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František Mar eš : ß

Hrad Skála v Černém lese.
Místopisiié poměry jsou věrným svědkem Iristoric- 

kých událostí. Pan MUDr. Jan Hlávka, příbuzný arch. 
Josefa Hlávky, zakladatele České akademie věd a 
umění, uipozornil mne na velikou zříceninu hradu Ská
ly v Černém lí»e u Přeštic, z které při svém pobývání 
v Lužanech nabyl plného přesvědčení o pravosti našich 
Rukopisů. Do toho kraje již J. L. Píč položil děj básně 
o Záboji a Slavoji. Je nepochopitelno, že tak ohromný 
a výstavný hrad, založený již v dobách prehistorických 
upadl v zapomenutí, takže ani jeho jméno nebylo zná
nu). Důkazern, tg^o jest »Děi^ois njěsta P^štic jeh.ý 
okolí« od Václava Ričáka, kaplana v Přešticícn, vyda
ný r. 1864. Z toho vyjímám následující:

Staroslovanské zřízení župní se zakládalo na životu 
jiatriarchálním, župa znamenala rod usedlý v určitém 
území, v dedbie; s tím souviselo též zřízení vojenské 
ohřány zemské, zvláště župní hrad. Takovým hradem 
byl pevný hrad Skála v Černém lese jihovýchodně od 
Přeštic u vsi Radkovic. Pražský kníže usazoval své sy
ny na důležité župní hrady; tak Boleslav I. usadil 
sxého druhého syna Kristiána na hradu Skále, jak 
píše Balbín v Miscelaneích hist. Boh. s. 248. Kristian ze 
Skály byl Strachkvas narozený ve dnech zavraždění 
sv. Václava, původce první české kroniky. Mnohé ro
dy klatlou svůj původ do rodu Přemyslova, tak zvláště 
Drslavici, páaii ze Žinkova, Švihová, z Ryzmberka, ze 
Skály, z Janovic, z Chudenic. Poslední dědičný župan 
na Přešticích byl Svatobor podle listiny z r. 1226. Kře- 
sfanství pronikalo do jihozápadních žup z Německa; 
náčelníci žup sváříce se, hledali pomoci v Německu; 
14 vůdců Cechů dálo se pokřtít 1. ledna r. 845 v Režně 
n Hlodovika, krále německého (845—867). Byli-li proto 
potom z Cech vyhnáni, král Ludvík je uvedl mocí opět 
do Cech; a tak zaváděl i křesťanství: na to právě se 
asi vztahuje onen boj opěvaný v RK básni o Záboji 
a Slavoji, kde hlavním motivem je právě náboženství 
(Palacký píše: r. 846 vtrhl král Ludvík do Moravy na 
Mojmíra a pomohl Rasticovi; potom bral se skrze Ce
chy, spoléhaje na oddanost oněch 14 lechů. Ale většina 
národa v čele s vévodou postavila se proti tomu vtírání 
se flo země; postoupivše vojsko to bojem, porazili a roz
ptýlili je; král sám stěží ušel zajetí. (Ruk. Fnldenský: 
sine victoria rediit). Král. Ludvík podniknul novou vál
ku r. 847 až 848). V důsledku pokřtění oněch 14 lechů

v Řezně byly Cechy počítány k této diecési, takže byla 
příliš rozsáhlá a kněží, neznalí jazyka českého, nemohli 
s úspěchem hlásat víru křesťanskou; učený Alban Stole 
v životopise sv. Wolfganga uznal, že náboženství a spa
sení českýgh křesťanů pěstováno být nemohlo, proto sv. 
Wolfgang rád svolil ke zřízejií biskupství v Praze. Kře
sťanství v Cechách bylo rozšířeno od východu sv. Cy
rilem a Metodějem, přes odpor arcibiskupa v Salz
burgu.

Hrad Skála v Černém lese nad Radkovicomi upadl y 
jjw l^ \I ichyjyfvy ufí; -p^’
T ^ ^ ii r. 1858, když mělo být zaneseno do katastrální 
mapy jméno té zříceminy, nikdo ho neznal, ani úřad; 
proto nazváno, jaksi po libosti, Liebstein, po<lle vesni
ce toho jména, která při svém založení před 80 lety 
po hradu jméno dědila. (Hrad Liebstein označen na 
tom místě v atlasu Andréově; na Buršíkově mapě Cech 
Ská l y) .  Tato smutná neznámost Českých dějin i to
hoto přeslavného místa pohnula Václava Řiřáka k se
psání těch dějin vůbec, netušil, že ta smutná nezná
mou bude pádným usvěděejiím pochybovačů o původ
ní "iarobylosti Rukopisu Královédvorského. Tak i ne- 
vě(iomo.st slouží pravdě. Proto izkoumal Václav Ři- 
čák se vší pílí dějiny hradu Skály. Rumy! času dáv
ných pomníkové, otců slávy zbytkové! (Báseň v Lumíru 
180!, č. 47).

Foílle Černého lesa a černých skalin slul u lidu ode 
dá) na »Černý zámek«, ale všeliké památky jeho u lidu 
tak vyhcusly, ze- se posléze nevědělo, kde dějepisný 
ondy tak mohutný hrad v Cechách stál. Sám Palacký 
v ncpieckém vydání Dějin praví, že dosud se nemohlo 
vyset řiti, kde by tento hrad Skála v prachenském kraji 
by I Héžel, snad u vesnice Skály, mezi Strakonicemi a 
Ba  ̂.rroveni. Teprve český archeolog F. A. Heber roku 
184’ odkryl pravé jméno i místo hradu Skály v zem
sky! h deskách: r. 1576 zámek pustey Skála ves Rad
ko’. ce; r. 1659 rytíř Adam Chlumčanský z Přestavlky 
majatníkem Radkovic pod Skálou. Nejdůkladněji to 
pot' rzuje rodopis pánů Švihovských z Ryzmberka. 
Jmt no Skála pocháží od obrovské skály vystupující 
z i-j.rniny; podle stěn a prxichodů v holých skalách 
V’yie'aných původně tu zděných staveb nebylo, dře
věná dostačovaly; všecky zdi později poznenáhla sta
věn)’. nesouměrně. V té krajině byly časté cizí náběhy.
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proto je tu nmoho hrazeaiýcli míst: podél údolí Úhlavy 
voduí krad Švihov, tvrz Vlčí, hrad Roupov, tvrze Sko
číce, Nezdíce, Lužany, Přeštice, Příchovice, Barové, 
Červené Poříčí; kraj bohatý rybami a zvěří i. úrodou, 
hustě zalidněný, dobře hájený ode dávna. Tak povstal 
i hrad Skála v dávných dobách; Šafařík v Starožitnos
tech s. 465 píše: Lemuzi, v nadační listině biskupství 
pražského z r. 1086, bydlí až k lesu na českém pomezí, 
v té straně známo jméno starého hradu Lemuz čili — 
Skála.

Možno se také zakládati na Rukopise Královédvor
ském, praví Ričák, pokud možno s jistotou tvrditi, že 
tato krajina je dějištěm hrdinného boje Záboje a Sla
voje s Ludiekem, jakož se až posavad vůbec za to má, 
boje za osvobození vlasti a národních bohů od cizích 
podmanitelů. Z črna lesa vystupuje skála, na skálu 
vystúpí silný Záboj; již tato shoda dvou slov černý les 
a skála uvádí nás do Černého lesa podnes tak zvaného, 
k nynějším zříceninám hradu Skály, kdo to může po
pírat!? Obsah celé básně tomu nasvědčuje, o žádném 
jiném místě v Cechách nelze tvrdit nic takového, nej
učenější mužové se s tím srovnávají; učený Meinert 
má Ludieka básně za Ludvíka Německého a vztahuje 
událost k roku 849, k výpravě za uvedením zpět vy
hnaných 14 lechů pokřtěných v Režně r. 845. (Podle 
básně není Ludiek sám král Ludvík Německý, nýbrž 
výprava označena jeho jménem). Ričák mínil, že ony 
dvě řeky, přes které se hnal boj, jsou Ühlava a Mže 
nebo Radbuza, vzdálený Modrý vrch že je Primda ne
bo černošínský Wolfsberg. Vše to, hrad Skála v Čer
ném lese, celá ikrajina s četnými tvrzemi, vše odpovídá 
básni o boji Zábojově v RK.

Původce této zprávy klade zvláštní důraz na skuteč
nost, že to vše o hradu Skále v Černém lese v době 
nalezení RK n i k o m u  z n á m o,̂  n e b y 1 o, což samo 
je zřejmý důkaz starobylosti a původnosti té 
Avšak přec jen jest l e h k á  námitka, že Hanka to ta
ké m o h l  znáti, když to potom poznal Heber r. 1845; 
ovšem skeptická věda jest lehká, spokojí se možnostmi 
místo skutečností.

Tyto skutečnosti mají také velkou váhu vojenskou; 
boj ten počal na cestě z Bavor ku Praze, po které cho
dívaly nejen vojenské, nýbrž i obchodní výpravy, proto 
byla tak opevněna silnými hrady a četnými tvrzemi; 
jsou tu četné mohyly a zbraně v nich. Naše válečné 
dějiny, praví původce této zprávy byly dějinami obra
ny této země, odpovídají duchu českého národa, proto 
působily tak živě k jeho obrození. Jen cizí lidé mohli 
v těchto básních hledat padělky. Vojenský kritik, kferý 
b\' zhodnotil české válečné dějiny, mohl by ukázat, že 
boje líčené v Rukopisech jsou výrazem českého ducha, 
ne ohlasem cizích vzorů; proto odpůrci je tak zošklivili 
národu.

Básně Rukopisů byly již také hodnoceny vojensky. 
Hanuš Kuffner zhodnotil boj Záboje a Čestmíra r. 1923. 
První poukázal na nápadnou shodu místopisu v básni 
o boji Zábojově s místopisem pošumavským, zvláště 
Černého lesa a Skály u Přeštic plukovník Žunkovič. 
Tu připraven od Záboje a Slavoje plán boje, totiž po
stupovat odděleně a útočit čelem a s boku, za směr 
spojení udán Modrý vrch. Modr- Maděr, odtud k vý
chodu v »les temen« — Finsterau. Směr stíhání je tedy 
k jihu přes Passau a Donau na Salzburg, po staré solné 
cestě. Ričák myslil na směr k severozápadu, daleko k 
hranicím země; naproti tomu jest pravdě blíže urču- 
je-li dobu a příčinu boje v mocném zavádění křesťan
ství do Cech a výpravu s tím spojenou r. 849, nedlou- 
lio před příchodem Cyrila a Metoděje. ''

Podobně se obracejí v důkazy pravosti i jiná archeo-l 
logická odhalení. V RK v básni o boji křesťanů s Ta
tary jen v úvodu se praví »hora nevysoká. Hostajnóv 
jej ímě. Mátí Božia divý tamo tvoří«. Hostajnóv snad 
ani není sama hora Hostýn, nýbrž celé to prastaré hra
diště. A v básni RK nepopisuje se boj s Tatary v tomto 
hradišti, nýbrž na c h l u m u  před tou horou, vystu
pujícím z roviny; ve verši 123. se praví: u povodňu 
sich Tatar 1’útých kolébáše sě voj křesťan střědem, úsil- 
no se drúce k siomu chlumku na němž Máti Božiá divý 
tvoří — zpátečními kroky chlumkem vzhoru; temná 
noc, v hustie tmě křesťěné náspy vrhů, náspy zakopané 
kolkol vrcha, tábor Tatar kolkol chJuma, křesťané na 
náspech stáchu — Tataré hnachu třmi prúdy vz chlu
mek; skácechu dřěves dvacet, všech dvacet, če jich ta
mo stáše. — Tento chlumek není hora Hostym, veliké 
zalesněné hradiště se starými vály, útočiště obyvatel
stva, ne bojiště; tím byl nějaký chlumek, předhoří vy
stupující z roviny. Na to jsem poukázal v »Marnosti« 
s. 115 a požádal p. dr. Hoščálka, rozeného v tom kraji, 
aby pátral na místě po tom chlumku. Věděl o něm, 
dosud je tam c h l u m s k ý  d v ů r .  Chlumek je zakres
len na mapě gen. štábu, je holý, vystupuje z roviny 
(klády  ̂ mocné smačkachu Tatary jak črvy, drtichu je 
ještě vzdál na rovni). Nález Hoščálkův byl uveřejněn 
s fotografií toho Chlumku i mapou gen. štábu v Nár. 
republice; ale zdá se, že tato skutečnost ušla pozor
nosti.

Nenalezl-li tedy dr. Skutil, jak tvrdü ve »Vědě a ži
votě«, na valech hostýnských z doby 500 let před Kr. 
»domnělé vály« z XIII. stol., snad jsou po nich stopy 
na tom Chlumku, ačkoli to byl jen zákop a násep 
vržený za jednu noc. Po tomto důkazu z »valů hostýn
ských« vrátil se dr. Skutil zase na sv. Kopeček u Olo- 
múce. Frant. Adámek naznačil správně, že onen boj lze 
válečně-strategickyf skvěle umístit v- p o d c h l u m í  
Hostýna.

