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Za předsedou Ing Vilémem Götzlem

V lorátké poměrně době dvou a čtvrt roku po druhé je naŠe Spo

lečnost postižena ztrátou svého předsedy. Po profesoru Dr Viktoři- 

nu Vojtěchovi, který zemřel v červenci 19^8, opustil nás dne 12. 

října 1950 ̂ předseda Ing Vilém GötzL, Již o letošní valné hromadČr, 

kterou obětavě řídil, ač nezcela zdráv, posteskl si na svů̂ j zdra

votní stav. Ale všichni jsme s ním doufali, že doba letního odpo-
v

činku přivodí návrat zdraví-a sil. Zel Bohu, tato naděje se nespl

nila. Dne 18.října letošního roku shromáždili jsme se v pražském 

lo:ematoriu u jeho rakve, pocitujíce všichni ve svých srdcích,že-za

tím co plamen ztráví tělesné pozůstatky, v duchovní společenství 

velkého tábora již odešlých obránců RZK vřazuje se vý'razná indivi

dualita a do historie naší Společnosti přechází nejvýš čestná pa

mátka muže ryzího a statečného, který celým svým srdcem a bohatými 

vlohami své harmonické osobnosti sloužil pravdě a dobru.

Výrazné zhodnocení osobnosti zesnulého předsedy podal místo

předseda Společnosti řed,Jindřich Sohájek, který v projevu prone-
“ - ' * 1
seném při pohřebním obřadu řekl; - *'V hlubokém bolu loučíme se dnes 

s p.Ing Vilémem Götzlem. Věděli jsme o jeho nemoci, která se letos 

po loňském zotavení znovu dostavila. Její střídavý průběh nikoli 

beznadějný posiloval naši víru v opětné zlepšení a radostný návrat 

mezi nás. Pán života a smrti rozhodl však jinak. Připadl mi čestný 

úkol rozloučení se- zesnulým. V krátkém projevu je. však nesnadno ob

sáhnout a zhodnotit vše, čím tak krásný a bohatý jeho život oplý

val. Mladý, snaživý student po reálném studiu a později na techni

ce svojí pílí dosáhl mety akademické, ha další dráze života věren 

tradici rodové kráčel po stopách a v duchu svého děda blahé paměti 

zasloužilého o rozkvět města Karlina. Příkladný čin dědův, jenž po

depřel Mánesa v době jeho největší tísně, zanechal hluboké stopy v 

srdci našeho zesnulého a pohádal k následování. Bohatou praksi těch-



-  2 -

nickou dobře uplatnil v odvětví průmyslovém, kde byl 'po léta milým 

spolupracovníkem a později uznalým šéfem. Jeho pracovní tempo ne- 

ustalo ani v době, kdy už má člověk právo na klid. Vždyt ještě ne

dávno těšil se na pokračování svého činorodého života. V harmonic

kém souladu s povoláním technickým věnoval svou lásku a svůj čas 

zájmům kulturním. Jeho duch vnímavý pro vše krásné sledoval umění 

výtvarné i slovesné. Zájem o slavistiku a starobylé památky, nemé

ně pak touha po vědecké p»avdě vedly ho k stúdiu, disciplin, které 

vyjasnily počátky naší národní kultury a ukončily pochybnosti o 

pravosti nejstarších českých a slovanských památek. Svým jemným 

taktem, objektivním posudkem, spravedlností a konciliantností až 

příslovečnou získal si lásku všech a pojistil si čestné místo před

sedy České Společnosti Rukopisné, - Oplakává-ii dnes vážená rodina 

zesnulého starostlivého manžela, otce ö příbuzní věrného přítele, 

i my všichni želíme odchodu vzácného muže toho. Po celý život svůj 

hledal v člověku jen dobro. Svým láskyplným jednáním dovedl u mno

hého -člověka probudit! city ušlechtilé. Nemohl také míti nepřátel,

’ nebot DO celý svůj život jen dobro'rozséval. Gentleman pak vždy 

může počítat! s uznáním a vděčností slušných lidí. - Pane inženýre, 

loučíme se s Vámi,' budete nám velmi scházet. Děkujeme Vám za vše, 

čím jste obětavě přispěl at na poli technickém nebo kulturním k 

blahu všeobecnému. Loučíme se dnes jen s Vaší tělesnou schránkou. 

Jméno a památka Vaše budou žiti dále nejen v našich srdcích ale i 

paměti ne hynouc í.”-

Pan Ing Vilém Götzl byl zvolen po prvé předsedou naší Společ

nosti •jednomyslným usnesením valné hromady konané v květnu r, 

19^9» jakožto nástupce univ.profesora Dra V,Vojtěcha. Jeho působe

ní v čele naší Společnosti objímá však dobu mnohem delší než dobu 

počínající květnem 19^9. Jako 'dlouholetý místopředseda zastupoval 

ve funkci úřadujícího místopředsedy churavějícího univ.profesora 

Dra Vojtěcha a na tomto místě po více než deset let de facto vedl 

správní agendu Společnosti a nesl tíhu všech břemen, jež tato funk

ce s sebou přinášela. - Neoblomný v zastávání zásad, měl vynikající 

dar umírněné a konciiiantní formy ve styku s lidmi a v duchu napro

sté objektivity a věcnosti řešil i komplikované případy, jak je ži

vot přinášel. Tyto vlastnosti, jež hb tolik charakterisovaly v pra

videlné pracovní činnosti, jsou pochopitelně jen detailem na celko

vém reliefu jeho harmonické a vyvážené osobnosti. V této krátké po-
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yio.rtné vzpomínce, přestože v ní nelze ZrScliytit vše, siuš.í alespoň 

letmo nalilédnouti ke kořenům onolio ideálního zápalu pro vec obrany 

IIZK. ¥ souboru uplatňujících, se vlivů, v neposlední míře uplatnila 

sc tu síla rodinného prostředí a tradice. 0 tom nCkolik slov; 

kdo vstoupí n^kdy do karlínského chrámu a povšimne si blíže cliré“ 

movj^ch dveří, jejichž reliéfní výplň! byly lity podle návx-hů Josefa 

•lánesa, žpozoruje při dveřní obrubě písmena J.G. Jde o iniciály- 

jména Josefa Gotzla, karlínského továrníka, starosty města Karlina 

v letech 1861-1884, jenž byl jedním z oddaných přátel a mecenášů 

Josefa Mánesa, Tento Josef Götzl byl dědem zesnulého našeho před

sedy. Po dlouliá léta byl v popředí pražského národního života /'zem

řel r,1892/, slučuje v sobě talent úspěšného podnikatele s vřelým 

a hlubokým smyslem pro hodnoty umělecké., Sám se zabýval malířstvím 

a obrazy po něm dochované jsou výtvarnými ]a?itiky hodnoceny jako 

díla značně přesahující úroveň prací di.Letantů. 0' jeho mecenášském 

založení je dochována řada dokladů a přátelství k rodině Médiesůi 

■prokazuje' zachovaná korespondence J.Mánesa Götzlovi. Když sešlo s 

velké freskové výzdoby karlínské basiliky, původně navržené, hleděl 

J.Götzl pomoci Mánesovi aspoň tím, že ho vyzval k podání návrhu na 

ciirémové dveře, jež pak byly v Gotzlově slévárně odlity. Gitu jme v 

této souvislosti ještě několik slov historika umění /P.Kuchynicy ve 

Steneově Umění/^, který v popisu Mánesovy malířské výzdoby pamětní 

kniiiy obce karlínské /pořízené rovněž z Götzlova podnětu/' prpvi: 

■l..';Cvář Götzlova, lo?ásně nakreslená, dokládá oddanost a lásku, s 

níž se chopil Mánes štětce, aby zpodobnil přítele, jemuž v době 

ustrků a nepochopení vděčil za vydatnou podporu...”. Heslo této pa

mětní knihy - "Poslem jest dějepis, nesá listy o nás ku potomstvu” 

ukazuje jako v kostce další rys duchovního zaměření Gotzia děda; 

vedle záliby pro umění též smysl pro tra.dici historickou.

