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František Adámek:

Staroslovanský Velehrad.
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I.adem leží imiohé památky sloVanskáho dávnově
ku, ač to jsou stěžejiiií tloklady svérázu života, vysoké 
vyspělosti a vzdělanosti našich předků v době pohan
ské a v prvních <lobách slovanského křesťanství, — 
Bývalo a také ještě je pochylrováno o starobylém pů
vodu velkolepé památky ruského života, vzdělanosti 
a umění ve XII. století — »iSlově o pluku Igorově«, 
které zachycuje ještě mnoho z původní všeslovanské 
kultury (proto ty paralely!) a které, podolmě jako 
naše RKZ, je stále předmětem žhavého zájmu vědec
kého a uměleokého. Osudy zkoumání »Slova o pluku 
Igorově« jsou však šťastnější, než-lí u R. Ruská věda 
vynikajícím způsobem asvětlila kulturní, jazykovou, 
historickou a uměleckou podstatu »Slova«, které vše
obecně je proto považováno za vědecky přesně osvěd
čený a poznaný doklad národní ruské vzdělanosti. — 
U nás byly odstrkovány původní starobylé domácí 
prameny, přeceňovány pak prameny cizího původu 
nebo ducha. Proti cyrillo-metodějským legendám, pro
ti národně uvědomělému Kristiánovi, českému Slovanu 
rodem i srdcem, vzděláním latiníku, který ziial staro
slovanské počátky české vzdělanosti křesťanské, byl 
vyzdvihován Kosmas, Cech pouze rodem, vzděláním 
i srdcem cizinec, který dal přednost službě cizí před 
službou národu a při tom povýšeně zamlčel nejen nez
měrnou a zásadní důležitost, národní a mezinárodní 
iiosiKXst a význam kultury cyrillo-metodějské, ale i její 
samu existenci, která vysvítá z jiných krásných pra
menů. O staroslovanských legendách o Konstantinu 
a Metoději, vzniklých v okruhu jejich bezprostřední 
velkolepé činnosti, snažil se katolický dějepisec Sno
pek všemožně dotvrdit, že to jsou díla jakéhosi »zlost
ného schismatika« a nikoliv vzácná a nesmírně cenná 
díla přímých žáků Cyrilla a Metoděje, tedy věrný 
obraz poměrů doby a její kultury, jak skvěle dasvěd- 
čují nové objevy velkého o<lborníka, byzantologa-kně- 
ze Dr. Fr. Dvorníka. Osobitost, národní a mezinárodní 
závažnost úsvitu křesťanství u Slovanů českých (z té 
doby je Záboj v RK!) poznenáhlu osvětlují teprve 
výzkumy poslední doby, které zhodnotily také ojedi
nělé a neuznávané práce dřívějších badatelů o prvních 
dobách křesťanských u nás. Ještě nedávno volal vyni
kající průkopník nového poznání kultury slovansko- 
křesťanské po stránce jazykové, odpůrce R, dr. M. 
Weiagart: » . . . doba kvetu kultury česko-církevně-

slovanské je dosud zakopané dědictví . . . Ochuzuje
me se sami zbytečně . . .« (Svatováclavský sborník I.) 
Taktéž ve věci RKZ! — Ač jsme teprve v jitru pozná
ní, přece již vyvstává slavně skvělá národní, politická, 
kulturní a vojenská vyspělost českých Slovanů na úsvi
tě dějui, v němž leskne se nedoceněný ještě zápas du
chem i mečem o samobytnost kultury, rodného jazyka, 
rodné země. Již toto neúplné poznání, zbuťlované ne
stranně pouze na zjištěných skutečnostech, dotvrzuje, 
že duchovní podstata a hodnota R nemohla býti vlastně 
dříve plně pochopena a osvětlena. Bránilo tomu nedo
statečné poznání naší starobylé národní kultury a ži
vota. Proto R jevily se pramenem, který nebylo možno 
dobře zařadit do vývoje života a kultury našich dáv
ných předků. RZ a částečně i RK nesou pečeť cyrillo- 
metodějského dědictví a ryze slovanských poměrů 
českého pravěku; srovnány s naším jiynějším pozná
ním, jsou skvělou součástí vývoje naší národní dávné 
historie a kultury, ti o níž přesně zapadají. Pouze mi
mořádným (osolmostem našeho dřívějšího vědeckého 
světa (Šafařík) bylo dáno, aby na základě tehdy zná
mých národních pramenů a správného vědeckého po
znání, zapojily R do tohoto vývoje bez násilí, chápa
jíce zároveň drtivou sílu vstupu R do vědeckého ži
vota. Až česká rozhodující věda nastoupí, prosta před
sudků a malicherností, tvrdou a záslužnou cestu za 
dalším, úpkiějším poznáním slavného, krásného a nej
výš plodného údobí minulosti slovanské od dob pohan
ství až k západu slovanského křesťanství, dojde pozdě 
sice, ale přece, k poznání nesmírných průkazných 
hodnot RKZ.

Boje o »pravost« RKZ, starobylých památek na
šeho národního života, připomínají v .mnohém boje o ur
čení polohy a význam střediska říše Velkomoravské 
— Velehradu. Zrovna týmiž způsoby, jakými byli od
straňováni nepohodlní svědkové v boji o R (Pamět 
přibyslavská), byla odstraňována věrohodnost králov
ských listin z počátku 13. století, které svědčí, že na 
místě tehdejší »trhové vsi« Starého města u Uherské
ho Hradiště bylo »kdysi město Velehrad« (podle vy- 
kopávek dnes víme, že zde bylo lidnaté město v 9. a 
počátku 10. století). Posmívána byla tradice velehrad
ská, kladoucí velkomoravský Velehrad — »staré mě
sto Rostislavovo« annálů fuldských k roku 871 — v ta-
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to místa a která prý byla vylrudována za účely ryze 
zištnými. Nebyla brána vážně zpráva Dalimilova, že 
sv. (Metoděj byl arcibiskupem velebrad.ským, za padě
lek považován rukopis Hildegarda Hradištského, v 
němž je zápis k roku I0>0 o tom, že kníže Břetislav 
kostelu Spytihněvskému (na VelehradskuJ tehdy da
roval všeclina nadání, která patřila »kdysi kostelu 
Velehradskému, u něhož začalo křesťanství«. Nebylo 
dbáno jména »Velehrad« — veliký, hlavní hrad, vzpo
mínaného k druhé polovici 9. století Dalimilem, Živo
tem iSv. Václava, královskými listinami z počátku 15. 
století, ani jména Staré Město, Hradiště (místo slovan
ského hradu). Kristián, píšící svůj »Život sv. Václava 
a báby jeho Ludmily« pouze 100 let po mocném Sva
toplukovi, věděl ještě o poddanství Cech říši velkomo
ravské, o pokřtění knížete českého Bořivoje s družinou 
sv. Metodějem u Svatopluka na Moravě, jak také svěd
čí uiclálo.st na Velehraclé v kterémž »městě« (svědectvi 
vykopávek pro 9. století!!) podle staročeského »Života 
sv. Václava« byla »stolice a sláva moravského arci
biskupství« a kde pokřtění Bořivoje uuálo se v koste
le »PV. Víta«. Kostel sv. Víta opravdu stával na Sta
rém Městě až do konce 18. století. Těžko pak mohlo 
býu vereno mladším pramenům, na příklad legendě 
moravské, podle níž slavný Kostislav vystavěl na Ve
lehradě katedrální chrám ťaimy Marie (podle cyrdlo- 
meLoaeisaých pramenu byl opravdu Metodějův »sbor- 
ný« chrám zasvěcen Bohorodici), či breviáři z 15. sto
letí, který svědčí, že bvatopiuk určil, aby sídlo krá
lovské i Metodějovo bylo na Velehradě (také Kristián 
ví o jejich společném sídle). Velehradský val na Sta
rém Městě nebyl považován za val, nýbrž za skrojek 
horského hřbetu, runou lidskou netlaiutého. Dřívější 
staroměstské nálezy byly prohlašovány za daleko 
mlausi, ba hrbilo v »iNa valácn« byl prý z 301eté valný. 
Tak se stalo, že" pohrdali jsme vzácnými památkami 
a pusiOSiiO se uaie a date. Až teprve od roku 1924 byla 
veienradsnému kraji věnována po2Xjrnost a zásluhou 
vlosiniho objevitele archeologického Velehradu — ře
ditele Anionina Zelnitiuse a jeho spolupracovníků (ř. 
Hanák!, soustředěných dnes v Archeologickém spol
ku Starý Velehrad, dovídala se širší veřejnost o skvě
lých archeologických výzkumech, objevech a nálezech 
v místech starého Velehradu velkomoravského, které 
dosvědčují, že zde na Starém Městě, Uherském Hra
dišti s okolím byl v 9. století a počátku 10. století 
mocný, lidnatý a rozsáhlý hrad (opevněné místo),na je
hož opevnění ukazují místní názvy: »Na valách«, »Km
ity«, »Za starou přikopou«, »Palánek«. Na území sta
rého Velehradu bylo částečně prozkoumáno několik 
křesťanských již pohřebišť z 9. a počátku 10. století. 
Nejrozsáhlejší pohřebiště »Na valách« poskytlo téměř 
500 hrobů, je to však skrovná část pohřebiště velké 
rozlohy. Známé staroslovanské esovité záušnice určují 
nám toto i ostatní pohřebiště velehradská časově. Jsou 
velmi hojné již v polovici 10. století ve vyspělých tva
rech a v druhé polovici 10. století doprovázeny denáry 
Boleslavů. Ve velkém množství ozdob velehradských 
je pouze 5 esovitých záušnic, silných, zdobených, tedy 
nejstaršího tvaru, které dokazují, že v polovici 10. sto
letí se na pohřebišti »Na valách« již nepoohovávalo. 
Prozkoumána byla pouze malá část území starého Ve* 
lehradu a již zde má staroslovanská archeologie nesmír
né poklady a velké množství nálezů, které svou vě
deckou i hmotnou cenou vzbuzují prostě úžas a jsou 
mezníkem ve slovanské archeologii pravěké, významu 
všenárodního. Není možné zde zabývat se jednotlivýrni 
nálezy pro jejich množství. Ojedinělé je velké množ
ství zlatých a stříbrných ozdob (náušnice, závěsky, 
kulovité závěsy, čelenka, původu byzantského i orien

