �ádný zemìmìøiè, oznaèení

je projevem jeho subjektivního vnímání tohoto vrchu. Pøedstavme si èlovìka,
který by celý �ivot zùstával pod Øípem – Øíp by mu byl bezesporu horou a horou vysokou,
proto�e z nedalekého okolí pùsobí velmi majestátnì. Ale kdybychom tohoto èlovìka
vyvezli tøeba do Krkonoš, byl by mu nadosmrti Øíp jen horou nevysokou. Stejnì je tomu
i s Hostýnem. Pokud nìkdy skladatel spatøil nìjaké skuteènì vysoké hory, tì�ko bude
o Hostýnì øíkat nìco jiného, ne� �e je to , proto�e Hostýn je hora
nevysoká. To je, myslím, ka�dému jasné a není tedy dùvod tvrdit, �e básník
krajinu a Hostýn neznal. A navíc je to v podstatì jedno, celé ty dlouhosáhlé diskuse
o znalosti krajiny a Svatém Kopeèku namísto Hostýna byly opìt jednou z tìch
pøísloveèných „holí“, kterou si, chcete-li psa bíti, v�dycky najdete.

Dále musíme upozornit, �e místùm, kde se v hostýnské èásti hovoøí o a
se musí obecnì vìnovat zvýšená pozornost. Zdá se toti�, �e v RK se obojí peèlivì

rozlišuje, na co� bralo zøetel jen málo dosavadních vykladaèù. Tak tøeba verš
(tady „tabor“ tatarský) se vykládal tak, jako kdyby Tataøi byli
rozlo�eni kolem Hostýna. Ale to není pravda – jak ukázal pomìrnì nedávno zejména
František Adámek, pro Hostýn se v básni u�ívá stále oznaèení Podívejme se
ještì jednou na ta místa. Nejprve verše 122–125 a pro srovnání verše 7 a 8:

V uvedeném pøípadì a také ve všech pøípadech neuvedených, kde je u�ito slova ,
myslí se tím jasnì útoèištì køes�anù, kde navíc Nejsme tedy na
pochybách, �e chlumek = Hostýn. Co je tedy chlum? Ten se naskýtá jen jednou, ve verši
148, který si musíme uvést v širším kontextu:

Kolkol
a� do nedozíráma daleka

vzvýš k chámovu stanu.

Tatarská jízda (proto�e „tabor“ zde, jak si uká�eme jindy, znamená tatarskou jízdu) se
hem�ila kolem chlumu a� do Kolem celého Hostýna by se hem�ili
stì�í a také jejich další útoèné akce ukazují, �e Hostýn nebyl Tatary obklíèen. Naproti

Jaroslava

Jaroslava „hora
nevysoká“

„hora nevysoká“
Jaroslava

„tabor sen
bì strašný kolkol chluma“

„chlumek“.

...i u povodòu sich Tatar lutých
kolébáše sì voj køìs�an støìdem
úsilno sì drúce k siemu chlumku, (hora) nevysoká, Hostajnov jéj imì,
na nìm� Máti Bo�ia divy tvoøí. Máti Bo�ia divy tamo tvoøí.

chlumek
„Máti Bo�ia divy tvoøí“.

Tabor sie rašný:

na rúèiech tu koniech vòu� hem�echu
nosúce na kopiech napíchané
hlavy køes�an

„nedozíráma daleka“.

chlumu
chlumku

chluman bì st(tatarský, -rjh-)
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tomu chánùv stan byl na vyvýšeném místì. Nejen�e je zøejmé, �e není Hostýn a tedy
ani chlumek, mù�eme jít spolu s Fr. Adámkem dále a domnívat se, �e básník zmínil vrch èi
vyvýšené místo, kde se nacházel chánùv stan (a tatarský chán sotva sedìl v kaplièce na
Hostýnì). Adámek upozoròuje, �e: (do nedozíráma daleka, -rjh-)

Tolik Adám �né, �e skladatel hostýnské èásti zpìvu mìl na mysli Chlum,
Bedlinu neb oba; a je jisté, �e nemyslel Hostýn. A tak se hezky ukazuje, �e
skladatel zpìvu znal krajinu docela dobøe, lépe ne�
– jeho kritici.

Jaroslav Mezník øíká:
Jsme sice pøesvìdèeni, �e ve skladbì

nejsou topografické nesmysly, ale to je teï vedlejší a skuteènì to není rozhodující.
O rozboru Mezníkovì se zmiòuji na tomto místì z jiného dùvodu. Praví se v nìm toti�:

My se spíše ptejme, kde je v RK napsáno, �e køes�ané a
ustupovali „støedem Tatarù“ k Hostýnu? A proè by si to vùbec mìl myslet autor skladby

, kdy� o Olomoucké bitvì se píše a� po líèení událostí hostýnských? A proè od
„první bitvy“ (u Olomouce) ustupovali, kdy� ji podle RK vyhráli? A patøí k dnešnímu
stavu poznání, �e se v literárních památkách ète, co tam není, a dìlá se zmatek tam, kde
nebyl? Dodejme, �e takovému vytváøení zmatkù se pokoušel zamezit u� Jaroslav Goll ve
svém Hist

Dalším problémem, jím� se zabývali historikové, jsou V
se hovoøí nìkolikrát o Zmínky o opevnìní na Hostýnì jsou podle Josefa Skutila
dalším hrubým anachronismem Královédvorského rukopisu a dokladem jeho padìlanosti
– valy na Hostýnì jsou toti� podle archeologických zjištìní velmi starobylé, prehistorické,
a v dobì tatarského vpádu u� dávno na Hostýnì byly. Námitku opakuje i J. Mezník.

Ovšem od té doby nìkteré vìdní obory zase pokroèily, naštìstí je to i pøípad
archeologie; od konce šedesátých let 20. století tak naše znalosti o opevnìní na Hostýnì
dovolují uèinit i jiné závìry. Informuje nás o tom i moravský archeolog Fr. Adámek ve své
zde ji� nìkolikrát citované práci ; kniha byla dokonèena r. 1987, pouèí
nás tedy o novìjším st

chlum

„Daleký rozhled
u Hostýna je mo�ný pouze západním smìrem do støedomoravské rozsáhlé roviny. Zde ve
vzdálenosti témìø 3 km od Hostýna u vsi Bílavsko malebnì vyènívá z roviny dnes zalesnìný
vrch Chlum (421 m) ... Mezi Chlumem a Hostýnem ... je u Slavkova kopec Bedlina (450 m),
vzdálený od Hostýna jen 1,5 km ... Chlum a Bedlina bývaly zvány lidovì Tatarské kopce."

„chlumem“
O velikých bojéch køes�an s Tatary

„Pro otázku, zda byla báseò sepsána ve 14. nebo 19. století,
nejsou tyto topografické nesmysly rozhodující.“

K první bitvì na Moravì došlo u Olomouce, køes�ané odtud ustupují „støedem
Tatarù“ k Hostýnu. Mezi Olomoucí a Hostýnem je vzdušnou èarou 40 km, obì
vojska by pøitom musela pøekraèovat øeku Beèvu. Proè se køes�ané „drali“ tak
daleko?

od Olomouce po olomoucké bitvì

Jaroslav

Jaroslavu
náspech.

Tataøi na Moravì

Výzkumy AÚ Brno od roku 1969 zpøesnily vznik, stáøí a zpùsoby konstrukce
opevnìní Hostýna.

Základní, nejspodnìjší èást fortifikace vznikla ve starší dobì �elezné v období
lidu slezsko-platìnických polí. V sedmém století pøed Kristem bylo temeno hory

valy na Hostýnì.

ek . Je tedy mo

orickém rozboru .

avu bádání :

4)

5)

6)
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obklopeno mohutnou hradbou, sestávající z komor z dubových a jehliènatých klád,
dosud výbornì zachovalých, vyplnìných kamením a hlínou.

Opevnìní bylo pøebudováno Kelty v laténském období 1. století, kdy do nìho
byla vestavìna oboustranná na sucho lícovaná zeï s jílovitou výplní.

Vrcholová, nejmladší a nejslabší vrstva náspu vznikla a� ve støedovìku.
Z údobí Velké Moravy byly nalezeny èetné èásti keramiky, také známé

z døívìjších pravìkých cest a staveb køí�ových zastávek, kromì nich sekery s ostny,
typická zbraò velkomoravských bojovníkù.

