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Nové objevy v  oboru starožitností slovanských 
a jejich poměr k Rukopisům,.

Důsledky těžkých dob německé okupace vychýlily dosavadní za
měření naší tvůrčí osobnosti z kolejí vžitých zvyklostí také v  otáz
kách původu, vývoje Slovanstva, jeho hmotné kultury i duchovní osvě
ty a starobylosti slovanského osídlení v českých zemích. V poslední 
době došlo v naší vědě archeologicko-prehistorické a národopisné k 
novým objevům, které podstatně mění celkově i v podrobnostech ten 
obraz slovanského osídlení a kultury u nás, který byl v  základě vy
tvořen a ovlivněn bojem proti starobylosti RZK za posledních 60 let. 
Obrana R, která už od dob Jungmanna, Šafaříka a Palackého byla si 
vědoma rozhodujícího, jedinečného svědectví R pro poznání staroslo
vanského života a kultury v českých zemích, vítá každou upřímnou sna
hu po zdravém přerodu dosavadní orientace ve smyslu ryzí věcnosti 
a domácích tradic ; přirozeně, že svůj ^římo živelný zájem upíná pře
devším k^rozluštění otázky staří původního slovanského osídlení na- 
šioh^zemí, charakteru geho vývoje v období^ do něhož se historicky 
hlásí RZ a nejstarší písně RK a dále ke konečnému rozjasnění v  sou
boru záhad předkřestanské slovanské kultury* Dosavadní stanovisko 
historických a archeologických vědních disciplinj ovlivněné a na 
scestí svedené už v zálcladě duchem protirukopisnych bojů, bylo totiž 
v těchto ̂ stěžejních osnovách, v naprostém rozporu s duchovní stavbou 
RZK,zejména s jejich svědectvím o svébytné hmotné kultuře a vysoké . 
duchovní osvětě starých českých Slovanu,

Obraz všeobecně uplatňovaného mínění o slovanskosti českých 
zemí byl dosud zhruba tento : na keltskou okupaci v  době V.-Iistol, 
př.Kri navazovala bezprostředně okupace germánská. Jednotlivé kmeny 
germánské se^zde archeologicky projevují : v  I. a v počátku II. st, 
po Kr, sídlišti a žárovými pohřby s popelnicemi galských ještě typů 

Markomané/,^ pod římským vlivem utváří se dále germánská kultura 
rírasko-provinciální, jejíž sídliště a pohřebiště da.-]! se dgcela spo
lehlivě ” přidšliti u nás Kvádům v 3. a 4. století ” / J ,L;Červinka 
Anthropologie XIV, 1936/, od 4, století obvyklé kostrové hroby při
děluje J.L,Červinka germánským Rugiům, Herulům, Gotům a okruh tizv. 
kultury merovejské^z V, až počátku VII. stol, L, Niederle nějakému 
"^německému, nejspíše durýnskému *' lidu. - Slované pronikají do čes- 
kých^zend teprve v VI, stol,po Kr, Podl^ dra J.Schránila je " přímo 
nemožné, aby slovanské kmeny sídlily v Čechách a na Moravě^už v době 
římské " a dr,V,Novotný tvrdil, že o vystoupení Slovanů v  Cechách 
předzví, stol, ” nemůže býbi řeči^” - ’’ není zde o nich zmínky ” ;
Ji Li Červinka dokonce mínil, že naše země Slované obsadili až v  VI,
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St, společně s Avary. Dr.J,Neústupný spokojil se r.l93^ přesvědčením, 
že pro naši politickou posici a tradici národní doraorodosti plně po
stačuje ten^fakt, že asi před 1.400 lety vytlačili naši předkové Ger- 
mány ze země a že jsme od té doby jejími jedinými právoplatnými_drži
teli a pán^. ” Rozhodující představitelé našeho archeologicko-histo- 
riokého světa byli nedávno sjednoceni v mínění o příchodu Slovaníi^^do 
českých zemí v  6 . stol. po K r . ; někteří, na př. L.Niederle,připouštěli 
možnost dřívějšího částečného pronikání Slovanů do našich zemí, jak 
o tom uvažovali také již Palacicý, Šafařík a Vocel.

Výsledky archeologického bádání poslední doby mění však od 
základu tyto vžité představy. Zejména významný polský prehistorik dr. 
J.Kostrzewski a'geho škola věcně pádnými důvody podepřeli a k  jisto-^ 
tě přivedli učeni, že okruhem t.zv. kultury luzické a kultur^z ní pří
mo vyrostlých z prvního a počátku druhého tisíciletí př.Kr.představu
jí se nám Praslované- Tím* nastal v nazírání na vznik, vývoj a kulturu 
pravěkého slovanského národa přímo historický obrat. Slované jsou te
dy prastarým evropským národem, vytvořili už v  pravěku v š e s t r ^ e  vy
sokou a svébytnou kulturu. Důsledky vývodů školy J.Kastrzewského pro
jevily se i v  české vědě prehistoricko-archeologické, kde dr.J.Rilip 
/ Počátky slovanského osídlení v  Československu, 1946/^dospěl ke 
shodným závěrům a rozmnožil věcné důkazy, , že v lidu lužickém můžeme 
viděti předky historických Slovanů.