tálního. Z těchto byzantskýcli nálezů dlužno vzpoine- 
nouti nádherné čelenky z mužskélio kostrového hrobu- 
ve .Starém Městě.

Přední strana čelenky je zhotovena z bronze. Roz
dělena je svinutými drátky na pět polí, posetých drát- 
kovým filigránem, rubíny, topasy, granáty, zá.sazený- 
mi po byzantském způsobu v luzoučkých obrubách, fi
ligránem obtočených. Na rubu čelenky je vtlačen do 
stříbra ornament ze stylisovaných listů. Půda pod listv 
je zdrsněna mělkými vrypy, jaké ukazují i ostatní bv- 
zantské nálezy z českých zemí (závěsy ze Zákolan, Ža
loval. Čelenka jie u nás jedinečným nálezem.

Dalším skvělým byzantským nálezem velehrad
ským jsou ojedinělé zlaté lunicové náušnice z dívčího 
hrobu na Starém Městě, který poskytl vůbec poklad 
ozdob: kolem hlavy rozloženy byly 2 náušnice lunico: 
vé, dvě jiné náušnice byzantské. 2 zdobené závěsky; 
všechny tyto šperky jsou ze zlata: dále stříbrné dvě 
a dvě náušnice a dva závěsky a dvě perly vzorkované.
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Tyto nádherné náušnice ze zlata, zdobené filigrá- 
nem a řetízkovitými závčsky, jsou skutečnými uni
káty vůbec.

ny, kování, hřeby, kopí, železné mlaty, ostruhy, štíty 
a snad i meč. Západního původu jsou francké sekyry 
(hromadný nález). — Shodnost nebo podobnost nálezů 
nás poučuje, že šperky z Byzance dovážely se přes 
Balkán a Uhry a nebo přes jižní Rus (dílny na Černo- 
moří). Halič k Odře a odtud prastarou »jantarovou ce
stou« poříčím Moravy na Velehrad. Tyto nálezy do
tvrzují věrohodnost současných písemných pramenů 
(legeaidy, papežské listy), podle nichž mezi Moravou 
a Byzancí byly v 9. století vřelé a pevné styky kul
turní, politické a obchodní. — Rozsáhlá a nesmírně bo
hatá pohřebiště velehradská, množství nálezů velké 
uiměleoko-průmyslové ceny dokazují, že zde na Ve
lehradě musilo býti současně velmi lidnaté osídlení rá
zu městského s nejvyššími společenskými třídami a ta
ké mezinárodní styky (Byzanc). Nálezy velehradské jsou 
však také skvělým příkladem, jaká. nádhera vládla na 
staroslovanských knížecích sídlech. I knížecí Velehrad 
Rostislavův a Svatoplukův nad Moravou svítil zlatém, 
i staroslovanský Kijev (pozlacená vrata »Zlatyje vra
ta«) i »zlaté« sídlo Libušino nad stříbropěnnou Vlta
vou. — Nálezy velehradské, pamětníci slavných dob 
Rostislavových. .Svatoplukových, Konstantinových a 
Metodějských, doplňují jasně současné prameny o teh
dejší mezinárodní důležitosti Moravy a její vzdělano
sti; zde byly Slovainům dunajským (Uhry, Bulharsko 
a t. d.). Moravanům, Cechům, Polákům a Rusům »vy
loženy knihy« za Konstantina a Metoděje, (Nestor). — 
Značná část velehradských nálezů ukazuje na nůvod 
ze slovaiystvím tolik ovlivněné Byzance. Z Velehradu 
dostaly se pak tyto věci i do Cech. Když Sv. Metoděj, 
velký apoštol Slovanů, pokřtil knížete českého Boři-

Znamenitým nálezem je také staroslovanská ná
dobka. ozdobená črtami. Je ji výjimečnost pro slovan
skou kulturu v dávnověku zvýšila podstatně práce P. 
O. Zamfiresca. který v »Národní Výzvě« (6. 7., 20./7. 
1940) podal nové potěšující rozluštění těchto črt. Ná
pis je pksán 1 Otislabičným nerýmovaným veršem by
zantským. jako RZ a Poiičiter moje evangelie Konstau- 
tma —‘ presbytera z 10. století. V nápise loučí se za ro
dinu syn se svou pohřbenou moravskou matkou těmi
to slovy:

Znáš milou zesjíulou,
Miluši pilnou? Za ni lkám. 
za je ji němá ústa zdravím zemi.
Vys])i ,sc nejlíp do sytá. Milišo, 
já bych vylkal, máti nám milá, 
života sobě v Zélu černou.«

Kromě těchto neobvyklých ojedinělých nálezů po
skytla velehradská ))ohřebiště krásaié milodary ze zla
ta a stříbra v tak překvapujícím množství, že žádná 
jiná znamenitá pohřebiště moravská z 9. a 10. století 
(]arohňovice, Rybešovice. Předmostí) i česká (Žalov, 
Levý Hradec. Tetín. Bndeč, Libice) se velehradským 
množstvím i cenou nálezů vůbec ani nepřibližují; ba 
Velehrad uhajuje si velmi čestné místo v staroslovan
ské archeologii vůbec. J.sou to vesměs věci původem 
z Byzance a z Orientu. Z řeckých dílen dostaly se na 
Velehrad zlaté či pozlacené kulovité závěsy, mnohdy 
nádherně vzorované, stříbrné prsteny, zlaté, stříbrné, 
pozlacené, bronzové náušnice, čelenka, skvělé náhrrlel- 
níky z byzantských perel z různobarevného skla. achá
tu. Značné množství nálezů je také domácího původu. 
Je to část obyčejnějších šperků, nádoby, kovaná a 
dřevem ztužená vědra, srpy, křesadla. přezky, přesle štočky (5) z' archívu České společností Rukopisné.
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voje s družinou na Velehradě u Svatopluka, usadil 
tento Metodějovy kněze na Levém Hradci. Zlaté i jiné 
nálezy z Levého Hradce (Jírovo museum na Hanspaul- 
ce) řadí se svým původem i prací plně k velehradským 
nálezům. Za jímá vo je, že i šperky z míst, o inichž víme, 
že hýla sídly západní latinské vzdělanosti (Kristián 
o Budči), jsou téhož původu. — Překrásným byzcint- 
ským nálezem z Cech je stříbrná knížecí koruna, na
lezená v břehu řeky v Českých Budějovicích.

