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Slovo na úvod

Vá�ení ètenáøi,

otevíráme v poøadí ji� šestou øadu Zpráv Èeské spoleènosti rukopisné. Stoupající

kvalita pøíspìvkù V. øady Zpráv vedla k zamyšlení a posléze i realizaci zámìru o obnovení

vydávání Zpráv jako registrovaného periodika.

Zprávy budou vycházet dvakrát roènì, v�dy k prvnímu èervnu a prvnímu prosinci.

Pøevá�nou vìtšinu náplnì by mìly tvoøit èlánky vìnované rukopisné problematice.

Uveøejòovány budou i recenze a pøehledy knih k problematice RKZ a samozøejmì

i informace o èinnosti Èeské spoleènosti rukopisné.

Vìøíme, �e informace pøinášené Zprávami budete i nadále shledávat zajímavými a

pøínosnými pro problematiku, která je v ohnisku zájmu naší Spoleènosti. Nové øadì Zpráv

lze jen popøát jak øadu dobrých pøíspìvkù, tak i øadu spokojených ètenáøù. REDAKCE.
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Povìst o lucké válce
D M

Vladimír Karbusický v knize Báje, mýty, dìjiny podal rozbor povìsti o lucké válce. Odtud
vybírám nejdùle�itìjší námìty a porovnávám s písní RK Èestmír.

Mnohé je u Karbusického pouze na úrovni spekulace, ji� sotva bude mo�né potvrdit.
Karbusický chtìl pøedevším ukázat, �e nešlo o prozaickou povìst, vyprávìnou mezi
venkovským obyvatelstvem, ale o epickou píseò, slo�enou podle urèitých pravidel a
pøednášenou specializovaným pìvcem.

Kosmova kronika uvádí tento rodokmen pøemyslovských kní�at, pøedchùdcù
Boøivojových: Krok, Kazi, Tetka, Libuše, Pøemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav,
Køesomysl, Neklan, Hostivít. O sedmi kní�atech – Nezamyslu, Mnatovi, …, Neklanu,
Hostivítovi – Kosmas øíká, �e se o jejich skutcích nic nezachovalo. Avšak po výkladu
o Boøivojovi vkládá epizodu lucké války, je� se mìla pøihodit za vlády kní�ete Neklana.
Kosmas jmenuje Neklana dvakrát, pak u� jej nazývá pouze „kní�e“. V látce
– pravdìpodobnì ve formì epické písnì, jaké známe z RK – zøejmì nefigurovalo jméno
Neklanovo, mohlo tam být jen „kní�e“, jako v epice o Karlovi Velikém bývá jen „král“
(takté� v Záboji). Proto ji� V. Tille r. 1918 oddìlil látku o lucké válce od jména Neklanova.
Toto jméno mohlo být pøidáno k povìsti dodateènì podle principu nomen-omen: kní�e,
který nebojoval.

Rodokmen pøemyslovských kní�at pova�uje Karbusický za pozdìjší výtvor,
vymyšlený dodateènì na základì starého nesrozumitelného textu jako rodokmen prvního
èeského krále Vratislava II. Jako dùvod uvádí, �e v dobì vlády jmenovaných kní�at byli
pøedáci lidu voleni a ovládali menší území, a proto nebyl dùvod jejich jména uchovávat
ústní tradicí. Dále je zvláštní, �e se zachovala i jména, ke kterým se nevá�e �ádný pøíbìh.
To není v ústní epice obvyklé. Jména nejsou podle Karbusického tvoøena jako jiná
historicky dochovaná jména. Naopak podle J. Enderse jsou osobní jména tvoøena ústrojnì,
a odpovídají jim místní jména Nezamyslice, Mnìtice (ke jménu Mnata, hláskoslovná
zmìna je nále�itá, základem je sloveso „mnieti, míniti“ = býti rozumný) ad.

Z hlediska RKZ není autentiènost rodokmenu podstatná. V našich Rukopisech se
vyskytuje z tohoto rodokmenu pouze Libuše a Neklan, a to v�dy v souvislosti s povìstí,
s pøíbìhem. Je tedy mo�né, �e pìvci RKZ znali píseò o Libuši a píseò o lucké válce (která
se, jak dosvìdèuje Kosmas, tradovala s Neklanovým jménem) a neznali rodokmen
pøemyslovských kní�at.

Naopak v Jungmannovì básni Krok se setkáme s Krokem, Kazi a Tetou .

ANA ENTZLOVÁ
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Rodokmen pøemyslovských kní�at
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Datace povìsti

Tyro, Èestmír

Pokud bylo jméno Neklanovo pøipojeno dodateènì, povìst je mo�né datovat i do jiné
doby, ne� kdy vládl kní�e Neklan, napøíklad do 10. století. Máme pro to tyto doklady:
�idovská kronika Jossipón z 10. století píše o Luèanech. Kosmas o Luèanech øíká, �e je
jim od ïábla vrozena pýcha („

“). Dále kronika Widukindova hovoøí o tìchto událostech, je� by mohly být
luckou válkou: èeský kní�e Boleslav I. vypovìdìl válku nejmenovanému podkní�eti
(subregulus). Podkní�e �ádal o pomoc v Sasku (pravdìpodobnì sídlil blí�e Sasku, ne�
Boleslav), a Sasové vyslali na jeho podporu dvì skupiny vojska. Boleslav takticky rozdìlil
své vojsko a táhl proti obìma skupinám. Rozdìlení vojska chválí Widukind jako chytrý
tah. Tím by se vysvìtlilo, proè Neklan (Boleslav) v bitvì proti Luèanùm nebojoval. Nikoli
ze zbabìlosti, ostatnì ani u Kosmy ani v RK Neklan zbabìlý není. Ztoto�nìní
Widukindova subregula s vùdcem Luèanù není nové .

Proti této dataci hovoøí pohanská obì� jalovice, je� podle povìsti pøedcházela vlastní
bitvì. V písni RK jsou i další pohanské prvky: Morana, �eh mrtvého Vlaslava („

“). Také u Kosmy se naznaèuje �eh mrtvého Tyra („ “).
V Kosmovì verzi obì� neprovádí sám zástupce kní�ete Tyr, ale vojáci, v RK zanítí
zápalnou obì� Vojmír, i Èestmír vykoná ménì významnou obì� („

“).
V 10. století vládlo sice v kní�ecím prostøedí ji� køes�anství, avšak lid dosud obìtoval

zvíøata modlám. Ze srovnávacího studia epiky vyplývá, �e pohanské motivy se
vyskytovaly u epických pìvcù ještì staletí po pøijetí køtu. Pohanský kolorit mohl ovlivnit
zaøazení povìsti v Kosmovì kronice do doby kní�ete Neklana.

Hlavní hrdina, jemu� Neklan svìøil velení, se u Kosmy jmenuje Tyro, v RK Èstimír
(Èestmír, Èsmyr, Èmyr). Karbusický upozoròuje na Boleslavovy dru�iníky jménem Tira a
Èesta, které zmiòuje legenda o sv. Václavu. Prý by Tira mohl být oním Tyrem z lucké
války.

Bratøi Jireèkové poukázali na následující rozdíly mezi Kosmovou a Dalimilovou
kronikou . U Kosmy je Tyro zabit, Dalimil o tom nic neví, naopak z jeho zprávy vyplývá,
�e Štír nezaplatil vítìzství �ivotem. Dalimil také výslovnì øíká „

“. Kdo podle Kosmova zdroje zabil Vlastislava, není známo. Kosmas o zabití
Vlastislava pøímo nepíše, pouze bitvu shrnuje tak, �e „

“ a �e Luèané byli do jednoho pobiti.
Podle zákonitosti hrdinské epiky, uplatòované také èasto v RK, konèí píseò soubojem

vùdcù a Vlastislava by mìl i podle Kosmova pramene zabít sám Tyr. Ale kdo by pak zabil
Tyra? Hrdinské písnì mají obtí�e pøi líèení vítìzné bitvy, pøi ní� by vùdce vítìzné strany
zemøel. V písni o Rolandovi umírá Roland jako poslední vùbec ze všech vojákù a
následuje pomìrnì rozvláèné vyprávìní o tom, jak byla jeho smrt pomstìna.

Nabízí se hypotéza, �e pokud byl Tyr skuteènì zabit, pìvec mohl historickou látku
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a� podnes gens … quibus et hodie a malo innatum est
superbire

doni�
mrtev ne��en bustum Tyri

pode vsì drva vlo�ie
obìti bohóm

Štír Vlastislavovi hlavu
stì

neví se, kdo od koho nebo jakou
ranou zahynul
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upravit podle zákonitostí hrdinské epiky tak, �e mrtvého Tyra pominul a za vùdce Pra�anù
a Vlaslavova vraha urèil pøe�ivšího Èestmíra. Tím by se vysvìtlilo, proè existují dvì
varianty povìsti, proè vùdce Pra�anù u Dalimila nepadl.

S tím by souhlasil i údaj o dvou dru�inících Tirovi a Èestovi.

Karbusický dále rozebírá paralely s germánskou epikou. V Kosmovì verzi povìsti spolu
zápasí èarodìjnice, vìdmy, v bitvì bojuje mno�ství zvíøat a mraky dravých ptákù. To je
obvyklé v nìmecké epice. V RK se pohádkové pohanské prvky nevyskytují, jen jakýsi
náznak, ze kterého se takové podání mohlo pozdìji rozvinout: „

“
Paralela s Písní o smrti Ermanarichovì podle mì stojí na obvyklých motivech hrdinské

epiky a nedokazuje závislost písnì o lucké válce na této nìmecké písni.

Zaøazení písnì o lucké válce do doby Boleslava I. je mo�né jen za pøedpokladu, �e k látce
byly dodateènì pøipojeny nìkteré pohanské prvky, jak u Kosmy, tak v RK. Karbusický
píše: „

“
Podle Z. Váni „

“ . Na to Karbusický namítá, �e zvíøecí obì� v Kosmovì variantì
povìsti provádìjí vojáci, Tyro se obìti neúèastní a distancuje se od ní slovy: „

“.
V RK chce Vojmír „ “, obezøetný Èestmír jej však pøemluví, aby

obì� odlo�il, �e nejprve je tøeba spìchati za nepøáteli. Pak Vojmíra povìøí, aby jel rychle
napøed a zapálil obì� na místì, okolo kterého pùjdou Èestmírova vojska. Tak�e ani
Èestmír ani jeho vojsko nevykonává zápalnou obì�. Zbývá pouze Èestmírova obì� pøed
ta�ením proti Vlaslavu „ “. Zde bychom mohli pøípadnì
vzít do úvahy, zda se nejedná o ustálený verš – formuli.

Dataci látky a písnì do doby køes�anské tedy nelze zcela vylouèit, ale zároveò ani
potvrdit.

Paralely s germánskou epikou

Závìr

Ot lesa k lesu stáše jeho
síla, síla stáše petkrát vìcše Pra�an. Jako z mraèen z niej vznikáše jeket, lánie psóv
pøìmnoha mnostvie.

Velká èást pohanského koloritu spadá vlastnì na vrub po�adavku �ánru, tj.
stylizaènímu pou�ití mytologických motivù a motivù magie. Jsou to obrazy, které
v narativních druzích ještì dlouho po christianizaci kolovaly, a� u� v Erecovi, v Tristanovi
nebo koneènì v Shakespearovì Macbethu s podobnou scénou prorokujících èarodìjnic
pøed bitvou.

sotva je však myslitelné, aby v kní�ecím prostøedí 10. století bylo ještì
obìtováno bohùm

nebo� vaše
bohy usmíøili jste obì�mi

obì� vzdáti bohóm

pode vsì drva vlo�ie obìti bohóm
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O dvojím mylném názoru na RKZ
J E

Kdo bude objektivnì hodnotit dìjiny sporu o RKZ, jak vìci probíhaly v souèasných a
nedávno minulých letech, uzná, �e písemné práce i ústní akce obrany byly poèetnìjší, a
troufám si øíci, �e také kvalitnìjší ne� úsilí odpùrcù o udr�ení nebo posílení dosavadních
posic. Napadlo mì proto, zda poslední tøi studie z kruhù naší „oficiální“ vìdy nemìly být
organisovanou protiváhou ke snahám Èeské spoleènosti rukopisné, jakýmsi

, záhrobním nebo morbidním spiknutím proti obtí�nì se rodící pravdì, zda se tedy
nebude za zcela jiných pomìrù a v jiné rovinì opakovat akce realistù pøed více ne� sto lety.
Ale zøejmì tomu tak není, jde tu o poèiny spíše nahodilé, rùznorodé, pocházející
z nìkolika od sebe vzdálených míst a s tématy velmi odlišnými. Ale jejich rychlý sled by
mohl být nápadný. Mám tu na mysli sta� T. Polkové o prefixaci v RK a dále dvì studie,
jimi� se budu v následujících stránkách zabývat:
1) J. Peøina: Barokní historizmus a RKZ ,
2) M. Exner: Téma smrti a smrt subjektu v RKZ .
Obì pojednání mají tu spoleènou vlastnost, �e zcela pomíjejí vše, co vykonala obrana
Rukopisù v 19. a 20. století. Ale ne, mýlíme se: Peøina si nás pøece jen povšiml a poctil nás
i své pøípadné ètenáøe dvìma poznámkami na naši adresu. Øíká, �e obhájci pravosti
„

“ a �e jsme „
“. Zde tedy jde také

o pøítomnost. Nás obráncù je sice málo, ale pøece tvoøíme „ “, která si
snad mù�e èinit nárok na vysvìtlení, v èem zále�í ta „ “.