Již dříve jsem zde uvedl, že \ys9Jr0 u |j:ulturu hmotnou, duchovní 
osvětu a vyspělou celkovou civilisační úroveň Slovanů českých podle 
RZK mohl vytvořit jen starý, původní a svéb;^tnými rysy bytostnými na
daný národ ; ̂ otázka, zda-li k této jeho národní a kulturní skladbě 
došlo také na území českých oblastí nebo jen mimo ně, je prozatím dru- 
hotnái Vědecké zjištění, že vývoj Slovanstva dál se nejméně od dob li
du lužiokého až do plných dob historických^souvisle na vlastním,^yše- 
straně vyspělém kulturním podkladěj odstraňuje tedy jednu z nejváž
nějších překážek všeobecného uznání starobylého původu RZK.

Zánik života lužického lidu, sledovatelného na půdě českoslo
venských oblastí zhruba od r. 1200 př, Kr, až do posledních století 
;gř,Kri je dosud obestřen tajemstvím ; k historickým Slovanům je zde 
časová a kulturní přerývka nejméně 5 0 0 let, jejíž ožehavá záhada^není 
při dnešním stavu poznání ještě bez námitek řešitelná; V podstatě^jde 
o to, zda-li nám archeologicko-prehistorické výzkumy pevně^stanoví 
bezprostřední vývojovou závislost výše vzpomenutých sídlišt a žáro
vých hrobů t.zv, typu germánského z počátku našeho letopočtu na^kul- 
turách lidu lužického a dále jejich plynulý přechod do nejstarší dnes 
známé hmotné kultury slovanské.

Když historik V,Novotný pronesl svůj výrok o toí̂ i, že o^vystou- 
pení Slovanů u nás před 6 .stol. ” nemůže býti řeči " /České dějiny I/, 
nečinil si nároku na jeho bezpodmínečnou platnost a byl ochoten^uzna- 
ti výsledky bá.dání archeologického , budou-li " bezpečné a pevné ", 
Zůstane zásluhou "české vědy archeologicko-prehistorické, že tyto bez
pečné doklady přinesla. Stěžejním dílem v tomto směru je^práce dra 
J.BorkovskéhQi " Staimslovanská keramika ve střední Evropě " / 1940/, 
v  níž na podkladě hojných již nálezů ze žárových hrobů prostých nebo 
pod mohylami a ze^sídlišt stanovil dosavad poznané staroslovanské ke
ramice další starší vývojovou řadu keramiky pražského typu. Tato vel
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mi staxá keramika, která prošla svébytn;^ vývojem, objevuje^se stra- 
tigraficky Jako nejstarší vrstva historické hmotné slovanské^kultury 
nejen v českých zemích, nýbrž všude ve střední. Evropě-, kde sídlí nebo 
sídlili Slované, Její časové určení Je zhruba pevně stanoveno na Jed
né straně bezprostředním vývojem do známé staroslovanské k e r ^ i k y  his
torické, na straně druhé styky s t.zv. germánskými k e r ^ i k a m i  typu 
třebiokeho ze IV, stol, po Kr, a merovejskými, při čemž Je dosud ne
vyřešen poměr k vlas'^nostem keramiky laténské,^Náleží tedy tato. slo
vanská keramika aspoň do 4,stol,po íCr,, ̂ kdy počíná dnes zjistitelný 
její samostatný vývoj. Je dokladem hojného a pevného slovanského 
osídlení našich zemí už v té době, RZ Je v souladu s ostatními histo- 
riokými^prameny, pokud se týče příchodu kmene Cechů, který se odehrál 
podle všeho v  polovině 7.stol, po K r , , avšak ” pražský typ " keramiky 
svědčí, že slovanské^osazení českých zemí nelze všeobecne^spojovati^ 
s příchodem " pluků Čechových ” , nýbrž že Je daleko starší,_

