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N aš im  { t e n á ř ů m :
S mnoha stran hýli jsm e požadováni, abychom  uzavřeli prvn í řadu našich „Zpráv" a umožnili tak  

svým  odběratelům, aby si mohli dát svázat dosud vydaná čísla v samostatnou knihu. Vyhovujem e těmto  

prosbám a končíme dnešním  číslem první řadu „Zpráv Čsl. společnosti rukopisné", která obsahuje čísla 

1—20, za léta 1935— 1938.

Členům Čsl. spol. rukop., kteří řádně plnili a pln í své členské povinnosti, doplníme scházející čísla, 

pokud je máme, zdarma, ostatní mohou si objednat čísla 1, 6—14 za zvýšenou cenu K č 3.— za jedno číslo, 

další za cenu obvyklou. Úplné ročníky dodati nemůžeme, poněvadž některá čísla jsou zcela rozebrána. 

;Va konci prvé řady „Zpráv" děkujem e všem  svým  přátelům  i odpůrcům  za přízeň, pokud ji našemu 

snažení věnovali a věříme, že si j i  zachováme také v  druhé řadě „Zpráv", kterou zahájím e počátkem  

roku 1939.

V Fráze 24. prosince 1938. Redakce.

Petre Octavian Z a m f i r e s c u

JE SLOVO „ T A B O R “  V RK OHLASEM TATARSKO- 
MONGOLSKÉHO VALECNICTVÍ Z Kill. - XIV. STOLETÍ?

Jest známo, že slovo „tábor" objevuje se v rukopise 
Královédvorském pouze v básní nazvané „Počíná sé o 
velikých bojech křesfan s Tatary", nyní zkráceně uváděné 
pod jménem „Jaroslav". V jiných básních slova „tábor“ 
není. V „Jaroslavu“ vyskytuje se čtyřikráte a sice ve 
verších 147, 148, 165, a 185 vždy v  souvislosti s Tatary, 
když se líěí tatarské obléhání Hostýna. Mluví se tam 
výslovně o tatarském „táboru" a nikde neužívá se tohoto 
odborného výrazu o křesťanském vojsku. Tak praví se, 
že se tatarský nepřátelský „tábor" pozdvihl ráno kolem 
chlumu a hemžil se na rychlých koních, nesa na dlouhých 
kopích napíchané hlavy křesťanů k chánovu stanu; že 
byl to strašlivý a nedozírný „tábor" jezdců, jenž se shlukl 
v jedinou sílu, zařval děsivým vzkřekem válečný pokřik 
a zamířil v útok proti chlumku hostýnskému, hájenémii 
křesťany; že po odraženém útoku rozdělil se jízdní tatar
ský „tábor" ve tři proudy a znovu se hnal lítě k chlum
ku, kde utrpěl porážku, byv rozdrcen svalenými kládami 
s náspů; že v nastalé noci se boj skončil a že ráno bylo

klidno v tatarském „táboru", jenž se neodvažoval nové
ho útoku.

Z textu jest zřejmo, že jedná se výhradně o tatarské 
jezdecké vojsko. Pouze ve verši 185 mohlo by se mysliti 
na stanoviště tatarského jezdectva čili na vojenské tábo
řiště, skládající se z koní a lidí. Zdá se však, že i v tomto 
posledním verši jedná se o tatarské vojsko, neboť pro 
pojíem „leženi, Lager, castra“ (užívá básník výslovně 
slova „stany" ve verši 235 „blsky ráz ráz bijú v stany 
Tatar“, jak bylo zvykem překládati slovo „castra“ ve 
X III.—XlV. století. I z této okolnosti jest vidno, že 
básník byl člověkem středověkým.

Naším úkolem jest vyšetřiti, jakého původu jest slo
vo „tábor“ v RK a zda jest ve X III.—XIV. století vů
bec možné. Ježto se ho užívá v našem případě pouze ve 
spojitosti s Tatary a jen o tatarském vojsku, jest nasnadě 
domněnka, že jest to slovo turko-tatarsko-mongolské, jeí 
přešlo do češtiny, polštiny, ruštiny, maďarštiny, rumunšti
ny, srbštiny a bulharštiny v době tatarsko-mongolskýdh
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vpádů do východní, střední a jihovýchodní Evropy ve 
XIII. století (1224—1242) nebo za nadvlády Mongolů 
v Rusku ve X III.—XIV. století a za panství jich v ru
munském Valašsku a Bulharsku (1280—1295). Pak bylo 
by slovo „tábor“ v RK ohlasem tatarsko-mongolského 
válečnictví té döby.

Mohlo býti přineseno do' Uber, Polska, Moravy a 
Bulharska již za vpádu a usazení Kumánů (Polovců, 
Plavců), kteří právě tak jako Peoeněgové, Tataři a Kir- 
gizové mluvili čistým nářečím tureckým, jak o tom svěd
čí Codex Cumanicus z r. 1303.

Proto jest s hlediska mravního, metodického i vě
deckého přední povinností každého, kdo chce psáti o 
slovu „tábor“ z RK vypátrat!, zdali se tento výraz 
skutečně vyskytuje v jazycích turko-tatarsko-mongolských 
od VI.—XIV. století a co v nich znamená. Této mravní 
povinnosti se žádný čestný odborník v jazykozpytu a 
historii nevyhne, vyhnout! nemůže ani vyhnout! nesmí, 
nechce-li, aby byl pokládán za podvodníka, břídila a 
ignoranta ve své vlastní vědě. Tím spíše nesmí se vy
hnout! této povinnosti český jazykozpytec a historik, je
hož čestným úkolem jest přece chránit! staré rukopisné 
památky svého národa od zneuctění a ztřeštěných výkla
dů. V některých případech jest za to dokonce placen.

Při studiu slova „tábor“ mohou nastati následující 
možnosti:

1. buď je to slovo praslovanské, indo-cvropského pů
vodu, ze sanskrtu a prákrtu, event, staroiránštiny, jež 
vzniklo u Slovanů již před jejich rozchodem z pravlasti;

2. nebo jest to cizí slovo přijaté do jazykového po
kladu Slovanů již v době předhistorické od t. zv, Ala- 
rodů indo-evropského ethnického substrátu, s nímž se prý 
Slované smísili;

3. nebo jest to slovo indo-arijského, event, cizího 
východo-asijského původu, přenesené do Evropy, Malé 
Asie, Mesopotamie, Assyrie, Babylonie, Sýrie i Palestiny 
již v prastaré době různými kočovnými národy z Vý
chodu;

4. nebo jest to slovo ranně turko-altajsko-mongolské- 
ho původu, přenesené do Evropy za vpádu a nadvlády 
iHunů, Avarů,! Bulharů, Maďarů, Pečeněgů, Chazarů, 
Kumánů atd. od V.—X III. století;

5. nebo jest to slovo pocházející ze VI. století a 
označující „vojsko“ nejmocnějšího turko-tatarského chá
na té doby, zvaného Tábor nebo Tábar (372—j 8i), je
hož říše se rozprostírala od řeky Donu a Balkašského 
jezera na západě až k velké Čínské zdi a zálivu Liao 
Tung na východě. Řecký spisovatel Menandros nám líčí, 
že turecký chán vyhrožoval r. 575 byzantskému vyslanci 
Valentinovi, že Táborovo turecké vojsko rozmačká Ava
ry, Uary (Uhry, Bulhary?) a Huny, s nimiž se Byzantinci 
spojili, jako červy pod kopyty svých koní. Jméno Tábo
rovo bylo známo po celém Východě, ve střední Asii, v 
Číně, v hephthalitické Indii, v Persii i v říši byzantské a 
bylo by divné, kdyby slovo „tábor“ pro označení jeho 
vojsk nezůstalo v podvědomí nejen národů východních, 
nýbrž i u Hunů, Avarů, Uhrů, Bulharů, Chazarů, Peče
něgů, Kumánů, Slovanů i Byzantinců. Od jména Tábor, 
Tábar odvozují někeří orientalisté i názvy „tabar-chin" 
a „täbär“ pro vojenského náčelníka, užívané u Turko- 
tatarů ve staré době a doložené již na Orchonských ná
pisech ze VII. století; podle čínských zpráv (Sui-šu, 
kap. 84) měl Tábor-chán statisíce bojovníků a císařové 
čínští Sien-pi ze strachu před jeho mocí platili mu po
platek; byl též prvním chánem, jenž přijal z Indie budd

6. nebo jest to slovo bogomilského původu z X.— 
XIV. století, kdy kacířská sekta bogomilů v Bulharsku, 
v Srbsku, Bosně, v Chorvatsku, v Uhrách, Valašsku, v 
Polsku i v Ukrajině uctívala biblickou horu Tábor a 
„proměnění Krista na hoře Tábor“ pořádáním lidových 
shromáždění čili táborů lidu pod širým nebem na horách 
a kopcích po způsobu starozákoním (kniha Soudců, kap. 
4, 6. Jdi, a shromáždě lid na horu Tábor, vezmi sebou 
deset tisíc mužů); učení bogomilské přeneslo se ve XIII. 
stol. i k Albigenským a později k Husitům;

7. nebo jest to slovo arabsko-maurské, pocházející z 
doby arabských výbojů a prvních válek křížových, ozna
čující jízdní oddíly domorodého vojska vybavené bubny 
a kotly zvanými „tábor“, provencalsky „tábor“, staro- 
francouzsky v XI. stol. „tabur, tabour“, anglicky ve XII. 
stol. „tábor“, pak „tabur, taborn, taber, tabre; tabbor; 
tabber“, staro-hornoněmeoky „tabur“, v  středověké la
tině „tabornum, taburcium, taburlum“; při dobývání 
hradeb Saint-Jean-ďAcre, hájených křižáky r. 1291, úto
čily arabské vojenské oddíly za rachotu 600 bubnů „tá
bor“, umístěných na 300 velbloudech;

8. nebo jest to slovo, jež ve významu „pevnost, o- 
pevnění“ pochází z doby válek křížových, kdy hora Tá
bor v Palestině byla r. 12 i i  za sultána Melik-el-’Adila 
pověstnou turecko-arabskou pevností, jež odolala útoku 
křižáků r. 1217 a teprve za šesté války křížové r. 1254 
přešla do rukou křesťanů; r. 1255 daroval papež Ale
xandr IV. pevnost Tábor bopvnému řádu Johanitů, 
rytířů s černým pláštěm a bílým křížem, zvanému poz
ději rytíři Rhodští a Maltézští. Byli uvedeni do Čech 
za krále Vadislava II., jenž se zúčastnil druhé výpravy 
křížové do Palestiny s českým vojskem. Byla tudíž pev
nost Tábor patřící Johanitům známá v Čechách již ve 
X III. století, t. j. 200 let před husitským Táborem nad 
Lužnicí;

9. nebo jest to slovo, jež ve tvaru „teber, täber“ ve 
významu „předsunuté kruhové opevnění, zvláště u měst
ských hradeb“ pochází z doby křižáckých válek, kdy 
předlohou mu byla opevnění křižáckých hradů, stavě
ných normansko-persko-arabským způsobem v Sýrii, v 
Palestině, na Rhodu, Maltě, Sicijii, Kalabrii, ve Francii, 
v Anglii i v Rakousku a Německu. Zvláštností těchto 
opevnění jsou vnější předsunutá kruhová opevňovací 
zařízení u hradeb, skládající se z kulatých předsunutých 
bašt nebo věží ve tvaru bubnu (tabor, täber), spojených 
kurtinou. Persko-arabsky nazývalo se toto opevnění 
„tibr“ a vyskytuje se již v X.—-XIII. století u persko- 
arabských pevností, zvláště u městských bran. Sloužilo k 
tomu, aby útočník v případě, že se dostal až k bráně, 
mohl býti obránci napaden se tří stran. Proto rakousko- 
německé názvy „Teber, Thober, Thaber, Thäber, Täber, 
Täberlein, Thabor, Tabor“, na nichž si prof. J. Pekař, V. 
Flajšhans a Karel Titz tolik zakládají jako prý na nej- 
stariích dokladech „husitského slova tábor“ jsou zajisté 
staršího původu z doby po válkách křížových, pocháze
jíce buď z arabsko-turecké palestinské nedobytné pev
nosti Thabor, Thabur, Tabor, Tabur, nebo z persko- 
arabského opevňovacího zařízení bubnovitého, zvaného 
„tibr“ před hradbami městskými.