Pøítomnost Slovanù na Hostýnì po zániku Velké Moravy v 10. století dokazuje
keramika, její� èasovì další výskyt nále�í 11. a� 13. století a dalším stoletím
støedovìku. Tyto nálezy nejsou dokladem souvislého èetného osídlení, které
výzkumy nebylo dolo�eno,

Výsledkem nového archeologického prozkoumání mohutného opevnìní je
zjištìní nejhoøejší vrstvy støedovìkého pùvodu.“

„... o srubovitou døevìnou zeï ‚zakopanou‘ základem do pevného valového
podlo�í a v husté tmì køes�any vyplòovanou na místech, kde bylo tøeba. Z toho by
vyplývalo, �e zde stála pevnostní hradba u� døíve. ... Tataøi, nìkolikrát útoèící od západu
na Hostýn, mìli pøed sebou po zdolání svahù nejprve suchý pøíkop, za ním šikmý svah
tìlesa valu, s nevysokou døevìnou zdí na jeho vrcholu, tak�e opevnìný a na náspech
chránìný ‚chlumek‘ s kaplí byl nedobytný. ... Rekonstrukce a doplnìní døíve vzniklého a
porušeného náspu bìhem jedné noci bylo mo�né. ... Celková délka náspù je zhruba
1800 m, jestli�e byly ‚všudy‘ obsazeny obránci, tedy shromá�dìní vojsk a lidu dostaèovalo
k rekonstrukci náspù bìhem noci.“

„chrám starý
nekonsekrovaný“;

nýbr� jsou dokladem z dob, kdy Hostýn stával se
v neklidných dobách útoèištìm obyvatelstva ze širého okolí.

kaple

Odkazy na literaturu najde zvídavý ètenáø v citované knize. Dále si Adámek všímá právì
nahoøe uvedeného verše RK, kde se mluví o náspech zakopaných. Podle tohoto údaje se
jednalo:

Více u� o Hostýnském opevnìní nemusíme hovoøit.

Také víme, �e podle RK na Hostýnì stála – a ta je dùle�itá a tou se budeme zabývat
nyní. Její existence ve 13. (èi 14.) století byla nìkolikrát rùznými odborníky (zejména
V. Flajšhans) popøena. Zprávy o ní toti� nacházíme a� v 17. století, kladli tedy nìkteøí její
vystavìní a� sem. Nemusíme však chodit daleko pro doklady, �e kaple stála na Hostýnì
dávno, dávno pøed 17. stoletím. Informace o kapli pøinášeli ji� katoliètí historikové a
obránci RKZ v dobì meziváleèné, naposled tyto doklady uvádí Fr. Adámek ve své kní�ce,
odkud si i nìkteré uvedeme.

Roku 1633 píše faráø z Bystøice pod Hostýnem o tom, �e na Hostýnì je
r. 1641 jezuita Schmidl zase uvádí, �e na Hostýn putují poutníci ku

prastarému (antiquissimum) kostelu; matrika v Holešovì zase v poslední ètvrti 17. vìku
uvádí, �e kaple byla vybudována pøed více ne� 400 lety.

Jistì lze proti tìmto dokladùm namítnout, �e faráøi v 17. století tì�ko mìli patøièné
znalosti k tomu, aby dokázali urèit stáøí nìjaké architektonické památky. Ano – ale na
druhou stranu ještì tì�ší je pøedstava, �e faráø z roku 1633 by nepoznal, �e kostel je
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vystavìn nedávno, a mìl by jej za starý, jezuita r. 1641 by dokonce u�il spojení
tedy prastarý chrám. Lidé v 17. století sice nebyli kovaní

v dìjinách stavebnictví, ovšem také nebyli tak zabednìní, aby nepoznali, který chrám je
„prastarý“ a který byl postaven pøed pár lety. U� jenom kvùli uvedeným tvrzením
tehdejších duchovních je smìšné tvrdit, �e kaple tehdy nebyla stará, ba prastará.

Dále: Roku 1650 koupil panství hrabì Jan Rotal a nechal kostel rozšíøit a upravit. Jeho
sekretáø pøi tom uvádí, �e chrám byl

co� si lze také tì�ko pøedstavit u novostavby. Podobných zpráv bychom nalezli
nìkolik – a skuteènost, �e o kapli se zaèíná psát v 17. století, je logickým dùsledkem
obnovené a velmi zintensivnìné katolické zbo�nosti a mariánského kultu. A ne� necháme
kapli kaplí, upozorníme ještì na jednu vìc: Prameny barokní doby se jednoznaènì shodují
v tom, �e kaple byla naproti tomu
zpìv RK poèítá s kaplí u� a její vystavìní

To je skuteènost nedozírného významu.
Dále tu máme , další ze sporných bodù. Napsalo se toho o nìm

mnoho, nás bude zajímat zejména skuteènost, �e ve zpìvu RK o bojích s Tatary není nic
o nìjakém zázraèném prameni, je zde jen který na Hostýnì
pochopitelnì vyvìrá od nepamìti. Tvrdit, �e slova
„nepochybnì souvisejí“ s barokním pojetím zázraèného, léèivého pramenu, je krajnì
opová�livé a je smutné, �e tak èiní jeden z posledních vykladaèù RK a dokonce tím
reprezentuje „dnešní stav poznání“. Barokní autoøi byli zajedno v tvrzení, �e pramen na
Hostýnì vytryskl zázraèným zásahem Panny Marie – v RK je pramen pouze
hojným deštìm po období sucha, co� �ádný zázrak není. Spory o to, v které dobì se
o prameni hovoøí jako o zázraèném, jsou zde pro nás nezajímavé.

Hostýnská èást obsahuje také nìkolik zmínek Je sice
pravda, �e v období rekatolisace èeských zemí se mariánský kult rozmohl snad a� pøíliš;
ovšem není dùvod tvrdit, �e mariánská úcta okolo Hostýna je pozdního data. U� od èasù
Velké Moravy a poèátkù køes�anství v Èechách jsou projevy úcty k Pannì Marii (vèetnì
zakládání kostelù) velmi hojné a typické jsou právì pro støedovìk a jeho ideál rytíøství.
Praví-li tedy RK, �e na Hostýnì Matka Bo�í koná zázraky, �e je jí tam zasvìcena kaple a �e
se k ní zoufalí køes�anští bojovníci modlí, není na tom nic divného, podezøelého ani
„nestøedovìkého“.

Kaple u� tu stojí, pramen není zázraèný a je pouze ob�iven deštìm, vùbec celá zázraènost
události spoèívá v RK v tom, �e pomoc pøijde po modlitbì køes�anských bojovníkù, co� je
bì�ný støedovìký motiv. Jaroslav Goll vytýkal tomuto rukopisnému podání „novovìký
racionalismus“. Proè? Jednak má-li být skladba souvìká, tì�ko bude líèení jiné, tì�ko
v nìm bude ménì „racionalismu“. Pøistupují i dùvody literární, �ánrové – v hrdinské epice
bývá zvykem, �e si hrdina musí pomoci – a� na výjimky – víceménì sám, musí mu být
ponechána volná ruka; na druhou stranu je pravidlem, �e jednání skuteèného hrdiny, jak
bychom dnes øekli „klaïasa“, je v souladu s vùlí bohù èi Boha. (Nejnovìji je této
problematice vìnována kapitola v Endersovì odkazujeme tedy
zvídavìjší ètenáøe tam.) Tak je tomu i v – pomoc „shora“ sice pøišla, ovšem jen

„antiquissimum templum“,

„nìkolikrát pøistavován, tím znetvoøen a na
spadnutí“,

vystavìna na památku zázraèného vítìzství nad Tatary –
pøed tatarským vpádem neklade do souvislosti

s vítìzsvím nad Tatary.

„pramen chlumský“,
„Máti Bo�ia divy tamo tvoøí“

ob�iven

Jaroslava

Estetickém
Jaroslavu

pramen na Hostýnì

o mariánské úctì.

Hostýnská událost jako celek má v RK velmi daleko k podání barokních dìjepiscù.

rozboru7),
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korunovala pøedchozí úsilí bojovníkù a odmìnila jejich zbo�nost. Hostýnská èást je vùbec
svým zpùsobem „výchovná“, staví do popøedí ctnosti køes�anského rytíøe (napøíklad
mocné ) a „kauza
pramen“ je toho souèástí. A je to, mimochodem, velmi, velmi „støedovìké“.

A všimnìme si drobného rozdílu – o vítìzství nad Tatary je
pomoc vyšší moci daleko nejzøetelnìjší a nejmasivnìjší z celého Rukopisu
královédvorského. „Pohanský“ Èestmír toliko konstatuje, �e

a obìtuje jim; v „pohanském“ nalezneme jen zmínky o vìrnosti
domácím bohùm, ale o nìjakém pøímém zásahu není øeèi; v je ji� pøímá pomoc
nepochybná. Zajímavý doklad toho, �e s „pohanským duchem“ nìkterých skladeb RK to
není zas tak horké, naopak akcentovány jsou zde prvky køes�anské a navíc typicky
v , skladbì èasovì poslední.

Jak ji� bylo øeèeno, Jaroslav Goll si styl podání RK vysvìtloval „

, zatímco dle Jaroslava Mezníka
(dùrazy v citaci ode mne); máme-li brát oba pány

vá�nì, a jejich nekompromisní formulace nás k tomu nabádají, dozvíme se, �e baroko
vynikalo moderním racionalismem. A pokud se to nìkomu nelíbí, pak není „nezaujatý
pozorovatel“. Vida.

