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Předvíkingští severští bojovníci (dvojice beserků? Tunni a jeho dvojník?), ozdobeni

« kančí p ř í l b o u »

jako

symbolickou

či

kultickou o-

zdobou příleb z doby řečené Vendelské (ca. 700 po Kr.), Nález učiněn v
Torslundě na ölandu ve Švédsku. Matrice z tvrdého kovu na tištění
zlatých plíšků. Obrázek, zvětšený dvakrát nalezeného předmětu, opatřen
laskavostí švédského historického musea v Stockholmu.

Obr. 2, 3, 4
Scény umučení a pohřbu legendy o sv. Ludmile, vyňaté z obrázkové
knihy o českých patronech ze 14. stol., zvané Liber

clepictus, původem /.

Čes, Krumlova, nyní ve Vídni. Z Legend o českých patronech,

Praha 1940.
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R. 1941 vyšlo v Praze 3.vydání nového českého překladu Kristia
novy Legendy o životě a umučení svatého Václava a .jeho báby Ludmily. Překlad pořídil Ant.L.Stříž a jako jeho dřívější vydání byl doprovozen kritickou studií Josefa Pekaře* Pekařův historický dovětek
byl v tomto posledním vydání vytištěn posmrtně a byl doplněn poznám
kami pod čarou Zdeňka Kristena. 0 tomto překladu, který byl sdělán
na základě Pekařova revidovaného textu, jenž byl otištěn v jeho prá
ci Ueber die Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit Christiana z r. 1906, vyjádřil se komentátor, že se přimyká k textu originálu lépe a že si uchoval jeho charakteristické vlastnosti pečlivěji než tlumočení, které kdysi pořídil Josef Truhlář a které bylo
připojeno k latinské předloze v Pramenech českých dějin, (?ontes re
rum bohémicarům) , I, 1873.
"
Legenda vypráví v kap. 4 o zavraždění báby svatého Václava, sv.
Ludmily, na jejím hrádku Tetíně, z nastrojení její snachy Drahomíry,
skrze její "velmože" (proceres suos),"syny nepravosti" (filios iniquitatis) T U U ÍT Ü
a
G 0 M M 0 N A . Tito "hlavní vrazi" (capitanei homicides) nazývají se v průběhu vyprávění též "krutými, k t
vežíznivými katy", "tyrany" a "zrádci" (funesti, crude lissimi oarni
fices, tyranni, perfidi), kteří obohaceni uloupeným zbožím, vládli"
v celé české zemi jako velkomožní pánové. (Prefata autem domina per
fidorum usurpans supellectilem socrus suae cunctam cum antedictis ~
tyrannis regnare coepit, ditana eos propinquosque eorum ac familiam
opibus eximiis auri argentique, vesteque pretiosa inaestimabili,reg
naveruntque in tota provincia velut magnifici duces) .
"Když tak nádherně žili a nesmírně se radovali a veselili, zne
nadání spravedlivý trest pomsty Boží dolehl na bezbožníky", vypráví
legenda dále. ..."Jali se pohrdati všemi soukmenovci a vrstevníky
svými. Z toho vznikla roztržka a nenávist převeliká mezi řečenými
velmoži Turmou a Gommonem a jejich paní, až všechno myšlení a mluve
ní paní se točilo ve dne v noci kolem toho, jak je zahubiti. To kdy£
zpozoroval dotyčný tyran Tunna, přepaden hrozným strachem, prchl se
vším příbuzenstvem z té země a všemi nenáviděn jako poběhlík a vyhnanec sem tam se potuloval, a nikdo z pokolení jeho už neměl přístupu do domova svého. Gommon pak, když s bratrem svým hledal útěkem úkrytu, byl chycen a i s bratrem hrdla odsouzen, a tak života
nynějšího i budoucího pozbyl. A paní jejich vidouc, že prchají, vše
cek vztek svého jedovatého srdce vylila na jejich potomky a věechny
od nejstaršího do nejmladšího jedním a týmž dnem i ortelem utratila
... Jiní své příbuzné opustivše a na různá místa se rozprchnuvše,
ode všech nenáviděni a Boží pomstou stiženi duše své vydechli, dítky jejich bezbožnou smrtí byly ze světa sprovozeny a přemnoho jich
bylo mečem postínáno ..."
Nebude snad od místa připomenout si některé momenty z bojů o
pravost a starobylost Kristiánovy legendy. J.Pekař věnoval řadu let
své vědecké kariéry studiu Kristiánových legend a výsledky svého bá
dání shrnul jednak v práci Nejstargí kronika česká (1903), jednak ~
definitivně, po polemikách a bojích, které se po prvé jmenované prá
ci rozvířily, v uvedené již knize Ueber die Wenzels- und Ludmilalegenden ...
Pekař se ostatně k této otázce znovu a znovu vracel v souvislo.
sti s bádáním o životě sv.Václava a jeho významu pro české dějiny a
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o staré české historii vůbec, a to jak v drobných recensích a článcích
v odborných Časopisech a v denním tisku, tak naposledy v práci Svatý
Václav, otištěné v obsažném a významném Sborníku svatováclavském, Pra
ha 1^33 a násl., sestaveném u příležitosti tisícího výročí smrti svatého Václava r,929 jako úhrnný přehled badatelských výsledků o sv.Václavu a jeho životě s hlediska historického, literárního, filologické
ho, archeologického, hudebněhistorického a.j. Práce byla vydána též
samostatně a posmrtně včleněna do výboru menších Pekařových prací Z
duchovních dě.ijLn Českých, Praha 1940, 0 této knize se vyslovil V.Fla^
Ihans v~íémže Sborníku, str.819, že je to "krásná a v naší literatuře
jedinečná kniha". Podobně se vyjádřil už i o první Pekařově knize o
Kristiánovi z r.1903 Pekařův nástupce na pražské stolici a jeho ducho
vý dědic V.Chaloupecký v úvodu k své velké práci Prameny X.století le
gendy Kristiánovy o sv.Václavu a sv.Ludmile, 1939, ze tato kniha je
dílo geniální"
Ve své průkopnické práci z r.1906 zúčtovává Pekař nejen s popěra
či pravosti legendy z tábora německých historiků (Bretholzem, Bachman
nem, Lossertem, Naeglem, Holder-Eggerem - tento poslední charakterisö
val Pekařovu práci jako dílo diletanta, který nemá ponětí o kritických
metodách analysy pramenů, a že je nehorázností ("eine krasse Ungeheu
erlichkeit") pokoušet se někomu vpravit, že Kristiánovo dílo by bylopocházelo z X.století,"jak tento český profesor k větší cti a slávě
Cechů chce dokázat"), nýbrž i s moderními historiky českými, zejména
s V.Novotným, který, jak Pekař praví, setrval ve své zásadní oposici
a v poznámkách pod čarou k 1,-3. dílu svých Českých dějin (1912-1928)
zastává názor, že Kristián zfalšoval svou práci v prvé polovině XII,
stol, nebo s R„Urbánkem, který má legendu za výtvor XIV,stol, f řadě ^
se tak po bok oficiálnímu historiku rakouskému H.Friedjungovi? který
klade původ legendy do doby Karla IV,, čině ji tak mládli, než je její nejznámější rukopis.
Ale Pekař se též vypořádává i se zakladateli české kritické historiografie G-elasiem Dobnerem a Josefem Dobrovským, kteří považovali
legendu za "drzý, frivolní a bezcenný padělek:" neznámého pozdějšího
autora; Dobner ji má za falsum ze stol.XII., Dobrovský, tento, jak Ar
ne Novák v knize o Dobrovském praví, "neúprosný ničitel legend a krutý očišíovatel dějin od bájí", za apokryf z prvé poloviny stol.XIV.
Podle Pekaře jsou Dobrovského poznámky mimořádně ledabylé a povrchní
a"zůstanou výmluvnou ilustrací ukvapeného a podjatého mínění i kritic
kého sebevědomí osvícenského, které vůbec hledělo na legendy s despek
tem a pokládalo za zcela zbytečné ospravedlňovat svou skepsi podrobný
Sí analysou, Dobner zjevně doznal, že mu šlo především o to, aby kronikář Kosmas (1045-1125) nebyl zapuzen z místa prvního a nejstaršího