Radí se více k pracím dílen byzantských na pobře
ží Černého moře, odkud přes Kijev a Krakov vedla 
do Cech starobylá obchodní cesta (k roku 965 píše 
Ibrahim ibn Jakub, že do Prahy ^přicházejí z města 
Krakova Rusové a Slované se zbožím . . .«).

Nálezy velehradské, nejradostnější a nejcennější 
zjev ve staroslovanské archeologii za poslední deseti

letí, potvrzují částí nálezů byzanÍLského původu vyso
kou politickou vyspělost našich předků; dále vynika
jící nádheru staroslovanských sídel knížecích, kterou 
tušíme také z popisu Vyšehradu v RZ; jsou v souladu 
se současnými prameny skvělé \zdělanosti cyrillo-me- 
todějské, jejíž pečeť v jazýku, desetislabičném nerý
movaném verši byzantském nesou RZ i RK (Záboj). 
Nyní, kdy jsme v poznání cyrillo-metodějské kultury 
přece jen pokročili, jeví se nám tato jako základní 
a plně převládající složka politického, národního a 
kulturního života našich předků v 9. a 10. století. Cy- 
rillo-metodějská vzdělanost však byla plně přizpůso
bena slovanskému duchu a vlastně z něho též rostla 
k mohutné a obdivuhodné výši. Závislost RKZ na této 
kultuře je také příspěvek k poznání vnitřní podstaty 
R a podpořením jejich starobylosti a dobové věrnosti.

Karel T ř e s k á  :

K otázce glos v „Mater Verborum*'.

Jest na čase, osvětlili vzhledem k RKZ také otáz
ku 1. zv. krycích glos v Mater Verborum.

Již ve svém exkursu o Ev. sv. Jana mohli, jsme 
poukázali na jistý užitek, který obraně RKZ plyne z po
dobných — mírně řečeno — sporných památek z doby 
po nalezení RKZ.

Při hledání jejich původu a původce v nové době 
přicházela v úvahu vždy hlavně jen jediná osoba — 
a tato osoba bývá, zároveň podezírána z padělání RK 
a RZ.

Činnost, jaká se jeví ve všech od té doby za sporné 
prohlášených památkách krom RKZ, má své ustálené 
rysy: je totiž nesamostatná, zmohouc se pouze na kratší 
literární plody (PV, PrLib), glosy (MV), meziřádkové 
překlady (2 žalmy, EJ), a na EJ jsme obšírně ukázali 
(»Po stopách pravdy a podvodu«) methodu kontami
nace předloh a mechaničnost přejímání z nich, takže 
mluvnické rysy předloh zůstávají v produktu zacho
vány.

Z činnosti zmíněného původce oněch textů nabý
váme poučení o něm samém, o jeho psychologii, jeho 
methodě pracovní, jeho znalostech, po příp. neznalo
stech. Poohlédnouce se pak v kruhu osob v úvahu při
cházejících, můžeme pravděpodobnost dosavadních hy- 
pothes o původci sporného produku snížili nebo více 
opodstatniti.

Poslední bod jest pak závěrem našeho zkoumání 
vzhledem k RK a RZ.

K svému účelu užijeme seznamu glos MV od Ad. 
Paterý (jeho pojednání z CCM 1877, s. 120-130, 372-390. 
488-513, též v separátu), kde jsou zvlášť vypsány 
všecky glosy pravé a nepravé. Tu konstatoval Patera 
(sep. s. 29), že podvržené glosy jsou ponejvíce zkomo
leny z latinských slov původního textu MV, inkoust 
těchto glos se značně různí od původního písma, někdy 
je tuze černý, písmena jsou nesouměrně vtěsnána v pro
stor rasurou nabytý, mnohá písmena jsou nezdařilá, 
tedy to+éž, co pozoru jeme na rasurách a opravách v RK, 
Aby dojem z novějšího písma nebyl tak zarážející, 
přetřel původce glos i některé pravé glosy, a aby za
hladil stopu své národnosti, vepsal nově i glosy latin
ské a německé (ib. s. 30).

Ad. Patera uznal celou řadu českých glos MV za 
pravé (seznam sep. s. 15-28). Z nich se přímo nebo ne
přímo slovního pokladu RKZ dotýká (z celkového 
uočtu 328) těchto 40 glos (v abecedním pořádku):

bliskoía (blskota) fulgetra, lux, quae apparet ante 
tonitrum MV 123 b 29*)

hrana (= brány) 315 a 7 
hirdo (= brdo tkalc.) 176 c 6 
dře (dře) glubit, exooi-iat 134 c 39 
hrimota (hřmota) tonitruum 348 a 17 
0 c e  (jilce) gapulum helca 127 b 50 
giszskra (jiskra) scintilla 307 b 38 
iuh (juh) fabonius ventus qui grece zephirus vo- 

catur 109 a 27
kamen 347 b 19
katirce (katrče) gurgustia, cellida modica vel do- 

mus pauperis 137 b 33
kclada (kláda) cippus, stoch 49 c 30 
klazz (klas) spica 315 b 44 
cope (kopie) sparus, sper 473 b 28 
kirzno (krzno) mastriiga, vestis germanica ex pelli- 

culis ferarum 196 a 38 (viz ib. krušina mastruga, srv. 
střněm. kursem, Pelzwerk)**)

loDD (lov) venatus, iaith 361 c 10 
lucc (lúč) protaedae, facxdae de ligno pino 273 a 36, 

lucc taeda 338 b 26
luk arceolus, satelboge 18 c 10 
liiki (lýtky) suras 227 b 28
nu nu eia, properantium clamor, 90 b 49 (střjiěm.!) 
ocel ca libém, ferrum 39 a 40, kalibs ipsa Inateria 

165 c 14
odřeli (odřieti) glubere, eutom detrahere 134 c 38 
orr (oř) equus emissarius, qui mittitur ad iumenta 

100 a 11
paulaka (pavlaka) zomentum, zicha 383 b 1 (Mik- 

losich: pavlaka tectum, involúcrum; Dal.: pavlakú po- 
střieti)

pleci humerum, achsila 144 a 8 
rozhneuane '(rozhněván ie) offensio 228 b 49 
skriuanecz (skřivánec) caradrion, leracha 42 b 18 
sian tugurium, casula 355 c 7
zumrak (súmrak) orepusculum, hoc est inter lucem 

et tenebras, dubia lux, zwisenlichten 63 b 5
zroezt (svěsť) glos gloris, soror mariti 134 c 28, svést, 

neuesta, fratria vel fratrissa, fratris uxor vel uxoris 
soror 121 c 4 (Rozkoch. Hanka Zbír. 441 soera swyest, 
183 socrus swyest)

*) údaj znaičí: stránku, sloupec (a, b, c) a řádku v MV.
*’) glosy juh, krzno a vrátcě z tohoto seznamu hyly sice 

(podle Pajtery s, 28) novodobě přetaženy, ale Paterou uznány za 
původní.

110



Irest (írosť) harmido. caama vel sagitta 138 a 39, 
Irezt aruiido 400 c 33

lull (túl) pharetra, teca sagittaruin 252 c 18 
mlaziovice (vlašlovicč) hiruiido 141 b 31 
vratce (vrátcě) ,postící um, lateiis astíuin 261 c 19**) 
wzch<yd (vzchod) burra, stíoga 37 b 22 (Míkl. 

vschoď, anabasis, asceíisus)
zezhule (žezhule) cuculos aves a voce propria no- 

niiiianitujr 49 b 46.
Tyto glosy uvádíme jeii za účelean doltumeutáriiím, 

viz níže.
Glos v MV, jali známo, přibývalo ještě i po nale

zení, přírůstelc však jak se zdá, vznikl tím, že v Aelt. 
Denkmaler Palackého a Šafaříka r. 1840 nedopatřením 
některé byly vynechány. Aspoň Patera podotýká, že 
z domnělelio přírůstku glos počítá mezi pravé tři glo
sy ;(z nich žádná se netýká RKZ; jen nevěsta sub svěsí 
z glos zde uvedených 'V Aelt. D. není) — j.soii-li pravé, 
t. j. staré, musily v MV být již před 1840.

Některé z glos za pravé Paterou uznaných se při 
ohledání jevily novodobě přetřené (celkem 22, z nich 
se RKZ nepřímo týkají: juh, krzno, vrátcě).