Dr. V. Zákrejs poukázal na lest líčeného útěku křes
ťanů v bitvě s Tatary u Olomúce, jejichž pronásledo
váním Tataři odkryli střed svého postavení, a tím své
ho vůdce, jejž Jaroslav výpadem z Olomúce v pravý 
okamžik protknul. Kronikáři mlčí o této bitvě, poně
vadž jejich pozornost byla v té době poutána sporem 
mezi císařem Friedrichem II. a papežem Řehořem IX. 
a Innocencem IV. Pravda mnohdy vyjde na jevo z ne
vědomosti nebo z utajování. Dalimil hlásí:

tehdy Cechové, Tatarů se bojíce, 
mnoho práce měli, hrady stavějíce.
Král jal se Prahu zdí hraditi,

' a s hradu cesty k řece jal se zdmi činiti.

Cesty je tu druhý pád, cestu k řece s hradu; byla 
tedy u hradu brána na cestu k řece, původně snad jen 
dřevěná, kamenné její zbytky, nedávno nalezené, jsou 
pozdější. To brána, kterou si kázal otevřití pastucha, 
aby záhy ráno hnal ovce od řeky do hradu a způsobil 
tím v hradě zmatek, jehož Oldřichovi chlapi užili k do
bytí hradu, jak soudí Zákrejs.

Vyznavači padělání Rukopisů od V. Hanky r. 1817 
mnoho přispěli k důkazu jejich starobylé původnosti, 
zvláště tím, co nevěděli nebo věděti nechtěli. Tak i ne
vědomost a utajování slouží pravdě, neboť i ty archeo
logické »důkazy« padělanosti RKZ »spadly bezduch 
mezi mrchy«.

Proslulý humorista Mark Twain d o k á z a l ,  že mra
venci, slabikářový to příklad pilnosti, pracují jen, 
když se někdo na ně dívá. Důkaz je nevývratný; jako 
důkazy padělanosti RKZ.
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František Adámek;

„Pohádkář Hájek.“
(K »Historickému rozboru RKZ« od F, M, Bartoše.)

f- r>t**

Příštího roku uplyne 400 let od vytištění kroniky 
vlasteneckého kněze, Lučana rodem, Václava Hájka 
z Libočan, podle Bartoše »pověstného« »pohádkáře«, 
»vševěda«, »děda-vševěda«, »vševědoucího kroniká
ře«, který si mnoho musil »vymyslit«, aby s »bujnou 
fantasií« »bez rozpaků zalidnil naši minulost událost
mi a postavami, kterých nikdy nebylo«. Snad si Há
jek opravdu lecos vymyslil. Možno tak tvrdit, když 
způsoby našich dějepisců odstraněním RKZ a nevy
užitím jiných pramenů zatemnily úsvit dějin českých 
a když mocný požár hradu pražského roku 1541 
ztrávil poklad — archiv desk zemských a kde pla
meny zničen byl i náklad výtisků Hájkovy kroniky. 
Odsuzují-li však dějepisci Hájkovu kroniku na zá
kladě takových »nevývratných důkazů«, jakými od
suzovali »padělky« »notorického falsátora«, pak ne
ní divu, že Kosmova Měška nazývá Hájek proti Kos- 
movi a správně s RK »Boleslavem«, že »léta 914 . . . 
Vratislav . . ,  dal Václava . . .  na učení na Budeč , . . 
kdež veliké učení literám latinským bylo«, což sho
duje se s »Životem Sv, Václava«: »Přesadil pak jej 
(Václava) Vratislav v Budeč a chlapec začal se uči- 
ti knihám latinským«. Snad přece by z Hájkovy kro
niky zůstalo dosti zlatého ryzího zrna, kdyby děje
pisci provedli srovnání se všemi starobylými prame
ny, kdyby vítr vážného vědeckého zkoumání odvál 
plevel a kdyby místo domněnek o Hankově opisová
ní z této kroniky byl Hájek prozářen světlem RKZ, 
abychom věděli, co je zde pravé zrno a co bylo.

Archeolog přímo ustrne, jak tento »pověstný« 
»pohádkář« byl obeznámen se staročeským pevně
ním hradišť (Libuše kázala hkolo hradu Psáry »tlustú

a vysokú . . ,  ohradu dřeviem udielati«), on »vševěd« 
věděl po 800 letech, že ohromná soustava hradištní 
»proti klášteru zbraslavskému z druhé strany řeky 
Vltavy«, kde »Kazi, sestra Libušina, hrad sobě po- 
staviti dala« je opravdu staroslovanským hradištěm 
českým; on si asi »vymyslil« ve válu hradiště kou
řimského shořené sruby, kolmo zaražené, o jejichž 
archeologickém zjištění výkopem psal Píč (Čechy 
za doby knížecí) a o nichž Hájek ví, že za pravěku 
stály »na valech a všickni zhořeli«. »Pohádkář« Há
jek v »bujné fantasii« asi znal stav Libice před kon
cem století 10., kdy Boleslav III, a Vršovici hrad 
Libici zapálili a obrátili v sutiny: věděl, že kolem 
»hradu a města« (»Hrad« a »Libice«) byly na »ná
spech« »sruby«, jejichž pozůstatky (zuhelnatělá dře
va do'' válu kolmo zaražená) popsal Píč (Čechy zá 
doby knížecí). Hájek »děd-vševěd« znal v zemi za
kopaný vodovod (dubové spráchnivělé žlaby, prkny j 
přikryté a kamením zasypané), sbírající 20 minut od j 
Tetína prameny a na hradiště tetínské směřující , 
(Axamít; Tetín), který kázala sestra Libpšina Tet-'^ 
ka zbudovali na Tetín (Hájek).

Dějepisci by měli vysvětlit, jak to, že Hájek znal 
pravěký stav těchto hradišť, když je za Hájka kryla 
zem. Snaží se s vážnou tváří namluvili národu, že 
zjistili, odkud co Hanka pro R opsal, co věděl a ne
věděl, nedovedli však za několik desetiletí stvořili 
jediný pevný a bezvadný vědecký d ů k a z  padě- 
ianosti R a tak jejich »vědecká přesvědčení« pevně 
"vádíseky zjištěnou starobylostí R stávají se »pohád
kou«, při níž byl uspáván národ a zatemňována jeho 
dávná minulost.

Petre Octavian Zamfirescu:

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

3J2

(Pokračování z čísla 3. Zpráv Sp. R.)

Podle posledních projevů Titzových, zvláště v roz
hlase se zdá, že prof, Titz vůbec nečte, co napsali o 
slově tabor z RK obránci R. Neví vůbec, že v RK 
slovo »tabor« neznačí »opevnění, pevnost, ohradu vo
zovou ,ležení obtočené vozy atd.«, nýbrž jedině »voj
sko, vojenský oddíl tatarský«, čemuž odpovídá turko- 
tatarsko-arabské slovo »íabur, tábur, tábor«: vojenský 
oddíl, doložené v době předhusitské u arabského his
torika 'Abd ar-Rahmána ibn Muhammada ibn Chal- 
dúna (1332—1406) v jeho díle Kitáb al 'ibar. Pojem 
»ležení« jest vyznačen v RK slovem »stany«, jak bylo 
zvykem ve XIII.—XIV, století.

Proto jest vlastně mrháním času zabývali se ještě 
předhusitskými doklady slova tábor ve smyslu »hora, 
opevněni, pevnost, předložené opevnění, kruhová neb 
čtverhranná ohrada, hradba kolová, palisádová, vo
zová, leženi obtočené vozy atd.«, když vlastně ne
mají žádného vztahu k Rukopisům, neboť se o tako
vém táboru tam vůbec nemluví.

Vzdor tomu zabývají se obránci pravosti Ruko
pisů i takovými doklady slova tábor, aby prokázali, 
jakým nesmyslem jest domnívali se, že slovo tábor 
i v těchto významech vzniklo až po roce 1420 z husit
ského Tábor, bez něhož prý není vznik tohoto slova 
ani myslitelný.

Proto obránci ukazují, že slovo tábor existovalo již 
po celá sto'leti před husitismem a bylo známo nejen 
ve střední, jižní a východní Evropě, nýbrž i v turko- 
arabské Africe a v turko-tatarské Asii dávno před 
Husity,

Dokazují, že hora Tábor, Thábor v Palestině byla 
známa již od X. století v jižní, východní i střední 
Evropě prostřednictvím kacířského učení bulharských 
bogomilů, kteří pořádali svoje shromáždění lidu (tá
bory) na horách po způsobu starozákoních sebráni li
du na hoře Tábor v Palestině, o nichž se píše v bibli, 
v knize Soudců. Horu Tábor měli ve veliké úctě, ří
díce se při tom starobulharskými, byzantskými a ar*



ménskými pavlikánskými spisy apokryfními, byvšími 
tehdy v oblibě. Byly to na př, »Rozhovor Janův s Kri
stem a Abrahamem na hoře Tábor, Vidění Petra, Ja 
kuba a Jana na hoře Tábor při proměnění Kristově 
a setkání se tam s Eliášem a Mojžíšem, Legenda o 
sporu Kristově s ďáblem na hoře Tábor« a jiné po
dobné spisy. I do Čech dostaly se tyto legendy o hoře 
Tábor jednak z překladu apokryfních spisů latin
ských, jednak přímým stykem se slovanským výcho
dem a jihem, neboť učení bogomilů zakotvilo nejen 
v Bulharsku, ale i v Srbsku, v Chorvatsku, v Bosně, 
v Korutanech, v Kraňsku, v Rumunsku, v Ukrajině, 
v Rusku, v Polsku a též v Uhrách, kde proti němu 
vystijpovali ve XIII.—XIV. století různí uherští krá
lové.

O Jeronýmu Pražském, jenž přinesl Husovi kacíř
ské spisy Wicliffovy jest známo, že byl v Palestině 
a že na svých cestách v Uhrách a v Rusku pěstoval 
styký s bogomily, uctívajícími horu Tábor shromáž
děními lidu na horách, jimž říkali také Tábor. Také 
Husité scházeli se na horách a slavili »proměnění 
Kristovo na hoře Tábor«, jak o tom svědčí i chrám 
»Proměnění Krista na hoře« v Táboře nad Lužnicí.

Katolíci ovšem tvrdili o kacířských bogomilech, že 
scházejí se na horách, abý tam uctívali ďábla a po
ukazovali na jejich spis: Legenda o sporu Kristově 
s ďáblem na hoře Tábor, Totéž tvrdili o Husitech, jak 
jest patrno z nejstaršího prý dokladu slova Tábor 
z Magdeburské Schöppenkronik (viz Josef Pekař: 
Zprávy pramenů o boji na hoře Vítkově 14. července 
1420, str. 20), jíž se prof. Titz v Naší Vědě, XVI. 
str. 14 douolává. Zpráva zní: »sunder se hadden bi 
den Stád an der Multe einen Berch, den heiten sie 
Thabor, dar gingen se up und bededen den duvel.« 
(Tam měli u města nad údolím kopec, ten zvali Tha
bor, tam vyšli a vzývali ďábla). ^

mmi.
Proto nacházíme na evropském jihu v zemích, v 

nichž bujelo v 11.—14. století učení bogomilů tolik 
názvů Thabor, Tabor pro horu. Na př. sám dr, Wutte 
uváděl v Kraňsku a v Korutanech některé, na př. Da- 
bor u Radentheimu a kopec Tabor u Blatského je
zera. Tyto názvy sáhají až do Savojska, kde na hra
nicích Vysokých Alp a Piemontu leží hora Tábor, 
psaná též Thabor. Jiné názvy hory Tábor máme v 
území Albigenských kacířů, kteří na počátku XIII. 
století kráčeli ve šlépějích bogomilů. I v Danteově 
»Pekle« nacházíme ohlasý učení bogomilského.

Pokud se týče Táboru, Tháboru ve významu pev
nost, opevněni« ukázal jsem ve svým dřívějších člán
cích, že ani zde nemají Husité prioritu, neboť již 200 
let před nimi existovala světoznámá palestinská pev
nost turko-arabská, vybudovaná za válek křížových 
v létech 1210—1212 nástupcem Saladinovým, sultá
nem Saif-eddin al-dilem, zvaným Malik-al'Adil (u 
křižáků Safadin). Nazývala se arabsko-turecky Thá- 
bur, Thábor, Tábor, Tawur, Tawor, zkráceně též Tawr, 
Taur, Taor, Tůr, Tour, Tór,

Tuto proslulou pevnost marně dobývali křižáci ro
ku 1217, kdy se křižácké výpravy do Palestiny zúčast

nil též uherský král Ondřej IL, známý pronásledova
tel učení bogomilského v Bosně, k němuž se připojil 
Leopold VI. rakouský, vévoda Ota Meránský a po
zději Vilém, hrabě holandský s vojskem ze severo
západního Německa a dolního Lotrinska, Proto pales
tinská pevnost Tábor, Thábor musila býti r, 1217 
křižákům z Uher, z Rakous i z Německa velmi dobře
znama.

Vojska křižácká procházela na cestě do Palestiny 
po známé vojenské cestě, staré to římské silnici, ze
měmi balkánskými krajinou okolo známé bulharské 
horské pevnosti a hradiště zvaného Tavor v horní 
Makedonií, což značí Tábor, neboť hora Tábor v Pa
lestině nazývala se v bulharštině Tavor a nazývá se 
tak dosud, kdežto slovo »tabor« značilo v bulharštině 
»oddíl tureckého vojska«, právě tak jako v albánšti- 
ně slovo »tábor, tobór«. Také v maďarštině máme 
slovo »tobor« ve výraze »toborzani«: shromažďovat! 
nebo verbovati vojsko, což odpovídá turko-tatarskému 
»topor-lamak«: sbírati vojsko, ein Heer zusammen- 
stellen, recrutieren.