historika českého.Za názor Dobrovského se postavil i Fr.Palacký svou
autoritou, Po 7 - 8 následujících desetiletí nezajímaly české legendy
vůbec, a tak podle Pekaře hlediska Dobrovského a Palackého stala se
kánonem pravdy, třebaže právě rok po Dobrovského smrti, 1830, byl v
Čechách Rusem A.Ch.Vostokovem oznámen nález staroslověnské legendy o
svatém Václavu, což "Dobrovského názor jedním rázem obrátilo v niveč".
Také latinský tekst legendy z r.1873 vyznačuje se podle Pekaře
stejnou povrchností a nedbalostí, kterou tehdejší doba a priori poklá
dala za vhodnou vůči podezřelým a vůbec málo důležitým pramenům, ba
jevila daleko nepatrnější zásobu vědomostí, než jakou vládlo vydání
Kristiana ve velkém díle bollandistů Acta Sanctorum z 1755-60.
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Pekař dospěl svým rozborem legendy až tam, že se ztotožnil s názory zapisovatele legendy jesuity Bohuslava Balbína, který ve svém áí
le Epitome rerum bohemicarum ji nazval "nejdražší a první památkou
vlasteneckých dějin" a umístil ji do X.stol. ("Est autem praesens
Christiani narratio dignissiroa, quae ab omnibus antiquitatis nostrae
studiosis diligentissime legatur, utpote primi, quod aciamus, in Bohe_
miá scriptoris, cuius extet lucubratio, et qui plurima alijs ignota
summa brevitate perstrinxerit.")
Jeden z nejzávašnějších důkazů pravosti Kristiánovy podle F.Dvor
nika podal V.Birnbaum ve svém Článku Kostel sv.Kosmy a Damiána v St.
Boleslavi (v Památkách archeologických, XXXII, seš.3-4)» když ukázal
na detajly v iluminacích Gumpoldovy legendy o svatém Václavu z rukopi
su Wolfenbüttelského ze zač. 11. stol., o kterých se zmiňuje jen Kristián. Birnbaumův postřeh rozvinul Antonín Friedl v práci Iluminace
Gumpoldovy legendy o sv.Václavu (Publ.fil.fak.Karlovy univ.XIII,1928).
Boje o stáří a pravost legendy však neustaly ani po Pekařových
objevech, nýbrž pokračovaly - alespoň se strany skeptiků - dále. Sám
T.Masaryk měl, jak se zdá, za to, Že otázka původu a stáří svatováclavských legend je stále nerozřešena, když v projevu u sochy sv.Václava v Praze 27.září 1929 pravil, že "historikové stále ještě nevědí,
co je historický fakt a co je legenda". Stejná skepse asi zavinila,že
vydavatelé Výboru z české literatury,. 1,1958, B.Havránek a J.Hrabák,
umístili ukázku z Kristiana daleko za Kosmu a jeho následovatele, tře
baže jiní odborníci jako bohemista J.Vilikovský a latiník J.Ludvíkovský se znovu a zcela postavili za Pekařovy badatelské výsledky.
Bez váhání a se svou obvyklou vervou i u vědomí prslulosti svých
jmen potvrdili správnost Pekařových thesí i byzantolog Fr.Dvorník a
linguista Roman Jakobson. Zvláší důrazně tak učinil posléze jmenovaný,
který už ve svých dřívějších studiích před válkou a za války, v knize
Nejstarší duchovní písni české, 1929» a v stati Český podíl na církevně -slovanské kultuře, napsané pro sborník Co daly naše země Evropě a
lidstvu (pod pseudonymem Olaf Jansen) dokazoval přítomnost a účin daleko silnějších kulturních vlivů se strany východní církve cyrilo-methodějskou missií, než kdo dosud věřil nebo chtěl věřit a přiznat. Ve
své temperamentně psané apologii Moudrost starých Čechů, New York,
1942, napsal m.j.:
"Rozmanité doklady bohaté české kultury cyrilo-metodějské se bra
ly v pochybnost. Část z nich bezdůvodně prohlašována za pozdější padělky (Kristianova legenda z konce X.stol.), dokonce za falsa novodobá (svatořehořské glosy ze zač.XII.stol.); u některých církevně-slovanských památek českého původu se popírala jejich souvislost s círke
vní slovanštinou a vůbec s tradicí cyrilometodějskou (duchovní písně"
Hospodine, pomiluj ny, Bogurodzica), anebo se neuznával jejich český
původ: po této stránce se pochybovalo např. o Kyjevských listech,vzác
ném zbytku české mešní knihy z X.stol. a nejstarŠím ze slovanských ru
kopisů nám známých, ba i o Pražských zlomcích, jediném souvislém církevně -slovanském tekstu, dochovaném na české domácí půdě jen proto,že
těchto dvou archů bylo použito jako přídeští k vazbě latinského rukopisu XI.stol.; dlouho se zapíral v pražské vědě také Český původ církevně slovanských překladů z latiny, dávno zjištěných ruským badatelem
Sobolevským. Ani památka tak rázovitě česká, jako je nejstarší legenda svatováclavská, neušla fanatickým pokusům zařadit ji někam mim© če_
ský svět. Člověk žasne, kolik energie, důvtipu, papíru a nicotných ar
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gumentů bylo vyplýtváno jen a jen na popření domácí tradice cyrilometodějské a pro důkladné ochuzení staročeských kulturních dějin. Tato
práce, jak dobře vystihl historik Pekař, "vylidnila celá staletí".
0 Kosmovi a jeho moderních zastáncích píše Jakobson: "Základní
české literární dílo oné doby, Kosmova kronika, sepsaná v létech 1119
- 1125, krátce po záhubě slovanské církve v Čechách, zamlčuje moravskou misii . b a téměř smazává kapitolu svatoludmilskou a svatováclavskou a vyrábí falsa, kterými chce diskreditovat památku slovanské
církve ... Dlouhou dobu česká věda věřila Kosmovi, a teprve studiemi
posledních desetiletí, zvláště pracemi Pekaře a Chaloupeckého, byla
plně odhalena hluboká tendenčnost kronikářova."
Třebaže se nyní zdálo na jisto postaveným, že Kristianova legenda náleží do první poloviny X.stol., není nejstarší legendou svatovác
lavskou. Miloš Weingart nevývratně zjistil jako první původní dílo Če
ské literatury první slovanskou legendu o sv,Václavu, napsanou církev
ně slovansky blíže neznámým autorem brzy po přenesení ostatků světcových z Boleslavi do Prahy r.932, pravdě nejpodobněji ještě před r.940,
Weingart tak učinil v práci První česko-církevněslovanská legenda o
sv.Václavu, vydané jednak v Svatováclavském sborníku,. I, 1934» jednak
samostatně, jakož i ve stručných doslovech k bibliofilským vydáním
svého, jak sám praví - a to plným právem - přebásnění z r.1937 a 1940.
Weingartovo zjištění nikterak neochvělo Pekařovou theorií o stáří kro
niky Kristiánovy, nýbrž naopak ji potvrdilo. Ale přednostní právo jakožto nejstarší české legendy přiřkl spisovateli, hlaholskému knězi
církevněslovanského jazyka a římského ritu a České národnosti, snad
některému z Metodějových pozdějších učenníků, kteří přišli z Moravy
do Čech, českému latinsko-Česko-církevněslovanskému klerikovi těže
kulturní orientace, již na Moravě představoval Metodějův nejbliěší učenník Gorazd a v níž i mladý kníže Václav byl vychován. Že Weingartův překlad legendy nebyl zařazen do Havránkovy-Hrabákovy antologie,
která^zato otiskuje starší, byt i ten velmi krásný převod Vašicův,vZa
ložený tu a tam na odchylném, ne emend o váném Čtení, je patrně tím, že
Havránek měl proti Weingartově rekonstrukci určité námitky.
Posléze byly všechny tyto otázky podrobeny pronikavému průzkumu
V.Chaloupeckým v jeho velké práci Prameny X.století legendy o sv.Václavu a sv. Ludmile (v Sborníku, II/2, Praha 1939), kde autor přičítá
