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Řada II. V PRAZE 30. června 1939. Číslo 3.

František Ma r e š :

Nenáviděná poesie.
Básně opěvují lásku, i hněv a boj, nenávist však jen k zlému.

Sláva, s jakou před dávnými časy přeneseny do 
Prahy zůstatky sv, Vojtěcha, jejž »z mezí svých vy
hnala země česká, svým by mohla kořiti se bohům«, 
vzdána také opěvateli toho návratu, nad »skalami 
modra Vyšehradu«, za nimi Praha »modrým horám 
v klíně«. Národ, který tak vroucně se přiklání ke 
svým básníkům, je silný národ a nikdy nezhyne; toto 
uznání přišlo z Berlína. Dílo »národního osvobození«, 
ježto dbalo příliš přirozené moci, ale málo svobody ná
rodního ducha, neobstálo; národ český byl postaven 
pod ochranu velkého národa německého, jehož jménem 
v Praze prohlášeno, že německý národ chce ukázat 
světu, že umí si vážiti sobě svěřeného cizího národa, 
že je rozhodnut respektovat jeho čest a přirozená 
práva a zaručit volný rozvoj jeho bohatých darů na 
poli kulturním a hospodářském. A sám Vůdce ně
meckého národa ve velké řeči 28. IV. 1939 projevil 
úctu k českému národu. Není tedy národem cizím a 
neznámým, ve svých více než tisíciletých dějinách 
neustále se stýkal a potýkal s národem německým; 
ale jeho zeměpisná poloha byla otevřena se všech 
stran stykům s evropským světem; tím je také ne
bezpečná národu málo početnému, takže si může 
zachovat právo k životu jen kulturním tvořením. 
Proto ani není ku podivu, že český národ právě v 
těch dějinných obdobích, kdy byl zbavován přiroze
né moci a politické svobody, zápasil o svobodu ducha 
a tvořil kulturní dílo vysoké hodnoty. Sjednotil se po 
celé své oblasti, zachoval a pěstoval národní jazyk, 
tvořil lidové písně a pohádky, lidové umění, ohlížel 
se po své národní historii; a v podzemním temnu 
rozrůstaly se národní kořeny, takže z nich v osví
censké pohodě vyrostly silné kulturní výhony, jimiž 
český lid dospěl na kulturní výši, jaké těžko dosa
hují lidové vrstvy národů velkých, právě pro svou 
rozsáhlost.

Proto, po nezdaru »národního osvobození« politic
kého, jest Český národ v denních listech horlivě na
bádán, aby ze své více než tisícileté národní tradice 
čerpal ryzí národní uvědomění, aby se opřel o nefal
šovanou národní historii, bránil se cizím ideologiím, 
aby SV O U  vědu, filosofii, literaturu, umění, morálku 
nehodnotil podle světového všelidství a nezatlačoval 
své národní bardy úpadkovou cizí literaturou. Ně
které takové horlivé připomínky jsou opravdu velmi 
nabádavé, poučné a varovné — svou omylností, na 
př. připomínka knížete Svatopluka a věrozvěstů Cy
rila a Methoděje; tyto »stopy neodstrašily«; zase by 
bylo lépe zachovávat — svobodu mlčení.

Poučný omyl, snad jen zatajení, ukázal se také při 
velké národní oslavě básníka Karla Hynka Máchy, 
pěvce jara a lásky, k jehož srdci národ se utíká opá
jen krásou jeho básnické mluvy, jaké po něm dosáhl 
jen Erben. Kořeny, z kterých vyrůstá krása, zůstaly 
utajeny, ačkoli z týchž kořenů vyrostla umělecká 
kultura českého národa, jakou představuji jména 
Mánes, Aleš, Myslbek, Smetana. Kořen ten nazna
čen v jednom národním politickém listě poznámkou, 
že právě v době putování našeho národního básníka 
Máchy památný zámek Zelená Hora přešel do no
vých rukou, památné místo, kde r. 1817 resp. 1818 
nalezen Zelenohorský Rukopis, zvaný podle obsahu 
Soudem Libušiným.

Zda Máchovy básně souvisí nějak s básněmi Ru
kopisů Zelenohorského i Královédvorského, zůstává 
utajeno, neboť básné těch Rukopisů stále ještě se 
pokládají za — padělky, ačkoli jsou to pravé básně. 
Zdaliž v Máchových básních jsou z nich nějaké ohla
sy? V hlavní básni Máchově »Máj« nejsou význačné 
ohlasy, kromě přídavných jmen tvaru jmenného, 
která také byla uváděna za důkaz padělanosti básni 
těch Rukopisů; jsou to na př.:



il 'I /f z mala okénka lampy svit, neb jasna měsíce světlá 
noc; v středu mlada borku, nesmírné množství kol 

n)l mala pahorku stálo; a dokonce: vyhasla ohně kouř,
k čemuž nominativ vyhasl oheň není možný.

Mnohem výraznější ohlasy jsou v jiných Mácho
vých básních:

V širém polí dubec stojí; z temna lesa žežulička 
zakukala, zaplakala; bílá holubice s dřeva na dřevo 
lítá. — Již bitva bojována, panoš se s oře sníží, pout 
jeho dokonána, dřímota zraky tíží, již dubec na něm 
stojí a srny na tom hrobě pasou se v tiché dobé. —■ 
Tmavým hustým černým lesem prostovlasá dívka 
bloudí, bosa hustým trním kráčí, z rozervaných bí
lých rukou krev po šatě bílém kane —.

A dále:
Zalká pláčem holubínným, úpí hlasem vlaštovice, 

smutné vydej zvuky mi, varito, hlásati abych mohl 
žaly naše nelíčenými a ne cizími slovy, jako Záboj 
ode srdce k srdci. — Praotec Čech v boji za českou 
zemi: Proti siobě stála obě vojska, co dvé mračen na 
ztemnělém nebi, zbraně též i zraků zapálených proti 
sobě sypaly se blesky, zazněl ryk, zazněl i třeskot 
zbraně. Vystoupilo slunce na poledne, posud válka 
nerozhodnuta, ani semo ani tamo není posud ještě'^  ̂
ustoupeno v bitvě. Hle, tu vůdce nepřátel se řítí, 
raněný co střelou rychlou levhard, těžký mlat se 
v silně pěsti leskne, chřestí plný přes ramena toul. 
Stojí Jarmil proti jako skála, nepřátelský naň se 
vůdce vrže — klesne Jarmil k zemi, zarachotí nad 
ním luk i toul. Vůdce Čech — vrhne se na vůdce ne
přátel, jednou ranou zdvojí jeho štít, zdvojí brnění 
i prsy jeho, padne vůdce mezi mrtvoly, zarachotí 
nad ním brnění.

Ohlasy nejsou napodobení, nelze napodobit básně 
RKZ, Mistr ohlasů písní slovanských Čelakovský vy
hnul se ohlasům z básní Rukopisů. Mácha by byl 
přece nepřijímal ohlasy z — Hankových padělků.

Básně Rukopisů měly veliký vliv na krásu básnic
kého jazyka; ale tento živý pramen poesie, výtvar
ného a hudebního umění byl zanesen pískem pomlu
vy, že básně ty jsou novočeský padělek, převlečený 
do chatrněho staročeského roucha, při čemž se ani , 
neuvážilo, že je nesmírně těžké převléci jejich verše 
do roucha novočeského, A při tom odpůrci jejich 
starobylosti nedbají ani toho, že básně ty jsou na
psány starým písmem na starých pergamenech. Není 
jediného jazykozpytného ani dějepisného důkazu je
jich novodobého původu, a nemůže takovým důka
zem být ani soubor všech možných neprůkazných 
námitek; »vědecké přesvědčení« je příliš subjektiv
ní; a neobstojí před objektivním nálezem chemie a 
fotografie na hmotě písma a pergamenu, který s jis
totou dokazuje, že Rukopisy ty byly již při nalezení 
r. 1817 velmi staré.

Osudný omyl, ano klam, že Rukopisy Zelenohor
ský a Královédvorský padělal Václav Hanka »sc 
společníky« ne před r. 1816, povýšili za dogma vě
deckého přesvědčení vědcové »české moderny«, 
kteří pod vedením prof. T, G. Masaryka ve jménu 
svobody vědeckého bádání v zájmu vědecké pravdy 
a národní cti chtéli očistit český národ od »pověr«, 

/ 'z  nichž první byla »pověra rukopisová«; boj proti 
Rukopisům nabyl rázu politického, jeho vůdce do
sáhl po válce i politické moci, jako by byl český ná
rod osvobodil z rakouského poddanství a zavedl ho 
do sfér »politiky světové«. Klamnost toho osvobo
zení jest již zřejmá, ale klam padělanosti našich Ru- 
kopisů se zachovává dále, ačkoliv osvobození od to
hoto duchovního poddanství a té úhony jest právě

v této době velmi naléhavé, když český národ jest 
odkázán do mezí své národní kultury a tradice. Pře
káží tomu ostych z takového pobloudění citelnější 
duchovně nežli pobloudění politické; a setrvání v 
tom klamu jen úhonu tu zesiluje.

Malodušná sklíčenost mohla by hledat omluvu ve 
fantomu öbavy, aby snad nebylo německému národu 
ku pohoršení, kdyby se mu doneslo, že básně těch 
Rukopisů hlásají nenávist k národu, německému. 
Jistě by se pohoršil nad takovou denunciací, jako by 
mu překážely nějaké staročeské básně, které vysoko 
hodnotily předné sami Němci, první Goethe. Za po
sledního boje o tyto Rukopisy ozval se z Mnichova 
hlas, že tu nejde jen o staročeské Rukopisy, nýbrž 
o dokument lidské kultury vůbec. Vždyť jsou také 
pramenem dějin národa německého, vzácným před 
tisíci lety. První pochybnosti o jejich pravosti ne
vyšly od Němců, nýbrž od Slovanů: Dobrovský za
vrhnul RZ dříve než ho uviděl, pro jeho tajemný pů
vod a pro jméno »Čech«. Kopitar ponoukal ho i proti 
RK; slavisté Miklosich, Jagič, Brückner, Lamanskij 
zavrhovali je jako padělky; také Francouzové Gas
ton Paris, Luis Leger, E. Denis je zamítali. Hlavní 

! útoky proti Rukopisům byly řízeny z Vídně. Fejfalik, 
iPäumann, Zeidler, Kuh, Büdinger, Paul Kisch nebyli 
všichni ani praví Němci. Gebauer rozvíjel své jazy
kové důkazy proti Rukopisům v Jagičově »Archiv 
für slavische Philologie« v Berlíně, kam obránci Ru
kopisů neměli přístupu, takže německým slavistům 
zůstalo neznámo, že obrana ony důkazy vyvrátila. 
Slavistě německé university v Praze, dokonalí znalci 
staročeské literatury, byli by mohli přispět ku po
moci odpůrcům v posledním boji za Rukopisy, ale — 
mlčeli o tom. Jedině školní inspektor Dr. Joh. Knie- 
schek na počátku boje r. 1888 vytknul, že v Ruko
pisech se hlásá nenávist k Němcům, v čemž viděl 
důkaz, že to nejsou básně národní, ježto lid nikdy 
nevytýká nepříteli jeho národnost; že jsou to tedy 
padělky beze vší vzdělávací ceny; tím odůvodnil ví
deňské vládě, že zakázala v českých školách každou 
zmínku o Rukopisech, kromě tě, že jsou to — ohav
né padělky.

2̂  Ale v tě výtce ».nenávisti k národnosti« jest omyl; 
v básních Rukopisů není toho slova ani pojmu v no
vověkém významu. Báseň o vpádu »vojů králových« 
do Čech na poč. IX. stol. praví: »přišel cuzí úsilno 
v dědinu, cuzími slovy zapovídá«; tedy nepřítel je 
cizinec, jehož zápověděm lid nerozumí, tedy »němec« 
všem Slovanům; nikoli tedy pojem národnostní. Bás
ně Rukopisů hlásají kruté nepřátelství i k Slovanům, 
vpadnou-li do vlasti, pleni a vraždí, jako Lučané, 
Polané; a naposled Tataři. Narážky na Němce ve 
smyslu národním jsou v těchto Rukopisech řídkě a 
nevinné, celkem čtyři: v Libušině soudu (RZ) dovo
lává se Chrudoš práva prvorozence na celou dědinu; 
ale sněm rozhodne, že oba bratři mají dědinami v 
jedno vlásti; a tu povstává proti Chrudošovi Ratiboř: 
»Nechvalno nám v Němcích hledati právo«. Ale prá
vě tak nechvalným uznává bavorský Minnesänger 
Wolfram von Eschenbach v Parsifalu: že nejstarší 
bratr má míti celé dědictví otcovské, k neštěstí 
mladších. Jest otázka, co je národu chvatnější?

Druhá »nepřátelská« zmínka jest o vpádu Němců 
Sasíků, když kníže Přemysl r. 1203 s vojskem daleko 
ze země zajel k německému císaři Otě; tedy žádné 
nepřátelství k Němcům jako národu, nýbrž k »Sasům 
plenícím«. Tomu odpovídá narážka třetí, kde kněz 
zálabský vybízí pány k turnaji slovy: »V míře válku 
múdro ždáti, vezdy nám súsedě Němci«, a kde Zde- 
slav se chlubí »Očík zahnal Němce sbory«; stálé
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stýkání právě nebylo bez potýkání. Čtvrtá narážka 
je nejtěžší, je-li pravdivá: Dcera Kublajeva Chama 
vypravila se na západ poznat cizích mravů, oblečená 
v zlatohlavá, věnčena kamením a perlami«; divili se 
Němci kráse také, záviděli bohatství, vypadli na ni 
v lese, zabili a pobrali zboží. A tím zavinili vpád 
Tatarů do Evropy. Báseň RK líčí veliké boje křesťan 
s Tatary, vyplňuje nápadnou mezeru v historii Ev
ropy a představuje důležitý pramen historický.

Básně Rukopisů Zelenohorského a Královédvor
ského kromě vysoké hodnoty umělecké, jsou důle
žitý pramen historický také pro národ německý. Za 
takový pramen se uznává také česká kronika Kos- 
mova, kterou proto vydal Bertold Bretholtz v Ber
líně r, 1923, a stala se zvláště důležitou v přítomné 
době, Kosmas, podle jména děkan kostela pražské
ho, vypsal styky a půtky mezi Čechy a Němci do 
r. 1125, V tom potýkání uvedl mnohé, nad čím by se 
mohl pohoršit některý jemnocitný a nedůtklivý Ně
mec; ale tisíc let staré skutečnosti jsou důležitější. 
Pro srovnání s Rukopisy uvedeme některé obrazy, 
jak je Kosmas vymaloval barvami sytými a živými.