Makedonskou pevnost Tábor máme doloženu jako 
hradiště v listině bulharského cara Konstantina Asěna 
(1259—1277), tedy nejméně 200 let před Husity. 
Okolo ní žil ve XII. a XIII. století turecký kmen Ku- 
mánů (zvláště okolo Kumanovo) a Pečeněgů, kteří zde 
měli opevněné osady. Táhli tudy křižáci prvních tří 
výprav, zde rozvíjely se prapory Gottfrida Bouillon- 
ského. Ludvíka VIL, krále francouzského, Konráda 
III. německého, s nímž táhl po této římské cestě i náš 
Přemyslovec Vladislav IL, kníže a potomní král čes
ký, jenž uvedl k nám rytířský řád Johanitů a ko
nečně prošel tudy na cestě do Palestiny i Fridrich I. 
Barbarosa ze »silva Bulgarie« do thrácké roviny.

Toto vzývání ďábla na hoře Tábor« jest zajímavou 
parallelou, dokazující, že pisateli Magdeburské 
Schöppenkronik byl znám význam hory Tábor u ka
cířských bogomilů a užil ho o Husitech jen proto, 
aby je sesměšnil a poukázal na ně jako na násle
dovníky učení bogomilů. Z toho jest zároveň zřejmo, 
že Husité nevynalezli název Thábor, nýbrž že přejali 
jej od bogomilů, kteří ho užívali již celá staletí před

Abý se zbavil nových křižáckých výprav proti 
pevnosti Tábor v Palestině, zrušil ji sultán Melik- 
al-'Adil roku 1220 a dovolil, aby Tábor byl okupo
ván františkány a schismatickými mnichy řeckými. 
Leč za páté války křížové (1228—1229) zmocnili se 
zase křižáci po dobytí Jerusaléma i hory Tábor a 
znovu ji opevnili.

Po šesté válce^^křížové daroval r. 1255 papež Ale
xandr IV, horu Tábor rytířskému řádu Johanitů, kte
ří byli uvedeni do Čech r, 1158 a měli svoje komendy 
v Praze i v jižních Čechách ve Strakonicích, v Ra
kousku, ve Slezsku, v Polsku a jinde. Ti znovuzřídili 
její bývalá opevnění a vystavěli křižáckým způso
bem použitím předložených opevnění, zvaných persko- 
arabsky »tibr«, jaká vidíme dosud na Johanitské 
pevnosti na Rhodu, novou pevnost Tábor, Thábor, jež 
vzdorovala útoku tureckých Chovaresmovců i turec
kých vojsk Mameluků.

Po celých 8 let drželi Johanité pevnost Tábor 
v Palestině jako chloubu svého řádového majetku až 
do r. 1263, kdy sultán Baybars se svými Mameluky 
zmocnil se pevnosti a dal zbořiti stavby církevní i 
pevnost samu. Vzdor tomu udržela se sláva této kři
žácké pevnosti Tábor u bojovného řádu Johanitů 
v Evropě i na Východě i po ztrátě Palestiny r. 1291, 
kdy rytíři přesídlili na Cypr a odtud r. 1309 na 
Rhodos,

Roku 1263 složil provencalský trubadúr Aimeric 
de Peguilham (1205—1265) křižáckou píseň, v níž 
želel, že Turci zmocnili se tohoto božího místa (cal 
dolor que Ture aian forsat nostre senhor!) a povzbu
zoval křižáky k novému boji o horu Tábor:
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Netušil provencalský trubadúr, že o 200 let později 
podle vzoru palestinské pevnosti Tábor, Thábor, vy
budují Husité v Čechách novou křesťanskou pevnost 
Tábor, Thábor, nad Lužnicí a že zaslepení realističtí 
historikové, linguisté a romanisté z bývalého levico
vého Čechistánu, chlubící se svým »světovým rozhle
dem«, nebudou po r. 1886 nic věděti o palestinské 
světoznámé pevnosti Tábor, Thábor, z doby válek 
křížových a budou dokonce ústy Pekařovými, Flajš- 
hansovými, Vaškovými, F, M, Bartošovými, Wein- 
gartovými, Trávníčkovými, Slavíkovými, Titzovými 
atd. tvrditi, že pouze jihočeská husitská pevnost Tá
bor z r. 1420 byla první pevností toho jména na světě 
a že jen od ní mohl vzniknouti název »tábor, tábur, 
teber, táber, töber atd.« u Turků, Arabů, Marokánců, 
Tatarů, Mongolů, Slovanů, Rumunů, Madarů, Albán
ců, Němců atd.

Pokud se slova »tabor, teber« ve smyslu »ohrada, 
hradba kolová, palisádová, čtverhranná nebo bubno- 
vitá, předložené opevnění« týče, ukázal jsem již ve 
Zprávách Ruk. Sp., č. 2., 1939, že původ tohoto slova 
musíme hledati na východě u národů kočovných 
turko-tatarsko-tunghuzsko-mongolského původu, kde 
je slovo »teber, táber, töber« ve smyslu »pás, okruh, 
obtočení, kruhové nebo čtverhranné obražení« u do
časných jejich osad a ležení pro dobytek velmi roz
šířeno.

Pátráme-li nyní po původu slova »der Teber«: 
ohrada, opevnění, Burgwehr v Kraňsku u řeky Krky 
z dokladu z r. 1313 a podíváme se na mapu, tu ihned 
seznáme, že dotyčné místo »der Teber« leží u pohra
ničního pásma zásek, jež byly ve středověku v X I.— 
XIV. století chráněny strážnými oddíly tureckých 
Kumánů a Pečeněgů, již od dob krále Štěpána (997 
—1038) a za jeho následovníků.

Jest snad každému známo, že tito turečtí kmenové 
Pečenci (Pečeněgové), Torci (Uzové), Berenději, Ku- 
máni (Polovci, Plavci) měli svoje osady na velice 
rozsáhlém území a sáhali od hranic knížectví Suzdal- 
ského a Rjazanského na vrchovišti Volgy a Oky 
v Rusku do knížectví Perejaslavského, Kijevského, 
Volyňského a Galického v Polsku, do Uher, kde by
li usídleni po řekách Tise, Hernadu, Šajavě, podél 
Hronu, Ipoly, Váhu až k Bratislavě, pak podél Duna
je až k řece Drávě, dále po řece Litavě na hranicích 
Rakouska, po řece Rábnici okolo Šoproně, na hrani
ci Štýrska u řeky Ráby, Zály, Drávy, Krky a Sávy 
na hranicích Kraňska, dále pak v Bulharsku na bal
kánském pohraničí Byzantského císařství a ve Va- 
lašsku.

Úkolem a povinností těchto pečeněžských a ku- 
mánských jízdních oddílů vojenských v Uhrách bylo 
střežiti přikázané jim pohraniční záseky a ohrady 
proti sousedním státům; Kraňsku, Štýrsku, Rakou
sům, Čechách a Moravě, k čemuž jim byly poskytnu
ty od uherských králů velice četné výsady. Tito jízd
ní pečeněžští a kumánští strážcové hranic, latinsky 
nazývaní »speculatores, confinorum custodes« a ma
ďarský uvádění jako »gyep-ör« (vyslov: děp-or) 
z maďarského »gyepü«; záseka, hradba, srub a ma
ďarského »ör«: stráž, hlídka, kumánsky a pečeněžsky 
»ör, eur«: stráž, turko-tatarsky »ör, är«: stráž, hlíd
ka, jezdec, turkmensky: »ör, örä«: stráž, hlídka po
stavená na kopci, byli usídleni v ohrazených osa
dách u pohraničních zásek a srubů. Jejích osady se
stávaly z chýší, chatrčí a doupat, zhotovených z prou
tí a hlíny, při čemž celá osada byla ohrazena hrad
bou kolovou, proplétanou proutím nebo hradbou pa- 
lisádovou. Jinak užívali Pečeněgové a Kumáni kočov-

nických krytých vozů jako hradby v případě náhlého 
přepadení na svých loupežných výpravách a dovedli 
se za touto hradbou vozovou dokonale brániti, jak 
dokazují četné zprávy o nich z XII. století u mono- 
physitského patriarchy Michaela Velikého, zvaného 
Syrského, z té doby nebo ve sděleních, jež podal 
o nich současný biskup Basileios z Orháž, nebo Jan 
Kinnamos, Nicol. Choniates, Anna Komnena a Joan
nes Komnenos, jenž proti nim bojoval a před Caři- 
hradem rozrazil jejich hradbu vozovou (viz P. O. Z.: 
Oslí čelistí, II. vydání, str. 48).

Jest zajímavo, že pečeněžské a kumánské hražené 
osady a kruhová opevnění v Uhrách nazývaly se »tö' 
bör«, což jest zřejmě turko-tatarské »teber, táber, 
töber«: pás, okruh, obtočení, kruhové neb čtverhran
né obražení, hradba kolová, laťová, proutěná, pali
sádová, zděná, vozová k ochraně ležení neb osady.

Tyto názvy pečeněžských a kumánských osad »Tö- 
bör« připomínají se již ve XIII. století a zachovaly 
se na mnohých pohraničních místech v Uhrách do
dnes, Tak připomíná se r. 1265 u Bratislavy, v okre
su Dunajská Sreda, bývalá pečeněžská osada zvaná 
Töbörete s další celou řadou pečeněžských usídlení, 
a jižně od Stoličného Bělehradu (Szekes-Fejérvár) 
byla veliká řada pečeněžských osad, mezi nimiž jme
nuje se r. 1269 osada Töbörzsök, zachovaná dodnes 
(viz Szokolaý Margit: O pečeněžských osadách v 
Uhrách [A magyarországi bessenyötelpekröl] v časo
pise Fold és Ember [Země a člověk] 1929, č. 2, str. 
65—9Ö; Csánki: Historický zeměpis Uber [Magyar- 
orszag torténelmi földeajza]; Jerney János: Cesta na 
východ [Keleti utazása ...]).

Z Ruska máme doklady takových opevnění, zva
ných »teber, tever, tiver« v Starých ruských Letopi
sech o národu, který sídlel v sousedství Pečeněgů a 
pomíšen s nimi po Dněstru a Prutu až do samého 
Černého moře a měl mnoho osad, opevnění a hradů. 
Od těchto hrazených osad nazývali se Teverci, Tiver- 
ci, Tjeverci, Tveriči, Tiverici, Tivereci a jejich osady 
zvou se T'chver, Tver, Tverca, T'chverka, T’chverca. 
Konstantin Porphyrogenneta (912—959) ve svém dí
le De Admin. Imper. c. 9 nazývá je Teberbianoj 
(Tsßepßiavoi) v pořadí národů poplatných Rusům. 
Mluví o nich i Nestor. Rozhoštěním se Pečeněgů na 
Černomoří a v Multansku a Valašsku Teverci se 
úplně poturčili a splynuli s Pečeněgy.

Z těchto dokladů vidíme, že název »teber, tever, 
tiver« pro hrazené místo byl znám v Rusku již od X. 
století u národů sousedících s tureckými Pečeněgy 
a že přícho-dem Pečeněgů a Kumánů do Uher přenesl 
se název »teber, töbÖr« i na západní pohraničí Uher, 
na pomezí Kraňska, Štýrska, Rakouska, Čech a Mo- 
ravý, kde strážné oddíly Pečeněgů a Kumánů sídlily 
v hrazených osadách zvaných Töbör a konaly strážní 
a hlídkovou službu na hranicích.

Odtud pochopíme souvislost kraňského dokladu 
slova »der Teber« z r, 1313 s pečeněžským »teber, 
töbör«: ohrada, hražené místo a zároveň vidíme, od
kud dostalo se slovo »der Töber, der Táber, der Thá- 
ber, der Taber, der Tábor« ve významu »ohrada, 
opevnění dřevěné z palisád neb trámů (srub), před
ložené opevnění« do Rakouska a do českého území.

Jest příznačné, že první doklad historicky zacho
vaný takového srůbového neíb palisádového opev
nění a dřevěného obražení, provedeného tesaři z prken 
a klád, zvaného »Tabor« a uváděného Titzemkr. 1440 
jako první příklad opevnění vzniklého prý pod hu
sitským vlivem, pochází právě z Bratislavy, kde exi
stovala v sousedství již v XIII. století opevněná peče^
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strážní osady tureckých Pečeněgů, Torků (Uxů), Berendějů a Kumánů (Plavců^ Polovců, Kunů) na severní, severozápadní 
a západní hranici Uher, v poříčí Dunaje, Ráby, Drávy, Sávy, Váhu, Nitry, Hronu, Tisy, Mároše, Sámoše, Seretu, Prutu, Olty, 
Dněstru a v jižním Rusku a při Černomoří v X,—XIII, století.