Sem náleží patrně i Pekařovy doklady slova tabor 
z německých měst Kutné Hory, Znojma a Bratislavy, 
kde šlo o „opevnění vysunuté ven před hradby, zvlášť 
před důležitou branou městskou“. Prof. Pekař se dokonce 
naivně diví, že podobná opevnění vyskytují se již v době

hismus (viz Su-kau-sÖng-chuan, 4. kniha, T’u-shu-chi-
chöng, 18. kap., Hiouen Ts’ang II., str. 476);



Vítkovců za Přemysla Otakara II. u městských hradeb 
Bratislavských na Slovensku. Snad by se prof Pekař po
divil, kdyby byl věděl, že již 200 let před Husity exis
tovala na Balkáně bulharská pevnost Tabor (Tavor) v 
horní Makedonii při cestě, kudy procházela křižácká 
vojska na cestě k Cařihradu. Ve XIII. století zpustla, 
stala se hradištěm a iest doložena v druhé polovici XIII. 
století v darovací listině bulharského cara Konstantina 
Asěna (iz jg—1277), v níž věnuje klášteru sv. Jiří u 
Skoplje v horní Makedonii hradiště Tavor (Tabor) s 
osadou i polem . . . s livadami i jezerem Jelatnim. Název 
jeví vliv jižních nářečí tureckých (kumánských, peče- 
něžských), v nidhž souhláska „b“ přeměňovala se na „v“ 
již od IX. století. Podobně nazývala se i v jižním Rusku 
různá opevnění „tever, tiver, tver“ z původního „teber, 
täbär, über“ z doby chazarsko-pečeněžské a opevněná le
žení obtočená vozy nazývala se „tavor, tavar, tovar“ s 
přeměnou souhlásky „b“ z půvoidníího .,tabor, tabar, to^ 
bar“. Máme je doložena z letopisu Ipatěievského, Novgo- 
rodského, Pskovského i Permského z X II.—X III. stol. 
Tato souhláska „v“ jest důležitým svědectvím, že všechna 
tato slova pocházejí z doby předmongolské, t. j. z období 
od IX.—XIII. století, neboť po r. 1227 nová vlna turko- 
tatarsko-mongolská, mluvící východním nářečím turec
kým, v němž se souhláska „b“ nezměnila na „v“, při
nesla si sebou slova „tabar, tabur, tobor, tobar, tabhur“ 
atd. se souhláskou „b“ nebo „p“ : tapkur, dapkur, topur 
atd.;

10. nebo může býti slovo „tábor“ ve významu „voj
sko“ turko-tatarsko-mongolského původu z doby vpádu 
Tatarů a Mongolů do Evropy ve XIII. století a repro
dukcí tatarského slova „tabur“, značícího „vojenský od
díl“ ;

11. nebo může pocházet! z turecko-arabského slova 
„tábúr“: vojenský oddíl, šik, vojenský útvar, event, z 
berbersko-arabského slova „tábor“: jezdecký oddíl do
morodého vojska. Do Sýrie, Palestiny a severní Afriky 
dostala se tato slova za tatarsko-mongolského vpádu a 
máme je doložena koncem XIV. století v arabské kro
nice Kitáb-al ’ibar historka Abd ar-Rahmana ibn Mu- 
hammada ibn Chaldúna (1532—1406) ve tvaru „tábúr“. 
Do Čech mohlo se slovo dostati prostřednictvím poutní
ků, putujících do sv. země. Takových bylo v době před
husitské velice mnoho a jest známo, že i M. Jeroným 
Pražský a mladý Prokop Holý s otcem cestovali v Pales
tině;

12. nebo jest to slovo pocházející z válečného pokři
ku tatarsko-mongolského „Tá-Bur-chán!“ (Velký Bůh!),

předepsaného zákonem Džingisovým: „Vojáci mají vždy 
útočiti za divokého křiku, aby nepřítelův předvoj uvedli 
v rozruch . . .“. Je-li odkryt nepřítel, houkne vojsko 
svůj polní pokřik: „Bůh jest veliký!“ (Tá nebo dá značí 
veliký, Bur-chán značí Bůh, pánbůh, též Buddha, u Ta
tarů a Mongolů též „tcngri-Burchán“: nebeský Bůh, u 
Burjatů, černých Tatarů a Tunghuzů „Burchán, Burkun, 
Burkán“, u Japonců „Dai-But-su“, korejsky „Dá-Bulr“, 
čínsky „Tá-But-tho“: veliký Bůh, veliký Buddhal, V době 
Džingischánově a Kublajově byl budhismus u Tatarů a 
Mongolů státním náboženstvím, proto válečný pokřik byl 
rázu budhistického. Užívalo se ho u západních Tatarů a 
Zlaté Hordy až do r, 1257, kdežto u východních Ta
tarů se udržel až do r, 1291, kdy byl zaměněn pokřikem 
mohamedánským. Mohl tedy básník Jaroslava slyšeti r, 
1241 válečný pokřik tatarsko-mongolského vojska „Tá- 
Bur-chán“ a v domněnce, že to značí „chánův tábor“, 
mohl nazvati celé tatarské vojsko „tábor“. O válečném 
pokřiku tatarském zmiňuje se básník výslovně ve ver
ších 136 a 171;

13. nebo jest to janičářské slovo turecké z doby 
sultána Orchana (1326— 1359), jenž zřídil svoje janičář
ské sbory čili vojenské oddíly ozbrojené dlouhými kopími 
nebo halapartnami a nazval je „tabar-áirirň“ nebo „teber- 
dáráni“. Toto slovo mohlo se dostati taktéž prostřed
nictvím křesťanských poutníků vracejících se ze svaté 
země do jižní, střední a východní Evropy, Označovalo 
„vojenský oddíl nevěřících“ nebo „vojenskou stráž tu
reckého chána“ již v době předhusitské;

14, nebo jest to na konec slovo původu husitského, 
vzniklé po založení jihočeské pevnosti Tábor nad Lužnicí 
r. 1420 na pamět všech těch různých táborů. Táborů, 
Tháborů, Thaberů a teberů, jež se ve významu „vojsko“ 
nebo „vojenské opevnění“ v různých periodách v jazy- 
cíh křesťanských i nekřesťanských již v dobách před
husitských vyskytovaly,

Z tohoto krátkého přehledu jest zřejmo, že slovo tá
bor bylo známo v různých obměnách a intervalech již 
dávno před Husity a že každý odborník měl by se se
známit! s doklady tohoto slova aspoň ze VI.—XIV. sto
letí (z období turko-tatarsko-mongolského), než začne ne
odpovědně bláboliti o anachronismu a padělanosti výrazu 
„tábor“ v RK nebo lakovatl své důvěřivé čtenáře tvrze
ním, že v rukopisu Královédvorském jest toto slovo 
pouze „husitského původu“, ježto ho prý dříve vůbec 
nebylo.

(Pokračování příště.)

Ljuiba .Homov-Kaipatějev:

ZLOMKY PRASTARÉ E P O P E JE  - V ftiKADLECH.
Odpůrci RKZ nejednou již odůvodnili své odmítavé 

stanovisko či spíše svoji ,slepou nenávist vůči našim drialio- 
cennvm národním památkám tvrzením, že jsou podezřelé 
již tím, že jsou to unikáty, t. j., že se dosud nepodařilo na- 
íézti něco podobného, neboť prý jinak jistě by se bylo ucho
valo podobných památek více!

Nechci vyvraceli tuto naivní výmluvu theoretickou úva
hou, tím spíše, že mohu vyvrátili ji zajímavými doklady.

R. 1951 zmínil se mi prof. J. Soukup, známý folkloristá, 
že zjistil na Rakovnicku několik dosud neznámých národních 
popěvků a žádal mne, abych vypátral, vyskytují-li se též 
na Podžbánsku a sousedním lounském, event, slánském Pod
lesí. Zeiména šlo mu o píseň „Šafářka má šátek nový. . . “ 
a říkadlo .,Hou, hou, žatci jdou . . . “ Píseň zachytil v Seno- 
mateoh a v Šanově, říkadlo znal od svého tchána, který byl

tuším z Ryšína nebo z Lašovic. Říkadlo s několika varianty 
zjistil jsem jak na Podžbánsku. tak í na lounském Podlesí. 
V Mutějovicích „zpíval“ je jednotvárně mým dětem stařík 
.Ant. Černý a jiný stařík Fr. Kopecký mi je zvlášt opakoval; 
ve Hředlích slyšel jsem je od svého otce, Fr. CMádka, Fr. 
Vitnerové, Fr. Fencla a j., vesměs již starých lidí; z tře- 
bockých uvádím kostelníka Purkarta, Uhrovou a Zajícovou, 
z pochválovských Prokopa Jánského a Vykoukala.

Písně „Šafářka m á. . .“ neznali, za to však zjistil jsem 
ve Hředlích jinou neznámou píseň „Vstávej, má milá, už je 
den bílý . . . “

Soukup byl s výsledkem mého pátrání spokojen, ale 
nesouhlasit s mým názorem o významu říkadla. Příčinou 
neshody byly tu některé varianty. S. znal říkadlo v násle
dujícím znění:



„Hou, hou, žatci jdou budou číše štyry (čtyři),
a nesou džbán před sebou Co řekneme pánu? —
Zavolejte hospodu, prázdno je ve džbánu . . .
ať nepřijdou na škodu! Pán kouká ,z dálky,
Jen pijte na křídu, jak jdou kolem králky.
já za vámi přijdu (přídu) Málo, málo, - - už je moc,
od kočičí díry, pojď (skoč), Mařenko, na pomoc!

Viděl v něm jakési říkání dožínkové, a to prý velmi 
staré, neboť slovo „žatci“ považoval za archaidickou formu 
dnešního „ženci“. Chystal tehdy jakési pojednání o pohan
ské slavnosti Svantovítově, a proto jej říkadlo tolik zají
malo. Zvláště často upozorňoval mne na smysl jiného ri- 
kadla: „ . . . Na  svátého Víta dám ti fůru ž ita ...“, při čemž 
vždy vykládal, že asi původně tu bylo: „ . . .  Na Svantovíta 
dám ti fůru žita . . . “, a odůvodňoval svůj názor tím, že kolem 
svátku sv. Víta (15. června), žito teprve vymetá v klasy, 
já říkadlo zachytil v následujícím znění:
.,Hou. hou, žáci jdou*) budou číše štyry.
a mají (nesou) džbán před sebou Co řekneme pánu?
Zavolejte hospodu, 
ať nepřijdou na škodu! 
Nevolejte bídu, 
já za vámi přídu 
od „Kočičí díry“.

Ježto se mi tvar žatci ve

prázdno je ve džbánu . . .  
Pán kouká z dálky, 
jak jdou kolem „Králky“.̂ ) 
Málo, málo, už je moc, 
pojď, Mařenko, na pomoc!.

významu ženci nezamlouval 
a nemohl jsem je z ostatních slovanskvoh řečí doložili, hájil 
jsem variant „žáci jdou“, oovažuje říkadlo za popěvek po
tulných žáků, který se uojioval tím, že zpíván byl při tra
dičním žákovském koledování o dni sv. Řehoře.

Namítal jsem S., že prázdniti pivní džbány a korbele 
dokázali dříve žáci stejně jako ženci, kteří ostatně za dob 
nevolnictví málokdy se k pivu dostali. Dal-li mi S. později 
za pravdu, nevím.

^_^Uplvnula léta a já na říkadlo zapomněl. Teprve nedávno 
přišel jsem na ně ve spoustě starých poznámek. Pročítaje 
znovul_ tyto známé verše, pochopil jsem, že tu nejde ani 
o dožinkové říkání, ani o popěvek žíznivých školometů, 
nýbrž že fsem objevil zlomek prastaré epopeje. Ostatně, 
nechť čtenář posuzuje sám můj rozbor veršů:

t. Hou. hou (z) Žatce jd o u .. .  Tnoané táhnou od Žatce, 
aby napaidli Pražany, leč byli zpozorováni pomezními strážci, 
střežícími hraniční hvozd Džbánský a tito výstražným vo
láním hou! hou! varují obyvatelstvo podžbánských osad před 
blížícím se nepřítelem.

2. . . .  a m ají Džbán před něhou. . .  Na cestě od Žatce ku 
Praze leží mohutný masiv džbánský, táhnoucí se od Kounova 
až k Řevníčovii který vysílaje paralelně četné své hřebeny 
do Lounská a Slánská, tvoří přirozený pevnostní systém i 
pro dnešní obranu důležitý.

3. . . .  Zavolejte hospodu. . .  Lid uslyšev výstrahu, že 
táhnou Lučané, shání se po náčelníku kraiiště (županu, le- 
chovi), čili po ..pánu“, kterému doudlebští Volyňané (ruského 
původu), povolaní z jižních Čech na nodžbánské a slánské 
pomezní kra jistě k strážné službě, říkali rrospodin ''nebo 
gospoda. Sháněli tedy ..hospodu“, aby zajistil záseky (pře- 
rnby) hranici džbánskou a postaral se o bezpečnost žen a 
dětí. Takovým bezpečným útulkem pro děti za nepřátelského 
vpádu, vedle jiných, byl nepochybně Otročin na Křivoklátsku 
(otroik =  dítě), kde dosud jedna poloha sluje „Čedka“ (čedo, 
čádo =  dítě) a jiná „Sobakov“ )̂, což zase jen svědčí pro 
doudlebský svůj původ. Od .hospoda“ Hospozín na Slánsku.

4. . . .  ať nepřijdem ne škodu . . .  Tento verš doplňuje 
smysl předešlého.

5., 6. . . .  Nevolejte bídu. já za vámi přídu . . .  Hledaný 
..hospoda“ vzkazuje obyvatelstvu, aby se nelekalo', že hranice 
jest zajištěna, a on, jakmile budou skončeny poslední pří
pravy k boji v lesních zásecích, přijde zorganisovat obranu 
obyvatelstva. Zatím radí nepřivolávat bědy a svízele planými 
nářky a ustrašeností.