Český kněžic Břetislav r. 1021, slyšev o Juditě, 
její kráse a ušlechtilosti, rozhodnul se spíše mužně 
jednati, nežli schýliti ku prosbě šíji; neboť uvažoval
0 »vrozené Němcům pýše, jak vždy s nadutostí a 
hrdostí shlížejí na Slovany a jejich jazyk«; není mož
ná, aby Judita nebyla má , . , Vytasiv ostrý meč, pře
ťal řetěz jako stéblo. , .  ostatní však jeho druhy, 
kteří o tom nic nevěděli, nepřátelé udeřivše na ně 
zjímali, jedněm oči vyloupali a nosy uřezali, jiným 
ruce a nohy uťali, a jen kníže s unesenou pannou 
ztěží uniknul. — Když zemřel polský Kazimír a jeho 
synové ještě byli nemluvňata, Břetislav uznal za nej
lepší potírat své nepřátele a pomstít příkoří, kterých 
se kníže Měšek (Boleslav polský), zmocnivší se Prahy 
r. 1001) dopustil na Češích, udeřil na Polsko, dobyl 
Krakova, Hnězdna, přenesl tělo sv. Vojtěcha do 
Prahy, sto vozů se zvony a poklady (r. 1039), Byl 
však udán u otce apoštolského, že porušil božské 
zákony; čtly se církevní zákony, zkoumána svátá 
písma. Zatím přijeli poslové knížete a českého bis
kupa, přinášejíce vzkazy podmazané více dary než 
uhlazené slovy výmluvnosti; přiznali, co učinili proti 
církevním zákonům, ale že tak učinili z dobrého 
úmyslu a že chtějí podle soudu napraviti zlý čin. 
K tomu odpověděl otec apoštolský stručně: Chyba, 
když jí litujeme, neškodí. Ale druhého dne pohrozil 
jim mečem klatby, ale že to učinili v dobrém úmyslu 
a nevědomosti, má kníže a biskup vystavěli klášter 
hojně nadaný. Kníže uposlechnuv, dal vystavěti ke 
cti sv. Václava mučedníka v Boleslavi při řece Labi 
velmi pěkný klášter. — Ale císaři Jindřichu III. (r. 
1040) se doneslo stokrát víc než bylo pravda, že prý 
Čechové množství zlata a stříbra odvezli z Polska;
1 hledal císař záminky, jak by jim to zlato pobral; 
pohrozil Čechům válkou, nepošlou-li mu do haléře 
peníze z lupů polských. K tomu Slované pravili: »Vždy 
jsme byli bez ujmy našeho práva pod panstvím císaře 
Karla a jeho nástupců, náš národ se nikdy nevzbou- 
řil a i tobě ve všech válkách zůstane věren, jen když 
se k nám budeš chovati spravedlivě. Neboť takový 
závazek nám uložil Pipin, syn krále Karla Velikého, 
abychom platili ročně 120 vybraných volů a 500 hři
ven, To ti platíme bez odporu. Ale jestliže bys chtěl 
nás obtěžovat! mimo obyčej práva nějakým jařmem, 
jsme hotovi raději umříti než snášet! nezvyklé bří
mě . . .« K tomu císař odpověděl: »Králové mají zvyk 
vždy něco nového přidávati ku předešlému právu; 
každý nástupce na trůně královském rozmnožil řadu

práv; kdo spravují práva, nespravují se právy, pro
tože právo má nos z vosku a král má ruku železnou 
a dlouhou. Král Pipin učinil, co chtěl; ale neučiníte-li 
vy, co já chci, ukáži vám, co zmohu ve válce.« — 
A ihned sebral velmi silné vojsko; jednou cestou, 
přes Srbsko, kázal Sasům vtrhnout! do Čech; císař 
sám položil se táborem na obou březích řeky Řezný. 
Druhého dne mimo hrad Koubu přiblížil se k hvozdu 
dělícímu Čechy od Bavor; poznal, že Čechové zata
rasili cesty v něm; rozmrzen, maličko se odmlčel, 
potřásl třikrát hlavou, pojal strašný hněv císaře hod
ný, a prohlásil: Byť vystavěli hradby vyšší než lesy, 
byť vyzdvihli věže do oblak, nic nezmohou záseky 
Čechů proti Němcům; ať vystoupí nad oblaky a se 
ukryjí mezi hvězdami,

bídný a ztracený lid v nich nenajde ochrany žádné! 
I kázal, aby všichni do lesa vtrhli a sám před nimi 

napřed vystoupil na vysokou horu uprostřed hvozdu; 
a sedě na trojnoži, pravil ke knížatům celé říše: 

Čechů zbabělý dav jest ukryt v úvale tomto 
jako polní myš v skrýši svých děr.
Ale zklamal se císař ve své domněnce. Jejich opev

nění bylo teprv za druhou horou; tu císař, každého 
jménem volaje, posílal nejprve markrabí, pak všech
ny vznešenější válečníky, aby pěšky šli do boje: Není 
vám třeba pracného boje, jen sestupte dolů, oni jistě 
utekou ze strachu.

Leťte moji sokolové, pochytejte bázlivé holuby.. . 
Hned podle rozkazu se valí obrněné voje, o první 

místo v bitvě závodí velmoži, daleko široko lesknou 
se šiky , ,, Nikoho však nenalezli sestoupivše do 
údolí, na obou stranách jen hustý les a neprostupná 
místa. A jako bývá při každém boji, že zadní voj žene 
přední do boje, tak velmoži již unavení, byli od těch, 
kdo šli za nimi, tlačeni tak, že musili přejiti i přes 
druhou horu. Ale již jim horkem a žízní lpí jazyk na 
dásních, sil ubývá, pravice umdlévají, těžce nabírají 
dechu, a přece nemohou se zastaviti; někteří hodí 
svá brnění přes štíty, jiní se opírají o stromy a marně 
lapají naprázdno vzduch, jiní leží jako pařezy, lidé 
tlustí a nezvyklí chůzi v boji pěším. A když narazili 
na opevnění, strhl se odevšad křik, a jako oblak vy
stupovala z umdlených těl nad les pára, — Když to 
spatřili Čechové, krátkou chvíli váhali, ale jakmile 
zpozorovali, jak oni ochabli v síle, směle vyrazili 
z opevnění.

Ze studu nepíši dál, jak postihl takovou šlechtu 
náhlé záhuby pád, jest nehodno písmem to líčit. 
Nikdy nezahynulo najednou nepřátelským mečem 

tolik německé šlechty, ,
Zatím Sasové s vévodou Ekkehardem vtrhli do 

Čech a malou krajinu okolo řeky Bíliny nepřátelsky 
zpustošili; když však jejich vévoda se doslechl zlé 
zprávy, že Slované dobyli nad císařem vítězství, za
stavil se u Hněvina mostu na rozpacích, má-li se po
kusit o štěstí v boji či s hanbou domů se vrátit. Roz
hodl se zkoušet! smýšlení knížete po poslech, radil 
mu přátelsky: Ty, jenž se raduješ z vítězství v boji, 
byl bys lepším vítězem, kdybys byl zvítězil prose
ním. Neboť ten král, jenž s malým počtem, jako by 
vás šetřil a litoval, chtěl vejiti do vaší země, brzy 
přijde na vás s takovým množstvím vojsk, že jim 
vaše studně nestačí a vaše země jich nepojme; potom 
budou poslední věci horší než první. Proto radím a 
napomínám, pošli císaři po věrných přátelích, ne 
skoupě, mamon; ten král vše přemůže, rozhněvané 
udobřuje, nepřátele smiřuje. — Kníže Břetislav, po
hněván jsa tím vzkazem, pohrdnul prospěšnou vý
strahou, a opřev ruku o jílec pravil: Řekněte svému 
Ekkehardovi, že o radu mi není žle; jestliže do tři
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dnů z naší krajiny, zdržuje se všeho násilí, nevyjdeš, 
tímto mečem ti hlavu setnu a obličejem k zadku po
ložím. A tak Ekkehard odtáhl s hanbou do Saska.

Ale roku 1042 císař Jindřich II., vždy přeslavný 
vítěz, chtě pomstíti pád svých reků, třemi cestami 
vtrhnul do země české, skoro celou ji nepřátelsky 
poplenil, zapálil mnohé hrady, kterých Čechové hájit 
nemohli, přitáhnul k hradu Praze a zastavil se s pra
pory před ním. Biskup Šebíř potajmu v císařův tábor 
za noci se uchýlil z hradu. Břetislav neví, co učinit 
má, duch bouří se všestranným bolem, lituje, že bo
joval proti císaři a pohrdnul výstrahou vévody Ekke- 
harda; prosbami chce přemoci toho, jehož před tím 
přemohl v boji: Vedeš císaři války, jež triumfů ne
mají mítí, naše země je tvou komorou, my jsme tvoji 
a přejeme si býti tvojí. — Nad to mu slíbil 1500 hři
ven peněz, plat za tři léta prošlá:

jako když v, zářící oheň, jenž mocnými plameny sálá,
někdo s hora naleje množství vody,
nejinak císařův hněv král mamon utlumil v hlavě.

Neboť ten, jenž před tím do naší země vkročil ne- 
milostivý, přijav peníze, uzavřel mír a vrátil se mi
lostiv.

Rok na to byl v Čechách takový hlad, že třetina 
lidu zahynula.

Kosmas líčí události s básnickou plastičností, kte
rá se často utvařuje v klasický verš. V českém ná
rodě byli tedy za těch dávných dob mužové klasic
kého vzdělání a básnického ducha; takovým byl také 
Strachkvas, bratr knížete, jenž jako mnich Kristian 
sepsal Legendu o sv. Ludmile a sv. Václavu. Námit
ka, že v těch dobách nebylo v českém národě vyšší
ho vzdělání a básnického ducha, který by byl scho
pen vytvořit takové zpěvy, jaké jsou v Rukopisech, 
pokládaných proto také za novodobé padělky, ná
mitka taková plyne z nevědomosti. Aby se ukázalo, 
že v těchto staročeských rukopisech se nehlásá ne
návist k Němcům pro národnost, možno ukázat ještě 
jeden obraz vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci 
v římské říši německého národa, jejž vymaloval Kos
mas jako souvěký živý svědek. K tomu třeba připo- 
menouti: V svaté římské říši německého národa po
vstal dlouhý a krutý spor mezi mocí duchovní a mocí 
světskou, mezí papežem, jenž vládnul mečem klatby, 
a císařem, jenž závisel na papeži svou korunovací. 
Němečtí králové ustanovovali ve své říši biskupy, 
odívajíce je znaky duchovní moci, berlou a prstenem 
(investitura). Světská moc usilovala o nadvládu nad 
mocí duchovní; císař Jindřich III. ustanovil i pape
že; proto bránila se církev světským vlivům; papež 
Řehoř VIL naléhal na jinocha Jindřicha IV., aby se 
vzdal práva ustanovovat biskupy a nerušil svobody 
církve; a Jindřich IV. dal papeže prohlásit od ně
meckých biskupů za nehodná papežství. Papež Ře
hoř VIL dal císaře do klatby, a říšská knížata se po
stavila proti němu; Jindřich IV. musil se pokořit 
v Canosse r. 1077; ale potom přece zase obdržel 
vrch, dal papeže Řehoře VIL na synodě v Brixenu 
sesadit, a sebe novým papežem v Římě korunovat 
r, 1080. Jindřich IV. zápasil za světský stát proti 
církvi a říšským knížatům, nemohl sporu vyrovnat, 
nebyl sproštěn klatby; proto jeho mladistvý syn 
Jindřich V. r. 1104 odpadl od otce k církvi, převzal 
za souhlasu říšských knížat vládu v říši; a otec jeho, 
Jindřich IV., prchnul před ním a zemřel v Luttichu 
r. 1106; církev odepřela mu i poctu církevního po
hřbu.

Tyto události vylíčil Kosmas v tomto obraze:

Když ďábel, vynálezce různic, je rozséval po okrs-j 
ku zemském, ukázali se jeho pomocníky někteří ně
mečtí velmoži, kteří svedli syna císařova, aby se 
chopil zbraně proti svému otci. Ten, utíkaje před 
tváří svého syna, opevnil se s nečetným vojskem 
v Řezně a poslal pro knížete Bořivoje, aby mu přišel 
s vojskem na pomoc. Čechově bez prodlení přitáhli 
a rozbili tábor nedaleko Řezná na břehu řeky Řezný, 
na druhém břehu bylo ležení syna císařova. Tu 
z těch, kteří se zdáli císaři příznivými, první Leo
pold, markrabě rakouský, dal se v noci na útěk a 
vrátil se domů se svými; Děpold pak a Berengar, 
markrabata, přešli do tábora krále Jindřicha Mlad
šího. Vidouce pak Čechové, že jsou na všech stra
nách opuštěni, dali se v noci také na chvatný ústup. 
Vida to císař, opustil Řezno a prošed jižním krajem 
po cestě, kudy se chodí do Netolic, vstoupil do Čech. 
Kníže Bořivoj uctivě jej přijav, dal císaři, jak on sám 
určil, průvod do Saska svou zemí, císaře důstojný, 
a dovedl ho až k svému švakru Viprechtu. Odtud 
táhl císař skrze Sasko a přes Rýn, až přišel do Lut
tichu, kde po nemnohých dnech pozbyl života i cí
sařství 8. srpna r. 1106.

Potom však povstal zlý svár mezi českými knížaty. 
Bořivoj, tichý jak beránek, zbaven panství, také při
činěním svého bratra Vladislava; a Svatopluk, zuři
vější než tygr a divější než lev, dosazen na trůn roku 
1107. Král Jindřich V. v té době byl právě v Saších; 
k němu pospíchal Bořivoj a stěžoval si na bezpráví, 
jehož zakusil, a sliboval mu ohromné spousty zlata 
a stříbra, vrátí-li mu nespravedlivě odňaté knížectví 
české. Král vzkázal Svatoplukovi: Při koruně své 
nařizuji, abys bez odkladu ke mně přišel; prodlíš-li, 
navštívím zcela jistě tvou Prahu v spravedlnosti a 
a v soudu. — On pak, shromáždiv vojsko, hned při
šel a nad samým vchodem do pomezního hvozdu u 
hradu Chlumce svolal velmože a dvořany a ustanovil 
jim za vůdce svého bratra Otu; pravil: Já pojedu sa- 
moten a s nebezpečenstvím hrdla budu zkoumati 
obojetné smýšlení královo; vy zde vyčkávejte, jaký 
výsledek bude míti tento povážlivý podnik; ostatně 
všemohoucí Bůh činy vaše předcházej a provázej. — 
A vzav několik svých s sebou, šel se slepě vrhnout! 
do nastraženého osidla. Ó, jak pošetilý byl ten muž 
ve své moudrosti, ba jak odvážný byl ten kníže ve 
své odvaze! Šel nejsa nepovědom toho, co mu asi 
učiní král, podplacený zlatém a lakomý jako peklo. 
Když pak přišel, král ho dal beze všeho slyšení vsa
dit! do vězení a svolav ty, kteří s ním přišli, svěřil 
jim knížete Bořivoje, aby ho dovedli zpět do Prahy 
a opět povýšili na knížecí stolec . . . Ale Ota, bratr 
Svatoplukův, seřadiv šest pluků vybraných bojovní
ků .. vtrhnul do ležení Bořivojova; ten však, zvěděv 
o tom dříve, beze stopy ujel; ač nedosáhl, čeho žá
dal, přece slíbené peníze králi zaplatil.

Svatopluk, kníže velkého jména, vsazen byv do 
vězení, musí poslouchati rozkazů nejmenšího člověka 
a zakouší trápení od nehodných! Ach, jak ve hrudi 
své jest těžkými starostmi zmítán, kolikrát pomocí 
předních mužů v paláci hledí obměkčiti hněv králův! 
ale poněvadž se darmo tluče prázdnou rukou na 
dveře královské, za to však ruka podmazaná láme 
ocel, slíbil králi deset tisíc hřiven stříbra. Kdo by, 
octna se v tísni, nedal rád za svou spásu všechno, co 
má? A přece, kdyby byl král od něho vymáhal sto 
tisíc hřiven, nebylo by to o nic pošetilejší, než kdyby 
on byl za svůj život slíbil třeba hory ze zlata. Z tě 
příčiny král, přijav od něho přísahu splněni slova, 
propustil ho a poslal s ním jednoho ze svých služeb
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níků, který měl přijmout! řečený plat. — Když pak 
přišel do Prahy, ihned oloupil posvátné chrámy, se
bral ženské šperky, ale stěží sehnal sedm tisíc hřiven 
stříbra, za ostatní dal svého bratra Otu králi jako 
rukojmí. Rovněž biskup Heřman půjčil z důchodů 
svého kostela knížeti 70 hřiven čistého zlata, též 
bylo zastaveno z téhož kostela pět lemovaných plášťů 
u Židů v Řezně za pět set hřiven stříbra. Opravdu 
nebylo Žida, ani kupce, ani směnárníka, nebylo ci- 
tárníka, který by nebyl rád přispěl knížeti ze svého 
měšce. Po několika dnech však Ota vyvázl útěkem

a vrátil se od královského dvora k svému bratru, 
COŽ vzbudilo u krále velkou nelibost. — Po čase však 
vznešená choť knížete Svatopluka zrodila něžného 
syna a k mateřským prsům ho zvedla. Po pěti měsí
cích poslal pro něj císař Jindřich, ze svaté křestní 
vody ho pozdvihl a podle sebe pojmenoval ho Jindři
chem. Když ho poslal zpět k otci, odpustil svému 
kmotřenci Svatoplukovi celý dluh, totiž tři tisíce hři
ven a uložil mu, aby byl připraven vydati se s ním 
na výpravu proti surovým Uhrům.