(Prameny; J, Samčevskij, M, Pogodin, P. Golubovskij, D. A, Rasovskij, Jerney J,, Szokolay M,, Gombocz Z., Melich J., 
Kunik, Fr. V. Sasinek, K, díreček. V, Chaloupecký, V. G. Vasiljevskij, Gyárfás I„ C A. Macartney, V. V. Grigorjev, P. Hun- 
íalvy, E. A, Zagorovskij, M. Gruševskij, V. Ljaskoronskiij, H. A. Aristov, J. Marquart, V. Parchomenko, L, Rásonyi-Nárfy, N. P. 
Barsov, G. Fehér, Fr. Černý, Csánki I., M. Korabinsky, 0. Andrijašev, F, Westberg, A, Jablonowski, N, Kostomarov.)

něžská osada Tobořete. Doklad zní: »Item 13 Zym- 
mergesellen dy am Schlachpruch und das Tor pey 
dem Tabor gemacht haben« (viz Ortvay: Geschichte 
der Stadt Pressburg, 75).

Jedná se zřejmě o předložené kolení neb palisádo- 
vání podle místního pečeněžského vzoru, právě tak 
jako v Kraňsku u řeky Krky podobný vliv se projevil 
ve slově »der Teber«, jakožto označení předložené 
dřevěné hradby podle pečeněžského vzoru před hrad 
Ainöd. Spolupůsobiti zde mohly německé opevňovací 
zkušenosti z doby válek křížových pod dojmem po
věstné palestinské křesťanské pevnosti Tábor, Thá- 
bor, patřící Johanitům, jakož i vliv persko-arabských 
předložených bubnovitých opevnění zvaných »tibr«, 
užívaných též křižáky, zvláště jejich bojovnými řády 
Johanitů a německých rytířů.

Zdá se však, že vliv pečeněžský byl silnější, neboť 
jen z něho, t, j. z tureckého pečeněžského slova »te~ 
ber, töbÖr« si nejsnadněji vysvětlíme německá slova 
»der Teber, der Täber, Täberlein, der Taber, der Tö-

ber« V Rakousku a v sousedním ‘maj^Demau n>(,sjj(o 
kde jen pod vlivem pověstné křižácké pevnosti Ta
bor, Thábor z XIII, století přijala tato slova též tvar 
»der Tabor, der Thabor, der Taber«. Tyto výrazy pře
nesly se ovšem i do Čech snad prostřednictvím Vít- 
kovců, majících své statky též v Rakousku a v zemích. 
Alpských, nebo prostřednictvím řádu Johanitů, maji
telů pevnosti Tábora, Thábora v Palestině a majícího 
své komendy v Praze i v jižních Čechách, v Rakousku 
i v Polsku, a výraz tohoto vlivu vidíme později v hu
sitské pevnosti Tábor, Thábor nad Lužnicí atd.

Z tohoto rozboru na základě dokladů seznáváme, 
že Dopsch překládal zcela správně slovo »der Teber« 
v dokladu z r. 1313 jako »Burgwehr« a že také prof. 
J. Vrzalík měl pravdu, když držel se překladu Dop- 
schova a uvedl slovo »der Teber« jako doklad nepa- 
dělanosti rukopisu Královédvorského. Pravda vždy 
vyjde na jevo a není třeba uchylovati se k vymyšle= 
ným kombinacím, aby pověra o padělanosti byla ná
silím udržena.
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Karel T ř e s k á :

Hankova vydání RKZ a jejich chyby.
II. P r a  vop is.

V první části svélio pojednání jsme řekli, že ze
jména interpunkce v Hankových vydáních Rukopisů 
je vadná tak, že často vzniká zkreslení originálu. Jsou 
to bezděčná nedopatření, a právě ta nejlépe mohou 
prozraditi, čí vlastně je ruka tvůrcova. Lépe řečeno — 
že  to  n e n í  r u k a  H a n k o v a .

Nyní se obraťme k ostatním textovým pokleskům 
Hankových vydání.

i  Z- V první řadě jsou to ty, které jsou dokladem jeho 
Z-^nudé znalosti pravé podoby staročeských slov, na př. 

prokný (Cest. 147, Oldř. 43, Jar. 62) m. -í; ida, ide 
(Oldř. 37, Cest. 147) m. jda, jide; psaní ves (passim) 
ni. veš atd.; jesut, jesutno (Jar. 83) m. ješutno atd.; 
nalit (Jar. 97) m. nalit; vnuž (Jar. 111) m. vňuž; ze- 
řivě (Jar. 259) m. žeřivě; žížň (Jar. 181) m. žízn. Pravá 
podoba těchto slov nebyla mu známa, ale chyby ta
kové o ničem v otázce původce RK důležitém ještě 
svědčit nemohou, neboť nám, jak jsme již zdůraznili, jde 
o chyby, které zastírají pravý smysl a znění textu. 
Porozumění pro jemnosti pravopisu RK — to zdůraz
ňujeme zvláště — není věcí právě lehkou a ani se 
mnoho nedivíme, že Hanka v té věci tolikrát ztrosko
tal, vždyť mu ještě dlouho a dlouho po nalezení RK 
chyběla zkušenost potřebná k bezvadnému tlumočení 
stč. textů. Tvrdí se sice, že taková zkušenost tu byla: 
Hanka pro potřebu svoji a Etobrovského přepisoval 
stč. texty z původních rukopisů, pořizoval excerpta 
a sdílel se se svými druhy o výsledky své práce. Přes
to byl stále hledajícím a kvalita jeho vědecké zkuše
nosti musila být kol r. 1817 takřka v plenkách.* *)

Místa v RK, jež zasluhují zvláštního povšimaintí, 
sou: Záb. 32 tako bě sě sdieti dietkám i ženám — Han- 

^  ka: tako bieše... (novočesky: tak bývalo učiniti dít- 
kám i ženám) — t. j. tak musívaly učiniti dívky i že
ny; imperfektivní bieše u perfektivního slovesa sdieti 
jo při nejmenším podivnost. Hanka však zřejmě ne-

*) 'Palaoký v r. 1858 v »Bohemii« vydal svědectví, že Han
kova necvičenost v čtení stč. spisů byla ještě r. 1826 tak ve
liká, že své chybné opisy listin z 13, století musil na rozkaz 
musejních představených znovu přepisovat podle oprav Palac- 
kého; čehož Hanka nepopřel. Ad, Patera r. 1881 (úvod k 
RHrad.); »Legenda (svatoprokoipská) vydána ponejprv r. 1817 
od Haniky. . . ale tak chatrně, jak to býl učinil na př. se Svato- 
vít. zbytkem české Alexandreidy a s čes. glosami žaltáře Mu
sejního , . . Podobně nedbale vydal Hanka i ostatní skládání. . ,« 
Jan Gebauer 1879 (LF s, 139): »Tiskem vydal čes, Tristrama 
Hanka . . .  Vydání to jest velmi špatné. Důkazy toho jsou pře- 
hoijné . . ,  Vypravování o ženském vlasu tak popletl, že z něho 
ani smyslu vybrati ne lže ..,; interpunkce Hanikova spíše mate, 
než by pořádala, a je příčinou nejasností, ano nesmyslů.. . 
Tak znesvářil Hanka text jeho.«

f  l'’*Oiný doklad, týkající se Hanikovy literární obratnosti v sta-
• ročeském jazyce, jest obsažen ve Fričových Pamětech, vyd, 

íl**^loni Traubem péčí Evr. liter, klubu. Upozornil nás naň las
kavě Msgre Dr. Neumann z Olomouce. Tu čteme na str. 43:
Sám jsem nejednou měl v ruce a pilně prohlížel svazek 
šípů husitských, nalezených zároveň v kostelní věži Králové 
Dvora, v nichž místo per byly ostřižky pergamenu linko
vaného a popsaného na způsob nalezených celých llstův onoho 
rukopisu, z nichž nedovedl však Hanka nic souvislého sesta
vili kromě řádky: Zakrákoce havran, ačli z ostřižků jiných ne- 
sestavil si a neopsal buďto báseň na Vyšehrad, buď Milost
nou píseň krále Václava. Za jisto poikládám tolik, že z vlastní 
hlavy si ani jedno, ani druhé nevymyslil, a mám proto své 
důvody. Za jednou svěřil mi Dunder (— 0  Dundrovi čteme; 
»I sedával jsem po boku ztřeštěného Alex. Dundra, jenž 
tehdy již měl tajnou pifku na Hanku, protože vynalezl Kr-ý 
rkp,, který trval (D.) v tom hrdém sebevědomí, že by to sám 
také jistě dovedl.« —), že Hanka přečasto, prohlížeje staré 
latinské kancionály a rozlupuje jejích tvrdé desky, Oidkrýval

cítil, co tu vyvedl. Oprava na »bě sě« poskytuje dnes 
čtení lepší.

V Záb. 56 je podle Hanky: i vracesta sě rozkošem. 
Jakým rozkošem? ptá se čtenář. Mělo snad býti rozkoší 
navrátiti se z lesa domů a přetvařovati se před cizinci? 
Originál má »roskose(m)«, což by ovšem t a k é  mohlo 
znamenat »rozkošem«, ale viděli jsme právě, že to ne
dává smyslu. Přejímat Hankovo čtení a na základě 
tohoto jeho výkladu, sestrojovat podvrženost RK, byloby 
anticipací důkazu, nikoli pravý důkaz. Zbývá výklad 
novější: číst rozkošem, t. j. »různými cestami«. Zavrh- 
neme-li však Hankovo čtení, poněvadž ruší dobry' 
smysl, zavrhujeme tu však i Hanku jako padělatele 
RK!

Třetí pozoruhodnost je chybti Hankova v Lud. 48, Zr 
kde originální rozuísí rozdělil jako vz-výši (t. j. do 
výšky). Toho se ̂ uchopil Gebaur a v svém Poučení 
psal, že toto vyjádření (do výšky seděl kněz...) je 
taková nezdoba, že se jí nemohl dopustit Staročech.
Zatím však bylo objeveno stč. slovo zvýš, zvýška, a je 
zřejmo, že naše místo nutno přepisovat v zvýši (t. j. 
ve výšce, na otázku »kde?«).

Ale důležité je zejména domnělé sloveso zaměšiti sě, ’ zj 
o němž existuje celá literatura. Spor o sloveso to v le-

V nich, buď na proužkách, jimiž nový pergamen býval svá
zán, všdiké fragmenty, které, když podařilo se mu nalézti v 
nich jakousi souvislost, přibíjel na prkénko, načež vzav prázd
ný list pergamenu, počal to věrně a pečlivě napodo'biti; 
na to prý, zničiv anebo pohodiv proužky, uzpůsobil kopii svou 
tak, že vypadala, jako by ji byl celou někdo z desek vy
loupnul. (Týká se ovšem doby pozdější, kdy Hanka již sku
tečně byl bilbliotekářem potomního Nár. Musea, a kdy v Mu
seu bylo již dosti starých památek s čistým, nepopsaným 
pergamenem — p. red.) Mne pak při písni Václava nejvíce 
trápilo, že není celá, i chtěl jsem ji mermomocí dle něm. 
znění té písně ve sbírce minnesingrů dopdniti. Nemaje v tom 
dostatečnou sběhlost, zvláště co se týče zásoby slaročesikých 
výrazův a sklonby slov, požádal jsem v naivnosti své H a n k u ,  
b y  mi  t r o c h u  p o m o h l .  Nu a domnělý ten falsifikátor. 
anebo dokonce původce staroslavných našich zpěvů nedovedl 
mi ani jediné slovo, ani jakýkoliv obrat napověděti a věru, 
že byl toho dalek, obávati se snad, že mu strojím jakousi 
léčku, naopak namáhal se dost a dost pomoci mně i věci 
samé k štastnému výsledku. Nešlo to však nikterak. Co více, 
pamatuji se dobře, jaké vznikly proto mrzutosti mezi mu
sejním bibliotekářem a ostatními členy sboru Matičního, když 
k vůli sestavení Výboru staročeské iliteratury nechtěl ani 
Palackému, ani Jungmannovi ani Šafaříkovi originál rkpu 
králodvorského k bližšímu prohlédnutí a zhotovení přesného 
opisu propůjčiti. Myslel totiž, že na jeho správné a stálé vy-! Oy ň 
dávání jen sám výhradní má privilej, a když pak intervencí "  v 
nej v. purkrabího byl donucen originály nevyrovnáných těch 
zpěvů nadzmíněné troijici svědomitých učenců přece vydati, 
což shledali tito? Zdaž nejmenší stopu, že by vzácné ty ostat
ky byly podvrženy? Nikoliv, ba naopak přesvědčili se, že 
sám vynálezce-vydavatel pokladu králodvorského od třiceti 
skoro let nesprávně je vydával, neboť nalezli, vyčtli a opra
vili tam více nežli 50 chyb, t. j. míst, slov a liter, jichž byl 
nedobře četl, jimž, jak náleží, nerozuměl. Tak alesipoň vy
pravoval nám postupně otec, když poradám a podnikům Ma
tice české jakožto pokladník přítomen býval. Potřebuje kdo 
makavějších důkazův o pravosti Zelenohorského rukopisu, při 
čemž svého času zase Čelakovský měl doikonce otce Jung- 
manna v podezření, že ho stvořil a podvrhl? Probůh! Kdež r,
1817, kdež i podnes naskytl by se v našich vlastech tak 
ohromný genius? Ze všech útoků na tyto nesmrtelné, nám 
nový život vdechnuvši památky, zdaž každého věrnému Ce
chu není jasno, že původem jich jest pouhá závist a nezřízená 
řevnivost, buď naproti jednotlivcům anebo celému kmenu 
našemu? Českému básníku pak a rodomilu musí tyto skvosty 
tak zřejmě a příbuzně mluviti do duše, že mu jest a bude 
každého nedověirného Tomáše jen politovatí., .