Peøina vychází do znaèné míry z èlánku K. Krejèího . Tato sta� si získala pozornost obrany
zaslou�enou zvláštì tam, kde autor chválil vysokou umìleckou úroveò obou textù,
zejména jejich hodnotu skladební. Hlavní thesí práce bylo úsilí dokázat mo�nost, �e
Rukopisy v podstatì vznikly nìkdy v 17., v 18. nebo na pøelomu 18. a 19. století a �e text
prošel dalšími úpravami pozdìjších vlastencù, obrozencù, preromantikù. Ohlas, který
svým pojednáním Krejèí vzbudil, nebyl však jen pøíznivý. Sám jsem èetl èerné na bílém
slova jiného renomovaného vìdce, �e „ “. Sám

ULIUS NDERS

coniuratio
rediviva

v rùzných dobách a z dùvodù ne v�dy právì vìdeckých a morálnì èistých aktivizovali
svou èinnost a vyvolávali o�ivení sporu odhlí�ejíce od celkového kontextu díla,
pohotovì demagogicky vyu�ívali ... dojmu vìtší starobylosti

skupinu obyvatelstva
demagogie

kolega Krejèí padìlky zbyteènì glorifikuje
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I.

podává Novotný, V.: , str. 482–483.
8. Jireèek, H., Jireèek, J.:

Prag, F. Tempsky 1862.
9.

Vyd. B. Havránek, J. Daòhelka,

Z. Kristen. 2. vydání. Nakladatelství ÈSAV,
Praha 1958.

10. Cit. dílo, str. 143.
11. Váòa, Z.: Poznámky k diskusi o vztazích mezi

archeologií a historií. 2,
1964, str. 429.

Èeské dìjiny I
Die Echtheit der

Königinhofer Handschrift kritisch nach-
gewiesen.
Nejstarší èeská rýmovaná kronika tak øeèeného
Dalimila.

Památky archeologické
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jsem také reagoval, samozøejmì zcela jinak. Krejèí se toti� dopustil mnoha
nedomyšleností, omylù, které jsem se sna�il vyvrátit. Dnes po témìø tøiceti letech bych
mohl své argumenty ještì ledaèím doplnit. Poslal jsem Krejèímu dopis, jen� nemìl �ádnou
odezvu snad pro tuhou tehdy probíhající socialistickou „konsolidaci“, snad i proto, �e
�ádné protidùvody nebyly. Ale mohly tu být i jiné pøíèiny, které snadno uhodne ten, kdo je
do vìcí kolem Rukopisù alespoò trochu zasvìcen. Krejèí mlèel a zùstal filosofem.

Peøina i Exner se ve svých èláncích èasto dovolávají tak zvaného preromantismu.
Podle mého snad nikoli osamoceného mínìní �ádný takový literární smìr neexistoval.
Myslila by se jím slovesná díla z poèátku 19. století, je� byla ještì prosta subjektivity,
sentimentu, pøílišného slavjanofilství, touhy po smrti apod., tedy která vznikala pøed
vystoupením hlavnì Máchovým. Myslím, �e se v písemnictví – i v jiných umìleckých
èinnostech – stále pravidelnì støídá romantismus a realismus (osvícenství). Jistì jsou
i výtvory, je� v sobì spojují oba smìry. Nejvíce je to však vidìt právì na RKZ, ale o tom
jsem ji� èasto hovoøil i psal. A kromì toho bychom pak mohli oznaèovat veškerou orální
epiku a lyriku, tedy národní hrdinské zpìvy a lidové písnì jako „preromatické“. Takto lze
tedy chápat jen urèité literární období, nikoli však umìlecký smìr.

Pøicházíme nyní k poznámkám k hlavnímu obsahu Peøinova pojednání. Autor se
vyjadøuje celkem skromnì: pøipouští pùvodního znìní písnì o Jaroslavovi v dobì
protireformace, rekatolisace nebo jak to nazvat. Ale mezi takovou veršovanou legendou a
písní RK jsou pøeveliké rozdíly. Zázrak, je� by zpùsobila P.Maria s Je�íškem-dítìtem, kteøí
metají shùry blesky na Tatary, zde jednoduše není. Toté� lze øíci o horském pramenu, který
podle pozdìjších tradic vytryskl ze zemì teprve po onom eschatologickém zásahu. Ve
skuteènosti to byl zøejmì tzv. sezónní vodní zdroj, který pøi velkém horku a suchu mizel.
Proto také øíká pìvec, �e „ (tj. lijavý déš�) “. Praví se tu
ovšem také, �e „ “ obdobnì jako èteme v Èestmíru, �e
„ “. Taková podpora se dìje jen cestou niterní, nebo�
charakteristickým znakem písní tohoto druhu je, �e si vítìzství musí vybojovat hrdina
sám. Pøímá úèast bohù je sice líèena v Homérovì Illiadì, ale zde jsou Olympané tak
anthropomorfisovaní, �e je smrtelník mù�e i poranit a zahnat z bojištì.

Lze tu namítnout, �e lítá bouøe, která tak postihla, ba znièila tatarský tábor (tj.tatarské
jízdní oddíly) je v písni pøece líèena jako pøímý výsledek modlitby (verše 231–232 nn.).
Ale pìvec to uvádí tak zdr�enlivì, �e se posluchaèùm mohlo témìø zdát, jako by zázraku
nebylo tøeba. Poèasí bylo vskutku takové, �e bouøe byla na spadnutí, jak se ve zpìvu
mnohokrát zdùrazòuje: trapná �ízeò, vypra�ená ústa, chraplavý zpìv køes�anù, umdlá
zraky, najlútìjej vedro..., ale i vznojené, tedy roz�havené nebe. Nemohl pøece pìvec zcela
pominout vìci nábo�enské, jestli�e ji� byla na Hostýnì døevìná mariánská kaple a jestli�e
se na hoøe dìly zázraky ji� pøed rokem 1241, jak vyplývá hned z poèáteèních veršù písnì.

Jiný autorùv postøeh, jím� opírá své mínìní a s ním� nemù�eme souhlasit, je ten, �e
v bojích o Hostýn je dùslednì u�íváno slova „køes�an“ a nikdy „Èech“ nebo „Moravan“,
tedy �e frekvence je tu jiná ne� v ostatních odstavcích písnì. Ale pak bychom èekali, �e se
bude v líèení zápasu o posvátný vrch vyskytovat i slovo „pohan“. Ten toti� v Jaroslavu
skuteènì je, ale jako z udìlání v�dy na jiných místech, toti� ve verších 65, 72 a 117.
„Køes�an“ a „køes�anský“ je v Jaroslavovi šestnáctkrát, z toho „mimo Hostýn“ ve verších

mo�nost

hojný pøieval pramen horský z�ivi
Máti Bo�ia dodáše jim chrabrost

Bozi chtìjú stepati Vlaslava
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13, 64, 73, 78, 86, 104, 123 a 246. Teorii, �e je píseò slo�ena ze dvou rùzných èástí,
vyvracel ji� Mareš poukazem na slova „minu búøa“, která zøetelnì dìlí obì èásti od sebe,
ale pøece poznamenáváme, �e se o mínìní o dvojtvárnosti pøidr�ovali také nìkteøí
obránci, ze souèasníkù napø. Barašík (dopisem). Ale dokázati to nelze, nebo� celek je po
stránce slovní, gramatické, slohové, metrické a samozøejmì grafické naprosto
homogenní.

Døíve ne� pojednáme o písni Oldøich, jeví se u�iteèným poukázat na nìkteré omyly
v Peøinovì citaci, v nìmecké i staroèeské, proto�e jsou zde chyby, je� mìly vliv na jeho
argumentaci. Prohøešky proti nìmèinì jsou ménì významné, ale je naší povinností na nì
upozornit; v�dy� naši odpùrci, kdyby se ovšem obranou RKZ vùbec zabývali, by nás také
nešetøili! Tak èteme ve výòatku z Pelclovy kroniky „

“. Buï musí být „ “, tedy „ “ anebo „ ale
koho? – “, tedy nìjaký nìmecký dativ snad zøetelový,
vpustili „ “ do mìsta vojáky ... atd. V nìmeckém shrnutí èlánku se píše „

“ místo správného „mitgeprägt“, tedy „spoleènì ra�ena“, toti� jako
falešný peníz.

Citát z Jar. na str. 108 je dosti dobrý a� na tiskovou chybu „obì�“ místo „obì�“, a a� na
„hlasy volajúcie“ místo správného „volajúce“. Zdá se, �e Peøina nìkdy transkriboval
podle nìjakého vydání dobøe, ale �e je nechtìl prozradit, jindy však chybnì podle
vlastního zdání. Hùøe se mají vìci s pøepisem z Ol. na str. 111 a 112. Lze snad prominout
Peøinovo „oruzie“ místo správného „oru�ie“; diskuse by se mohla vést o pøepisu slova
„bóh“ nebo „Bóh“; toto slovo píše Peøina s malým „b“ po socialisticku, aè by mu to náš
pìvec a jeho kolportér asi neodsouhlasili; nicménì tak je psáno i na pergamenu, tak�e
nelze nic namítat. Vìtší závadou však je, �e autor interpretuje rukopisné „da“ jako „dá“,
tedy Bùh dá Oldøichovi sílu i rozum. Tím chce Peøina odùvodnit, �e i tato èást Ol. je
myšlena jako modlitba. Ale je tøeba transkribovat „da“, tedy aoristem, „dal“. Své bojové
schopnosti Oldøich jistì dokázal ve ztracené èásti Ol., z ní� máme jen prou�ky. Také by
nemohl být oslovován „veleslavný knì�e“, kdyby si mìl slávu teprve získávat. Je
samozøejmì nutné pøepisovat „knì�e!“, nikoli „knieze“ nebo „kníze“, nebo� toto slovo by
v èeštinì RK znamenalo leda „kní�átko, dítì kní�ecí“. Knìz jako osoba svìtská,
vládnoucí, je pøece mnohde dolo�en, nejblí�e tøeba ve Svatováclavském chorálu.

Za nedostateènou pova�uji autorovu zmínku o moravismech spoleèných Jaroslavu
i Oldøichovi. Mìl uvést nìjaké pøíklady. Kromì toho je lépe vyjadøovat se opatrnì
ji o provenienci jazyka RK. Víme jen, �e je to jazyk východní, odkud a kam sahal, zùstává
na poli dohadù.

Autor vìøí, �e prou�ky jako torsovitá èást Oldøicha jsou padìlatelovou imitací. Uznává
tedy vývody Gebauerovy a Ivanovovy; prací, kterou na tìchto zlomcích vykonala obrana
(nehledì k pøíse�ným svìdectvím starých poctivcù z Kuhova procesu) se nezabývá.

Peøina tvrdí, �e konflikt mezi Èechy a Poláky je jedinou srá�kou Èechù s jinými
Slovany. Zapomnìl však na píseò o Èestmírovi, kde je pora�en ještì bli�ší slovanský
nepøítel, toti� Luèané. A nyní se dostávám k výtce, kterou pokládám za nejzáva�nìjší. Je
zde toti� nesoulad mezi názvem práce a jejím obsahem. Ve ètenáøi nezbytnì vznikne

5

die Freunde des Jaromir liessen
in die Stadt jej propustili do mìsta liessen

Soldaten, Truppen, Kämpfer ...
von Elementen,

von die Struktur der Metra und der Ideen in den Gedichten Jaroslav und Oldøich
wird ...

ihm
ihn ihm –

mu
denen

mitprägt
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dojem, �e se RK skládá jen z Oldøicha a Jaroslava, aè ve skuteènosti tvoøí tyto písnì
necelou tøetinu kodexu. To je zavádìjící zejména v nové dobì, kdy je nesnadné dostat do
rukou celé RKZ tøeba v pøekladech, nemluvì o staroèeských originálech. Také známí
hledaèi paralel se vìtšinou soustøeïují na tu èást RK, k ní� zaujal stanovisko i náš autor.
V nìkterých písních, jejich� jádro tkví ještì v dobách pohanských nebo které nemají nic
spoleèného s „barokním historizmem“ by byly takové úlovky daleko slabší.