Jako toto pacholátko, tak i poesie smiřuje.

František A d á m e k :

Kovaná vědra.
.. běžie zmílitka ku potoku, nabierá vody v kovaná vědra . . .« (Kytice v RK).

RKZ nebyly dosud v kruzích úředně-vědeckých 
podrobeny nestrannému a věcnému rozboru archeo
logickému a prehistorickému. Snad proto, že tento 
rozbor poskytuje přímý důkaz starobylostí RKZ, — 
Prehistorie v určité době je vždy obrazem součas
ného vědění o hodnotě, významu a časovém určení 
pravěkých nálezů. Archeologická a prehistorická 
podstata RKZ by tudíž musila býti úplně závislá na 
stavu prehistorie v době domnělého vzniku RKZ — 
na počátku 19, století — a musila by z tehdejších ar
cheologických a prehistorických poměrů přirozeně 
vyplývat a vyrůstat. Na počátku 19, století sbíraly 
se pravěké nálezy pouze náhodně, nebylo jakýchko
liv archeologických výzkumů. Shromážděné pravěké 
nálezý (museum v Praze), vybírané většinou jen po
dle krásného vzhledu a celistvosti, tvořily celkem 
nesouvislý, kulturně ani dobově nijak rozlišený celek 
»pohanských starožitností«, jejichž význam nemohl 
býti tehdy pochopen, nemluvě ani o přesnějším a 
bezpečném svědectví jednotlivých nálezů pro určitou 
dobu, vzdělanost či národnost. Archeologií zabývalo 
se tehdý pouze několik jednotlivců z romantické zá
liby pro »pohanské starožitnosti«, takže ještě ve čty
řicátých letech minulého století byla sbírka pravě
kých nálezů v českých museích velmi, velmi skrov
ná. Podstatné zlepšení poměrů nastalo teprve po zá
sahu Palackého, na jehož návrh roku 1841 byl v mu
seu zřízen archeologický sbor. Roztřídění pravěku 
na doby kamennou, bronzovou a železnou, po prvé 
uvedené roku 1836 dánským archeologem Chr. 
Thornsenem, zvítězilo pro pravěk zemí českých te
prve Vocelovým dílem »Pravěk země české« (1866). 
Do doby od 5,--9. století shrnul však Vocel ještě 
hroby různých dob, které podle nynějšího vědění ná
leží časově vzájemně vzdáleným údobím. V RKZ je 
toto údobí (RZ, Záboj, Čestmír, Jelen), stejně jako 
i ostatní, archeologicky a prehistoricky naprosto 
přesně rozlišeno a ověřeno, odpovídajíc teprve ny
nějšímu stavu archeologického bádání a poznání pra
věku Slovanů vůbec. Zajímavé již je zjištění, že 
»banda padělatelů« s »notorickým padělatelem« v 
čele se archeologicky ani jedinkrát »nespletla«, ar
cheologie RKZ je totiž důsledně přiřčena době že
lezné, ačkoliv by padělatel na počátku 19. století po
dle tehdejšího stavu archeologie a prehistorie jistě 
dal Zábojovi, Čestmírovi, Vlaslavovi do ruky několik 
tisíciletí starší válečný kamenný mlat, zvlášť, když 
mlaty železné (Zbyhoň) nebyly tehdy vůbec ještě na
lezeny, Se stavem archeologie a prehistorie na po
čátku 19, století jsou RKZ v naprostém rozporu a ne
mají po této stránce v té době vůbec opory.

Velmi přesvědčivým pravěkým nálezem pro pra
vost RK a pro jeho archeologické ověření jsou »ko.- 
váná vědra«, o nichž zmínka je v překrásné písni RK 
»Kytice« (. ,. běžie zmilitka ku potoku, nabierá 
vody v kovaná vědra . . . .«). »Kovaná vědra« jsou v 
archeologii známa teprve od osmdesátých let minu
lého století (výkopy mohyl na »Tabarkách« u Vrbky

1

Drem Přikrylem). Vědra bývají dvojího druhu, Budto 
jsou to »okovy« dřevěné, okované železnými obru
čemi s rukojetí na nošení. Starobylé okovy tohoto 

‘ř i  druhu byly nalezeny na rozsáhlém pohřebišti v Dě- 
vínské Nové Vsi u velkomoravského Děvína nad 
stokem Dunaje a Moravy v jezdeckých hrobech bo
jovníků, Jeden okov byl okován bronzovými obru
čemi. Podle povahy nálezů (nádoby, meče, nože, 

h‘/kopí, šipky, sekery, třmen) lze pohřebiště pokládat 
za velmi staré, snad z doby Samovy (VII, století). 
V mohylách staroslovanských u Věteřova bylo v žen
ském hrobě (nůž, přeslen) nalezeno také kování a
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rukojeť z okovu. U Nové Dědiny v mohyle bylo u 
nohou také kování s rukojetí, u Luhačovic v mohyle 
jezdeckého válečníka byl srp, ostruha a kování z 
vědra, na »Tabarkách« ve velkomoravských mohy
lách byly okovy u hlavy, v Částkově v hrobě váleč
níka (ostruhy, přesky, střep) nalezeno kování i ruko
jeť. Na jedinečném a velmi důležitém pohřebišti ve
lehradském (9. století) byly okovy nalezeny v něko
lika hrobech: v hrobě bojovníka (nůž, sekyra, nádo
ba) měl tento zbytky okovu u pravé nohy, v dětském 
hrobě (dítě v deskách, náhrdelník skvostné práce, 
bronzové náušnice, nádoba) byly obruče u pravé 
nohy, v hrobě válečníka (rakev, sekyra, přesky, nůž, 
sekáč, ostruha) byly obruče v nohách nad rakví, v ji
ném dětském hrobě (nádoba, dvoje náušnice, náhr- 
delnik, nožík) na právo od hlavy byly obruče s ruko
jetí (obr. 1.), další dětský hrob (náušničky) poskytl 
vědérko u pravé nohy (obr. 2.). V Předměstí Uh. 
Ostrohu v hrobě bojovníka (sekyra, kopí) byl okov 
u nohou, taktéž v Kněžpoli. V mladších hrobech, na 
příklad v Holáskách (11. století) vyskytla se řídko 
vědra v řadových křesťanských hrobech, v Horních 
Dunajovicích dokonce v hrobech ze století 12. »Oko
vy« tudíž vyskytují se ve staroslovanských hrobech 
od 7.—12. století, v hrobech dětských, ženských i 
mužských; při čemž hroby 12. století neuzavíraji 
dobu jejich trvání, poněvadž v nejmladších hrobech 
milodary vlivem křesťanství mizí úplně,

»Kovaná vědra«
(Kytice RK) poskytlo v překrásných kusech velko
moravské pohřebiště velehradské. V jednom hrobě

(nožík) bylo pod levou rukou krásně zachované »k^ 
váné vědro« (obr. 3.), v jiném, deskami vyloženéi^ 
hrobě (nožíky s pochvou), bylo 20 cm vysoké, velmf 
pěkné »kované vědro« okrouhlěho tvaru (obr. 4.)J 
V hrobě velkomoravského bojovníka (zlacený meč,’ 
2 kopí, 2 ostruhy, přesky, nožík, sekyra, křesadlo,’ 
nůž, zbytky štítu) u levé ruky bylo »kované vědro«Í 
dřevem vyztužené. V ženském hrobě (náhrdelník,] 
nožík s nožnou, srp, křesací kámen, přeslen) bylo] 
vpravo u nohou oblé »kované vědro«, v písečníkunaj 
pohřebišti se skvostnou byzantskou zlatou náušnicí] 
nalezena spodní část vědérka železného. »Kovaná i 
vědra« vykopal také Dr. Přikryl v mohylách na »Ta-: 
bárkách«,

»Kovaná vědra« bývají kována z plechu do tvaru 
okrouhlého nebo oválného, vyložená byla dřevem 
(zjištěn tis), s rukojetí pohyblivou k nošení. Výšky ' 
bývají asi 20—30 cm. Jsou poměrně častým nálezem 
ve hrobech dětských, ženských i mužských, nalézají 
se nejvíce u nohou, zřídka u hlavy nebo u paží, 
v mladších hrobech vyskytují se pořídku. Podle ná
lezů »kovaných věder« možno vznik krásné písně 

k-l]RK»Kytice«, jazykově slovně i celkově skvěle sta
věné, kTást do čistého a neporušeného života staro
slovanského, jenž je v hravé něze a líbeznosti »Ky
tice« překvapujícím a umělecky nejzdařilejším způ
sobem zachycen.

Nálezy »okoivů« ,zide piopfeovanýoh ijsou uloiženy větišinioiu 
v pravěkém oddělení Moravského zemského nmsea v Brně, 
v museu olomouckém a velehradském (Staré Město), nálezy »ko
vaných věder« v museu v Olomouci a zejiména na Stairém Městě- 
Velehradě z výkopů A. Zelnřtiuse, jemuž děikuji za svolení k re
produkci otbrázků.

Petre Octavian Zamfirescu;

li

Je slovo „tábor“ v RK ohlasem tatarsko- 
mongolského válečnictví z XIII.-XIV. století?

(Pokračování z čís. 19—20

Chceme-li zkoumatí turko-tatarsko-mongolský pů
vod slova tábor z rukopisu Královédvorského, musíme 
si jasněji uvědomili otázku, jakým národem byli 
vlastně Tataři v době svého vpádu do Ruska, Polska, 
Moravy a Uherska r, 1241, O této zajímavé otázce 
totiž mnozí koncesovaní slávisté a romanisté vůbec 
nic nevědí a jejich dojemná neznalost přijímá na se
he mnohdy formy až groteskní. Postačí citovati pouze 
negramotný článek prof. K. Titze z Listů Filologic
kých, roč. LXII, 1935, kde se praví:

»Posito, sed non concesso, .že je tábor slovo tatar
ské, ptáme se, jak se dostalo do RK a vůbec r. 1241 
do Čech? Odpoví se mi, že je přinesli Tataři. Ale vpád 
v těch letech do Polska a Uher provedli Mongolové, 
v jejichž vojsku mohlo býti trochu Džagatajců, ale 
ne převaha. Tvary tapkur, top atd, nejsou doloženy 
v mongolštině a nebyly by mohly dáti do češtiny tá
bor! . , . Ale ani v tatarštiné neexistuje slovo, z něhož 
by mohlo vzniknouti slovo tábor. Nutno totiž vylou
čili džagatajské tapkúr, pak takové tvary s top, jež 
jsou většinou nedoloženy a žijí jen ve fantasii obháj
ců RK; ale i když slova taková tam byla, nebyla tak 
rozšířena u tatarských kmenů, aby je Tataři vštípili 
do slovníku jiných národů« (str. 287).

Výklad Titzův jest úplně falešný, neboť se zakládá 
na zcela neobyčejné a při tom laicky bezstarostné 
neinformovanosti.

Zpráv Sp, R z 20. XII. 1938.) 
uA

Že národ, jenž r, 1241 vpadl do Evropy n.azýval se 
»Tataři«, není žádným tajemstvím, poněvadž to ví, 
jak doufám, každý středoškolák. Pod tímto jménem 
znalí je všichni současníci jejich vpádu, kteří nám 
o nich podali zprávy. Tak je nazýval český král Vác
lav I. ve svých listech k německým knížatům svět
ským i církevním, k císaři Fridrichovi II., ke králi 
Kunrátovi IV., tak o nich psal Fridrich, vévoda ra
kouský i uherský král Bela IV. ve svém dopise po 
bitvě na Muhách: »barbarská plemena, jimž říká se 
vůbec Tataři , . . obsadila naše království za Du
najem.«

Současník jejich vpádu M. Roger v Miserabile Car
men zval je vždy »Tartari« a také minorita Jordan 
r, 1241 v listě vévodovi Brabantskému mluvil o Ta
tarech. K jeho zprávě připsal nadřízený kvardián 
Minoritů v Kolíně nad Rýnem tuto poznámku: » ,.. A 
před Nanebevstoupením Páně (t, j, před 9. květ
nem) vtrhli Tataři na Moravu, kde setrvali...« Po
dobně Dominikáni a Minoritě v Praze hlásili dopisem 
asi z polovice července (viz Erben I., Reg,, č. 1034), 
že »dobrou zemi Moravu pustošící Tataři vyšli od
tamtud navstříc jinému, z Uher se blížícímu vojsku, 
aby se v této zemi s ním spojili,«*)

*) Nové doklady o tom, že r. 1241 Tataři na Moravě nejen 
býlí, ale že tam byli delši důbu.
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Zajímavé jest, že dominikán Julian, cestující po 
Východě, podal již r, 1240 zprávu, že Tataři připra
vují se k vpádu do Evropy a vyčkávají pouze pří
chodu ještě jednoho z tureckých vojsk z podrobené 
chovaresmovské (džagatajské) Persie, aby pak ne
prodleně vytrhly »contra Allemanniam vellet ire«. 
Známý Piano de Carpini, od r. 1245 papežský vysla
nec při dvoře velkého chána, píše ve svém »Cesto
pise« o Tatarech, jako proslavený Benátčan Marco 
Polo ve svém »Millionu« z doby Kupblajovy vypráví 
o Tatarech a král Ludvík IX, v idopise královně Blan
che podává známý naivní výklad slova Tatar z »Tar
tar«. Souhlasně s ním všichni naši středověcí kroni
káři, Dalimilem počínaje, mluvili o Tatarech.

Neví-li o tom prof. Titz a myslí-li že vpád do Pol
ska a do Uher neprovedli r. 1241 Tataři, nýbrž Mon
golové (úmyslně vynechává Moravu, neboť na vpád 
do těto země asi nevěří), pak jest to ovšem smutně, 
ale dá se to lehce vysvětlit! příslušností autorovou 
k realistickému náboženství.

Svým výkladem chtěl totiž prof. Titz kouzelnický 
zabiti čtyři mouchy jednou ranou: 1. ježto se v RK 
mluví o Tatarech, pak jest to zřejmý podvrh, neboť 
tehdy Tataři na Moravě bud vůbec nebyli a v pří
padě, že tam byli, nebyli to Tataři, nýbrž Mongolové;
2. tím jest odsouzeno také slovo tabor z RK jako 
podvrh, neboť tatarské tabur, jež se v tatarštině 
skutečně vyskytuje, nepřichází pak vůbec v úvahu, 
když na Moravě nebyli přece Tataři, nýbrž Mongo
lové; 3. proto obránci Rukopisů nemají pravdu, že ta
bor v RK je slovo tatarské, neboť by to mělo býti 
slovo mongolskě; 4, v mongolštině slovo »tapkur« vů
bec neexistuje, poněvadž mongolsko-evropské slov
níky jsou psány zatroleným mongolským písmem, je
hož nikdo v Listech Filologických ani prof, Titz ne
zná a tudíž si prostě neumí slovo tapkur (dabkhur, 
dabchur, dabchurlachu, dabkhurghatu, dabkhurgha- 
lakhu, dabkhurtu, dabkhurlaghulkhu, dabkhurlatsak- 
hu, dabkhurlagdakhu, dabkhurlik, dabkhuliktu, teb- 
ker, tebkerleku, tere, teberiků, teberi, teberíl, teberil- 
důků, teberigulku atd.) v mongolských slovnících 
Schmidtových a Kovalevskiho vůbec vyhledat. Byl to 
také pošetilý nápad neuveřeiníti k mongolským hes- 
lům..jeji£h_přepis_.latinkou!! A ježto se realisticky 
nevyplatí učiti se k vůli několika slovům obtížné mon
golské abecedě, palatální attrakci a vokální harmonii, 
prohlašuje raději prof, Titz slavnostně v Listech Fi
lologických (nikoli Humoristických, ač mnohdy hu
moristických), že tvar tapkur není doložen v monéoT 
stiné, právě tak jako tvary s top, neboť mongolské 
»dobo, doboro«: kopec, vrch, hromada (tatarské tá
bor, töbö), doboikhu, doboilgha, doboilghakhu, do- 
bolghur, doboltsak atd, jsou pro něho tabu.