Potud Frič, Nový doklad, jak již ve své době uměli kri
tický ocenit Haukovy schopnosti. Hankových poklesků v textu 
a výkladu Rukopisů bylo však daleko více, než napočítal 
Palaoký.
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tech devadesátých mezi Gebaurem na jedné a Seyko- snahu, zelena, namílost, kíclu, srdce atd. — jsou pou^
lou a F lajshansem na druhé straně ukázal: 1. že Han- chána důvtipu čtenáře, vydávajíce jednak Flankově]
ka našel to slovo při přepisování Alexandreidy pro vlastní zkušenosti a důvtipu, jednak falsátorské theo-Í
tisk, dav mu z domyslu výklad »zaškarediti se«. Slovo rii vysvědčení prašpatné. Zejména hije do očí Jar. 206|
však správně stě. zní »zamiesiti sě« a má primární vý-J^i/Tpodle Hanky »od boha na milost ždáti chvalno«), je- 
znam »zamíohati se«, jenž byl přenesen i na hnutí du- ^^o ž  se chopili realisté ve snaze udělat z toho germanis- 
ševní. 2. Našed také v RK »zamíesí«, Hanka nepochy- mus äuf etwas warten; Jar. 282 (podle H. »ot ramene
lx)val, že tu jde o totéž sloveso. Zcela správně; dal šúrem kyčlů protče), kde našli tak realisté anatomic-
mu však týž chybný význam i chybnou podobu jako ký nesmysl (jak lze mečem od ramene šikmo probod-
V Alexandreidě, t. j. »zaškarediti se«, a — tím sei^řnout kyčli?) — je však zřejmo, že H. se domníval o 
prozradil jako někdo, komu je pochopení pravého slově kyčle, že v stě. také bylo feminiiuím, zatím však
smyslu RK na hony vzdáleno. Primární význam (ale bylo mase., ten kyčel. V RK je správně masculinum
ne »zaškarediti«, nýbrž »zamichati«) je v RK jen jed- (jedna Hankova neznalost) a krom toho kontrahující
nou (Jel. 11) — zakoideti očima; v obou druhých do- pravopis (druhá). Třetí případ je Lud. 72 (podle H.
kladech význam je přenesený. O tom bylo už dosta- 2 /*»I hna Srpoš v Spitibora«) — každý se tu tázal: jak 
tečně psáno dříve (Seykora, Flajšbans, (iVIareš). Ge- se může hnáti do něho? Jen Haiikovi to ušlo. O čtvr- 
bauer chtěl ze »zaměšiti« učinit koincidenci nad jiné tém (Záb. 44) jsme mluvili již v první naší kapitole, 
průkaznou. Nepodařilo se mu však hnouti významem Stačí jen krátce zažaiamenat psaní slov dohromady: 
lpícím na zamiesiti (vzrušiti se, rozohniti se) ve p ro -;^a j^  (Oldř. 14, 22, Jar. 126, Záb. 171, Jel. 5) m. aj, ta; 
spěch onoho »zaškarediti se«. Jeho důkaz šel mimo,  ̂ iz (Cest. 187) m. i z; chybnou kvantitu: ránu (Lud. 
asi tak jako v posledních letech jde zcela mimo důkaz zjA27) m. ranú; nohu, ruku (Záb. 117) m. -ú; vále (Záb.

|188) m. valé. Pro krátkost jen poznamenáváme, že i ty
případy mohou Hankovu domnělému autorství být 
osudnými. Ale jsou jiné, názornější.

Originál RK lecke totiž není dosti zřetelně psán. V 
Ben. 31 není na př. při zběžném pohledu vidět virgule 
na í ve slově taíno (t. j. tajno). Neviděl jí ani Hanka 
a tak četl »tamo« (ba r. 1835 nč. překládal »tamto«).

se slovem »tábor«.
Hanka si však vskutku s tím »zaměšiti« — a to hlav

ně se týče naší úvahy — nevěděl rady. V Cestm. 61 
překládá novočesky — »I zaměšila se vojska«, v Jar.
164 — »zaměšil se chán jich«. To je u Hanky úkaz 
velmi důležitý, i dost častý, a znamená: Čtenáři, po
raď si sám.

"i V Oldř. 28 v orig. stojí messníe, Hanka to však ne->í> Podobně v Jar. 85 orig. rozugíchu považoval za »roz- 
id^čte podle pravopisných pravidel, jež prý sám dělal: nojichu« (od slova znoj) a překládal »rozřítili« (což

»veš sně« (t. j. všichni sníce), nýbrž »ve sně« (nč. pře- jest současně dokladem, jak »básnicky« uměl ovládat
kládá: »ve snu«). JTJčeský jazyk). V Cest. 95 imísto málo čitelného íarno

RK užívá pravopisu zjednodušujícího a při tom (jarno, t. j. vztekle, zuřivě) četl »urno«, kteréžto slovo 
podle zásady: piš, jak slyšíš. Netýká se to tak samo
hlásky i a souhlásky j, jako hlavně souhlásek s, z, d, 
m, k, a uvedeme si hned, jak se pravosti RK vyplatila 
Hankova neznalost tohoto pravidla (které měl sám vy-

-11 
2-V

mu bylo známo ze slovinštiny. Nevěděl si však rady s 
jeho významem — proto r. 1835 v překladu myslí, že 
značí »vřele«, kdežto na konci téhož vydání v »Ob- 
gasněnjnepowědomých slow« tvrdí, že »prudce, wrauc-

tvořit, nezapomeňme) tam, kde postihuje ony předlož-jjjně«! V Záboji 45 místo pětice dobra čte »pěoce dobra«.
ky a předpony, jež tyto hlásky obsahují.

Oldř. 3 (s) snahiú, Ben. 27 {iz);zelená Jar. 4 na(d)divno, 206 
ná(m) milost, 282 (ik) kyčlů, Lud. 6 na(d) div, 21 (k) knězů 
49 (is) starostami, 72 v(z) Spytibora, Zálb, 44 (iz) srdce k srdcu.

Z těchto dokladů přepsal Hanka správně jen jeden 
— Lud. 49: s starostami. Ostatní místa: rukopisné

tedy útvar, který pouze při povrchním ohledání per
gamenu zdá se na něm býtí. Totéž platí o Jel. 8, kde 
m. vrahÓD« čte »vrahdm« (překl. »vrahům); tarnt. 13 
»žalostiví« m. »žalostní« a tarnt. 27 »sletajú« (překládá 
»slétají«) m. »sletnjú« — tedy hned 3 chyby tohoto 
druhu v jedné kratší básni! (Pokrač.)

3 František Ma r e š :

Zajímavé historické poznatky o knéžné Libuši.
ústředí žen při Národní radě, pod záštitou Národní rady 

a Kulturní rady Národního souručenství pořádá cyklus 
přednášek o č e s k ý c h  ž e n á c h .  Jako první promluvil, 
podle T. N. S., »vynikající badatel doc. dr. Jan Filip o kněž
ně Libuši; jeho přednáška přinesla mnoho nových a zají
mavých poznatků, ukázal, že v mythické Libuši byla osu
dově naznačena vynikající úloha české ženy a smysl je jí
ho života v národním celku. Jádro pověstí se opírá o zjev 
historicky existující a tkví v lidovém podání nejstarších 
dob; v jednoduché formě zaznamenal pověst již v X. stol. 
ve své legendě mnich Kristian, podrobněji ji propracoval 
počátkem XII. stol. kronikář Kosmas, v XVI. stol. dal Hájek 
z Libočan celému souboru pověstí onu podobu, v jaké do
dnes vystupuje«.

Dnes vystupuje Libuše v podobě docela jiné nežli jí dali 
staří kronikáři. České ženy dnes znají Libuší opravdu jako 
vznešenou a moudrou kněžnu ze »Smetanovy Libuše«; a to 
se zakládá na »Libušině soudu«, básni Rukopisu Zeleno

horského. Tento poznatek pan docent zamlčel, což by bylo 
mohlo vzbudit podivení v jeho posluchačstvu. Neuznává-li 
b á s e ň  za historický pramen, ačkoli epické básně mívají 
historický základ jako Homérova Ilias, přece neměl tuto 
skutečnost o kněžně Libuši zamlčet; je-li však vědecky 
přesvědčen, že Rukopis Zelenohorský je padělek Václava 
Hanky, tedy vědomě ignoruje, co je zjištěno o stáří právě 
tohoto Rukopisu; a měl svým posluchačům vysvětlit, že 
Libuše v této básni jest líčena naprosto rozdílně od líčení 
těch starých kronikářů. Kdyby byl Libuši svým poslucha
čům vylíčil podle těchto kronikářů, jistě by tím nebyl po
vznesl a povzbudil české ženy a ukázal smysl jejich ži
vota v národním celku.

Latinský mnich Kristian v X. stol., protivník cyrilo-me- 
todějské kultury, psal, že pohanští Cechové žili bez zá
kona, bez vladaře a hradu, jako zvířata, že jsouce hubeni 
morem žádali za radu jistou věštkyni, k jeííž radě vystavěli 
hrad Prahu, ustanovili moudrého Přemysla za vladaře a
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dali mu onu věštkyni pannu za manželku. Kristián ne
uznal ani za hodno uvést jméno té věštkyně. — Kanovnik 
Kosmas počátkem XII. stol. teprve jmenuje Libuši, ale ne
nazývá dceru Krokovu kněžnou (dcerou knížete), líčí soud 
dvou občanů o mez jejich polí hrubě a posměšně, a Li
buši jako rozmařilou ženu, nemající muže, jehož by se 
bála, jak leží na kobercích a rozsuzuje spor spravedlivě; 
a tu ten, jehož věc neobstála, více než slušno dopálen hla
vou potřásal, holí do země tloukl a plnými ústy prskaje, 
volal: Ó bezpráví mužům nesnesitelného! mají ženy dlouhé 
vlasy, ale krátké smysly, a lépe mužům zemříti než to 
snášeti. Na to paní, skrývajíc své pohanění a bolest žen
ským studem tlumíc, usmála se řkouc: tak jest, žena jsem 
a jako žena žiji; ale vám se zdá, že jen proto málo roz
umím, že vás nesoudím prutem železným, proto žijete beze 
strachu. — Kosmovo líčení Libušina soudu jest poněkud 
obdobné líčení v básni Rukopisu Zelenohorského, kromě 
té hrubosti toho kronikáře a také toho občana. Ale jak 
přišel kronikář k výroku Libušinu, že je nesoudí »prutem 
železným«? V básni se dříve čítalo: ký by soudil vás po 
ž e l e z u ;  nyní však ukázali Třeská a Matoušek, že se 
má číst: ký by soudil vás po ž e l e  súdě, podle svého přá
ní. Není tedy vyloučeno, že Kosmas vzal to železo z chyb
ného čtení té básně.

V přednášce pana docenta opominuta i jen zmínka o lí
čení Libušina soudu v kronice Dalimilově z poč. XIII. stol.; 
neboř jsou tu také zajímavé poznatky o kněžně Libuši: 

Libuše prorokyně byla a všecku zemi soudila; 
stalo se, že se dva o mezi svadili a řádně si nabili. 
Libuše jala se jich souditi a vinného musila zarmoutiti. 
Vinný jal se Libuši haněti, řka: Nechci tebe za soudce

míti,
neb žena lépe umí jehlou šiti než v soudě muže souditi. 
Ach to mně velmi trudí, že naši zemi žena soudí.
A všech paní jal se haněti, čehož já nechci mluviti. 
Libuše to uslyševši, nemoudrému poshověvši, 
nic jemu neříkala, ale valný s n ě m  Svolala.
Když se na sněm všickni sešli a před Libuši přišli, 
tehdy ta vší země máti jala se té hanby žalovati.

Zemane to uslyševše svě paní se vysmávše,
jako z praku se napjavše, žádné rady spolu nevzavše,
křikli všichni jedním hlasem: nevyplatíme to jedním

vlasem!
pravdu mluvil člověk taký, neboř jest hlupák muž

každý,
který se před ženou soudí, jehož k tomu nouze ne-

připudí.
Již ti déle nebudem hověti, chceme muže za pána míti.
Chceme od tebe jedno: věštbami svými pověz nám to,
z které nám radíš země knížete vžiti? n e b o ř  v s v é  

n e m ů ž e m e  v h o d n é h o  mí t i .

T a k  se  t i  z e m a n é  s a m i  d o b ř e  p o s o u d i l i .  Je 
zřejmo, že kultura cyrilometodějská, jejíž znaky nese bá
seň rukopisu Zelenohorského, byla ušlechtilejší nežli ta 
těch kronikářů. Ale Libuše těm hrubcům přece upřímně 
poradila, ačkoli ji tak pohaněli a potupili:

Zlý člověk to musí býti, který pro své dobré dá obci
zlým užiti.

Obec je každého ohrada, kdo ji tupí, minula ho rada . . .
Ale já  vám své škody nedám zlým užiti, chci vám

upřímně raditi.
Raději byste mohli můj soud trpěti, než za knížete sil

ného muže míti.
Lehčeji bije dívčí ruka, od mužské rány bývá velká

muka.
To mně tehdy uvěříte, až svého knížete za železným

stolem jisti uzříte.