I v  prostředí neplněném těmito podněty a vzory, v rodině, kde 

v osobě děda a otce ztělesňují se mu geneiaační typy, pamatující 

Pciackého a odchované jeho národní filosofií, vyrůstá mladý Vilém 

Götzl. narozen v Konárovicích u Kolína, ř«5.1882" / ' • J  zámečku dědem 

zakoupeném/ studuje reálku v Karlině a pražskou techniku - obor. 

strojního inženýrství. Strojírenský obor, v němž pracovali děd i 

otec, předurčuje a do jisté míry i zabezpečuje jeho existenční ži- 

votiii dráhu. Ale vedle tohoto vlivu rodinného prostřc-dí působí nan 

přirozeně od dětství další odkaz rodové tradice; smysl pro hodnoty



minulosti, neprávem napadané sžíravou skepsí z konce XIX.století, - 

Ing Vilém Götzl ocitl se v prvých řadách těch, kdož zplna ocenili 

význam fakt podaných moderní rukopisnou obranou. Proti mocnému 

proudu usměrněného mínění přinesl svůj podíl na prospěch myšlenlcy 

obrany, nedávaje se másti neporozuměním nebo příkořími. Obětavě za~ 

stával vůdčí, exponované místo, z něhož nekynul nijaký prospěch , 

hmotný a ~ toho času - ani uznání široké veřejnosti. Jeho nesmlou-
v

vavý postoj, pevná víra v potřebu zastávati a brániti pravdu byt 

všemi opuštěnou pro ni samu, bez naděje na okamžitý úspěch, to jsou 

hodnoty, které nepropadají fysické smrti, \

Pane inženýre Viléme Götzle, nikdy na Vás nezapomeneme 1

Ins U.
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František Adámeks

" Základy sociálního zařízení starýbh Slovanů celých a R2K. "

Na podkladě bohatého dosavadního archeologického materiálu, podstatně do
plněného výsledky posledních rozsáhlých výzkumů v našich zemích, je pevně sta
noveno, že Slované čeští vystupují v historickém údobí RZ a nejstarších části 
RK s vlastní osobitou hmotnou kulturou} dalším velmi cenným poznatkem je, že to 
není kultura nijak ubohá a primitivňí. Archeologie, prehistorie, jazykozpyt, 
historie a bádání národopisné doložily též této hmotné kultuře souběžnou osvě
tu duchovní.

Po stránce archeologicko—prehistorické je dosud jistým mezníkem rozhraní 
8, a 9* století po'Kr,; v tomto období nastupuje staroslovanská kultura v n£̂ - 
šioh zemích poměrně ucelená, soustavně a bohatě, kdežto časový úsek bezpro
středně předcházející jeví se archeologický ještě zlomkovitě a nikoliv ve všech 
směrech s konečnou platností*

Není možné dnes již také přisvšdčiti těm badatelům, kteří neviděli v hmot
né i duchové kultuře staroslovanské určité shodné a jednotící prvky. Je ovšem 
nezvratitelnou skutečností, že v celkové slovanské kultuře jsou archeologicky, 
v sociálním zřízení, ve vojenství, v mythologii, v obřadech, v kroji a t.d,roz
díly někdy velmi zřetelné a podstatné, takže se podle L.Niederleho /Život sta
rých Slovanů I-l, 4 8-52/ na při ''hojně Slované východní odedávna lišili od zá
padních i jižních" a "jednotné kultury slovanské nebylo na konci doby pohanské". 
Tento, v podstatě jistě správný názor nehí však mdŽné vyhrocovati do všech dů
sledků. Naproti tomu totiž jsou zde stejně hojné, silné základní spojitosti a 
široké rysy shodného svérázu. Na př.studium lidové kultury vede k "bezpečnému 
poznání základních a posud trvajících slovanských éthnických spojitostí" /prof. 
Pr, A.Václavík, Slovanské prvky,v české lidové kultuře, Sborníks Slovanství 
v čes.národ,životě/, Z jazykových důvodů možno uvésti dále okolnost, že v době 
cyrilometodějské byly si územně vzdálené jazykové oblasti velmi blízké; první 
překlady Konstantina-Cyrila z řečtiny děly se do slovanského nářečí okolo Soluně 
a přece se Moravané podle starobylé legendy zaradovali, když uslyšeli slovo 
Boží "svým jazykem". 0 Slovanech jižních a východních /Antové/’připomíná výraz
ně již císař Mauricios /539-602/, že "mají stejný způsob života a stejné mravy". 
Zvláš"^ důležitým dokladem jednotných spojitostí celé staroslovanské kultury je 
dále společné všeslovanské názvosloví kulturních, osvitových a všech civilisač-



nich prvků, zejména slovně a významově doložené starými prameny /Krek, Píč, 
Boguslawski, Niederle, Vocel, Budilovič/, Archeologicky možno i při všech znač
ných rozdílech zhruba sledová .i v staré Evropě geografické a kulturní obrysy 
^svérázné slovanské staré kultury, od jiných oblastí rozdílné, což také svědčí 
o jistých všeobecných společných vlastnostech.

Vzácnost místa nutí, abychom omezili další dokládání skutečnosti, že vé  ̂
staré slovanské kultuře všestranně možno zjištovati archeologické a kulturní 
shodné jevy v oblastech od sobe vzdálených; tato okolnost, jíž se šířeji a st)u- 
stavněji budeme věnovati pro její zvTiáštní důležitost pro R jindy, rozvrací to
tiž v základě vývody o padělanosti RZK, vzniklé na základě učení, že ojedinělá 
svědectví R o.životě starých českých Slovanů, doložitelná z jiných oblastí slo
vanských, vedou k důkazu jejich padělanosti a novověkého původu.

Jak věcně málo' podložené bylo toto učení, vyhrocené proti R záměrně,svěd
čí na př. objektivní nálezy odborníků v bádání o sociálních zařízeních starých 
Slovanů; o Slovanech českých praví na př, Br.Stanislav Zháněl /jak vznikla sta
ročeská šlechta, Brno 1930/žejejich dávné instituce, mravy i život tkvěly svý
mi kořeny ve "zřízení, mravech a způsobu života starých Slovanů vůbec"! Toto 
původní zřízení Slovanské vládlo v Cechách až do zavádění křesHianství, zápasilo 
dále s institucemi západu a teprve ve 1 2 ,-1 3 .stol,bylo v troskách.