Ubohá věda z Listů Filologických, jež má takového 
přispívatele, jenž si ani ze slovníků jazyků tatar
ských nedovede najiti tvary »tabur, tapkur, taphur, 
tabgur, dabkur, tabqur« a velice známé a doložené 
tvary s »top«: množství dav, tlupa, shluk, houf, se
brání, zástup, kupa, hromada, »topur«: tlupa, houf, 
sebrání lidu, množství, tábor lidu, »töbö, töpä, tepe, 
täpä, tebä, tobor«: kupa, hromada, vrch, kopec, 
vrchol a neostýchá se klamně tvrditi, že tvary ta
bur, tapkur a top v tatarštině a v mongolštině vůbec 
neexistují nebo nejsou doloženy a že žijí prý jen ve 
fantasii obránců RK!!!. Proto jsou obránci Rukopisů 
pokládáni za podvodníky, ježto vědí o turkotatarsko- 
mongolském původu slova tábor v RK, kdežto prof. 
Titz a Flajšhans nemají o něm ani zdání!

Tvary s »top« (topur atd.) dostaly se ovšem do 
tatarštiny z jazyků indi-arijských a vlivem buddhismu

ze sanskrtu a prákrtu ze tvarů »thúpa, thúp, túp, 
thóp, top, tob, tháp, tap, tab« a proto tatarsko-kir- 
gizské »topur« jest totožné s nepalským »thupari«, 
assamským »thupur«, kumaonským »thupuro«, kam- 
bodžským »fapuo’«, annamským a bahnarským »da- 
puo’l«, indočínským »tabur«, což vše značí shromáž
dění, množství, dav, zástup, hromadu, kupu, houf.

Proto píše se tatarské »topur« se zcela jiným »t« 
než tatarské »tabur, tabkur, tapkur, dapkur, tabhur«, 
poněvadž tato poslední slova vznikla spolupůsobením 
jazyků tureckých, tun^huzských a mongolských. Ta
taři totiž byli v dávných dobách jakýmsi kmenem 
tunghuzsko-mongolským, jak prozrazuje i jměno Ta
tar, jež jest plurálním tvarem tunghuzsko-mongol
ským.

Nejstarší zprávy o Tatarech nacházíme v čínských 
annálech Wei-šua Sui-šu, vztahující se k dějinám se
verních dynastií »Pei-ši) od 2.—6. století v době 
Weiské (221 po Kr.) za epochy tří království, kdy 
slavný válečník Ts'ao-Ts’ao, zakladatel dynastie 
Weiské, porazil různé kmeny tunghuzsko-turko-mon- 
golské, jejichž náčelník nazýval se Tatur a učinil je 
poplatnými. Později tyto kmeny tunghuzsko-mongol- 
ské se poturčily tím, že přibraly do sebe různé kme
ny turecké kočující na severní a severozápadní hra
nici Číny, kde zůstalo mnoho zbytků kmenů Hiung- 
nu Turků, jejichž hlavní část přešla do Východního 
Turkestanu. Z těchto poturčených tunghuzsko-mon- 
golských kmenů stali se Turko-tataři, kteří zmocnili 
se vlády i v severní Číně a dali jí své vlastní turko- 
tatarské dynastie Toba-Tatarů (386-549 po Kr.), zva
né Wei-Toba, severní Či (550-577), severní Čou 
(557-581) a Sui (581-609), o čemž nacházíme zprávy 
v Pei-ši kap. 94, Wei-šu kap. 100 a Sui-šu kap. 81.

Toba-Tataři zavedli ve 4. století buddhismus jako 
státní náboženství a celá kap. CXIV. ve Wei-šu vě
nována jest popisu buddhistických staveb u Turko- 
tatarů.

Vně Číny existovalo však ještě mnoho svobodných 
tureckých kmenů Hiung-nu a tunghuzsko-mongolských 
Tung-hu, jež se slučovaly v celky a byly Číňanům 
pouze poplatné. O nich se dočítáme v knize Tsin-šu, 
kap. 97, že byly také buddhisty a měly posvátnou 
horu zvanou Bur-khan (hora BuddÄova), event, na
zvanou tak podle slova »burchan«: Bůh, Buddha.

Měli náčelníky zvané »batur«, což je staroturecké 
a mongolské »baéatur« (v mongolštině se vynechává 
»g« mezi hláskami) a velitelé kmenů se nazývali prý 
»tá-baru-ba-tur«, což by bylo »/tíbar-batur« nebo 
»/dfeor-batur«. Z čínského přepisu lze ovšem těžko 
souditi, zda slovo »tá-ba-ru« jest přepisem starěho 
turko-tatarského a mongolského slova »tabar, tavar«: 
stádo, houf, dobytek nebo jest přepisem indo-arij- 
ského starého »tábár«: národ, lid, kmen, rod, pokole
ní, rodina, dům, řada, linie, people, nation, tribe, race, 
family, house, lina, v nářečí Urdú, Hindi a v perštině, 
nebo hindustánského »tabbar, tábar«: rodina, domác
nost, family, household, též příbytek, kryté místo, 
ležení, a hut, cottage, a thatched house, což jest od
vozeno z prákrtského »tápa-ra«: kryt kuželovitého ne
bo zvonovitého tvaru a místně vše opatřené takovou 
krytinou jako krytý příbytek, vůz, loďka atd. (viz 
John T. Platts: A dictionary of Urdú, classical Hindi 
and English, str. 308,354, 355).

V knize Tsin-šu se praví, že tito kočovní národo
vé bydlí v obydlích ve tvaru kopců nebo si vyhra
bávají obydlí v zemi, ve spraši (lössu, jak jest dosud, 
zvykem v severozápadní Číně; odtud turkotatarské 
slovo töbör značící příbytek v zemi, doupě, brloh, jež 
se vyskytuje také v kumánštině a v maďarštině). Ná
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sleduje výpočet, kdy v létech 471-475, 477 a 485 byl 
vyslán k čínskému dvoru od těchto kmenů poplatek a 
pak jmenuje se 12 kmenů (kmenových skupin), z nichž 
na prvním místě jmenuje se y>tá-ho-ru«, psáno »tá- 
b/o, a/-l/r/u«, posílající ke dvoru poselství s poplat
kem, Slovo »tá« psáno jest jako čínské »ta«; veliký; 
»ba« nebo »60« jest psáno týmž charakterem, jímž 
Japonci přepisovali za stara slovo »baku«: stan, kryt, 
tent, cover, nebo japonské »60«; kupa, kopec, mo
hyla, mound, hill, grave (nyní se čte baku jako maku 
z mandarinského čínského mak, mok, mu mo, a »ho« 
se čte mu z mandarinského mu); »/u«, jímž se pře
pisovaly v čínštině cizí koncovky »r« píše se týmž 
znakem jako japonské »ro« (mandarinské luo), zna
čící: kotel, fire-pan, ikettle. Doslovný překlad čín
ského »tá-bo-ru« byl by tedy »veliký stan ve tvaru 
kotle«, jímž čínský autor důmyslně hleděl vzbudili 
představu kočovnického kmene, sídlícího ve velikých 
stanech kopcovitého nebo homolovitého tvaru, jimž 
se mongolsky říká »dabkhur«: dvojný stan mongol
ský, jehož spodní válcovitá část jest barvy modré, 
kdežto vrchní kuželovitá část je bílá a tvoří nad spod
kem jakýsi druh mraku (viz Osip Kovalevskij: Dic- 
tionnaire Mongol-Russe-Francais, Kazaň, 1844, 1846, 
1849).

Zdá se však, že čínský autor přepisoval již svými 
znaky turko-tatarské slovo »tabur« nebo indo-arij- 
ské »tábar«, značící nejen kmen, kmenovou skupinu, 
ale i místo, kde dočasně sídlí, tedy ležení,

V 6, století byli tito kmenové turko-tunghuzsko- 
mongolští, jež zkrátka nazvu Turko-tatary, podrobeni 
nejslavnějšímu turko-tatarskému vládci, zvanému Tá- 
bar-chán nebo Tábor-chán, jehož kmenová vojska byla 
proslulá (572-581). Jméno »Tábar-chán« zase nám 
připomíná čínský přepis »tá-ba-ru« z V. století a ved
lo by k domněnce, že titul tabar-chán je »kmenový 
chán«, totéž co bylo dříve »tabaru-batur«, event, že 
by to značilo »vojenský velitel, zkrátka tar-chán«.

V době Tábar-chánově se Turko-tataři ještě více 
poturčili a v 7. a 8. století stali se Tataři již dokona
lými Turky přibráním do svého kmenového spolku 
různých kočovných kmenů tureckých. 0  tom svědčí 
již runové turko-tatarské nápisy Orchonské, nalezené 
v Mongolsku, jež nejsou psány mongolsky ani tung- 
huzsky, nýbrž turecky. V nich se mluví tureckým 
jazykem o »30 plemenech tatarských: otuž tatar« a 
že turecký národ Oguzů sloučil se s devíti plemeny 
Tatarů (Oguz budun tokuz tatar birlä tärilip kälti).

V té době dělili se Turkotataři na 3 dialektické 
skupiny: 1. skupinu východní, k níž náleželi Uigu- ' 
rové, v jejichž jazyku jsou psány nápisy Orchonské, 
dále Basmalové, Bajyrkové a Karlukové, Bydlili vý
chodně a západně Bajkalského jezera, u Kerulu, 
v celém východním Turkestaně a v čínské provincii 
Kan-su; kromě toho žili severně od Kirgizské stepi 
a na Irtyši.

2. Skupina střední, tak zvaná staroturecká, k níž 
patřili Tolasové, Tardyšové a Oguzové v říčním sy
stému Eelengy, dále Turgášové na Irtyši a ve východ
ní Kirgizské stepi, V 5, století pronikli na východ do 
oblasti Irtyše, Tarbagataje a severního Altaje a kon
cem 6. století byli na Ochronu.

3. Skupina západní, k níž patřily štěpní dialekty 
turecké ve východním Rusku až k Donu.

Po výkvětu říše Uigiru v 8. století, z něhož zacho
valo se nám mnoho turkotatarských nápisů, rozšířili 
se východní Turci v poříční oblasti Selengy a ve 
střední části Gobi až do východního Turkestanu, za
tím co středoturci ve svě hlavní masse stáhli se na 
západě k Tarbagataji. Když pak v 9. století vznikla

říše Kirgizská v oblasti Selengy a Changaje (Kirgi- 
zové mluví nejčistčím nářečím tureckým), odtáhla 
hlavní část východních Turků na jih do severozápadní 
Číny a do východního Turkestanu, kdežto Středotur
ci byli zatlačeni ještě dále na jihozápad, až pronikli 
nakonec do turkmenských stepí a do severní Persie. 
K tomu proniknutí byli přinuceni též západotureckými 
národnostními skupinami, Kasaky a Kipčaky, rozši
řujícími se na západ do střední Asie.

Z Turkmenské epochy máme zajímavý doklad v 
knize čínského generála Tu Huana, očitého svědka 
čínské výpravy do Turkestanu proti turkotatarským 
kmenům Turgášským r, 751. Jejich vojenské oddíly 
a loupeživé hordy, živící se pleněním a pustošením 
majetku nepřátelského, nazývá spisovatel slovem »řd- 
bar«. V jeho přepise slovo »tá« znamená »Veliký« 
a ba-'r« značí »ničení, napadení, pustošení«, čímž asi 
snažil se vyjádřit! turecké slovo »tabar«: přepadnutí, 
zničení, zpustošení, záhuba, zkáza. V každém případě 
spojoval tento název již s pojmem loupeživé hordy 
turko-tatarské, čemuž odpovídá v turkmenské džaga- 
tajštině slovo »tabkur«: vojenský oddíl vyslaný na 
loupež nebo výzvědy, v němž se ovšem»taí>, tap« 
píše s týmž »t« jako ve slově »tabur«, vojenský od
díl o 1000 mužích.

Jiný doklad máme v čínskě kronice T’ung-tien 
k r. 687, kde zajatý turecký vojevůdce Yüan-chön 
prosí čínského císaře ,aby jako dříve směl vésti »tá- 
bar«, t. j. vojenský oddíl svého kmene. Byl totiž apa- 
iabar-chánem čili jak se zkráceně říkalo tar-chánem 
turko-íatarského kmene podrobeného Číňanům. Zde 
by také slovo »tabar« zdálo se značití kmenový útvar, 
oddíl, hordu, zkrátka totéž co indoarijské »tabár, tab- 
bar, tábar« neb dokonce turecké »tabur« (psané ovšem 
jiným »t«),

Z 8. století pocházejí zajímavé staroturecké nápisy 
Orchonské, objevené v Mongolsku r. 1890 a rozluš
těné po dlouhém úsilí samostatně a nezávisle od sebe 
dvěma učenci r. 1900, a sice V. Thomsenem: Inscrip
tions de VOrchon dechiffrées, Helsingfors, 1900 a Fr- 
Radloffem: Die Alttürkischen Inschriften der Mon
golei.

V nich našel jsem doklady slova »tabar« ve tvaru 
»al-tabar«, jež podle zákonů vokální harmonie možno 
čisti též »äl-täbär« nebo »al-tabar« a které mi při
pomínaly doklady z čínských annálů psané »tabar« 
značící patrně totéž co u národů indo-arijských slo
va »tabár, tabbar, tábar«. Tato domněnka byla po
depřena tím, že Turkotataři byli v té době v úzkých 
vztazích s buddhistickou Indií, s Hephthality i s Per- 
sií. Proto jsem překládal slova »al-tabar«, kde čás
tice »al, äl« značí »kmen, Stamm, die Gruppe von 
Geschlechtern, die durch Interessengemeinschaft ein 
soziales Ganzes bilden« v důsledku toho jako »kme
nový oddíl, kmenová skupina, kmenová horda, kme
nový lid, kmenové vojsko, kmenové shromážděni, 
zkrátka kmenový tábor«.
, Na př. na nápisu v Choito-Tamir z r. 733: »anča 
al- tabari bilgä bä tačan . . . tag järkä«: tak mnoho 
kmenových táborů (kmenových oddílů, hord) zahnal 
moudrý kníže Tačan do hornatých krajů;

z téhož nápisu:
»äki a\-tabar-\ig budun«: národ sestávající ze dvou 

kmenových táborů (skupin, hord, oddílů, houfů);
na nápisu v Kosho-Zaidan z r. 731: »az al-řa6ar-ni 

tutmadi«: zajal nejeden kmenový tábor (oddíl, houf, 
hordu);

na jiném nápisu z r. 733 čteme: »malin jotazin anda 
altyn äik al-tabar-lig«: zmocnil jsem se jejich stád.
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jurt, a dvou kmenových táborů, houfů, oddílů, hord);
na nápisu z Bain-Tola v Mongolsko z r. 716: »Toigun 

al-/afear kälirti«; Toigunův kmenový tábor (houf, od
díl, horda) zaopatřil dělníky (k postavení pomníku);

na nápisu v Kosho-Zaidan z r. 731: »Uigur a\-tabar 
jůzčá árig äl-tutti«: Uigurský kmenový tábor tvořil 
asi ze sto mužů jeden kmen;

na památníku turko-tatarského chána Kůl-Tegina 
v Kosho-Zaidan z r. 731 jest psáno: »ol budun tabar- 
da«: při táboru (shromážděni, setkání se, meetingu, 
sejití se) tohoto národa.

Na témže nápisu čteme: »az al-/a6ar-ni tutmadi 
az budun anda jok bolti«: zajal nemálo kmenových 
táborů (oddílů, houfů, hord); nečetný národ byl 
zničen.

Doufám, že ve všech 8 příkladech dává slovo »ta- 
bar« v mém překladu dobrý smysl. Zajímavé jest, 
že Fr. Radloff považoval slovo »tabar, täbär za turko- 
tatarský titul, eine Würde, vojenského náčelníka, a 
tudíž výraz »äl-täbär« překládal jako »kmenový ná
čelník vojenské organisace kmene«, Stammes-Häupt- 
ling Militär-Organisation eines Stammes«, jak 'vý
slovně píše v připojeném slovníku ke své knize. Tím 
ovšem dostal se často do rozporu s dobrým smyslem. 
Na př. překládá: národ sestávající ze dvou kmeno
vých náčelníků atd., ačkoliv jest jisto, že hy kočovný 
kmen nestrpěl u sebe dva kmenové náčelníky vojen
ské, poněvadž by nevěděl, kterého z nich má vlastně 
poslouchat!. Proto považuji Radloffův překlad za po
chybený, místo správného »kmenový oddíl vojenský«.