Také tu je ohlas básně Rukopisu: sněm, dívčí ruka na 
vás k vládě slaba; a zase to železo. Ale u Dalimila osvěd
čila se moudrost kněžny Libuše nad zpozdilými muži, za 
příklad všem č e s k ý m  ž e n á m ;  a je tam ještě více moud
rého a potřebného.

Historické i archeologické důvody umisřují Libuši na 
konec 7. nebo počátek 8. stol., tedy tam, kam ji klademe na 
základě vnitřních důvodů RZ. Opět jednou se výsledky ne
stranného vědeckého badání shodují s Rukopisy. Jen dál!

D O K U M E N T Á R N Í  ARCHIV.

DOPIS JANA NERUDY JULIU GRÉGROVI.
”'%opis Jana Nerudy dru. Jul. Grégrovi, vydražený z vy
mlácí ceny 150 K na 1500 K v 55. aukci Zinkově dne 1. 
blbna 1940 (č. polož, katal. 120). Z majetku nejmi, bratra 
írégrova Prokopa zakoupila fa Weiner, Königstein a spol., 
ibch. stfirož. v Praze XI., Chodská 8.

Milý Julie!

Ještě jsem »Athenaeum« ani nedočet'; včera jsem 
tonal trochu a dnes mi čas nestačil — je toho ná- 
amně našlapáno. Nemám tedy ještě úsudku podrob- 
lěho; avšak celkem lze už říci toto: Gebauerovy vý- 
ody lz e  č í s t  (podtrhuje N.). N e p ř e s v ě d č u j í  
ice, ale je v nich alespoň nějaký obsah. Také Ge- 
auer je a byl účelný, chtěl a priori, aby mohl doká- 
at faleš, a dle toho pracoval; pochod ten je ale u 
ěho maskován. Za to ty Masarykovy věci nejsou té- 
lěř ke čtení; člověku jde hlava kolem. On c h c e  
podtrh. N,), aby byl R, falešný, a už říká, že j e, a 
;prve hledá důvody! A to je »věda«, »vědecké«! Pra- 
í: ty a ty zkoušky jsou nutný, a tímtéž dechem řekne, 
í nedokazují ale p r a n i c  (podt, N,), To je d ě s n é ,  
íká, že se chce nechat přesvědčit, a zároveň ve všech

variacích naznačuje, že j e h o  nepřesvědčí nikdo. To 
je českému citu protivno.

Ted vidíš snad už, že G(ebauer) schválně čekal, až 
bude H(attala) hotov; říká to zřejmě, že články v »0- 
světě« a »Národních« daly k nynějšímu podnět. Věc 
čistě osobní mezi H, a G, a třeba na to položit váhu.

Poznámky si činím a pak Ti je pošlu. Snad je čas? 
Budeš psát? Jen si sestav, budeš-li, dobře materiál, 
neboť pak musíme přenechat práci nějaké té komisi 
tedy, ač nepřihodí-li se ještě něco zcela zvláštního 
nebo i osobního.

Zatím se srdečným pozdravem

22. V. 86.
Tvůj Neruda,

DOPIS VOJTĚCHA ŠAFAftiKA MUSEJNÍ KOMISI ß  
9. XII. 1888.

Slovutný pane předsedo!

Byl jsem pozván do nové schůze Musejní komise pro 
skoumání Staročeských rukopisův, svolané prý k naléhání 
prof .Gebauera. Lituji, zároveň skládám s uctivým dikem
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členství této komise, že se k této schůzi dostaviti nemohu, 
a oznamuji — jakkoli nerad — že dalšího zkoumání Sta
ročeských rukopisův účastniti se nemohu.

Když Slavný Výbor Musejní r. 1880 zřídil komisi ke 
skoumání rasur v Rukopise Královédvorském, a mne k ni 
pozval, podrobil jsem se té práci ochotně, jsa tenkráte je 
diný chemik český, jenž jakých zkušeností v té věci měl. 
Pozvání k nové komisi 1886, s úkolem širším a obtížnějším, 
přijal jsem opět, ač nerad — jak  jsem výslovně položil 
ve správě komisse (viz Musejník LXI, 309), neboť jsem 
předvídal, že úloha ta bude vyžadovat! nemalých obětí 
času a práce. Vymínil jsem si toliko, bych směl vžiti dru
hého osvědčeného chemika za spolupracovníka, i počítám 
sohě za zásluhu, že jsem získal profesora Bělohoubka star
šího, co důkladného mikroskopistu, ve kterémžto oboru 
přiznávám se býti pouhým autodidaktem. Práce naše leží 
před očima všech, na tom, co jsem řekl ve své správě 
trvám posud ve všech punktech podstatných, a nevím kdy
bych práci opakovati spěl, co bych na ni podstatného 
změnil.

j Když pak profesor Bělohoúbek následkem útoků na jeho 
práci činěných z komisse vystoupil, prohlásil jsem, že do 
dalšího skoumání jm. Libušina soudu jen tenkráte se pu
stím, jestliže se mi podaří, bych získal jiného a k k r e d i- 
t o v a n é h o  chemika českého. Jak známo nepodařilo se 
mi to: tři osvědčení a známí docenti Vysokého Učení Čes
kého odmítli má pozvání. Tím se pokládám za sproštěna 
svého závazku.

Mám však ještě důvod jiný, mnohem podstatnější. Na
stoupil jsem 60tý rok věku svého, prací povinných mi ne
ustále přibývá, síly a pružnosti ubývá, jsem povinen so
bě Samému, bych každou volnou minutu obrátil na vyko
nání začatých vědeckých prací z mého oboru, jež nemůže 
nikdo jiný vykonávati za mne. Osud zvěčnělého Jirečka, 
jenž mnoho let obětoval molochu politiky, a vědecké prá
ce, kterými by nám snad více byl prospěl, vzal s sebou 
do hrobu, jest mi výstrahou. Jednal bych pošetile, kdy
bych k vůli vrtochům našich IRerárních rabulistův rok za 
rokem dilettantoval ve Staročeské filologii, a své mnoho
leté ipracné studie přírodovědné snad zanechal molům. 
Neboť bláhové bylo by domnění, že možno Jjude přivést! 
»nevěrce« jakýmkoli dalším bádáním k uznání toho, co 
jednou na vždy zavrhli. Jestliže to, co posud vykonáno 
mnou a Bělohoubkem pochybovačům neplatí za nic, kde 
pak je  tu pravděpodobnost, že další naše práce bude uzná
na za více? Boj tento přečká nás všecky, pravda dříve 
či později zvítězí: nepodjatému znalci to, co v posledních 
několika létech vynešeno na světlo, dávno stačí na utvo
ření sobě úsudku.

Í
Co do Libušina sondu jsem hotov — ač jestliže Slavný 
Výbor Musejní mně tak uloží — sděliti své sporé i k na
bytí úsudku nedostatečné zápisky o něm Slavné komissi, 

'  nikoli k uveřejnění, než toliko k uložení v aktách, pro 
potřebu a užitek chemika, jemuž húdoucně připadne úloha 
skoumání jeho.

Přeji Slavné komissi dobrého zdaru v další práci, přeji 
našim nejstarším písemným památkám, by se dočkaly bez 
pohromy dob budoucích, příznivějších klidnému nestran
nému skoumání, a prosím Vás, Slovutný pane předsedo, 
byste laskavě sdělil Slavnému Výboru Musejnímu mé po
děkování z komisse.

P Ř E H L E D .

v úctě obzvláštní
Prof. Dr V. Šafařík.

Ve Vinohradech u Prahy 422 
1888. XII. 9.

Slovutnému pánu — panu vládnímu raddovi V. V. Tom’ 
kovi co předsedovi Komisse Musejní pro skoumání Staro
českých Rukopisův.

V zem ř elém  Dru V Á C L A V U  P E R K O V Í  (*27. 
IX. 1869 v Kamenici nad L., f  19. V. 1940 v Praze) 
ztrácí Česká společnost rukopisná jednoho ze svých zakla- 
dalelů, muže, který byl jejím prvním předsedou. Osvěd
čil se jako úspěšný organisátor rkp. boje i jako obětavý 
aktivní obránce. Docílil toho, že v Ces. společnosti ruko
pisné, jejíž vědecký úkol pojal velmi široce, soustředila se 
rukopisová obrana, která k svému spravedlivému cíli po
stupovala přísně vědeckou cestou. Netušili jsme bohužel, 
když nedávno jsme upřímně uctili jeho požehnané osm- 
dí-sátiny, že tak brzo neúprosný Osud vyrve je j z našich 
řad stále rostoucích, na čemž zesnulý má nikoli nejmenší 
z^ásluhu! Cest houževnatým!

VALNÁ HROMADA ČESKÉ SPOLEČNOSTI RUKO
PISNÉ konala se v úterý dne 23. dubna t. r. v japonském 
sále hotelu »Beránek« na Král. Vinohradech za hojné účasti 
členstva i mimopražského. Rukopisoví příznivci tu opět 
učinili přehlídku činnosti Společnosti, která jest strážcem 
našich starobylých hodnot kulturních a může na této dráze 
zaznamenat s oprávněnou hrdostí četné úspěchy, zejména 
v době nejnovější se jeví četné příznaky vítězství pravdy, 
o čemž snad bude nám možno již v příštím čísle přinést 
podrobný referát. Z valné hromady byl zaslán telegrafic
ký hold panu státnímu presidentovi Dru E m i l u  Há- 
c h o v i. — Ze stesků na schůzi slyšených, je tu jen ob
vyklý nedostatek objektivity předních časopisů -(smutný je 
zejména případ »Listu mladých«, který ovšem není časo
pisem předním) a některé potíže finanční. Z funkcionář
ských referátů zaujal zejména obšírný a přitom procítěný 
proslov archiváře Společnosti p. řed. Šohájka. Nejmilejším 
překvapením při volbách nového výboru bylo sdělení, že 
zdravotní stav p. univ. prof. dr. Vikt. V o j t ě c h a  se zlep
šil do té míry, že bude opět moci zastávat! funkci předsed- 
nickon, kterou obětavě a konciliantně řídil v uplynulém 
období p. Ing. Vil. Götzl. Prof. Vojtěch při přejímání předs- 
funkce zdůraznil, že velkou měrou na jeho kladné roz
hodnutí při nabídnutí předs. místa spolupůsobil fakt, že 
nepřátelé věci roznášeli o něm zprávy, jakoby se vzda
loval naší činnosti snad proto, že změnil své »názory« o 
Rukopisech, což však po vykonané vědecké práci jest před
poklad zcela vymyšlený. —řtx—

p ř e h l e d  u d á l o s t í a  Ča s o p is e c k ý c h  zpráv
(ČERVENEC—PROSINEC 1939 VCETNE). V druhé polovině 
lohoto roku ubylo časopiseckých zpráv vědecko-polemic- 
kycti. Počet dronnějšlch zprav o ruKopisné otázce se však 
nezmenšil. — Vlaj. 5/Vll (L. Malínský) považuje boj o 
RKZ za největší světový spor o národní kulturu. — Lid. M. 
9/VlI Éft. Kubka) soudí, že by dnes nikoho nenapadlo pro- 
bouzet národní uvědomění výmyslem starobylých lirdin. 
zpěvů. Máme prý Neznámého vojína. Nebot nelítostná 
kritičnost mužu devadesátých let vyhnala nám z hlavy 
opar ilusí a lacinou frázi. Úspěchů jsme dosáhli kritikou, 
drobnou prací a organisací proti mlhavému romantismu. 
To je tvořivé češství! — O němec, zájmu o RKZ a jejich 