Jak se to tedy má s pùvodem povìsti u barokních uèencù?
Zajímají nás zejména a Podivuhodné pokusy pøipsat vznik

(tj. vymyšlení) povìsti Balbínovi jsme u� vidìli, a také jsme vidìli, jak neslavnì takové
kejkle dopadly; jako hlavní podezøelý dnes zùstává Crugerius. Budeme se dr�et Jaroslava
Golla, který má za to, �e Naproti tomu odmítneme zcela
teze nìkterých historikù (Novotný, té� Flajšhans) èi spisovatelù (Ivanov) o tom, �e povìst
si jezuité vymysleli dokonce ze zištných dùvodù, aby mohli z poutníkù tahat peníze.
Takové domnìnky spíše ne� o historické skuteènosti vypovídají pomìrnì zøetelnì
o charakteru tìch, kteøí je pronášejí, ovšem to u� není pøedmìtem naší práce. Kde se tedy
povìst v 17. století vzala a jak souvisí s verzí Rukopisu královédvorského, hlásícího se do
14. století?

Ústní tradice je sice schopna zachovat mnohé dùle�ité informace po mnohá staletí,
ovšem nikdy ne pøesnì, skuteènì by bylo tì�ko pøedpokládat, �e se povìst dr�ela v té
formì, jak ji zachytili jezuitští uèenci, od dob tatarského vpádu. Spíše se zdá
pravdìpodobné, �e tito uèenci lidové, zmatené povìsti zasadili do konkrétní historické
doby. Povìstí o (zázraèných) zachránìních bylo mnoho, mnoho bylo i tìch, které se vázaly
k tatarskému vpádu.

Tak tøeba povìst I o tu se rozpoutala bitva mezi
A. Neumannem a J. Šebánkem. Jezuita Tanner r. 1660 vyslechl povìsti místního lidu,
podle nich� ukrutní pohané, „èerné vojsko“, vtrhli do údolí a chtìli na Kotouè (jezuity hora
pøejmenována na Olivetskou, tak i u Tannera) zaútoèit; v noci okolní obyvatelé rozkopali
hráze okolních rybníkù a nepøátelské le�ení zaplavili; „èerné vojsko“ potom odtáhlo.

„mrzkost jest poroba Hospodinu, høích v porobu samochtiec dáti šíju!“

v køes�anském zpìvu

„bozi chtìjú stepati
Vlaslava“ Záboji

Jaroslavu

Jaroslavu

, který vùbec básním RK oproti opravdu støedovìkým moderního rázu
dodává“ „pro nezaujatého pozorovatele je

která se zde líèí“

povìst si Crugerius nevymyslel.

moderním
rationalismem

zøejmý
barokní pùvod povìsti,

Balbín Crugerius.

o událostech na hoøe Kotouè.
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Matìj Tanner potom dal povìst do souvislosti s Tatary (èi spíše v této souvislosti u� povìst
vyslechl, oznaèení „èerné vojsko“ o tom dobøe svìdèí) a zaøadil k roku 1253 (chybnì,
mínil samozøejmì tatarský vpád a zase jej zmátl s kumánským). Mnozí zase tvrdili, �e si
povìst vymyslel Tanner nebo �e ji pøetvoøil k nepoznání (Flajšhans jako tradiènì operoval
s rokem 1663 a tehdejšími tureckými nájezdy, se stejným ovšem úspìchem jako v pøípadì
Balbínovy knihy, viz výše); doklady historické vìrohodnosti opìt snesl Fr. Adámek

tedy tam.

Jedna z takových povìstí se zjevnì vázala i k Hostýnu;
A, co je ještì divnìjší – jak to, �e o ní píší a� barokní

uèenci? Na Hostýnì stála stará kaple (o ní� jsme psali výše) zasvìcená Matce Bo�í,
udr�ela se souvislost s mariánskou úctou; je tam pramen – udr�ela se tedy i informace
o významu tohoto pramene; byly tam patrny valy (o tom té� výše), udr�ela se tedy
i povìdomost o opevnìní køes�anù. Hmotné památky (valy, kaple, pramen) nemusejí
pøece být pøíèinou vzniku povìsti – spíše mohou být pøíèinou toho, proè povìst pøetrvala
staletí. Hmotné památky se staly jakýmsi „nosièem“ povìstí a díky tomu povìst vydr�ela.
Byla to jen

Nebyl k tomu toti� dùvod. Kronikáøi ji neznali, leda by se narodili pod
Hostýnem, a i kdyby, nezajímala je.

kritici pravdu; byla to nenápadná povìst podobného ra�ení, jako ta o hoøe Kotouè; a ani
jednu si nevymysleli jezuité, ani Crugerius, ani Tanner; ti povìsti jen uvedli do patøièných
dìjinných souvislostí.

Rukopis královédvorský podává události tak, jak se mohly docela dobøe pøihodit, nebo
jak se o nich mohlo vyprávìt tøeba ve 14. století; nejsou tu prakticky zázraèné prvky, kaple
(mariánská, proto se køes�ané modlí k Matce Bo�í) u� stojí a pramen dávno tryská
– zásadní rozdíl od povìstí barokních, kde kaple a pramen poèínají svoji existenci a�
v souvislosti se zázraèným zásahem Panny Marie.

Události hostýnské a jejich líèení v RK jsou velmi dùle�ité nejen pro posouzení
pravosti èi nepravosti zmínìného manuskriptu, ale i pro informace o tatarském vpádu,
o hodnotì povìstí, o kvalitì pobìlohorského dìjepisectví atd. Proto je nanejvýš dùle�ité,
aby se hostýnskou povìstí nìkdo zabýval a aby to byl nìkdo nestranný; doufejme, �e se
nìkdy najde.

A my se sejdeme pøíštì nad poslední èástí našich pøíspìvkù k rozpoznání
z Rukopisu královédvorského.

Dùle�ité je, �e podobných povìstí, jako je ta
o Kotouèi, bylo zjevnì daleko více.

a jak je mo�né, �e se uchovala
informace snad a� ze 13. století?

Zde stojíme na poèátku povìsti, která se
v blízkém okolí Hostýna díky scenerii dochovala a� do 17. století, aby byla oprášena
v pozmìnìné formì horlivými katolíky.

Jaroslava

povìst místní, jedna mezi mnohými, proto dlouhou dobu nebyla
zaznamenána.

Je proto logické, �e záznam povìsti máme a� z doby,

v citovaném díle, odkazujeme

Barokní uèenci povìst nalezli, proto�e hledali, a tvrdit, �e si ji
vymysleli, proto�e ji potøebovali, je postup vìdecky neoprávnìný.

Povìst asi dlouho nebyla spjata s nìjakými masovými projevy lidové zbo�nosti – to by
o tom skuteènì musely být záznamy z doby dávno pøed 17. stoletím, a ty nejsou, zde mají

kdy byl o podobné zájem.
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Rukopisy královédvorský a zelenohorský.
Dnešní stav poznání. Red. M. Otruba.

, øada C – Literární
historie, 13/14, 1968/1969

Sborník
Národního muzea v Praze

,
Tataøi na Moravì.

Jazykovìdný rozbor Rukopisu
Královédvorského a Zelenohorského a dalších
staroèeských textù s nimi spojovaných.

op. cit.
Historický rozbor básní Rukopisu

králodvorského: Oldøicha, Beneše Heømanova a
Jaroslava.

op. cit.
Rukopis Zelenohorský a Králové-

dvorský. Vznik, styl a básnická hodnota
staroèeské orální poesie.

Jaroslav. Báseò rozpravná od H. V. Tùmy.
D M

Rukopisy královédvorský a zelenohorský byly inspirací malíøù, sochaøù i spisovatelù,
pøedevším svými národními tématy a velikostí myšlenek. Konkrétní umìlecké prostøedky
rukopisù, napøíklad formule, formulové obraty, stavba veršù, jsou natolik spjaty se �ánrem
hrdinské epiky, �e se nedoèkaly širšího vyu�ití v literárních dílech. Básníci pøejímali
z Rukopisù jednotlivá slova (varyto, luna, ladný) nebo napø. jmenné tvary pøídavných
jmen (K. H. Mácha: srov. rukopisné srv. ).

Existovaly však i ojedinìlé pokusy napodobit vìrnì formu rukopisných zpìvù. V útlé
kní�ce , jejím� autorem je Hanuš Vìnceslav Tùma ,
nalezneme básnickou skladbu, která napodobuje RKZ a� k formulím a veršové stavbì.
Pøesto pronikly do básnì prvky Rukopisùm cizí, a� ji� z autorova pøání zaøadit do básnì

nebo z nedokonalého poznání stylu RKZ.
Báseò poèíná tesknìním zamilovaného jinocha Jaroslava pod hradem, kde udatný rytíø

Lev støe�í svou krásnou dceru. Jaroslav nemù�e dívku získat, proto�e j

ANA ENTZLOVÁ

„stíny modra nebe“, „tamo k modru vrchu“,

Jaroslav. Báseò rozpravná

„èeho naše doba vy�aduje“,

1)

2) 3)

e z chudého rodu.
Rozmlouvá se svým starým otcem, který prudce odsuzuje hrdé pány, zapomínající na
rovné právo a na staré dobré mravy. (I v tom se báseò liší od RKZ, které neznají „tøídní boj“
nebo sociální napìtí mezi šlechtou a prostým lidem.) Brzy se rytíø Lev se svou dru�inou
i Jaroslavem vydávají na váleènou výpravu krále Otakara proti Uhrùm. Opuštìná dívka
tou�í po milém Jaroslavu. Z rozsáhlého popisu se dozvídáme prùbìh bitvy s Uhry, v ní�
Èechové slavnì zvítìzí. Jaroslav se však z bitvy nevrátil. Vrací se a� po roce jako potulný
pìvec, pìje o lásce a vypráví o svém hrdinství. Na závìr se dává poznat a rytíø Lev je
natolik dojat, �e svoluje ke sòatku své dcery s hrdinou.