Naši prehistorikové se pod tíhou věcných důkazů shodli v  časo
vém zařazení keramiky pražského typu až do 4,stol,po Kr, a nepochybu
jí o Jeho ryzí slovanskosti, až na ojedinělý hlas J,L,Červinky /Veda 
a život VIII, 1942/^ který velmi ostře odsoudil Borkovského závěr Ja
ko ” naprosto nesprávný ” a moravské nálezy pražského typu přidělil 
" pouze germánským kmenům ” z 2,-5.st,po K r , ; toto mínětí Je však na
prosto -neudržitelné. Podstatné rozrůznění v posudcích však nastalo 
v  otázkách vzniku a autochthonostislovanské keramiky pražského typu, 
Dr,Borkovský věcně zjistil její původ a stylovou závislost v mladší 
kultuře laténské, čímž se rodokmen této keramiky prodlužuje o další 
staletí í považoval Ji za hmotně kulturní výraz autochthon, slovanské
ho Obyvatelstva v  Čechách, snad zbytku obyvatelstva po|»elnicových po
lí, které zde sídlilo později od l,stol, našeho letopočtu vedle Ger- 
mánůi Dr,Filip dále přesvědčivě dokázal, že lid ^olí popelnicových 
/v základě lužický/ nemizí po keltské okupaci našich zemí ve 4;stol, 
př,Kri. Jak se dosud soudilo, nýbrž žije zde dál a Je archeologicky 
zjistitelný až skoro v l,stol,př,Kr,; známe-li nyní u nás slovanskou 
keramiku pražského typu už ze 4,stol, po Kr. a vykazuje-li tato kera
mika zá-vislost na laténských vzorech až z l,st, po K r , , zbývá Jen 
podrobnými důkazy podepřít Borkovského vývody. Jistou, nikoliv však 
přímočarou vývojovou souvislost mezi lidem lužickým a Časně slovan
skou kulturou s pražským typem uznává opatrně i střízlivý dr;Filip a 
zejména významný kolínský prehistorik MUDr.Fr,Dvořák, kteiý byl^za- 
stancem přímého, souvislého vývoje Slovanstva v našich zemích už.od 
počátku lužických kultur. Tento nový stav bádání o počátcích vývoje 
Slovanstva v našich zemích znamená také Jistgu renesanci starého Píčo-j 
va mínění, že lužická kultura Je slovanská, Čechy že Jsou stará slo
vanská vlast a Germáni zde pozdní příchozí.

Je pochopitelné, že tato podstatně důležitá změna v  orientaci 
naší prehistorie nejlépe vyhovuje duchovnímu zaměřený EZK o starobylo-| 
sti a yšestraně svébytném vývoji Slovanstva a odstraňuje Jednu z hlav
ních překážek výkladu jejich starobylého původu.

Druhá část odborníků zaujímá však u nás vůči BorkovsJjému na
prosto odchylný postoj. Jsou to zejména Dr,Brn,Simek, který Cechy a Sici 
váky^nepovažuje za autochthony, praobyvatele našich zemí, nýbrž spoju
je ̂ příohod slovanského živlu s výskytem keramiky pražského typu v  V , , 
zčásti snad Již ve 17,stol. Stejně soudí dr.J.Poulík, který ye starýcl 
Moravanech nevidí nějaké autochthonní obyvatelstvo a nztotožnuje se '



-  4  -

s ’ Koztezewského a Filipovými’* teoriemi " o slavinitě lužickýoh popel
nicových polí. Tyto vývody mají však malou naději na všeobecný úspěch; 
potíž přesného, podrobného opodstatnění slovanství lužického lidu 
v jeho^autochthonním vývoji v našich zemích k historickým Slovanům 
spočívá především v  nedostatečném ještě věcném poznání,

, Ještě po jiné stránce mají archeologické výzkumy z poslední
doby velký význam pro důlcaz starobylosti RZK a pro jejich vědeckou 
obranu. Dosavadním, všeobecně přijatým míněním bylo, že Slované ob
jevili se v našich zemích v 6 ,stol, ve stavu národa'polokočovného, 
u něhož musíme předpokládat! jen nqjprimitivně jší kočovný život pastýř- 
sl^ a teprve během 8 .stol, můžeme s ’’ jakousi pravděpodobností ’’ sou
dit!, že se jednotlivý rody počaly usazovat! na určitých místech a v

,̂ij pevných- sídlech /J.L.Cerviiíka, Slované na Moravě, 1928/; S těmito vý- 
H yody^ovšem stojí v nesmiřitelném protikladu způsob života Slovanů 

českých ze staršího historického useku EZK, Podle RZK Slované čeští 
ůž před a za libuše sídlí v pevných sídlech; dosvědčují ták ” dědiny ” 
v RZ^a v  EK /Záboj/, které byly celým okrskem rodových pozemností,na 
nichž byl v  sídlech rod trvale usazen, pevná sídla dosvědčují také Vy
šehrad /RZ Záboj/ a hrad Praha /Neklaň/, Vlaslavem luckým ohněm 
a mečem^” ničené ” dědiny ” v krajinách Neklanových a t,d. Nuže, 
poslední archeologické výzkumy /Přítluky, Velatice, Lanžh^vt, Dolní 
Věstonice, Děvínská Nová Ves, Kolínsko, oblast Prachovských skal. 
a t;d,/ zoištují souvislé osídlení krajů v pevných sídlech, jehož 
způsob je rolnicko-pastevecký ; tento základní životní rys je také za
chycen v  n e j s t ^ š í m  souběžném historickém úseku RZK,- Po stránce^způ- 
sobu života vládne tedy mezi RZK a slovanským dávnověkem u nás, časo
vě s R  shodným, naprostý soulad a nové archeologické výzkumy ověřují 
starobylý původ R, '
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vymyslit to je teprve nyní archeologií dokázána historická sku-