Éotografování berlin, spis. prof. Adalb. Forstreuterem píší 
(vlaj. 9/VII, A-Zet, Expr. 10/VlI a 18/VII, 11/VlI: N. Stř., 
'C. Sk, N. Pr., Vinohr. L., a 14/VII Več. C. Sl. — C. Sl. 9/VlI 
(Zd. Kalista) kritisuje Palackého smysl čes. dějin. — Po
važoval prý staré Slovany za národ holubičí zásluhou Her- 
derovou a rukopisných podvrhů. Kalistův nemožný názor 
odmítá Pol. L. 19/VII jako nedostatek vědomostí realistic, 
vědy o pravosti RKZ. — Šedesátku (16/VII) univ. prof. dr. 
Viktorina Vojtěcha jako významného učence, jenž svou 
vědou fotochemickou potvrdil pravost RKZ tentokrát jed- 
iiosvorně oslavují Vlaj. 12/VII (dr. J. Slaba) a 16/VII (L. Ma
toušek), N. Pol. 14/VII, 15/VII, 16/VII, Venk. 16/VlI, Nár. L. 
16/VII, L. N. 16/VlI, Pol. Lid. L. 17/VII, Pond. L. L. 18/VII, 
Več. 18/VII, Ned. L. 23/VII (prof. Mareš), N. Pr. 16/VII, Nár. 
N. a Mor. Orl. 17/VlI a Ces. Obrana. — Ned. L. 16/VlI při
náší redakční rozhovor s prof. Vrzalíkem o »Rukopisech 
v nových poměrech«, německém názoru na ně. Dle Vrz. 
»Záboj, nikoli Švejk ’má býti heslem pro výchovu mláde
že«. — Rozhovor tento stručně rozebírá Vlaj. 19/VII. — 
Nár. Pol. 18/VII ve věcném, skvělém článku o starodávném 
boji o českou kulturu odsuzuje nemravné pohnutky proti 
RKZ, oceňuje vědecké dílo prof. Mareše, Vojtěcha a j. 
Žádá za ukončení boje, který je vlastně de facto dobo-
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T Jován, není vědeckých námitek proti pravosti. Pominula 
podivná doba demokr. diskuse vládnoucích, kteří obranu 
pronásledovali. Staré kulturní památky buďte národu na
vráceny! — Vinohr. L. 15/VII žádají ukončení sporu o Ru- 
kop. a úpravu čítanek ve smyslu pravosti. — Osv. Lidu 
(Hr. Král) 15/VlI (dr. PK.) polemisuje s F. M. Bartošem 
o minulosti Hradce Kr., dokazuje, že Dobroslav-Chlumec 
v RZ je Hradec a jméno Dobroslav je vzácné, slovanské a 
průkaz starobylého osídlení. — Pol. L. 19/VlI na četné do
tazy informuje své čtenáře o Ces. spol. rukopisné. — Venk. 
19/VIl oznamuje utvoření odbočky rukop. spol. v Brně. — 
Nár. Pol. 23/VII přináší Mánesův s^Záboj«, s doprovodem 
o tom, jak si představoval své umění v hluboce českém du
chu. — Nár. L. 25/VlI píší o nálezu RZ s reprodukcí dvoj
listu s domnělým >V. Hanka fecit« — Venk. 30/VII má 
obraz »Záboje«. Lad. Kuba v článku »Vácslav Hanka ve 
světle ruské vědy« dokazuje, že Hanka dle rus. učence 
A. Franceva byl jedním z nejzasloužilejších buditelů vůbec 
a pěstitelů slovanské vzájemnosti zvláště. Kuba i Francev 
odmítá ustavičné útoky na jeho čest od realistic, vědy, 
zejména prof. J. Hanuše, a vyvrací pomluvu, jakoby Han
ka svým »udavačstvím« zmařil Celakovského kariéru. Již 
Jagič prý dokázal, že vinna bvla ruská akademie. — Nář.'~ 
OtmoTa Z9/V11 (J. HobzekJ přináší Pekařův názor na Ru
kopisy a přimlouvá se za sebrání všech jeho článků. — 
V Lid. N. 5/VIII M. Wolf upozorňuje na totéž téma v Č. 
■C. H. — V Nár. Obn. 12/VIII reaguje prof. Mareš na člá
nek obou posledních, věcně a důstojně jejich názor vyvra
cí uváděje, že ani Pekař nevyhne se četným omylům. — 
■Ces. Práce 11/VlII (býv. Nár. Rep.) — Sirius — opravuje 
satiricky domněnku univ. prof. dr. Jos. Dobiáše »že ani 
Češi, ani Němci si nemohou činiti nárok na prvenství v na
šich zemích. — Nár. Pr. 13/VIII zaznamenává vyšlou knihu 
»Česká cesta« od něm. historika Wilh. Můllera o smyslu 
čes. dějin, nár. probuzení a vlivu Rukopisů. — Vinohr. L. 
26/VHI upozorňují na pěknou obdobu milostných zpěvů 
RK v rukopisu třeboňském. — Naklad. »Orbis« vydalo 
skvostné vydání Mánesova díla »Zemi milované« s kresba
mi RK. — Pol. L. 12/IX a Ned. L. 17/XII uvádí, že Tyrš stál 
k Mánesovu Zbihoni (RK) modelem. — Druhého výročí T. 
G. M. použilo několik novin k narážkám proti RKZ. Tak 
14/X Nár. Nov., Nár. Pr., Lid. N., Venk., soudí, že národ 
nepotřebuje šidítko, cetky a pozlátko, »af to byly padělané 
rukopisy, nebo sežloutlé pergameny státoprávní«. Masaryk 
je odsunoval nešetrnou rukou, dal nám za ně tuhou práci 
hospodářskou, sociální a ukázal se jeho skutečným vedoucím 
v dobách dobrých i zlých. — Dle Ces. Sl. Mas. korupci ne
odpouštěl. — Vlaj. 14/IX (L. Matoušek) posuzuje T. G. M. 
dle historie, pravdy a mínění soudné části národa. — »Le
tem světem« 12/IX a Nár. N. 17/lX píší o Hankovi jako 
objeviteli RK i (RZ!) s podobiznou. — Vinohr. L. 16/IX otis
kují verše písně »Tajná láska« vídeň. bibliotéky jako vzo
rek básnictví XIV. stol. — »Pokrok« (Hrad. Král.) 21/VIII 
a 7/IX informuje (dr. Vl. Zákrejs) o nálezu RK a svědcích. 
— Vinohr. L. 23/IX přimlouvají se za posmrtnou výstavu 
malíře Julia Fischera z Vinohr., umlčovaného pro ilustro
vání Rukopisů. — 80 let (27/IX) dr. Vád. Perka, býv. po
slance, tvůrce »Lex Perek«, obhájce RKZ a prvního předs. 
Rukop. spol. vzpomněly L. N. 27/IX a Vlaj. 29/IX, Nár. Vý. 
6/X. — Vlaj, 25/IX (ik) píše o smrti záhadného obránce 
T. Vy d a sa a 5/X nekrolog. — Nár. Vý 29/IX (AI. Berndorf) 
o zájezdu »Máje« na Zelenou Horu. — Nár. Nov. 3/X v čl. 
»Syntesa Mánesova díla« (—ch) soudí, i když věda dospěla 
k zápornému výsledku o pravosti Rukopisů (I), jsou dílem 
geniálním, hodným Mánesovy inspirace, (p. p. Tento list 
píše jednou pro, jindy opět proti Rukop. dle vanutí větru!). 
Vlaj. 5/X přináší výňatky ze spisu T. Vardase »Několik 
slov o Gebauerovi«. — Nár. Vý 6/X i jiné listy zazname
naly 100 1. od narození spis. Vácslava Vlčka, red. »Osvěty« 
a obránce RKZ. — Nár. Vý 13/X R. Texa) v čl. »Chudáci« 
humorně šlehá nevědomost našich novinářů o RKZ. — 82. 
narozeniny univ. prof. dr. Frt. Mareše měly v časopisech 
mocný ohlas. Vyzdvihly jeho vědeckou a filosof, dráhu i 
jako zakladatele moderní obrany Rukopisů. Byly to 20/X 
N. Nov., Pol. L., Nár.L., C, Sl.., Venk., Nár. Vý (též 27/X dr. 
V. Zákrejs), 21/X N. Pol., Mladobol. I., Več., Vlaj., Vinohr. 
L , 28/X Nást. ěervenob., Osv. L. a C. Pr. 31/X. — 70tin univ. 
prof. Jos. Janka (23/10), germanisty odpůrce Rukop. povšim- 
lo si několik listů. Vlaj. 27/X, Nár. Vý 3/XI a (prof. Vrzalík) 
10/XI fejetonem »Chvála slivovice« satiricky osvětlil známý 
nepěkný případ z prozrazení dův. zkušeb. protokolu. — N. 
Pol. 27/X píše o Palackého oblibě Tomáškových skladeb na 
texty RukopisiL — Praž. L. 27/X se zmiňuje o Alešově mal
bě »Bitva pod Hrubou Skálou« z RK v kavárně Adria. — 
Nekrology f  univ. prof. Jana Máchala (f 3/X) odpůrce RKZ
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•nepostrádají menších narážek na Rukopisy, jako Nár. Pr. 
4/XI, N. Pol. 5/XI, A-Zet 7/XI, C. Jih 23 a 30/XII (J. B. Ča
pek). — Klatov. L. 4/XI otiskují Matouškův čl. »Svítání nad 
Rukopisy«. — Osv. L. 4/XI píší o krácení slov v češtině se 
zřetelem k RKZ a L. N. 5/X o legendě o sv. Kateřině. —
80. nar. Davorina Žunkoviěe, obhájce Rů, prof, na vojen, 
akad., který zejména v 1. 1911 pronikavě zasáhl do sporu 
s uznáním připomněly mimo jiné, C. Pr. 6/XI, Nár. Vý 
24/X. — Na »Výstavě Frt. Lad. Celakovského, v Nár. Mu
seu bohatě obeslané nebyly záměrně vystaveny jeho vědec, 
práce o Rukopisech. Národ se nesmí dozvědět, že tento vý
znamný vědec a básník hájil pravost těchto staročes. pa
mátek. — Nekrolog umlčovaného archeolog, badatele f  dr.
Fr. Přikryla, přinesla N. Vý 15/XII (dr. V. Zákrejs). — Pol.
L. 23/XII oznamuje soutěž Ruk. spol. na převod Rukopisů 
do novočeštiny. — Ned. L. 31.XII (—oč) recensuje knihu 
Matoušek-Třeska »Po stopách pravdy a podvodu«. — V 
»Lumíru« 25/X opovážlivým způsobem zaútočil proti prof. 
Marešovi doc. dr. Zd. Kalista; z péra Marešova dostalo se 
mu ve »Zprávách« č. 5 z 25/XII zasloužené odpovědi. —
Nár. L. 16/Xl při vzpomínce na 110 narozeniny prof. A. 
Vaška, odpůrce RKZ vypichu jí známé Bezručovy verše.
Vlaj 17/XI je  přivádí na pravou míru. — »Věda a život« 
z 25/XI (dr. Jos. Skutil) dokazuje padělanost Rukopisů z 
kreseb Mánesových (!) Toto »vědecké« kuriosum odbyl hlad
ce Fr. Adámek ve »Zprávách« č. 7 z 25/11 940 a Nár. Vý 
20/1 40. — »Zpráv R. Sp.« vyšlo v tomto období č. 4/39 (15/
XII). V Zákrejsově »Sborníku RKZ« pokračuje II. část Bi
tvy u Olomouce 1241). V učebnici »Doučme se němčině« je  
německo-český informal, článek o RKZ od B. Střemehy. — 
Rozhlas vysílal několikrát písně z RK. — Malé lokálky ne
uvádíme. — Prosíme o zasílání zpráv o Rukop. v krajin- 
skénx ixsl̂ xx 13

»JOSEF MÁNES A ČESKÉ STAROŽITNOSTI,« Pod tímto 
názvem nóiipisal A. MatSjček v »Niederlově sborníku« (Praha 
1925) krásnou a poučnou stát o Mánesově využití pravěkých 
nálezů českých a lidového umění pří jeho jedinečném umělec
kém vtělení oibrazu života starých Slovcinů českých, v RK2 
zachovaném. Zjišťuje přesně, které »pohanské starožitnosti«, 
jak se pravěkým nálezům říkalo v polovici minulého století, a 
které pravěké ozdoby zaujaly vroucí slovanskou mysl Má
nesovu tak, že jimi ozdobil, vyzbrojil své hrdiny a ozdobil 
dívčí zjevy, V tomto pojednání je také psáno o prehistoricko- 
archeologických poměrech v první polovici 19. století, na nichž 
byla Mánesova výzbroj a výstroj RK přirozeně závislá a jejichž 
úsvit na počátku 19. století by musel nutně být v RKZ zachy-* 
cen, kdyby RKZ byly »Hankou podvržené« (podvrženost R 
se vždy rozumí sama sebou, není-li opravdových důkazů!!). 
Žákavec (»Josefa Mánesa lid československý«) nás poučil, od
kud vzal Mánes postavy, oblek, částečně i vzory šatů. Bylo 
to Slovensko, kde 1854 Mánes is nadšením obdivoval tyto po
zůstatky dávné kulturu slovanské, — »Železný mlat« ve Zbi- 
honí pommul a s oibliibou používal kamenného mlatu z mladší 
doby kamenné, jak jej nalezl vyobrazený ve Vocelově zname
nitém díle: »Grundzüge der boihmischen Alterthumskunde« 
(1845); Záboj bojuje bronzovým mečem, provázeijícim největší Vý 
rozkvět bronzu v »době bronzové«'~(Vocel, tab, III, č, 8); jako 
ozdobu užil kruh (Opuštěná, Záboj), více bronzové únětické 
hřivny, galský náramek (náčrt v Moderní galerii plen cizinců, 
dřevoryt Zbihoně, náčrt Záboje atd.), což všechno zřel Mánes 
v museu v Praze. Luděk, Čestmír, jinoch ve Zbihoni, Slovan 
v plenu cizinců jsou ozdobeni nádhernou sponou ze Želenic 
(bronz!), jeijíž obraz nalezl Mánes v Abnanaohu Libussa 1846.
Na Ce_stmírově přilbici4 ioužitý vzor je ozdoba popelnice z Vo- 
cela (tab. IV, č, 15), opasky hrdinů honosí se vzory bylanský- 
mi, Čestmírova suknice trojúhelníkovými vzory slezskými (Vo- 
cel, IV, 3), Tedy: Mánes sloučil nálezy z mladší doby kamenné, 
starší bronzové, mladší bronzové, starší železné, plně ovšem 
v zásadách a duchu tehdejších poměrů archeologicko-prehisto- 
rickýoh. Tehdejším nadšencům (M. Kalina z Jathesteinu, K, J. 
Biener z Bienenberka, Václav Krolmus, L. Rittersberg) nebyly 
a nemohly být známy podstatné zásady o časové a ethioké růz
nosti pravěkých nálezů. Na věcné nedostatky bádání stěžuje si 
Vocel v úvodu »Grundzüge«, U mnoho nálezů nebylo známo 
ani naleziště, nálezy byly činěny bez šetření vědeckého a také 
sbírka musejní i sbíťky soukromé byly velmi skromňoučké. 
Nedovedly se tehdy rozlišili nálezy časově, nevědělo se o své
rázu jednotlivých kultur pravěkých a jejich svědectví pro ur
čitou dobu, nebylo dělení na dobu kamennou, bronzovou a 
železnou. A lato nejasnost a neuvědomělost měla stvořit jas
nou a přesnou archeologii RKZ, vymykající se (úplně době 
kamenné i bronzové a závislou teprve na nálezech z posled
ních desetiletí (kovaná vědra, železný mlat) a jimi také teprve 
řádně osvětlenou. Archeologie RKZ je položena pouze do doby 
železné. Poněvadž děleni pravěku na dobu keimennou, bron
zovou a železnou, dělení správné avšak platné, poprvé roz
poznal a uvedl v život dánský archeolog Chr. Thomsen roku