Ve známých bojích proti RZK, zahájených v r, 1886, pramení také učení o 
všeobecné kulturní ubohosti stapých česlcých Slovanů /viz můj článek: Nové ob
jevy v oboru starožitnosti slov, a jejich poměr k R ve Zprávách CSR, březen' 
1949/» Sadě protirukopisných odborníků byla solí v očích zájmena existence a 
výše společenského zařízení, právních řádů, zvyků a obyčejů v RZK, Dnes je však 
jisté, že jak zpráva Kosmova o pohanských Slovanech českých, kteří prý žili 
"mi;avem dobytka" /na níž také budoval svůj podivný obraz staré české společno
sti J',D brovský/ tak dále zprávy Nestorovy a částečně i Kristiánovy /Slo e.né 
čeští "bez zákona""jako rxítriJzuicjiá zvířata"sem tam se potulovali, ruští Drevané 
přebývajíce " na způsob zvířecí" živi byli " jako dobytek "/ nejsou ve své 
celistvosti jednoznačně průkazné, nýbrž už v základě jednostranně ovlivněné 
církevním ovzduším a zaměřením osobním. Objektivní výsledky dosavadního vseo- 
bocně historického, společenského, právně-historického, archeologickó-přehi- 
storického, národopisného a jazykového bádání svědčí, že Slované čeští už od 
pradávna, i v historickém údobí R, nežili ve společenském a právním nepořádku 
a neuvědomělosti, nýbrž , že celá společnost, sociální svazky i jednotlivci 
byli vázáni řádem zvykovým, uvědoměle právním, obecně platným a závazným,kte
rý byl zároveň výrazem způsobu života, společnosti, rysů pováhových,všeobec
ných poměrů kulturních a osvětových,

RZK tedy svým svědectvím o společensko-právních poměrech jsou v napro
stém souladu s tímto objektivně zjištěným stavem základního jevu staré české 
slovanské společnosti, • ' -
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Rod, základem starého původního slovanského společenského zřízení všeo
becně byly širší svazky příbuzenské, krevní a územní, než jest nynější rodina,
VC)starých pramenech ozývá se často všeslovanský starobylý termín " rod ",
Na mnohých místech svého skvělého letopisu uvádí Nestor /l2 st,/rody jako vše
obecné a zvláštní samostatné jednotky,Radimiči a Vjatiči ještě ve 12, st, žili 
rodově. Rodová instituce zachovala se do nedávná v Hercegovině,Dalmácii, Rodo
vé názvy starých osad, rozšířené po celém historickém okrsku, sídel slovan
ských svědčí, že roď byl institucí všeslovanskou,

Red, jako základní staroslovanská společenská jednotka, byl svazkem pří
buzenským, zahrnujícím celé široko rozvětvené příbuzenstvo mužských i ženských 
osob. všeho vělcu a pohlaví a také lidí jiných, do rodu přijatých,

■- 'I''U-to starobylou slovanskou instituci rodu zná RZ /" vládyku ai z roda y L  
vyberuče ", " roda stara Tetvy Popeipva "/,' který s'e‘'teďj shoduje se sociálním



r o á ovýirí_ z a ř í z e n í m  teTm xr.ojX)ßi_\ s_tjirqs_lovans]:ou.

Rod byl také právním sxib.iektem; vysvitá to z ručení celého rodu za skutky 
jednotlivých členů / kr.K.KadlecžRodinný nedíl ve světle dat srovnávacích dějin 
právních /, V pramenech výrazně vystupuje rod str.42 jako jednotka sociálně ho
spodářská j  L.Eiederle, Slov,starož,III, 104-5 / a tento rys zacíTovává ta,ké shod
ně _",i unuie-_l_i_^. čelědina, áě ti ,yš.§. jta ̂ sb_ož̂ ýn ̂yj e_̂dnô jyladiíjý̂ .* ‘f 1

Zbraně schopní členové rodu tvořili i jednotku vojenskou / Dr.Zháněl, Jak 
.vznikla staročeská šlechta str.1 4 /, ^^čas■^^ujíce se bojů pod vůdcovstvím rodo
vého náčelníka. Tak je tomu i v RZs "však ot svěj čelědi yojo yodí"_, ^3

Celá družina rodová byla nazývána sotiborně '*ěcled." / všeslovanský termínji^i 
Kadlec, Rodinný nedíl I5 , 1 4 , 74 /• V RZ jsou ročLoví příslušníci ̂  dědici také 
tak nazývániž "však ot svěj čolědi voje vodí", "i umre-li ^lava čolědina, děti 
všě tu sbožím y^iedno víadú, vládyku si z oda vyberucc",,,

Správce rcdového bratrstva-čeledě^ kromě jinj^ch názvů slul také "glava”. 
Rodový předák, zvaný někde též “vládyka"; býval zásadně volen / Kadlec, Rodinný 
nedíl ve světle dat srovnávacích dějin právních, Časopis Matice Moravské I9OI / 
a zastupoval rodná vonek / Jirečok, Das Recht in Böhmen iind Mähren I, str,50 /,
RZ svýn̂ i vorčiž "i umro-li glava ceiědií’̂a< děti všě tu sbožím v jedno yladú, 
vládyku si z roda vyberucc, ký plzně-dlě v sněmy slavný chodí",, všechny tyto 
pkolnosti potvrzujícími svědčí, že jo opět v souladu 3 objektivně zjištěnými 
jevy sociálního skladu staročeské společnosti.

Příslušníci rodu hrdě hlásili se k svému společnému předku / Zháněl,str,
2 0/, Dokladem tohoto poznatku jsou verše -RZ s Chrudoš a C^áhlav jsou "oba Kleno- vi 
vicia, roda stara Tetvy Popelová, jen-*že . pride s plky s ~bochov:/mi,,,," ^

Příslušnost rodová označovala se souborným názvem po společném předku, 
Patronymický název ulpěl i na sídlo a území rodem obsazeným. Celodní rodová jmé- 
na starých slovanských sídel nesporně dokazují, že v každé vesnici byl původně 
usazen jediný rodový svazek. Už Jordanis v 6,stol, připomíná, že Slované nazý
vají se "podle rodu", Výstižným historickým dokladem vzniku rodových patronymic- 
kých jmen je zpráva Nestorova /l2,st,/ o dvou bratřích z Lochů, z ’nichž Radim 
usadil se na Sozi a jeho rod nazval se 'Radimici, Vjatko s rodem usadil se po 
Oce a nazvali se Vjatiči, Pa,tronymické rodové slovanské náz-vy nesmazatelně do
dnes svědčí o rodovém zařízeni i tam, kde Slované dávno vyhynuli, na př,v Polabí 
/VI.Boguslawski, Dzicje Slowiansczyzny pčlnocno-zachodniej II, 280 /, Tak vzni
kala jména osad a rodů i v českých zemích. Příslušníci rodu, v jehož čele stál 
předek Kojata sluji Kojatici /II88/, Kťoš^iKrcšici /IO67/, Lintoraěr-Lintoměřici, 
Gosterad-Gosteradici /1190/, Eezamysl-Nožamyslici a t,d, / Dr.T,Sp/f:urník, 0 prá
vu soukromém u Slovanů v dobách starších 1954 J í RZ je opět po této stránce v 
naprostém souladu ,s těmi_tp_ sociálními jeyy starého slovanského života v českých 
zemichž lutý .Chrudoš na _ < ^ a a  clirabrý S^äilav Radbuze^ jsou ''oba Klenovici, 
rodu starého Popela Tetvy",

Rada starých slovanských os-ad slula též dle pova.hy sídla, Pomístná jména 
Bor, Dub, Hvozd, Slatina, Chlum, dala název i založeným tam vesnicím, podle 
nichž se obyvatelé nazývali« Borované, Dubané, Hvozúané, Slatiňané, Ghltunčaná 
a t,d. Vznik takových jmen pro starou dobu krásně dokládá Kosmas /+II2 5/, který 
zaznamenává, že Lučané nazvali se podle -úrodných luk, v nichž se usadili. Vzni
kání názvů tohoto druhu je starobylé, neboí Jordanis /6,stol,/ -výslovně podotý
ká, že Slované nazývají se také "podle míst", I s tímto starým zvykem souhlasí 
RK, kde ve "Vítězství nad Vlaslp ŷemj'_ js^qu uvedeni "Pražané*' podle^ místa Prahy,