Archeologie však podala dále objev takové váhy, že již sám 
dostačuje k  dt^azu starobylosti RZ, V  soustavě geografického rozlou
čení slovanských kmenů a osídlení podle všech historických pramenů 
neobjevuje se vůbec, oblast Otavy, v níž jedině RZ zná slovanské osíd
lení ychrůdoš na 'Otavě/, Teprve nedávný archeologický průzkum kraje, 
který provedl B,Dubský /Slovanský kmen na střední Otavě/^ zjistil 
v povodí Otavy zvláštní slovanský kmen s jádrem v kotlině, tvořené 
údolím 0;í?avy a vtokem Volynky; tuto oblast ovládala tři hradiště /Hra
diště u Řepice, Hora y. Katovi^ a kmenové Hradiště ,u Sousedovic/^kolem 
nichž je rozložena sít sídlišt a pohřebišt, částečně velmi starých. 
Zánik a p o d m ^ ě n í  kmene klade Dubský do času pádu říše velkomoravské. 
Krajem procházela stará Ptolemaiova cesta Boioduron-Marobudon z Pašo
va přes Šumavu do vnitra Čech, Tuto otavskou kmenovou oblast obkliču
jí výšiny z ruby, žuly, vápence a křeme.nných žil, z nichž uvolněná 
zrnka zlata vody splachovaly do Otavy, kde bývalo zlato rýžováno už 
od pradávna /hallstadt', latén/ i v době staroslovanské, jak dokazují 
hojné^sejpy v  povodí Otavy a archeologické nálezy v nich,-To je pevný 
a skvělý důkaz starobylosti RZ, Slovanské osídlení kraje Otavy v RZ 
nemohli ani ”  notorický falsátor ” a ” podvodník ” V,Hanka, ani ostat
ní " banda padělatelů ” nejen odnikud před 1 5 0 lety ’,’ opsat ” ani je

tečnost, která je v souladu s ojedinělým svědectvím RZ,



výslednicí známých bojů proti starobylosti RZK, z^ájeiaých 
r. 1886, bylo učení, že vůbec nebylo vyšší staroslovBnské kultury, 
ba někteří protirukopisní odborní harcovníci tvrdili, že^staří Slo
vané vlajstně vůbec nevytvořili svou vlastní duchovní osvětu a Inaot- 
nou kulturu.

Po nových archeologických, jazykových, geografických, histo- 
yiokých, národopisných a všeobecně kulturních výzkumech nelze již 
úplné prisvědčiti ani dru L.Niederloví, který tvrdil, ž e z á k l a d n í m  
rysem praslovanské kultury byla velká chudoba ", trvající až hluboko 
do druhé poloviny I. tisíciletí po Kr. ./R^ovět slovanské archeolo
gie/; Dr.J.Poulík /Odhalené světy dávné minulosti, Mor;Slovo 25.12. 
1955/ považoval kulturu " v původn;^ vlasti Sloyanů " /Zakarpatí/ 
z a " v e l ^  chudou Není divu, vždyt podle V.V., Stecha /Pod povpchem 
tvarů i K otázce praslovanského umění, 19^1/ Slované byli ve^syých 
počátcích " živel neplastický ; žili, přitisknuti k zemi, Óoště s 
citovou plností, " patrně se ještě nedostali " nad první^začátky for
mulace své víry životní " a scházel jim také ” osvobozující styk^ 
s cizinou. " Když v  6 ,stol, po Kr, šířili se Slované ze Z^aypatí^do 
svých historických sídel, nepřinášeli si podle dra j,Schránila /Dě
jiny světa III/ ” vysokou kulturu", ba " nenacházíme u Slovanů 
5 těch doh původní a kmenově typické^^ pro jevy umělecké "  ̂ podle J.L, 
Červinky /Slované na Moravě, 1928/ všichni polokočovní Slované zá
padní x>rinesli si ze své pravlasti po r, 500 po Kr, k  nám 'J kulturu 