Uvážíme-lií pozorování Páterovo (sep. str. 28), že 
české glosy MV podávají nejvíce slov z oboru přírodo
vědy, domácího hospodářství a řemesel, a srovnáme-li 
náš výtěžek. 35 hesel s 40 doklady, se .slovním pokla
dem RKZ, tu shledáme mezi nimi:

a) slova táž jako v RKZ, ale v MV v jiném význa
mu: brana, brdo. juh. luk, vzchod (5),

b) slova známá z RK, ale s jinými příponami: bl- 
skota, hhnota, kámen, lov, lúč, odřieti, pavlaka, skřivá- 
nec, súmrak. svěsí, vrátcě, žezhule (12),

c) slova pro pojmy, známé z RK, zde volaná jiná: 
katrče, Jiu jiu. rozhněváme (3),

d) slova táž jako v RK, jež, měl-li donuiělý falsá- 
tor MV v rukou už před 1817, spolu s oněmi, která 
jsme vyznačili kursivou sub b), mohla poskytnoutii mu 
určité poučení: dře, jilce, jiskra, kláda, klas, kopie, 
krzno, lýtky, octd, oř, pleci, stan, tresí, túl, vlaštovi- 
cě (13).

Slova sub a. b, c), jež v seznamu tvoří většinu, 
mohla domnělého původce (posito, sed non concesso. 
že měl MV před 1817) však zavést leda k tomu, aby 
RK a RZ po výrazové stránce vyipadaly zcela jinak. 
Ostabiích 13 sub <l) tvoří však výtěžek nadmíru nepa
trný, a o celé včei není třeba se dále šířiti, poněvadž 
o MV se děje první zmínka u Hanky až 1827 v CČM, 
s. 69-71.

Oaiěeh 13 slov sub d) tedy tvoří naopak bezúlionné 
doklady pro podporu •slovního pokladu RK a RZ. 
Z předcxhozích nás zajímají jen ty, které jsou vlastně 
doklady proti známým námitkám, a to glossa dře glu- 
bit 134 c 39 m. déře (ad zařve RZ) a rozhněváme of- 
fensio 228 b 49, což podle Gebauera má vždy znamenat 
reconciliatio (ad rozvaděm RZ). Poněvadž pravé do
klady z MV pocházejí z doby velmi staré (okolo 1200), 
jest cena těchto dvou slov pro RZ vysoká.

(Pokračování.)

D O K U M E N T Á R N Í  A R C H I V .
Bedřich Ř í h a :

Dopis Jacobs Grimma Pavlu Jos. Šafaříkovi o pravosti RZ.
Originál tohoto dopisu nalezl r. 1935 je 
den z mladých obránců, Ladislav Matou
šek v knihovně Národního Musea v k ra
bici RZ pod značkou 1 C b 1, č. 1, ačkoli 
r. 1908 nebylo známo, kde originál ten se

Er Wolgeboren

haben rnir durch ubersendung Ihres rverihvollen ge- 
schenkes eine grouse úberraschung und freude gemachl. 
Noch eh ich alles vielfach gelesen und durchsíudierl 
hábe saume ich nicht mit diesem bekenntnis. Ais mir 
das facsimile von Libussa in die augen fiel, mařen alle 
zmeifel gehoben, so eímas muss echl, kann nichl ge- 
fálscht sein. Stutzig machen durfle jeden die seltsame 
auffindung des bruchsiúcks. nachdem schon die Kó- 
niginhofer hs. abenteuerlich genug entdeckl morden 
mar, und dass auch ein minnelied von Wenzel an den 
lag kam, melches bestimmt schien einem alídeutschen 
gedicht die originalitát (nadepsáno nad škrtnuté slovo 
->>authenticitáU) zu rauben, náhrte oder sleigerte den 
verdacht. An der mater verborum halte ich nie gezmei- 
felt, hochslens mir móglich gedacht, dass einzelne ein- 
schaltungen gemagt morden seien. Doch jetzt mird durch 
Ihr verdienst hoffentlich alles niedergeschlagen und

*) Srv. Bci-iclit liber die Sectioneii-Versammhingen der 
kóniglicheii liohmischen Gesellschaft der Wissenschaften im 
Jahre 1840, 8. 2:

»Derselbc (t. j. P. Jos. Šafařík ve schůzi filologické 
sekce 29. října 1840) las ein Schreiben des Herm dr. J a c. 
G r i i n m  (dd. Kase), 10 Oct. 1840) vor, welches dieser Ge- 
lehrte aiis Anláss der ihm zugestandten Abhandlung »Die 
áltesten Denkmaler der bohmischen Sprache von P. J. Ša-

nalézá (viz August Sauer, Prager Deutsche 
Studien 1908, VIII, 1, 625). Uveřejňuji še 
svolením správy musejní knihovny dopis 
ten v originále i v českém překlade s dal
šími vývody.*)

V českém překladu zni dopis asi takto:

Vaše blahorodi

způsobilo mi zasláním Svého cenného daru (p. p.: totiž zaslánim 
knihy ^Die áltesten Denkmaler der bohmischen Sprachei., česky 
»Nejstarši památky české řeči« 1840) veliké překvapeni a ra
dost. Ještě než jsme to všestranně přečetl a prostudoval, ne. 
yáhám s tímto přiznáním. Jakmile mi facsimile Libuše (t. j. 
Libušina soudu, jak byl podle hlavního obsahu nazýván RZ až 
do Tomkova zjištěni jeho původu ze Zelené Hory u Nepomu
ka r. 1859, p. p.) padlo do očí, zmizelyi všechny pochybnosti,; něco 
takového musi býti pravé, nemůže býti paděláno. Právem každé
ho zarazilo podivné nalezeni toho zlomku, když již Králové
dvorský rukopis byl dosti dobrodružně objeven, a že také vyšla 
na denní světlo Milostná píseň Václavova, která zdála se býti 
určena k tomu, aby oloupila staroněmeckou báseň a jeji pů
vodnost (p. p.: nadepsáno v orig. nad škrtnutým y>autentičnost«), 
to živilo nebo stupňovalo podezření. Nikdy jsem nepochyboval 
o Mater Verborum, nejvýše jsem si myslil, že možná někdo se

fařík und F. Palackyc an ihn řichtete, und worin derselbe 
seine Meiniing dahin áusserte, dass er nunmehr, nach Ein- 
sicht des Fascimile von Libušas Gericht und nach deni 
Durchlesen der Abhandlung, von der Aechtheit des Frag
ments aufs vollkominenste ůberzeugt sei, und dass er an 
den Glossen der Mater Verborum eigentlich nie gezweifelt 
habe.í
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1̂

A

mit un^etrübler freude roolleti mir nun oortheile zie
hen aus den gesicherten denkrnälern. Ihre erläuierun- 
gen werden das meiste fast schon vorweg genommen 
haben. Schade dass Sie damit bei dem glossar etwas 
zurückhielten, doch steht Ihnen vielfache andere ge- 
legenheit offen.

Kopitar, denke ich, wird nunmehr nachgeben, und 
dann von beiden seiten aller groll bald vergessen seii .

Empfangen Sie meinen dank; ich bin mit voll
kommener hochachtung Ihr
Cassel 10 Oct. 1840.

ergebenster Jac. Grimm (m. pr.j.

Šafařík s Palackýin, jak známo, v »iDie ältasten 
Denkmäler« r. 1840 obhájili proti (Dobrovskému způso
bem definitivním autenticitn zejména Zelenohorského 
rukopisu. V (dopise ishora citovaném projevil Jakob 
Grimm s jejich důkazy plný souhlas. Aby čtenář sám 
poznal rozhodující závažnost tohoto vědeckého pře
svědčení nejpovolanějšího tehdy znalce rukopisů vůbec, 
vylíčíme tuto jeho životní dráhu a činnost podle běž
ných pramenů. Jakob Grimm (1785-1863), o 6 let mlad
ší než Václav Hanka, studoval (jako Hanka) práva od 
roku 1802 a to pod Savignym, jemuž pomáhal r. 1805 
V Paříži ve vědeckých pracích. Opisoval tam pro něho 
různé rukopisy. Již zde se v Grimmovi probudil zá
jem o staroněmecké básnictví. Téhož roku stal se G. 
v Kasiselu akcesistou válečného sekretariátu, r. 1808 
Jeromovým soukromým knihovníkem, r. 1809 audito
rem státní rady, jako legační tajemník zúčastnil se ví- 
deňiského ikongrcsu a z pruského příkazu požadoval po 
válkách za .svobodu z Paříže vrácení uloupených ně
meckých rukopisů. R. 1846 a 1847 řídil jako čestný 
předseda sjezdy germanistů.