Na druhou z obou zde posuzovaných prací, toti� na Exnerovu úvahu „o tématu smrti a
smrti subjektu v RKZ“, se výše uvedená námitka nevztahuje. Pro Exnera je ústøední
myšlenkou schématu, které si vytkl, „

“. Jinde mluví o tzv. „nevìdomí“, tedy spíše pudovém, instinktivním
obìtování �ivota. Tato idea se v pojednání obmìòuje rùznì. Mluví se tu o èlovìku, který
bere do ruky zbraò, jsa ochoten obìtovat �ivot; o hrdinovi, jen� se nebojí padnout, zhynout
�ízní (v Jaroslavu); o kolektivním nevìdomí, je� neví nic o smrti; o køes�anství, je� je na nì
jen nánosem; o tom, �e individuální �ivot nemìl pro kmen hodnotu; o absolutní kmenové
morálce; o „ “; „

“; „ “ a snad ještì jinak. S tímto názorem,
jen� je spíše filosofický ne� literárnì estetický souhlasit nemohu ze dvou dùvodù. Pøednì
se mi nezamlouvá autorùv pøístup k vìci po stránce metodické. Je pøece nutné nejdøíve
zjistit pøesný význam slova nebo sousloví a zaèlenit výsledek do kontextu, jak je
v rukopise podáván, a dostát tím po�adavkùm tzv. textové kritiky ni�ší; teprve potom
posuzujeme celkovou tendenci literárního díla, jeho myšlenky po stránce kritiky vyšší.
Exner však postupoval právì opaènì: stanovil si nejdøíve zásadu, podle ní� by �ádanou
thesi ozøejmil, a teprve potom hledal další dùvody, aè nepopírám, �e k dìji jednotlivých
písní RKZ objektivnì pøihlédl. Za druhé: U národa, který byl ji� v raném støedovìku tak
vyspìlý, �e mohl vytvoøit Rukopisy, bych nemluvil onìjakém nevìdomí nebo podvìdomí,
nebo� jistì ji� dobøe rozlišoval mezi dobrem a zlem. Èechové se dovedli ve svém
nesnadném geopolitickém postavení ubránit cizí pøesile; pøevzali vyšší nábo�enský názor
bez vá�nìjších vnitøních komplikací; mluvili starobylou, ale pøece zvuènou, plastickou
øeèí; èastìji se ji� poukazovalo na slovesné vidy, bohatost morfologie, logiènost syntaxe.
V�dy� i Exner cituje verše z Èestmíra „

“ a chválí jejich vysokou umìleckou úroveò. Ale
takových míst, na nich� se jeví dosud �ivé pøeduniverbizaèní stadium jazyka, je v RKZ
nìkolik desítek. Zde aspoò ještì dvì ukázky, proto�e jsem o vìci ji� èastìji pojednával
ústnì i písemnì: „

“ nebo „ “ aj. Jako
vidìli Èechové a všichni Slované pøírodu o�ivenu – a� k jakémusi pantheismu – tak
rozkládali v duchu i své tìlo v básnických obrazech duševních hnutí, nevìdouce
pochopitelnì nic o nervové èinnosti atd. Jak ji� odpovìdnì tvrdil Palacký, byli Èechové
snad nejschopnìjší Slované.

Pøistupme nyní k pøehledu písní, k jejich hlavnì ethické náplni, i kdy� se budou

II.

smrt v pùvodním, mythickém výmìru, obnova rodu
narozením a smrtí

degressus ad archetypum duch die abenländische Metaphysic geformte
christliche Welt Rückfall in die kolektive Psyche

Aj, a vyjde duša z øvúcej huby / vyletì na drvo, a po
drvech / sìmo tam, doni� mrtev nez�en

Hnìvi uchvátichu krutos�ú obì stranì / vzbúøichu sì v útrobách
rozezlených mu� z širokú prsú zloba sì mu rozevøe / po vsiech po údech
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následující úvahy zdát nìkdy samozøejmé a primitivní. Ve Snìmech je smrt náèelníka rodu
jen jakousi kulisou, o kterou ani nejde. Úèelem je tu podchycení dìdického práva u starých
Èechù. Bli�ší analysu nelze podat, nebo� úryvek je krátký a právní „causa“ nic podrobnìji
neøíká. Tendence však byla zøejmì tá� jako v delším zlomku, tedy v Libušinì soudì.
Proto�e píseò ve své zachované podobì z devátého nebo desátého století pocházet
nemù�e, je tu východisko takové, �e jádro je sice archaické, ale zpracování asi
z dvanáctého století. Pìvec se tedy „idealisticky“ zahledìl do minulosti, je� se mu asi
zdála pøita�livìjší ne� pøítomnost. Kromì toho je dìlení majetku rovným zlomkem mezi
dìti jistì mravnì vyšším øešením ne� nìmecká primogenitura. Romantismus!

Oldøich z RK je místy více lyrický ne� epický, ale pøesto jsou Poláci oznaèeni jako
„zlí“, bli�ší odùvodnìní bylo patrnì na prou�cích. Je tu líèena smrt nepøítele? Snad ano,
nebo� se mluví o tom, �e vetøelci „ “ tedy strkají se (v hradních pøíkopech) a�
k udušení. „Dav“ souvisí s „dáviti (se)“.

Naproti tomu se vše øíká naplno v Beneši, kde jsou Sasové obvinìni z loupení penìz,
zlata a støíbra, ze �háøství a ze všeobecného o�ebraèování obyvatelstva. Za to jsou pobiti
cepy, kyji a kamením. Realismus!

Slo�itìji se mají vìci v Jaroslavovi, kde jsou nejdøíve trestáni Nìmci a køes�anský svìt
vùbec za loupe�nou vra�du, spáchanou na tatarské princeznì. Stateèností Vratislavovou a
Jaroslavovou a s Bo�í pomocí je tatarský nájezd na Moravu vítìznì odra�en. Pora�enectví
Vìstoòovo na Hostýnì dokazuje, �e pìvec znal kladné i záporné stránky lidské povahy.
Øeèi Vratislavovì nevìnoval Exner nále�itou pozornost. Soudí celkem právem, �e se tu
vyjadøuje vùle k vítìzství nad nepøáteli i tváøí v tváø smrti, proti veliké pøesile a za
nesnesitelných muk �íznì. Ale dùraz je kladen na „smrt Bohem zamìøenou“, tedy
z Bo�ího dopuštìní, a samovolnou záhubu tìla i duše, toti� „vra�bu“. To je odhodlání
témìø hodné køes�anských muèedníkù! Tataøi jsou pod vrchem rozdrceni svr�enými
kládami „jako èervi“. Naturalismus!

Tento básnický smìr lze vidìt i v Èestmíru, kde se výmluvnì líèí øádìní a potomní
poprava loupe�ivého a zrádného Kruvoje i Vlaslava. Zdùrazòuje se tekoucí krev, øvoucí
huba v agonii se svíjejícího Vlaslava. Také oznaèení mrtvol jako „mrchy“ mù�e ji� mít
pejorativní smysl. Slovo se vyskytuje v Jaroslavu a v Záboji.

Škody, které dle pìvcova mínìní páchali Nìmci spolu se zrádným Luïkem na Èeších,
mají charakter znaènì odlišný. Jde tu o vnášení cizího jazyka, nièení posvátných hájù,
plašení ptákù bohùm zasvìceným a rušení domácích rodinných zvykù dosti volných
zavádìním jedno�enství. I kdy� se pohanské zvyky dávných Èechù, které jsou zde hájeny,
zdají ménì hodnými doporuèení ne� pøicházející západní kultura, je nutno se podivovat
jasnovidnému vhledu pìvcovu do podstaty národa, která je ohro�ována na nejcitlivìjším
místì. Èeská pomsta je opìt úplná, drsnì popisovaná. Ludìk se pod úderem mlatu
„rozskoèil“, vetøelci jsou všichni pobiti.

„Vilný“ Sbyhoò, který unesl jinochovi dívku, je rovnì� krutì potrestán, je mu
rozra�ena lebka. Rozzuøený mstitel nešetøí ani Sbyhoòovu èeleï, kterou pìvec opovr�livì
oznaèuje jediným slovem: jinoch „ “, asi jako Odysseus po svém návratu
do svého a Penelopina domu. Hoch se potom se svou dívkou uprostøed té spouštì miluje.
Nicménì jsem kdysi èetl u jednoho odpùrce RKZ, �e jejich lyrika je „nasládlá“. Pìkný

davem trèú

vsì v hradì pobi
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„sentimentalismus“! Projevuje se stále tá� tendence: za zloèiny vetøelcù nelítostná smrt,
leckdy pøivozena za velkého hrdinství na stranì èeské a s potupou na stranì druhé.

Trochu jinak vyznívá „smrt subjektu“ (mimochodem poznamenávám: proè
„subjektu“, jistì ne gramatického; tedy snad smrt jednající osoby, aè by staèilo øíct pouze
„smrt“) v lyricko-epickém Jelenu. Statný, bojovný a obecnì oblíbený jinoch je úkladnì
(proto sloveso „podskoèi“ a adv. „lstivo“) zavra�dìn. V otevøeném boji by si hrdina
s úkladníkem, jím� byl asi cizinec, aè to není výslovnì øeèeno, poradil. Nebylo-li zde
mo�no získat zadostiuèinìní spravedlnosti, je aspoò konstatována lítost nad spáchaným
zloèinem, jak ji vyjadøují všechny dívky a rostlinná i �ivoèišná pøíroda.

V lyrických perlièkách lze vidìt „smrt“ spíše hypoteticky ve Skøivánku, bereme-li
slova dívèina, �e zde „ “ v pùvodním staroèeském významu, �e „hoøem umírá“.
Je to však asi spíše básnická nadsázka. Reservovanì je tøeba se té� vyjádøit k jednomu
místu na prou�cích, kde se „ “ zpravidla doplòuje na „milost“, jí� se asi
nedostalo nìjakému nepøátelskému zajatci nebo domácímu provinilci, proto�e se ní�e
hovoøí o „ “. Ale to je jen náš dohad.

Nìkolik dílèích poznámek: podle autora je lyrika „vylomený kámen z epiky“. Stím lze
jen ve výjimeèných pøípadech souhlasit. Lyrika je rùzná, mù�e být pøírodní, reflexivní,
didaktická, parainetická (tj. povzbuzující k boji) a milostná. Právì ta poslední je v RK
monopolní. Literárnì je tento �ánr skuteènì mladší ne� hrdinské výpravné básnictví, ale
není jisto, zda je starší také geneticky. Øekl bych, �e obojí je soubì�né, ale stane-li se
nìjaké neštìstí, boj se smrtelnými následky a podobnì, bývá epiky v�dy první v zájmu,
v popularitì, kde�to cit projevují spíše pozùstalí, padlým bli�ší.

Na str. 348 je zajímavé Exnerovo tvrzení, �e tvùrce RKZ pøevádìl dìje pøímo do
starého jazyka, nikoli pøes novoèeštinu, jak odpùrci leckdy uvádìjí. Øíká také, �e �ádný
dnešní pøeklad nevystihne pùvab starého znìní. Bylo by bývalo velmi záslu�né, kdyby byl
podal nìjakou frapantní ukázku tohoto rozdílu.

Na str. 349 èteme pøepis jména staršího Klenovice v RZ „Hrudoš“, aè ve všech
dostupných vydáních je psáno „Chrudoš“. Toto lze etymologicky daleko lépe odùvodnit.
A co Smetanova Libuše – to snad neznáme ji� ani tuto operu?

Na str. 350 pøepis „Èmír“ není asi správný, jméno je obvykle psáno jinak. Snad tu však
bylo „Èmyr“, jméno, je� by se dalo odùvodnit jako „chytrý, obmyslný, dùvtipný, èilý“ a
ještì jinak.

Na té�e stranì èteme o tom, �e padìlatel „nastolil pra�skou perspektivu“. Máme jiné
vysvìtlení. Èeský kmen byl v nejstarších dobách jmenován spíše „Pra�ané, Fraganei“.