nepatrnou ", dokonce i keramiku " vnutili " Slovanům až Avaři, 
Také Dr.J,Skuti! / Naše pravlast je střední Evropa, 19A6/ staví pi*©- 
ti časné historické slovanské " chudobné " a " primitivní " kultuře 
" současnou poměrně velige; vyspělou kulturu germánslcou ".^Podle V,V. 
S^ieoha, s nímž se ztotožňuje řada prehistoriků, teprve " příchod 
stanství •.. znamená skutečný počátek v umění " a " opravdový začá
tek-kultuiy ", Pražská škola umělecko-historická.šla dokonce tak da
leko, že upírala vlastnímu lidu j§kékoliv tvořivé schopnosti v oby 
■lastí t,zv, lidového umění ; V,V.Stech mínil, že naše umění lidové 
je pouhou " odvozeninou mezinárodního umění evropského ", vzniklo 
jako " derivát kultur kvalitně vyšších "| jeho. forma i s národním or
namentem " není vůbec Samostatná ", je řazeno, spíše " podmínkami so
ciálními a poměry výrobními, než tvořivým pudem národní duše " “ 
ná jeho památka " nesahá za i ok 1600 " ,
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a žád-

Historicky nejstarsi částí RZK dokládají naproti tomu u sta
rých S^ovan^O. českých vyspělou duchovní osvětu i kulturu^^limotnou, vy
sokou uyoven civilisační a životní po všech stránkách už v  době ^řed- 
křestanské, R jsou tedy v  naprostém rozporu s výše uvedeným učením o 
kulturní ubqhosti starých Slovanů a není zde možností smíření. Právě 
tento podstatný nesoulad byl hřebem do rakve RZK,

Toto protiriikopisné zrůdné učení, vychovávající vlastní národy 
k^pocitu nebezpečné méněcennosti, našlo své dějinné^vrcholné uplatně
ní v době německé okupace našich zemí, kdy bylo nepřáteli záměrně a 
soustavně za:^ojeno do ideologie třetí říše v  jejím duchovním a fysic
kém boji, směřujícím k vyhubení našeho národa a rozvrácení Slovanstva. 
Opravdu - zde není vůbec žádných možností smíření!

Průlom do těchto vžitých protirukppisných představ o kulturní 
ubohosti Slovanů českých až do dob křestanských učinilý vzpomenuté 
archeologické výzkumy posledních let. Je skutečností, že dnes, ačko
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liv stojíme teprve na prahu poznání, známe staroslovanskou kulturu 
v  našich zemích v souvislém vývoji už od 4.stol. po Kr;, dále jsou 
zde zřetelné náznaky toho^ že nejde o 'kulturu chudou, nebo dokonce 
primitivů. Dalším zásadním poznatkem je, že tato kultura je svéráz
ná a vyvíjela se z vlastních tvůrčích podnětů. Je jisté, že s touto 
nyní archeologicky zjištěnou staroslovanskou hmotnou kulturou postu
povala souběžně také odpovídající osvěta duchovní a že tyto obě slož
ky byly ve vzájemné souvislosti.

Velmi závažné svědectví o staroslovanské kultuře, jejím rázu 
a starobylosti přineslo nyní národopisné bádání, v  n|mž historickým 
mezníkem jsou monumentální práce prof, dr,Vladimíra Ulehly, Vymyká 
se možnostem a učelu tohoto článku vzpomínat úplněji jeho rázovité a 
odvážné národopisné práce a proto omezíme se pouze na několik nových 
objevů, nebo^ověření jevů známých již dříve, podstatně důležitých ne
jen pro poznání staroslovanské kultury, nýbrž i pro ověření staroby
losti Ri

Prof.Dr.V, Ulehla soustředil svůj osobitý zájem především na^ 
duchovou oblast, zejména nedostatečně ještě probádanou lidovou píseň, 
kde objevil dosud neznámé hudební, rytmické, melodické zálconitfOsti a kde 
se uchovalo mnoho starožitných prvků. Ověřil přímo pravěké stáří do
dnes dochovaných Chorovo^ů, v  nichž zřetelně vystupuje jejich původní 
obřadní smyslná předkřestanské náboženské představy našich předků.
V  nádherném pásmu ’’Morava zpívá a tančí” , provedeném Ulehlovým Mo— 