7. . . .  od ..Kočičí díry" . . .  „Kočičí díra“ (kde se zdržo- 
vialy ho.jně divoké kočky?) jest jméno lesního údolí mezi 
lesem „na Hyži“ (lužický hyža =  zloba, vztek) a chlumem 
„Babí horou“. Přerývá hřeben, vybíhající ze džbánského 
niasivu k severu, mezi Třebocí a Pochválovem. Ježto tato 
přerva umožňovala přechod z Lucka do údolí pochválovské- 
ho, nad nímž se zvedá pomezní hradiště Dřevíč, musela býti 
samozřejmě z české strany obsazena bojovníky. „Hospoda“ 
přišel se tam přesvědčiti, je-li v.še v pořádku, když tam proň 
přišli, že se obyvatelstvo Podžbánska po něm shání. Snad 
..Kočičí díra“ má své jméno odtud, že tam krajinští čekali na 
Lučany, jako kočka na myš u díry. Proto asi na Džbáně 
u Potvorova, který je též na býv. česko-luckém pomezí proti 
Žlutioku, jest taktéž doisud „Kočičí díra“ (něm. Katzenfalle).

*) V Hredlicích a Mutějovicích: , , . . .  žatci jd o u ...“
*') V Třeboci a Poohválově: , . . . .  jak hodí k o r á lk y ...“
’) V. Kočka: „Dějiny Rakovnicka“, nákl. rakov. musea.

8. . . .  budou číše šíyři. Tu třeba rozuměti: „budou Češi 
Štyři“, t. j. Češi Štyrovi (Čestmírovi). „Hospoda“ uklidňuje 
postrašené obyvatelstvo ujištěním, že pomezní přechody jsou 
obsazeny chodskými strážemi a dodává: „Ostatně, každou 
chvíli musí tu již býti Štyrovi Češi (t. j. hlavní vojsko Pra
žanů). Z toho vyplývá, že „hospoda“ džbánského pomezí sám 
Inelbyl Čechem čili Pražanem, nýbrž že byl, stejně jako 
ostatní džbánští Chodové, původu jihočeského, t. j. donďleb- 
ského. že pomezí džbánsiké bývalo někdy střeženo lidem 
z jihočeského Doudlebská jest věrohodno; lidová mluva na 
celém bývalém česko-luckém pomezí souhlasí věrně s mluvou 
jihočeskou, kterýžto fakt zjistil Dr. J. Mrázek ve svých 
spisech: ..Dialékt širšího Žatécka patří k nářečí jihozápad
nímu“ (Žatec 1928) a „Příspěvky k jihozápadnímu dialektu“ 
(Žatec 1931). V Urbáři smečenském, seps. r. 1519, připomíná 
se místo u Lán zvané „Na Volyni“, a iiná „Volyně“ pod 
Osušínem, zaniklou vsí u Svinařova s „Volynkou“ nad Svi- 
nařovem. V listině krále Vladislava klášteru waldsaskému 
z r. 1165 nřipomínají se Doudleby nad Ohří na místě nyn. 
Přivlek. (Doudlebei cum latissimo campo nomine Preulaca.) 
Jde nejspíše o ohodskon posádku, usazenou v nitru Lucka 
po smrti Vlastislava. Bližší informace o džbánských krajišt- 
nících nalezne čtenář v mých pojednáních: ..O česko-luckém 
pomezí na Slánsku“ a „Odkud má Kroučová své jméno“ 
(Vlastivěd. Sborník okr. slánského a kladenského, roč. XIV., 
č. 9 a roč. XV.. č. 4) a ,,Po stopách dračího mythu na býv. 
pomezí česko-luckém“ (..KrajeTn Lučanů“. roč. XI.. č. 6. — 
Žatec) a zejména v článku ..Kraiištnické osídlení Slánská 
jihočes. Volyňany a podkrkonoš. Charváty“, který w id e  ve 
Vlastiv. Sborníku o, slánského a kladenského. Z říkadla vy
plývá, že Štyr (Čmír RK) byl vůdcem hlavního vojska iPra- 
žanů. které „hospoda“ čili vojvnda krajištníků očekával. 
Skladatel zpěvu nazývá očekávané Pražany .,Češi Štyrv“, t. i. 
Češi štyrovi, Štyrovci (původ. Štyrii). Ježto však dnudlebšti- 
na tvořila nom. plurálu slova ..čeSa“ frns. .nama" =  číše. 
pohár) ru.ským způsobem, t. i. „češi“, zatím co stará čeština 
užívala tu plur. čěšě (—e),, slovo později bylo chápáno ve 
významu „číše“ a sice v doibě, kdy slovo „hoispodj,“ ílios- 
poda, srov. dědt a děda), obdrželo přenesením význam krčmy.

9. Co řekneme pánu?. . .  Zdá se že tento verš nenásle
doval původně bezprostředně po verši předcházefícím, nýbrž 
že mezi oběma byl neznámý počet veršů, líčících mimo jiné 
zajisté objevení se zvědů Ylastislavnvých na náhorní rovině 
džbániské o tázavších .se druh druha slovy: ..Co řekneme 
pánu? . . .  Zajímavo je tu též. že nazývali-li krajiStníci sjmho 
vojvodu „hospodou“. Lučané svého knížete zovou odlišným 
názvem — ,.pán“. Snad tímto odli.šováním hoíllal skladatel 
zpěvu zdůraznili rozdíl kmenových nářečí nebo tím mínil 
označiti hlavní hrdiny svého zpěvu, neznaje jich. až na Štyrn, 
skutečnými jmény. Druhou možnost však těžko připustili, 
neboť detaily ve zlomcích zpěvu uváděné lze spíše píIsou- 
diti očitému svědku děje. a to někomu z pomezních strážců, 
čemuž nasvědčují i hojné rusismy doudlebské našich zlomků.

to. . . .  prázdno ie ve Džbánu . . .  Na Podžbánsku se dosud 
říká: pole ve „Džbánu“ (ve Džbáně) místo ,,na Džbáně‘1 
steině jako „ve vrchu“ místo . na vrchu“. Lučtí zvědové 
objevili se na džbánské ..Rovině“, aby zjistili sílu a polohu 
nepřátel, t. j. Pražanů. Pomezní stráže, ukryté zâ  pni stro
mů, jejich příchod zpozorovaly, ale neopouštěly svých 
úkrytů, chtějíce ie vlákali do pasti a pak ,s_e ,üch zmocnitL 
Zvědové však byli opatrní a nepouštěli se příliš dialeko. 'Má 
se, že jejich úkolem bylo též zjistili situaci v okolí ̂ ..Kočičí 
díry“, neboť Lučané nebyli dosud rozhodnuti, pntáhnou-li 
náhorní „Rovinou“ nebo severněji „Kočičí dírou“. Zvědové 
všalk nespatřivše nikde živé duše upadli v rozpaky neboť ač 
nic podezřelého nezpozorovali, tušili v  tom podezřelérn klidu 
úskok Pražanů. Radili se tudíž, jak vše svému knížeti ozná- 
miti. aby je nepovažoval za baby a neschopné zbabělce.^

1t. Pán kouká z dálky, nemoha se dočkati návratu svých 
zvědů,

12. jak jdou kolem „Králky" . . .  které snad dokonce viděl 
(s coty 5tl nebo 520) státi někde na místě zvaném „Hyže" 
(cota 519), vůdce Lučanů, nejspíše sám Vlastislav, dospěl již 
se svými zástupy k místu označenému na mapě c. 534 (nej- 
vyšší bod Džbánu). Odtud spatřil již táhnouti zástupy „Ne
klanových vojsk“ (RK) kolem kopce ..Králky“, východně 
nynější vsi Kroučové. Jeho zvědové arciť příchodu Pražanů 
nemohli viděti, neboť jim v tom bránil les. Zbytek tohoto 
pomezního hvozdu uchoval se u Kroučové až doposud a sahá 
až k Hříškovu. „Babí hora“ připomíná se v Deskách zem
ských (304. A 1) r. 1637 jako les. hora „Bor“ mezi Hřivici, 
Senkovem a Ročovem slula „na Království“ a r. 1352 dovo
leno tu Albrechtu z Kolovrat ..sekati“ (.Archiv Český II. 194). 
R. 1538 slově Bor .,na Rovni“ (D. Z. 45 E 20). Části jeho byL' 
„Na hysy“ (asi „Na hyži“ =  na zlobě) a ..Ülehle‘‘, r. 1558 
lesy lu Hořan. R. 1357 připomíná se les „Dráčov“, v němž 
Albrecht z Kolovrat založil městečko Dráčov (Ročov), jinak 
též zv. Vysoká, a „Boroviny“ a „Nasochy“ lesy u Kroučové 
(D. Z. 45 E 11).



„Pán“ Lučanů viděl Pražany, „jak jdou kolem Králky“. 
V RK zpěv „Čeelmír a Vlaslav^“ líčí tento zjev následovně: 
. . . i  hrnu sie vojska kolkol bory, i brnů sie vojska deveti- 
krát. Tako vrabóm vzmnožicbn svá čísla, tako vrabóm vzmno- 
žicbu jicb strachy . . . “ Ku podivu s naším „řfkadlem“ shoduje 
se i F. Šťovíček („O bitvě na Tunském poli“, Praba, u Neu-
berta, 1935, str. 24), který soudí: .......A tak obcházelo úbočí
devětkráte, pravděpodobně východně nad místem nynější ves
nice Kroučové, po vršku zvaném nyní „na Králce“ — devět
krát se „kroutili“. Slovák říká „krucat“ — kroutit se . . . “

Místo náležitého „jak jdou kolem Králky“ zaznamenal 
jsem též koruptelní variant „jak hodí korálky“, který třeba 
chápati: „jako chodí kol Králky“. Nad místním názvem 
„Králka“ pozastavil jsem se hned, jakmile mi skrytý smysl 
říkadla počal být zjevným. Těžko však tu považovali toto 
slovo za anachronismuiS. Přemýšlel jsem o něm ustavičně a 
tivádím zde tuto logiku:

1. Neklaň ani Vlastislav lucký neměli titulu královského.

2. Ďikadla jako zlomky epické uvádí tolik detailů, že 
jejich vznik dlužno klásti přibližně do doby samého děje, 
třeba, že jsou rýmované. Svědčí o tom také některá slova 
zjevně ruská (doudlebská), dnes již v češtině nepoužívaná, 
ale přesto doložitelná z místních názvů (koster — obětní hra
nice; hospoda =  Hospozín a zejména prastaré slovo stodora, 
stodorička oběť posvátná, dar bohu, z něhož jediného lze 
vyložili původ dosud etymologicky temného slova „štědrý“ =  
obětavý, darující). V tomto prastarém zpěvu rým z dálky — 
Králky svědčí, že slovo Králka sotva sem vsunuto později.

5. Možno-li slovo ..král“ odvozovatí od jména franckého 
panovníka Karla Velikého, možno připustit, žě i naše „Král
ka“ má své jméno bezprostředně od něho. Víme přece ze 
zpráv cizích kronikářů, že r. 805 vtrhla vojska Karla Veli
kého do Čech třemi proudy. Jeden proud, sebraný v Bavo- 
řích a ve švábsku a vedený hrabaty Adolfem a Vernarem 
vrazil do Čech u Domažlic, druhý, nejsilněiší, jeiž sám cí
sařův syn Karel vedl. valil se od Smrčin lidolím Ohře, třetí 
proud protáhl zemí Srbskou (Saskem) a vpadl do Čech od 
severu. Vojska se spojila v rovinách a údolích, kde se stýkají 
kraje žatecký, litoměřioký a rakovnickv, t. j. na severním 
ú|>atí Džbánu. V Janouškových ..Pověstech a upomínkách 
hředelských (Hředlv, nákl. vlast.. 1904) zaznamenáno jest 
]>rnstaré podání, podle kteréhož Čechové přepadli jedno od
dělení Franků na území obce Ffředel. které dosud sluie odtud 
.Ratislava“ (raf =  vojsko, lioj). U Hodonína (okr. Kunštát, 
Morava), sluje iedna traf „Zápolka“ a soursední ..na Rato- 
vvch“ se „Strážnicí“ a ..Stráženským vrchem“ (Vlastivěda 
Moravská: J. Tenora, Kunštátský okres; díl II. běž. čísla 
108—115). Snad na Králce měli Frankové své ležení, možná, 
že císařův syn Karel řídil odtud válečné operace a vrch pak 
obdržel po něm své jméno.