Str. 352. Zde je øeè o dilematu „kamenného a tvrdého hradu“, jako by si imaginární
padìlatel nebyl nìkdy jist, jakého stavebního materiálu bylo kdy u�ito. Pøiznává však, �e
ve Skøivánku figuruje hrádek kamenný. Vìc se má spíše takto: ve Sbyhoni, jeho� metrická
forma je dosti nároèná, pøichází k platnosti pravidlo sudoslabiènosti, tedy: tvrda hrada,
v tvrdì hradì, u hrad u tvrdý, na tom tvrdì hradì a podobnì. „Kamenný most“ je v RZ,
myslí se samozøejmì nános umo�òující pøechod pøes rozsáhlé ba�iny, nebo� „most“
souvisí s „(v)metati“. Byl tedy tento materiál starým Èechùm odedávna znám.

Str. 352. Je velmi pochybné, �e jména „Morena“ (varianta „Morana“ je starší),
„Vesna“, „Tøas“ a snad ještì jiná jsou názvy bohù. Spíše se ji� uplatòuje význam alegorie

hoøem nyje

...ost ot knìze

velikem skrece
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nebo symbolu. Jestli�e cizinci ká�í Èechùm, �e mají mít „
“, jde spíše o údobí od jara do zimy, ne� od narození do smrti.

Str. 354. RZ: Zde pøepis „vìglasnì dìvy vyuèené“ je chybný, je to duál, misí být
„vyuèenì“. Jinak jsou pøepisy bezchybné. Na té�e stranì ètu ve svém výtisku
„zem u teèe“, ale to je jistì jen chyba tisku, vypadlo zde – , tedy „zemiu teèe“.

Nechápu, proè si Exner vzal jako pøedlohu textu Hankovo vydání zroku 1852, tedy
pøesnì 150 let staré. S takovým pøístupem k filologické práci jsem se dosud nikde nesetkal,
je ojedinìlý. Štítí se dnešní vìda Rukopisù natolik, �e nesahá ani k Flajšhansovì edici
z roku 1930, jen� se honosí vším, jen ne pøízní k textu?

Pøes pøímoèarost dìje a pøípadnì citu, která je v poesii zde sledované samozøejmostí,
nezjednodušujme vnìjší a vnitøní vlivy na dìní, v nìm� èlovìk sám slo�itý jev v�dy byl a
je nucen �íti. Archilochos, který byl ostatnì spíše elegikem ne� epikem, nebyl jediný
básník, jen� zachytil individuální lidské rysy v kolektivních støetech, v jeho pøípadì
bitvách. Dilema neodhozeného nebo odhozeného štítu není jen staré Øecko nebo èeský
raný støedovìk; je to blí�e Švejkovi a století dvacátému nebo ještì mladšímu. I tento
køiklavý pøíklad nám velí, abychom poznávali sami sebe a kladli nále�ité meze sobì
i tomu, co bychom leckdy rádi prohlásili za svùj objev, svoje dogma.

Exner se sám o sobì jeví jako autor peèlivý a pøesný, po svém zpùsobu do hloubky
pøemýšlející a dùsledný. A tím nechtìnì Rukopisy hájí, aè si zkomplikoval situaci tím, �e
uznává falsátora, kterého vybavil a� ú�asnou dávkou schopností, ba geniality. Oduznáním
tohoto mezièlánku by logicky dospìl k plné rehabilitaci RKZ. Pøejeme jemu i sobì, aby
brzy uèinil tento krok.

jednu dru�u od Vesny po
Moranu

i–

Poznámky
1. Polková, T.: Slovesná prefixace v Rukopise

královédvorském.
. Øada jazyko-

vìdná A 47, 1999, str. 143–155.
2. Peøina, J: Barokní historismus a RKZ. In:

Ústí nad
Labem, Univerzita J. E. Purkynì 1998.

3. Exner, M.: Téma smrti a smrt subjektu v RKZ. In:

Lorenzová, H. et al. (ed.). Praha, KLP 2001, str.
348–358.

4. Krejèí, K.: Nìkteré nedoøešené otázky kolem
RKZ. 43, 1974, str. 378–396.

5. Mareš, F.:
Praha 1931, str. LIII.

Sborník prací Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity

Jazyk a
literatura v historické perspektivì.

Fenomén smrti v èeské kultuøe 19. století.

Slavia
Pravda o Rukopisech zelenohorském a

královédvorském.

Dalimil, Pulkava a bitva u Olomouce
R J H

Pro poznání událostí okolo tatarského vpádu r. 1241 a tedy i pro posouzení jednoho ze
zpìvù Rukopisu královédvorského – mají veliký
význam dvì kroniky z 14. století: kronika tak øeèeného Dalimila (prvá zmínka o konfliktu
posádky Olomouce a Tatarù) a dílo Pøibíka Pulkavy z Radenína (poprvé v té�e souvislosti
zmiòován Šternberk, v nìm� by bylo mo�no spatøovat odjinud naprosto

OBERT AN ØEBÍÈEK

O velikých bojéch køes�an s Tatary –

neznámého
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Jaroslava ze Šternberka

Také pøìd Olomúcem sì stavichu
a tu Tateøi královicì ztratichu.
Jeho pìstúny Tateøi zjímáchu
a pøìd mìstem jì zvázachu,
�e svého královicì nechovali,
a pro to jì nepøátelóm na smrt dali.

Obránci
Odpùrci

F. M. Bartoš

nejprve
potom

kralevic Kublajevic

Dlugoš

Jaroslav Mezník

1

2

3

). Tìmito dvìma kronikáøi se proto budu zabývat ve svém
krátkém pøíspìvku k posouzení nejkrásnìjšího ze zpìvù RK.

Nejprve se podívejme na starší z obou pramenù, tedy na . Dílo
bylo sepsáno v dobì poèátkù vlády Jana Lucemburského, od dob tatarského vpádu tedy
uplynula dosti dlouhá doba na to, aby došlo ke zkreslení èi zmatení událostí u Olomouce.
Jak je na tom tak øeèený Dalimil?

Informovanost Dalimilova o tatarském vpádu do Evropy je pomìrnì dobrá; události na
rozdíl od prakticky všech pozdìjších èeských kronikáøù nemate s vpádem kumánským
(1253), projevuje pomìrnì dobrou znalost okolností, za jakých Tataøi postupovali
Evropou (ví o pádu rùzných mìst èi království, zná i tatarské špehy atd.); i jeho zprávì
o Olomouci a Tatarech r. 1241 tedy mù�eme pomìrnì dùvìøovat (jak se jen dá dùvìøovat
støedovìkému kronikáøi). Konkrétnì o Olomouci vypráví Dalimil tolik:

RK zde tradiènì spatøují potvrzení zprávy RK v tom nejdùle�itìjším bodì:
mezi køes�any a mongolskými nájezdníky. RK pak

samozøejmì vyvíjeli snahy oslabit toto svìdectví Dalimilovo, mnohdy velmi zajímavým a
pouèným zpùsobem.

Zejména se zde mimoøádnì vyznamenal; laskavý ètenáø nech� proète
znovu citát z kroniky a pak obrátí pozornost k Bartošovì kní�ce Rukopisy , str. 74: „Podle
Dalimila se Tataøi zastavili u Olomouce, ne však, aby tam svedli bitvu, nýbr� aby ztrestali
prùvodce nejmenovaného tatarského kralevice, jen� jejich vinou zahynul: prùvodce ty
vydali Tataøi Olomouèanùm na smrt.“

Tak pracuje – historik! Skoro se zdá, �e Bartoš mìl pøed sebou dosud neznámý a nikdy
nikým jiným nevidìný rukopis Dalimila, proto�e Bartošùv „referát“ je tuze nepodobný
tomu, co se lze bì�nì v Dalimilovì kronice doèíst. V�dy� podle Dalimila se Tataøi
zastavili u Olomouce a a� pøišli o „kralevice“, za co� byli také nále�itì potrestáni
jeho prùvodci. Podle Bartoše je poøadí opaèné: tatarští prùvodci nejprve vlastní vinou
pøipravili o �ivot svého chránìnce, potom se Tataøi zastavili u Olomouce a místní posádce
vìnovali provinilce. Bartoš pøevrátil kroniku docela naruby!

Èteme-li Dalimila zleva doprava a shora dolù, jak se knihy v Èechách zpravidla ètou,
je nám zøejmé, �e se celá . Pøíbuzný mongolských vùdcù,
panovníkù (Dal.: , RK: ), jistì ne dítì, se asi sotva ztratil na borùvkách
èi spadl do studny; celá událost vypadá jednoznaènì tak, �e nìjaký menší oddíl Tatarù,
„kralevic“ a jeho doprovod, narazil na køes�any a pøitom neopatrností èi zbabìlostí
prùvodcù pøišel kralevic o �ivot (nebo byl zajat, jak uvádí polský kronikáø ). Jinak
si ztrátu kralevice a následný zpùsob potrestání jeho opatrovatelù lze stì�í vysvìtlit.

se dovolává právì Dlugoše jako svìdka toho, �e Dalimilovu zprávu

Dalimilovu kroniku

u Olomouce se bojovalo

událost neobešla bez boje
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lze interpretovat i tak, �e k �ádné bitvì nedošlo. Jistì, pøedpokládat nemusíme,
ovšem bez èi èi vojenských sil (jakkoli tøeba skromných poètem na obou
stranách) si zále�itost také nemù�eme pøedstavit, tatarského pøedáka jistì nezajali sedláci,
k tomu je zapotøebí pøesvìdèovací síly zbraní a poèetní pøevahy.

Co se týèe Dalimilovy kroniky, mají kus pravdy obì strany sporu. Je zøejmé, �e dle
památky ze zaèátku 14. století (asi o pùl století starší nì� Rukopis královédvorský)
u . Koneckoncù jak Mezník, tak Bartoš

.
Na druhou stranu je potøeba jasnì zdùraznit, �e

co se týèe podoby onoho støetu køes�anských a tatarských
vojsk. V RK se svádí pomìrnì významná bitva, po jejím� skonèení zdecimovaní Tataøi
peláší do své východní domoviny. U Dalimila se však jasnì jedná o malou pùtku, pøi ní� se
ovšem podaøilo zajmout èi spíše zabít jednoho z významných Tatarù. V�dy� Tataøi vùbec
nejsou zdecimovaní: mají dost energie na to, aby své provinilé soukmenovce nechali za
trest napospas posádce Olomouce a klidnì odtáhli.

Z Dalimila, (korespondence souèasníkù a
podobnì), jimi� není tøeba se zde zabývat, je tedy zøejmé, �e

v takovém mìøítku, aby stála za zaznamenání, aby mìla vojenský význam.
Co z toho plyne pro otázku pravosti Rukopisu královédvorského? Nic. Není snad

èastìjšího jevu ve svìtì orální poesie resp. hrdinské epiky ne�
. Pøíkladù bychom jistì nalezli bezpoèet, jeden snad i v samém RK

(vítìzství Beneše Hermanova). Pokud tedy skladatel z RK má na mysli tuto
událost z roku 1241, jedná plnì v souladu s pravidly �ánru, kdy� nadsazuje a zvelièuje
význam pøíhody u Olomouce. Zároveò je však také velmi pravdìpodobné, �e skladatel èi
alespoò kompilátor zpìvu nebyl souèasníkem událostí r. 1241. Kde se však vzala
povìst o veliké bitvì u pozdìjších autorù?

To zjistíme, zamyslíme-li se nad dalším z pramenù, jím� je Ta
toti� ve své první redakci informuje o vpádech Tatarù, vítìzné pro køes�any bitvì
u Olomouce a znamenitém hrdinovi z rodu Šternberkù, který byl za své skutky králem

bohatì odmìnìn.
Zdánlivì jasný doklad pro události zpìvu . Ale jen zdánlivì – skuteènost je

daleko slo�itìjší. Pulkava toti� ve svém díle silnì : jednak
vpád Tatarù do Evropy a na Moravu r. 1241 a jednak krátký
.

Kumáni, divoký a ještì pohanský národ, pøíbuzný s Tatary, byli pozváni uherským
králem Bélou IV. a posléze vysláni na Moravu; støetli se s posádkou , jejich
vùdce Belzeit byl v bitvì , posádce Olomouce velel Zdeslav ze
(první, kdo se zaèal takto jmenovat, døíve se psal z Chlumce), králem poté odmìnìn...
Navíc celý konflikt probìhl pohopouhých 12 let po vpádu Tatarském, s ním� byl velmi
brzo maten. Trpí tím prakticky všichni èeští – a nejen èeští – kronikáøi po Pulkavovi.
Udìlejme si malý pøehled událostí a styèných bodù:

bitvu
bitky pùtky støetu

Olomouce ke støetu køes�anù a Tatarù došlo mají
Dalimilovu historku za pomìrnì vìrohodnou

Dalimilova kronika není v souladu
s Rukopisem královédvorským

stejnì jako z ostatních starších pramenù

Jaroslava

Jaroslav

Jaroslav
spletl dohromady dvì události

Olomouce
smrtelnì ranìn Šternberka

r. 1241 nedošlo k �ádné bitvì
u Olomouce

nadsazené poetické
zkreslení událostí

vpád Kumánù na Moravu
r 1253.