Na ukázku nìkolik veršù z úvodu básnì, ve kterých rozeznáváme slovní spojení
z básní RKZ, ale i „nerukopisný“ romantismus:



Bystrý orel v oblacích létával, Aj ty lese širý, v tobì jáz létávach

pøed ním hrùzou skrývalo se ptactvo; lútý ostøie� bystro létá za ptactvem

vítìzný jun zlámal mnohé kopí døìvce oba zlámasta

v boji horkém, celý krví zbrocen: Jaroslav ves ve krvi s oøem sbrocen

Orel krotký jako holubice,

jinoch smutný jako svadlá rù�e, pomrzavši usvìdla

vítr pohrává mu kadeøemi,

bìduje a naøíká si smutnì. bìduje i naríkaje mútno

(Zbyhoò: )

(Záboj: )

(Ludiše: )

(Jaroslav: )

(nepøirozené pøirovnání, není v RKZ)

(Ró�e: )

(romantický novodobý obraz)

(Libušin soud: )

Uveïme další romantické obraty, kterých si moderní autor cenil, ale „padìlatel RKZ“
se takovým obratnì vyhnul:

.
Jak ji� bylo naznaèeno, báseò H. V. Tùmy má spoleèensko-kritickou tendenci, autor

bojuje svým perem za urèité ideje, co� je zjevné napø. ve verších:

Vlastenectví Rukopisù však není zalo�eno na protinìmeckých proslovech, písnì
Rukopisù jsou oslavné, opìvují hrdinské èiny v boji proti cizincùm. Pìvec líèí obrazy,
které si posluchaèi pøedstavují, usiluje o názorné zachycení obrazu i zvuku, nikoli o hesla
typu

Modernost Tùmovy básnì Jaroslav se projevuje i v drobnostech:

Ve starých hrdinských zpìvech, kdy� mluví dùle�itá osoba, rozumí se samo sebou, �e není
pøekøikována. Libuše v RZ nezjednává ticho v soudní síni, co� dnes nesmí chybìt
v �ádném filmu s tematikou soudu. Zajímavé je vyjádøení hluènosti v Ludiši a Luboru.
Slavnostní hostina je oznaèena jako , kní�e ovšem promluví k pánùm,
ani� by je musel ztišit, a po jeho øeèi Pøi turnaji ani pøi jeho slavnostním
závìru nezní jásot lidu, ale jen oficiální

První vydání básnì Hanuše Vìnceslava Tùmy bylo rozebráno témìø ve tøech nedìlích.
Autor uvedl své dílo slovy:

„bílé èelo v mu�nou ruku vlo�il“; „andìl pomsty píše Otakara
v knihu zlatou písmem nehynoucím“; „a to modré oko èarovnìjší, které touha z dáli
uvidìla“; „slza lásky perla srdce ctného“; „èlovìk v myšlenkách je velikánem, ale
slabochem je v skuteènosti“; „kde je láska, tam je domov pìvcù“

Od západu chladný mráz zavanul,
spálil nám ty krásné otcù mravy,
a na hrobì jejich zkvetl koukol
z krajin cizích, vlasti zašumavské!

„národ èeský sahá k svaté zbrani“.

Ká�e rytíø sboru pomlèeti,
takto mluví k šedivému starci:

„hodovánie hluèné“
„pøìtr�e sì ticho“.

„hlahol trub i kotlóv“.

„Podávám tímto do veøejnosti starší práci, o její� vadách sám
jsem pøesvìdèen; avšak mám za to, �e pøece nezasluhuje prostého zavr�ení a soudný
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ètenáø pozná, kam jsem pøi skládání básnì té smìøoval: vpraviti se toti� do formy i obsahu
našeho ‚Rukopisu‘ a pracovati na základì domácím skrovnými svými silami.“ Aèkoli dílo
bylo psáno s velkým úsilím i s poetickým vzletem, nedosáhl autor velikosti Rukopisù a
ukázal tím, jak tì�ké je napodobit mistrovské dílo, i kdy� je vidíme pøed oèima a �ivì
poci�ujeme.

Poznámky
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Praha,

Èeskoslovenský spisovatel 1967, str. 13–56.

2. Tùma, H. V.:
2. vydání. Praha, Fr. A. Urbánek 1873, 56 str.

3. Nesmìrák, K.: Tùma, Baar a Rukopisy.
VI/2 (1. prosince

2002), str. 41–42.

Realita
slova Máchova. Sborník pojednání.

Jaroslav. Báseò rozpravná.

Zprávy
Èeské spoleènosti rukopisné

98 Zprávy Èeské spoleènosti rukopisné VI/4

Rukopisy, náhrobky a „profesionalita“ novináøù
K NAREL ESMÌRÁK

V roce 2000 vyšel v èasopise zajímavý èlánek , vìnovaný èinnosti Jaroslava
Achaba Haidlera, který se zabývá dokumentací a mapováním �idovských høbitovù
v Èeské republice . V èlánku mne zaujala, lépe øeèeno šokovala, následující pasá�
– cituji:

Nebylo mi samozøejmì vùbec jasné, proè by to tzv. padìlatelé RKZ vùbec dìlali. Jak
známo v celých Rukopisech není ani jediná zmínka o �idech èi �idovském osídlení Prahy.
Ale i kdyby tomu tak bylo, písnì Rukopisù popisují události starší ne� 14. století, tedy
náhrobek èi dokonce náhrobky ze 17. století jsou pro otázku autenticity RKZ zhola
zbyteèné. Koneènì, zprávy o �idech v Èechách jsou bezpeènì dolo�eny u� z 10. století
(Raffelstettenský celní øád, zpráva Ibrahíma Ibn Jakuba). A pokud se t ká náhrobkù, jsou
�idovská pohøebištì v Praze známa u� ze 13. století, nejstarší zachovaný náhrobní kámen
z roku 1439 patøí rabbimu Abigdoru Karovi

Jediné mo�né øešení celé záhady jsem spatøoval v zamìnìní RKZ s tzv. Ramschakovou
kronikou, falzifikátem z 19. století a jakousi paralelou Rukopisù v pra�ské �idovské
literatuøe . Dotazoval jsem se autora èlánku Davida Daniela dopisem, ale odpovìdi se mi
nedostalo.

Reflex Achab

„Stalo se mu také, �e pøi pátrání objevil náhrobek z poèátku sedmnáctého století a
pova�oval to za velkou vzácnost. A� po konzultaci s odborníky se zjistilo, �e jde
o falzum, které mìlo dolo�it jiný èas �idovského osídlení. Kdy� vznikaly Rukopisy
královédvorský a zelenohorský, padìlatelé si prý dali práci i s tím, aby donesli
falešné náhrobky na nìkteré �idovské høbitovy u Prahy – aby dolo�ili, �e �idovské
osídlení v Èechách bylo daleko døív ne� v skuteènosti.“

2)

3)

4)

1)

e

ý

.

1)
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Kdy� vyšel v roce 2002 další èlánek o èinnosti Jaroslava Achaba Haidlera
i s uvedením jeho pùsobištì, smìøoval jsem dopis s mými pochybnostmi a nejasnostmi
k èlánku v Reflexu pøímo jemu. Obratem jsem obdr�el dopis, jím� se všechno rázem
osvìtlilo . Jako obvykle má celý zmatek na svìdomí novináø – v konkrétním pøípadì pak
David Daniel – který si pøi rozhovoru s panem Haidlerem dìlal pravdìpodobnì ne pøíliš
dùkladné poznámky a nenamáhal se pak ani s ovìøením údajù svého èlánku, nato� pak
s jeho autorizací.

Skuteèný pøíbìh náhrobku (jednoho, tedy nikoliv náhrobkù, jak se praví ve zmínìném
èlánku) nemá s Rukopisy ani jejich tzv. padìlateli vùbec nic spoleèného. Skuteèností je, �e
pøi prùzkumu �idovského høbitova v Kosovì Hoøe nedaleko Sedlèan nalezl Achab Haidler
me i témìø výhradnì �ulovými náhrobky z poèátku 18. století jediný èedièový náhrobek
datovaný asi 1617. Po konzultaci s odborníkem Jiøím Fiedlerem se ukázalo, �e náhrobek
bude patrnì moderní falzum nìjakého místního regionálního badatele, tou�ícího posunout
ataci �idovského osídlení v Kosové Hoøe.

Za celým pøípadem stojí tedy jen novináøská neserióznost, bohu�el jen podporující
neblahou povìst Václava Hanky jako „geniálního falzátora“.

5)

6)

z

d
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�idovské mìsto pra�ské.