Jeho hlavním cílem před r. 1817 hýly, jak se zdá, 
dějiny ístaroněmeckého básnictví. R. 1811 vydal jako 
první knihu »Ueber den altdentschen Meástergosang« 
(O staroněmeckém zpěvu mistrů pěvců), r. 1812-1814 
s ibratríím Wilhclmem dva svazky iZ-námých »Kinder- 
uaid Hausmärchon« (Dětské a domácí poliádky y  do 
r. 1890 vyšlo jich 39 vyd.) a r. 1812 spolu s bratrem 
Wilhelmem »Die beiden ältesten deutschen Gedichte« 
(obě nejistarší německé básně).*)

Vedle těchto dvou básní prospěl Grímm dějinám 
staroněmeckého básnictví vydáním knihy »Die Lieder 
der alten Edda« (Písně starší Eddy). Starší Eddu tvo
ří (zase uvádím jen to, co říkají běžné naučné zdroje) 
něco přes 30 písní, jejichž obsah z části náleží sever
ské mythologii a z části severským a německým hrdin
ským pověstem. (Starší Edda je poetická, kdežto ndadší 

, prosaická. Starší vznikla někdy mezi 1240 až 1250 a je 
pro severské bájesloví nejdůležitějším pramenem. Jed
notlivé písně pocházejí z různých dob (je to sborník 

A jako RK), žádná se však nedá posu.nouti před IX. sto- 
'letí. Nejmladší pocházejí z XII. století. Obě patří lite
ratuře istaroislandské. Jakob a Wilhelm Grimmové vy
dali jich r. 1815 třináct celkem o 2.174 tiskových řád
cích originální řeči podle příslušného rukopisu spolu

odvážil jednotlivých vsuvek. Však nyní VaÄ zásluhou bude, 
jak doufám, vše potlačeno, a nyni chceme s nezkalenou radosti 
těžili ze zachráněných památek. Z největší části téměř Vaše 
výklady asi již tomu předešly. Škoda, že při glosáři jste s tím 
byl trochu zdrženlivý, naskýtá se Vám však mnohá jiná přile- : 
žitost.

Kopitar, domnívám se, nyni se poddá, a potom brzy bude 
s obou stran všecka nevraživost zapomenuta.

Přijměte mé diky; jsem s dokonalou úctou -

Váš nejoddanějši

V Kasselu 10, října 1840. Jakob Grimm vl. r.

s německým překladem a mnoha poučnými vysvětliv
kami.

Rada Grimmových děl, razících nové dráhy, po
číná r. 1819 vydáním I. dílu jeho »Deusche Gramma
tik« (Německá mluvnice), jež založila historický jazy- 
kozpyt. V popředí Grimmova bádání stojí starší ně
mecký jazyk. I. díl mluvnice ukazuje J. Grimma jako 
znalce všech německých rukoipisů, jež vypočítává od 
pouhých gloss přes překlady a transkripce k pracím 
původním a dále k přetiskům oněch starých rukopisů, 
při čemž je nápadno, jak veliké množství rukopisů 
Grímm měl dokonce v opisech. Jeho znalosti se neome
zují pak jen na německé rukopisy.

Vyšel-li z úst takového znalce a Oídborníka shora 
citovaný výrok o pravosti RZ, je iiesporno, že každý 
poctivě smýšlející Cech rád se dovolal jeho kladného 
stanoviska. Učinil tak po Šafaříkovi ještě na příklad 
Julius Grégr r. 1886 ve své Obraně RKZ na str. 94. 
Vědělo se tedy tenkrát o existenci námi otištěného do
pisu velmi dobře. Na druhé straně však úsudek Grim- 
mův byl dosti nepříjemný pro odpůrce pravosti Ruko
pisů, aby byl potlačen. V O. N. S. ise nedočtete o něm 
ani :pod hesly Rukopisů, ani pod heslem Jakob Grimm, 
jež pro Slovník sepsal A. Kraus, mající tehdy za se- 
bou desetiletou rlocenturu germánských řeči.

PŘEHLED.
If̂  »0 ZKOUMÁNI STARÝCH RUKOPISŮ.« Článek v min. čísle 

pod tímto nadpisem uveřejněiný měl býti v podtitulu označen 
jako v ý t a h  z přednášky p. univ. prof. dr. V. Vojtěcha, ni
koli, což už sami P. T. čtenáři jistě z jeho poměrné krátkosti 
poznali, jako přednáška sama. Jinou nutnou formální úpravou 
jest změna 1. osoby v textu na 3. osobu. Na str. 102, ř. 3. shora 
jest vynechati čárku mezi slovy: Vojtěch Šafařík. Red.

CHVÁLYHODNÝ NOVINÁŘSKÝ VÝKON. Vrchol referentské 
pohotovosti a svědomitosti projevily začátkem ledna t. r. »Li
dové Noviny«, zařadivše do rubriky »Deseti nejzajímavějších 
z týdne« naši noticku z minulého čísla, jíž jsme napravili omyl, 
vzniklý v seznamu členských úmrtí zařazením jména p. univ. 
prof. Dra M. K. Snad se někdy dočkáme podobné pozornosti 
L. N. i vůči ostatnímu obsahu našich »Zpráv«, týkajícímu se 
průkazných výsledků přesného vědeckého bádání, zejména ehe. 
mického, o pravosti Rukopisů. Red.

NA VĚČNOST SE ODEBRAL známý český selfmademan Dl. 
-Ah. c. František K ř i ž í k .  Je jisto, že jeho badatelské, vyná- 

y  lezecké a průmyslově-průkopnické činnosti bude v českém 
světě hodně vzípomínáno. Činíme tak i my, snad větším práveni

*) Jsou to »Hildebrandslied« (Píseň o Hildebraiidovi) 
a »Das Weissenbrunner Gebet« (Modlitba Weissenbrunn- 
ská). Píseň o Hildenbrandovi je nejstarší zachovaný zlo
mek z německých pověstí o hrdinech, napsána byla asi 
v Vlil. staletí (bratří Gr. tvrdili — v IX:, ne-li v Vlil. st.) 
na vnější strany obalu latinského, nyní v Kasselu se na- 

. cházejícího rukopisu podle starší předlohy, konec schází. 
Jest zajímavou směsicí různých nářečních tvarů. Jakkoliv 

tedy krátká (53 v.), má ohromný literárně-historický 
význam jako jediná píseň, dochovaná z doby rozkvětu 
staroněmeckého zpěvu o hrdinech. Obsahuje v strohé a

úsečné baladické formě hovor vedený v tragickém pathosu 
před zápasem mezi nepoznaným otcem Hildebrandem a 
synem Hadubrandem. Obrazivost této drsné řeči chybí do
cela. Weissenbrunnská modlitba je rkp. kláštera ve 
Weissenbrunnu, který se podle bratří Grimmů zachoval 
mezi latinskými kusy. Má 106 slov v 21 řádkách a krom 
zkratky pro »enti« = und, i jednu zvláštní zkratku, kte
rouž Grimmové považují za zajímavý zbytek runové abe
cedy »Hagol«, což nejčastěji znamená »h«, někdy však 
také »ch«. Modlitbu kladli do konce VIII. nebo počátku
IX. století.
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hež jiní, neboť zesnulý sledoval zpovzdálí s celým srdcem naši 
kulturní činnost a přál jí, jsa v minulých letech také několikrát 
původcem většího daru, který České společnosti Rukopisné 
věnoval, nechtěje tehdy při své příslovečné skromnosti všech 
opravdu velkých lidí být za to veřejně jmenován. R,

VA*LNÁ H R O M A D A  Č E S K É  S P O L E č .  
N O S T I  R U K O P I S N É  bude se konati v pondělí 
dne 24, března 1941 v hotelu » B E R Á N E K «  na 
Král, Vinohradech o p ů l  o s m é  hodině večerní. 
Zvláštní pozvánky členům nebudou zaslány.

P, T. členstvo se prosí o účast co nejhojnějši.

/Ví Z Výboru'České společnosti rukopisné.