Pulkavova kronika.
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Jak vidíme, podobnost obou událostí je více ne� veliká. Není tedy pro Pøibíka Pulkavu,
píšícího celé století po kumánském vpádu, �ádnou ostudou, �e obì události smotal. Píše
o vpádu , jmenuje toti� Jindøicha a Kolomana, nepøátelé jsou Tartari. Píše však
tímté� dechem i o vpádu , celou událost toti� datuje do roku 1253 a
o nepøítelích øíká, �e po srá�ce , ! Do Uher se

samozøejmì jen Kumáni, kteøí odtud na Moravu vtrhli. Zmatkù mìl potom dost
i sám Pulkava, v pozdìjších redakcích svého díla události vynechává.

Pulkavova kronika . Všimnìme si,
�e ve styèných bodech obou událostí by mìl být i Šternberk jako vítìz; ten je dolo�en pro
rok 1253 a Kumány (Zdeslav ze Šternberka), pro rok 1241 a Tatary
(Jaroslav ze Šternberka). Pulkavovy údaje nejsou dokladem pro Šternberkovo vítìzství
nad Tatary, spíše je naopak mínìn dobøe dolo�ený a k událostem r. 1253 vztah mající
Zdeslav ze Šternberka.

Jaroslav ze Šternberka však existoval a je dobøe dolo�en. Ne jako vítìz nad Tatary a
jakýsi patriarcha rodu; Jaroslav byl a v dobì kumánského vpádu u�
mohl být v letech bojovníka. Snad tedy tradice jmenovala vedle Zdeslava i jeho syna
Jaroslava, snad se tam oba vyznamenali, snad i z Pulkavova údaje o

mù�eme vyèíst nejistotu nad pøesným jménem hrdiny.
S Pulkavou jako svìdkem o Šternberkovì vítìzství nad Tatary se musíme definitivnì

rozlouèit. Jedna dùle�itá vìc však z Pulkavova díla pro Rukopis královédvorský plyne: ve
druhé polovinì 14. století byly události z r. 1241 a 1253 velice zmateny a zmatek ten se
mù�e obrá�et i v Rukopise královédvorském.

našeho povídání je tedy tento: hovoøí o konfliktu u Olomouce s Tatary,
nic s nièím nemíchá a jeho svìdectví je pomìrnì spolehlivé. Nehovoøí však o nìjaké
významné bitvì, z jeho údajù mù�eme myslet jen na menší srá�ku, která však pro køes�any
mìla nemalý význam (pøipravili Tatary o „královice“, v jazyce RK „Kublajevice“). Pukud
mìl skladatel zpìvu RK na mysli tuto událost, je zøejmé, �e došlo k poetickému zvelièení a
nadsazení a �e skladatel asi nebyl souèasníkem událostí. sice hovoøí v této
souvislosti o Šternberkovi jako vítìzi, ale smíchal dokonale vpád Tatarù a vpád Kumánù,
hovoøí spíše o Zdeslavovi ze Šternberka a roce 1253, snad v celé zále�itosti hrál roli i jeho
syn Jaroslav, nemající však s Tatary a Olomoucí r. 1241 nic spoleèného. Pomotal-li to však
Pulkava, mohl to pomotat v té�e dobì i skladatel zpìvu RK.

Víme však, �e RK hovoøí jen o ; mù�eme jím rozumìt i nìkoho jiného ne�
pozdìjšího Šternberka? Podle nìkterých badatelù ano; o tom však a� pøíštì.

tatarském
kumánském

reversi sunt Ungariam vrátili se do Uher
vrátili

není však znám

synem Zdeslavovým

jakémsi vznešeném
Šternberkovi

Jaroslavovi

není svìdectvím o vítìzství Šternberka nad Tatary

Dalimil

Pulkava

Závìr

1241 1253
ano ano
ano ano

není dolo�en ano

Tataøi Kumáni

doba vpádu
u Olomouce
padl významný nepøítel
pán ze Šternberka
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Z obrozeneckých štambuchù
R Š

Pøed lety byl rozšíøen krásný zvyk: vlastnit památníèek pro veršíky, nebo alespoò
autogram slavné osobnosti, èi doma mít pøipravenou pamìtní knihu urèenou pro
moudrosti vznešených hostù. Smutnì dopadli ti, kteøí si pozvali Mistra, dejme tomu
Vítìzslava Nezvala, podstrèili mu èistou stránku návštìvní knihy v kù�i vázané, doufajíce,
�e se v ní zaperlí Mistrùv tøpytný verš. Leè bìda, jaká promìna. Pravidelnì tam stálo jen:
„ “

ADOMIL OLC

Byl jsem tady. V. N.

Poznámky
1. Jemu a nìkterým dalším èlenùm zmínìného rodu

bude vìnována jedna z pøíštích úvah nad
Jaroslavem RK.

2. Bartoš, F. M.: . Praha, Svaz národního

osvobození 1936.
3. Mezník, J.: Rukopisy z Hlediska historie. In:

, Øada C – Literární historie, 13/14,
1968/1969, str. 173.Rukopisy

RKZ
Dnešní stav poznání. Sborník Národního muzea
v Praze

Ale zcela jinak tomu bylo v probuzenecké
dobì . Josef Dobrovský moc se nenamáhav
s pøemýšlením, svému �áku Hankovi vìnoval
proslulý Dalimilùv verš: „

A uèenlivý �ák se mu
odvdìèil prùpovìdí, dodnes v kameni vyrytou
na jeho vyšehradské mohyle: „

Václava Hanku tak napadla krásná myšlen-
ka: poøídit v bibliotéce památník, do kterého by
se mu lepší návštìvy zapisovaly. Dnes je jich
v Muzeu ulo�eno, co vzácné památky, pìt:

1

Vøe� ka�dému srdce
po jazyku svému.“

Národy nehas-
nou, dokud jazyk �ije“

pùvodnì modlitebních knih s pøivázanými stránkami, a navíc ještì dvì krabice volných
listù. Doplòovány byly i po Hankovì smrti .

Jedním z jeho prvních obdivovatelù, bylo to vzápìtí po nálezu Rukopisu
královédvorského, je Jan Bohumír Dlabaè (1758–1820), sbìratel kulturních památek a
dlouholetý øeditel Strahovské knihovny.

Brzy na to èteme strohou vìtu: „ Vepsal Jaroslav
Puchmír. Pseudonym, pod kterým byl ukryt vlastenecký knìz Antonín J. Puchmayer
(1769–1820), básník a pøekladatel. Dva roky poté ho navštívil známý libuòský
jemnostpán Antonín Marek (1785–1877), spisovatel a obrozenec ka�dým coulem. Píše:

2

Pokraèuj jen dále
a Tvé milé jméno
veleslavnì bude
u potomkù ctìno.

Na znamení svého pøátelství.“
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Dostoj! by� valný èasu proud Èecha k útonu schvátil,
všehda nepodkosenou Slávie své oporou.

By� by nás osud v štìstí i neštìstí rùzniti chtìl, nezmù�e našich
pìstí.

Èechové jsme, Èechové buïme.

Obrazenstvo naše rovná se cnosti
obì dvou odmìnu chovají v sobì.

Na památku mnohaletého, v�dy stálého pøátelství.

Pokud po dolinách Tatry
slovanské zvuky budou kolovati
v�dy se jméno Tvé s úctou
v rodinì naší bude spomínati.
Zvìst Slovenska poklidu
kdy sobì popøeje
lidu svému Tvých písní
nìkolik zapìje.

Hosty Muzea byli i vlasteneètí šlechtici, tøeba rodu z Thun a Hohensteinu. Arnošt Thun
si v roce 1820 zabouøil: „

“
Mladší František Thun (1809–1870), z rodu nejslavnìjší, majorátní pán dìèínský,

správce rodinných statkù, mimo jiné zakladatel Umìlecké jednoty pro Èechy, byl ještì
stro�ší: „ “ Takový mìl cíl v roce 1831.

Muzeum navštívil i jeden z údajných spolupachatelù rukopisného padìlku, Pra�an
František Horèièka (1776–1856). Leè svým dvojverším se, k zlosti svých podezøívatelù,
nijak nepodøekl (1821):

Ale další údajný padìlatel, Josef Jungmann (1773–1847), má u� krajnì podezøelý
zápis „ “ Tak odvá�nì píše ještì dvacet
let po nálezu RK.

Nejvítanìjšími hosty byli samozøejmì slavní Slované, kteøí brzy pøivedli Hanku na
podnìtný nápad: svoji návštìvu spojit s výmìnou starých i nových slovanských tiskù.
Prvním z nich byla Adam Mickiewicz (1798–1855), následován Alexandrem
Sergejevièem Puškinem (1799–1837), od kterého bychom se byli snad doèkali pøekladu
RK do ruštiny, kdyby byl neskonèil tak onìginovsky. A posléze i neš�astný Nikolaj
Vasiljeviè Gogol (1809–1852), umírající v nábo�enském šílenství. Všichni, obdivujíce
hostitelovu záslu�nou èinnost, pøejí mu k ní mnoho dalších úspìchù: v�dy� tak èiní pro
blaho èeské literatury. Všichni vítají jeho neúmornou práci, kterou staví na první místo
svého plodného �ivota. Bohu�el nìkteré zápisové obraty, vzhledem k drobnému a
vybledávajícímu písmu – zejména Gogolovu – luští se velmi tì�ce.

Posledním v nepøeberné øadì autorù je ¼udevít Štúr (1815–1856). V knihovnì byl
souèasnì s Jungmannem. Ale – snad – odpùrcùm ještì zatím z padìlatelství podezøelý
není, by� umìl èesky a knihovníkovi Vlasteneckého muzea podvakrát pochlebuje
nezøízenì (1838):
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Podruhé o dva roky pozdìji:

Zakonèeme pamìtním zápisem vyboèujícím z øady muzejních památníkù: je zbásnìn
samotným Hankou a vìnovaný Janu Em. Dole�álkovi (1780–1853). Stalo se tak ve Vídni,
tìsnì pøed nálezem RK, tak�e si mù�eme pøitom nále�itì vychutnat obdivuhodné
Hankovo veršování. Dole�álek byl chotìboøským rodákem, hudebním skladatelem,
autorem umìlých národních zpìvù.

Pøízeò mocná! tys cos nebeského,
kdy� se hodnému v dar dostaneš:
èasto ale tropíš mnoho zlého,
èasto neúèinnou ostaneš.
Tebe pod jhem dr�í vratké štìstí,
je�to zøídka v sadì Zásluhy
kvete. Náhoda je klestí
pochlebníèky majíc za sluhy.
Èasto, èasto tropíš mnoho zlého,
kdy� tì nešlechetník uchvátí,
tu se mravnost chybí cíle svého
blahost svornou z koøen vyvrátí.

Poznámky
1. Všechny citáty pøevzaty ze Zíbrt, È.:

Praha, J. Otto 1907.

2. Páta, Fr.: Praha,
soukromý tisk 1934.

Nápisy ze
staroèeských štambuchù a památníkù a� do doby
probuzenecké.

Z Hankových památníkù.
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Další barokní zmínka o bitvì s Tatary
K N

Barokní prameny zmiòující bitvu s Tatary u Olomouce roku 1241 probral z vìtší èásti
Fr. Adámek ve své monografii Tataøi na Moravì ; na jeden z dalších bylo upozornìno ve
Zprávách ÈSR . Na velké výstavì Sláva barokní Èechie, probíhající v loòském roce, se
objevil jiný dosud v literatuøe neuvedný barokní pramen zmiòující se o této bitvì.