4. Původ slova „král“ od osob. jm. Karel není však pro
kázán tak, jak se všeobecně soudí. Zejména v poslední době 
ozvaly se proti tomuto výkladu četné námitky. Proč by na. 
př. .,král“ nemohlo se odvozovali od slovesa „kárati“? Krá
lové bývali přece soudci svého lidu! Král, Kyral (maďarský 
Király, ruský Koroly) může býti od kárati jako malorusky 
koval (kovář) od kovati. Nezávisle v.šak od slova „král“ mohlo 
povstali od „kárati“ jméno strážné výšiny „Karalka“ a z toho 
vypuštěním prvé samohlásky — „Králka“. V ruštině Karaúly 
značí stráž; turánského původu rozhodně však není. Kdo 
v něm vidí složeninu slova kara =  černý a ula. ulus, věří 
v nesmysl, neboť .,stráž" nemá co společného s „černou osa
dou“. Z tatarštiny, kirgizštiny. osmanštiny. čayatajštiny a 
vůbec z žádného turánského nářečí ,.kaTaul“ nelze etvmolo- 
gicky vyložili. Připouštím jen, že si tatarština upravila toto 
slovo ze slovanského „karaly“, t. j. „trestající", které znělo 
asi .jako • „Karaul“. Souvislost mezi významy „strážce“ a 
„trestající“ vyplývá z okolnosti, že pomezní strážcové měli 
právo dopadené jimi „škůdce zemské“ na místě frestati. 
'Jrastali je oběšením na hlídkovém lešení, s kterého pátrali- 
do okolí a kterému, stejně jako své sekeře-valašce, říkali 
,,čekan“ nebo „čakan“. jak dosud říkají Slováci šibenici. Na 
čekanu se tedy původně strážilo a dnes je to — šibenice. 
Snad tedy i ,.Ua Králce“ ii Krončové měli pomezní strážci 
ěyů j ,Karal“ čili „čekan“,'na kterém dopadené škůdce věšeli 
a odtud.kopci říkáno původně ..Karalka“, později „Králka“. 
Kdož ví, zdali původní tvar „Karalka“ nepřipomínají ony 
„Korálky“ v uvedeném již variantu 12. verše!?

13. Málo, málo, už je m o c ...  Vůdce Lúčanů viděl Prav 
žaný ,jak jdou kol káralky“ (t. j. kolem „Králky“) a snažil 
sé odhadnouti jejich množství. Tito obešli ,.Králku“ prvně, 
po druhé, po tř e t í... a „pán“ se smál, že jich je stále ještě 
úa jeh.Q bojovné. LuCany tpže málo. Když, yšak Pražané obešli 
již kopec po osmé, po deváté, oklamán jejich. válečnou lstí, 
incký vojvoda cítil, jak se-„vzmnožiehu jeho strachy“.

14. . . .p o jď , Mařenko, na p o m o c ... „Pán“ Lučanů, vida 
proti sobě zdánlivou přesilu, učinil poslední opatření pohan
ského bohatýra, t. j. vzýval Mořenu, Moranu, bohyni smrti, 
aby mn byla v boji pomocnicí, řádíc zle v řadách nepřátel. 
Výšina, po níž vede skrz Třeboc k Ročovu okresní silnice 
Rakovník-Louny, sluje „Vorana“, což jest pravděpodobně 
zkomolené původní Morana. Západní její sklon zove „Uinrlčí
les“. Nevzýval snad tu lucký vojvoda před bitvou Morami?

*

Když jsem nedávno sdělil p. prof. Leop. Zubrovi svůj 
objev a zaslal mu první, ještě příliš nejasný a dosti zmatený 
rozbor „říkadla“*'), byl jsem jím upozorněn na říkadlo po
dobné, které jsem sice také znal, ale nesprávně je přehlížel 
a podceňoval. Teprve po tomto upozornění jsem shledal, že 
tu jde o jiný zlomek téhož dávného zpěvu. Zajímavo jest, že 
začíná tímže podivným „hou-hou“ jako řika-dlo předešlé a 
má 8 tímto společné metrum, vynikajíc však nad ně tím, že 
si uchovalo více doudlebských rusismů. Zní následovně:
Hon, hou, krávy jdou, 
nesou mléko pod vodou . . .
Jen ta jedna jalová, 
u božího kostela . . .  
kostel se boří, 
stodolioka hoří . . .
Skoč, panenko, do vody, 
pro červené jahody!
Proč pak bych tam skákala, 
své sukynky máchala?

Pan prof. Zubr mne upozornil, že tú jde opravdu o zvlášt
ní dětské konejšidlo, neboť se v něm pronášejí věci, které 
spíše mohou vyděsit: Kostel se boří, stodola hoří. — A po
znamenává, že ta slova právě dávají tušit, že tu nešlo dříve 
o žádnou ukolébavku. Já v tomto „říkadle“ nalezl zjevnou 
siuivislost s básní RK, zvanou „Čestmír a Ylaslav“, a to sou
vislost s následujícími verši o Vojmírově děkovné oběti 
bohům:

.......Na vrše skály zanieti oběť
bohóm, svým spásám,
za vícestviě v zádech, za vícestvie v předě.
Jim obětova kravicu bujnů, 
srst órvená po nie sě Isknieše; 
jalóvku sin kápi od p.astuchy 
v úvalu tam u vysekej trávě, 
dada’ za ňu kóň i s uzdú.“

Nuže, nechť čtenář usuzuje se mnou:

1. Hou, hou! — Krávy jdou . . .  Vojmír vyhledal pastuohu 
s jeho stádem. Smluyil s ním, že mu dá koně i s uzdou za 
obětní jalovici. Tato již ve Starém Zákoně zastupuje vraha 
(5. kniha Mojžíšova 21. 1—9). Pastucha jalovici měl, bylo jen 
třeba ji mezi oistatními, kusy stáda nalézt! a od nich ji od
dělili.

2. . . .  nesou mléko pod vodou . . .  Pastucha hnal tedy 
stádo kolem Vojmíra, který si jednotlivé kusy prohlížel. Leč 
všecky krávy byly březí, čili jak obrazně se pěvec vyjadřuje, 
nesly mléko pod vodou, it. j. vodou mateční, plodovou. Březí 
krávy mají chůzi těžkou, houpavou, a proto pěvec líče tu onu 
defijírku počíná s vhodným zvoláním; „Hou, hou!“

3. Jen ta Jedna jalová . . .  Pouze jedna jalóvka byla ve 
stádě a tu si Vojmír vyřadil. Pěvfec úmyislně nalézá v celém 
stádě pouze jedinou jalovici, aby tak vyzdvihl cenu a bohu- 
liboist oběti.

4...... u bvžího kostera. Tedy ne „kostela“, nýbrž „kostera“.
V ruštině KOCTEiFbiKOCTEá =  Kostra) značí hraniici dřeva 
a zejména ihranici obětní.. Slovo kositer. přinesli na pomezí 
česko-luoké dosazení sem doudlebští strážci z již. Čech. Mluva 
doudlebská ve starších dobách jevila svůj ruský původ daleko 
více .nežli dnes, jak vysvítá ze zápisků Alberta von Beham, 
v nichž nalézáme plnohJasé vary (.. grivný želala. .) mošny 
ze kenihami .. ve sudě deriweneme ..  u kněze ..). Některé bě
loruské dialekty místo kostrá mají tvar kystrá, místo koster'j, 
pak kyister'5 (kyseer'i,). Pražané na pomezí svého knížectví 
usadili nejen Doudleby, nýbrž i jiné kmeny a rody, na př. 
Netolíky, Mžany, Ulice (=Hudlice), Charváty a j. Také tedy 
běloirus. plemeno Orasiců (Orasice n. Ohří, Orasín na Cho
mutov.), část to kmene Dregovičů, zvaných od říčky Oress^, 
zvané též Orassa nebo jen Rassa, přítoku to řeky Ptíči. 
(J. A. Serbov B.í-tiopyccbi CaKyHbi-HeTporpafl-b 19I5r. Tito Orasici 
jako, Dregoviči, t. j. obyvatelé bažin (drega =  bažina) stře
žili přechod přes Ohři. která tu tvořila česko-luckou hranici. 
Nad Ohří, na skalnatém ostrohu, zbudovali si z klad roubené 
hradiště, které se podobalo hranici dřeva a proto mu říkali 
Kystra, t. j. Kostra čili hranice. Netřeba tedy nad rusismy 
v našich starých památkách upadati v rozpaky.

'*’) P. Fr. Týřl, učitel v Žatci mi sděTil, že „říkadlo“ Hou- 
hoú, žáci jd o u . . . :  slýohaT za svého dětství v Žatci, svém 
rodišti. -



Máme vša.k ještě jim; <loklady pro slovo „koster“ mimo 
území obývané Kusy, takže tu nejde o slovo „nedoložené“. 
Připomínám na př. pruský Kostřín (pol. Kostrzyn) který staré 
pnameny iuvádí jako Costrina, Costerine, Custriii a pod. 
(Ottňv Slovník nauč.); pak jsou tu Kostrčany na Žluticku, 
dříve nepocliybně Koster-čany (od deminutiva Kosterec), ač 
z německého tvaru Kixsterechan dá se ■souditi na starší český 
tvar Kosteřany. k němuž lze .klásti i moravské Hustiřany 
neboť v ruštině Ko,stepi přeohúzí v driihotvar PycT pi> 
(PycTep , jde-ii o i.stejnojmenný druh jasetira (Čupřinu« 
vimiba). Možno však u nás- mysleti na jesetra? Dále máme 
v Čechách ves Kostrouň a vrch Kú.stry u Nevosed na Strako
nicku, správně Kostrý, jak svědčí obdoba Vůstrý — Vostrý 
(=Oritrý). A co Kostnice při Bodamském jezeře? Nepojme
novali tak Čechové Konstancií proto, že Hus tam upálen byl 
na kostře? Jméno Koistnice vyskytuje se již v 16. stol. a to 
ve spise M. Jolranna .Mathezia; M-antin Luther’s Leben z roku 
1365, ve větě :....... AU da lässt er sich in öffentlicher Dispu
tation hören, vic .Magister Johann Hus auf seinem Weg nach 
Ko«tnitz . . . “

5. Koster se b o ř í...  Hořící obětní hranice se tíží obětí 
(jalovice) bořila, rozpadávala.

6. . . .  stodorička hoří. Pohanští Slované slavili svátek stád, 
který píiifradal v dobu nynějších Letnic a zvali jej „Stádo“ 
čili .Štodo (město na Pře.šticku). (Obětovány byly nejlepší ja
lové kusy ze stád na poděkování :bohům za to, že přes zimu 
chránili stáda od nemocí a hladu. Oběť slula stodo'ri3, nebo 
stodoira (pi-aslov. ištn durn). Slovo zdá se býti dáckého nebo 
thráckého pil \odu a jeví zře jmou příbuznost s řeckým tffodÜyK 
jež stejně j.ako ciy/.aa diúpre značí „dar obětní bohiím“. Za- 
jímavo tu. že prvá složka išti,-, odpovídající řec. f̂<>? (=bůh), 
připomíná jméno božství pohanských Maďarů — Išten!_Z^pra- 
slovan. isl'iidip'r, povstalo též slovanské přidav, jm. štědrý, 
1. j. dá\ající, <larující, obětující; stejný tu tedy vztah jako 
u dvojice rus. mcK' (=  .líce, tvář-nn,st. obličej, podoba) a sta- 
roirus. cirk. slov. HCTlKani. (istukan =  modla, podoba, tvářj 
srov. čes. socha m modla, podoba a sumerské saq, gruzínské 
saohe =  tváře, obličej. K. Kramář: O jazyk jednotě snmero- 
gruzínsiké, Čes. Akad. 1905).

Ti. .kteří při oběti zastávali hodnost obětníků sluli „sto- 
dorané". Tito byli ve kmeni zvláštní kastou, do níž spadala 
i rodina knížecí. Proto Stodorané kmene Luticů nebyli kme
novou větví, nýbrž spíše dynastií. Z místních jmen připomí
nají obětní místa Horní a  Dolní Stodor (Ob. u. Un. Stoder) 
v Hor. Rakousích při Štýrské hranici, a  Stodor u Triglavu, 
které zjistil Šafařík. (Ot. Nauč. Slov.). V Čechách a na Mo
ravě dlužno „stodoiry“ hledati v míst. a  pomíst. názvech, od
vozených zdánlivě od slova ..stodola“, pokud ovšem jde o ná
zvy zarnčeně staré a o místa archeologicky významná.®)

7. Vzkáži, pane, o KaVvody . . .  Otřením koncové samohl. 
i v imperativu „vzkáži“ vzniklo dnešní ..vzkaž", k teré  snadno 
mo.hlo býti slyšeno jako „skoč“. Prvá slabika mfet. jm. Kali- 
vody přimkla se k  předoházejícímu slovu „ p a n e "  a  z ,q>ane- 
ka“ tak vzniklo ..panenko“. Proto má „říkadlo“ „skoč; pa
nenko do v o d y ...“ Kalivody (též K ať vod) leží .sv. Kroučové 
a  sever. „Králky“, v t. ,zv. „Sr.beřském do.líku". Pravděpodob
ně i před tímto veršem několik veršů se z „řikadla“ vysulo, 
což lze přičísti ústnímu podání.

8. . . .  pro červeny je (cerv’eneje) Chody. Sotva 10 minut 
od Kalivod, mezi hřebeny „Střelou“ a „Voskovou“, leží obec 
Přerubenice, jejíž obyvatelé střežili hranici džbánskou proti 
Lucku, a ja.ko Cho do vé šuma vští v dobách nepřátelsikého vpá
du dělali v lesích záseky a  přeseky čili „přeruby“ Také 
v blízkém B.díně byli lidé strážní, k teří ostražitě „bděli“. 
Přerubenice zovou se též lidově Červenice a původ této pře
zdívky jest prastarý. „Červení" Chodové nepochybně^ zaže- 
hávali výstražné ohně, proto tak sluli. Dosud se říká ohni 
„červený kohout“. Pastuoha nejspíše radil Vojmírovi, abv 
zpravil „červené" Chody kalivodské o tom, že zapálil obětní 
hranici, „stodoričku", a.by zabránil zmatku, neboť tito jinak 
mohli snadno považovali jeho „stodoru" za oheň výstražný 
z neče.kané strany. To považuji za jedině možný výklad 
těchto dvou veršů.