PŘEHLED UDÁLOSTÍ A ČASOPISECKÝCH ZPRÁV, (červe
nec-prosinec 1940 včetně),

V tomto období zmenšil se opět počet vědeckých polemik 
Články obrany přinášejí nové výzkumy, vynikají věcností a zna
lostí sporných otázek, — Nár. Výzva 6. VII. přináší paralelu 
Pekař-iMasaryk z Voříškových úvah »tJpadek a sláva českých 
dějin«. — P. O, Zamfirescu pojednává o runovém nápisu vele
hradském a pokračuje 20. Vil. — Nár. Výz. 13, VII. (dr, Zákrejs) 
satiricky uvažuje o vědě profesionální a amatérské, podobně 
20, VII. o hodnocení hodnot, — Míčkův spisek »Výtvarné dě
dictví Rukopisů« recensují; Nár. Nov. 20. VII, vidí v Mánesově 
díle o Rukopisech příležitost dáti tvar svým vlastním předsta
vám o krásném dávnověku, době bohatýrské, o lidech pro
stých, velkých v boji i milování. Ned. L. 21. VII. praví, že 
básně Rukopisů nebyly darem danajským, ale jablko sváru; 
v boji, který vznítily tříbily prý se charaktery, čistily ideje 
a upevňovala vůle. Byla prý to šalba, jež natropila mnoho 
zlého ve vědě, ale byla oživujícím dechem našemu umění. Lid. 
Nov. 4, IX. (z. d.) i když je prý otázka Rukopisů vyřízena, 
neupírá to nic na umělecké ceně dílům, které se z R-ů inspiro
valy. Týž list 25. VIII, soudí, že Míčko odhalil díla, která se 
pcd vlivem rukopisné tradice inspirovala. Dle Nár. Pr. 25. IX. 
žádné dílo básnické nevzbudilo tak mocný ohlas v literatuře 
jako RKZ — tato literární fikce! Čes, Sl. 26, IX. sioudí, že prý 
sami obránci sráželi umělecký rozlet Mánesův, Alešův a Mysl- 
bekův, kteří se R-y, domnělým národním paladiem inspirovali; 
chtěla prý tomu jakási kletba. — V Nár, Výz. 27. VII, uvažuje 
P. O, Zamf. o datování Veles-turského nápisu a dr. Zákr. hu
morně rozebírá omylnost a pýchu historiků. — Šedesátin dr. 
Vlád. Zákrejse (31. VIL), jeho obsáhlé činnosti odborné, lite
rární a badatelské vzpomínají: Vinohr. L. 20, VIL, Pol, L. 23.
VII. ,*’Nár. L. a Nár. Pol. 30. VIL, dále 31. VIL; Nár. Pol„ Nár. 
btř., Pol, L., Lid. Nov., Pol. Lid, L., 1. VIII. Expres, Venkov, 
Osv. L. a Zprávy č, 8/9. — Svob. občan (Slaný) 2, VIII. pova
žuje Král, Dvůr za město rozkvětu, má Hankovo divadlo, je 
hrdo na r, 1817 a památka V, Hanky je tam v úctě. — V Nár. 
Výz. 3. VIII, oceňuje dr, Zákr. význam Zamfir. bádání Veles- 
turského. — Osv. L. v seriálu článků dr. Zákrejse 3., 10,, 17., 
24,, 31. VIII. opravuje nesprávný názor dr. Birnbaumové na 
Libuši a předvádí 1.) Libuši starých zpěvů, 2.) Libuši Křišta- 
novu, Kosmovu, Dalimilovu a Hájkovu, Týž v Nár, Výz, 24.
VIII. odmítá domněnku F. M. Bartoše, že ji Kosmas vytvo
řil. — Sedmdesátiny hfctorika dr. J. V, Šimáka 15. VIII. připo
mínají všechny denní i některé krajin, časopisy bez narážek 
na jeho negativní poměr k RKZ. (Š, podepsal oba protirukop. 
manifesty p. p.) — V Nár. Výz. 31. VIII, dr, Zákr. opřen o nove 
výzkumy vyvrací Šimákův omyl s Hrubou Skálou. — Več, Čes. 
Sl, 10, VIII, snaží se oitřásti pravostí RZ z vykopávek hradu 
Klenové. Hanka prý našel někde záznam o Libušině soudu, 
Linda mu k tomu přibásnil Klena, potomka Tetvy Popelová. 
Tyto nesmysly opravuje v Nár. Výz. 17. VIII, prof, Vrzalík. 
Tamže Zamf. posuzuje zhoubné následky realistic, vědec, po- 
sitivismu pro českou vědu a starobylé památky. Fr. Pavlíček 
odsuzuje soustavné tupení památky Hankovy spis. Ant, Vese
lým, zejména v jeho spisku »České krajiny«. — Dle Lid. Nov.
3. X. (M, V.) čes. literatura zestárla o 200 let, RKZ jsou prý 
překonány uznáním starosl. legend (Leg. Sv. Ludmily, Vosto- 
kovská a j.) Místo Kosmy jsme prý u let 925-940, — V Lid. 
Nov. 9. IX, soudí Fr. Trávníček, že RKZ přestaly být prame
nem vzdělanosti i když z nich písemnictví jazykově čerpalo.— 
Ve Venk. 8. IX. Mil. Hýsek považuje píseň lidovou i umělou 
za součást našeho obrození. V RK zpíval Záboj, v Lindově »Zá
ři« pohanští předkové. Tyl, Jirásek, Kosmák líčí oblibu písně 
lidové, ani před jménem Hanka nemáme prý oči zavírati. — 
Ned, L. 8. IX. soudí že Dvůr Král. Hankovým nálezem RK se 
stal proslulým. Boj o tento literární klenot ať pravý, nebo 
podvrh byl zbytečný, jeho literární hodnota se tím nezmenši
la. — Sedmdesátiny (20. IX.) archeologa dr. Lub, Niederla 
oslavily všechny denní listy a Fr, Adámek v Nár. Výz, 12. X. 
Na adresu RKZ píší 20. IX. Nár. L,, že N. oprostil jednou pro 
vždy archeol. vědu od romantických základů. (N. nenapsal 
spisu contra RKZ ale podepsal oba manifesty p, p.). — V Nár.

Stf. 22, IX, (R, Bakalář) oživuje postavu Lumíra z RK. — Ve 
Vinohr. L, 28. IX. (J. Mirovická) líčí svůj estetický zážitek 
při ponoření se do Alešova vydání RKZ. — Dle Nár, Výz. 5.
X. (Zamf.) prozradil se Kosmas, že čerpal r. 1110 z RZ. — 
S touto hypotésiou souhlasí v Lid. L. 27. X. J. Sv, Hr. — List 
mladých N. S, 14, X. mini, že boj a RKZ se dál ve jménu šo. 
vinismu a pokřivil názor na hist, minulost čes. národa. — Nár, 
Výz, 19, X, vzpomíná 83. narozenin prof. Fr. Mareše a komen
tuje úmrtí (18. IX.) zasloužilého badatele v archeol, slovanské 
Davorina Žunkoviče. — V Nár. Výz. 26. X. pojednává P. O. 
Zamf o nejstarším runovém nápisu na Moravě. Nár. Pol. 30. 
X. (-jbr-) tento nález objasňuje a poněkud doplňuje. — V Osv, 
L. (DRZ) 26, X., 2., 9., 16., 23. XI, vychází seriál »Hradec Král. 
v době Libušině. — Expr, 30, X. vytýká čes. veřejnosti nevší- 
mavost k Hankovu hrobu. Nár, Výz, 16, XI. uvádí, že oň pe
čuje Svatobor. —■ Ned. L. 3. XI. vzpomíná V. Hanky. — Od 2.
X. otiskuje Nár, Výz, na pokrač. Fr. Tučného »Kaipitoly z při. 
tomnosti do minulosti«, dokazující úpadek tvůrčích sil národa 
jako důsledek duchovního úpadku. Nár, Výz. 2. XI. (P, O. 
Zamf.) píše o pravěkém runovém nápisu v Doudlebsku. — Táž 
uveřejňuje zpěv Jaroslava z RK (novočesky) a studii arch. Ant. 
Svobody o lokalisaci boje hostýnského na Chlumu. Tuto thesi 
odmítá v Nár. Výz. 21. XII. iprof, Vrzalík a trvá na původní 
lokalisaci bojů křesťanů na Sv, Hostýně, Téhož názoru je Fr, 
Adámek ve »Zprávách« č. 10. Tamže souhlasí se Svobodou zn, 
J. J. pokud ovšem jen dějiště se týče, žádá ale správný vý
klad místních jmén a dr, J, Karlík podává výklad verše »Ta- 
taré se hnuchu v pravú stranu . . ,«, — Dle Mladobol. L. 27.
XI. na tamní výstavě Mánesově považovány jsou jeho illustra-
ce k RKZ za další vrchol jeho umělecké tvorby. — Při úmrti 
klas, fil. dr. Fr, Groha ocenil jeho záslužnou činnost veške- 
ren denní tisk i Nár. Výz. Podepsal oba manifesty, ale vě
decky contra R se neuplatnil, — Památky 60 1 smrti filol. prof. 
Ant, Vaška 13. XIL, odpůrce RKZ, využito bylo k nesprávným 
poznámkám: Večer míní, měl prý mnoho odpůrců, ale pozdější 
badatelé prý ho obhájili. Dle Nár. Pol. 2. XIL podlomil prý spoi 
o RKZ Vaškovo zdraví. Fr. Trávníček v Lid. Nov, 13. XIL vyta
huje znovu^ na světlo Vaškovy námitky, starou i moderní obra
nou dávno vyvrácené. — Dle Lid, Nov. 16, XII, vysvítá z do
pisů rus. učence Srezněvského Erbenovi, že i Hanka byl 
onoho učitelem a průvodcem Prahou. — Dle Nár. Pol, 19, XIL 
viděl Havlíček v Moskvě u Bodjanského na. stole RK a spisy 
čes. učenců doby obnozenské. — Ve Vlaj. 24. XIL líčí L, Ma
toušek stav vykopávek na místě hrobu Jaroslava ze Šternber
ka. — Ve vánoiční anketě Ned, L. 25, XII. uvádí prof, Ferd. 
Strejček, literár. hist, jak na něho hnusně působilo v 1. 80-90- 
tých, »kácení model«. Snažil se to  napravit, ale nepřineslo mu 
to přízně »obrazoborců«. — V tomto období vyšlo čís. 8/9 a 10 
»Zpráv«. — Malé lokálky neuvádíme. Prosíme o zasílání ^ rá v  
o RKZ ve venkov, listech, - B -