Rody skládaly se z jednotli-vých rodin. Rodinný pojem a, cit byl u starých 
Slovanů všeobecně velmi vyvinut, v rodině vládl .řád, jak svědčí prastará vše- 
slovanská slova otec, matka, dcera, syn, strýc, bratr, teta, sestra a t,d., od-
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lisu.jící jednotlivé příbuzné. Dokladem takto pojaté a historicky ověřené rodí-» 
ny, rodinného řádu a citu je i RK ’/0puš“t'ěná7, kdV dívka vzpdmína nejprvo rodi;» 
ny /'* Kié mî j ‘o't'Si'k ,,, kdě moje máti ,«», ni mi bratra , ni mi sestry ,,.TV"te'~ 
prve potom *' junosu,**

Dokladem společenských rodinných svazků a řádů je též 'staroslovanský vý- 
raz '* bratr ”,

Půvoíině mělo také ještě širší význam, znamenajíc'vůbec pobočného příbuz
ného / bratr strýčený, tětěný, dvojurodnyj bratr a.t.d, / Staré prameny však 
rozlišují proto dobře '* bratry blízké " či " rodné " a " vzdálené ", Tento roz- f^i 
díl zachovávají i naše R,.Chrudoš a S^áhlav v RŽ Aáou " rodní bratři ", " bra
tři" Záboj a Slavoj v RK jsou ” dva syny " jednoho otce, kdežto ostatní bojov
níci jsou jen " bratři " v širokém slova smyslu staročeské " muže " /-pred.á- 
ky/ osiovuje u Kosmy Budivoj  také " bratři " /patres/ /z h á n e l'  1 0 9 7 , ste^e 
ko Záboj,

* Pohled do manželského života starých českých Slovanů podává nám zpěv 
" Počíná sě o velikém pobití /Záboj a Slavoj/ v RK veršis

" Otčík zajido k otcem,
ostavi v dědině dietky svoje 
i svoje 1'ubicě ,,,,, .

I přijide cuzí úsilno v dědinu 
i cuzíírri slovy zapovídá :

i jediná družu nám jmieti 
po piíti všéj z vesny po moranu. "

Nuže, jaký je poměr tohoto svědectví k ostatním historickým dokladům o 
manželství u starých Slovanů ? Některé rysy zachytil Nestor, podle něhož u ně- h ̂  
kterých Slovanů ruských nebylo manželství, nýbrž hry, Kosmas v líčení bájné 
doby tvrdí, že Šechové "žijíce jako hloupá zvířata" neznali manželství a dokon
ce žili v pohlavním komunismu; Moravané /život Sv,Cyrila/ uzavírali "síiatky 
nesčíslné," Rada historických pramenů zná u slovanských předáků Tunohožonství,
Samo /vil.st,/ na př, /Predogar/ měl 12 žen, Měško polský 7» Vratislav pomo- 
ranský 24 souložnic kromě ženy zákonité, Vladimír ruský 5 manželek, 300 soulož
nic na>Vyšehradě, 3OO v Bělohradě,,200 v Berestovu, u nás Slavník byl obklopen 
■"zástupem žen", Oldřich 3i vzal Boženu, ač manželství "starého nerozvázal" 
/Kosmas/, Sv,Vojtěch opustil Cechy pro hřích mnohoženství a t;d, /Niederle, 
život starých Slov?nů I-l, 98 a d,, Saturník 40-2, Fontes r,boh,I, 275/» Mno-^ 
hoženství bylo tedy volmi rozšířené u starých Slovanů; nebyl to však stav vše
obecně platný, nýbrž celkem výjimečný, pravidlem byl poměr monogaraický /Satur
ník 45/* Polygamie byla vždy podmíněna velkým bohatstvím, rozsáhlou domácností, 
mocí a také rodinné a zádružné zřízení mnohoženství podstatně omezovalo, poně
vadž počet žen nemohl mnohonásobně překračovat počet mužů. Historické z*právy 
týkají se pravidelně vesměs znamenitých předáků, silných hospodářsky a mocen
sky, Tuto’ okolnost všestranně už dobře vystihl Tacitus /98 po Kr,/ u národů 
Germanic, severně od Dunaje, kde ""přísná" byla manželství, v nichž muži pře-, 
stávali na "jedné ženě", jen málo jich vyjímaje, kteří měli více žen "pro svou 
vznešenost", U starých Slovanů nebylo Kosmova pohlavního komunismu; svědčí pro
ti tomu zřetelně starobylý pojem svatba /- osvojiti se/, dálo okolnost, že slo
vanské ženy odedávna věrnost manželům zachovávaly až do hrobu; tuto přísloveč
nou věrnost, stavěnou za vzor /Sv,Bonifác + 755/» dokládá mnoho historických 
zpráv jako zjev všeobecně pro Slovany význačný a typický /Niederle,ŽSS 1-1,69/» 
což by nebylo možné, kdyby ženy byly společným vlastnictvím všech mužů. Dále 
ještě starobylé uvedené výrazy, rozlišující přesně příslušné, ukazují na pevný 
řád rodinno-manžolský, nebo^ jinak by se při pohlavním komunismu nedal zjisti- 
ti původ, - Není pochyby o tom, že všeobecně obdivovaná věrnost slovanských
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žon, "cudných nad všechnu přirozenost" /Mnuricios VI.st./, "nnd jiné počestněj
ších" /Leon X.st,/ a z toho odvozená úcta k ženě vc slovanské rodině jsou výra
zem vyšší kultury života, srdce a íoravnosti u starých Slovanů, Jak hluboko byl 
tento rys zp.kořeněn vyplývá z toho, šc za řídká cizoložství trestáválo se smrtí 
/Canaparius, Život sv.Vojtěcha, Fontes r.b,1,252/.

Ve světle těchto historických zpráv'jeví se svědectví RK jinak. Pevný ro
dinný řád vysvítá z EZ / "rodní bratři" Chrudoš á Síáhlav /, dále zc "Žáboje"
/ "dva syny" - bratři /, individuelní závazná dívčí láska, z "Ráže", "Opuštěné" 
i "Kytice^, Naproti tomu uvedené svědectví "Žáboje" o mnohoženství týká se, ve 
shodě s historickými prameny, peuze velmožů - předáků; nebot jen od "muže k 
mužu", od silná k siinu" spěchá Zahoj, "muži" schází se v Oerném lese a shro
mážděné "muže" Záboj oslovuje, staroslovanským výrazem pro velmožeíř"Mu^,e!"
Jest zde tedy opět podstp.tný soulad mezi vědeckou cestou' získanýii:ii závěry o so
ciálním, mra-vním -a společenském podkln-dě sta.roslovanského manželství a mezi PŽK

Je historicky ověřenou skutečností, že průlom do vžitých zvyklostí přede
vším staroslovanských velmožů učinilo křesťanství, nařizujíc jim jednoženství. 
Zákaz Břetislavům z r,1039 ostře odmítá mnohoženství jako "pohanskou"nectnost 
a nařizuje, aby muž žil s jedinou žonou n, zena. s jedním mužem. Papež Jan VIII, 
v listu Kocelovi hrozí vyobcováním z církve,' jestliže by někdo za života man
želky vzal si jinou ženu, Měško polský, přijav křesťanství, propustil svých 7 
žen a ucházel se o ruku české princezny Doubravky, Vratislav Pomořský při při
jetí křesťanství odřekl se souložnic a t,d, /iJiedorlo, ŽSS I-1Í 99/*

Je jasné, že verše Zábojes

" I přijido cuzí úsilno v dědinu 
i cuzími slovy zapovídáš

I vyhánie z hájov všě krabuje
i kácí bozi v~cuzéj vlasti , , » . «
takým se klanšti zdě, jim oběcati oběť.