Za to jsem byl stále na rozpacích s následujícími veršů. 
l.ze totiž připustiti, že vznikly teprve v posledních stoletích, 
kdy již oba verše přode.šlé chápány byly ve smyslu dnes běž
ném. Přes to však lze je vyložili v duchu veršů předešlých, 
tedy v duclui dosavadního výkladu:

®) Na Jindřicholiradecku asi půl hodiny k SZ od Zvůl̂ e 
jsou v lesích Kumžáteokých obětní míry zvané „stodůlky . 
Zejména jedna vyhloubená do velkého balvanu je zřejme 
misou obětní, neboť je až 20 cm hluboká a sotva je hříčkou 
přírody. Asi 20 min. odtud je jiný balvan asií s 8 misami a 
rýhami pro odtok krve. Balvan je  mezníkem^ mezi králov
stvím a markrabstvím. Říkají zde „Ve stodolMh . (Jan Be- 
ringer: Kameny s mfeami, Pam. Aroheotlog. r. XV. 18892, ses. 
IV., str. 556—557.)

9. Proč pak bych lam uzkázal, — a? (— ha!)
10. Dsě (=  stále) s okénka máchal, — a! (— ha!)
Vojmír odpovídá paistuchovi: — „Nač bych tam ješlě 

vzkazoval, když jsem jim již svůj úmysl posunky (máváním 
ilúvati smluvená znamení; ru.s. Max Th — máchatí něčím, 
kynoutit rukou, rukou ziianiení dávatí; Kaukúv Husko-český 
slovník) sdělil, he? — „Okénka“ či „Okna“ slula .strážná vy
hlídka. Na roudnicku při iu b i jest osada zvaná Okny, vy
soko položená a nedaleko ní ves Chodouny, t. j. ves OIhhíů. 
Ne<laleko Bělé u Bezdězu leží ves Okna. Na kadaňsku vedle 
Strážek, Stráže, Volyně a j.. jest Okůnov. německy Okenau. 
Zdůraznění otázky nebo odpovtxli je.st zvláštnost u slovan- 
kého lidu dosti častá, nejčastěji v.šak u Rusů. jak jiatrno 
z následujících příkladů:

„Kak —^že ty jevo yidíl, dědu, .skaži — ka?“ — „Chočeš, 
razkažu těbě, a?“ — .,lak i razskažn — že. ehe! čto v li.su 
vidíl, a!“

Leč i ve etaroindické Ramayanč a to ve zpěvu o „Očistě 
Rugaridů“ (verše 19.—21.) nalezl jsem cosi podobného a sice 
přisvědčující slovce „ha“, které zde překládám v naše „tož“:

„ ...sk v ě lý  kníže svého města dostihl, tož! (.. .  svapura 
praviveša, ha ‘) schopnými, nejlepšími lidmi své knížectví 
ovládal, tož!“ (. . .  svarádžjam prašašasa, ha!)

Tolik o těchto nepatrných zlomcích! Několik prostých 
veršů, ale kns minulosti ukrývá .se v nich jako v kouzelném 
oříšku!

FrantiSek A id á m e k :

Pravěk Slovanů a RKZ.
(Z -přecfnášky dne 13. června 1938 v Čsl. společnosti

.sné.)

(Dokončení.)

Naši předkové sídleli v rodových vsích, soustředěných 
kolem hradů, opevněných ostrožen ( \aly a palksády) s pří
krým i stráněmi (Vyšehrad, Praha, Tetín, Libušin, Levý Hra
dec, Budeč), nebo zbudovaných v zátočínách vod (Libice, 
Velehrad). Je nesmírně zajímavé zjištění po stránce archeolo
gické, že veškerá místa v RKZ uvedená, vykazují «taroslo- 
vanské nálezy^^ z druhé poloviny prvního tisíciletí [>o Kr. 
Hanka „vševěd" podle „vědeckých přesvědčení" odpůrců byl 
ilokonale obeznámen s naším dnešním poznáním staroslovan
ských nálezů a jejich přesným ČTasovým určením. Nezapomněl 
ani na takové podrobnosti, joiko na příklad nechává útočištné 
hradisko na Hostýně neporostlé z důvodů obranných. Ná
vštěva nádherného hradiska hostýnského nás pončí o mo
hutných náspech i pramenu chhimském z Jaroslava. —

Tělo a duse podle starých Slovanů do smrti byl celek dvou 
různých bytostí. Po smrti teprve se oddělovaly (Igor: „vějí 
duši od tě la“, Izjaslav „vyronll duši perlovou z chrabrého 
těla“, v Čestmíru „vyjde duša z řvúcej huby" a v Jelenu 
<iuše „výletě pěkným táhlým hrdlem a z hrdla krásnýma 
rtoma"). ^Sídlem nesmrtelné duše lidské byla prsa (Jelen: 
„uderi těžkým mlatem v prsi — vyrazí z jiiuoše dušu, du- 
š icu —“). Duše vycházela jako pták (holubice, slavík, vlašto- 
vička) a podobně. IProto v Čestmíru duše létá {..výletě na
drvo a po drveoh semo ta m o------- ), v Záboji též (.dámo i
vele duš těká semo tamo po drvech —“). Duše nějaký čas 
žíla kolem místa, kde do pohřbu nirtvv zůstal (Valašsko, 
Srbsko, Polsko). Erben vzpomněl báje polské, kde duše nemá 
pokoje, až tělo bylo pohřbeno. Tomuto poznatku odpovídá 
Čestmír („vyjde duša z řvúcej huby. výletě na drvo a 'po 
drvech semo tamo, doni z mrtev nezžen“), taktéž po bitvě 
v Záboji. Jednotlivé písně R, historu časově určené, odpoví
dají způsobu pohřbívání u stairých Čechů. Všichni Slované 
v druhé polovici prvního tisíciletí po Kr. mrtvé spalovali na 
hranici  ̂ (.Mauricios 582—602. sv. Bonifác 795. Ibn Fozlan 
921-2, Masudi tO. stol., Ibn Vachši je 930, Ihn Hankal 976-7, 
Ihn Fotland 922, Len Diaoon 971, Dětmar k.r. 1018).O pohřbu 
žehem mluví Čestmír („doniz mrtev nezžen“) z počátku 9. sto
letí. Libice (RZ, 8. st.) vykazuje též staroslovanské pohřby 
žehem. Čechové přijetíín křesťanství koncem 9. století (Bo
řivoj a Ludmila pokřtěni Sv. Metodějem), začínají pocho
vávat těla nespMená. Zprvu nikoliv na větších hřbitovech, 
nýbrž jednotlivě, či v menších skupinách. Některá pohře
biště vykazují přechod pohanského žárového pohřbívání ke 
křesťanským kostrovým ihrobům. Z této doby přechodu je 
Jelen v RK, píseň duchem pohanská, ale pohřbení už křesťan
ské z nejstarší dohy (leže junoše v ohladnej zemi na junoši 
roste dubec, dub" —“). Po zákonech Břetislava 1. (1059) a
11. (1092), vítězí církev a zakládají se rozsáhlejší hřbitovy. 
Z teto doby je „Opuštěná" v R^. — Náboženství českých



kniemi .slovaii.sikýcii bylo podle všeoh pramenu jednoduché a 
prosté. „Slované v Čechách riloiižili modlám a přinášeli jim 
po /působil ])ohanském oběti,“ praví Křišfan. Úplnější obraz 
náboženství jíodává Kosmas. |M)(lle něhož ..jeden studánky 
ctí (.jsvaté vody“ <lodnet5) neb ohně, druhý hájům („Svaté 
hiijc") a .slionuíni nol)o kameiuím ee klaní, jiný vrchům či
chlumům o^bětuje, jiný k moiílám — ---------se modlí a jich
prosí, aby dům a jej samólw chránily.“ Ve všem byla vůle 
bohů a proto přinášely se oběti (vše.slovaniské a .staroslovan
ské slovo) ěi žeitvy (.Gestor. Kosmas, Helmhold. Život Sv. 
Cyriilla, Křišfan aid.). O obětech mluví Čestmír („pode všě 
drva vložie oběti boháni“ — „o-bět tvoje pověje v slúpech 
dýmu“ - ..na vrše skály zaníti oběf“) a Záboj („jim oběcati 
oběť').

O klariiěn/ .se bohiím (Kosmas) ‘dovídáme se ,ze Záboje 
(..pokloní sě bohům“). Na ‘.starobylost slova obět ukazuje 
chlum „Obětová“ uLuhačovic sestaroslovansikými mohylami. 
O obětech jídla bohům minví Křišfan a odpovídá tomu Záboj 
(„v sámraku jim dávati jésti“). Prokopios praví, že Slované 
„červené jalůvky“ v obět dávali. Proto v Čestmíru je v obět 
dávána též červená jalůvlka. O Češích vzpomíná Kanaparius, 
že na místě boha ..kámen ctí“ a verše utrpení Sv. Vojtěcha 
praví, že „uctívají skály“. Také v Čestmíru je tomu ták 
(„— skála bohém zmilená“). Kosmas píše. že „vesničané— — 
stromům se klaní“ a, Kanaimrius, že Čechové za boha dřevo 
ctí. V Záboji se mluví o posvátných stromech a Čestmír 
..pode všě drva vložie oběti bohém“. Posvátným stromem 
u starých .Slovanu byl dub (Život Sv. Cyrilla, Konst., Porf., 
Herbord. Helmhold, Hájek). Proto Čestmír káže: „tam 
v [l u b r a v  u. tam /. cesty iskála bohém zmilená.“ V Ludiši 
.je Luhor venčen věncem z „dubového listie“, v Jelenu na 
.jiinoši roste „dubec, <lub“. Bohové bývali „v lesích čí há
jích“ (Kosmas. Helmliold), kamž bylo „zapovězeno vstoupit“ 
(byly hájené, proto háje). Vzpomeňme Záboje: „i vyháně 
z iiájev všě kraliuje“. O .svátých hájích u Čechů mluví též 
Kosmas a názvy' hájů ,,.Svatý háj“ (Napajedla) se staraslo- 
vaiiskými nálezy. „Kralmjové“ byli udržováni vp svátých 
hájích tím, že se snadno živili pokrmy z obětí. Upomínají 
na ně dosud báje „Krahulěí“, „Krahulov“. Vzácným dokla
dem motivu .jeleua z ,RK jsou dvě .stříbrné deštičky z pásu 
z mohyly u Želenek (10. st.). na nichž je jelen ,s  krásny'ma 
rohonia, skáče na nožiciech ruěieoh“ a nad ním .se vznáší 
krabuj. O zlém bohu „běsovi" (Záboj) mluví verše o sv. 
Prokopu a zejména Neslor píše, že za bitvy ..Svatopluk dal 
se v útěk. Když utíkal, napadl naň běs i oslábly kosti jeho 
a nemohl seděti na koni.“ Tuto ochablost přeje Záboj 
Ludlkovi za bitvy: „Aj ty vraže, běs v tě!“

Twna byla u Slovanů bohyní .jara, mládí ztělesněním jar
ního údobí. Morana pak ztělesněním smrti. Tomuto iioznatku 
0'dpovídáZáboj:„jedHiú družn nám .úněti, po P‘ú ti vsej zVeisny 
po Morami.“ Význačné místo v mytholo‘gii všech Slovanů 
zaujimá oheň. O jeho úctě mluví ŘZ (oheň pravdozvěsten)

a Čestmír (obět ohněm). Taktéž voda byla „svátou“ (Prokop, 
Helmhold, Kosmas). Viz „svatocúdnou“ vodu v RZ! —

Ještě několik drobností! V rukopisu krakovském je Krok 
vyobrazen na knížecím stolci jednoduchém; Kosmas mluví 
o Libuši, že 7ja sněmu seděla na „vysokém stolci“. Knížecí 
.stolec český vzpomíná těž Guiupold, Dětmar, Vincentius. 
V archeologii známe kameny „Králov stél“ u Velehradu a 
stolce 11 jižních Slovanů (Goapa Světa. Aboba). RZ zná ,stól 
otěn“. Podle legendy o Sv. Václavu „prija V jačeslav stél ntěn“. 
Igor zná v Černigově „otěn zlat stél“, kijevsky zlat .stél“, 
haličský Osmomysl seděl na svém „zlatokováném stole“. 
Přesný výrok RZ z „otňa zlata štola“ má též Igor. Není dů
vodu k posměchu, zná zlatý' stolec knížecí i Igor, <lruhá 
skvělá památka staroslovanského písemnictví a kultury. 
Zlato vůbec hraje značnou roli ve staroslovanských nálezech 
a prameniech. V Ra'taře socha Radegastova 'byla ze zlata 
(Helmhold), život Sv. Grilla mluví o knížecím zlatě Ro.stisla- 
vově a Kocelově, Kanaparius mluví o Čechách, jako zemi 
„zlatém a stříbrem oplývající", Křišfan praví o Sv. Ludmile, 
jak kostely dary „zlatými a stříbrnými“ obdarovala a Sv. 
Václav kněžím štědře rozděloval „zlato a stříbro“. Podle 
Brunona byla Libice za otce .Sv. Vo jtěcha plna zlata a stříbra. 
, Zlatopěská glína" Vltavy z RZ byly ii vtoku Sázavy a T.už- 
nice z křemenité žuly od Radlíka k Sázavě vytroušené lu- 
penky zlata, kteréžto diolování bylo známo (list Břetislava I. 
1045). Na březích „Otavy zlatonosné“ je tisíce izejpů. Bylof 
tedy zlato v pravěku v Čechách <loma. Množství zlata a stříbra 
y R nei>řekvapu je. Igor zpívá o „zlatém ohirdlí“ Vsevoloda, 
jeho „zlaté přílbě“, Igorově sedle“, „zlatých třmenech““.