Zprávy Èeské
spoleènosti rukopisné

Mladá fronta Dnes

soukromé sdìlení
http://www.chewra.com

Pavel Tigrid v mých vzpomínkách
J U

Poslední srpnový de nèil pozemské bytí významný kulturní èinitel Pavel
Tigrid.

Prvnì jsem se seznámil s jeho aktivitou nìkdy v roce 1974. Dostalo se mi do rukou jeho
se zajímavým èlánkem Vojtìcha Mastného o Eduardu Benešovi a odsunu

Nìmcù. Jmenovalo se to
Další setkání se datuje do doby po listopadu 1989. Obrátil jsem se na jeho

nakladatelství se �ádostí, aby vydalo Endersovo kritické vydání Rukopisù. To ještì sídlil
v Paøí�i a tak se kontakt konal telefonicky a ješte ne pøímo s Tigridem. Prostøedníkem tu
byla paní Tigridová, která mi nakonec sdìlila, �e s vydáváním literatury u� pøestávají.

IØÍ RBAN

Svìdectví
Benešovy rozhovory se Stalinem a Molotovovem.

n tohoto roku uko
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Kdy� v roce 1994 vyšly ve Sborníku Národního muzea tiskem Protokoly o zkoumání
Rukopisù Ivanovovým týmem, obrátila se Èeská spoleènost rukopisná na ministra
kultury, jím� v té dobì byl právì Tigrid, následujícím dopisem:

Praha, 21.6.94
vá�ený pan
Pavel Tigrid,
ministr kultury ÈR

Vá�ený pane ministøe,

Èeská spoleènost rukopisná, jejím� posláním je øešení sporných otázek kolem
Rukopisù, si Vás dovoluje upozornit na záva�né skuteènosti, spojené s nedávným
vydáním Protokolù o zkoumání RKZ a nìkterých dalších rukopisù z knihovny
Národního muzea a po�ádat Vás o sdìlení oficiálního stanoviska.

Obracíme se na Vás, jako�to kompetentního èinitele i pøes to, �e z tištìných
Protokolù byla odstranìna dùle�itá úvodní pasá� o tom, �e k hmotnému prùzkumu
Rukopisù bylo pøistoupeno na �ádost Ministerstva kultury. Domníváme se, �e tato
redakèní úprava textu Protokolù nemù�e v �ádném pøípadì sejmout z Ministerstva
kultury zodpovìdnost za øádné informování naší veøejnosti o výsledku hmotného
prùzkumu Rukopisù, provádìném v letech 1967–1971 v Kriminalistickém ústavu.

Záva�né nedostatky v informování veøejnosti spatøujeme v tìchto bodech:
1. Podstatnou souèástí informací o výsledcích hmotného prùzkumu Rukopisù jsou

samozøejmì vlastní Protokoly. Byly vydány tiskem ve Sborníku Národního
muzea (øada C, svazek XXXVI). Na veøejnost se dostaly poèátkem tohoto roku.
Jejich obrazová èást je proti originálùm redukována zhruba o 80 %, tak�e
tvrzení v Protokolech uvádìná nelze kontrolovat a Protokoly nelze hodnotit.
Redukován je i text. Sice ménì, ale nikoli o nepodstatné èásti.

2. Nedílnou souèástí ka�dého prùzkumu je i oponentní posudek. V pøípadì
Protokolù RKZ nechybí, ale zveøejnìn nebyl. Patrnì je Vám známo, �e text
Protokolù, sestavený za asistence spisovatele Ivanova byl podroben
oponentnímu øízení v Kriminalistickém ústavu v roce 1975. Posudky desíti
odborníkù vyznìly vìtšinou odmítavì k závìrùm Protokolù. Byly shledány
zásadní nedostatky v metodice i v interpretaci nìkterých zjištìní. Postoj
dnešních oficiálních institucí k této oponentuøe nebyl naší veøejnosti nikterak
sdìlen. Zveøejnìna nebyla ani další oponentura z roku 1992, iniciovaná
øeditelem Národního muzea.

3. Místo vydání oficiálního stanoviska k Protokolùm a k oponentuøe
Kriminalistického ústavu z roku 1975, organizuje Národní muzeum pøednášky
pro spisovatele Ivanova, jen� zmínìnou oponenturu bagatelizuje.
Fragmentální vydání Protokolù, zamlèení oponentního stanoviska a oficiální
podpora dezinformaèní kampani spisovatele Ivanova je smutným svìdectvím
o souèasných pomìrech v naší zemi.
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Proto�e vìøíme, �e se tak nedìje s Vaším vìdomím, �ádáme Vás zdvoøile
o zjednání nápravy v otázce objektivního informování naší veøejnosti o výsledcích
posledního hmotného prùzkumu Rukopisù.

S projevem úcty
Ing. Jiøí Urban, jednatel
Èeská spoleènost rukopisná

Lidi lidem

Literární noviny

Ministerstvo pak poskytlo svolení k publikování dosud utajovaných materiálù a
pøispìlo i finanèním obnosem.

Potìšení z osobního setkání se nám dostalo na neopakovatelné výstavì
v listopadu 1994. V doprovodu Jiøího Dienstbiera a dalších si ministr se zájmem prohlédl
naší expozici a pronesl podivení nad nekoneèností sporu. Myslím, �e jsem se

dlouho potrvá. Mìl jsem za potøebné pøipomenout problémy s vydáváním Protokolù
Ivanovovy komise, do nich� bohu�el musel být zata�en dokonce ministr.

Poslední setkání mi zprostøedkovaly , které jsem u� dlouho nemìl
v ruce, ale náhoda tomu chtìla, �e mi po dlouhé pauze padly do rukou zrovna ty, v nich�
Tigrid polemizoval s Jakubem Patoèkou o zrovna tìch zále�itostech, s nimi� jsem pøišel do
bli�šího kontaktu skrze Tigridovo Svìdectví pøed mnoha lety.

Na Tigridovu pøímost a porozumìní, jako� na pru�nost práce Ministerstva kultury pod
jeho vedením, kdy se øešily delikátní vìci a �ádný dopis se neztratil, vzpomínám rád a
s úctou k osobnosti velkého formátu.

tehdy
vyjádøil v tom smyslu, �e pokud se bude spor øešit tak jak se dìje dnes, �e to vskutku ještì

Za Mojmírem Otrubou
J U

ovou) sta�, dotýkající se literárnìvìdné
problematiky RKZ.

Kromì toho je autorem úvodu ke Sborníku, v nìm� naznaèil souvislost mezi první
èástí Sborníku vydanou v roce 1969 a pøipravovanou druhou èástí, která mìla zpracovat
problematiku Rukopisù ze stanoviska pøírodovìdného.

Nìkteøí pamìtníci dob, kdy se èasto skloòovala hesla jako „racionální“, „integrovaný“
a „komplexní“, byli udiveni, �e v systému centrálního øízení nebyla rekapitulace poznání
Rukopisù provedena komplexnì údy Akademie vìd, ale �e hmotný prùzkum byl provádìn

IØÍ RBAN

Dne 8. èervna tohoto roku opustil tento svìt Mojmír Otruba (nar. 18.9.1923).
Encyklopedie ÈSAV z roku 1986 ho charakterisuje jako badatele, zabývajícího se zejména
J. K. Tylem a Bo�enou Nìmcovou a ani nepøipomíná, �e Mojmír Otruba stál dlouhá léta
v èele Ústavu pro èeskou a svìtovou literaturu.

Zájemci o rukopisnou problematiku ho pojímají jako hlavního pøedstavitele oficiální
vìdy v rukopisné kauze a nikoli bez pøíèiny. Otruba je uveden jako redaktor Sborníku ,
v nìm� zpracoval (spoleènì s M. Øepk

1)
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mimo pùdu ÈSAV s podporou externích zájemcù. Z projevù Mojmíra Otruby se veøejnost
nedozvìdìla, jestli byly zva�ovány i jiné mo�nosti. Odpovìï na tuto otázku podal
spisovatel Ivanov, kdy� napsal, �e v Kriminalistickém ústavu mìli nejlepší pøístroje.

Zdá se, �e zamìøení na literaturu 18. a 19. století nedovolilo Otrubovi docenit pohled
na Rukopisy prizmatem nových poznatkù o zákonitostech orální poezie, jak nám je
pøiblí�il Enders . Otrubovo pøijetí moderní rukopisné literatury, známé z Literárních
novin , se nevyznaèuje potøebným badatelským klidem a pøekvapilo svou ideologièností
a bojovností.