Velice poučné jest, jak se prof. K. Titz zhostil těch
to nemilých dokladů slova tabar z jazyků turko-ta- 
tarských, o nichž jsem podal zprávu prof. Vrzalikovi 
roku 1934 a jenž o nich uveřejnil článek v Nedělním 
Listě, 25. XI. 1934 ve venkovském vydání. V Listech 
íilojogických, roč, 62, ístr. 287 prof. Titz píše. že 
Vrzalík dostal tyto doklady od »známého nám Petre 
Zamphiresu«. S lítostí podotýkám, že to bude určitě 
mýlka, neboť neznám vůbec prof. Titze a také on mne 
zajisté nezná, poněvadž neumí ani správně opsati mo
je jméno, a píše je důsledně v Listech Filologických 
roč. LXII, dokonce 16kráte po sobě chybně s »ph«, 
což dokazuje nesporně, že romanista Titz neměl ještě 
v celém svém životě rumunský slovník v ruce, neboť 
by jinak věděl, že »ph« v rumunštině vůbec neexis
tuje a píše se pouze »f« jako v češtině.

Ohledně slova »al-tabar« požádal prof. Titz o in
formaci dr, T, Kow^alského z Krakowské university 
a ten mu napsal: »Nápisy na balvanu v poušti Choito- 
Tamar jsou z velké části nečitelné, některá písmena 
jsou smazána . . , Slovo nás zajímající je na desátém 
nápise a je napsáno dbri; Radloff to tlumočí Aldabar 
a pokládá to za vlastní jméno. Je to však tabari ha- 
pax legomenon, jež není uvedeno ani v Radloffově- 
Brockelmannově Mitteltürkisches Wörterbuch. Ve slo
vě tabari ani brzmienie ani znaczenie nie jest pewne.«

Dále dopsal prof, Titz ještě prof. Kotwiczovi, býv. 
prof, petrogradské university, ale ten mu odpověděl, 
že sice byly vydány fotografie těch nápisů, ale že se 
ani tím nápisy ty nestaly čitelnějšími, »Sily dowodo- 
wej v sprawie táboru napiš v Choito-Tanur mieč nie 
može . . , končí prof. Kowalski.

K tomu podotýkám, že nejedná se o jeden nápis, 
nýbrž celkem o osm dokladů slova »al-tabar«, nale
zených na různých památnících na různých místech, 
a sice v Choito-Tamir, v Kosho-Zaidan a v Bain-Tole. 
V žádném z těchto nápisů není místo značící ».al-ta
bar« poškozeno nebo nečitelné, V originálu není žád
né »dbr«, nýbrž runové znaky: TRkT (äl-täbä), ne

bo (TXX (al-tabar) K. III., 21, CH, . IX 2, 2, dále

(fITXklh (al-tabar-lig, X 38, 19) a pak (̂ TRkTrV 
(al-tabar-ni. Kb. 3, 3). Slovo »al, äl«: kmen, der 
Volksstamm, die Stammgemeindschaft píše se íl  
nebo J nebo ("R (K 3, 17 — 9, 8, X 4, 20), takže

každý, kdož jest obeznámen s runovými znaky může 
citované mnou věty přečisti.

Proto přečetli je správně i V, Thomsen v Helsin- 
gách, i rozluštil je a přečetl je doslovné stejně Fr, 
Radloff v Petrogradě, při čemž oba pracovali ne
závisle podle svých vlastních přepisů a fotografií. Mí
sta, jež byla na nápisech poškozena, nebyla nijak do
plňována, nýbrž byla všude přesně citována jako ne
čitelná a v přepise označena tečkami . . ,

Proto není slovo »al-tabar« žádné »hapax legome
non«, neboť Fr, Radloff je uvádí ve svém díle přesně 
v připojeném slovníku jako »äl-täbär, äl-täbär-lig, j 
äl-täbär-ni s připojeným překladem, citátem všech ' 
míst a poznámkami. Prof. Kowalski se patrně do to
hoto slovníku ani nepodíval. V jiných svých slovnících 
nemohl Radloff uvésti tato slova, neboť vyšly před 
rozluštěním těchto nápisů. Fotografie ovšem nečini 
vždy nápisy čitelnějšími, zvláště ne tehdy, neumí-li 
dotyčný kritik runového písma ani čisti. Faktem jest, 
že se slovo »tabar« nebo »täbär« na nápisech Or- 
chonských skutečné nachází dokonce 8kráte. což ne
může zapřít! nikdo, kdo má oči k vidění. Toto slovo 
jest přesné datováno z datovaných pomníků z 8. sto
letí a bylo známo Turko-tatarům žijícím východně a 
západně od Bajkalského jezera a v celém východním 
Turkestaně i v Kansu u Uigurů, Karluků, Basmalů, 
Bajyrků, i v říčním systému Selengy, na Irtyši a ve 
východní Kirgizské stepi u Oguzů, Tolosů, Tardyšů 
a Kirgizů, z nichž všichni mluvili turecky.

Kromě toho nachází se na Orchonských nápisech 
v Kosho-Zaidan z r, 731 ještě jiné slovo »tabar« ve 
smyslu setkání, sejiti se. Auffinden, meeting« nějakého 
národa ve tvaru »ol buduny tabar-da« M 
(K, 38, 18), což František Radloff překládá správně 
»bei dem Auffinden dieses Volkes« (při setkání, mee- /' 
tingu, tohoto národa), takže zde máme vlastně ne/-- 
starší doklad slova tábor ve smyslu »lidového mee- 
tingu« již z r. 731, čehož si ovšem pánové Kowalski 
a Kotwicz vůbec nevšimli, ačkoliv Radloff uvádí toto 
slovo svědomitě také ve svém přiloženém slovniku. 
Tím jest vyvrácena také námitka Pekařova, že prv 

ffovo tábor ve smyslu meetingů lidových, t. j. táborw 
lidu bylo vynalezeno v Uhrách a v Čechách až r. 1848j 
»aby s vlivem RK v 19. století dalo uherskému po-* 
jeti vlova tábor zvítězit! v jazyku našem a rozšířit! 
je i na»tábory lidu« ve smyslu meetingů politických. 
Ve významu tomto je slovo tábor ovšem dostatečným 
důkazem podvrženosti RK« (viz J. Pekař, Národni 
Listy, 5. V. 1927).

Toto slovo »tabar« píše se s týmž »t« jako turko- 
tatarské slovo »tabur«: vojenský oddíl a pochází ze 
slova »tap-mak« či »tab-mak«, jež ve všech dialek
tech turecko-tatarských (uigurštině, džagatajštině, 
taračinsky, altajsky, osmansky, teleutsky, lebedinsky, 
šorijsky, sagajsky, koibalsky, küärsky, kumánsky, ka- 
ragašsky, kirgizsky, kara-kirgizsky atd.) značí »na
jiti se, zastihnouti, setkati se, finden, to find, to meet 
with«, což uznává F. Radloff nejen ve svém slovníku 
k Uigurským nápisům, ale i ve všech svých slovnících 
turko-tatarských jazyků. Také James W. Redhouse 
uvádí »tap-mak« v tomto smyslu zároveň se slovem 
»tabur« a »tapqur« na str. 218 ve svém slovníku tu-
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řeckého jazyka (A Turkish and English Lexicon, 
Constantinople, 1921).

Tím bychom si vysvětlili ve výrazech »tab-ur, 
tab-kur, tap-kur« význam »spojeni, setkáni«, jež jim 
dodává v turkotatarských jazycích částice »tab, tap«. 
Proto spojené, k sobě sražené řady nazývaly se »tab- 
kur, »tabur«, ať již to byly řady vojsk (Udí), neboť 
řada k sobě řetězy přivázaných vozů nebo řada lassy 
k sobě svázaných koni (a line of horses tethered) ne
bo řada mezi sebou spojených kolů, palisád atd. tvo
řících ohradu.

Na Orchonských nápisech máme také nej starší do
klad slova »top«, o němž prof. Titz klamně prohla
šoval, že »žije jen ve fantasii obránců RK« a sice 
ve tvaru »töpä«: vrch, vrchol; »tänri töpö-sinde tu- 
tup« vyzdvihl ho na vrch (vrchol) nebe. Nachází se
tam i slovo »kur«: pás, řada, psáno4 }■ ^  (K 14, 15),
jež tvoří známá turkotatarská a mongolská slova 
»tab-kur, tap-kur, dab-khur« a vyskytuje se ve všech 
nářečích tureckých a též v mongolštině, kde slovo

»kur« znamená »tlupu, hordu, houf, zástup, oddíl je ^  
dectva, foule, troupe, multitude, brigade de cavale^ 
rie«, jak výslovně uvádí Osip Kovalevskij ve svéiy 
mongolsko-rusko-francouzském slovníku. Odtud doj 
stal se tento význam do turko-tatarštiny.

Na Orchonských nápisech máme dále slovo 
man« ve významu »vojenský oddíl o lO.OOO]
mužů (tedy 10 táborů), které známe jako »tuman« 
v Rusku, a slovo »ordu«, psáno (Kb. 9,
5, 8, 17), označující hlavni město chána na Orchonu, 
jehož zříceniny nacházejí se nedaleko ústí Džirman- 
taje.

Není tedy příčiny, proč bychom měli pokládali Or- 
chonské nápisy za nějak měněcenně, nepostačující 
k důkazu o turko-tatarském původu slova tábor, nebo 
dokonce za nečitelně památky, jak tvrdí pánové Ko
walski a Kotwitz, kteří jsou raněni patrně touž sle
potou, jako naši bývalí »realisté«, slavné paměti.

(Dokončení příště.)

Byl Hanka padělatelem mincí ?
 ̂ Jiří W e y r :

ýýyí V Českém Slově ze dne 4. II. 1934 uveřejnil docent 
Dr. Gustav Skalský (správce numismatického oddě
lení Národního musea) článek »Hanka jako padělatel 
mincí«, s podtitulkem »Jak byl objevitel podvrže
ných Rukopisů všestranný«. Podkladem k tomuto 
článku byla práce Josefa Smolíka »Zlatě mince 
s domnělým opisem FI E F N A Z E «, vydaná v Roz- 

řrvyl- pravách české akademie I. třídy, č. 35, v Praze roku 
1906. Nového nepřinesl novinářský článek Dr. Skal- 
ského nic. Rozdíl jest pouze ten, že práce Smolíkova 
byla napsána po odborném zkoumání pramenů a 
mincí pro vzdělané kruhy čtenářů Rozprav, a článek 
Dr. Skalského jest pouze popularisačním výtahem 
práce Smolíka, ovšem přizpůsobená čtenářům neděl
ního Českého Slova. Oba shodují se v tom, že mince 
o něž jde, jsou padělky. Smolík však nevyslovuje 
jméno padělatele určitě, naznačuje však, že paděla
telem byl jinde usvědčený padělatel mincí, Vilém 
Killian, pokladník českých stavů. Svou práci zakon
čuje — patrně pod dojmem tehdy všeobecně panují
cího mínění, že Hanka padělal RKZ — slovy: »Jest 
to opět jedno pírko, které Hanka po sobě nechal; 
doufejme, že poslední.« Dr. Skalský byl ve svěm 
úsudku ukvapenější a svůj článek zakončil: »Ať to
mu jest však jakkoliv, popud k padělkům dal Hanka 
a on řídil i celý postup při práci padělatelské.«

Abychom mohli posouditi, zdali lze logicky dojiti 
k úsudku, že Hanka padělal mince, a zdali toto na
řčení není činěno pouze v předpokladu, že byl padě
latelem RKZ, musíme si zopakovat! všechna známá 
fakta.

V Národním museu nalézá se 18 zlatých mincí, jež 
až na nepatrné odchylky jsou téže ražby. Váha se 
nápadně rozbíhá, a to od 1.14 gr až do 3.83 gr. Líc: 
Bezvousá hlava s antickou přilbou, k straně levě 
obrácená.

Opis; PACTHCA 
Rub: Bojovník k straně pravé atd.

Opis: C E F N V  — Z 3  nebo 3 Z u levé nohy.
Mince ty jsou beze sporu padělky a není účelem 

tohoto článku vésti o tom důkazy. Předlohou slou
žily padělateli mince Keltských Bojů z I.—IV. stol.

př. Kr., nalezeně na Moravě a výobrazené Fr. Bocze- 
kem r. 1838 v listě »Moravia«, v článku »Slavische 
Goldmünzen, wahrscheinlich aus der Zeit des Gross
mährischen Reiches«. Mince ty shodují se s shora 
popsanými padělky, pouze v líci nemají opisu. Boczek 
v neznalosti starověkého a středověkého mincovnic- 
tví, předpokládal, že zkomolený nápis CEFNV—Z3 
nebo CE F NV — 3 Z jest psán řeckým písmem a 
dává slovanské slovo »pegnaze« neb »piegnaze« a 
došel v důsledku toho k myslnému názoru, že jsou 
původu velkomoravského z doby Mojmíra neb Rosti
slava, zmýliv se tak asi o 1000 let v jejich stáří.

O správnosti Boczekova náhledu nepochyboval 
padělatel a okopíroval tyto mince, přidav do líce 
opis: PACTHCA, t. j. Rastisl(av).

Jak se dostaly tyto mince do sbírek musea? O tom 
nás poučuje dopis V. Hanky ze dne 24, III. 1841 
Osipu M. Bodjanskému, prof, slovanské filologie na 
universitě v Moskvě, který sbíral mince pro hraběte 
Stroganova.

». . . .  Obdržel jsem zlatou monetku Rastislava z 
okolí Litomyšle. Člověk, který se s ní ke mně do
stavil, pravil, že viděl takové dvě až tři. Prosil jsem 
jej, aby se postaral získati je pro mě. V naději, že 
mně přinese alespoň ještě jednu, přenechám Vám 
tuto za 15 zl. stř. .. .«

V dalším dopise ze dne 16. dubna 1841 píše Hanka 
Bodjanskému; »Chtěje Vám poslati něco tištěného 
o těch mincích, opozdil jsem se se zásilkou (zlatě oné 
mince) do dnešního dne, poněvadž jsem neměl čísla 
»Moravia«, které zde přikládám. Tuto minci našel 
dělník, vykopávající pařez nedaleko vsi, řečené Tře- 
mošná, 2í4 hod. jihozáp. od Litomyšle. Shoduje se 
s vyobrazením číslo 1. a ještě více s č. 6 (na tab. 
v »Moravia«). Kdo má dost málo dobrý zrak, vidí za 
hlavou ,PACTHCA', Očekávám, pak-li se mi podaří 
dostati ještě dva jiné exempláře, že budou možná 
jasnější než tento. Pak hodlám o tom napsati do Mu- 
sejníku, a umístit tam výkres.«

Z těchto dopisů je zřejmo, že byla Hankovi přine
sena zlatá mince, kterou považoval za minci Rosti-
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slava a že mu byly slíbeny další. Smolík právem vy
týká Hankovi, že minci, podle názoru Hankova tak 
důležitou pro Slovanské dějiny, prodal do soukromé 
sbírky v Rusku a nezakoupil jí pro České museum; 
že spoléhal na to, až mu překupník (neboť z dopisu 
je zřejmo, že prodávající se nevydával za nálezce) 
přinese další, které, jak z další korespondence vy
svítá, neměl ani 31, června 1841, Domnívám se však, 
že toto je snadno vysvětlitelné Hankovým rusofil- 
stvím, touhou zavázati si vlivné ruské osobnosti, a 
celkovou nevědeckostí Hanky, kterou ostatně vý
borně ilustruje J, V. Fric ve svých Pamětech.