t^muě (česko-církevněslovanskému) spisovateli také církevněslovanskou,
dnes ztracenou, ale v latinském zpracování legendy "Fuit in provincia
Boemorum ..." a ve formě slovanského Prologu dochovanou legendu o sv.
Ludmile, Chaloupecký klade původ této církevněslovanské legendy do leb
926-929, tedy do dob knížete Václava, a její latinské zpracování jen
o něco později, ale bezpečně do první poloviny X.století. Je to taž
legenda, která sloužila Kristiánovi za předlohu a kde patrně i jména
bijců světice T u n n a
a
G o m m o n
byla uvedena.
V třetím vydání Střížova překladu Kristiánovy legendy opakuje
Pekař (v pozn.ke kap.IV) svou výzvu k filologům: "mohli by nám poněkud osvětliti tato podivná jména ?", neboš, jak se domnívá, jeví vypravování o zhoubě rodu Tunnova a Gommonova ráz historický.
Když jeho apel k filologům vycházel naprázdno, ^pokusil se sám,ze
svých vlastních možností historika, tyto otázky rozřešit.
Ve své r.1929, a několika podružnými změnami v "definitivní" podobě otištěné a posmrtně B.Klikem v souboru Z duchovních dějin Českých
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1941, vydané studii Svatý Václav pokládá Pekař jména Tunna a Gommon
za jména německá, resp. "germánská", a má za to, že jejich nositelé
"byli "muži" (patrně manové, zemané, podle Chaloupeckého bojarové,což
u Nestora odpovídá slovu bojar, bojarin, nebo varjažskému /rusko-Švéd.
skému/ kari, řec. archón, lat. procer, optimas, zkrátka šlechta), a
že byli českého jazyka.
Ve svém líčení života starých Čechů praví Pekař, že jejich státní a společenský řád se valně nelišil od zvyklostí současných Germánů, zvláší "saských" (P.míní zajisté německých) a "normanských" (severských) - Velká část severních Slovanů, praví Pekař, žila po staletí
pod vlivem či přímou nadvládou gótských družin válečných a mnoho jejich knížecích rodin, možná i na české půdě, bylo poslovanštělou odno^
ží někdy germánského kmene, tak jak bezpečně víme, že tomu bylo u mno'
ha knížat ruských, tohoto kdysi hrdého válečnického rodu, z něhož po<[
robená, ale vitální slovanská masa učinila Slovany.
"S německými jmény setkáváme se v české společnosti ještě v době
Václavově - tak z osudu sv.Ludmily známí Tunna a Gommon, mají jména
patrně germánská, ale byli to již jistě "muži" českého jazyka", praví
Pekař«
Ještě jednou v téže práci se vrací Pekař k oběma jménům, když ko
mentuje příslušnou partii legendy. Praví: "Zloba snachy (Drahomíry) ~
pronásledovala ji (Ludmilu) i tam (na Tetín) , kdy dva z "mužů" Drahomířiných, Tunna a Gommon, přepadli se svými lidmi Tetín a Ludmilu zavraždili. Z legend, na jejichž slově záleží, plyne dosti jasně, že dů
vodem zločinu Drahomířina nebylo vroucí křesťanství Ludmilino, nýbrž
neskrotné rozčilení ženy, jež se považovala ve svém právu za zkrácenou, a s ním chtivost, chtivost kněžny a jejích rádců, po nahromaděném statku Ludmilině. Impulsivní vášnivost, již přitom u Drahomíry
třeba předpokládat, ilustrují dobře i další zprávy Kristiánovy, jak
Drahomiř znepřátelila se brzy na smrt s oběma muži, kteří se stali vjr
konavateli její vražedné zloby: tytéž, jež spolu s rody jejich zahrno
vala dřív přízní a dary, pronásledovala potom nenávistí tak nelítostnou, že vyhnala ze zeme nebo vyhubila oba i s příbuzenstvem jejich,nje
šetříc ani nedospělých dětí,"
Jména vrahů svaté Ludmily Tunna a Gommon se vyskytují krom u Kri
stiana též v tak řeč. Menkenově legendě "Pult in provincia B o e morům. 7',
pak v legendě "Diffundente sole ...", v pokažené formě Tumia a Gumon,
jakož v Českých tekstech u Dalimila, kde přicházejí formy jako Tunna,
Tuna, Thunna, Tumma, Tuma^ Tumna, Tuií, Tuna, Tůně, Tym; Gommon, Gomon,
Gommo, Gummo, Komon, Komon^ Kován, jakož i u Hájka, kde jsou formy Tu
man a Kuman.^Havránkovo-Danhelkovo vydání Dalimila z r.1958 má tvary
Tumma a Gomoň, podle vídeňského rukopisu kroniky, jehož je v této par
tii použito, kdežto Plajšhansův novočeský převod Dalimila z r.1920 mS
formy Tun, Komoň.
O smrti svaté Ludmily skrze Tunna a Gommona vypráví Dalimil:
Kněžně Lidmile Drahomiř závidievše,
aneb sama vlásti chtieše.
Tu pozva Tummy i Gomoně,
slíbí jim zlato i koně,
aby ji^Lidmily zbavili
a tajně ji zadávili
Ta dva sě k ní chtiece přilísati,
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Znamenavši svatá knieni,
co její zlá nevěsta mieni,
jě sě k smrti připravovat!,
prvé sirotkám poplacovati.
Když v náboženstvu přěbýváše
a smrti dobrovolně Čekáše,
Tumma i Gomoň při jedešta,
před jejiem dvorem ssedešta.
Knieni vědúc, že ji cheeta zabiti,
kázá jima přěd se jiti,
na své nevěsty zdraví ztáza
a její potřěbu jima dáti káza.
Toho dne jě sě spovědati
a smrti nábožně cakati.
Té noci ta zlá komoru na knieni vyrazišta,
a tu svatu ženu závojem zadávišta.
Tak ta^pohany črtu sě slíbišta
a svatu Lidmilu k Bohu poslašta.
Ohlas Dalimila je patrný v latinsky psaném Životě svatého Václava českého krále Karla I., který vrahům svaté Ludmily dává jména Thuman a Guman. V překladu J.Vilikovského (v antologii Próza z doby Karla IV., Praha 1938) vypráví král Karel o tetínském zločinu takto:
"Těch časův ta závistivá Drahomiř, nemilostivá pohanka, žádajíc
nad svou tchýní, svatou Ludmilou, knížectví českého obdrseti, dva šeredné násilníky, jimžto jména byla Thuman a Guman, do Tetína na hrad
poslala, aby tam javše věrnou služebnici Boží, svatou Ludmilu, zahubi
li. A tak se
jest stalo: od těch dvou jest udávena a ta svatá duše do
11
nebes vzata .
První, kdo se pokusil řešit záhadu těchto jmen, byl vlastně Josef Jireček, který tak učinil v stati Vrahové svaté Ludmily v Památkách archeologických a místopisných, 5řvs.331 a násl. Nalezl ozvěnu
těchto jmen v názvech vesnic Tman a Kvaň, prvé poblíž hrádku svaté
Ludmily Tetína (byla to kdysi fara a vladyČí sídlo) , druhé v Zbirožakém okrese, kolem někdejšího kláštera Svaté Panny Dobrotivé.
Ale byl to teprve V.Flajšhans, který uposlechl Pekařovy výzvy a
pokusil se jména tlumočit v stati Osoby a igista y legendách svatováclavských ve Svatováclavském sborníku, str.818-83^. Pustil se čile do
díla, psal, že Pekařův Svatý Václav už od prvních stránek jasně ukázal, jak naše dějiny se svatováclavskými legendami vlastně začínají a
co všechno lze vyčíst i ze jmen, která 1legendy zachovaly budoucnu, f
"Tyto řádky jdou po stopách Pekařových' , praví flajšhans, "a mají ako
lem ukázati jednak, kolik tyto legendy přinášejí i Českému jazykospyt.
ci, a potom, kterak asi tyto dochované litery třeba čisti."
Flajšhana sevvšak zhostil svého úkolu jen částečně, Si spíše se
mu vyhnul, alespoň pokud jde o naše dvě jména Tunna a Gommon. Obírá
se vlastně jen jmény českými (slovanskými) jako Václav, Boleslav, Vra
tislav, Spytihněv, Drahomíra, Ludmila, Podiven, Učen, tedy vlastně
jmény jasnými. Mystičtějšími se mu zdají jména vrahů sv.Václava, zaznamnaná toliko ve velmi pozdních zápisech slovanských legend z konce
XIII. a zač. XIV. stol.; tato jména však nesouhlasí ani co do formy