Překvapující a nevysvětlitelný je dosud pojem RZ o Vy
šehradě jako otcovském zlatém sídle Libuše. Starý Kyjev, 
„máť ruských mast“, byl také sídlem zlatým. Polské a uher
ské letopisy svědčí, že kupole byly zlaté, dále brána do hradu 
a bronzová vrata byla zlatém zdobená, jak též píše Nestor 
a Gallus. I komnaty knížecí bývaly zlatém zdobené — Igor: 
„pokoj zlaitostíroipý“. 1 lojno.st zlata a stříbra v pramenech je 
v úplném souladu s vykopávkami. Vykopávky velehradské 
jsou příkladem zlaté nádhery knížecího sídla. Dále jsou velmi 
známé zlaté nálezy z Budce. Hradce Levého Zbečna a Kolína 
(postroje, ostíuhy, závěsky, knoflíky). .Stříljrné doly nad „Mží 
.stříbronosnou“ (RZ) často vzpomínají staré prameny. Světo
vou pověst českého stříbra dokládá Nastor už k r. 969, kdy 
.Svatopluk chtěl žiti v Přáslavci na Dunaji dolním, poněvadž 
mezi jinými bohatstvy se tam scházelo stříbro z Čech. Množ
ství stříbrných staroslovanských nálezů z našich zemí dává 
(ěmto zprávám skutečnost. I ..stříbrnou uzdu“ (Jahody) máme 
už doloženu nálezy. — Uvedených několik nejpodstanějších 
poznatků o rázu života starých Slovanů, získanvoh nezávisle 
na R, mluví jasně pro starobyloist a věrnost RZK. Dokládají, 
že R vyrostly přímo ze staroslovanského života a že s jeho 
nynějším poznáním jsou v naprostém souladu )>o všech strán
kách, což provésti za dob Hankových bylo vyloučeno, poně
vadž nebylo tehdy jasiiclio a úplnějšího iwliledu na staro
slovanský život, ani poznatků archeologických.

RUKOPISY, VĚDA A ULICE.
Dle Lid. Novin (20. XI. 1938) u příležitosti 100 1. 

narozenin Jana Gebauera přednášel v „Kruhu přátel ja
zyka českého“ univ. prof. VJadimír Šmilauer o významu 
díla zmíněného jazykozpytce. V článku pod znač. nbra- 
se uvádí mimo jiné: „Jeho práce dala české vědě mnoho 
objevů, poznal, s jak železnou důsledností >se stará čeština 
vyvinula z praslovanštiny a Čím více poznával jednotnost 
staré češtiny, tím jasněji poznával jak se od jazyka ne
sporně pravých památek lišily jazykové zvláštnosti Ru
kopisů. Známky nepravosti se objevovaly samy „mimo 
nadání“ a proti ,,'přání“. Bylo to poznání bolestné, jeho 
generace neměla ještě velikých básníků. Rukopisy byly 
národním paladiem. Nebylo jeho vinou, že mluvil k věd  ̂
cům a odpovídala mu ulice, ale bylo jeho ctí, že se boje 
nebál. Snášel broučkovské omezenosti. . .  dotklo se ho, 
že proti němu vedle nedovzdělaných pisálků stojí i Rie
ger, Bartoš a Tomek a zvláště ho bolela zrada spolupra
covníka, který ho k vystoupení proti Rukop. vyzval, 
Jana Kvíěaly. Pisatel uvádí dále hlavní Geb. spisy a končí, 
že pí. R. Opravilová přednesla ukázky z „Pamětí“ jeho 
dcery Marie Gebaurové.

ólánek ten glosoval stručně Poli. List {30. XII. 1938).

Dílo Gebauerovo mělo své nadšené stoupence, po odstupu 
let však také objektivní kritiky. Dnes je podrobně pro- 
badán poměr jeho k českému národu, vědě, jakož i po
hnutky jeho vystoupení iproti RKZ a dosažení vysoko
školské stolice. Jeho vědecké omyly jsou postupem let 
korigovány, avšak literatura o tom jest záměrně opomí
jena, ne-li umlčována. Geb. se nemusii bát boje proti 
RKZ, poniěvadž to byilo- právě rak. vládě milé tím více, 
čím národu bolestné! To je však jiná kapitola! Katego
ricky však odmítáme tvrzení, že mluvil k vědcům a od
povídala mu ulice! Vědec, zejména universitní má býti 
opatrnějším ve vyjadřování a zacházení s fakty. Takové 
extempore podlamuje důvěru v jeho objektivnost. Kolem 
Gebauera při jeho vystoupení proti Rukopisům r. 1886 
bylo jen několik vědců, kteří se vážněji zabývali ovšem 
jen krátkou dobu studiem Rukopisů. Známe jejich práce 

. zejména z Athenea. Za několik měsíců byli „hotovi“ 
s rozsudkem v složité této otázce, která vyžaduje léta 
úmorného studia, dnes téměř celého! lidského věku. 
Obrana jsouc v těžší posici s vyvracením námitek, praco
vala sice zdinlivě pomaleji, ale všechno postupem času 
doložila a postavila na solidně vědecký základ, kterým



více nelze pohnouti. Vědecké kampaně na straně obrany 
r. 1886 se zúčastniili prof, university Dr. Jos. Kalousek, 
Martin Hattala, W. W . Tomtík, Dr. Jan Krejčí, Dr. Jos. 
Emler, profesoři Jos. Oščádal, Frant. Prusík, Tomáš 
Planský, Vojt. Lešetický, Karel Ninger, Jan Lepař, Dr. 
Jos. Píč, Ant. Truhlář, Jar. Žalanovský, V. H. Tůma, 
Oldř. Seykora, Frt. Bartoš, chemik Jul. Stoklasa, dále Dr. 
Jul. Grěgr, Dr. Lad. Rieger, ministr Jos Jireček, sípis. Fr. 
Zákrejs, Jan Neruda, Jan M. Čeraiý, taj. Č. M. Dr. Fr. 
Bačkovský, Ant. Rybička v. soud. rada, taj. M. Č. Ad. 
Patera, bábi. Ant. J. Vrťátko, Rob. Růžička, Dr. Mora
vec, archiv. Fr. Dvorský, Renata Tyršová a m. j. K de 
j e t e,d y t a u 1 i c e ? Debatovalo se ovšem též v Sokole, 
různých vždělávacích spolcích. Ale ani zde nelze mluvit 
o nějaké ulici, protože národ tenkrát měl ještě smysl pro 
kulturní statky, nebyl otráven a seslaben. Pí. Opravdová 
měla situaci večera opraviti přečtením ku př. str. 332 
Pamětí Geb. Jest to dopis Dra. Riegra na dušičky r. 1886. 
„ . . .  Proč jste neposilechl rady piáně Kvíčalovy, aby jste 
pochybnosti své přednesl před soudem domácích znalců 
a lodborníků; proč jste s nimi šel na trh německý, jakoby 
doma nikoho nebylo, jenž by o tom mohl souditi. — 
Necítil jste, že tím způsobíte radost našim nepřátelům? 
A rozumějí tam lépe staré češtině? Dále ptal se každý, co 
p. Masaryk má v té věci na práci, když ani nové češtině 
nerozumí, neřku-li staré? Nemusil tu každý znamenali 
příčiny a podněty jiné než čistě vědecké?“ —• Anoi, ty 
osudné německé články Gebauerovy proti RKZ i volání 
němec, chemiků proti českým přinesly nám nedávno 
v říš. rozhlasu i tisku smutné ovoce! Byli jsme před ce
lým světem tupeni jako. národ s padělanou kulturou! 
Dnes již ale ony doby končí. Nebude již věřeno všemu, co 
se k věření předkládá, třeba by to bylo z úst akade
mických! B.
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P ft E H L E D

PAMÁTKA 250 L. SMRTI BOH. BALBÍNA (3. XII. 1621
Až 28. XI. 1688) uctěna byla přednáškami, rozhlaeem a j. 
I my vzpomínáme s pietou na učeného jezuitu, který tak
řka první budil národ v době jeho největšího úpadku. Jmé
no jeho nepožívalo zvláštní úcty u realistů. Jan Herben na 
př. všem vlasteneakým snahám, které nebyly přesně dle 
hyperpolkrokového střihu přezdíval „balbínství“. Až nedávno, 
když historik (ještě jako ministr) Kamil Krofta napsal 
o B. B. knížku a dmeš pod dojmem nároilní katastrofy přišlo 
se mu na chuť. Najednou právem se vidí, že to byl vlastně 
národní velikán. Poslední člániky iliterár. historiků o B. B. 
nesou už pečeť rovnějších zád. Pro.f. V. Flajšhans obvinil 
naproti tomu B. B., že ve spiiee „Diva Montis Sancti“ datoval 
scénu o vpádu Tatarů na Moravu k r. 124t, ač prý se jedná 
o vpád Tatarů r. 1665, Tedy maličkost — 4(X) let. Moravský 
historik Neumann však dokázal, že Balbínův spis byl hotov 
už r. 1662 a dostal imprimatuir 19. IX. 1663, tři neděle před 
vpádem Tatarů (vil. Turků) na Moravu. Tak stává se vlastně 
nepřímo i B. B. o‘bhájcem Rukopisů se zpětnou platností.

B.

SLAVIA (ročník XV., seš. 3., rok 1938) v zprávách při
náší článek doc. Dr. K. Krejčího p. t. „Diskuse o polské sla- 
viistiícě“,- věnovaný částečně polemice J. Miszewiskébo s prof. 
Brüoknerem o RKZ v polském tisku. Není pro nikoho pře
kvapením, že doc. Krejčí s celou jistotou a samozřejmostí 
tvrdí, že zájem politický učinil z Miszewského nadšeného 
obránce pravosti RKZ. Mají to již ve zvyku odpůrci, že 
každý pokus obrany pravosti RKZ i třeba na chemickém 
poli považují za politický zájem. Proti zvylkům je těžko od- 
poroyati, zvláště když jsou to zlozvyky. Poněvadž když už 
se říká, že každé vystoupení obránců je poilitickým činem, 
tož proč aieríkati totéž o vystupování odpůrců, aspoň proto, 
že každé vystoupení odpůrců je  odpovědí a bojem proti 
podnikání obránců i když to odpůrci veřejně nepřiznají. 
A přece na politické vystupování možno odpovídati jen po
liticky. V uvedenéim článku doc. Krejčí zřejmě potírá spo
jování otázek kulturních s politickými. Je to však divné, že 
člověk, který tolik působil v Československo-polsiké společ
nosti nevidí, že nelze rozlišovati přesně kulturní a politické 
otázky ve skutečném životě a že reálně — nikoliv teoreticky 
— myslící člověk to nedělá. Nechrne tedy námitky o poli
tických zájmech obránců RKZ demagogické propagandě, 
určené pro nekritický dav (kam mohou taiké patřiti páni 
s universitním postavením) a mluvme o RKZ věcně. Týká se 
to hlavně těch, kteří skutečně chtějí věcně o RKZ mluvili a 
nezastírají své doktrinářské stanovisko demagogickými 
hesly. V uvedeném článku říká dále doc. Krejčí, že česká 
slavistika prof. Brücknerovi jistě dá plně za pravdu v pole
mice 6 Miiszewským. Žel však doc. Krejčí neřekl přesně 
v čem má česká slavistika dáti za pravdu prof. Brücknerovi. 
Prof. Brückner vůbec nehájil stanovisko č«ské slavistiky ve 
věci RKZ. Naopak’ odsioudil je jí postup a prohlásil, že do
káže nepravost RKZ s pomocí svých původních argumentů. 
Jenže prof. Brückner neznaje dosti dobře dějin sporu a ob
sahu námitek uznal za své některé námitky známé už dříve 
v české literatuře, začínaje Dobrovským. Míszewski odpo
věděl prof. Brücknerovii poukazem na příslušná bibliogra
fická data, což iprof. Brückner mlčky přijal. Tím polemika 
byla ukončena. Tak tedy není známo, proč a v čem česká sla- 
vistika má dáti za pravdu prof. Brücknerovi. Sotva po jeho 
kompromitaci, poněvadž pro universitního profesora je kom- 
promitací mhiviti o věci, k teré přesně nezná. Proto také vy
stoupení prof. Brücknara nemohlo nějak přispět! české vědě 
ani odpůrcům RKZ, ovšem jen u soudného čtenáře. Snad 
v torn doc. Krejčí vyslovil jménem české slavistiky souhlas 
s A'ystöupenini prof. Brücknera, že prof. Brückner v této 
věci viubec nevystoupil bez ohledu na to, jak to konečně do
padlo. jPo vydání brožury Miszewského situace českých od
půrců v Polsku byla trapná, proto s velikým ulehčením uví
tali vystoiupéní prof. Brüdknera. A měli v tom také pravdu, 
poněvadž' malý člověk, k terý  se vyskytuje v celém světě, 
dá- víc na jméno než na věc. Jeho nezajímá — co, nýbrž kdo. 
Proto -vystoupení prof. Brücknera mělo ten význam, že na 
Varšavské, uiniversitě a  také v tisku bylo hodně dáno právě 
na samotný fakt, že vystoupila : a u t  o r i t a. PoVažuje-li dr. 
K;- nekriticiky Bruckňerovy ppleihické články m  úplnou po
rážku Miszewského, je  to zřejm ý důkaz, jak se bojuje proti 
pravosti RKZ. Konečně doc. Krejčí snaží se mermomocí 
zlehčiti význam práce Českp-Slovenské společnosti rukopisné 
a; ;yr°iči'cizím zájemcům o RKZ zapírá vůbec je jí exitenoi.



u p o z o r n ě n í ! Redakce „Zpráv čsl. společnosti 

rukopisné" přejímá odpovědnost pouze za 

zprávy a články jí samou podepsané; jinak 

za obsah ostatních článků a glos ručí pode- 

psaní autoři sami. Red.