Nicménì jakési náznaky smíølivìjšího stanoviska mù�eme u Otruby také nalézt. Snad
nejpøímoèaøeji se vyslovil ve Sborníku na str. 112 k problému paralel, co� mù�eme
pova�ovat za dost záslu�né:

2)

3)

1)

Paralelám RK s èeskou i cizí literaturou se pøikládal nìkdy nadmìrný význam pro
dùkaz padìlanosti. Byla dokonce vyslovena domnìnka, �e „skuteèné vyøešení
sporu stane se pouze studiem paralel RK s literaturou starší a novìjší“
[V. FLAJŠHANS, 1912: 634]. Odpùrci provozovali a� bezúèelnou
„Parallelenjägerei“ [J. B. ÈAPEK, 1938: 1004], a pokud ze všech shod vyvozovali
pøímé závìry o pøevzetí, poskytovali tím látku k oprávnìným námitkám: Kdyby mìli
falzátoøi èerpat pøi skládání RKZ ze všech spisù, k nim� paralely odkazovaly, musili
by pracovat s ohromnou øadou pramenù a pracovní postup takové kontaminace èi
mozaikového skládání rùznorodých útr�kù je prakticky nepøedstavitelný pøi
výsledku, jeho� bylo dosa�eno.

Poznámky
1. Rukopisy královédvorský a zelenohorský.

Dnešní stav poznání. Red. Mojmír Otruba.
, øada

C – Literární historie, 13/14, 1968/1969.
2. Enders, J.:

Praha, Neklan 1993.

3. Otruba, M.:

(Pøepis dostupný na:

.)

Sborník Národního muzea v Praze

Rukopis Zelenohorský a Králové-
dvorský. Vznik, styl a básnická hodnota staro-
èeské orální poesie.

Pravé kontra nepravé Rukopisy
– a co dál? 3, 1992, è. 34
(20.–26.8.1992), str. 4.

Literární noviny

http://kix.fsv.cvut.cz/~urban/r/projevy/
otruba.htm

Pøíloha – Publikace Mojmíra Otruby k problematice RKZ
(sestavil J G )

• Otruba, M.

AROSLAV AGAN

: Ètyøi glosy pøed novou cestou RKZ. In: Pøebásnil
Kamil Bednáø. Praha, SNKLU 1961, str. 113–123.

• : Poezie, mýtus a hodnota (Konkretizace a estetické hodnocení Rukopisu královédvorského).
16, 1968, è. 4, str. 357–392.

• Øepková, M.: Literárnìvìdná kritika RKZ. In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský.
Dnešní stav poznání. Red. Mojmír Otruba. , øada C – Literární historie,
13/14, 1968/1969, str. 83–146.

• Otruba, M.: Literární vìda. Recenze knihy Dolanský, J.: Neznámý jihoslovanský pramen RKZ, Praha,
Academia 1968. 2, 1969, è. 16 , str. 10.

Rukopis královédvorský a zelenohorský.

Èeská literatura

Sborník Národního musea v Praze

Listy

• Red. Mojmír
Otruba. , øada C – Literární historie, 13/14, 1968/1969, str. 9–11.

(24.4.1969)

Sborník Národního musea v Praze

[
]

Otruba, M.

Otruba, M.: Úvodem. In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání.

Otruba, M. –
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• Otruba, M.: Slovníèek rukopisného boje. ecenze knihy Štìrba, F. C.: Slovníèek rukopisného boje,
Chicago, 1969. 17, 1969, è. 3, str. 311.

• Otruba, M.: RKZ v naší kultuøe a spoleènosti. 20, 1969/70, è. 2, str. 49–55.
• Otruba, M.: Mýtus a ritus (Pokus o sémantickou interpretaci obran pravosti RKZ). 18,

1970, è. 3–4, str. 213–277.
• Otruba, M. – Vašák, P.: První u�ití matematiky v èeské jazykovìdì.

19, 1974, è. 2, str. 86–91.

• Otruba, M.: Václav Hanka é n: II/1. Praha, Academia 1993,
str. 57–63.

• Otruba, M.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. é n:
III/2. Praha, Academia 2000, str. 1329–1337.

[R
]

[Encyklopedick heslo.] I

[Encyklopedick heslo.] I

Èeská literatura
Èeský jazyk a literatura

Èeská literatura

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Lexikon èeské literatury

Lexikon èeské literatury

• Otruba, M.: Pravé kontra nepravé Rukopisy – a co dál? 3, 1992, è. 34 (20.–26.8.1992) ,
str. 4.

Literární noviny

Recenze

Èasopis Týden v zajetí snù

Ve ètyøech èíslech èasopisu vyšel v konci horkého léta seriál Pavla Kosatíka
. Autor probral „vše podstatné“ od nálezu a� po dnešek. Na pozadí

rukopisného sporu pranýøuje èeskou spoleènost, v tradièním duchu, tedy ty, kteøí se
Rukopisù zastávali a souèasnì glorifikuje jako muèedníky boje za pravdu kritiky
Rukopisù.

Uveïme si nìkteré ukázky jeho dezinformaèní technologie. Pøednì Dobrovský. Do
vysnìného obrazu se autorovi naprosto nehodilo konstatování, �e Dobrovský Rukopis
královédvorský uznával za pravý, tøeba�e Rukopis Zelenohorský oznaèil za falzum.
Zvolil formulaci:
Šikovné!

Šafaøík. Pomìrnì objektivnì informuje o obranném spisu
, aby následnì podal objasòující citát:

Tento výrok se týká MPKV, v její� padìlanost Šafaøík skuteènì uvìøil, která však není
památkou, analyzovanou ve zmínìném spise z roku 1840. Citát pochází z rodinných
vzpomínek, které publikoval Zíbrt v ÈÈM 1909. Stejný informaèní pramen o nìkolik stran
dále dokladuje Šafaøíkovo smýšlení o RZ. Stojí tam:

Tato
významnìjší informace soustavnì uniká pozornosti mnohých publicistù.

Týden Sen
o Rukopisech

„Netajil se tím, �e chová pochyby i o ostatních rukopisných zlomcích.“

Die ältesten Denkmaeler der
böhmischen Sprache

Šafaøík, Palackého spolupracovník na vydání z roku 1840, vidìl problematiku
ovšem jinak a pøítelova nekritického nadšení se dìsil. „Co mi to Palacký tenkrát
roku 1840 vyvedl,“ vzpomínal v dopise synovi. „Kde�to on ka�dý den chodil do
muzea i celé mìsíce zlomky ony u sebe mìl, já je snad jednou vidìl, rozumìje
paleografii vùbec málo, latinské pak nic.“

„Co jsem tehdá z filologického
stanoviska o pravosti Snìmùv vynesl, na tom trvám i podnes a neodstupuji v nièem.“

1)
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Ja dal s Palackým, stojí za rozvedení:

Nebýt vìc tak �alostná, mohli bychom podlehnout nemírnému veselí. V písni se nemluví
o mìstu Praze, dokonce ani suverénnì. Palackého, podobnì jako snad Hájka a mo�ná
i Kosatíka, svedl k pøedstavì mìsta verš Teprve
archeologické objevy 20. století vynesly na svìtlo skuteènosti, které ukázaly, �e bránou
pøes Vltavu v RK, je mínìna dosud neznámá ji�ní brána pra�ského hradu, smìøující
k Vltavì. Podobnì, jako Putimská brána v Písku smìøuje na Putim. �e tento archeologický
dùkaz, rozvedený podrobnì vèlánku , nebyl vzat oficiální vìdou na vìdomí je smutné. Jak
je vidìt, mohou pak nastat vìci �alostnìjší.

Otázka Prahy je jedna z mála konkrétních vìcí z Rukopisù, kterých se Kosatík dotknul.
Jinak pisatel operuje pøedevším vybranými citáty z rozhovorù, korespondence a
novináøských výtvorù z doby velkého rozèílení.

Cenu zlata má pro dnešního �urnalistu napø. Maškùv výrok Je
pozoruhodné, co se pro poznání Rukopisù dnes dá vytì�it z takového sdìlení mezi ètyøma
oèima. Filolog Mašek asi dobøe vìdìl, jakou váhu mají Gebauerovy dùkazy z koincidencí,
jejich� nedostateènost rozpoznal okam�itì historik Kalousek, a která je kritizována i ve
Sborníku ÈSAV . O tom Kosatík mlèeti nemìl. Ze Sborníku cituje jen paleografický soud
Zdeòka Fialy.

Kosatík svým seriálem osvìdèil urèitou slohovou obratnost, která ovšem zdaleka
nedosahuje umìní spisovatele Ivanova, jen� se, aspoò v poèátcích, jevil objektivnìjší, ale
právì tím byl Rukopisùm mnohem nebezpeènìjší. Nelze ale vylouèit, �e svùj kádrovací
seriál stvoøil Kosatík jen jako literární fikci, èi mystifikaci, jak je dnes moderní.

J U

Poèínání Palackého na obhajobu Rukopisù, které jakoby s lety ještì získávalo na
dùrazu, mù�e poslou�it jako dùkaz odborné zaslepenosti v pøípadech, kdy emotivní
stránka vìci v badatelovì nitru zvítìzí nad kritickou a vìcnou. Pro Palackého by za
normálních okolností muselo být hraèkou zjistit, �e Rukopisy jsou mladší ne�
Kosmova èi Dalimilova kronika. V obou pùvodních letopisech se napøíklad hovoøí
o Praze jen jako o hradu, zatímco v domnìle starších Rukopisech se suverénnì
mluví o Praze jako mìstu.

„otvoøie mu bránu pøes Vltavu“.

„mìl jste mlèet“.