Hanka však minci tu neprodal pokoutně, prodejem 
se netajil, jak je zřejmo z dopisu P, Šafaříka profe
soru M. P, Pogodinovi ze dne 22. XI. 1841; » ,. . . Er 
hat eine (angeblich) von dem mährischen Fürsten 
Mojmír, nach anderen von Rastislav für den Grafen 
Stroganov dem Bodjanskij verschafft.«

Ostatní mince získal patrně v druhé polovině roku 
1841, neboť dopisem z 30. III. 1842 děkuje německý 
numismatik K. Preusker za jakési vyobrazení mince 
Rastislavovy, kterou také roku 1841 ve svém časo 
pise »Blicke in die vaterlaendische Vorzeit« vyob
razuje. Breuskerův článek pohněval Boczka, jak zřej
mo z dopisu ze dne 12. XII, 1843, ve kterém vyčítá 
Hankovi, že, ač žádal vícekráte o zaslání kreseb 
těchto mincí, je nedostal.

Tento dopis také zprošťuje Boczka podezření, že 
by byl původcem těchto padělků; bylo by jinak snad
no si pomyslili, že mince Rostislava padělal, aby po
depřel svoji teorii, vyslovenou roku 1838.

Není známa odpověď Hanky Boczkovi, ale ani 
Boczek, ani Hanka neuveřejnili již nic o těchto min
cích, Ba ani v korespondenci Hankově není již ani 
slova o těchto mincích a přece Hanka zabýval se 
numismatikou dále, byť by se byl i na delší dobu od- 
mloel, V Národním museu nenachází se ani slova zá
znamu o tom, že mince ty by byly bývaly darovány, 
neb zakoupeny a přece se tam nacházejí. Zanechal 
je tam jistě Hanka, Kdyby byl býval sám padělate- 
lem a prodej jedné mince za 15 zl. svědčil by o tom, 
že by je byl padělal ze zištnosti, byl by rozprodal 
i ostatní. Zájem o koupi by byl býval velký a byl by 
docílil jistě více než 15 zl, za kus. Když by je byl pa
dělal, proč by je nebyl zpeněžil? I Museum, v jehož 
majetku se nyní nalézají, by je bylo zaplatilo, pro
středky by se již byly nalezly.

Považuji za jediné rozumné vysvětlení, že Hanka 
sám počal nedůvěřovat těmto mincím a nemyslím, že 
by byl veden k pochybnosti nějakými odbornými zna
lostmi. Námitky proti pravosti neozvaly se ani od 
zkušenějších numismatiků té doby; bylať tehdy stře
dověká numismatika teprve v úplných svých začát
cích. Pochybnosti mohly vzniknout! u Hanky proto 
pouze pří pátrání po původu těchto mincí. Mohlo by 
mu býti ovšem vyčítáno, že nepřiznal se veřejně 
k svému omylu a že nevaroval Bod janského. 
Tomu se nelze však při povaze Hankově diviti. 
Ostatně máme i nyní čelné vědce, kteří nepřiznají 
své omyly a slouží ke cti Hanky, že nejen nezpeněžil 
již získané mince a tak utrpěl finanční ztrátu, ale, že 
je ani nevystavil v numismatické sbírce, aby nekla
mal obecenstvo o stáří českého mincovnictví. To vše 
svědčí pro Hanku a nikoliv proti Hankovi, jak se 
domnívá Dr. Skalský, Jestliže Hanka nezařadil po
chybné mince do numismatických sbírek, svědčí to 
pouze o tom, že měl vědečtější názor na musejní 
sbírky, než Dr. Skalský, který vystavuje v museu

UPOZORNĚNÍ!

R e d a k c e  „Zpráv rukopisné společnosti“ 

přejímá zodpovědnost pouze za zprávy a články 

jí samou podepsané; jinak za obsah ostatních 

článků a glos ručí podepsaní autoři sami.

Red.

denár, patrně polského původu ze začátku 11. stol., 
jako denár sv. Václava a jiný denár, jako denár sv. 
Vojtěcha, ačkoliv jest mezinárodním zvykem nevy
stavovat! sporné předměty v museích, leda s výslov
ným označením, jako předměty sporné.

Není-li tudíž Hanka padělatelem těchto mincí, a 
domnívám se, že k takovému názoru zde není váž
ného předpokladu, kdo byl padělatelem?

V oněch létech bylo v Praze více padělatelských 
dílen. Nejgeniálnějším padělatelem byla však osoba 
v Praze velmi vážená, shora zmíněný Vilém Killian, 
pokladník čes. stavů. Killianovy padělky jsou numis
matikům příliš známy, než abych se s nimi blíže za
býval, čtenářům snad stačí, napíši-li, že Killian, jehož 
vrcholná padělatelská činnost spadala do let 1845 až 
1850, padělal nejen mince středověké a renesanční, 
jak o tom svědčilo i falešné razidlo, které se dříve 
nalézalo v museu, později však, jako mnoho jiných 
předmětů, z numismatického oddělení zmizelo. Kil
lian padělal mince trojím způsobem: buď věrně kopí
roval vzácné mince pravé, aneb tvořil nové mince 
poďle pravých se změnami opisů atd., aneb vytvářel 
typy úplně nové (na př. řadu žetonů na popravené 
české pány).

Bude míti tudíž pravdu Smolík, že mince výše zmí
něné pocházejí z dílny Killianovy. Není však nikterak 
prokázáno, že Hanka by měl s touto padělatelskou 
dílnou co společného, nebo, že by nějaké přátelství 
spojovalo Hanku s Killianem. Znali se, ale to jest 
přirozeno a nutno v tehdejších dobách, kdy celý vě
decký a sběratelský svět pražský sestával pouze 
z několika osob. Hanka byl nezpůsobilý rozeznat! 
padělky Killianovy, to podařilo se teprve mnohem 
později a náhodou sběratelům bratřím Parisům a tak 
Hanka pojal do svého popisu čes. denárů, které počal 
uveřejňovat! r. 1855 v Památkách archeologických, 
řadu killianovských fals. A nelze vinit Hanku proto, 
že se nechal napáliti, ze společenství na padělatelské 
dílně.

Soudím proto, že přesvědčení o tom, že Hanka byl 
padělatelem mincí neb dal popud k padělkům a že 
řídil postup při práci padělatelské, mohlo vzniknout! 
pouze jako závěr jiné teorie, t. j., že Hanka byl pa
dělatelem RKZ, ted> za předpokladů s numismatikou 
vůbec nesouvisejících, a že proto závěr článku Dr. 
Skalského jest neopodstatněný a ukvapený.

Vedeni snahou udržeti Zprávy rukopisné společ
ností v dosavadním rozsahu, prosíme pp. předplatite
le, pokud nemají vyrovnáno předplatné, aby nás v 
naší prácí podporovali a vyrovnalí předplatné co nej
dříve. Současně prosíme o sdělení adres zájemců o 
RKZ, abychom jim mohli zaslali Zprávy na ukázku.
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Prapodivné „paralely“.
Profesor brněnské university p, Dr. Arne Novák, 

t. č, poloúřední vykladač dějin českého písemnictví, 
m  je také v posledním (IV., 1939) vydání svých »Pře

hledných dějin literatury české« přesvědčen o pa
dělcích RKZ (viz i referát Zpráv Rukop. spol. I 5, 
str, 7). Není sice odpůrcem jejich zvlášť aktivním, 
ale o to nebezpečnějším, oč více a platněji se názory 
jeho přijímají v širších vrstvách veřejnosti, jež se o 
novém stavu ve věci Rukopisů jinde poučit nechce. 
Ovšem i p. Novák operuje s »paralelami« v RKZ jako 
se známkou jejich padělancsti. Než — šunt čerti de- 
nique fines! Buďtež uvedeny skutečné paralely, které 
asi p. Nováka také budou zajímat;

1. Ame Novák; »Přehledné 
•dějiny lileratury české«, 
IV. vyd. (v Olomouci; se
šit 33., iz něhož citujeme, 
vyšel v červenci r. 1937); 
na str, 1013;

Bedřich Václavek; »Česká 
literatura XX. století« (vyd. 
v Praze r, 1935); na str. 
36;

»0 román vyšší společ
nosti současné se pokusil 
Václav Hladík í(186S- 
1913), vymýšleje si fiktiv
ní svět české plutokracie, 
inteligence i bohémy,«

2. Týž autor v téže knize, 
na istr. 56:

»0 silné komposiční po
vědomí dělil s e iS e S e z í- 
m o u (!) jeho druh Josef  
Matějka (1879—1909), 
rozpolcený mezi sensitivní 
impresionismus a hlouba
vou rozumovost. , .«

»Vykonstruoval si (V á c- 
1 a v Hlad í k!) sloučením 
svých Zikušenastí v praž
ské buržoasii a reminis
cencí roímánových fiktivní 
svét pražské plutokracie, 
inteligence a bohémy . . .«

2. Týž autor v téže knize; na 
str. 1037;

»Sezimův věrný druh a 
západočeský krajan J o 
sef Matějka (1879— 
1909) byl povahou tvrdší
ho selského jádra a uměl
cem pomalejšího, namáha
vějšího vývoje. Zůstal vždy 
rozpolcen mezi sensitivní 
impresionismus a hlouba
vou rozumovost. . .«

Prapodivné »paralely«! Sapienti s a t . . , Přece však 
ještě — pro domo nostra! — skromný dotaz: Véří 
p. Arne Novák v průkaznou sílu důkazů o plagiátech 
na základě paralel — i v tomto dvojím, nápadném 
případě (ty cizí floskule! •— ten opsaný slovosled!), 
kde nejde o učeného básníka středověkého [který se 
vědomě chtěl pochlubiti před současníky svou sečtě
lostí!] — nýbrž o literárního dějepisce a kritika doby 
nejnovější [která se na tyto doslovné »výpůjčky« 
z cizího — bez udání pramene! — dívá již docela 
jinak!]?

Jedno je, tuším — a snad i p. A. Novákovi — nad 
slunce jasnější: Buď ony t. zv. důkazy »paralelami« 
jsou vůbec málo průkazné nebo jsou někdy — 
hodně nebezpečné! Z třetího si nevybereš ., .

—ff— (Praha).

^ Vítězství nad Tatary u Olomouce r. 1241.
(Sborník RZK čís. 1.)

Němečtí historikové obracejí pozornost na sedmi- 
sté výročí vpádu Mongolů do východní a střední 
Evropy v létech 1237—1241. G. Roloff ve »Wissen 
und Wehr« r, 1938 píše, že zprávy o vojenských udá
lostech jsou velmi skrovné; Mongolové přemohli Rus
ko, protáhli Polskem, zabrali Uhry; ale neznáme 
pravé příčiny ústupu mongolských vojsk z Evropy; 
jedni tvrdí, že to byl tvrdý odpor středoevropských 
zemí, jiní, že úmrtí v dynastii. V únoru r. 1241 Batu 
vpadl přes Karpaty do Uher, oddíl vyslal do Slezska, 
Maďaři se postavili statečně na odpor, alle vévoda 
Jindřich byl u Lebnice ve Slezsku na hlavu poražen; 
vítězové však netáhli dále na západ, nýbrž zpět přes

Moravu do Uher. Důvod, že Mongolové se dali za
stavit na Moravě, aby se nedostali do konfliktu s 
Rakousy a Čechy, je pochybný, během toho pochodu 
nedošlo k větším bitvám, Roloff vyzdvihl velký vý
znam toho, že 'barbarský nepřítel byl odražen, jako 
později Turci, od hranic kulturního vývoje; ale z jeho 
slov vystupuje divná záhada, proč vítězná vojska 
mongolská se dala na ústup, dala se zastavit na Mo
ravě, byla odražena od hranic kulturního vývoje, — 
když k větším bitvám nedošlo?

Německý historik A, Brackmann, Berlín, napsal 
r. 1934, že Batu, vnuk Džingischánův v létech 1237 
až 1240 zničil starou ruskou říši v Kijevě, vyrazil v 
dubnu 1241 na Polsko, Uhry, Moravu, vypálil Buda
pešť a chystal se na Vídeň; tu se ukázalo, jakou chy
bou bylo zničení byzantské říše r. 1204 (v zájmu Be
nátek čtvrtou křížovou výpravou), chyběl křesťan
ským vojskům v Polsku a Uhrách kryt na východě. 
Byla to chvíle velikého napětí pro celý západ, když 
Mongolové pronikli tehdy až do Rakous . , . Zachrá
nění z moíngolskébo nebezpečí bylo děkovat jen ná
hodě; koncem r. 1241 zemřel velký chán Ugotaj na 
dálném východě; to byl důvod, proč mongolská voj
ska byla odvolána do Asie.

Palacký nespokojil se mechanismem boba-náhody, 
který by byl působil z takové vzdálenosti o půl roku 
dříve, nýbrž vyplnil tu mezeru v historii podle básně 
»0 Velikých bojech křesťan s Tatary« v Rukopise 
královédvorském, jejž uznával i v jiném za historic
ký pramen. Básník tu neměl potuchv o světovém vý
znamu těch bojů, spokojil se tím, že Haná byla prosta 
Tatarů. Ale čeští historikové, proti Palackému, po 
příkladu některých rakouských, mají RK za padělek 
z počátku XIX, stol., kdy přece význam těch bojů by 
byl padělatel zvláště vyzdvihl; popírají vítězství Ja 
roslava nad Tatary u Olomouce ano i toho Jaroslava 
Samého; důvodem k tomu jest jim svorné mlčeni sou
dobých kronikářů, dobře zipravených dominikánů a' 
františkánů, mlčení výmluvné, důkaz, že toho boje 
nebylo; neboť uherský kanovník Rogerius r. 1241 na
psal, že Tataři vtrhli na Moravu, plenili a pospíchali 
do Uher, tedy že se na Moravě ani nezastavili. List 
císaře Fridricha II. z Faenzv (u Boloně) ze dne 3, čer
vence 1241, ani list krále Václava I. se nezmiňují o 
nějakém vítězství nad Tatary; báseň RK že je složena 
podle pozdějších pramenů a podle lidového podání, 
tedy padělek.

Z pouhého popírání nevzejde žádné poznání, z 
mlčení soudobých pramenů nelze dokazovat, že ne
bylo události, na kterou běh minulosti poukazuje, jak 
je zřejmo z uvedených úvah historiků německých; 
vítězná vojska mongolská se dala na ústup! A tu již 
nejde jen o pravost RK, nýbrž o poznání veliké udá
losti světového významu. Vyvracení námitek proti 
pravosti RKZ, námitek dávno vyvrácených a přece 
stále zase znovu opakovaných, je práce nesmyslná. 
Proto dr. Vladimír Zákreis počíná positivně těžili z 
formy i z obsahu básní RKZ. V prvním sešitě Sborní
ku RKZ, vydaném pod záštitou spol. rukopisné, re
konstruuje Zákrejs, podle zásad kriminalistiky, bitvu 
s Tatary u Olomouce, na místě samém, podle tehdej
šího stavebního stavu Olomúce, jeiž odhalil ing. Kšír 
r. 1932; zjistil, že líčení bitvy v RK tomuto stavu i 
povaze místa dokonale odpovídá, takže je nepo'chyb- 
né. že skladatel básně byl na tom místě a účastnil se 
boje, jak sám praví. Takovouto rekonstrukcí na místě 
samém ukáže se také skutečnost episody hostýnské; 
a tak byla také ověřena skutečnost Žižkovy výpravy 
na Slovensko r. 1423, také popíraná, zjištěním cesty, 
po které táhl.
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r Zákrejs hledí nejen ku památkám psaným, nýbrž 
také k stavebním a pozemním. Zjistili předně rodopis 
vítěze Jaroslava, zalo‘žení hradu Šternberka na Sá
zavě po r. 1241; propůjčení titulu vévodského Jaro
slava ze Šternberka r. 1242 od císaře Fridricha II.; 
charakter rodu velmi statečného ano vzpurného, jenž 
se pokládal za rovnorodý panovníkům, a proto ke 
králi v opětovaném odporu. Dále votivní chrám Matky 
Boží v Olomouci, který stál již r. 1253; obrazy bitvy 
u Olomouce na hradě Šternberku. Zelené Hoře, v 
Častolovicich, kde je.také obraz výjevu s ňarndpjí. 
A také písemné zprávy nemlčí, jak se předstírá. Kro
nika Dalimilova k r. 1310 vypravuje o Tatarech mno
hem více nežili jen, že se před Olomúcem zastavili a 
tu kralevice ztratili, což přece nelze vykládat, že ně
kde zabloudil. První text krnnikv Pulkavovv k r. 1370 
praví, že před Olomúcem »quidam nobilis de Stem- 
berg« podle Zákrejsova pojetí quidam, jenž byl »ně
kdo« (who is who], velitel města, similiter (podobně] 
z města vyrazil a vůdce (Tatarů] smrtelně ranil a za
bil, čímž poděšeni na útěk se obrátili do Uher. Zpráva 
ta se shoduje doslovně s básní RK (námitka: padě
láte! to vzal odtud]. Ale v druhé »recensi« této kro
niky je zpráva ta potlačena a zmatena; Zákrejs sou
dí, že kronikář Karla IV. zprávu potlačil pro spor 
krále se Šternberky. Podle první zprávy Pulkavovy 
Zákrejs rekonstruuje na místě průběh bitvy a způsob 
vítězství Jaroslavova, ve shodě s básní RK: českě 
vojsko postupuje od hranic k Olomúci a útočí na po
stavení Tatarů; útočný předvoj tatarskěho vojska 
pustí se do boje proti českému vojsku; v kruté seči 
křesťané počnou utikati a Tataři ženou se za nimi; 
tím odkryjí střed svého postavení a zálohy, kde stojí 
Kublajevic; a v tom vrazí Jaroslav z města přímo na 
Kublajevice. Tak v básni RK; voje v řady hrnú k 
Olomúcu, tu srážíme se obě strany. . .  i bylo klání, 
bylo porubání... křesťané počali utikati, Tataré je 
lítým davem hnáti — Aj ta (v tom okamžiku] Jaro
slav vrazí na Kublajevica.