ravsk;^ tanečním a pěveckým sborem i v řadě rozhlasových relací sezná
mili jsme se se zřejmými sledy věroučného tance, prgvozováného v pra
dávnu na^oslavu^jarních zásnub slunce se zemí / ’Holúbokl/,.byli jsme 
svědky^předkřestanského vítání mladého jarního slunce /lítečko!/ 
k němuž nesly se i výkřiky Helo ! Hélo ! /z řeckého Hélios/ v choro- 
vodech dívek v  Mořeně a v Královničkách ; přežitkem a předkřestanské- 
ho o'^dobi je starobylý obřad čepení nevěsty, k němuž se váže Icrásná 
písen^” Vydala máti^ vydala cépu, ” známá i z ostatních oblastí slo- 
vaj^kého světa, jejíž hudební útvar, slovní základ, proměna člověka v 
pt^ca, ̂ ukazují na starobylý pyvod, podobně jako hudebně i slovně sta
rožitná, Ulehlou^zapsaná píseň " Hořela lípka^ hořela ” , v níž jsou 
zachyceny stopy žárového staroslovanského dívčího |>ohřbu atd. Jak pra- 
s t ^ é ^ p ^ k y  se udržely s pokolení na pokolení v naší lidové kultuře, 
svědčí Ulehlou předvedená souvislost naší písně, hudby i tance podél 
karpatského oblouku^až do staré Hellady, Už H,Vysoký rozpoznal 
vpustech dětí - v ’dětském rozpočitadle ” Hntentýny - sourakaďýny " 
výzvu k vítěznému olympskému běhu í Heu, dyo, thýnei, stauraka niké- 
ta^.i. která se tedy udržela půltřetího tisíciletí. Tyto i jiné 
ještě ” řecké ” ppvky dokazují pradávný styk oblastí slovanských s 
kulturou starého Řecka,

V celku nutno říci, že v našem lidovém umění máme obrovský,ne
d o c e n ě n  ještě kulturní poklad, jehož část je dědictvím prastarých 
dobj někdy až praevropské civilisace. Zde jde o vědeck;^ střízlivě 
ověřenou skutečnost, o romantismu, věcně neopodstatněném, mohl by 
mluviti pouze ten, kdo o podstatě, věkovitosti i rozlehlosti slovan
ské kultury nemá ani přibližně představy / Prof.Dr, Ant.Václavík, 
Svobodné noviny 8,7.1947/»

Hejdůležitějším poznatkem, v y p l ý v a n c í m  z ethono^rafického 
studia slovanské kultury je pevné a neměnitelné zjištěni, že stará



slovanská kultura nebyla chudá či primitivní, byla kdysi^ucelená, pů
vodem prastará a osobitá. V naší umělecké hodnotné, mimořádné vyspěle 
a jedinečné lidové kultuře, která tedy není nepůvodním a pozdním od
varem městské kultury baroka, jsou po všech strá;^ách /zpěvné, hudeb
ní, obřadové, pohybové, zvykoslovné/ četné starožitné, tisícileté 

složky;

Tato zjištění znamenají také určitou renesanci duchovního a vě
deckého odkazu proslulé ” moravské školy Wankilovy " /Dr.J.Wankl,
Vlasta Havelková, Lucie Bakešováj prof,J,Havelka, F r . S t r ^ e c k á  a j./, 
jejíž národopisní a archeologičtí pracovníci už^koncom minulého vě
ku tvrdili, že Slované, žijící u nás už dávno před^!^., vytvořili 
svéráznou a krásnou osvětu vysoké úrovně, která dožívá v  naší lidové 
kultuře;

Často opakovaným vývodem proti starobylosti R 2K  bylo tvrzení, 
že RZ, Oldřich a Jaroslav z RK jsou složeny desatercem, což prý je 
ve staročeské poesii nemožné. Už Dobrovský tvrdil, že 10 slabičného 
rozměru verše se dříve neužívalo, pozastavili se nad ním^v RZK i Kopi- 
tar, liřliklosich, Jagič, avšak nejostřeji vyhrotili toto učení proti 
RZK prof; V.Rlajšhans a prof. M,Weingart. P r o f . ^Plajšhans /Poznámky/ 
napsal, že tento verš je*neznámý, ano neslýchaný v staročeském bás-^ 
nictví, je dělán podle desetislabičného verše srbských národních zpě
vů, které přeložil Hanka, Totéž mínění sdílel p r o f .W e i n g u t a tvrdil, 
že je základní faktum slovanské metriky, že jihoslovanský pětistopý 
trochej je verš české poesii.neznámý až do počátku 1 9 .století,Marně 
upozornil prof,P.Mareš /Marnost/, že desetislabičné verše v RZ a RK 
jsou jiné, není to srbský desaterac, kteiý zachovává důsledně pausu 
po 4, slabice, po druhém taktu, V R naproti tomu jsou přestávky po 5,, 
4 . 7 * }  slabice, rytm RZK je tedy rozdílný od rytmu srbského.
Verš R formou i rytmem shoduje se však s desetislabičným veršem^sta- 
ročeským /^ y  o třech Mariích/. Důsledně nebyla dosud prostudována 
9tázka některých, b;^t řidkýčh veršů srbského desaterce v  RZK, Prof, 
Ulehla rozebral a převedl se svým souborem vzácnou starožitnou bala
du moravskou •' Vyletěl-tě sokol np oblaky jejímž podstatným rysem 
po stránce uměleckého útvarz je právě srbsky desaterac! Je v některých 
místech textu těžko srozumitelná, má starobylý nápěv,tvoří vyrovnaný 
pevně skloubený celek, takže prof.Ulehla právem tuto vzácnou baladu 
pokládal za velmi starobylgu. Také Speranskij /Dějiny staroruské li
teratur;^ I./ dokládal, že ústní lidová poesie slovanská měla již v^ 
nejstarsích dobách tentýž umělecký utvař a obsah, jalcý je v novějších 
zápisech; Nelze tedy už dnes tvrdit, že srbský desaterac je verš čes
ké poesii "neznámý až do počátku 19.stol."-Desetislabičné^verše,shod
né s verši RZK, objevují se v  řadě slovanských lidových písní a bude 
potřebí tyto písně úlehlov§ky podrobně a na široké základný prostudo
vat po stránce uměleckého utvaru a stáří, aby byl ujasněn úplně původ 
a vývoj desetislabičného verše v slovanské národní poesii.