Dle <Iioc. Krejčílio činnost spoilečnosli je nepatrná a „ome
zuje se na přednáškové sály“. Je to zřejmé a tendenční 
zkreslování islkutečnosti. 1 když pomkážeme jen na rozsáhlou 
naklndatelskon činnoist společnosti, ibude zřejmou věcí, že 
tato činnost neomeizuje se jen na přednáškové sály, ale že 
odpůrci nesprávně informují veřejnost o faiktickém stavu. 
Zvykli si už na to a asi mluvili pravdu hy ani nedovedli. 
Pak ještě řeknou, že neprovozují politiku. M.

KUŽNICA, časopis polského radikálně náro^lního ruchu, 
vycházející jako otmáctideník v Katovicích, vede pravidel
nou rubriku „Kroniika SJowiaňska“. Ve svém červencovém 
čísle přinesl v rámci této rubriky obsáhlý referát o práci 
čsl. společnosti rukopisné. Zmiňuje Lse o ceně RKZ a porov
nává je 6 nejstarší polskou kulturní památkou, nábožensikou 
hymnou ..Bo^urodzioou“, jež se podobá do značné míry na
šemu hymnu „Hospodine, pomiluj nv“ a „Svatý Václave“. 
Poslední výzkumy polskvch filologů, jalko Birkenmajera, 
dakazují, že na utvoření Bogurodzicy měl značný vliv sám 
sv. Vojtěch, aě-li ji sám nesložil v řeckém originále. Polské 
oficiální Ikruhy projevují v poslední době snahu o utvoření 
Slovanského ústavu analogického s naším. Vědecké práce 
v oboru zkoumání starých irulkopisných památek slovanských 
národů by jistě byly podstatnou složkou jeho činnosti

Z. V.

IlMRTf. 25. listopadu t. r. zemřela naše zakládající člen
ka, paní Blažena S t r ž í n k o v á, dcera vynikajícího obránce 
Buikopisů, Františka Z á k i r e j s e .  V době svého působení 
v Kroměříži, kde založila a řídila před lety Odbornou školu 
pro ženská povolání, byla imciátorikon četných debatních 
večerů o RKZ. Tam také seznámila s otázkou rukopisovou 
prof. Jana Vrzalíka, tehdy studenta. Její .smrt urychlily :po- 
slední smutné události, které zvlášť ikrutě postihly její nej- 
bližší okolí. Pí. Stržínková byla vřelou podporovatellkou všech 
našich akcí a členkou společnosti od jejího založení. Zůstane 
v živé paměti pracovníků rukopisové obrany, kteří se s ní 
často stýkali a vážili si její milé povahy. Red.

K UCTĚNÍ PAMÁTKY zesnulé sestry daroval Dr. Vladi
mír Z á k r e j s  pro účely Čsl. spol. rkp. Kč 200.—.

DOROST, časopis katolické mládeže, připisuje Masary
kovi (v ě. 22—5., str. 285) ku chvále, že „otázku pravdy kladl 
nade vše ve věci našich Rukopisů“, čímž fk věření čtenářům 
předkládá, že RKZ jsou dle Masaryka padělky. „Dorost“ 
patrně se nikdy nedověděl, že nynější 'papež Pius XL, měl 
kdysi v. rukou jeden z těch Rukopisů a  jako odborník 
(archivář Ambrosiánslké knihovny v Miláně) se k tragicky 
zemřelému Dr. Píčovi vyslovil hodně odchylně od toho, který 
„otázku pravdy kladl nade vše“. „Dorost“ dá ovšem přednost 
úsudiku Masarykovu, který RKZ nikdy neviděl, před posud
kem i>apeže-učence, který se asi podle mínění „Dorostu“ 
omýlil. — „Dorost“ měl by býti drobátko opatrnější a ne- 
šířiti zprávy, k teré dnes patří k pobádkám minulosti. Jeho 
čtenáři by  se mu mohli vysmát. J. V. S.

HANKŮV POMNÍK. V Králové Dvoře byl již pomník 
Václava Haniky poLstaveu ua novém místě za děkanskými 
kostelem. Na jeho piivudiiíin stanovišti čeká dnes prázdný 
podstavec na sochu Masarykovu. Ta z.atím ale leží v měs.t- 
ském isikladišti. O je jí odhalení usiluje Inž. Drahoňovský, 
jehož otec je autorem návrhu odstranění původního Hankova 
pomníku. Nové místo Hankovo je důstojné, ovšem daleko 
podřadnější. Až bude nový pomník Masarykův postaven, 
budou se moci krátovédvorští \ ychloiibati raritou. Budou jej 
ukazovat cizincům jako dokuíment nezdravého osobního 
kultu, který nezastaví se ani před kamenným památníkem 
českého buditele, jenž svým nálezem jejich město proslavil

po celém světě. Co ovšem dědové královédvorských radních 
v hrobě takovému jednání svých nadějných potomiků říkají, 
nepotřebujeme snad psát. l.^d. Matoušek.

NA DUŠIČKY položili zástupci Čsl. spol. rukopisné 
k pomníku Václava Hanky na Vyšehradě věnec. Hro'b byl 
přeplněn květinovými dary a těšil se neobvyklé pozoimoisti 
návštěvníků, kteří s pohnutím pročítali Hankova slova vte- 
saná v náhrobku: „Národy nehasnou, dokud jazyk žije“. 
Na hrobě bylo také mnoiho obětiii, z nichž většina od žáků 
pražských středních škoL -Ik.

DARY. Vyslovujeme touto cestou neznámému příznivci 
svoje nejsrdečnější díky. Také těm, kteří jakýmkoli způsollxMn 
umožňují vydávání „Zpráv“ srdečně děkujeme. Red.

GEBAUEROVO JUBILEUM. 8. října t. r. uplynulo 100 let 
od narození vynikajícího českého filologa Jana G e b a  u e r a. 
V^zpomínaly ho snad všechny denní listy, jako významného 
vědce minulého století, jehož práce a dílo ani zdaleka nebylo 
dosaženo Gebauerovýmii následovníky. Nebylo ovšem zapo
menuto vyzvednouti je j také jalko bořitele pravdy RKZ, 
skvrny to, která z jeho díla nebude již nikdy smazána. 
I když Gebauer po stránce věcné byl niaším oduůrcem, ne
můžeme nepřiznati, že mezi dnešními odpůrci RKZ bylo by 
marné hledati muže jeho formátu. ml.

ČASOPIS ČS. OBCE UČITELSKÉ vzpomněl ve svém 
2. čísle ze 5. XI. t. r. také Gebaiuerova jubilea a říká ve svém 
článku: „Gebauerovo vystoupení v rukopisném 'boji je dodnes 
vzorem, jakým způsobem se má vésti vědecký spor. Popu
lární spiselk Poučení o ipadělanýoh rukopisech Kr. a Zel., vy
daný před 50 lety, je i dnes základní práice.“ Zpráva je sice 
určena jenom pro pohrdkové učitele z řad zmíněné obce, ale 
doufáme, že neuškodí, když s ní seznamujeme také naše 
čtenáře. To činíme totiiž proto, aby setkají-li se náhodou 
s některým z takových nčitelů, nebyli příliš udiivenii jeho 
znalostmi a názory. Otázlka jenom je, jak asi vypadají zna- 
lositi jejich nebohých žálků — Îk.

OTTŮV NAUČNÝ SLOVNÍK A RKZ. Redakce Ottova 
Naučného Slovníku obrátila se na Čsl. spol. rkp. s prosbou 
o spolupráci na hesle .,RZ“, které mělo vyjiti v lisitopadovém 
sešitě Dodatků ONS. Pro neshodu mezi oběma stranami ve 
stylisaci a pro krátkost času odložila pák redakce ONS 
uskutečněni této věci až pod heslo „ZelenohorBký rukopis“ 
a  dala písemný závazek Čsl. spol. rukopisné, že jii přizve včas 
ke spolupráci na tomto heslu. — Materiál o celém jednání 
s redakcí ONS byl uložen v archivu Čsl. spol. rulkopisné a 
budou-li to oikolnosti vyžadovat, bode zveřejněn v samostat
ném spiiskn. —Ik.

PODIVNÝ SLOVNÍČEK. Rnkopisná oibraiia nalézá stále 
v různých slovnících a  literárních příručkách nedbale zpra
covaná hesla o Rukopisech, Iktorá světicí o naprosté nezna
losti otázky RKZ. Taik na str. 204 čteme na př. v „S I o v - 
n í č í k u  l i t e r á r n í m “ —sestavil D r Gustav Pallas ■— 
r. 1923 následující: Podvrhy rukopisné. Dne 16. září 18Í7 
„nalezJ“ Hanka v sklípku v Králové Dvoře 12 necelých per- 
gameuovýoh lístků malého foirmátu a 2 nesouvislé proužky; 
na nich se čte v staročeském jazyku osm hrdinisiko-epických 
a šest eroticko-lyrickýoh skladeb; to je  tak řečený rukopis 
Královédvorský. — 1817 Hanka se vytasil s dvěma neúplný
mi pracemi Sněmy a Libušin soud. tak řeč. rukopisem Zeleuo- 
hoT,Šikým. Oba nálezy jsou dílem V. Hanky, Josefa Lindy 
(onen lyrik, tento epiíc), V. A. Svobody. — Podotýkáme; Hanka 
se nemohl r. 1817 „vytasit“ s Lib. S., poněvadž ten byl 
nalezen důchodním Jos. Kovářem a r. 18Í8 zaslán anonymně 
hr. Koloviratovi. Teprve fr. 1859 u příležitosti procesu Han
kova proti Davidjí Kuhovi vyšetřil W. W. Tomek v Nepo
muku, že Lib. Soud pochází ze Zelené Hory — odtud RZ. 
Hanlka s RZ nemá vůbec nic společného a  Lindu už i Flajš- 
hans vyloučil vůbec z jakékoli účasti na RKZ. — Takové vě
domosti o RZ má dnešní literární histonie! L. B.

V roce 1958 zemřeli na ii hlenové.
Prof. los. Drahoňovský, Praha.

Ing. Frant. Hruška, Praha.
Jos. Ulrich, řed. panství, Praha, 

pí. Blažena Stržínková-Zákrejsová, Král. Hradec. 
Alois Bureš, řed. zál., Náchod.

Jan Koubek, děkan, Týn nad Vltavou. 
Růžena Vilímková, Kroměříž.