I nesměchu se biti v čelo před bohy» 
ni v súmrky jim dávati jésti.
Karao otčík dávášc krmě bohom , ' ’
kamo k niera hlását chodívášc , 
posěkachu vše drva 
i rozhrušichu vše bohy ...."

zaznamenávají první vpád západního křesťanství z Němec, ve shodě s historií na 
sklonku první poloviny 9.sťol. Proto jsou plně oprávněná slova předáka - "muže", 
ochránce slovanských starých zvyků a'mstitelo jejich rušení činžáky, silného 
Žábojo ke shromážděným vOlmožůms

" .... i jedinú družu nám jmicti ^
po puti všéj z vesny po moranu,,.."

Tak velel pronikající křesťanský řád, . - • ■

Zpěv "Počíná sě o velikém pobití" je tedy také po této stránce v napro
stém souladu s historickými' skutečnostmi historicky, kulturně i sociálně.

Zádruha. Staří Slované se spolčovali na podkladě příbuzenského poměru v rody,  ̂
postupem času svazek zahrnoval i rozsáhlé příbuzenstvo a v právní terminologii 
ustálil se pro takovou širokou pokrevně příbuznou společnost název ^zádruhá" 
/Kadlec I5O, Saturník 6 6-7/. Pozemky, hospodářská ste,vcní, obydlí, dobytek, 
nářadí tvořily hmotný základ, nezcizitelné a společné vlastnictví. Každý člen 
byl povinen pracovati v zádruze dle svých sil a dostával, vše, co potřeboval k 
životu, proto původně nebývalo v zádruhách chudých /jireček, Slova,nské právo I,

?
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68/. P?.novala tody jistá rovnoprávnost mozi clony zádruhy,

Běhotn času postupujícím poznáním vytvořila so definice zádruhy, která 
znamená spolek osob příbuzenstvím spojených, majících společný statek, pod vo
leným starostou žijících, společně pracujících a chlebících /jiroček,Slov.prá
vo I, 66/.

Z četných dokladů vysvítá, že v Jugoslávii lze slcdovati zádružné zříze
ní odedávna až dodnes /Xcadlec 43» 127/» také na Rusi jeho stopy jsou až v Ruské 
Pravdě /69/» udrželo se až do historických dob a bylo totožné se zádruhou ji- 
hoslovanskou, podobný svazek znali i Slované Baltičtí, v polských pramenech jo 
dosti dokladů s terminologií podobnou české. Ze všech pramenů u .všech Slovanů, 
kontrolovaných historickým a současným materiálem obyčejovým /Kadlec, Rodinný 
nedíl 40-49» 68-126f Saturník 68; Bobčev, Blgarskata čeljadna zadruga I9O7/ 
vysvítá, že je to obyčejová, sociální a právní instituce velmi stará, totožná u ' 
všech Slovanů.

Základním spisem, jímž byla doložena slovanskost a starobylost zádruhy 
je dílo K,Kadlece; Rodinný- nedíl čili zádruha v právu slovanském, 1898, Tato 
dokumehtárně velmi cenná práce vlastně podpořila příznivě líčení zádruhy v RZ 
a proto není diva, že někteří protirukopisní odborníci vytáhli znovu do boje, 
tentokrát přes K,Kadlece proti RZ, chápajíce dobře dosah jeho věcných vývodů 
pro věc R, ačkoliv to nebylo účelem spisu. Je pochopitelné, že boj byl veden 
velmi ostře. První vystoupil proti Dru Kadlecovi, útočně Br.JiPoiskor /slovo o 
zádruzo, Národopisný sborník čsl.IY.-V.r.,1899»str,58-110/, který mínil, že zá^ 
druha' není institucí staroslovanskou, nýbrž že jo původu pozdního a za svůj 
vznik že děkuje pouze vlivům práva byzantského a berních systémů byzantsko- 
tureckých na život balkánských Slovanů, Dru Peiskerovi da,l za pravdu Dr.Josef 
Pekař / Ke sporu o zádruhu slovanskou, český Časopis historický VI,1900,str, 
2 4 3 -2 6 7 /. Mezi tím svůj postoj ?novU vyhrotil'prof.Peisker v článku o srbské 
zádruzo / Die serbische zadruga, Zoiiischrift fůr Social- und Wirtschaftsge
schichte, TII-2,3, Berlín 1899, str,211-326 /. Dr,Kadlec uzavřel spor novou 
prací / Rodinný nedíl ve světle dat srovnávacích dějin právních, Časopis Máti- 
ce Moravské,'"Brno I9OI, str,217-245, 333-369 / věcně způsobem tak přesvědčivě a 
dokumentárně rozhodným, že o slovanskosti á starobylosti zádružného zařízení 
už nemohl nikdo vážně ppehybovati.

Pro obranu R má Kadlecova průkopnická práce nesmírný význam, protože Dr, 
Kadlec s úctyhodnou vážností svých věcně široko a hluboko založejsých vývodů 
tvrdil, že v RZ líčí se klasickým» Zcela věrným způsobem zádružné zřízení u 
Slovanů. RZ je tedy-věrn:hn'Qbhaacm staroslovanských sociálních poměrů.

Sociální složení společnodti; Podle četných zpráv historických, dokladů 
archeC'logických a jazykových byla slovanská společnost na úsvitě dějin rozdílně 
rozvrstvená a společenské zřízení bylo vyspělé i

Už vo starých ,dobách m.ožno v sociálním složení společnosti slovanské 
zřetelně rozlíšiti tři základní vrstvy,

1, / náčelníky - vladaře,
2, / lid svobodný,
3, / otroky /-L,Niederle, Manuel dc ďantiquité slav II,l69 /*■

Již. ve 4»st,po Kr, / podle Jordanise / byla u Slovanů na Ukrajině šlech
tická vrstva s knížetem v čele /uiederle. Slov,star,IV,72 a d./. Za rakví sv,- 
Metoděje kráčeli společensky "malí i velcí, bohatí i chudobní, svobodní i otro
ci" /Legenda o Metodějovi, Sborník velehradský 1935^ č,6, str.224/.- Podle 
Canaparia Slavníka, "muže mocného" ctili "urození a boha.tí" i"zástupy chudých".. 
Ustanovení krále Ludvíka z r, 903 uvádí clo na otroky z Cech, kde podle Kristiá
na a Ibrahima ibn Jakuba se s nimi všeobecně obchodovalo na trzích /Cas.Cos,. 
musea 1880, 295» Pontes I, str.224/» Vrstvou lidu svobodného zná u Slovanů už v
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6.’stol« Mauricios, který zmiňuje se o tom, ze zajatce nedrží za otroky navždy, 
nýbrž po čase mohou se vrátiti domů, nebo zůstati mezi Slovany jako "lidé svo
bodní" .

Zvláštní vrstvu velmožů dokládá archeologie; rýsuje se nám už po r. 800,
-jako výsledek dlouhého předcházejícího vývoje, zvláštní skupina hrobů, lišících 
se od ostatních svou nákladností, pečlivou úpravou a bohatým vybavením. Ha 
pražském hradě byl objeven přodkřosíanský hrob velmože - bojovníka v dřevěném 
sarkofágu 8 bohatými milodary /moč, dva nože, sekera, břitva, ocílka, vědro/
/ J.Borkovský, 0 počátcích pražského hradu, 1949» str,42 /; zejména při výzku
mech velehradských byly objeveny četné hroby velmožů, zvláště bohatě vypravené 
/A.Zolnitius, Staré Město-Na valách, 1946, str.ll; Staré Město a Babice str,
8,9,15; Staré Město-Velohrad, velkomoravský Volohrad, časopis Vlast.spolku raus. 
Olomouc r, 55» H »  StR.ré Město-Voligrad v památkách /, Předáci - velmoži lišili 
30 tody od odtatního lidu výzbrojí, bohatstvím a konečně i šatem; Přemysl,
Libušini vyslanci a první vládnoucí knížata z Přemyslova rodu, vyobrazení na 
starobylých malbách v rotundě ve Znojmě /poč.l2.stol,/ odlišují se šatem /F.J. 
Lohner, Dějiny umění národa čes.I,/ a v rukopise Wolfcnbiittelském z konce 10, 
st. / Píč, Cechy v době knížecí, str.157/ jeví se na dvoře sv.Václava á knížete 
Boleslava hodnosti a rozdíl stavů význačně šatem, jeho úpravou a ozdobou.