II

SIUDIE

ani co do počtu; nejméně souhlasí jméno vraha Václavova Tuže (Tuža) ;
nejen že starší legenda ho vůbec nezná (a proto ho Pekař ani neuvádí,
ani s ním nepočítá), ale varianty hlaholské recense (Sluga, Druža)ani
nedovolují zjistit, nejde-li o nějaké nedorozumění; "výkladu proň aspoň není", Flajšhans nenalézá objasnění jména ani jiného bijce sv.Vác
lava, Tiry (Tira), které je aspoň souhlasně doloženo. (Nedalo by se
snad myslit, u vědomí dosti divokých transkripčních pravidel, že Tuža
je přepis místo Tunna ?). Flajšhans analysuje dále jména Östa, Hněvss,
Mstin, Krastej a,j. Místní jména je vyložit snazší, praví Flajšhans
(Praha, Tetín, Kuřím, Budeč, Boleslav, Vltava, Rokytnice atd.), načež
konstatuje, že cizí zápisy slovanské legendy nám dávají daleko méně,
než bychom mohli očekávat vzhledem k jejich pravopisným možnostem, a
že cizí (latinské) záznamy nám skytají daleko většího zisku než slovanské, které jsou mladší než latinské, neboí Rus, stejně jako Bulhar,
Srb nebo Charvát měnili hláskovou formu poměrně více než Ital nebo Ně
mec; byla to podle Flajšhansé právě hlásková forma, která nejdříve
podlehla vlivům jiného slovanského jazyka, a tehdy (v XII.-XIII.stoL)
změnila se v slovanských jazycích hlásková hodnota jednotlivých písmen azbuky (zatím co Rus ještě psal
ale vyalovoval j[a, psal Srb
měkký jer, ale nevyslovoval ho vůbec, atd.). Flajšhans zdůrazňuje, že
samotný zápis nestačí; je dlužno rekonstruovat hláskovou hodnotu jmen
podle gramatiky dnešní češtiny (Sborník, str.821-822).
C jménech vrahů svaté Ludmily praví Flajšhans (Sborník, 826):
"Jména, zaznamenaná teprve ve XII.stol., jako Tun(n)a a Gom(m) on,jsou
nám zrovna tak neznámá, jako byla již asi nejstarším legendistům: mno
ho bylo o nich vysloveno dohadů - ale můžeme zde výklad o nich pominouti; náleží zajisté do výkladu legend o sv.Ludmile" (!)
Pekařova výzva k filologům tedy se jich, jak se zdá, minula bez
ohlasu. Nicméně byl historik Pekař stopě blíž než filologové, když v
těchto jménech hledal germánský původ. Neboí jde vskutku o jména germánská, blíže určeno severská, a ještě přesněji: švédská (upplandská),
což s žádoucí zřejmostí vychází najevo zvláší ve jménu T u n n a .
Toto jméno je jasně doloženo, kdežto druhé, které je silně pokaženo, nemá na Severu žádného přímého protějšku.
-oKdyb^chom vzali za východisko formu T u n n a , tak jak přichází v českých legendách, s koncovou samohláskou ^a, uviděli bychom,že
se zcela kryje se jménem Tunna, oslabeně Tonna, na dánském (skánském)
runovém kameni Solvestadském č.2 z doby víkingské (750-800 až asi
1050), kde se čte: TUNA : SATI : STAJN : PANSI atd.- Tonna postavila
tento kámen atd. a po případě i na Ullerupském kameni na Fyenu z před
středověké periody (1050-1150), kde nalézáme jméno patrně v akusativu:
<0>K : MCPOR Í (T> 0N<0> ...; Po svém otci a své matce Tonně ...
V obou případech jde o femininum. Jméno je dosti osamělé, což
překvapuje, uváží-li se, že dánská doba víkingská se vyznačuje největ
lim bohatstvím runových nápisů.
Fem. Tunna, Tonna, moderně Tonne je, jak Rikard Hornby a As aar
Jansén (Nordisk Kultur, VII, s.209, 250), jakož i R.Hornby ve své pří
ručce Panské Navne, Kodaň 1931, mají zato, že jde o hypokoristikonřocT
vožené od plné formy Thorny (z XII.stol., z periody víkingské).
~
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Pro náš učel nepřichází dánské jméno Tunna, Tonna, Tonne v úvahu,
protože je to jméno poměrně mladé, jméno ženské a odvozenina z pův.
jména Thorny, jehož první Část činí jméno pohanského boha Thóra.
Jméno však také má vnější mask, podobu, v původní severské formě
Tunni, Tonne. A je mimo jakoukoli pochybnost, že právě toto jméno pro
niklo do českých legend. Ze jméno v češtině dostalo koncovku ^a, je
tím, že jako přejaté cizí jméno, podobně jako je tomu u jiných flektivních jazyků, se přiklonilo k nejbližšímu vzoru. Mimoto sama mužská
koncovka ^a je v Češtině velmi produktivní formans krátkých (hypokori
stických) jmen a vyškytá se nejen v starším jazyku (srov. jména legen
dy Csta, Hněvsa, Tira), nýbrž i, a to hlavně, v současné češtině, jaE
u křestních, tak u rodových jmen, jako Öada, Doucha, Mácha, Mícha, Mí
ša, Vácha, Váša; Jara, Fráňa, Pepa, Véna; (peiorativně:) Franta, Jarka, Tonda, Venca. Je to táž hypokoristická koncovka -a, jakou nalézáme i v anglosaštině (Aetla, Horsa, Offa) a která odpovídá severské
koncovce ^i (v množství jmen hypokoristických jako Ari, Arni, Atli,
Bjarni, Hundi, Galti aj.) a u velmi hojných severských nomin agentis
(hornklofi - plachta na předním stěhu, hringbroti - zápasník, saefari
- mořeplavec, andskoti - odpůrce) a i u vlastních jmen jako Emuni aeterna dignus memoria.
Ježto pak Tunna, fem., a Tunni, mask., náležejí v severštině k
příbuzným skloněním (obě jména patří k tak zvaným slabým, -n-kmenům)
s podobnými pádovými koncovkami, které cizí ucho mohlo snadno zaměnit,
mohla by i tato okolnost hrát jistou úlohu, když se jméno přizpůsobovalo domácímu skloňování; máme přece koncovku -a v gen.sg.mask, v slo
ženině Tunna-dolgr.
Jako krátké jméno s hypokoristickou koncovkou je Tunni prastaré
severské jméno. Jak A.Bach Die deutschen Personennamen, v Grundriss
der germanischen Philologie, 18, 1943, s.91» ukazuje, sahá tvoření
germánských krátkých forem až do germánského pravěku, do doby někdy
před r.500 po Kr.
Mimoto je toto jméno jménem zvířete, kteráž kategorie má rovněž
pravěký původ v celé evropské jazykové rodině. Jako např.:
řec.
sever.
čes.
alópéx
refr
liška
elafos
hjprtr
jelen
korax
hrafn
vrána
lykos
úlfr
vlk
V literárních dokladech se setkáváme se jménem Tunni nejprve u
norského skálda Thjódólfa z Hvinu (ór Hvini či hinn hvinverski) z 2.
pol.IX.století, v jeho básni Ynglingatal fPísni o rodu^Ynglingů, zkráceně zde Yt), kde v slokách 17 a 18 se hovoří o Tunnově moci (Tunna
ríki).
(Yt 1?)
Před mooí Tunnovou
Týrův slavený
potomek musil
ze země prchnout;

býk však zuřivý
v Egila hrudi
svou čelní zbraň
krvavě zbarvil,
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(Yt 18)
Ten, který dříve
na východ!
dlouho a vysoko
vypínal hlavu,

svých rohů mečem,
pochvy prostým,
Skilfingovi
srdce proklál.