František Adámek; KAMENNÁ ZBRAŇ V »HILDEBRAND- 
LIED. Prehistorik dr. Josef Skutil, správce pravěkého oddělení 
Moravského zemského musea v Brně, napsal známé obšírně 
pojednání ve »Vědě a životě« (1939, VI, 3), v němž předložil 
veřejnosti hlavní »vnitřní protirukopisná svědectví neposlední
ho významu«. Mezi stěžejní »vážné argumenty protirukopisné« 
počítal dr. Skutil několik »krutých anachronických nedopatře
ní«, jichž se prý předpokládaný autor RK dopustil na počátku 
19, století. Obsáhleji odpověděl jsem na vývody dra Skutila již 
ve »Zprávách České společnosti rukopisné« (1940. II, 5), dnes 
pouze podávám ještě kratičký doplněk. Podle detailního »roz
boru zbraní RK« dospěl dr, Skutil k tomuto vědeckému »pře
svědčení«: »Měl-lí na mysli, jak jsem přesvědčen, autor RKZ 
mlaty kamenné . . . pak mu touto výzbrojí , . . vznikl ne- 
mtožHý anachronismus, který však nevadil starožitníkovi po- 
čátku minulého století«. Jinými slovy; několik tisíciletí starší
mi kamennými mlaty (mladší doba kamenná) vyzbrojil autor 
RK »Záboje« v době knížecí, což prehistoricky odpovídá ar
cheologickým poměrům na počátku minulého století, kdy neby
lo nic známo o čistě neolitickém původu kamenných mlatů. 
Uvedl jsem tehdy, že kdyby slova dra Skutila byla vědeckým 
důkazem, nikoliv pouze přesvědčením, byl by osud RKZ zpe
četěn v jejich neprospěch a zároveň bychom museli přiznat 
novodobý původ »Alexandreidy« a »Dalimilovy kroniky«, po
něvadž si jejich skladatelé musili výslovně uvedené »mlaty« 
také představovat »kamenné«, čímž jim vznikl »nemožný ana
chronismus«, — Právě mlaty ukazují však příinio skvěle na 
jistou, průhlednou a plně usvědčující archeologicko-prehisto- 
rickou podstatu R. V R připomínají se pouze »mlaty«, nikdy 
kamenné, ba podstatný příspěvek k archeologii R je »železný 
mlat« ve Zbihoní, který zásadně vyvrací »přesvědčeni« dra 
Skutila, že autor R měl na mysli mlaty kamenné. Kdyby v R 
byly uvedeny výslovné mlaty kamenné, bylo by to dostateč
ným důkazem jejich novodobého původu, poněvadž nynější 
jasná pravěká archeologie českých zemí naprosto výlučuje 
válečné používání kamenných mlatů neolitických v české době 
knížecí, v níž vznikl Záboj. Důkazem jasné, usvědčující a sa-



mostatné archeologie R, osvětlené dokonale teprve výzkumy 
posledních desetiletí (Velehrad), je archeologie staré památky 
germánského písemnictví, hrdinské » H i l d e b r a n d l i e d « ,  
kdo je také uvedeno;

»DO STOPTUN TO ŠAMANE STAINBORTA HLUDUN«,
(Da schreiten sie zusamen die Steinbarten ertönen; překlad 
z díla dra M. Kříže; Kůlna a Kostelík, Brno 1889).

Steinborte znamená doslovné sekyru kamennou. Podle »pře
svědčení« dra Skutila byla by »Hildebrandlied« také padělána 
na počátku 19. století poněvadž výzbrojí kamennými mlaty za 
Odoakra vznikl autoru »Hildebrandlied« »nemožný amachro- 
nismus, který však nevadil starožitníkovi počátku minulého 
století«, V baltických krajinách, kamž zasahovaly archeologické 
poměry severních a severozápadních Germánů, odlišné od po
měrů českých, užívalo se však kamenných nástrojů až do XII. 
století po Kristu; podle »Ingltnga-Sage« vítězili Estonci v VI. 
století po Kristu kamennými zbraněmi (dle Gewingka; »Das 
Steinälter der Ostseeprovinzen«, 1865.) Jsou tedy kamenné 
zbraně v »Hildebrandlied« v souladu s archeologií germánskou, 
mlaty v RK pak v souladu s archeologií zemí českých, »Pře
svědčení« dra Skutila změnilo se tedy v bezvadný důkaz sta
robylosti RK,

^  fíOSTÝNEC, K citované v min, čísle domněnce arch, Svobo- 
y/ dy, že »řlostajnóv« není dnešní tlositýn, poněvadž z onoho by 

dnes povstalo »Hostýnec«. n. »Hostejnec«, dodává nám p. Ing. 
J. Jindra, že nalezl v bušilových písních na str. 797 nejasné 
slovo hostýnec: Ty půjdeš cestú a já hostýncem, ty budeš 
pamnú a já mládencem. — Sotva to může znamenali »hostinec«; 
podle smyslu by to mohla býti »necesta«, anebo velmi staro- 
oylý jazykový pozůstatek »gostinného putu«, kupecké cesty 
podle F. Adámka (smysl písně; Ty půjdeš jednou cestou a ja 
jinou). R.

M QUAND MÉME, Jubilejní vydání RKZ z r, 1936, vydané ná- 
^  kladem Rukopisného fondu vědeckého a prací JUUr, Jana 

Karlíka a Vojtěcha Seykory uvádí na str, 11. mezi nedoložený- 
^ ( • 1  mi slovy také opěty z básní Záboj. Jak jsem se přesvědčil, 

uvádí se toto slovo za nedoložené neprávem. Už Jungmann 
uvádí ve svém Slovníku několik dokladů ze staré literatury. 
Doklady ty jsou pod heslem opět. Pro doplnění oznamuji že se 
slovo opěty často vyskytuje v Pamětech Mikuláše Dačického 
z Heslová které vydal dr, Ant. Rezek ve dvou svazcích roku 
1878 a 1880; najdeme je v obou svazcích. Na dotvrzení toho 
uvádím aspoň jeden doklad místo mnohých. L. 1402, V první 
středu v postě jat jest o p ě t y  týž král (Václav IV.) a vezen 
jest do Rakous do vězení, [Sv. I. z r. 1878, str, 11 (nahoře),)

Pro sledování názvů vojenských, o něž byl během sporů 
o RKZ zájem, uvádím, že se v týchž pamětech vyskytuje zmin- 
ka o desátníkovi. V úvodě na str. XXIV čteme o Mikulášovi 

*** z Práchňan, že »jakožto starší nad erckauféři vypravil s Janem 
Melhauzským 1 desátníka, 14 pěších a 3 jízdné« proH Turkům.