y y
Také protírukopisnému učení o t.zv, "paralelách" dostalo se vý

vody Kubovými a Ulehlovými rány přímo smrtelné. Je vžitým přesvědče
ním, že^RZK byly někde tvořeny z jednotlivých obrazů a obratů z^různé 
četby předpokládaných padělatelů, zejména lyrické p^sně jsou prý dě
lány Hankou podle ruských lidových-písní ze sbírky Culkovovy /Hanuš, 
Máchal,Hrubý/, Dnes však je jisto, že RZK by byly krajně podezřelé,kdy
by jinak zachovávaly starobylý ráz a těchto paralel nevykazovály,-Ná- 
rodopis nás učí, že ještě dnes nelze snadno zjistiti řadu prvků, spo
lečných slovanské lidové kultuře, které se dělily od pradávna^s poko^ 
leni na pokolení /Ant,Václavák, Slovanské pir/ky v české lidové kultuře/,

- 7 “
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Platí to především o národní písni. Četné sbírky slovanských národních 
písní dokazují, zejména v oboru.lyrických písní, Četné paralely tak 
bezprostřední, že to až zaráží. K jakým ne o o ekávanýn" výsledkům v tom
to směru možno se dopracováti, svědčí případ písně *' Ghmelígku, chrně
li, chrněli zelený ... Mistr Ludvík^Kuba zapsal tuto~^ísen v  Péci" 
na'Chodsku, připomíná, že je to píseň hudebne vyzrálá, nápěv jako z 
křemene, dgsahuje nejjednoduššími prostředky nejvyššího učinu,ákrátka: 
je to pisen starobylá. V setřelých 'formách je známa i ž jiných lo?ajů 
Cech, Textově je,její smysl nejasný^ až^podle^zachovalejšího krásného 
variantu ze Slezska /Sušil/ je to^zrejně píseň svatební, V Kolbergově 
rozsáhlé^sbírce polských písní našel L.Kuba 31 variantů. Zde je to 
též píseň svatební,, obřadní /čepení nevěsty/,^ vedle toho ̂ je ve . stylu 
starého hudebního rázu /tónina dorická a zvláště frygjoká/-. jde tedy 
všeobecně o pígen starobylou. Textově však stále píseň zůsrala záha
dou, až prof, U],ehla /Velikonoční hymnus. Svobodné noviny 6 ,é-, 19^-7/ 
podle, svýcp. písňových zápisů rozluštil i smysl : bývála to^kdysi ^ob
řadná píseň při oslavách nastupujícího jara, tento obřad přežil nám 
doby vzdálené nejméně 2,000 let ! - Správně, cítil-už Jan Neruda, 
když napsal / Národní listy' 15.4.1886/, že česká podobnost našich ly
rických písní s písněmi jiných slovanských kmenů je dokladem jejich 
velikéhc stáří ! . .

Podstatným znakem bytostného základu slovanství v  minulosti i^ 
v  přítomnosti je zpěvnost, zřejmá především už z textů lidových písní. 
Odborníci zjistili ,i příslovečnou zpěvnost našicp R.Protirukopisní 
harcovníci zapomněli však vysvětlit, jak to, že vlastním# veršům Vác
lava Hanky naproti tomu úplně chybí právě zpěvnost RZK a národních 
písní I

/ -'i Stopadesáté výročí narozenin P, L.Čelakovského,

Pro nedostatek m í s t a ■nemůžeme věnovat jubileu^tohoto význač
ného českého^buditele a obdivovatele Rukopisů, patřičnou vzpomínku. 
Dejme alespoň promluviti několika citátům o RŽK, vyňatých z jeho listů 
, Kamsrýtovi :