RZK jsou historicky i archeologicky po ,tétjo .̂ sjtĵ  ̂ ^shodě^j^ jtímí,®,
sem staré slovanské společnosti; v RZK vystupuje zvláštní vrstva nadřazených 
předáků a velmožů: knížat, lonctů, lochů, vládyků, "mužů", později ve shodě s 
historickým vývojem pánů.

Souborně sluli všichni urození předáci, bojovníci, -zaujímající ve spole
čenském životě rozhodující vládnoucí místa a' tvořící knížecí družiny "mu î*̂ , tsJj 
Je to zjevno na př, z nojstarších rukopisů staroslovanské legendy o sv.Václavu, 
v níž očitý svědek připomíná, že zpupnými stali se "mužové čeští" vůči svému . 
pánu Václavovi, zpyšněli, ustali proti sobě, Boleslav o zabití Václava poradil 
se s "muži svými", zabili se sv,Václavem předního "muže" Mstinu, jiní předáci 
z Václavovy družiny - "muži" utekli / Pastrnok, Slovanská legenda o sv,Václavu,
1903 /, Pro tuto dobu zná i Kristián /konec 10,st.‘ tyto "raužo české" /boemi 
' viri/. Moravský král Svatopluk dal se do ochrany St.stolice s "urozenými svými 
muži", v Pochvalném slově o sv, Cyrilu zaměňuje se výraz "muž" také sloven 
"velmož", - Tímtéž souhrným názvem a, v tomtéž smyslu sociálním uvádí urozené 
předáky i RZK. V RZ kněžna Libuše káže vypraviti posly.

"po Svatoslav ot Lúbíco biolé.

po Lútobor z Dobroslavska chlralca,

po Ratiboř ot gor Krkonoší,

po Radovp,n ot Kamcna mosta, 
po Jarožír ot Brd vltoriočných, 
po Střezibor ot Sázavy ladný, 
po Samorod ot Mžě strichronosné 
po vše kmety, Icchy i vládyky, 
i po vChrudoš i po S^áglav'bratry,

K těmto shromážděným předákům Libuše praví:

"Volto irauža mezu sobů rovna, 
ký by vládl vám po žoložu - "

V RK Záboj spěchá "ot muže k mužu”, "ot silná k silnu", V Černém lese 
shromáždí sc "muži"-bojovníci, které Záboj oslovuje; "Mužie!" Také v Ludiši a 
Luboru oslovuje ještě kníže zálabský všechny shromážděné "pány": "Mužie!.,"
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Dr, Miloš V/enigart / Pribina, Kocol a Nitra v zrkadle prameňov doby cyri
lometodějské j , Ríša vellcomoravská, 1935» str,325-7 / se domnívá, že stará vlast
ní jména slovanská možno vykládati i z hlediska sociálního. Můžeme v nich zřej
mě rozeznávat vrstvu jmen mocných a bohatých náčelníků a vrstvu jmen lidí soci
álně nižších* Jména členů z řad vládnoucích předáků byla obyčejně korapoz^a, - 
vyznačující vynikající vlastnosti a přednosti svých nositelů, kdežto jména lidí 
níže stojících bývala nesložená. Tak legenda o sv,Václavu xivádí kompozita jmen 
členů knížecí rodiny; Vratislav, Dragomira, Václav, Boleslav, kdežto zcela ji
nak jsou tvořena jména osob sociálně nižších - Gněvsa, Tuža, Tira, Cesta, Kra- 
stěj,-Tento zajímavý poznatek potřebuje ještě sice důkladnějšího ověření a zdů
vodnění, ale s největší pravděpodobností byl prof,Dr.Wenigart na správné cestě. 
Složená vlastní jména s charakterisujícím významem osobních vlastností provází 
především opravdu vesměs předáky - nojvýznačnější představitele sociálního ži
vota; Mojmír, Rostislav, Svatopluk, Spytihněv, Bořivoj, Hostivít, Jaromír, Lud
mila, Přemysl, Nezamysl, Křesomysl a t.d.

Stojně je tomu v RZK; SHiaglav, Svatoslav, Lutobor, Ratiboř, Radovan, Ja- 
rožír, Stře,zibor, Samorod, Neklaň /- nepřemožený/, Cestmir, Vlaslav, Eruvoj, 
Vojmir, Záboj, Slavoj, Zbihon.

Pokud se týče odlišeni knížat a předních velmožů od ostatního lidu oděvem, 
možno upozorniti na zachování tohoto zvyku i v RZ, který zvlášť pěje o Libuši;

"stůpi kněžna v bělostviící rízě, 
stiípi na stél otcn v slavně sněmě,'*

Nehledě na starobylý všeslovanský výraz "říza", jo to zejména bílá barva, 
která zde hraje určitou roli. Bílé roucho bylo totiž už za stara u Slovanů slav
nostní a sváteční.

Ve starých pramenech slovanských bývá používán jako pojem soclálně-spole«» 
čenský i termín "národ"; pod tímto názvom skrývá se souhrn rodů a rodin, odvo
zujících svůj původ od společného přodkáj často jeh -fcradičniho^ tedy plemeno, 
rod v širokém slova smyslu / Zhánel stril9 /* Tentb tořmín zná i RZ; Lutobor na 
sněmu

'*jě sě tako slovo govoriti;
Slavná kněžno s otna zlata štola, 
výpovědi tvoje rozmysl echom 
seber glasy po národu svému!"

é

Radován potom
"je sě glasy číslem prěgliodati 
i věcinu provolati v národ 
v národ k rozsiízoniu na snem sboren..."

Kdo tvoří tento "národ" v RZ? Jo zde shromážděn a spolurozhoduje národ - 
svobodný lid kmene? Z příčin uvedených v RZ samém moŘno s jistotou usuzOvati,že 
Libuší svolaný celek předáků, mužů, kmetů, lechů, vládyk, tvoří s kněžnou vlast
ní sbor nositelů práva a rozhodčích v slavném snětiWi Soudní proces je nesen tě
mito kmety, lechy a vladyky. Majíce na paměti nahoře uvedený starý význam pojmu 
"národ", můžeme souditi, že na Libušině soudu pod "národ" možno rozxuniti souhrn 
představitelů rodů, odvozujících svůj původ od tradičního přdka Čecha; naráží 
na to přímo RZ odvozováním původu Chrudožo a S^áhlava od starého rodu Popela

"jenže prijide s plky s Cechovými 
v sěže žírné vlasti přes tri reky,"

a Ratiborovými verši.s.