Ve smyslu nevojenském nacházím slovo desátník vedle slova 
padesátník. Prof, ,P, Vacek uvádí na str, 132 Dějin města Nové 
Strašécí (z r. 1930), že r. 1652 byli zvoleni noví funkcionáři, 
mezi nimiž i padesátník a dva desátníci, všiichni z měšťanstva. 
Již v Mater Verb. (1202) ovšem je glesa; dezzetnici decuriones. 
Paterou 1877 uznaná za pravou. Leopold Zubr,

DNE 20, LEDNA T. R, PŘEDNÁŠEL v Čes. spol. rukopisné 
p, Fr. Adámek, člen archeologického sboru pro průzkum Mo
ravy, na thema »Archeologie a Rukopisy«. Toto thema přilá
kali četnou návštěvu z řad členstva, jež se zájmem vyslechlo 
Adámkem rozvinutý obraz kulturní minulosti, provázený množ
stvím diapositivů, - řtx -

d LOKAUSACE »JAROSLAVA«, Na podzim m. r, vystoupil 
^  (článkem v týd. »Nár, Výzva«) p. arch, Ant. Svoboda se svým 

výsledkem kritiky oněch částí eposu o »Jaroslavovi« z RK. 
které líčí bitvu s Tatary na sv, Hostýně. Jeho důvody pro 
novou lokalisaci byly tyto; 1. tažéní Tatarů až k Hostýnu, 
a po svedení boje s obleženými zas k Olomouci nazpět, je nesmy
slné. 2. Krajina hostýnská líčení v RK neodpovídá. 3, Všecky 
prameny se shodují v tom, že se bojovalo jen u Olomouce. 
i. Poněvadž se v básni mluví při t, zv. události hostýnské 
o »Chlumu«, hledá S. tento Chlum v blízkosti svého rodiště, 
jižně od Olomouce, kde je »Chlum« mezi vesnicemi Hostkovi- 
cemí a Týncem; z toho Chlumu pocházeli Šternberkové. Hra
diště na tomto Chlumu bylo tehdy podle p. S. zváno Hostaj- 
nóv, čehož stopy jsou dosud v obou míst, názvech — Hostko- 
Vice a Týnec,

Nemluvíme-li již o neudržitelných výkladech filologického 
rázu, jakými jsou naposledy uvedené z vývodů p, S-ových, 
zarazí nás ještě jedna věc; naprostý nedostatek archeologické
ho potvrzení hypothesy o domnělém Hostajnově na Chlumu, 
podle RK i podle jiných pramenů musila tam aspoň od 13. sto
letí být kaple, na Chlumu však stojí kaple nová bez historie, 
z doby nedávné. Je ostatně dosti znám duševní pochod, při 
němž si, čtouce nějakou knihu, bezděky její děj umísťujeme do

míst, která dobře známe, zejména, která jsme v dětském věku 
nesčetněkrát prolezli, a to se patrně stalo i p. S.

Jeden z příspěvků, které jsme v min. čísle k tomuto thematu 
otiskli (J. JJ, posuzoval S-ovy vývody jen filologicky a zhola 
odmítl domněnku, že Hostýn je mechanická sloučenina podle 
typu na př. kol-choz, přiznal pouze teoreticky, že vinou opiso- 
vače mohlo se podivné jméno Hostajnóv (tvar přisvojovací) 
octnout v textu místo — třeba — Hostkóv Tajn, zvláště když 
známá tradice již dlouho boje s Tatary spojovala s horou Hostýn.

Za to dlouholetý pracovník v této otázce, archeolog Fr, 
Adáiňek v každém směru S-ovu thesi důvodné odmítl, a ne
zbývá. než P, T, čtenáře odkázati k předešlému číslu, kde 
najde důvody de extenso, jakož i k předešlým Adámkovým vy
jádřením v našich »Zprávách« -o téže yěcL

Zdá se skutečně, že jako veškeré námitky proti Rukopisům 
jsou, jak se nakonec objeví, pouhou konstrukcí, tak i these 
S-ova, postavená na základě autoptického obrazu krajiny u 
Chlumu, a přecházející bez jediného slůvka vyrovnání mlčky 
(což také Adámek správně vytkl) veškerou dosud vykonanou 
badatelskou práci, ztroskotalá. Jest však zapotřebí letos v ju
bilejním 700. roce slavného českého vítězství nad Tatary pro- 
vésti již řádné shrnutí všeho, co o této události víme. K, T,

II ť ř i  prohlídce smíchovského archivu »Lešehradeum«*) přihlá- - 
sil se nám k spolupráci jeho ředitel a zakladatel Mistr Ema
nuel Lešetický, šl, z Lešehradu, český básník, spisovatel a pře- 
kladatel, který se plně staví za věc obou Rukopisů. K rozhod
nutí vedlo ho vlastní studium věci a zejména znalost starých 

tis tin  z téže doby, do které se oba Rukopisy kladou, jichž je 
ojně chováno i v tomto vysoce cenném a zajímavém — a také 

pro věc rukopisů vysoce důležitém — archivu, který je sku
tečnou ozdobou sběratelské péče jako výsledek mnohaleté 
práce obětavého sběratele Mistra Lešehrada. - Ey. -

VYCHÁZKY PO STARÉ A NOVÉ PRAZE,
Vycházkový odbor naši Společnosti navštěvuje v poslední 

době pro zpestření pořadu nejen památnosti staré Prahy, nýbrž 
i zajímavosti Prahy nové. Od posledni vycházky, která zde 
byla zaznamenána, navštívili jsme tyto další památnosti a za
jímavosti;

8, prosince 1940: býv. klášter sv, Anny (Haasova tiskárna), 
dům s Keplerovou hvězdárnou, Pachtovský palác, dům Kato., 
lických tovaryšů u Zeleného kloboučku s museem památek na 
americké Čechy.

15, prosince: Emauzský klášter s výstavkou paramentů, 
kvadraturou a oběma chrámy, pak Botanickou zahradou na Slupl, '

22. prosince: Františkánský klášter s chr. Matky Boží Sněžné, 
kaplemi, refektářem, zahradou a ostatními památnostmi, pak 
museum Husova domu,

29. prosince: Dům Palackého a Riegra s museem, kde podal ; 
výklad o jednotlivých památkách správce musea. Zároveň: 
bylo vzpomenuto básníka V, Hálka, který zemřel v sousedním 
domě. Účastníci, již sí neprohlédli minulé neděle museum Hu
sova domu, navštívili i toto,

5. ledna 1941: Smetanovo museum, chrám sv. Klimenta' 
s výkl. řeckokatol. duchovního správce, Karlovy lázně (výklad 
techn. stránky p. strojmistr),

12, ledna 1941: Ústřední požární stanice (výklad p. veliL i 
Vesecký) a lékařské museum v Lékařském domě (výklad p.; 
dr, Palivec),

19, ledna 1941: chrám sv, Jindřicha a Kunhuty, pak pražská > 
bursa pro zboží a cenné papíry a hostinské a hotelové museum < 
(výkl, p, řed. Smetana),

26, L: měst. odborná škola pro žen. povoláni, mýtnice na \ 
Výtoni, chrám zvěstování P. Marie na Trávníčku.

2, IL: reálka v Ječné ul„ Michnův letohrádek Amerika, me-̂  
todistická modlitebna.

9, IL: Lešehradeum, literárně-historický archiv.
16, IL dům Českého srdce, YWCA (nyní dům Křest, sdruž, 

čes. žen). Mariánský ústav,
22, II,: Chrám Matky Boží před Týnem, Pražská městská^ 

pojišťo'vna. Paulánský klášter, Salvátorský chrám, dům U čer-T 
vené lišky.

Další vycházky budou zaznamenány v příštím čísle. Jsou ; 
pořádány každé neděle o 15. hod. Bližší v nedělním neb sobot,; 
tisku (Več, Nár, Listy) a zejména v Ned, Nár, Politice, rubrika - 
»vycházky«. Na shledanou! V, Seykora.

p ř e d p l a t n é  »Zpráv České společnosti rukopisné« je
10 korun. Člemlm se »Zprávy« zasílají zdarma.

Uzávěrka příštího čísla »Zpráv« 1. května 1941.

*) Lešehradeum, Praha-Smíchov. Na Doubkové 8, stanice
trolejbusu »W« »Santoška«, je přístupno každou neděli od 10-12
hodin.
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