2)

3)

IØÍ RBAN

k se Kosatík vypoøá

Poznámky

1. Kosatík, P.: Sen o rukopisech I–IV. 10,
2003, è. 30 (21. èervence 2003), str. 66–68;
è. 31 (28. èervence 2003), str. 70–73; è. 32
(4. srpna 2003), str. 82–84; è. 33 (11. srpna 2003),
str. 68–70.

2. Urban, K.: O èem svìdèí model pra�ského hradu
z X. století.
Praha, Neklan 1993, str. 72–84.

3.
Týden

Almanach rukopisné obrany II.

Komárek, M.: Jazykovìdná problematika RKZ.
In:

Red. Mojmír Otruba.
, C–Literární

historie, 13/14, 1968/1969, str. 197–274.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský.
Dnešní stav poznání.
Sborník Národního muzea v Praze
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Pátková, Hana:

Dolní Bøe�any, Scriptorium 2002, 48 str.
ISBN 80-86197-41-7.

Dolní Bøe�any, Scriptorium 2003, 36 str. ISBN 80-86197-44-1.

Dolní Bøe�any, Scriptorium 2003, 24 str. ISBN 80-86197-45-X.

Linda, Jaromír – Stich, Alexandr – Fidlerová, Alena – Šulcková, Martina a kol.:

Praha, Karolinum 2003, xxxi, 781 str. + 70 str. obr. pøíl. ISBN 80-246-0607-0.

Album pozdnì støedovìkého písma. Severní Èechy. (Album scripturae
medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis.) Svazek I. Soudní knihy mìsta Loun.
(Volumen I. Libri iudiciales civitatis Lunae.)

Svazek II. Mìstská kniha soudní a pamìtní Ústí nad Labem
1438–1514. (Liber iudicialis et memorabilium civitatis Austiae super Albea
1438–1514.) Svazek
III. Kniha pøijímání za mìš�any mìsta Èeské Lípy 1461–1722. (Liber civium civitatis
Lipae 1461–1722.)

Repertorium rukopisù 17. a 18. století z muzejních sbírek v Èechách. Díl I/1 (A–F) a I/2
(H–J).

Významným poèinem naší paleografie je právì zahájená edice fotografických ukázek
pozdnì støedovìkého písma èeských zemí, a to tím spíše, �e èeská paleografická literatura
je na fotografické edice pomìrnì skoupá.

z nìj� dosud vyšly jen tøi svazky a další budou
následovat, vychází v rámci projektu regionálních paleografických edic. Cílem tohoto
projektu je sestavit co nejúplnìjší katalog pozdnì støedovìkého písma, který by se stal
základem pro sledování obecného vývoje písma na našem území. Èasové období pro
excerpci materiálu bylo stanoveno v rozsahu let 1450 a� 1520, jako prameny byly zvoleny
mìstské knihy, které pøedstavují místnì a èasovì fixované doklady, nebo� jako právní
doklady vznikaly jejich zápisy s velmi malým èasovým odstupem od data události.

Ka�dý svazek pøináší fotografické ukázky ze
studovaného mìsta pro celé zvolené èasové období, pøibli�nì v pìtiletých intervalech.
Fotografie, publikované ve velmi dobré kvalitì, jsou doplnìny transliterovanými pøepisy,
vèetnì textovì kritického aparátu. Ukázkám pøedchází struèný úvod, týkající se
pøíslušných mìstských knih (s citací pøíslušné literatury) a dále struèné popisy
jednotlivých písaøských rukou, vèetnì fotografických ukázek jednotlivých písmen.
Vzhledem k mo�nému mezinárodnímu vyu�ití publikace jsou úvod a popisy písaøských
rukou podány rovnì� v latinì. Jedná se tak o velmi zajímavou a u�iteènou publikaci.

Editorem prvních tøí svazkù je Doc. PhDr. Hana
Pátková, Ph.D. z Filosofické fakulty UK v Praze, mj. autorka výteèných

(Dolní Bøe�any, Scriptorium 2001; srv.
V/17, 25. èervna 2001, str. 6). K N

Jak známo, je stav katalogizace rukopisného bohatství knihoven a muzeí v Èeské
republice více ne� neuspokojivý. Øada institucí, vlastnících ve svých sbírkách rukopisy,
nemá dodnes tištìné katalogy, nebo se jedná o katalogy bezmála sto let staré a znaènì
nevyhovující (napø. Truhláøùv

pochází z roku 1906 èi Bartošùv
z let 1926–1927).

Album pozdnì støedovìkého písma,

Alba pozdnì støedovìkého písma

Alba pozdnì støedovìkého písma
Cvièení z pozdnì

støedovìké paleografie Zprávy Èeské spoleènosti
rukopisné

Katalog èeských rukopisù c. k. Veøejné a universitní
knihovny pra�ské Soupis rukopisù Národního musea
v Praze

AREL ESMÌRÁK
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Na samém sklonku tohoto roku vychází publikace, která bezesporu pøispìje k èásteèné
nápravì tohoto stavu. Jedná se o první díl (rozdìlený z praktických dùvodù do dvou
svazkù) Jak u� sám
název napovídá, je tento nový katalog rukopisù omezen èasovì i institucionálnì. Èasové
vymezení vychází z projektu komplexního filologického výzkumu jazyka a literatury
17. a 18. století ve støedoevropských souvislostech, v jeho� rámci vzniká.
Autoøi si ve výbìru všímají i ostatních rukopisù z majetku pøíslušné instituce i mimo
zvolené èasové vymezení. Institucionálnì je omezeno na muzejní knihovny
a sbírky na území Èech (s prozatímním vylouèením Prahy). Jazykové omezení nebylo
zvoleno, tak�e zaznamenává i latinské, nìmecké a jiné rukopisy.

U ka�dého muzea, v jeho� fondu se nachází rukopisy ze 17. a 18 století, jsou nejprve
uvedeny pøíslušné informace o muzeu a dále pøehled kni�ních fondù, jen� zahrnuje
i struèné informace o ostatních rukopisech (a starých tiscích) mimo sledované období.
Následují podrobné popisy rukopisù spadajících do sledovaného období (materiál, datace,
rozsah, titul, obsah, výzdoba ad.). Hodnotná je i pomìrnì obsáhlá barevná fotografická
pøíloha. Pøedkládaný první díl zachycuje na 1493 rukopisù 17. a 18. století z 55 muzeí
z mìst, jejich� názvy zaèínají písmeny A–J. Další dva svazky pøinesou soupis rukopisù
z muzeí mìst zbývajících písmen abecedy a celé dílo uzavøe ètvrtý svazek obsahující
rejstøíky.

Vzhledem k èasovému vymezení popisovaných rukopisù nelze oèekávat pøílišný
pøínos problematice RKZ. Pøesto díky informacím o starých tiscích a rukopisech mimo
sledované èasové období lze v nalézt nìkolik zajímavých zmínek vá�ících se
k RKZ. Na str. 390 jsou z knihovny Mìstského muzea ve Dvoøe Králové nad Labem
zmínìny:
1. Rukopis z druhé

pol. 19. stol.; bez sign.
2. Šubrt, V.: Rukopis z roku

1926, sign. I B 34/648).
3. Hanka, V.: Praha 1832. Tisk vázaný do pergamenu s latinským

liturgickým textem ze 14. stol.; sign. I B 38/653.
Pøípadné další rukopisy a tisky se vztahem k RKZ bude mo�né dohledat a� po vyjití
ètvrtého svazku obsahujícím rejstøíky.

rukopisù 17. a 18. století pøedstavuje bezesporu velmi cenný a hodnotný
katalog, který se jistì stane vyhledávanou badatelskou pomùckou.

K N

Repertoria rukopisù 17. a 18. století z muzejních sbírek v Èechách.

Repertorium

Repertorium

Repertorium

Repertoriu

Bibliografie spisù Václava Hanky (1811–1861) a jeho �ivotopisù.

Bibliografie vydání RK a pøehled sporù o jeho pravosti.

Rukopis kralodevorský.

Repertorium

AREL ESMÌRÁK
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Èlenské zprávy

Èeská spoleènost rukopisná netradiènì v televizi

Vzácná událost se pøihodila 9. listopadu 2003. Èeská televize zaøadila do svého programu
poøad, dotýkající se Rukopisù v netradièním duchu.

Okolnosti takového poèinu stojí za zaznamenání. Kdy� poèátkem záøí dorazil e-mail
pana re�iséra Palouše oznamující, �e by chtìl pro Èeskou televizi natoèit záznam,
prezentující stanoviska Èeské spoleènosti rukopisné, vyvolalo to u mne nemalý údiv. Byli
jsme pøirozenì zvìdavi, s jak dlouhým èasem se pro prezentování našeho stanoviska
poèítá a v jakých souvislostech bude uvedeno. Stalo se toti� u� jednou, �e k podobné
nabídce došlo, ale proto�e se jednalo jen o bleskové vystoupení, neakceptovali jsme to
z obavy, �e tak slo�itá otázka by se nedala v kratièkém èase dùstojnì nastolit.