Tu^tedy, můj Vlastimile, máš soud Libušin,^kterého první čtyry řá- 
deoky^jsi četl ve Slovešnosti, více-li nevím. Co nyní medle o něm 
soudíš ? Nenemístná tato má otázka, jelikož od mnohých za podstr
čenou báseň udáván a.: P.Dobrovský; přý pa:^era důkaz'ů P, Jungmannovi 
namítl o nepravosti její. Báseň tato v Cechách ještě tiskem ne
vyšla, ale v Polště, ve Varšavě v loni v knize Prayda^Ruská, dedi
kované Alexandrovi, Poláci jsou chlapíci ... Nejásá^Ti srdce, můj 
drahý příteli ! To připomenout musím, že se tam nalézá ̂ posouzeni ̂ 
paŠeho^Králod, rukopisu. Našeho rukopisu !!! - Ten^dělá^u Slovanu 
účinek, - Rusové praví, že je staroruský psán^ Poláci, že staro- 
polsky, a my Cechové ovšem že staroČegiky - z čehož ̂ následuje, že 
to staro- a staro- bývalo jedno, aspoň si velmi blízko ,,;/25.3. 
1821/,..

,,, Ondyno jsem viděl rukonis Kralod. a v horlivosti tuto svátost 

zlíbal /29.6.1323/. ^
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Dobrovský zas po nedvědsku zahučel, dal do Horma;3a?,archivu^v tom
to měsíci něco, čím Soud Libušin ok^-ivduje. Kdo tu báseň dělal - 
ost ein Betrüger - ein Schurke a bátušku nazývá einen überspannten 
Patrioten, To budou zas rvačky a hádky. Pomoz pan Bůh!,.,,
/6.5.1824/ .,,

Dobrovský, starý kutil - opět se svým hrubianstvím zalezl do 
Jahrb.der österr.Liter, a na nejvejs nezdvořile na^Ant,Jungmanna  ̂
že do Pravdy Ruské poslal, .iakož i na Poláka Rakov/ieckého, že při
jal Soud Libušin, dovádí. Jungmanna na2ý v á einen hinterlistigen 
Betrüger, einen dummen Einsender etc ,., /2$.1,1827/,

Go tim neštastnýmpodstrkováním rukopisů míníš, nerozumím;
Věz, že /vyjím.aje : Ha ty naše slunce/ o^pravosti všechněoh tak 
přesvědčen jsem, jako že slunce na nebi.Že Dobrovský ještě po 
smrti blázny^děiá, z toho nic nenásleduje. Jak v evangeliích ták 
v Soudě Libušinu a jiných sam\. věc a řeč tak patrně mluví, že by 
mi právě nic nemusil ze slovanského jazyku rozuměti, kdo by tu v 
šalbě stíhal. Nebo nevím, aby falsarius někde se nebyl podklesl - 
oož nikde není k nalezení, *’ Ha ty naše slunce " zas naproti tomu 
jalc kratičké má některé makavé stopy šibalství - o rulcopisu samém 
ani nemluvím : i jsem té víry, že tuto básničku krasopiseo M n d a  
s filologem Hankoi^ upletl a podstrčil, což velikého čarování ne
potřebovalo, aspoň kdyby mi o to šlo, chtěl bych více takových 
věcí sám dovésti, ačkoli ani za sto let jeden Soud Libušin, nebo 
ono Evangelium ,,, /18,4,1830/,

ti

Drobné zprávy,

Poděkování, - Česká společnost rukopisná opětovně děkuje za 
podporu,^ které se jí dostává od členů nad rámec členských p ř i s p ě v ^ ,  
i^když toho času^není gí možno vyvíjeti náležitou činnost publikač
ní, Děkuje též všem příznivcům za dary věnované .jí ke konci uplynu
lého^ roku, ̂ zejména též onomu neznámému dárci, který se na složnim 
listě označil jako ” kdosi, bytem kdesi ” ,

Rozluštění zbytků latinského nápisu v  Betlémské kapli,
7 přednášce konané 18, března 1 9 ^ 9 osvětlií prof,l)r,Ryba metodu své
ho postupu^při luštění nečitelných zbytků latinského nápisu objeve-, 
nýoh na stěně Betlémské kaple. Prof,Ryba zjistil v  těchto zbytcích 
bezpečně text jednoho z tralctátů Jakoubka ze Stříbra; Při popisu dal
ších objevných prací v okolí rozluštěného nápisu poukázal na^význam 
fotografického výzkumu pomocí infračervených paprsků a^s uhnáním 
vzpomenul pomoci, kterou mu v této věci poslcytli páncvé z ustavu pro 
vědeckou^fotografii, založeného při Karlově universitě zesnulým před
sedou naší Společnosti, prof. Dr Vojtěchem,

X V « ř ádná valná hromad a  Společnosti je připravována na konec 
jarní sezóny. Její'konáňa 'ozriamíme členstvu individuelními pozvánka
mi.