Pak se uvádí jeho jméno ve spise Historia Uorwegiae, který podle
norského historika Halvdana Kohta pochází z doby kolem 1170. Zde figu
ruje jméno ve formě Tonne.
Dále se shledáváme se jménem Turmi v .Královských ságách Snorra
Sturlusona, zvaných Heimskringla, v je jí úvodní saze, Saze o rodu In^
lingů (Ynglingasaga, zkratka Ys) , do níž také Thjódólfova báseň Ynglingatal (Píseň o rodu Ynglungů, slovně: "výčet králů z rodu Yngova"),
Či alespoň tolik z ní, co se - Snorrovou zásluhou - dochovalo, byla
včleněna. Shorri věnoval Tunnovi a jeho dobrodružství celou jednu kapitolu ságy.
Posléze nalézáme Tunnovo jméno v nejo sáhlejším íslandském rukopise, Fiateyjarbok, z doby kolem 1390 (vyd.1860, I, s.26) v složenině
Tunnadolgr, kterýmž .jménem je označen Tunnův "odpůrce, nepřítel", švé
dský (uplandský) král Egil.
Higtoria. Norwegiae vypráví o tomto Tunnovi zcela krátce: "Auchun
vero genuit Eigil cognomento Vendilcraco quem proprius servus nomine
Tonne regno privavit, et cum domino pedissequus VIII civilia bella
commisit, in omnibus victoria potitus, in nono tamen devictue occubuit; sed paulo post ipsum regem truculentus taurus confodiens trucidavit."
Snorri vypráví v Saze o rodu Ynglingů takto:
"Syn Auna Starého se jmenoval Egil, který se stal králem ve Svít
hjódu po otci. Nebyl to žádný válečník, ale seděl klidně na svých
statcích. Měl raba, který se jmenoval Tunni a který byl předtím^správ
cem jmění Auna Starého. Když pak Aun zemřel, vzal Tunni množství zlata a stříbra, které dříve opatroval, a zakopal je. Když ee potom stal
Egil králem, kázal Tunnovi pracovat s ostatními otroky. Tunnovi se to
nelíbilo a proto utekl a s ním uprchlo i mnoho, rabů jiných. Vykopali
drahocenné věci', které svého času ukryl. Tunni je mezi své muže rozdě
lil, a ti si ho zvolili za svého náčelníka. Pak se k němu přidružilo
mnoho zločinců, kteří se potulovali po lesích, ale občas se odvažovali do kraje a zde přepadávali a loupili nebo zabíjeli lidi. Král Egil
se o tom dověděl a jal se po nich se svými lidmi pátrat. Jednu noc,
když hledal přístřeší, přepadl ho znenadání Tunni se svou tlupou a po
bil mnoho lidí z královy družiny. KdyŽ. Egil zpozoroval, co se děje,
chtěl se postavit na odpor a dal vztyčit svou korouhev, ale mnoho lidí od něho uteklo. Tunni' a jeho čeled dotírali zmužile, a král Egil
si nevěděl jiné rady než utéci. Tunni a jeho tlupa hnali prchající až
k lesu; pak se zase vrátili do kraje, plenili a drancovali a nesetkávali se s žádným odporem. Veškero zboží, které Tunni •v kraji zabral,
rozdal mezi své pomocníky. Stal se tak velmi oblíbeným a získal velkou pomoc se strany lidu. Král Egil shromáždil vojsko a vydal se proti Tunnovi do boje. V bitvě dobyl Tunni vítězství, ale král Egil uprchl a pozbyl mnoha lidí.
Král Egil a Tunni svedli spolu osm bitev a Tunni v nich ve všech
zůstal vítězem. Nato král Egil uprchl ze země a odebral se do Dánska
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na Selund k Fródovi Chrabrému. Slíbil mu, že dá-li mu vojsko, učiní
mu Svey poplatnými, Fródi mu dal vojsko své i své výborné válečníky.
Král Egil se vypravil zpět do Svíthjódu, a když se Tunni o tom dověděl, vytrhl proti němu se svou tlupou. Strhla se velká bitva, v níž
Tunni padl a král Egil se znovu uvázal v majetnictví své říše. Dánové
pak se vrátili. Král Egil poslal králi Fródovi cenné a velké dary, a
každý rok posílal nové, ale neodváděl Dánům žádného poplatku; přesto
však přátelství mezi ním a Fródem obstálo.
Potom, co Tunni padl, vládl Egil svou říší tři léta. Jednou se
ve Svíthjódu přihodilo, že chtěli obětovat býka. Byl starý a tak vykr
mený, že jenom zuřil, a když ho měli přivést, utekl do lesa a zdivo-"
Čel a natropil tam mnoho škod a zničil mnoho životů. Král Egil byl ho
rlivý lovec. Vyjíždíval občas přes den do lesa na lov. Jednou si tak£
vyjel lovit se svou družinou. Dlouho se honil lesem za divokou a vzdá
lil se tuze od svých průvodců. Tu zpozoroval býka a přijel až k němu"
a chtěl jej skolit. Býk se však na něho obořil, a král po něm bodl ko
pím, ale kopí selhalo. Býk vrazil koni rohy do boku, a kůň, jak byl ~
dlouhý, okamžitě padl, a král padl s ním. Král vyskočil na nohy a hotovil se tasit meč, ale to už mu býk vehnal rohy do prsou tak hluboko,
Že mu projely celým tělem. Tu přikvapili jeho muži a býka porazili.
Král však Žil jen krátce. Byl pohřben v mohyle na Upsalech."
Snorri dopsal Heimskringlu kolem r.1230. Jeho historie o Tunnovi
je nejmladším a nejvýmluvnějším výhonkem severské pověsti o Tunnovi,
nehledíme-li k parafrasi Vernera von Heidenstama v jeho Svenskarna oth
deras hövdingar, I, 1911, o Aunovi Starém, který "už neměl sil, aby
se o co staral", zatím co "jeho rab, Tunne, tlapal ploskonohý po dvoře a peskoval každého a rozkazoval, jakoby byl pravým králem".
Na začátku našeho věku podrobil pověst, tak jak přichází v Yt a
Ys, důkladnému studiu švédský literární historik a mytholog Henrik
ScMck. Výsledky bádání, které o těchto věcech publikoval ve svých
S tudier i Ynglingatal, 1-4, Uppsala, 1905-10 (v stati Egil Turniaäolgi)
platí po půlstoletí i dnes. Schuck přitom čerpal vydatně z pomoci,kte
ré mu poskytla filologie. Jméno Tunni uvádí se nazpět k předpokládaná
formě tunpa, odpovídající got. tungus, "zub". V severštině je zastoupena o DO ji alternativa indoevropského kořene dont-, dent-, tunp-,tanp,
(řec.odous, odonto3; lat. dens, dentis;), při3eH£ výcKčcthí severšHHa
(dánština a švédština), podobně jako gótština, se přidržela kořene
tunp, kdežto severština západní (norština a íslandština) si vzala za
základ tanp. Naproti západosev. tannr, tapr, t$nn a v složeninách Hil
ditannr, ale hlavně ve jménu Sli3rugtanni, máme jasný protějšek švédského Tunni. Stejně i v němčině korespondují formy: v apelativu zan(ď)
naproti zund- ve vlastním jméně Zund-uco. Slidrugtanni je v e d l e j H ™ ^
jméno Freyova kance &ullinbursta, emblému či symbolu severského boha
plodnosti, a znamená (podle Finna Jonssona) "onoho se strašnými, hrůzu nahánějícími zuby, tesáky, kly".
, Podle Schücka znamená jméno Tunni "toho a (velkým) zubem", a Tun
nadolgr "odpůrce toho s velkým zubem, klem". Tunni v ThjódólfovŠ básni pak neznamená podle Scfcitcka otroka, jehož byl Egil podle pověsti
nepřítelem, nýbrž divokého kance, jehož špičáku Egil podlehl. Snorri
pry nepochopil pravého,významu slova, ale nalezl patrně oporu pro své
tlumočení ve frázi "flo or landi Tunna ríki11 - uprchl ze země, tj.z
^ n o y y říše, z té země, o kterou Tunni Egila oloupil, místo "uprchl
před Tunnovou mocí"; už proto, že Thódólf se obmezuje jen na vlastní
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úkol básně: zmiňovat se jen o způsobu úmrtí jednotlivých králů a o
tom, kde byli pochováni, zatím co jejich předchozí osudy naznačuje
zcela letmo jen nějakým poetickým opisem (tzv, kenningem). Epitheton
Tunnadólgr se může podle Schiicka sice vztahovat na otroka jménem Tunni, s nímž král bojoval, ale praví-li se, že "uprchl ze země před Tun
novou mocí", měl tento Tunni nezbytně přímý význam pro Egilovu smrt.
Tunni, praví Schuck, nemůže tudíž znamenat otroka, s nímž král Egil
dlouho předtím bojoval, nýbrž je to divoké zvíře, které ho usmrtilo.
Schttck nalézá další oporu pro svou domněnku, že Snorri se mýlil,
zkoumaje význam slova farri v téže sloce Ynglingatalu. Dochází zde
souhlasu i pozdějších badatelů (mj. Suna Lindqvista) , že slovo farri,
které Snorri překládá jako "býk", "tur", je vlastně upplandské nářeční slovo s významem "kanec" (Rietz), říšskošvédsky fargalt, jež odpovídá německému ferkel (lat.porcus, čes.prase).
Birger Nerman přejal tuto Schückovu theorii, a tím, že prokázal
historickou existenci krále Egila a vsunul jeho vládu do doby ca.500515 pa Kr., dovodil též nepřímo i vysoké stáří jména Tunni. Proti
Schlickově theorii vyskytla se z různých stran řada námitek, které zaregistroval Walter Akerlund ve své práci Studier čjver Ynglingatal,
Lund 1939, s.97. Sám došel Ákerlund k závoru, že,rYnglingatal vlastně
nepodává Žádného jednoznačného návodu, Že by farri znamenalo "divokého kance", ani že by mělo nesporně význam "tura", "býka", ale více dů
vodů pravděpodobnosti se (mu) zdá mluvit pro význam druhý a proti prvému". Dnes však, jak se zdá, má se obecně zato, že Snorri výrazu far
ri v Ynglingatalu neporozuměl, protože "vůbec nepochopil lyriky, kte^
rá za tímto obrazem vězí - pročež historickou látku přebudoval a přebásnil" (N.Chr.Brögger v Aftenpostens Kronikk 30/8 1954).
Pro nás je méně důležité, jde-li o osobu, která nosila jméno Tun
ni a byla odpůrcem krále Egila, Či jde-li o jméno ryze symbolické. Mě
li bychom tu hypokoristíckou formu jmennou, krátké jméno, jméno zvíře
cí, jehož význam se blíží či je totožný s později doloženým sever, osobním jménem Galti, jakožto jeho synekdochický synonym, "heiti", jež
je patrně jménem tabuovým, ježto zde jde spíše o zvíře, které zejména
v švédském Uplandu požívalo posvátné ucty jakožto atribut božstva plc
dnosti a úrody {Nerthus, Proja ?)
Tunni by tedy byl významově totožný jednak s uplandským farri
(lat.porcus, čes.prase), jednak s Beowulfovým Eofor, langobardským Ibor, praseverským efruraR, starosev. ipforr, starošv. iuvur, něm. eber,
rŤlcapros, lat. aper, církevněslov. vepří, čes. vepř, jakož i se skal
dským (básnickým) pojmenováním Vaningi, které se uvádí mezi synonymy
pro kance (tzv. galtheiti) v Snorrove,Eddě* Toto jméno patřilo asi me
zi málo užíraná/ když ho'ani Punnur Jónsson neuvádí ani nepřekládá v
rejstříku svého vydání Snorrovy Eddv (2.vyd.-Kodaň 1926) ani nezaznamenává ve svém Lexicon poeticum ant1quae linguae septentrionalis.Holt
hausen je však má a překládá (AltweBtnord.etym»Wb.) jako "wanenverwandter", příbuzný Vanů, jakýsi Vanr (tj. božstvo plodnosti), které
bylo na Severu uctíváno před příchodem kultu Ásů, Druhý člen slova,
~engi vznikl z gengi, "gefolgschaft", angl."gangfl. Tunni by byl podle
toho z rodu Vanu, Van sám, představitel chthonického božstva, v opak
Egilovi, který byl patrně přívržencem, ctitelem či představitelem
aů, jakýsi strážný duch Či genius královského rodu Ynglingů, jenž V£
VQZoval svůj původ od boha plodnosti Yngve-Fröe.
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Že jméno Tunni nepřišlo na Moravu a do Čech z Německa, jak se
snad Pekař domníval, alespoň nikoli z hornoněmecké (bavorsko-alemanské a částečně i francké) jazykové oblasti, toho je důkazem hláskoslovný stav, který si jméno Tunni uchovalo, zatím co hornoněmecká ja
zyková oblast už v době kolem 400-600 podlehla tzv. druhému posouvání hlásek (t : z) , a jméno by bylo znělo asi jako Zunduco, jež je té
hož etymologického původu a ostatně stejně osamělé jako jeho severský protějšek. (Förstemann uvádí jen jeden případ, zapsaný v Daa Yerbrüderungsbuch von St.Peter zu Salzburg, Vídeň 1852, Berlín 1890) .