Jedná se o universitní tezi bratøí Václava Vojtìcha a Jana Norberta hrabat ze Šternberka
s námìtem:

. Velkou rytinu provedl Bartholomeus
Kilian podle Karla Škréty v Praze roku 1661 . Uprostøed dolní èásti teze dr�í stojící
postava desku s výètem nejvýznamìjších èlenù šternberského roku. Na prvním místì je
pak zmínka právì o Jaroslavovi:

V èeském pøekladu :

[= do bitvy]
[pod]

Text se pozoruhodnì shoduje s textem tzv. Majestátu Šternberkù , datovaným rovnì� do
roku 1661 (Národní knihovna ÈR, sign. XV C 18). Majestát se v souvislosti s Jaroslavem
ze Šternberka shodnì zmiòuje o osmi tisících Jaroslavových vojácích, rozlišených však na
Èechy a Moravany („ “) a dvì stì
tisících Tatarech („ “). V Majestátì je rovnì� zmínìn vùdce
Tatarù Peta, jemu� Jaroslav – na rozdíl od teze, kde jej zabije – u�al pravici („

“). Zmínku o nejsvìtìjší Svátosti a pøispìní
Panny Marie však Majestát nezná. Neshodu v letopoètu bitvy, která je obvykle kladena
k roku 1241, ale Majestát ji klade do roku 1242 a teze dokonce 1243 lze snad vysvìtlit
písaøskou resp. rytcovou nepozorností.

AREL ESMÌRÁK

1

2

3

4

5

Oslava císaøe Leopolda I. jako èeského krále s pøipomínkou jeho slavných
pøedchùdcù a starobylosti šternberského rodu

Za Václava Otakara jednookého krále.
Jaroslav ze Šternberka, osmy svými tisíci za pomoci
ctihodné Svátosti, s sebou v šiky zbo�nì vzaté
a ochranou nejbla�enìjší Panny, dvì stì tatarských
tistícù porazil, a jejich vùdce, Petu, rukou vlast-
ní zabil, uèinìn proto prvním moravským hejtmanem.
R. 1243.

quator Bohemorum, totidemque Moravorum millibus
ducenta Tartarorum millia

Petae Ducis
eorum dexteram propria manu amputavit



Barokní drama o zalo�ení Prahy
R Š

Z postav Rukopisù patøí Libuše mezi nejoblíbenìjší. Námìt jejího soudu a vìštby byl
zpracován svým zpùsobem nejenom Kosmou, Dalimilem, Hájkem jako bezmála
historická událost, ale i autory dnes ménì známými. Napøíklad mù�eme vyèíst z pouhých
názvù divadelních her 19. století , jak jejich autoøi umìli povolit uzdu své bohaté fantazii.
Nakonec si to v duchu Dichtung und Wahrheit mytologický námìt pøímo �ádá.

ADOMIL OLC

1

Poznámky
1. Adámek, Fr.: . Praha, Neklan,

2000.
2. Nesmìrák, K.: Jedna barokní zmínka o bitvì

s Tatary roku 1241.
V/14 (4. øíjna 2000), str. 6.

3. Reprodukováno in: Vlnas, V.:

Praha, Národní
galerie 2001, str. 21.

4. Za laskavou konzultaci pøekladu dìkuji PhDr.
J. Endersovi.

5. Enders, J.: Nìkolik poznámek k Majestátu
Šternberkù z roku 1661.

2, 1993, str. 65–69.

Tataøi na Moravì

Zprávy Èeské spoleènosti
rukopisné

Sláva barokní
Èechie. Umìní, kultura a spoleènost 17. a 18.

století. Prùvodce výstavou.

Almanach rukopisné
obrany

Denzio, A.: Praga nascenta da Libussa e Primislao.
Praha, L. J. Kamenický 1734. Národní knihovna ÈR,
sign. 65 E 4394 (reprodukováno s laskavým svolením).

Zajímá-li nás vyprávìní, kde je
básnického více ne� pravdy, zalistujme
v jednom libretu z první poloviny
18. století, které mìlo slou�it – v duchu
barokního myšlení – k oslavì zemského
èešství pod ochrannými perutìmi
habsburské monarchie. Právì taková je
opera od Antonia Denzia, skladatele,
libretisty, herce, zpìváka a hlavnì øeditele
operního ensamblu jeho štìdrého
chlebodárce. Nebyl jím nikdo jiný ne�
kukský šlechtic František Antonín
hr. Sporck který svoji soukromou operu
udr�oval s velkým nákladem ji� od roku
1694. Benátèan Denzio zde pro Sporcka
vypravil na šedesát zpìvoher, z nich�
mnohé vyšly z jeho pera, jako tato, opìt se
slibným názvem:

PRAGA NASCENTA DA

PRAG WACHSEND VON
LIBUSSA UND PRIMISLAO

DRAMA

LIBUSSA E PRIMISLAO
DRAMA

Zprávy Èeské spoleènosti rukopisné VI/1 19
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Po èesku trochu kostrbatì PRAHA RODÍCÍ SE Z LIBUŠE A PØEMYSLA. Libreto bylo
vytištìno na jaøe roku 1734 u Leopolda Jana Kamenického v Praze. Jeho prvních deset
stránek je vìnováno uctivým dedikacím poèínaje pánem domu „

“, a konèe vší šlechtou. Text
je dvojjazyèný: vlevo italský, vpravo ne zrovna v klasické nìmèinì.

Úvod je vìnován dìjùm, které kupodivu nejsou námìtem zpìvohry; autor v nìm chtìl
asi ukázat svoji seètìlost. Libuše, dcera Krokova ( ), èeského to kní�ete, která
po jeho smrti dlouho vládla v moudrosti a míru, byla zde srovnávána se Sibyllou. Leè pod
tlakem ciziny je nucena nalézt si �enicha, aby panoval zemi mu�. Stal se jím stadický
rodák Pøemysl. Na Vyšehrad jej pøivedl kùò, a tak se dostal na trùn a (doslova citováno) do
postele moudré Libuše. Nechybí ani zmínka o �elezném stole, volcích, otce a
„ “ oøíškù. Po knì�ninì smrti vystoupí její dáma Vlasta, opevní se s �enami na
Dìvínì ( ), a zaène vládnout. Leè Pøemyslova moudrost znièí amazonskou
(doslova) republiku, Vlasta souèasnì umírá.

Vše je opsáno z Hájka, ale následný dìj je naprosto jiný. Nejlépe jej osvìtlí vystupující
osoby:

• Libussa – èeská královna; pøi premiéøe ji pøedstavovala La Signora Anna Cosimi,
Jeho Kní�ecí Jasnosti dìdièného Modenského Prince;

• Primislao –stadický sedlák, pozdìji král; pøi premiéøe ztìlesnìný Margharetou
Campoli Miretti, sólistkou Jeho Kní�ecí Jasnosti Pana Philipa z Hessen-Darmstadtu;

• Wlasta – šlechtièna, Libušina favoritka;
• Stirado (Ctirad) – èeský kavalír, pøedstavený pøímo autorem;
• Clodomiro – zahranièní kní�e, zamilované do Libuše a její øíše;
• Gustaw – jiné zahranièní kní�e, takté� zamilované do Libuše, ale jí povrhovaný;
• panna – tu hrála man�elka Denziho;
• Sarca (Šárka) – Vlastina favoritka;
• Lesbino – nìmé a hluché Gustavovo pá�e;
• dìlníci na výstavbì Prahy, lid, strá�e, vojáci útoèící na Vyšehrad.

Úvodní èást sedmého výstupu je uvedena v Pøemyslovì rodném jazyku. Stojí za
doslovné citování. Pøemysl se v nìm vrací do svého stadického panství s pluhem, volky a
knihou, kterou pozornì ète. Jistá panna, zde zvaná jméno snad odvozené
z èeské , mu jde radostnì v ústrety :

Jak vypadá ústøední scéna v libretistovì pøedstavì? Jsme v Libušinì knihovnì: globus,
planety, rozlièné matematické instrumenty, psací stùl, na nìm model budoucího rozvoje
mìsta. Pod zrcadlem proslulá zlatá �abka. Pøed ním pronáší Libuše svoje oracola.

Denziovo drama vrcholí všeobecným jásotem. Panstvo sedí uprostøed kulisy
rozevøeného globu; v èele je vystaven èeský lev, znaky Moravy, Slezska a Lu�ice, vše

Seiner Exellenz dem
Herrn Franz Anton des Heil. Röm. Reiches Grafen von Sporck

Crocco

contribution
Dievin

virtuosa

Dieviera –
dívky –

Diev. Primislav, mùg Mileg. Pìknì vítam. Co pak dìlate?
Prim. Ich diene der Schärffe meines Grausahmen Schick Saals.
Diev. Sednìte. Chcete pít?
Prim. Nein.
Diev. Wasse Zdravj.

2
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Historie Zpráv Èeské spoleènosti rukopisné
K NAREL ESMÌRÁK

Èeskoslovenská spoleènost rukopisná, zalo�ená dne 12. listopadu 1932, pøistoupila
k vydávání informaèní tiskoviny s názvem
a� ve tøetím roce své existence. První èíslo vyšlo v Praze 15. èervna 1935 v cyklostylované
podobì . Zprávy mìly otiskovat „

“. V prvním èísle bylo ohlášeno, �e èasopis „
“, ale u� do vydání druhého èísla vyjednala Spoleènost povolení

u policejního øeditelství v Praze a tak ji� druhé èíslo vychází v tištìné formì. Dále ji�
vycházejí zprávy pravidelnì, ètyøikrát roènì v rozsahu okolo osmi stran. Jako odpovìdný

Zprávy Èeskoslovenské spoleènosti rukopisné

èlánky o Rukopisech, pøehled posledních aktualit,
zprávy o akcích podniknutých Èsl. spoleèností Rukopisnou i obhájci a odpùrci a
bibliografii knih a èlánkù vycházeti bude
v nepravidelných lhùtách

1

Poznámky
1. Gagan, J.: Divadlo a Rukopisy.

V/17 (25. èervna 2001),
str. 24.

2. Odtud uveden text pøesnì dle libreta, se všemi
mluvnickými nesrovnalostmi.

3. VII, 308.

Zprávy Èeské
spoleènosti rukopisné

Ottùv Slovník nauèný

chránìno mohutnými køídly císaøského orla. Zde shromá�dìní provolávají slávu Praze:
„

(tj. Karel VI.)
“

Ještì pøed spadnutím gardiny sbor plesá ve volném pøekladu:

Nebude bez zajímavosti uvést, proè operní dílo bylo, øeèeno soudobým jazykem,
zpracováno tak anachronicky. Karel VI., mimo jiné korunovaný král èeský (1711–1740),
narozen 1685, mìl sice syna Leopolda (1716), ale následník ještì tého� roku zemøel. Pak
následovaly tøi dcery v èele s Marií Terezií, narozenou rok na to. Z oné doby pochází
známá pragmatická sankce z roku 1720, bez obtí�í pøijaté bohu�el jenom v rakouských
zemích. Hra o Libuši – to byl Karel VI. bezmála padesátiletý, bez mu�ského potomka
– stala se optimistickým výhledem do budoucna. Mìla poslou�it jako vzor, �e i �ena mù�e
být stateènou vládkyní. Proto opera u èeské šlechty, cítící sounále�itost s èeským
královstvím, jsouc jí vìnována, „ “ . Z pohanské vládkynì
vyrostl symbol oddanosti zemského panstva trùnu. Všimnìme si nará�ek: Libuše byla
vyvolena také z trojice sester, jsou tu odporní cizáètí nápadníci, pasoucí se jen po moci a
majetku, prohodí se nìkolik èeských vìt, slibuje se vìrnost Prahy a èeských zemí
monarchii, a vším prolíná nekoneèná moudrost vládnoucí �eny.

Ano, budeme tak nazývat toto kvetoucí mìsto podle pøedpovìdi o døevìném prahu, v�dy
jmenované v èeské øeèi, na vìèné èasy a ne jinak. A� �ije král Èeské øíše , a�
�ije Praha.

Vìtšina cizích øíší pøišla ku znièení
skrze zbranì, podmanìny byvše.
Pro to vysvìtlení jiné není:
ve svìtì se tak dìje v�dy vše.

dosáhla úspìchu neobyèejného 3
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redaktor byl zpoèátku uveden Leopold
Zubr, jeho� funkci však záhy pøevzali Karel
Tøeska a Ladislav Matoušek. Zprávy
pøinášely pøedevším odborné èlánky,
týkající se rukopisné problematiky. Nejvíce
publikaènì èinnými byli Karel Tøeska,
František Mareš, Viktorin Vojtìch a
Ladislav Matoušek. Dále byly u ka�dého
èísla otiskovány – v pravidelné rubrice
nazvané Pøehled – aktuální informace
o nové literatuøe, návìští o pøednáškách a
exkursích, pøehled aktuálních událostí
apod. Ve Zprávách se objevují
i cizojazyèné èlánky a to v polštinì
(J. Miszewski, J. Bielatowicz) a souhrny
v anglickém a nìmeckém jazyce. Aby bylo mo�no dát jednotlivá èísla Zpráv svázat,
rozhodla se Spoleènost vydávat zprávy v øadách. byla ukonèena dvojèíslem
19–20 z 20. prosince 1938. Celkem vyšlo 20 èísel první øady Zpráv o rozsahu 132 stran .