"u nas pravda po zákonu svatu, 
juže prinesšehu otci naši v sě-žé..."

i

70»
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Přitoranost početných l-oTietů, .lechů a vládyk na Libušině soudu mluví jasně 
o tom, ŽQ rozhodování nedělo se před představiteli jednoho rodu,nýbrž prod celým 
širším svazkem rodů. Vysvítá %o také z okolnosti, že každý vlajka představoval 
na -sněniu jediný rod / RZ s "vládyku si z roda vyborúce, ký plzne dle v sněmy 
slavný ̂ chodí---" /, Krásný přípa,d takového širokého nadrodového svazku, skláda
jícího se z' mnoha příbuzných rodůj je u Kosmy, podle něhož staří Lučané bývali 
rozsazeni v 5 plamenech v 5 krajinách s ústředním nojstarším plemenem Lučanů v 
čelo, od nichž měli souborné kmenové jméno i knížecí vládu v ústředním hradišti. 
Byl to tedy "národ" - plémě, kmen, v jehož čele stýl'kníže, organisován byl 
zřejmě na vědomí společného původu, skládal se z jednotlivých rodů a"plemen, U 
hlavního mateřského nejstařšího plomone bývaly i sněmy / Chaloupecký, Staré 
Slovensko 189,294 /• lakové větší plemenhé čolky a^veřejnoprávní jednotky při
pomínají v 6, a lO.st. Prokopios a Léon / Kioderlc žSSI-1,25,55 /• Jestliže by
chom thooroticky děj Libušina soudu položili do územně stejně velmi rozsáhlého 
starého Lucka /Žatocko, losy kolem Mže, kra,jo kolem potoka Hutné, po obou stra
dách řeky lízké, kolem říčky Břoznicc/, celý soudní proces by se odehrával přes-_ 
ně tímtéž sociálním způsobem a provázela by jej shodná terminologie. Kníže krac- 
no by stojně svolával vSochny jednotlivé vladyky rodů, kmety, lochy ze všech 5 
luckých plemen na ústřední lučanský hrad a tito "muži" by tvořili vlastní re- ■ 
presbntaňty '^národa", "Muži" ovšem byli lidé svobodní, jen ti měli právo zúčast- 
niti 30 s>němů,

V těchto intencích pohybovala se zhruba u Slovanů, v dávné historii často 
vzpomínaná "demokracio". EZ plně odpovídá časově nepříliš starší zprávě Proko- 
piově /6 .stV/”,* že Slované "nejsou ovládáni jedním mužem", "žijí demokraticky" 
a ".všechny záležitosti projednávají se‘u nich společně", Spčločonský život sta
rých Slovanů českých, jak jo zachycen v EZK, jevil by sc tomuto ílckovi shodně,
V R není ani sledu po naprosté 'rovnosti všeho lidu, nýbrž obráží so v nich_ jas
ně historické rozvrstvení staré slovanské společnosti, v níž někteří vládli,mě
li prav více, jiní byli- ovládáni, v níž jen "muž" svobodný byl rovnocenným, NCí- 
proti tomu ovšem třeba říci, žc svobodymilovná, pro spravedlnost často zanícená, 
pov.aha slovanská spoluvytvářela podstatně soulad principů kolcktivistických a 
individua lni ch vc společenských pbmlroch. Jeho výrazem jo předovSím jn,ko význač
ný slovanský společenský rys už v 6,stol, vzpomínaná "demokracie"! vždyí býval 
všeobecně volen na př, předák rodu, zadruhy - stařešina, vladyka, děd, glava ■
/ Saturník 68-9 /, což Icrásně a výstižně i^řcdvádí RZ veršis dědici

"vla.dylou si z roda vyberúcc,,,"
"Volte muža mozju sobů rovna"

má odezvu v celých .'starých dějinách našeho národa; podle. Eristián-a "mužové 
čeští" zvolili, ustanovili si Přemysla knížetem a z jeho rodu ustanoyova,li si 
vladaře. Podle legendy o' sv.Václavu /staroslovanské/, když Vratislav-zomřol, 
Cechové "si' ustanovili" knížoton joho syna Václava, "Volto muža" jo tody obvyk
lou formou nástupnictví v českých starých dějinách,

' Těchto několik nejdůležitějšich poznámek, prostě zjištujicích základní 
jevy staré slovanské společnosti, svědčí, žc naše RZK jsou nojon y souladu s 
objektivně, nezávisle na R zjištěnými rysy sociálního života sta.rých Slovanů, 
ba žo jsou všestranně joho věrným obrazem,- . . (

ß
Ing.Robert Stěpáns^

B r o d y . ,  v 1 o t o ř o 5 n é*

Výraz vlotořcčný z RZ vzbudil svého času u odpůrců rukopisů dosti jizlivé 
kritiky, jako"prý ukázka nepovedeného padělku, a to proto, žo tomuto výrazu ne
bylo vůbec porozuměno a i u. příznivců srukopisů licbyl podán dosud uspokojivý vý
klad.

Vlctořočný,- jako oznc,ěcní kro-jinného rázu brdského pásma jo složeno zo
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jnéna v 1 c t o a přívlastlcu ř o č n ý .

Slovo v i t  či v i t  psané v nové době s náslovnýra - ? dalo 
kdysi jméno i naší Vltavě a vyraz tento má dávný původ svůj v mluvené řeči,tra
dované a dochované listním podáním liduf teprve v pozdní době přínoson kroovan- 
ství a psané latiny bylo mluvené vyjadřování znamenáno písemně potud,pokud la
tinské rosp. řecké abecední znaky na staré slovanské vyjadřování -stačily.

Stará slovančina pak měla velmi málo štěstí s tímto písemným vyjadřováním 
a slovanské řeči byly nticcny. vytvořiti si řadu náhradních znaků, aby svou po
strou zvukomalbu řeči, jako příkl.adně dodnes má polština, vystihly, jak můžeme 
viděti na klaviaturách našich psacích strojů.

Jedním slovanským zvukem, který měl potíž s písemným vyjadřováním, byla 
slovanská hláska, vyslovovaná původně oběma rty poněkud scšpulcnými, která ale 
náhražkově latinkou psána byla jednou jako - V -, jindy jako B + , nebo ja
ko - P - , či - U - , ba i jako - F -, Viz způsob psaní Suovi - Suobi, Vlta
va - Uultauia, Vonzoslau - Vácslav a pod, a poukazuje se v touto ohledu na od
borný výklad ve Sv Václavském Sbornílcu II,.Str, 822, kde jedná se o jménu Vác
lav, které dnes již vyslovujeme s konečným - v - znějícím jako - P -, t.j, 
říkáme Václaf,

Slovní kmen v 1 t , o němž Šafařík měl za to, žo byl ztracen, ztracen 
nebyl, ale tento slovanský výraz psán byl topornou latinskou abecedou jinak,t.j, 
s náhražkovým - P - jako p 1 t , a jako takový dochován byl v živé češtině a
značí dodnes ' p r a ra o n a v přeneseném významu znamená pramen dříví plavené
ho p 1 t a ř i či p r a m o n á ř i po řece Vltavě,

Ze slovanských jazyků nojbohatšín způsobem dochován byl tento slovní kmen 
dolnolužickým jazykem.

Znamená proto tento prastarý slovní kmen indocvropského původu vit či 
pit proudnou vodu či pramen /pramen vlasů a podi/ a vyjadřovala jím i řečtina 
plavení či plavidlo p l.o i o n a němčina si náslovné - V -  či - P -  v 
tomto slovním kmenu v i t  či p i t  uzpůsobila na f i t  a píše P 1 o t -'
t o , F 1 o s a f l i o s s e n

Druhá část jména, přívlastek -řečný, nepotřebuje výkladu ve svén docho
vaném tvaru ř í č n ý ,  u ř í c o n ý  řítící se shůry^ dolů, vo výrazech - 
krov se řine -, řeka co řinoucí voda a pod, ^

Vykládati Bredy vlotořočné jako vodohojné, nevyhovuje, ježto vodohojná 
je příkladně třeboňská rybničná nižina s vodami stojatými,

Vlotořočné jasňě vyjádřeno znnnoná území, kdo jsou pramony prudce spádi- 
té, tedy totéž, co novodobě jmenujeme odborným jménem bystřiny, t.j. krátké to
ky o velkém spádu, v létě téměř suché, za doštů a jarního tání velmi živé a, 
strhující hojné splavcininy.