Jméno Tunnova spoluvraha Gommona není snad na první pohled tak
jasné jako Tunnovo. Máme před aebou značně korumpovanou, na Severu^
nepřicházející formu. Ani se též nevypráví v severských pověstech,že
by Tunni byl měl nějakého dvojníka, soudruha anebo, jako v českých
legendách, bratra podobného jména.
V Pramenech X.století ... má Chaloupecký zato, že Turma a Gommon, tak jak legenda praví, byli vskutku Drahomířinými rádci a tudíž
historickými osobami, vycházeje z postřehu, který před nim učinili
i Pekař i Weingart, že tato dvě jména jsou kompaktně obklopena hist o
ricky dokazatelnými osobními i místními jmény. Chaloupeoký se tím
s pokojů je a netáže se dále, co za t&mi jmény by se mohlo skrývat. V
poznámkách pod čarou č.39 a č.428 na str. 55 a 381 své práce se odvo
lává k stati Ad.Stendera-Petersena Zur Etymologie des russischen
g o m o n
v Mélanges de Philologie offerts a J.J.Mikkola, Helsinki
1931» str. 277 a násl., a k článku (přednášce) Romana Jakobsona V.vznam ruské filologie pro bohemistiku v Slovu i slovesnosti, 1939»str.
223-39, a pokládá věc za vyřešenou, že totiž jde o jména ruská.
Etymologie Stendera-Petersena se však týká jen rus.slova gomon,
nikoli jména Common, a nic z jeho studia nenaznačuje, že by byl měl
přitom na mysli jméno Gommon a ještě méně jméno Tunna. Jeho studie
byla nejspíše napsána, aby dokázala ruský původ slova proti mínění
Seveřanů Grota, Tamma aj., mezi nimiž i sama Vilh.Thomsena, že původ
tohoto ruského slova je severský (gamman) . Tlumočení Stender-Petersenovo ruského gomon jako "Schall, Lärm, Zank, Hader, Streit, Spekta
kel", jakož i "zanksüchtiger Mensch" by se mohlo dobře hodit jako
jméno osoby, která se podobnými povahovými vlastnostmi vyznačovala.
$aké příbuzenské vztahy ruského slova gomon s českou jazykovou rodinou: h(o)mota, hmyz, hemzati se, hemžiti se, staročes. homoniti sě,
novočes. hamoniti se jsou evidentní. Ale ačkoliv v příbuzenském vzta
hu s češtinou, připadalo by slovo nezbytně jako cizí, když si uchová
lo obecně slovanské náslovné
které jinak by se musilo změnit v h-*
Kdyby slovo nebylo bývalo pociťováno jako cizí, bylo by se musilo
dříve nebo později vyvinout v jakési Homon. Tak se však nestalo a
jméno přichází ve většině rukopisů až do pozdních dob jako Sommon,no
ta bene s reduplikací -mm- (podobně jako Tunna s dvojí souhláskou nrp.
Ve svém velmi podnětném článku 0 významu ruské filologie pro bohémi štiku praví R.Jakobson, navazuje jednak na Flajšhansův rozbor
soby a místa, jednak na Stender-Petersenovu stat Zur Etymologie fles
russ. gomon, že ruský slovník ukazuje, že vlastní jméno jednoho z
vrahů sv.Ludmily - Gommon - naprosto není nějaké slovo temného půvo-
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du, nýbrž je totožné s ruským jménem druhovým, jež znamená "hluk",
"řev"."Věřilo-li se", praví Jakobson, "že toto ruské slovo bylo přeja
to ze severstiny, pak nalézáme v zmíněném dokladu české legendy z
století nové svědectví jeho staršího, praslovanského původu.
Zdá se však, že Jakobson nebyl zde na správné cestě, když pojímal apelativ rus. gomon jako vlastní jméno, a když krom námi uvedenýdh
výhrad (nezměněného nasloví
souhláskové zdvojeniny -mm- a k cizímu původu ukazující mask.koncovky -on) neuvedl jediného příkladu toho,
že by slova bylo užito v ruštině jako jména osobního, a když nevylo
žil zároveň i významu jména Tunna.
V sekundárně, velmi pozdě tvořených českých půjčkách z cizích, i
slovanských jazyků, měnilo se g v k (napr. z pol. gorzalka stalo se
čes. kořalka, ačkoli pol. gorzeó odpovídá Ses. hořet). Takto také Gom
mon se změnilo v některých pozdních Českých zápisech v Kom(m)on.
~
Ale i tato částečně počeštěná forma zachovávala houževnatě stopy
charakteru cizího jména, podržujíc koncovku -on, jež v češtině je vyhrazena víceslabičným maskulinům cizího původu (jako balkon, citron,
salon, telefon, vagón, ve vlastních jménech jako Absolon, Solón, Timon, Triton), kde -o- se ve většině případů vyslovuje dlouze, zachová
vajíc původní (přízvučnou) délku nebo délkou nahrazujíc původní nasalisaci cizího slova. (Slova na -on Českého původu jsou jednoslabičná
nebo z těchto jednoslabičných slov utvořené víceslabičné složeniny:
kon, skon, výkon;-ron, výronj-pon, výpon; zvon a jiná podobná, z verbálních kořenů utvořená maskulina). V slově mamon vyslovuje se o krát
ce, patrně asi proto, že slovo v nové češtině odvrhlo koncové -a, kt?
ré mělo v staré češtině (mamona) a které podmiňovalo krátkost vokálu
předposlední slabiky. Jak se vyslovovalo -o- v koncové slabice jména
Grommon, zda podle zlatinisované formy dlouze, nebo krátce, jak by se
asi vyslovovalo dnes (jako např. ve jménu Šimon), je těžko říci, V ka
ždém případě je dlužno jméno přiřadit k maskulinům e koncovým -on,je^
se v češtině vyškytá u slov vypůjčených (cizích).
Když si pak stará čeština přizpůsobila
slovo ve formě Korném)on,
zbývalo už jen nahradit toto koncové -n změkčeným, expresivním -ntaby
slovo, zvukem i písmem, nabylo formy zcela české. Takto přeměněňe jmé
no přichází v některých pozdních zápisech, vlastně jen u Dalimila,kde
slovo spadá tvarově vjedno se starším českým a později archaicky a bá
snicky užívaným apeiativem komoň.
Podobnou přeměnu zažilo asi i původně severské jméno Tunnova dru
ha Gommona, že se přiklonilo formou k původně ruskému ape lat ivu gomon.
Nejdůležitěji a nejlepší texty zachovávají až do XIV.století
tvary Gom(m) en, G-um(m) on.
Ale nejen z jazykových, nýbrž i z věcných důvodů nelze se spokojit s konstatováním, že jméno je ruské. Gommon je spjat s Tunnou, indivisibiliter ac inseparabiliter. Mám zato, že význam obou jmen dlužno zkoumat zároveň, společně, přičemž Tunnovo jméno, prvé, je také dů
ležitější.
Domnívám se, že zde, právě tak jako v případě Tunnově, jde o Své
dské jméno, které bylo zkomoleno ve varjažské Rusi v podobu Gom(m)on.
Vilb Thomsen ukázal ve svém průkopnickém díle o založení ruské
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říše Skandinavci (šv.orig. Ryska rikets grundläggning genom skandinavěrna, 1882, dánské vyd, v Samlede Afhandlinger, I, 1919), do jaké
míry severská jména, jež byla přenesena na Rus Varjahy, byla přetvoř^
na. Tak Ingvar byl přetvořen na Igor, Hiaelgi na Oleg, Hiaelga na Olga, Manni na Mono, Fastr nebo Fasti na ďostRagnJleidr na Rogněd, Ěagnvaldr na Rqgvolod. Z těchto zcela namátkou vybraných jmen lze vyvodit aspoň jedno fonetické pravidlo, že severské a skoro napořád se mě
nilo v o, tím, že švédské zavřené a se v slovanské artikulaci napodobuje ještě zavřeněji, ještě více labialisovaně. Patrně tomu bylo ste_í
ně tak, když Yarjazi přišli na Rus. Flajšhans je v právu, káře-li nedůslednost a nespolehlivost transkribování cizích jmen (i slovanských)
v slovanských jazycích (srov. jméno Švédského krále Anunda /Jakuba/,
které Nestor zkomolil na Akim nebo Jakun).
Zdá se mi tudíž nepochybným, že Gommon Českých legend je varjažské Gomol, odpovídající švédskému gamalfI), gammal(l)• "starý", užité
jako jméno v tomto silném adjektivním tvaru, které se časem přiklonilo k apelativu rus. gomon. Změna jména Gomon z Gomol nepřekvapí, uvážíme-li, jak Švédové sami, na domácí půdě, obměňovali jména, jako na
př. uplandské Birghir, z něhož se pak vyvinuly formy Birger, Byrgel,
Byrgil, Byrge a Börne.
0 jménu Gomol, jež přichází v Nestorové kronice pod r.945, praví
Vilh. Thorns en, Sami. Af h., I, 397, že gamall je^běžné švédské jméno, v£
skytající se zvláště v Uplandu, m.j. v řadě runových nápisů (u J.G.Li
ljegrena, Run-Urkunder, 1832, u R.Dybecka, Svenska Run-Urkunder,186OT.