Zpráv byla zahájena prvním èíslem z 28. února 1939, které otvíral projev
Èeskoslovenské spoleènosti rukopisné Èeskému národu z ledna 1939, jeho� úkolem bylo
„

“, za který se Spoleènosti dostalo nadšeného
podìkování z celé republiky . Ale události nabírají rychlý spád a 15. bøezna 1939 je konec
i okleštìné pomnichovské republiky. Ji� druhé èíslo II. øady Zpráv z 24. dubna 1939 nese
jen název . Ale nìmecká okupace se projevuje i v obsahu
èísla, které je na nìkolika místech poškozeno cenzurními zásahy (na str. 30–31). Od
ètvrtého èísla, z 15. prosince 1939, nesl èasopis název

Obsah i forma Zpráv zùstaly obdobné I. øadì, jen èísla byla stránkována
prùbì�nì, aby bylo mo�no vypracovat pøi uzavøení II. øady rejstøík pøehlednìji. K tomu
však nikdy nedošlo, proto�e vydávání Zpráv bylo násilnì ukonèeno k 15. kvìtnu 1941
zásahem tiskového odboru pøedsednictva ministerské rady . Druhá øada Zpráv obsáhla
11 èísel o rozsahu celkem 112 stran.

První porady o obnovení vydávání Zpráv se konaly ji� na jaøe 1945; bylo i jednáno
s tiskárnami. Po osvobození se 11. listopadu 1945 schází první valná hromada ÈSR.
Samozøejmostí mìlo být i obnovení vydávání Zpráv, ale „

“ , a na Ministerstvu informací bylo Spoleènosti povoleno vydávat
pouze „ “ . Spoleènost zaèala tedy
provizornì vydávat (oznaèovaný dnes jako

Zpráv), ale vyšla jen dvì èísla (1. února 1946 a 1. záøí 1946) o celkovém rozsahu
16 stran. V prosinci 1946 bylo ji� vysázeno 3. èíslo, ale tisk nebyl pøes protesty ÈSR
povolen .

První øada

Druhá øada

tøetí
øada

2

3

4

5

6

7

pøipomenouti èeskému národu v jeho hlubokém zklamání a pokoøení zdroje dávné tradice
domácí, které v dobì poroby probudily jeho sebevìdomí a obrodily všechen kulturní �ivot:
Rukopisy zelenohorský a královédvorský

Zprávy rukopisné spoleènosti

Zprávy Èeské spoleènosti
rukopisné.

vynoøily se však netušené
pøeká�ky. Hned po odchodu okupantù byla ès. vládou nastolena tuhá reglementace
periodického tisku

neperiodickou tiskovinu nejvýše tøikrát do roka
Obì�ník Èeské spoleènosti rukopisné
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Následovala tedy Zpráv, rozmno�ovaná cyklostylem. Jejím redaktorem
byl Karel Urban. I pøes „ilegální“ formu vydávání obsahují èísla øadu zajímavých a
dùle�itých èlánkù, zejména o chemii rukopisù (K. Andrlík, B. Støemcha), archeologii a
RKZ (Fr. Adámek) a historii Rukopisného sporu (J. S. Vopravil, K. Urban). Vyšlo celkem
sedm èísel – poslední s datem 1. prosince 1951 – o rozsahu 92 stran. O pùl roku pozdìji,
20. kvìtna 1952, se Èeská spoleènost rukopisná „dobrovolnì“ rozešla.

Po obnovì Èeské spoleènosti rukopisné v roce 1993 došlo o dva roky pozdìji
i k obnovì vydávání jejího periodika pod tradièním názvem Zprávy Èeské spoleènosti
rukopisné. První èíslo , oznaèené však jako nulté, vyšlo 20. dubna 1995. Zprávy
byly zpoèátku koncipovány jen jako informaèní tiskovina pro èleny ÈSR, která mìla
pøinášet zejména zprávy ze �ivota Spoleènosti a upozornìní na novou literaturu. Záhy se
však zaèaly objevovat i odborné èlánky. Periodicita vydávání se ustálila pøibli�nì na tøech
èíslech roènì. Vzhledem k stoupající kvalitì pøíspìvkù a ve snaze rozšíøit Zprávy do
vìdeckých knihoven byla V. øada uzavøena a pøikroèeno k vydávání nové, v poøadí ji� šesté
øadì Zpráv. Celkem vyšlo 19 èísel páté øady o rozsahu 158 stran.

ètvrtá øada

páté øady

Poznámky
1. V únoru 1937 pøetištìno v podobì, jakou mìla

i ostatní èísla I. øady Zpráv.
2. Titulní list a rejstøík celé I. øady byl vydán spolu

ze II/3
(30. èervna 1939).

3. Srv. II/3
(30. èervna 1939), str. 45–46.

4. Dopis Tiskového odboru pøedsednictva minister-
ské rady z 13. kvìtna 1941, è. j. 2433/41 T.O.
(Archiv ÈSR, è. 1015).

5. Urban, K.: Historie Èeskoslovenské spoleènosti
rukopisné. I, 1991,
str. 59.

6. U. [= Urban, K.]: Historie zákazu èasopisu
Spoleènosti.
IV/1 (1. prosinec 1947), str. 3–6.

7. Dopis Ministerstva informací ze 6. èervna 1947
(Archiv ÈSR, è. 1400).

Zprávami Rukopisné spoleènosti

Zprávy Rukopisné spoleènosti

Almanach rukopisné obrany

Zprávy Èeské spoleènosti rukopisné

Recenze

Jan Lehár, Alexandr Stich, Jaroslava Janáèková, Jan Holý:
Praha, Lidové noviny 1998. 1058 str. ISBN 80-7106-308-8.

Èeská literatura od
poèátkù k dnešku.

Dostala se mi s jistým zpo�dìním do ruky publikace ,
kterou v roce 1998 vydalo nakladatelství Lidové noviny. V poznámce autorù se uvádí, �e
kniha vznikala jako uèebnice èeské literatury pro støední školy.

Rukopisùm je vìnována obsáhlejší sta� Alexandra Sticha pojmenovaná
. Kromì toho jsou Rukopisy struènì zmiòovány na dalších devíti

místech. Vìtšinou to vzbudilo mùj nesouhlas, ale tento pøíspìvek si neklade za cíl to
komentovat. Dotknu se naopak vìci, kterou v knize postrádám. Je to postava spisovatele
Ivanova, jeho tvorba a další pùsobení.

Èeská literatura od poèátkù k dnešku

Ve stopách
hrdinského eposu
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Pro ilustraci musím nastínit, �e literatuøe od konce 2. svìtové války po dnešek, kterou
zpracoval Jiøí Holý, je vyhrazeno cca 200 stran, zatímco veškeré literatuøe pøedcházející
700.

Nemyslím, �e by se mezi pováleènými publicisty našlo pøíliš tìch, kteøí byli tak
vydáváni a èteni, jako Ivanov. A pøece se mu nedostalo cti být jmenován.

Èert ví, jestli za tím zas nevìzí ty Rukopisy. J U

Jedna z našich nejvýznamnìjších vìdeckých institucí se koneènì doèkala dùstojné
monografie a to dokonce z pera osoby k tak významnému úkolu povolané. PhDr. Karel
Sklenáø, DrSc. je archeolog a historik a v NM pùsobil celých 32 let, v letech 1990–97
dokonce jako øeditel nejvìtší slo�ky NM – Historického muzea.

Vytvoøení takového díla je samo o sobì velmi záslu�né u� proto, �e se koneènì našel
nìkdo, kdo ve vìci nìco udìlal a neomezil se jen na dílèí studie, i kdy� i ty jistì v mnohých
pøípadech k problematice NM chybí. Autor je vynikající stylista, a tak i v místech, kde je
ètenáø zaplavován mno�stvím dat a jmen, neztrácí kniha na pøehlednosti a ètivosti. Asi 3/4
knihy je vìnováno období do konce 19. století, na století dvacáté tedy pøíliš prostoru
nezbývá. Sám autor to zdùvodòuje mj. i tím, �e nechce psát o vìcech teprve nedávno
minulých, které mnohdy i sám za�il (nar. 1938) a nelze tedy k nim být dostateènì
objektivní, tì�ko by se mu prý rozlišovalo podstatné od nepodstatného. Z tohoto dùvodu
se v knize nepíše ani o osobách dosud �ijících. Vzhledem k tìmto faktùm mù�eme
s klidem konstatovat, �e NM jako téma by s klidem „uneslo“ další monografii obdobného
rozsahu, která by kladla více dùrazu na 20. století a kde by zbylo i místo na tolik potøebný
poznámkový aparát (v publikaci je jen výbìr literatury).

Autorovo zvládnutí tématu je hodno obdivu. Provádí nás od dob vzniku prvních muzeí
ve svìtì pøes první vìdecké spoleènosti u nás (mj. upozoròuje na velké mezery
v nezpracování tìchto témat), pouèí nás o motivech a zájmech zemské aristokracie, které ji
vedly k zalo�ení NM a pak se u� detailnì, ale stále pøehlednì a ètivì, zabývá jednotlivými
etapami vývoje NM v 19. století (tehdy pochopitelnì pod jinými názvy), personálním
obsazením, rùstem sbírek, edièní èinností, koncepcemi a názory jednotlivých osobností
atd. Na konci publikace autor dokonce uvádí svùj pokus o periodizaci dìjin NM do osmi
etap. Cenné je, �e vìtšina událostí je uvádìna do souvislosti s dìním v celé obrozující se
èeské spoleènosti, �ivota celé monarchie a nechybí ani srovnání s vývojem ve svìtì. Vývoj
ve 20. století je pak ji� zpracován struènìji, co� je pochopitelné i vzhledem k obrovskému
nárùstu materiálu, který autor musel zpracovat – to je práce pro tým, nikoli pro jednotlivce.

NM je pochopitelnì spjato i s mno�stvím osobností, které mìly co do èinìní s RKZ.
V této souvislosti se píše nejvíce o Hankovi a o Píèovi. Lze prý spekulovat, zda Hanka
nevytvoøil RK, aby tak získal místo v Muzeu – pro to byl beztak sporným pøínosem. Jako
èlovìk byl nesnášenlivý, pomlouvaèný a závistivý a to hlavnì k Dobrovskému a
Palackému. Knihovnì se prý vìnoval se zájmem, ovšem ostatní spoleèenskovìdní sbírky
pro nìj byly jen nepohodlným pøívìskem, Hanka mìl neúctu ke svìøeným památkám,

IØÍ RBAN

Karel Sklenáø: Praha a Litomyšl, Paseka
2001, 419 str. + 32 str. pøílohy. ISBN 80-7185-399-2.

Obraz vlasti. Pøíbìh Národního muzea.
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které bezohlednì poškozoval – mj. zámìrnì falšoval èeské glosy v Mater verborum (co�
mohlo být „koneènì bez zábran“ odhalováno a� po Palackého smrti), upravoval data na
starší, vpisoval rusismy do zlomkù evangelia sv. Jana. RKZ jsou zkrátka produktem
spoleèenské objednávky, obdobnì jako Píseò pod Vyšehradem, Milostná píseò krále
Václava a vpisky v Mater verborum. Ještì �e je Hankovi alespoò pøiznána velká zásluha na
rozvoji slovanské knihovny a stycích se slovanským svìtem... Vynikající archeolog Píè
pak svým starovlasteneckým zalo�ením tíhl k uznání RKZ, aèkoli prý jako vìdec nemohl
zavírat oèi pøed pádnými protiargumenty – toto je, øekl bych, jedna ze slabostí Sklenáøova
výkladu (Rukopisy ale rozhodnì nejsou dùle�itou souèástí jeho výkladu!). Nepokládá si
vùbec otázku, jak je to mo�né, �e vynikající vìdci typu Palackého, Píèe èi Cordy pokládali
RKZ za pravé. Zùstává v zajetí nijak neodùvodnìného stereotypu. Sklenáø prostì jen
konstatuje fakta spojená s cestou Píèe do Paøí�e a Milána roku 1911 a �e nedùstojné
zesmìšòovaní jej dovedlo k sebevra�dì, ale nepokládá si základní otázky, které by si
polo�it mìl. Zvláštì kdy� tvrdí, �e po roce 1860 prý snad u� jen v Praze byli vìdci ochotni
riskovat povìst podporou RKZ a kdy� vyèítá, �e Muzejník a celé NM se po roce 1886
nebylo schopno postavit ani za, ani proti RKZ a jen bezradnì lavírovalo. Sympatické ale
je, �e v tomto kontextu pøipomíná, �e u� roku 1858 vedlo Päumannovo policejní øeditelství
kampaò proti Libušinu soudu v Tagesbote. Pro Sklenáøe je pak boj o RKZ dobojován
rokem 1918, kdy byly Rukopisy odstranìny z muzejní expozice. Po tomto datu ji�
problém neexistuje, co� je celkem úsmìvné vzhledem k autorovì profesi a vzhledem k
muzejnímu sborníku z roku 1969, který nese titul RKZ – Dnešní stav poznání. Sklenáøùv
postoj k této problematice je jasný z takových obratù jako �e Muzejník v 80. letech 19.
století RKZ ani nehájil, ani nehledal o nich pravdu. To je opravdu jen nábo�enství, to není
vìda.