Tak hrstka Čechů a Moravanů a šílená odvaha Ja 
roslava, válečným důmyslem v pravou chvíli, odvrá
tila od Evropy zkázu, praví Zákrejs. A posléze: ani 
list císaře Fridricha II. z Faenze nemlčí o boji, pravi
li: druhá část Tatarů k hranicím Bohemie vtrhla, ale 
napadená se zastavila, když král té země se svými 
průvodci miužsky se postavil na odpor. A týž král 
Václav I. psal po té bitvě: my do Uher postupujeme, 
t. j. pronásledujeme Tatary. (Jak to ti popěrači stu
dují historické prameny?] Paměť Přibyslavská za
znamenala: hradilo jest se město před Tatary a když 
pak byli zahnáni od Čechů v Olomúci...] a tak 
byla i tato paměť prohlášena za padělek.

A tu právě vystupuje ta podivná záhadai: proč byla 
tato událost světového významu od současných kro
nikářů, dominikánů a  františkánů zamlčena? Nesly
šeli o ní, měli právě jiné těžké starosti, události na 
východě je nezajímaly. Němečtí historikové nám to 
vysvětlili:

A. Brackmann, Berlín, píše, jak naznačeno, že 
Mongolové se chystali k  tažení na Vídeň, pronikli až 
do Rakouska: na dvorním sněmě v Eslingách všichni 
účastníci, podlé příkladu císařského syna Konráda, 
vzali kříž a všeohny zraky upíraly se na císaře a pa
peže, kteří stáli v Itálii připraveni proti sobě k boji; 
nic neublížilo věci obou těchto ochránců křesťanská 
církve více než to, že dbali více svého vlastního spo
ru nežli tísně západu a omezili se na hlučné mani
festy, současníci ovšem to pochopili, že za konečné 
zachránění z mongolského nebezpečí bylo děkovat 
jen náhodě. . ,  Očastníci sněmu tedy vzali kříž, ale

ne proti Mongolům, nýbrž p ro ti.. ? a upírali zraky 
na císaře a papeže, ne na Mongoly. Dominikáni a 
františkáni nepochybně také. Druhý historik A.
Schmedler, Erlangen, píše, že císař Fridrich II. ocitl 
se v boji na život a smrt s papeži své doby, ne o du
chovní, nýbrž o světské statky, o vládu nad Itálií 
(co jim bylo po Moravě]. Neboť církevní stát byl 
obklíčen panstvím Staufů v horní a střední Itálii a 
na Sicilii; proti tomu papežové se musili postavit; od 
r. 1239 trval boj o vládu nad Itálií mezi císařstvím a 
papežstvím s největší roztrpčeností. Papež Řehoř IX 
vedl jej všemi prostředky záští, jeho nástupce Inno- 
cenc IV. sesadil císaře Fridricha II., jenž se cítil Sici- 
lianem, Německo mu bylo vedlejší. Proto tedy to 
svorné mlčení o boji proti Tatarům na Moravě. Ob
dobná »náhoda« zachránila západní kulturu oběto
váním východu ne naposled.

Zákrejsova rekonstrukce vítězství nad Tatary u 
Olomúce r. 1241 nemá tedy význam jen pro pravost 
RK jako historický pramen, nýbrž pro historii vo- 
jenskěho činu světového významu v dějinách českého 
národa, kdy hrstka Čechů a Moravanů vojenským 
důvtipem a hrdinskou odvahou porazila vítěznou asij
skou velmoc a zachránila západní a střední Evropu 
a její kulturu před záhubou, zatím co ta Evropa sama 
si ji připravovala vášnivým bojem o moc. Český ná
rod je tedy i tu věřitelem západní a střední Evropy; 
má právě v těto době tolik mravní síly, aby jí při
pomenul tento dluh — oslavou sedmistého výročí i||
svého vítězství r. 1941?

Pocihybno, neboť stále dovoluje hlásat ve svých 
ústavech pochýbovačům jistotu, že zpráva o tom je 
padělek.

7. III. 1939. Univ. prof. F. Ma r e š .

P Ř E H L E D .

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK zemřel před 78 roky 26. června 
1861,

SPOLEČNOST RUKOPISNÁ V BRNĚ [odbočka Rukopisné 
společnosti v Praze) ustavena byla 21. června t. r. a předsedou 
na první valné sohůzi zvolen učenec světového jména prof.
Karlovy university dr, K. Absolon, Úvodní přednášku o RKZ 
přednesl Lad. Matoušek, Podrobný referát uveřejníme ve 4. 
čísle Zpráv ruk. společnosti.

SBORNÍK RZK rediguje dr, VI. Zákrejs. Podrobný program 
Sborníku bude uveřejněn ve 4. č. R, Z.

SOUTĚŽ. Ve 4. čísle R. Z. budou uveřejněny podrobné pod
mínky soutěže na básnický převod Rukopisů do novočeštiny.
Soutěž, o níž již přinesl denní tisk předběžné zprávy, bude vy- 
žadovati: největší možné přidržení se originálu, naprostou 
srozumitelnost, zacihování rytmu a původního uměleckého rázu.
Rukopisná společnost věnuje tomuto účelu 2000 K, avšak tato 
částka bude zvýšena o zvláštní odměny přátel Rukopisů. Ruko
pisná společnost si vyhrazuje právo I. cenu (2000 K) rozdělit a 
odměnili talk třeba i nejlepší jednotlivé čáisti novočeského pře
vodu několika soutěžících.

ORGANISACNÍ, Od posledního výkazu přibylo 14 členů za- 
kládaljících, 5 přispívajících, 17 činných.

PROVOLÁNÍ RUKOPISNÉ SPOLEČNOSTI k čes- I 
kému národu vzbudilo velkou pozornost v českěm tis
ku. Přinesli jsme v čísle L1939 ze dne 28. února t. r. 
ukázky z ohlasů v denním tisku a dnes připojujeme 
hlasy týdeníků a časopisů mimopražských:
Havlíčkův Kraj, (Německý Brod], 26, leden 1939: tvk.

poid názvem »Významné provolání Čs. společnosti rukopisné« 
přetiskuje celý článek z Lidového deníku ze dne 20. I. 1939, 
který jsme přinesli v 1. čísle Zpráv a připojuje výňatek z 
Provolání.

Věstník katol, duchovenstva, (Praha], 15, duben 1939:
pod nadpisem »Rukopisy Zelenohorský a Královédvorský ne- ill
jsou padělány, nýbrž pravé«, přetiskuje několik odstavců na- ’
šeho Provolání. Red.
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Vinohradské listy, (Praha), 28, leden 1939, píší;
Čs, spoleičnost ruikopLsná vydala provolání k českému ná
rodu, ve kterém zídůraizňuje velký význam olbou Rukopisů, — 
jichž starobylost byla prokázána, —■ zejména v dnešní době. 
Poukazuije také na tu okolnost, že Ruíkopisy nadchly naše 
umělce k výBnamným dílům, (Časopis cituje pak část Pro
volání, v níž see praví, že RK. společnost oičekává, že národ 
splní svou povinnost k odkazu otců a připojuje:) Což i my 
Cs. spol. rukopisné přejeme. Rukopisy si již věru zaslouží, 
aby byly jako pravé památky navráceny do škol!

Samostatnost, (Praha), 2, únor 1939:
znovu uvádí část Provolání a praví k němu; Čs. společnost 
rukopisná se obrací na českou národní veřejnost s provolá
ním, v němž připoimíná zídroje dávné tradice domácí, jež v 
době poroby probuidily sebevědomí národa a jeho život kul
turní X rukopis Králiovéidvorský a Zelenohorský, ., čs. spol. 
rukopiisná hodnotí význam Rukopisů jáko inispiraičního .zdroje 
moderního českého umění a zdůrazňuje, že nelze dále vy- 
chovávati nová pokolení v mylném přesvědčení »o zbožném 
podvodu« našich buditelů. Závěr provolání je tedy vlastně 
adresován kruhům školským.

Moravská Orlice, (deník, Brno), 12, březen 1939:
v roizsiáihlém článku od Ladislava Matouška s nadpisem »0 
pravost Rukopisů« referuje o manifestu a závěrem praví: 

Dnes, kdy se vracíme k nánoidňí minuloisti, zasluhují nové 
pozornosti básně, v nichž definují staročeští bohatýři, kteří 
vedli štětce a péro Mánesovo, Alšovo, Svobodovo, rydla 
Myslbekova a kteří rozezivUčeli hudební nitro Smetanovo. 
Měli bychom míti více poctivoisti k věci a méně nekritického 
postoje k osobám. Naší národní hrdosti by to jenom prospělo.

Osvěta lidu, (Hradec Králové), 18, březen 1939: 
Národní význam Čs. spol. rukopisné v Praze. — Po dnešní 
naší územní tragedii právem ,se dnes v Čechách žádá povzne
sení národiní a kulturní tradice, jíž slouží také tato Společ
nost rukopisná. Starobylá původmost rukopisu Královédvor
ského i Zélenoiborisikého, o níž bylo pochýboválno osudnými 
omyly vědecké školy vídeňské, byla v poslední době jasně 
prokázána přesnými výzkumy technologickými, fotochemic
kými, vědeckou fotografií a překvaipujícími poznatky jazyko
vědnými, historickými i objevy ardheologidkými. Nová poko
lení našeho národa hýla všalk vychovávána v mylném pře
svědčení, že Rukopisy jsou jen »zbožným podvodem« národ
ních buditelů! Stalo se tak ke škodě kulturní i národní! Oba 
Rukopisy a zvláště Královédvorský vedly v letech obrozen- 
i&kých až na naši dobu k mohutné uměledké tvorbě a k roz
květu náriodníímu i kulturnímu, jak dokazují velká jména na
šich českých umělců, založivších svoji tvorbu a slávu právě 
na podkladě Královédvorského rulkqpisu. Jisou to zejména: 
Mánes, Aleš, Myslbek, Smetana, Dvořák, Fibich, Zeyer i 
Vrchlidký a j. Rakouská sípráva školská, uvedená v kritický 
omyl, vyřadila neprávem Rukopisy z české slovesnosti jako 
padělky. Nové 'kritické výžkumy a důkazy pro pravost obou 
Rukopisy však vyžadují, jak správně prohlašulje Rukopisná 
společnost, aby češký národ se vrátil opět s důvěrou k od
kazu isvých otců a vzdal po právu a spravedlnosti poznovu 
čest a uznání pravé národní a kulturní tradici české.

Em. Čech.
Samostatnost, (Praha), 26. leden 1939:

pod názvem »Obráinci v ofensivě« cituje část Provolání se 
schvalujícím uvedením,

(Pokračování příště.)
F, M. BARTOŠ: HISTORICKÝ ROZBOR RKZ, V Praze 1939, 

cena 7.50, 42 stran, nákladem vlastním. O vývodech Bartošo
vých lze říct, že by platily v tom případě, že 'by Rukopisy byly 
podvrženy, a bylo to dokázáno exaktnějšími metbodami nežli 
skýtá věda Bartošova. Bez toho se nám však jeví Bartošovy 
vývody jako boihaprázdné výmysly učence obraničeného od 
0 'statního světa čínskou zdí. Jeho vědomosti o vývodech obrany 
a Bchopno'st reagovati na ně končí lety oismdesátými minulého 
století. Jeho ahrazotvornost se důstojně řadí k té, kierou tak 
žárlivě potírá, totiž »starého poihádkálře« V. Hájka z Libočan. 
»Mohl, asi a patrně« — tato slova slaví v Bartošově brožuře 
pravé orgie, a to právě tam, kde čtenář, smělou báchorou 
zaujat, z celé své duše cítí a volá: »fakta, fakta, fakta!«. Náleží 
k vědecké c t i ipotírat své odpůrce nynější  a ne dávno 
mrtvé. Toto dílo není na výši doby, a kdo bude hledali dů
vody proič — také je najde. Je v tom ještě kus té doznívající 
již snahy, která po uplynulém padeisátiletí za každou cenu 
obranu RKZ jen a hlavně umlčovala.  Proto se brožurou 
nezabýváme, proto ji jen označujeme za nehodnou praporu, 
pod nějž se hlásí. Škoda knih, škoda práce. Nesmíme plýtvati 
národu oddanými silami a majetkem. Tím neříkáme, že se k 
božůře Bartošově a některým jejím postřehům ještě podrobně 
nevrátíme, ■—řtx—

r,

PLZEN, PLZEN, PLZNÝ, Ve článku F. Mareše ve Zprá
vách S, R. č. 1, 1939 uveden jest výklad »nabubřelého a 
sebevědomého pseudonyma« J, E. Hanky, který výkládá plzen 
= mužný (virilis), kdežto město Plzeň jest prý město nad 
řekou Pllznou, plíživou, ploužnou, jafcoiu je také mžící Mže, 
Výklad ten hy nebyl nabuhřelý a sebevědomý, kdiyby nebylo 
několika maličkostí, kterých Tiesus Vardas si nepovšiml. Dneš
ní Plzeň jmenovala se ku konci 13. stol. Novy Plzeň, na roz
díl od osady Starý Plzen, dnešní Plzeinec, nad nímž doisud 
župní hrad, dnes Hůrka, to je tedy onen Plzen hrad. Je to 
daleko ode Mže, pod Radyní, na Úslavě, která se jmenuje ode 
vždy tJslava, ne PloUčná, Lužnice, atp. Jiná maličkost je ta, 
že výklad slova plzen musí vycházet z památek samých, RKZ, 
jichž si T. V. také nepovšiml. On interpretuje: »který chodí na 
zeimské sněmy jako plíživec, leno'ch« (RZ); kněz volá: »bo
jujte, kteří z Vás jste nejplíživější, největší lenoši« (RK); »vše, 
co bylo plíživé, potřela jeho zloba krutá« (RK). O podstatě 
slo'va toho může mluviiti jen fysiolog, O pohlavní bezuzdnosti 
v romancích S'tarO'francouzských jsou výklady i v literatuře 
čeislké, ^  Delta.