Jméno se vyškytá i v Dánsku, tedy stále ještě ve východonordické jaz£
kové oblasti, zatím co v této (silné) adj.formě v západosever. oblasti je neznámo; tam se ho užívá v slabém adj.sklonění "gamil" nebo v
přídomcích "hinn gamli", Gamli jako jméno přichází napr. v^Sazeojobratřencíoh (Postbraedrasaga) ; básník duchovní písně Harmsól (Slunce
zármutku) Je řádový kněz Gamli, řečený Bratr či Kanovník Gamli. Tedy
varjažské Gomol = Šv. gam(m)al(1) ,"stary^
V Saze o rodu Ynglingů má otec krále Egila, král Aun (Auchun v
Hist.Norwegiae je chybný přepis místo Authun) přídomek "inn gamli",
"Starý". Ale toto epitheton by se stejné monlo vztahovat i na 'l^nu,
který také podle pověsti se dožil vysokých let, nejprve jako AuniXv
"strážce pokladů" (překl.E.Olsona) nebo "rádce a pokladník" (překl.P.
A.Muncha) , a později jako dlouholetý protivník Egilův. Že také divoký
kanec u Snorra nebo Bijce v přilbě zvané Hildisvín (jež byla ozdobena
kančí podobou) , či snad nějaký Hildisvíni ž eddické Písně o Hyndle,
anebo Galti či Tunni byl pokročilejšího věku, jde najevo ze slov Ynglingatalu:
"ten, který dříve
na východě
dlouho a vysoko
vypínal hlavu".
V českých legendách vystupuje Tunna vždycky spolu s Gommonem.Zdá
se být běžným rysem v bájích a pověstech, že hrdinové a předáci nebo
zločinci vystupují dvojmo. Tak se vypráví v Yt 11 a Ys 20 o dvou královských bratřích, Alreku a Elríkovi, že se navzájem ubili uzdami
svých koní; v Yt 12 a Ys 21 dva jiní královští bratří, Álf a Yngve,
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se pro změnu zabili mečij v Yt 20 a Ys kap.27 zabili dva dánští jarlové Váttr a Pasti krále Sveů Ottara; langobardský kmen se hne do no
vých zemí pod vedením bratrské dvojice Ibora a Agio, Vandalové pod ""
Raosem a Raptosem; podle The.Anglosaxon Chronicle a Bedy Ctihodného
(k r.449) byli do Anglie pozváni anglosaští náčelníci Hengest a Horsa; v Beowulfovi zabijí krále Ongentheova dva "geatové" Wulf a Eofor.
Zde běží skoro jen o předáky královských rodů, což je též zdůrazněno
jejich aliterujícími jmény (stejnou souhláskou nebo libovolnou samohláskou v násloví) . U anglické dvojice Hengest a Horsa, jde pak nejen o jména aliterující, nýbrž i o tautologii, hengššf » horsa = kůň.
Rada jich jsou jména mytická, symbolická, která, jde-li o dvojici
soupeřících bratrů nebo pobratřenců, označují jistě také dioskurovská božstva, podobná těm, která známe z Šécka a z Říma, Eteokles a
Polyneikos, Castor a Pollux, Romulus a Remus. Také v dvojicích světců nejstarších křestanských legend, jako Marcus a Mercellinus, Gerva
sius a Protasius, Florus a Laurus, Castor (Castulus) a (Dioscurus)
Polyeuctes, chtěli někteří (J.Rendel-Harris, The Dioscuri in the Chrt
stian Legends, Londýn 1903), ač neprávem, vidět původní dvojici dioskurů Castora a Polluxe.
Sem patří ovšem i dvojice jmen Öech a Lech česko-polské legendy
Chronica principům Poloniae z XIV.stöT7~a kroniky Dalimilovy v 2.kap.
v.3-4: "V tej zemi bieše lech (podle Dobrovského a R.Jakobsona Lech),
jemuž jmě bieše Cech". (Srov. R.Jakobsonův článek Die Reimworte Öech
- Lech v Slawische Rundschau, 1938, č.6)
V Saze o lidech z Eyru, kap.25, a ještě obšírněji v Saze o Víga
-Styrovi, kap.3-4i vystupují dva bratři, kteří byli berserkové (rváči, jichž se občas zmocňovalo zuření, za něhož necítili bolesti ani
ran), "Švédové rodem", Halli a Leiknir, které Hákon jarl daroval Ver
mundovi, aby je vzal s sebou na island; "byli to muži mnohem větší a
silnější, než jakým bylo tehdy rovno v Norsku i daleko široko jinde,
zmocňovalo se jich zuření berserků ... a počínali si jako vzteklí
psi ..." (srov."tamquam canes rabidi" v hymně o sv.Ludmile "Eccie jubar matutinum" o Tunnovi a Gommonovi) .
U Nestora, pod r.980, se praví: "Jaropolk přišel k Vladimírovi,
Sotvaže vkročil do dveří, byl proklán mečem dvou Varjahů". Nebo k r.
1015: "Když bezbožný Svjatopolk shledal, že Boris ještě dýše, poslal
pro dva Varjahy, aby ho dobili11.
"Česká" dvojice bratří Tunna a Gommon nebyli žádní dioskurové,
ani to nebyli (severští) předáci, nebot jejich rody se nevypočítávají, ani jejich jména se nepočínají rýmovaným náslovím, ale pověst
jim dává vystupovat spolu jako dvojici bratří a je zcela možné, že
tato (varjažská) pověst z nich učinila nebo je chápala jako pár berserků.
Často však ve skutečnosti nejde o osoby dvě, nýbrž o zdvojení
(rozdvojení) jedné a téže osoby. Už dánský básník N.F.S.Grundtvig
nadhodil ve svém překladu Beowulfa 1861 myšlenku, že Beowulfův Ongen
theow není nikdo jiný než uplandský král Egil. Bájná osoba mohla mílT
dvě různá jména právě tak jako odoba historická, která jich užívala
při různých příležitostech nebo je měnila po nějaké (rozhodující) události nebo podle jiných okolností. Tak také Schuck i B.Nerman mají
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zato, že Ongentheow nebyl zabit dvěma "geaty", nýbrž jedním, přičemž
Wulf je patrně totožný s Eoforem. Ynglingatal i Beowulf pošly,jak se
nyní obecně uznává, ze společného pramene, jakéhosi předpokládaného
švédského Yt, složeného někdy v V.století. E.Wessén souhlasí v tom
se Schíickem a prohlašuje, že Schuck se dobral tohoto výsledku na dob
rých základech, ježto, jak Wessén praví, Thjódolfova báseň má tak ne
obyčejně pevnou stavbu a tak propracovaný styl, že je sotva první ??
sní o rodu Ynglingů. Podobně soudí i Sune Lindqvist. Rodokmen historických uplandských králů vykazuje však v těchto dvou básních částeč
né úchylky:
"*
B. Ongentheow
Ohthere
Eidgils
Yt Egil
Óttar
A4ils
Anglosaské Ongentheow odpovídá sever. Angnatýr, a jak nejprve
Sophus Bugge a po něm Schlick, přejavše Grundtvigovu myšlenku, se domnívají, máme v Egil o vi a Ongentheowovi (Angantýrovi) jednu a touž o
sobu. Ricciotti ve své Vita di Gesů Cristo uvádí řadu příkladů různých jmen "dvojjmění", řecky "dionomos", jedné a téže osoby, "jak u
Židů bylo obvyklým zjevem'1:, Levi-Matouš; Nathanael (u sv.Jana)-Bárto
lomšj (u synoptiků) ; Taddeáš-Lebbeáš; Tomáš-Didymos, kde jde o tautó
logii, aram. Torna = řeo.didymos, "blíženec", "dvojče"; Šimon-Petr-Ke
fas; Savel-Pavel. Podobně Paris, Priamův syn, je u Homéra nazýván Alexander, a Skamandrios, syn Hektorův a Andromašin, je nazýván Astya
nax. Stejně sv.Vojtěch, který patrně užíval tohoto jména v Čechách a
v Polsku, zatím co u dvora Oty III. nebo v Římě Si na Monte Cassinu
se jmenoval biřmovacím něm.Adalbertus. Nebo král Přemysl I.,
"Na biřmování ciesař kniezi ruchu zváza
a Ottakar, točíš Ottě míl, muřiekati káza." (Dalimil).
Ongentheow-Angantýr znamená (podle Almgrena) "oblíbenec boha Tý
ra". V Yt 17 nazývá se Egil "Týs áttungr", Týrův potomek. Byl snad
Egil oblíbencem Gauta-Týrovým, tj. Odinovým ? Jméno Egil s významem
jmenného prvku (agilar od agi-), strach nahánějící, nebo kopím ozbro
jený, by se tomu zdálo nasvědčovat. Ongentheow byl zabit Eoforem, ti.
"divokým kancem". Sgil Tunnadolgr, "Protivník Tunnův", u Ihjodolfa
byl zabit stejným zvířetem (posvátným).
Lze si představit, že vývoj vedlejšího jména v případě Tunnově
ee dál podobným způsobem: Že (jedna) osoba se rozštěpila tím, že její přízvisko ee stalo (novým) jménem a jméno bylo personifikováno,
Tunni byl mezi svými spoluzbojníky velmi populární, neboí se s nimi
štědře dělil o uloupené zboží, pročež mu oni družně a důvěrně asi ří
kali "Starý" ("Starej"). A je též možné, že toto epitheton bylo tabu
ové pojmenování osoby, která byla v blízkém styku s tím oním božst-"
vem. V severských pramenech figuruje Tunni sám a rozštěpení nastalo
patrně teprve později, na nešvédském území, snad až mezi Varjahy na
Ruai, podle tohoto pravděpodobného vývoje:
1)
2)
3)
4)
5)