1836, musily by R ibýti »padělány« teprve po tomto roce, hle- 
■dííme-li k evropským poměrům archeologickým, po roce 1866 
(Vocelovo dílo »Pravěk země České«, jehož zásadou je toto 
děleni poprvé pro země české), hledíme-li k poměrům českým, 

lifU lépe až po desetiletí 1880^90, kdy byla poprvé zjištěna 
I *r při výkopech u Jarohněvic »kovaná _jcědra« (Kytice) — že

lezné »mlaty« velkomoraviské (Záboj). Fr, Adámek,
JAN MÁCHAL (* 25. X, 1855 v Nov. Dvorech u Milevska, 

t  3, XI, 1939 v Praze.) (Prameny; Ndpis, Věstn., Páta-bibliogr., 
L F 1915, 399 jub, čl., Hankovy Písně (1918), Slovanské literatury 
I— ÎII 1922/29.) — Byl žák Miklosičův a Gebauerův, studoval 
bájesloví, filologii, literatury slovan., lidovou píseň a prosaic, 
tradice. Zachovával střízlivé a zdrženlivé zásady, důsledné 
stanovisko srovnávací a nedůvěru k smělým kombinacím ně
kterých badatelů. Zejména však od jeho učitelů zděděná ne- 
kritičnost k tomu, čím k naší znalosti staroslovan, národopisu 
přispívaijí Rukopisy, ochudila jeho »Nákres slovan bájesloví« 
(1891), Bájesloví slovanské (Svět. kn.) i »0 bohatýr. epose 
slovan,« (1894) o nejcennější hodnoty pro náš národ důležité. 
V »Slovan, literaturách« drží ještě »Hanka fecit« (!), Svobodu 
a Lindu! Máchal propadl témuž mámení jako L. Niederle a 
přemnoizí i dnešní histor. badatelé v tom, že na Rukopisech 
kritisuje ne to, co tam skutečně stojí, nýbrž to, co on tam vidí. 
A tak mu nezbývá než polopravdivé konstatování, že svéráz 
české lidové epiky nutno hledat ve formě a nikoli v motivech 
(ač to bez Rukopisů lze brát jen cum grano salis). Byv koneč
ně r, 1899 stržen také do ruikop. boje (Hank, ohlasy písni 
ruských, L, F, 1899 a Hank. Písně« 1918), osvědčil i on po 
způsobu ostatních »relistů« značnou kombinační schopnost, tak
že tyto jeho důvody ještě dnes pro mnohé jsou rozhodujícími. 
Avšak kdýby byl pokračoval paralelně s moderní obranou a 
uvedl materiál úplný, byl by musil, jak se později ukázalo, 
dojít ve svém rozboru k výsledkům diametrálně jiným, sou
hlasným s výsledky věd exaktních, V rukop, boji vedl si sluš
nou formou, Podepsal ovšem r. 1911 proti RKZ sběrací arch 
t. zv. »manifest sylvestrovský« na místě devatenáctém a r. 
1927 proti prof. Marešovi na osmnáctém. Posmrtné vzpomínky 
novin až na N, Pr, se vyhnuly jeho poměru k RKZ, Toliko v 
»Ces. Jihu« 23, 30. XII. 39 doc. J, B, Čapek míní, že Máchal 
vyslovil verdikt nad pravostí RK, dokázav prý Hankovu zá
vislost lyrických písní někde až doslova na zpěvnících Čulkova 
(1770) a Moskevském (1810). Avšak ani Máchal, ani Čapek 
neuvádí, z které předlohy čerpal Hanka pro zpěvy epické (I).

, — Obrana, zejména moderní, přinesla takové množství pa- 
Ä  J ralel jiných, že tento důkaz byl přiveden ad absurdum ne- 
V I hledě k tomu, že vědy exaktní vynesly pro pravost RKZ ver- 

^dikt poslední a nezvratný. T.—B,
FRANT. PASTRNEK — (* 4. X. 1853 v Kelči na Moravě, 

t  17, II. 1940 v Praze), český filolog, žák Miklosichův a Jagi- 
čův, dialektolog slovenského jazyka, byl nástupce Hattalův na 
Karlově universitě. Zabýval se církevní slovanštinou, cyrilo- 
methodějstvím. »Dějiny slovan. apoštclů Cyrila a Methoda« a 
»Tvarosloví jazyka slovanského« mají cenu trvalou. Spoluřídil 
»Listy filologické«, napsal mnoho odborných poijednání, recensí, 
životopisy, zejména Kopitara, Miklosioha, Jagiče, Kollára a 
různé bibliografie. Proti Rukopisům zvlášť nevystoupil, Po
depsal však oba proti rukopisné manifesty v r. 1911/27 a 
neopravil omyly filologické jasně prokázané starší i moderní 
obranou. B.

PRVNÍMU ZHUDEBNITELI RUKOPISŮ, V á c l a v u  
J a n u  T o m á š k o v i ,  věnovaly všechny české listy 
i rozhlas, vzpomínku dne 3, dubna 1940 při devadesátém vý
ročí jeho úmrtí. (* 17, IV. 1774, desku má na č. 15 v Tomášské 
ulici v Praze III.) Tento sikutečský rodák se stal hudebním 
skladatelem jen vlastní pílí. Začal pěstovat hudbu již ve svém 
rodišti, pak se učil 2 léta u řed. kůru Wolfa v Chrudimi a v. 
1787 se stal altistou u minoritů v Jihlavě, Na gymnasiu v Praze 
se v něm probouzí poiprvé skladatel. Přímo zijevením však bylo 
pro něho, když jednoho dne v divadle vyslechl Mozartova 
»Dona Juana«. Z té doby pochází »12 uherských tanců« pro 
klavír a několik jiných písní. Tomáškova »Lenora« učinila na 
hr. Buquoie tak mocný dojem, že vyzval Tomáška, aby k němu 
vstoupil do služby jako skladatel.

Český probuzenecký ruch si Tomášek velmi oblíbil. Tu se 
jeho umění proijevuje cele a výrazně. Tak vzniká hlavně r. 
1823 šest písní s dopr. klavíru, inspirovaných texty rukopisu 
Královédvorského. Ale již předtím byl Tomášek známý a slav
ný; vážil a oblíbil si jéj sám velký Goethe, A což teprve vy- 
ohovatelská činno-st tohoto průkopníka, předchůdce Skroupova 
a Smetanova! Čest prvním! —řtx—

K PARALLELÁM. Obratným hádáním dospěl prof. Titz 
v rozpravě o syčivých tatarských střelách nakonec k tvr
zení, že RK přece jen asi určitě bude podvržen, poněvadž 
o »stridor teil« a »stridens alis sagitta« už je řeč u starého 
Verg'ilia a odtamtud tedy to náš padělatel má. P. O. Zam- 
firescu (jehož současně prosíme, aby nám dopsal, viz »Lis
tárnu« min. čísla) ještě obratněji namítl, že Vergilius byl

ctěn ve středověku jako domnělý předpovidatel Mesiáše, 
a proto tento výraz mohl křesťanský básník Jaroslava znát 
z něho i ve středověku. Nabízíme prof. Titzovi nový typ,, 
a to výraz ve v. Jar. 177 »až noc temná konec bojem 
sdieše«, podle Sallustiova »Bellum Jugurthinum« kap. bO 
konec: denique utrimque proelium nox diremit. — Anebo 
v RK velice časté náznaky nárazů na štíty bojujících: 
což z Quinta Claudia Quadrigaria (zachovaného v úryvku 
u Gellia IX, 15): scutum scuto percussit. . .  iterum scutum 
scuto percu tit. . .  atque Hispanico (gladio) pectus liausit. 
Zároveň pěkný' příklad na střídání perfektu a présentu.

P f ' - ř t x -
PRED s t o  le t y  (1840) se v Talíně na Písečku narodil 

Jos. T r u h l á ř  (f 14. II. 1914 na Král. Vinohradech), své 
doby přední pěstitel studií o období českého humanismu, 
k nimž nacházel hojně materiálu v knihovně Klementina, 
pozdější veřejné a universitní, jejíž latinské (2856) i české 
(452) rukopisy zkatalogisoval. Odpůrcům Rukopisů poskytl 
svou zásobou paralel ze »Ztraceného ráje« a jiných spisů 
z doby kolem r. 1817 hned s počátku základnu, na které 
se později protirukopisné tažení zvrhlo v absurdní honič
ku za tímto druhem ušlechtilé zvěře, jíž však nebylo možno 
zabrániti, aby se nepožírala navzájem.

Ö U EDUARDA BASSE, »Čtení o roku osmačtyřicátém« se 
píše, že Hankovi pomáhal při podvržení Rukopisů básník 
V. A. Svoboda. Ed. Bass, známý spolupracovník »Lid. no
vin«, šíří podle známého zákona legendu, jak může. Le
gendy a výmysly se však zapomenou i se svými tvůrci, 
a zbude holá, střízlivá, reálně chemicky dokázaná pravost 
Rukopisů. —řtx—

LISTÁRNA REDAKCE. K svému článku o parallelách 
nám P. O. Zamfirescu poslal ještě tento dodatek:

ß'i'^nglicky překlad citované části z japonského klasického 
díla »TOSA NIKKI«, uveřejněný v Transactions of the Asiatic 
Society of Japan, vol. III, part II. zní podle W. G. Astona ná
sledovně;

»The moon was shining brightly when I reached my house 
and entered the gate, so that its condition was plainly to he 
seen. It was decayed and ruined beyond all description, — 
worse even that I had been told. The heart of the man in 
whose charge I left it was in an equally dilapidated condition. 
The fence between the two houses had been broken down, so 
that both seemed but one, and he appeared to have fulfilled 
his charge by looking in through the gaps. And yet I had 
supplied him, by every opportunity, with the means of keeping 
it in repair.

There was in one place something like a pond, where water 
had collected in a hollow, by the side of which grew a fir- 
tree. It had lost half its branches, and looked as if a thpusand 
years had passed during the five or six years of my absence. 
Younger trees had grown up round it, and the whole place was 
in a most neglectful condition, so that every one said that it 
was pitiful to see.«

Český překlad;
»Měsíc svítil jasně, když jsem dorazil ke isvému domu a 

vstoupil do brány, takže stav domu byl plně viditelný. Byl se
šlý a odrán, jak komu bylo vhod (že se to nedá popsali), — 
dokonče hůře, než mně bylo řečeno'. I srdce muže, ‘jehož ipéči 
jsem dům svěřil, bylo právě tak ve zpustlém stavu. Plot mezi 
oběma domy byl rozkraden (odtržen), že oba vypadaly jako 
jeden, a muž jak se zdá, plnil svoji povinnoist tím, že díval se 
na ně děrami. A přece jsem ho opatřil při každé příležitosti 
všemi prostředky, aby mohl dům opraviti.

Na jedno'm místě byl tam jakýsi rybník, kde se voda shro
mažďovala v prohlubině, po jejíž straně rostla jedle. Ztratila 
polovinu svých větví a vypadala, jako by tisíc let uplynulo za 
těch pět nebo šest let mé nepřítamnosti. Mladší stromy vy
rostly kolem ní a celé místo bylo v nejzanedbanějším stavu, 
že každý říkal, jak ten pohled bolí.«

Česká společnost rukopisná sdružuje přátele Rukopisů _- 
laiky i odborníky, pořádá přednášky a exkurse, spravuje 
Rukopisný fond pro další výzkum RKZ, podporuje vydá
vání spisů a vydává časopis, který zpravuje o poslednich 
rukopisných aktualitách. Příspěvky; zakládající člen 200 K 
jednou pro vždy, přispívající K 50.— činný K 20.—- (stud. 
K to.—) ročně. Stud. čiuuým členům může být příspěvek 
prominut. Zápisué K tO.— (stud. K 5.—).

PŘEDPLATNÉ »Zpráv České společnosti rukopisné« je 10 
korun. Členům se »Zprávy« zasílají zdarma. Uzávěrka příštího 
čísla »Zpráv« dne 1. srpna 1940.
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