ß DVÉ POZNÁMKY. 1. Proti Ráži RK byly námitky z po
dobnosti verše »čemus ranně rozkvetla« s ruskými písněmi. 
Při propočítání Nejedlého spisu »Počátky husitského zpěvu«, 
Praha 1907, nalezl jsem na str, 126 zpirávu, že r. 1393 zpíval 

Vkrálův š*ašek písničku začínající slovy »J a h ó d k y, j a h ó d- 
k y, kterak ste raiui]> prokvetly«; pramen udán »Chron, Univ,

■'S Prag, (Fontes Rer, Boh, V 568)«. Tedy nejen skoro týž verš 
jako v Róži, ale i adverbium na —̂0 a dokonce tam, kde v 
RK je na —ě, »Zdá se, že tu šašek zpíval prostou lidovou pí
seň světskou«, píše Nejedlý,

r-"> 2. K námitkám o »syré zemi«, »tuhých lucích« atd,: V »Ná- 
rodopisněm věstníku« ruč. V, (1910) je na str, 53 od A, Jaci- 
mirského článek »Kritické studie o ruské nároidní písni«, vlast
ně jen o bisitorickýoh písních o 'Petru Veliikém. Z něj cituji 
str. 55 dole: »V tomto oddíle písní najdeme všecky příznaky 
starého hrdinského epO'Su; Epitheta stálá; Ruce a hrud »bílé«, 
n o h y  »bystré«, hlavička »ibujairá«, čapka »S'oholi«, hrud »mioc-

i,:̂ ná«, luk_»tuhý«, střela »kalená«, měsíc »světlý«, země »syrá«,
^  sloup »vysoký«, postylk'a »hedvábná«, paláce »bělokamenné«, 

sad »zelený«, po'l© »širá«, O'rel »sivý«, kámen »horký«, ha
vran »černý«, postel »prkenná«, peřina »pracová«, po'dusky 
»hedvábné«, prostěradla »sobolí« atd. Klid, plastika, epická ze- 
vrubnost, srovnání, zosolbnění — vše je vzato ze starého arse- 
nálu výpravných prostředků«'. J.

4 « /̂FRANTIŠEK ZÁKREJS, neohrožený obhájce pra
vosti RKZ, právem oceňovaný jako buditel, naro
dil se před sto lety dne 7. května 1839, zemřel dne 
19. června 1907. Gymnasium vystudoval v Hradci 
Králové, kde byl jeho spoludruhem také Ant. Konst. 
Viták; profesoři byli smýšlením Češi, zvláště výbor
ný znalec literatury a staročeštiny Vinohorský. Jako 
student navštívil Z. v Poličce Drašara, jak to podle 
informací už stařičkého Z, vypsala velmi výstižné 
Tereza Nováková, které Z. práci usnadnil, ukázav jí 
olejovou podobiznu Drašarovu. Práva studoval Z. 
v Praze, kde poslouchal Tomka a Hattalu; stal se 
vychovatelem v rodině známého karlovarského 
Bechra, Po absolutoriu odešel do Vídně, hodlaje vy- 
dávati český list, policejně již povolený (1863). Ne
došlo však k tomu. Nešťastnou náhodou přišel Z. o 
pravé oko, ale přečetl po té více knih levým a osla
beným okem, nežli jiní zdravýma. V roce 1864 byl 
podle nového zákona o okresních zastupitelstvech 
zvolen za okresního tajemníka poličského, prodělal 
okupaci 1866 a zanechal perné poznámky o tehdejší 
rakouské byrokracii. Jako režisér a řed, ochotnického 
divadla pilně podporoval původní práce. Na oslavu 
50. ročnice objevení RK hrála se Mikovcova »Záhuba 
rodu Přemyslovského«. Z. rozšiřoval české knihy, 
které i sám roznášel. Na zemském divadle získal

Prosíme členy Rukopisné společnosti 
o laskavé zaslání všech zpráv o Rukopi
sech, uveřejněných v krajinských časo
pisech.
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roku 1869 úspěchu »Národním hospodářem« (titulní 
roli hrál Bittner) a Neruda se tehdy vyjádřil: »Je to 
patrně duchaplný chlap.« R. 1871 dáván N. H. slo
venský v Tisovci, V r, 1868 ze Z, oženil s Brigitou 
Klimšovou, z rodu Kašparidesů, podle tradice potom
ků dvorního malíře Karla IV. V té době přispíval 
také do Vídně K. V. Šemberovi. V r. 1869 po prvé 
dávána Anežka, podle poličské pověsti, jež došla tu 
mimořádně sensační obliby. Z. zpřátelil se s Heydu- 
kem a V. Vlčkem, jemuž navrhl název »Národní Osvě
ta« pro zamyšlenou novou revui, která původně vy
cházet! měla jako společný podnik Vlčkův a Zákrej- 
sův. Na zemském divadle dávána r. 1872 Z. »Podě- 
bradovna«, s O. Sklenářovou-Malou v roli titulní. 
K P. napsal úvod Neruda. Po těchto úspěších opustil 
Z. Poličku, obdržev místo likvidátora banky Slavie, 
ale pilným spisováním, životem v Umělecké besedě 
a z vnitřního popudu vzdal se zaměstnání a živil se 
jako redaktor Národní bibliotbeky (35 svazků), Vše
obecné knihovny (17 svazků) a j. sbírek u Kobra. 
V r. 1873 dáváno na zemském divadle »Dvě krás
ných očí«, které neměly úspěchu. Práce své ukládal 
Z. hlavně do Vlčkovy Osvěty, a to přehledy litera
tury francouzské, kritiky literární a zejména diva
delní, v r. 1875 román Národovci, v němž po prvé 
proklouzlo censuře slovo »socialismus« a kde nazna
čena myšlenka národního socialismu. V r. 1876 stal 
se Z, tajemníkem na Král. Vinohradech (část Žižkov) 
za vlasteneckého starosty Hartiga, V r. 1877 vyšli 
v Nitře M. J. S. Hurbana v Turč. sv. Martinu »Roz
vadění Bratři« (Král svého lidu) o moravském Rosti
slavu ve sporu se synem Svatoplukem.

Konečně zakotvil Z. jako okresní tajemník, poté 
ředitel okresních úřadoven v Karlině, kde zejména 
podporoval stavbu okresních silnic.

Jako obránce RKZ vystoupil Z. r. 1886 jednak re
digováním přepychové publikace Wiesnerovy s ilus
tracemi Alšovými, s obšírnými vysvětlivkami i ko
mentáři za porady Ignáce Maška, jednak články v 
Osvětě, z nichž před zkouškami chemickými vyšel 
v dubnu »0 nynější výpravě proti rukopisům«, na
plněný vskutku duchem prorockým. Zaslouží si prá
vem přetištění pro dnešní generaci, které byl vý
znam Z. zatemňován, překrucován a haněn, až do 
dnešního roku, kdy o stém výročí narozenin uznaly 
konečně veškeré denní listy pražské poctivou práci 
Z. a jeho snahu pro zmnožení duchovních statků ná
rodních, i boj proti zavlékané k nám umělecké a vě
decké perversi. U nás ovšem patří již k věci, jestliže 
se někdo o památku jeho i při této příležitosti hul
vátsky otřel až do třetího a čtvrtého pokolení.*)

V obšírném článku »0 nynější výpravě proti 
rukopisům«, k němuž profesor F. Mareš napsal letos 
Úvodní dopis, probral Z. veškerá hlediska útoku a 
obrany, zejména vyzdvihuje stanovisko »pravdy a 
krásy«. Je zajímavo, že právě o stém výročí Z. na
rozenin publikoval syn Z. Vladimír ve Sborníku RZK 
Bitvu u Olomouce, naprosto přímý důkaz pravosti 
krásou potencovanou, totiž formou tohoto ryze středo
věkého výtvoru.

*) Jakousi odpovědí může býti, že Z, jako »dobrý autor« ex
cerpován byl pro český slovník Akademie.

PŘEDPLATNÉ »^ráv ruikopísné sípoi« stajnoveno na 10 K. 
Členům zasílány jsou »Zprávy« zdarma.

K tomuto číslu je přiložen titulní list I. řady Zpráv
rukopisné společnosti s podrobným rejstříkem.

Podrobná bibliografie obranných prací Fr. Zákrejse 
vyjde ve Sborníku RZK. Z.

KAREL ALOIS VINAŘICKY (24. I. 1803—3.II. 
1869). — Téměř bez povšimnutí minulo v únoru 70 
let od smrti tohoto významného národního spiso
vatele, jednoho z hlavních sloupů oné nádherné ple
jády kněží-národních buditelů. Filolog, historik, pře
kladatel Vergilia, Horáce, spolupracovník Jungman- 
nova »Slovníku«, děkan vltavotýnský a kanovník vy
šehradský, jehož vynikající archeologické studie, vý
sledek 20leté práce, se ztratily. Z veliké jeho tvorby 
básnické je nejznámější »Varyto a lyra«, »Vlast« a 
znárodnělé lidové písně »Tluče bubeníček a »Trávo, 
trávo, trávo zelená«. — Je zajímavá zmínka v Al
manachu »Kytice« z r. 1880, str. 11, 12: »V létě roku 
1825 odebral se Vinařický s rodinou Šlikovou do Te
plice, kdež vyzvala jej hraběnka Alžběta, aby pře
ložil »Libušin soud« na jazyk něi^cký. Když pak 
nejvznešenější hosté tepličtí učinili výlet na »Pře
myslovo pole« u Stadic, přednášel tu celému shro
máždění tuto Vinařického práci pobočník tehdáž 
pruského kraleviče a nynějšího císaře německého 
Viléma, začež Vinařickému dostalo se všeobecné po
chvaly, což mladistvému básníku bylo od společnosti 
tak vznešené nemalým vyznamenáním. Však neméně 
těšilo Vinařického, že mohl tuto vznešenou společ
nost seznámit! s neocenitelným pokladem českého 
básnictví z těch dob, kdy v Němcích po takovém 
skládání nebylo ještě ani stopy, čili jinými slovy, že 
již naši pohanští předkové vynikali vzdělaností nad 
Němce.« =— Není nám známo, zdali se německý pře
klad ten zachoval. B.

STO LET OD NAROZENÍ FRANT. ZÁKREJSA 
7. V. vzpomnělo několik listů. »Nár. Pol.« vytkla, že 
se nedostalo zasloužilému buditeli ani za živa, ani 
po smrti náležitého ocenění. Vyzdvihla jeho vášnivou 
obranu RKZ a dokonalé vzdělání v písemnictví do
mácím i zahraničním, široký rozhled zejména po Slo
vanstvu a evropském západu, jeho nadosobní objek
tivní kritičnost a poctivost. — Arne Novák v »Lid. 
Nov.« ocenil v dlouhém článku jeho literární význam 
se svého subjektivního realistického stanoviska, ne- 
vybočiv z mezí slušné kritiky. — Za to »Čes. Slovu« 
se nelíbila Zákr. divadelní kritičnost v »Osvětě a prý 
ochotnická účast v sporech rukopisných. Jsme ovšem 
jiného náhledu! Byl to obránce čestný, jeho obrana

Nové filosoíické dílo prof. Dra F. MAREŠE:

SOUMRAK DUCHOVNÍ KULTURY 

PŘED SVÍTÁNÍM
vyjde v nejbližších dnech.

Z obsahu:
»Evropská kultura, rozkvetlá na základě křesťanství, usychá 
a vadne v žáru lidských vášní, neslibuje již hodnotných plodů; 
mnozí soudí, že je blízka zániku. Snad je to jen soumrak před
cházející nové svítání; ale jak odůvodnit tuto naději? Různé 
kultury se již vystřídaly, ze starých ožily nové, ale nynější 
doba hrozí kultuře zkázou. Ve zmatku »ideologií« sobě odpo
rujících a nepřátelských jako by uzel se byl zadrhnul opět nad 
českou zemí a český národ jako by jej měl rozdrhnouti. Snad 
že k tomu má sílu i moudrost ze svého utrpení v minulosti.«

Kniha vyjde v omezeném počtu výtisků 15. července 1939. 
Objednávky vyřizuje nakladatelství O. Janáčka nást., Praha II., 

Palackého 11.
Cena K 25.— kromě poštovného.
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nesla pečeť vědeckou a vyvrátila přemnohé »nevý- 
vratné« námitky odpůrců, kteří se právě za odbor
níky pokládali. Vytahuje-li ale kritik v Čes. Sl. na 
světlo posměšek z let osmdesátých »Zákrejse zakrej 
se!« v den stoletého jubilea a právě v době, kdy se 
hlásá bratrská láska, smíření všech věrných Čechů, 
je něčím, co převyšuje pověstný Hulvátov, B.

DIVNÉ POUČENÍ POLSKÉHO UČENCE. Líd. No
viny 3. I, 1939 píší pod znač. -hjk- o návštěvě Ivov. 
prof. Frt. Bujaka r. 1930 v Praze a v Čes. Ráji u prof. 
Jos, Pekaře v Daliměřicích. Pekař ukázal mu řadu 
významných míst: Jenišovice, Hrubý Rohozec, Kost, 
Valdštejn a též prý Malou a Hrubou Skálu, spojenou 
s jeho polemikou Zelenohorský rukopis. — Není 
ovšem vinou polského učence, že nevěděl o rozdílu 
obou Rukopisů, RZ nemá nic společného s Hrubou 
Skálou, jedná o Libuši a Vyšehradě, O hrubé skále 
je zmínka jen v RK, a to ve zpěvu Beneš. Heřmanovi 
Lid, Noviny, které stále proti pravosti RKZ »po
učují« národ, nechť si opatří aspoň jen trochu gra
motného reportéra v této otázce, aby se netiskly po
dobné nesmysly. B.
BEZ POZNÁMKY,

V Národním Osvobození ze dne 23. 2. 1937 (článek »Anketa 
o Rukopisech«) napsal F. M. Bartoš: »V historii poválečné agi
tace na obranu rukopisných padělků, která je průvodním zje
vem přerozmanitých odstínů našeho fašismu, bylo by snad nej- 
zajímavější zvědět, jaké sumy již pohltila tato agitace a z j a- 
kých pramenů žije,«

Z dopisu F, M, Bartoše Rukopisné Společnosti: »Přes rok 
leží již moje přednáška, doplněná bohatým a nemálo novým 
materiálem, a mně nezbývá, nemá-li zůstat pochována v ru
kopise, než vydat ji vlastním nákladem. Je to však pro mne, 
jak pochopíte, těžké odhodlání. I zkusil bych rád, zda byste 
mí nemohli pomoci aspoň odebráním určitého počtu výtisků 
nebo jakoukoli formou jinou, kterou bych neopomenul veřejně 
potvrdit ve spisku. Jakmile bych měl zásadní Váš souhlas, dal 
bych ruk, odhadnout a oznámil Vám výši nákladu. Pro uvaro
vání nedorozuměni dodávám výslovně, že honoráře do základu 
nezapočitám, nýbrž se ho vzdávám.

Smím snad říci, že bych byl vděčen za tuto pomoc nejen z 
toho důvodu. Uvítal bych ji i proto, že by prokázala, že vážný 
vědecký zájem dovedl překlenout i tak veliké rozpory, jako 
jsou mezi obránci a odpůrci RKZ.« red.

Vzhledem k změně personálu v našem na
kladatelství nebylo možno všechny objednávky 
a urgence včas vyřídit. Prosíme tímto za las
kavé poshovění. Současně připomínáme, že na
příště uznáváme pouze platy na složenky: fy. 
O. Janáček nást. č. 34100 a Rukopisné společ
nosti č. 4501 a prosíme, aby na každé složence 
byl poznamenán účel platby (předpL, knihy, čl, 
příspěvek, dar atd.). — Nakladatelství fy O. Ja 
náček Praha II., Palackého č, 11.

Výbor Rukopisné společnosti upozorňuje 
všechny členy a příznivce, že vinou posledních 
událostí opozdilo se vyřizování korespondence, 
a prosí tímto za prominutí.

Rukopisná společnost sdružuje přátele Rukopisů — laiky 
i odborníky, pořádá přednášky a exkurse, spravuje Ruko
pisný fond pro další výzkum RKZ, podporuje vydávání spisů 
a vydává časopis, který zpravuje o posledních rukopisných 
aktualitách. Příspěvky: zakládající člen 200 K jednou pro vždy, 
přispívající K 50.—, činný K 20.— (stud. K 10.—) ročně. Stud. 
činným členům může být příspěvek prominut. Zápisné K 10.— 
(stud. K 5.—),

Uzávěrka příštího čísla Zpráv rukopisné společností 
dne 30, září 1939.
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