Proto Bredy vlotořočné znamená novodobě - vrchy bystřinné.

Toto dávné označení krajinného rázu Brd plně odpovídá také geografii to
hoto horského pásma, které jo tvořeno s o u v i s l ý m  Hřebenem, přerušeným 
jen na dvou místech, totiž průrvou všonorskou potoka Praslav a průrvou řeky 
Litavky u Příbrami} jinak vodní srážky vytvářely po obou stranách brdslcých 
Hřebenů krátké bystřiny, ústící na severozápadě do Berounky a jejich přítoků a 
m  jihozápadě dO kotliny vltavské,

Pozn,red«s ,
K námětu, johož se dotýká příspěvek pana Ing,Štěpána, který rozvedl a do

plnil poznatek, publikovaný H,Jiročkcm, se dle možnosti opět vrátíme v příštích 
Zprávách,

>h

7 L

.1
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Zpráva o XVI,řádné valné-hromadě České společnosti
rukopisné.

Za předsednictví^ Ing,Viléma Gotzla Icon,ala se dne 5 «června 1950 v ruském 
sále hotelu "Beránek" v Prase XII, XVI.řádná valná hromada naší Společnosti,
Po zahajovacím projevu a uvítání přítomných ve 20 hodin vzpomenul předseda 
členů zemřelých v době mezi XV. a XVI, valnou hromadou. Shromáždění stojíc ' 
vyslechlo jeho projev, zaznamenávající ztrá-fcu těchto člonůs

Dr.Vlastimil Blažek, profesor konservatoře 
Josef Preund, vrch.soud.rad-a v.v,, 
líarie Hasnanová 
Karel Jungraann, účetní v.v,,
Oldřich Koníček, profesor 
Ing,Václav Koul,a,vrch*řcd.Ccskomoravské- 
■ Kolben-Daněk
'Bphumil Smrčka,vrch,soud.rada, v.v,,
Josef Vonta,disponent cukrovaru v.v.

v Pr?,ze 
v Prase 
v Praze 
v Kutné Hoře 
v Praze

v Praze 
v Týně n/Vlt. 
ve Slapech n/V.

Nato člen vj/boru, František Adámek, Icustod pra,věkého oddělení musea, Vla.stcnec- 
kého spolku musejního v Olomouci, proslovil předjiášfcu "Rukopisy vc světle novýoh 
objevů archcologicko~prehistorických a n,árodopisných," Některé části této před
nášky jsou obsaženy v článku F.Adámk-a, uveřejněném v těchto Zprávách,

Ve zprávě jednatele, jež náslcdova.la, konsta,tovan m.j,setrvalý stcav 
členstva! úbytky /úmrtím 8 , vystoupením l/ byly téměř nahrazeny 8 členy nově 
přistoupivšími! loňský stav 547 členů snižuje se tudíž na 546 k 1 ,červnu le
tošního roku /1950/« Výbor konal čolkem 28 schůzí. Zprávy vydány v prosinci 
1949 a v dubnu 1950«

Pokladník min,rada M,Schmidt podal ve své zprávě následující obraz fi
nančního stavu Společnostis Vydání Společnosti ve výši Kčs 16,099 /z čehož 
největší díl připadá na rozmnožení a expedici "Zpráv" Společnosti/ jsou hraze
na především členskými příspovicy ve yýši Kčs 12.969.-! da,lšími dvěma příjmový
mi položkami, jednak tržbou za knihy a dopisnice v částce Kčs 2.770,- a jodno,k 
dary v částce Kčs i;090,- zv;;-3uje sc celková položka příjmů na Kčs lč.829.20,- 
Ra celkovém sta’/u čistého jmění Společnosti, v Částce Kčs 57 «560 největší měrou 
podílejí se vázané vklady, a to ve výši Kčs 44«525«60 Zápůjčku ve volných pla
tidlech, kterou Společnost své doby kontrahovala na vázaný vklad, Společnost 
nyní na výzvu splácí. Hospodářství Společnosti, z titulů těchto splátek bylo v 
r« 1949 zatíženo výdajovou položkou’ Kčs 5«600,-,

Taj.Režný jménem přehližitolů účtů přednesl zprávu revisní, konstatoval 
správnost cifer uvedených v pokladní zprávě a doporučil, aby odstupujícíiiiu vý
boru bylo uděleno absolutorium, - Tento návrh byl valnou hrorî adou jednomyslně 
schválen, '

Archivář řad,J,Šohajek v rámci své zprávy archivní konstatoval poměrně 
malý vzestup archivního materiálu oproti létům dřívějším. Loňský stav 1629 "ar
chivních Icusů zvýšil so n,a 1685 kusů, 7 souvislosti se zprávou o zpracování 
archivu po sonát, presidentu B.ílíhpvi ■ oživil znovu -význam Rího-vých^prací pro 
rukopisnou obranu, zojména pokud jde o osobu Václava, Hanky, Vc své správě 
bibliografické--podal zevrubný přehled všoch -významnějžich článků a statí, , 
vyšlých v uplynulém roce, které se dotýkaly RZE, Zprá-vu bibliografickou doplnil 
též ideovým pojednáním o některých stránkách rukopisného spOíru.

Ve zprávě knihovnické konstatoval knihovník J.S.Vopravil "alší vzestup 
sta-vu knihovnys příruční katalog vykazuje stav 402 oproti loňskému stavu 5 8 2! 
svazků jo colkom 555 /loni 5 15/« V uplynulém období byla zarogistro’vnna knižní 
pozůstalost, věnovaná zesnulým řcd.Slovíčkem. Krom nákupů knih přikročeno v
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li.
tomto rocG též ve větší míro k jejich vrizhě.

Předseda děkujo funkcionářům za přednesené zprávy a dává provésti volbu 
výboru. Přítomní rozhodli jednomyslně, aby volba byla provedena aklamací - zved
nutím ruky a .jednomyslně zvolili výbor navržený předsedou v této sestavě;

- Předseda; Ing, Vilém Götzl; 10 členů výboru; František Adámek; - Ing.Karel 
Andrlík - Dr Jan Hlávka - Jindřich Pazclt - Miloslav Schmidt - Ing Bohumil 
Střemeha - Jan Šerý - Jindřich Šohajek - Ing Karel Urban - J,S.Vopravil;
4 náhradníci; Břetislav Barašík Ka,rel Heřman - Robert Jedlička - Ing Rudolf 
Y/eichortj 2 přehližitelé účtů; Václav Režný - Ing Lubor Skokánek,

Předseda děkuje valné hromadě za, důvěru volbou projevenou. Konstatuje,že 
dalším bodem programu jsou volné návrhy; dota.zom zjišlrujc, že nikdo z přítom
ných nepodává nějaký volný návrh, - Děkuje pak shronážděn:hn za účast a za to, . 
že se dostavili v.tak hojném počtu. Prosí, aby Slonové zachovali Společnosti 
svou přízeň a podporu,pro budoucnost a končí jednání valné .hromady ve 22 hodin 

35 minut,
. Ing U.,

Pro pp,členy, jejichž příspěvkový účet až do konce roku 1950 není dosud 
vyrovnán, přikládáme k dnešním číslu "Zpráv"- složenku Československé státní 
banky /dř,Poštovní spořitelna/ k laskavému použití. Účet České společnosti ru
kopisné u této banky má číslo 4 5 0 1 . ' .

Za dary došlé na spolkové účely vyslovujorao všem dárcům vřelé díky.