U závě rka  p ř íš tíh o  č ís la : 1. ú n o ra  1939.
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— Královédvorská krajinská výstava (M—ský) 6—5. — 
Botanický důkaz podvrhu (—Ik) 7̂—3. — Báseň není pří
rodopis (Vl. Zámiš) 7—3. — Ad: ParalJely (Vl. Zš.) 7—3.
— Ad: nižní a vyšm' (B. S.) 7—3. — Úcta k vědecké práci
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(Red.) 7—3. '— Vzpomínáme (K. J.) 7—4. — Purkyné 
a Ruikopisy (K. Jelk) 7—4. — Havlloek a RK2 (L. B.) 
7—5. —' Smutná bilance, (ml.) 7—5. — Král. £s. spot, nauk 
ddkumientaije svůj zájem o české kulturní otázky (L. Ma
toušek) 7—5. — Nález idlesek k Evang. sv. Jana (L. Matou
šek) 7—5. — Boj o parallely (ml.) 7—5. — „Stupidita“ ve 
sporu o RKZ (—Ik) 7—6. — ISpor o pověst hostýnskou 
(—řtx—) 7—6. — Strach předl laiky (— ř̂tx—) 7—6. — 
Krásný čin (Red.) 7—6. — f  Jan Herben {—Ik) 7—6. -— 
Historie I. vyd. RK (—Ik) 8—4. — Oibrozenedké padělky 
(— Îk) 8—4. — Cizina o Rukopisech (ml.) 8—4. —• Věda 
a život (Red.) 8—4. — Nezapomeneme . .. (Rod.) 8—4. — 
Cizina o Rukopisech (ml.) 9/10—13. — Schůze poEkých 
jazykozpytců o RKZ v Krakově (J. B.) 9/10—13. — V re- 
vui Sobotě (—řtx—• 9/10—13. — Věda a život (Red.) 
9/10—13. — !K Hýskovu projevu na sjezdu pedagogů (V. 
Vojtěch) 9/10—13. — Nová skepse o staroruském Igoru 
(—řtx—) 9/10—13. — Zelený inkoust z Athenaea (K. 
Andrlřk) 9/10—13. — Ještě botanický důkaz (V. V.) 
9/10—13. — Renata Tyršová (Red.) 9/10—13. — František 
Bartoš (Red.) 9/10—13. — Svaz Nár. Osvobození (L. Ma
toušek— K. Třeská) 9/10—14. — Přednáškový cyklus Sv. 
Nár. Osv. o RKZ (—řtx—) 11/12—9. — Historická sázka 
Dra J. Slavíka (K. Třeská) 11/12—10. — Dospěl už Dr. 
Slavík na dno svých líbezností? (K. Třeská) 11/12—10. — 
Svoboda vědeckého badání (K. T.) 11/12—11. — Prof. V. 
Simák o básni Beneš Heřmanov (Kar.) 11/12—11. — Spoikk 
evang. akademiků „Jeroným“ (W.) 11/12—11. — Upadá 
„Přítomnost“ nébo její zpravodajové? (—řtx—) 11/12—11.
— Bartůškova oibhajoba z příislušnosti k obráncům (—řtx—) 
11/12—11. — Ohrazení Bartůškovo (—řtx—) 11/12—12.
— Výstavka literatury o RKZ (—řtx—) 11/12—12. —
Seznam XLVIII. k Zinkově aukci (B. St.) 11/12—12. — 
Věda a život (—Ik) 11/12—12. — RKZ v cizině (Red.) 
/7/72—12. — Památky Z. Wintra (A.) 77/72—12. — 
Místo vědeckého vyvrácení (A.) 77/72—12. — Při smutné 
příležitosti (—r.—) 13—8. — Totschweigen pokračuje
(—řtx.—) 7 3—8. — Bez poznámky (—Ik.) 7 3—8. ■— V po
zůstalosti J. Pekaře (—řtx.—) 73—8. — Brázda (A.) 73—8.
— Věda a život (-L. Matoušek) 14—6. — český časopis 
historický (—-Ik.) 14—6. — Listy filologické (ml.) 14—6.
— >TGM a RKZ (L. Matoušek) 74—6. — J. Ev. Purkyně 
(K. Jelk) 74—6. — F. M. Bartoš (L. Matoušek) 74—6. — 
Josef Jungmann (B. Střemcha) 74—7. — Univ. prof. F. 
Mareš (A.) 74—7. — Slovo a Slovesnoist (—-B—) 74—7. — 
Nik. Al. Někrasov (—B—) 74—7. — Tank (A.) 74—7.
— Fotografický průzkum Evang. sv. Jana (K. Andrlík)
74—7. — Stupidita přijde opět před soud (A.) 74—7. — 
Neradi zaznamenáváme (Red.) 14—8. — Názorné při
rovnání (Ing. J. J.) 15/16—8. — Věda a život (A.) 
15/16—8. — Spor o stupiditu (A.) 15/16—9. — Tank 
(A.) 75/76—̂ 9. — 100. výročí narozenin vynikajícího 
obránce Rukopisů (Sv.) 15/16—10. — Češké listy (A.) 
15/16—10. — Jak se staví denní náš tisk k otázce rehabili
tace RKZ (P.) 75/76—10. — Tisíc let českého jazyka a 
RKZ (—řtx.—) 15/16—11. —• Nový objev (B. Střemcha) 
75/76— 11. — Literární historie (V. Křivý) 75/76—12. — 
Chystané publikace o .RKZ (Mat.) 75/76—12. — Přesné 
stáří rukopisů (B. Střemcha) 75/76—12. — Alexandr 
Brückner (—Ik.) 17/18—10. — Naše Věda (L. Matoušek) 
17/18—10. — Vatroslav Jagič (ml.) 17/18—10. — Střední 
škola (B.) 17/18—11. — Chystané publikace (— Îk.)
77/78—1 1. — Poidivné způsoby v Nár. museu (L. Matou
šek) 77/78—1 1. — Český časopis historický (L. M.) 
77/78—11. — f  Frant. Spina (A.) 17/18—11. — Vojensko- 
historičký sborník (L. Matoušek) 17/18-—11. — Spor s stu
piditu (Red.) 77/78—11. — Krajská výstava v Náchodě 
(A.) 77/78—11. — Ríšskoněmecký rozhlas (Z.) 17/18—11. 
—■ Národní svaz Slovenské mládeže (H.) 17/18—11. — 
Anketa Tanku o RKZ (A.) 77/78— 11. — Tank (S)

17/18— n .  — Dr. Schacherl a RKZ (L. M.) 77/78— 12. — 
Upozorněm' (Red.) 17/18— 12. — Památka 2501. smrti Boh. 
Balbína 19/20— 8.—  Slavia 19/20— 8.—  Kužnica 19/20—9.
— Dorost 19/20—9. — Hankův pomník 19/20—9. — Ge- 
bauerovo jubileum 19/20—9. —• Čas. čes. obce učitelské 
19/20—9. — Ottův naučný slovník a RKZ 19/20—9. — 
Podivný slovníček 19/20—9.

Polemiky:

Ke kritice Bartošových „Rukopisů“ (F. M. Bartoš, -řtx-)
6— 5. — Ještě o Bartošovy „Rukopisy“ (F. M. Bartoš, -řtx-, 
Red.) 7—6.

Kritiky knih:

L. Kunte: „Pan Vrzalík „Rehalbilituje“ Rukopisy“ (řtx-)
7— 4. — L. Matoušek - K. Třeská: „RZ“ (T) 7—4, 2—6.
— F. Šťovíček: „O bitvě na Turském poli a 8 básničkách 
RK“ (řtx) 3—5. — Karlík - Seýkora: ,dLKZ“ (ml.) 4—6. —
K. Andrlík - J. Vrzahk: „Stručné ipoučení a nepadělanýoh 
Rukopisech (—Ik) 4—6, 7—8, 77/72— 12. — F. M. Bartoš: 
„Rukopisy“ (—řtx) 5—7. — J. Novák - A. Novák: „Přehl. 
děj. čes. literatury“ (řtx—) 5-—7. P. O. Zamfirescu: „Oslí 
čelistí“ (—ml.—) 5—7, 7—8. — F. Mareš: „Remarques sur 
le prdblěme de RKZ“ (—Ik) 5—-7. —• „Pravda o Rukopi
sech“ (rozhlas, —Ik) 5—8. — L. Matoušek: „Případ Paměti 
Přibyslavské“ (—řtx—) 7—7. — J. E. Hanka: „Karmen 
jubyleyní“ (—řtx—) 7—8. J. Heyer: „Rukopisové boje a 
jejich ohlasy ve Vídni“ (—řtx—) 8—4. — L. Malinský: 
„Sloupy oficielní pověry o Rukopisech“ (:—Ik) 9/10— 14.
— F. Mafeš: „Strach z pravdy“ (K. T.) 11/12— 12. — 
J. Miszewski: „Walka o czeskie Rekopisy“ (Red.) 
7 7/72—12. — „Proti sofiismatům“ (Z. V.) 74—15. — F.
M. Bartoš: „Listy profesoru' F. Marešovi o RKZ“ (ml.) 
74—5. ,— Památník J. Stoklasy (L. Matoušek) 74—6. —
L. Malinský: ,/Profesor a student v diskusi o Rukopisech“ 
(—Ik) 74—7. — Bodhisatwa: „Jsou Rukopisy falešné?“ (J. 
Š.) 74—7. — T. Vardas: „Rukopisy jso'U pravé (—řtx—) 
15/16— 10. — JUC. J. Pernerová: „Tři důkazy o RKZ pro 
každého“ (—-řtx—) 75/76—11. — L. Matoušek: „Za prav
dou Rukopisů“ (P. O. Zamfirescu) 77/78—7. — F. Strejček: 
„Mezi Hradbem a Boleslavi“ (L. Matoušek) 77/78—10.

Přehled událostí a zpráv: 2—5, 3—4, 4—2, 5—6, 7—7, 
9/70—12, 11/12— 10, 14— 5, 17/18— 12.

Přednášky ve Společnosti: 7—4, 2—5, 3—5, 4—3,
5—6, 7—7, 74—8, 75—12, 77/78—12.

Zprávy spolkové: 2—6, 3—6, 4—6, 5—8, 6—6, 7—8,
8—  4, 9/10— 18, 77/72— 12, 75/76—11. ,

Dary: 7—4, 2—4, 3—6, 8—4, 9/70—13, 77/72—10, 
74—7, 75/76— 10.

Listárna redakce: 6—8, 73—8, 74—8, 15/16— 12, 
17/18— 12.

Obrazy: Vražbnej ryibník 3—4, F. Mareš 73—2, Schema 
Stavu RK 73—4.

Čsl. společnost rukc^isná sdružuje přátele Rukopisů — 
laiky i odborníky, pořádá přednášky a exkurse, spravuje 
Rukopisový fond pro další výzkum RKZ, podporuje vy
dávání spisů a vydává časopis, který zpravuje o posledních 
rukopisových aktualitách. Příspěvky: zakládající člen 200 Kč 
jednou pro vždy, přispívající Kč 50.—, činný Kč 20.— (stud. 
Kč 10.—) ročně. Stud. činným členům může být příspěvek 
prominut. Zápisné Kč 10.— (stud. Kč 5.—).
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P o slán í Československé společností 
rukopisné „My Čechové nemáme, bohužel žádného spojeni,  

žádného centrum, žádné České společnosti, žádných  

mužův, kteři by  peněz a pár let na to obětovati mohli, 
aby obrany našich památek sebrali . .

Pavel Josef Šafařík, 15. dubna 1859.

Obrana pravosti Rukopisů ode dávna trpěla roztříštěností a nejednotností. Po smrti Palackého 

scházel v jejich řadách muž jeho mravní a vědecké výše, který by svou osobností dovedl otupovat! 

hroty mezi obhájci a um ožnit spolupráci. A tak přání P. J. Šafaříka se nesplnilo. V době nejtěžsí 

—  před 50 lety —  ěiněné pokusy o ustavení obranné spoleěnosti byly udušeny hned v zárodku —  

stejně jako všechny snahy dřívější —  samými tvůrci. Obrana se potácela, rozvířivši vždy na ěas 

hladinu veřejnosti, aby pak tím více upadla v zapom enutí. Nebylo centra . . .

Teprve po světové válce staví se v ěelo akce za rehabilitaci RKZ největší dnešní český filosof 

univ. prof. Dr. Frant. Mareš, pod jehož záštitou a ochranou a jeho ideovým vedením shromážďují 

se všichni přátelé Rukopisů. Otázka jednotné organisace ozývá se stále mohutněji, ale teprve v roce 

1932 volání Šafaříkovo stává se —  po 73 letech — skutkem. Pod vedením býv. morav. poslance 

Dr. Václava Perka (autora zákona „lex Perek“) ustavena jest

Č e s k o s l o v e n s k á  s p o l e č n o s t  r u k o p i s n á ,

která si vzala za úkol vybojovat! Rukopisům ve všech vědeckých oborech místo, které jim po 

právu náleží. V roce 1935 převzal předsednické místo přední pracovník rukopisový, u n i v. p r o f. 

Ph. Dr. V i k t o r i n  V o j t ě c h  a společnost stává se významnou vědeckou institucí, která si stále 

živěji vyhrazuje místo ve veřejném životě.

Společnost s d r u ž u j e  všechny přátele Rukopisů, laiky i odborníky, 

p o ř á d á  exkurse a přednášky o RKZ, 

p o d p o r u j e  vydávání spisů o Rukopisech, 

s p r a v u j e  Rukopisový fond k m aterielním u zkoumání RKZ,

v y d á v á  časopis Zprávy Čsl. spol. rukopisné. Číslo 1 Kě (pro členy zdarma), který 

přináší populární a vědecká pojednání o RKZ a informuje o posledních aktualitách 

sporu.

P o d p o r u j t e  tu to  č in n o s t  a  p ř i s t u p t e  z a  č le n y !

Stanete se tím přímými účastníky závěrečných fází jednoho z největších kulturních sporů 

světových.
Výše členských příspěvků:

člen zakládající jednou pro vždy Kě 200.—■

člen přispívající . ročně Kě 50.—

člen činný . . . . 20.—

studující . . . . . 10.—

Studujícím činným členům může býti příspěvek prominut.

Z á p i s n é  Kě 10.-—, pro studující Kč 5.— .

Č E S K O S L O V E N S K Á  S P O L E Č N O S T  R U K O P IS N Á
Praha L, Konviklská 5.

čís. pošt. spoř. 4501.

12