Tentokrát bylo sdìleno, �e nám bude vyhrazeno celých 20 minut z celkového poètu
ètyøiceti minut pro poøad s názvem , kde se mìlo hovoøit o mystifikaci a
byli jmenování další aktéøi: Brikcius a Borecký.

Sousedství uvedených publicistù, o nich� je známo, �e reflektují podivínství, vybízelo
k opatrnosti, ale pøevá�ilo mínìní, �e i tak by veøejnost mohla dostat nìco seriosních
informací.

Pøi volbì aktérù jsme museli o�elet kolegu Nesmìráka, nebo� byl beznadìjnì vytí�en
v dobì natáèení, které probìhlo ji� koncem záøí v romantickém prostøedí zámku Zelená
Hora.

Vlastní poøad byl kolegou Gaganem zaznamenán pro archiv Spoleènosti, pøepsán a
vystaven na jeho webových stránkách (

). Na poøadu je pozoruhodné i to, �e dokonce konfrontoval naše
stanovisko se staršími poøady televize.

Mnohé nasvìdèuje tomu, �e èinnost medií dozná v blízké dobì zmìny k lepšímu a �e
tato výjimeèná událost by se budoucnì nemusela jevit jako výjimeèná. J U

Všechno je jinak

http://web.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/rukopisy/
dokument/vsechno.htm

IØÍ RBAN

Drobné zprávy
(èervenec – prosinec 2003)

• Nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu Petra Kovaøíka
Jedna kapitola má název Zde autor

mj. napsal:

• Nakladatelství Neklan vydalo k 250. výroèí narození Josefa Dobrovského knihu Vincence Brandla
Proti pùvodnímu vydání z roku 1883 je kniha doplnìna o pøeklady nìmeckých a

latinských textù.

Literární mýty, záhady a aféry.

�ivot
Josefa Dobrovského.

Otazníky nad
�ivoty a díly èeských spisovatelù. Byl Václav Hanka básníkem Rukopisù?

„Dodnes existují lidé, pro nì� jsou oba Rukopisy autentickými památkami... Veškeré dosud snesené
dùkazy vèetnì nových chemických zkoušek, provádìných v Kriminalistickém ústavu na konci šedesátých let
dvacátého století a publikovaných teprve zaèátkem let devadesátých, pova�ují tito skálopevní obránci
Rukopisù za nedostateèné.“
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• K 250. výroèí narození Josefa Dobrovského se v kvìtnu 2003 konalo v Praze mezinárodní symposium, kde mj.
vystoupil Prof. Edward Keenan z Harvardské University s odvá�ným pøíspìvkem, v nìm� se sna�il pøipsat
autorství ruského Slova o pluku Igorovì Josefu Dobrovskému. Ukázka z c

• V sobotní pøíloze (9.8.2003) vyšel èlánek Miloslava Martínka
(Dobrovský), kde autor popsal jeho spor proti uznání Libušina soudu (Rukopisu zelenohorského) za nejstarší
èesky psanou literární památku.

• V Turnovì se konaly Slavnosti slámy (9.–10.8.2003) a bìhem nich byla v obci Radvánovice provedena
„ “, tedy Reportá� z události
pøinesl èasopis 34/2003.

• Ve dnech 16.–17. srpna 2003 byl pro veøejnost u Nepomuku. V tzv. Libušinì síni
byla umístìna výstava o nálezu Rukopisu zelenohorského. Bylo rovnì� mo�né shlédnout nástropní fresku
z konce 17. století, znázoròující vítìzství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary u Olomouce.

• Èasopis Týden (od èísla 34/2003) otiskuje další seriál Pavla Kosatíka, tentokrát na téma
Ve druhém pokraèování se autor pustil do Libušina soudu: „

• Internetový èasopis Vlastivìdného krou�ku z Mariánských Lázní ( )
vzpomíná v èlánku R. Švandrlíka Na závìr je zde zmínka o Zelenohorském
rukopisu, kde Dobrovský našel 33 námitek proti pravosti, které všechny vyvrátili Šafaøík s Palackým. Ale

• Èasopis Respekt 34/2003 otiskl èlánek Zbyòka Petráèka pøipomínající
výroèí úmrtí tohoto vùdce Mongolù. Petráèek napsal:

Na tento èlánek
reagoval v Respektu 36/2003 Mgr. Ondøej Šefèík z Ústavu jazykovìdy FF MU, který napsal:

• Èasopis 5/2003 se vìnuje V èlánku Pavla Bìliny
se píše:

• Nakladatelství Karolinum vydalo knihu Františka Kutnara
V kapitole

autor mj. napsal:

• Èeská televize uvedla 13.11.2003 poøad Zamyšlení básníka, historika a diplomata
Jiøího Gruši nad èeskými dìjinami. Èást filmu byla natoèena letos v srpnu na zámku Zelená Hora u Nepomuku,
tak�e se tam také vzpomenuly Rukopisy zelenohorský a královédvorský a jejich pravdìpodobný autor (podle
J. Gruši) Josef Linda. Báseò Kytice z RK recitoval Radovan Lukavský. Ve filmu vystoupila také Mgr. Dana
Mentzlová z Èeské spoleènosti rukopisné (pøepis poøadu na:

).
• Nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu Dušana Tøeštíka

Autor pøišel se zajímavým tvrzením, �e postava praotce Èecha byla skuteèná.
Tím by padla Dobrovského hlavní výtka vùèi Rukopisu zelenohorskému. Na nìkolika místech je vzpomenut
Libušin soud.

hystané knihy Prof. Keenana
vychází v èasopise 5/2003.

Josef
Dobrovský a vznik Slova o pluku Igorovì, Dìjiny a souèasnost

Magazín deníku Právo

rekonstrukce bitvy, která se nikdy nekonala
Reflex

V devatenáctém století, kdy se v Èechách
ještì vìøilo a spoléhalo na pravost Rukopisù, se s oblibou èetla báseò Libušin soud, zaøazená do Rukopisu
zelenohorského. Podle dobových názorù se jednalo o nejstarší památku, v ní� byl zachycen nìmecký pokus
o vnucení jejich, cizáckého mravu Èechùm, a hlavnì pádná èeská odpovìï na nìj...“

Hamelka

„...dnešní zastánci pravosti rukopisù, kteøí se stále rodí a bojují proti Dobrovskému i Masarykovi, vyzývají,
aby se èeská historie zbavila ve tøetím mileniu èernobílého vidìní v rukopisném sporu. Co dodat tìmto ubohým
kritikùm Dobrovského i Masaryka, kteøí se objevují v ka�dé generaci znovu a znovu? A dnes, zcela vá�nì a
rádoby vìdecky na internetu...“

„Po jeho smrti expanze pokraèovala. Mongolové si
podmanili Rusko, vpadli do Polska, Uher a byli zastaveni Václavem I. v bitvì u Olomouce.“

„Tuto fiktivní
bitvu... si toti� vymyslel Hájek z Liboèan a jediná památka, která o ní píše, je Rukopis královédvorský, co� je
– jak známo – padìlek z devatenáctého století. O bitvì u Olomouce nic nepíše ani sám král Václav v dopise,
popisujícím nájezd Tatarù na Moravu...“

Dìjiny a souèasnost Já jinak myslím ne�
ostatní „Poslední léta �ivota mu zkalil spor o známé obrozenské literární padìlky; Píseò Vyšehradskou
a Rukopis Královédvorský ještì snad byl ochoten strávit, ale Rukopis zelenohorský ji� odmítl jako plod vìdomé
a stále drzejší šalby. Zøejmì tím zamezil další objevy památek ještì ‚starobylejších‘, ale vyslou�il si za to od
Václava Hanky udání na pøíslušných místech v Praze, Vídni a Petrohradì.“

Pøíspìvek k národnímu a spoleèenskému obsahu èešství doby obrozenské. Vlast, národ a protiva
èesko-nìmecká „Protinìmecká struna a váleèný tón souèasný se dostal i do Hankových
Rukopisù. V Jaroslavu byli to Nìmci, kteøí zabili dceru Kublajovu a pøivodili tak hnìv chánùv na køes�anstvo a
uvalili neštìstí na celou Evropu. A jak prùzraèná je v tom dobová tendence, kdy� ti, kteøí zachraòují Evropu od
pohromy a smývají vinu z Nìmcù, jsou Èeši! V Benešovi Heømanovu i v Ludiši a Luborovi bojují Èechové
vítìznì proti Nìmcùm. U� prosté sousedství Nìmcù znamená ve výkladu Hankovì a v pøekladu Svobodovì
pøipravovati se v míru na válku.“

– studie ke
„Starým povìstem èeským“.

Nevìøící Josef

Sen o �ivotì bez
Nìmcù.

Èingischán – øíše jednoho mu�e

Pøípadu Dobrovský

Obrozenské vlastenectví a nacionalismus.

...a pravdy ka�dému pøejte.

Mýty kmene Èechù (7.–10. století)

Pobití Sasíkù pod Hrubou Skálou.

otevøen zámek Zelená Hora

výroèí Josefa Dobrovského.

.

http://www.hamelka.cz

http://web.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/ruko-
pisy/dokument/grusa.htm

JAROSLAV GAGAN
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