Ètenáø ale mù�e vytknout i jiné nedostatky. Kupøíkladu v souvislosti s pozemštìním
NM v roce 1934 vùbec nejsou uvedena jména dlouholetého jednatele Karla Domina a
prezidenta Spoleènosti NM Jaroslava Preisse, co� je k vzhledem k jejich zásluhám nejen
v tomto pøípadì dosti podivné. Autor pøitom v jiných souvislostech výèty jmen nešetøí,
Domina kupøíkladu v nìkolika jiných, ménì významných souvislostech jmenuje a kromì
toho – velká èást Dominovy pozùstalosti je v archivu NM. To jen pro ilustraci nìkterých
nedostatkù. Období první republiky obecnì patøí asi k té nejslabší slo�ce této práce. Ale
jak ji� bylo øeèeno výše – toto je práce pro tým a doktoru Sklenáøovi musíme být za
vynalo�enou práci vdìèni. Sympatické je i to, �e autor si úsilí našich obrozencù jako celku
zjevnì velmi cení, �e se nebojí pozitivní interpretace nacionálního úsilí a �e se jeho textem
neproplétají náznaky toho, jak døíve bylo lépe a jak naši kulturu dnes drtí zlý kapitalismus
Sklenáø je ohlednì budoucnosti NM vzhledem k prostorovým akvizicím, které získalo
v 90. letech, velmi optimistický. D PAVID ROKOP
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František Palacký, Zdenìk Sternberg:
Moravský Beroun, Moravská expedice 2001. 130 str. ISBN

80 86511-03-0.

Kompaktní disk. Praha, Neklan 2002

Dìjiny rodu Šternberkù. Geschichte der
Familie Sternberg.

Rukopisy v pøednesu Radovana Lukavského.

Je to pùvodní Palackého práce, ukonèená roku 1824. Souèasné vydání nám zpøístupòuje
originální nìmecké znìní a zároveò podává i èeský pøeklad Dagmar Sysalové a Dominika
Šímy.

Palackého text je na osmi místech doplnìn obsáhlejší poznámkou z pera Zdeòka
Sternberga. Nás pøirozenì bude nejvíce zajímat ta, kterou je komentován Palackého
výklad, u�ívající písnì O velikých bojéch køes�an s Tatary z RK jako historického
pramene.

Zdenìk Sternberk v této své 4. poznámce píše:

I pøes výhrady, které k obsahu nìkterých poznámek mù�eme mít, jeví se mi vydání
Palackého historické prvotiny velice záslu�ným edièním èinem. J U

.

Horkou novinkou je kompaktní disk s nahrávkou pøednesu Rukopisu zelenohorského a
Rukopisu královédvorského v podání Radovana Lukavského. Kompaktní disk obsahuje
celý text Rukopisù, s výjimkou Snìmù a písnì Èestmír a Vlaslav. Jeden z našich pøedních
recitátorù podává text ve staroèeském znìní, místy s citlivým hudebním podbarvením od
Jakuba Zahradníka a Jana Soukupa. Vhodným doplnìním je i prùvodní bro�urka,
pøilo�ená ke kompaktnímu disku, obsahující ukázky vzhledu obou Rukopisù, ale
pøedevším výtvarných dìl, jich� se staly inspirací (J. Mánes, M. Aleš, J. Konùpek aj.).

Vlastní pøednes je, jak nelze ani jinak u Radovana Lukavského oèekávat, velmi
kvalitní. Jen na nìkolika místech není pøesnì dodr�eno originální znìní (napø. Vltavo ×
Vletavo, kam × kamo, zemi × zemiu), ale to lze nejspíše pøièíst strhnutí pøednášejícího
textem. Souhrnnì lze øíci, �e se jedná o jedineèný poèin, pøibli�ující umìleckou sílu
Rukopisù, která nestojí a nepadá s jejich stáøím. Navíc jde o jednu z mála mo�ností
poslechnout si pøednes staroèeštiny. K N

Palacký cituje výòatky – pøeklady ze staroèeštiny – z hrdinského eposu Píseò
o Jaroslavovi, který je souèástí Rukopisu králvédvorského, údajnì objeveného v roce
1817 ve vì�i kostela ve dvoøe Králové nad Labem, jeho� vznik byl stejnì jako o rok
pozdìji „nalezeného“ Rukopisu zelenohorského pøisouzen 13. století. Významný
objev èeského støedovìkého rukopisu vyvolal v dobì národního obrození pochopitelnì
veliký zájem èeské veøejnosti a i Palacký byl v dobì zpracování sternberské historie
o jeho pravosti pøesvìèen.

V 80. letech 19. století vzplál známý boj o pravost rukopisù, v jeho� prùbìhu se
podaøilo J. Gebauerovi a T. G. Masarykovi vyvrátit domnìlou autenticitu rukopisu.
Jednoznaènì vìdecky dolo�ili, �e se jedná o dovedný podvrh z rukou Václava Hanky
(1791–1861). Tím také opìvovaná úèast Jaroslava ze Sternberga jako vítìzného
vojevùdce v bitvì proti Tatarùm u Olomouce v roce 1241 byla odsunuta do oblasti
mytologie.

IØÍ RBAN
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Èlenské zprávy

Zpráva o IX. øádné valné hromadì Èeské spoleènosti rukopisné

Zpráva o Knihovnì Èeské spoleènosti rukopisné za rok 2001

IX. øádná valná hromada ÈSR se uskuteènila v sobotu 20. dubna 2002 v salónku restaurace
U Peškù v Národním domì na Vinohradech. Valné hromady se zúèastnilo 15 èlenù ÈSR a
2 hosté.

Program valné hromady byl zahájen ve 13.10 hod pøedsedou ÈSR Ing. Jiøím Urbanem,
který po úvodním slovì pøednesl . Následovala

, pøednesená pokladníkem Mgr. Karlem
Nesmìrákem a , podaná Ing. Jaroslavem Gaganem.
Úvodní èást uzavøel Ing. arch. Radomil Šolc, který jako revizor ÈSR konstatoval, �e
shledal pokladnu i knihovnu ÈSR v øádném stavu. Ke zprávám Výboru ÈSR nebylo
pøipomínek.

Za nového èlena naší Spoleènosti byl pøijat pan Jaroslav Svátek (Praha). Stav èlenské
základny je nyní padesát èlenù.

Následovalo hlasování o zmìnì výše èlenských pøíspìvkù. Vzhledem k zvyšujícím se
nákladùm, zejména na tisk a distribuci Zpráv, navrhl pokladník spoleènosti Mgr. Karel
Nesmìrák zvýšení èlenských pøíspìvkù, a to pro pracující na 200 Kè a pro studující,
dùchodce a nezamìstnané na 100 Kè. Návrh byl jednohlasnì pøijat.

Po krátké pøestávce následovaly odborné pøíspìvky, s nimi� vystoupili: Mgr. Dana
Mentzlová: , Ing. Jaroslav Gagan:

, Ing. arch. Radomil Šolc:
a Mgr. Karel Nesmìrák: Poté následovala

volná diskuse.
Devátá øádná valná hromada ÈSR byla ukonèena v 17.15 hodin. K N

Knihovna ÈSR obsahuje knihy získané pùvodní Spoleèností, celkem 431 signatur svazkù
deponovaných v Archivu hl. m. Prahy v Clam-Gallasovì paláci; nyní máme v pøíruèní
knihovnì na Stavební fakultì ÈVUT vypùjèeno 260 knih. Dále jsme získali darem od
èlenù Spoleènosti a pøíznivcù Rukopisù nebo nákupem nových knih dalších 155 svazkù.

Chtìl bych podìkovat všem novým dárcùm, podle abecedy bez titulù: Beránek, Daneš,
Gagan, Hradilová, Maršálová, Nesmìrák, Ogoun, Svátek, Šíl, Šolc, Urban. Celkem jsme
ji� získali darem 62 publikací.

Knihovnu vyu�ívají pøedevším úèastníci pravidelných schùzek Spoleènosti na
Stavební fakultì; také pùjèujeme nìkteré knihy studentùm a diplomantùm. Prùmìrná doba
výpùjèky je tøi mìsíce.

Potìšitelné je získávání diplomových prací s rukopisnou tematikou (Hradilová, Šíl),
pøípadnì práce Mgr. Boèka a seminárních prací (Høebíèek, Svátek) pro knihovnu ÈSR.

Výroèní zprávu o èinnosti ÈSR za rok 2001
Zpráva o finanèním hospodaøení ÈSR za rok 2001

Zpráva o Knihovnì ÈSR za rok 2001

Josef Mánes a RKZ Václav Jan Tomášek – první
zhudebnìní RKZ Tajemství lebek v NM, Støed Evropy okolo roku
1000 Glosa „crutu“ v Rukopise zelenohorském.

AREL ESMÌRÁK
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Nìkteré starší a ji� obtí�nì sehnatelné knihy skenuji a pøevádím do hypertextové verze
na internetu, abych umo�nil i mimopra�ským a zahranièním èlenùm Spoleènosti a
ostatním zájemcùm o Rukopisy k tìmto publikacím pøístup. Zatím to jsou tyto knihy:

• Kraus: (1928)
• Horna: (1933)

(Radiojournal 1936)
• Bartoš: (1937)
• Pernerová: (1938)
• Míèko: (1940)
• Strejèek: (1947)
• Viták: (1889)
• Bodhisatwa: (1937)
• Šembera: (1879)
• Jelk, Matoušek: (1936)
• Matoušek: (1938)
• Mareš: (1935)
• Mareš: (1937)
• Mareš: (1938)

Jako knihovník také pøepisuji a zpøístupòuji na internetu významné studie a èlánky
z novin a èasopisù z období rukopisných bojù. Podle ohlasù z domova i ciziny je vidìt, �e
jsou tyto webové stránky (URL: ) docela
slušnì navštìvovány. V této èasovì dosti nároèné práci pøepisování po knihovnách a
archivech bych chtìl nadále pokraèovat. J G

Jako ka�dým rokem si dovoluji pøipomenout všem èlenùm ÈSR, �e je jejich èlenskou
povinností uhradit èlenský pøíspìvek do dvou mìsícù od uveøejnìní jeho výše pro daný
rok ve Zprávách ÈSR. Jak je uvedeno ve Zprávì o IX. øádné valné hromadì ÈSR, byly na
rok 2002 èlenské pøíspìvky zvýšeny a to:
• výdìleènì èinný èlen: 200 Kè
• studující, dùchodci, nezamìstnaní: 100 Kè.
Èlenské pøíspìvky lze uhradit tøemi zpùsoby:
1. bankovním pøevodem na úèet ÈSR u Èeskoslovenské obchodní banky, úèet èíslo:

156 288 258/0300,
2. poštovní poukázkou na adresu pokladníka ÈSR: Karel Nesmìrák, Tusarova 24/1520,

170 00 Praha 7,
3. osobnì pokladníkovi ÈSR na ka�dé schùzce a akci ÈSR.
Dary a dobrovolné vyšší èlenské pøíspìvky jsou vítány. K N

Vìdecké metody pana prof. Mareše
Nový rukopis Písnì Vyšehradské

• Pravda o Rukopisech
Listy prof. Marešovi o Rukopisech

Tøi dùkazy o RKZ pro ka�dého
Výtvarné dìdictví Rukopisù

Závìreèné slovo o Rukopisech
Rukopisu Král. a Zel. mnozí obránci uškodili...

Jsou Rukopisy falešné?
Libušin soud ... jest podvr�en

Pøípad Pamìti pøibyslavské
Za pravdou Rukopisù

Poslední vzdory pravdì o Rukopisech
Strach z pravdy
Nepravdivé legendy

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

AROSLAV AGAN

AREL ESMÌRÁK

Poznámka k placení èlenských pøíspìvkù
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