Tunni
Tunni
Tunni
Tunni
Tunna

thaen gamli
v severské jaz. oblasti
alias Gamal
.x ,
, , .
ve
nebo Gamal (Gomol)
varjažsko-ruské jaz.
(Tunna) a Gom(m)ol, Gom(m)on
oDiasti
a jeho bratr Gommon
v české jazykové oblasti
(v Českých legendách).
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V Nestorové kronice se vypravuje (pod r.866) o nezdařené výpravě ruských Varjahů Oskolda a Dira proti Řekům. Erben ve svém překladu Letopisů (vyd.v Praze 1940, s dodatky v pozn.od Ant.Florovského)
se dovolává v poznámce k tomuto místu svědectví Bielowského z komentáře k jeho překladu Nestora, vydaného v Monum.Polon.hist., I, 845.
Bielowski se domnívá, že Oskold a Dir byli Nestorem mylné pokládáni
za osoby dvě. Podle Nestora sama nebyli tito muži z Rurikova kmene,
nýbrž byli "cizinci". "Vřskandinávském jazyku", praví Bielowski,"jme
nu je se cizinec 'oskylld'; z tohoto oskylld utvořila ruská lidová po
věst osobní jméno a z 'cizího Dira' učinila dva muže, Oskolda a Dira"
"Tato domněnka'! praví Erben, "má podle Bielowského do sebe velkou míru pravděpodobnosti a lze prý ji hájit i jazykovými důvody, U Nestora přichází Oskold a Dir vždycky pospolu, jako nerozlučná dvojčata,
a vždy se Oskold jmenuje dříve a Dir později; ale Arabové, kteří tou
dobou obchodovali s Kijevem, znají prý jen Dira. Podle pravidel germ,
jazyků musí prý adj.oskylld předcházet vlastnímu jménu Dir, a tento
pořádek byl prý zachován i potom, co lidová tradice učinila z vlastního jména adjektivum."
Odezřeme-li od filologických fantasií Bielowského, máme zde ne£
byčejně zajímavý postřeh a plné potvrzení správnosti teorie, že tradice může z jedné osoby utvořit osoby dvě nebo užít dvou jmen na označení osoby jen jedné. K jazykovým dohadům Bielowského (a Erbenqvýi^
jest jen dodat, že nějakého "oskylld" ve významu "cizinec", "cizí",
v nordičtině není. Západní severština zná jen glosu "náskyldr", blíz
ce příbuzný, a i toto velmi vzácné - Fritzner ve svém slovníku star?"
norštiny uvádí jen jeden příklad, totiž ze Ságy o lidech z Laxárdalu,
kap.79"Gudrun var náskyldr Bolla", Gudrun byla Bollova blízká příbuzná; u Söderwalla (v jeho starošvédském slovníku) je "oskylld, řoskyllare" ve významu "nepříbusný", což obé představuje jen velmi úzký
výsek dosti obsáhlého pojmu "cizí". Ani v syntaktickém zřeteli Bielo
wského theorie neobstojí.
Jak Bielowski (s Florovského souhlasem) nakládá s varjažskými
jmény u Nestora, vychází najevo též ze jména Gudy, v němž vidí šv.
ods, něm.Gut, "zboží". Jak již V.Thomsen ukázal, jde však buä o adj.
v. god, dobrý, v jeho silné formě: thaen (hin, en) godi, nebo o sub
stantivum go&i, obětník, žrec. Já se domnívám, že jde o epitheton,
které se vztahuje na předcházející, čárkou oddělené jméno Rulav; tedy Rulav thaen godi, R.dobrý, nebo R.godi, Rulav Obětník„ Rulav Žrec.
Také Rulav je jméno severské a přichází jak v rúnových nápisech, tak
i v diplomatářích ze zač. XV.stol. jako Rwllöf, Rwolfuer. Silné adj.
godi mluví proti tomu, Že by ho bylo užito jako samostatného jména
(jako tomu bylo u slabého adj.gamal - gomol) . Ani jako titul (povolá
ní) neobstálo - soudě podle hojných íslandských^překladů - jméno goiti, žrec, samotno, nýbrž bylo epithetem, příjmím jména jiného (srov.
ísl* Ságu o Hrafnkelovi obětníku Freyově a j.) Godi ve významu žrec
se užívalo jen v Norsku a možná i ve Švédsku, zatím co na Islandě mě
lo zprvu význam dvojí: "obětník" a "krajský (politický) náčelník",po
uzákonění křesťanství r.lOOO už jen "(politický, administrativní) ná
čelník", - s podobným vývojem pojmovým jako naše kněz - kníže. Je ov
šera otázka, jak se v staré nordičtině vyslovovalo -£- v slově godi
ve významu"žrec", "krajový náčelník"; bylo-li vyslovováno jako v moderní íslandštině otevřeně jako polodlouhé České -o-, pak by možnost
tohoto výkladu odpadla a Gudy by bylo správným přepisem sev adj.
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(thaen) godi, tak jak se vyslovuje v dnešní švédštině, s významem
"dobrý". 0 těchto věcech je dnes těžko se vyslovit. V žádneém případě však není přímé souvislosti těchto slov s něm.Gut, šv.gods, "zboží", jak se domníval Bieloweki a po něm Erben a Florovskij.
Vilh.Thomsen vykládá Oskold jako Askold, po případě, s otazníkem, jako Höskuldr. Stender-Petersen se rozhodl pro druhé. Askold ne_
ní doložen, zato Askulv, které snad by mohlo vězet ve varjažském Oskold. Nejspíše jde o ísl. Höskuldr, protože není vyloučeno, že island
dodával varangským posádkám řeckých císařů snad^větší počet krajanů,
než o jakých se zmiňují ságy (např. Thorkel Th.jóstarson ze Ságy o
Hrafnkelovi, který se zdržoval v Cařihradu někdy před r.950; Kolsegg
Hámundovec, bratr Gunnara na Hlídarendu z Njálv, který se stal náčel^
níkem Varangů (řeckých Varjahů) a zůstal jím až do své smrti. Ba přT
hodilo se, že Thorstein Dromund ze Ságy o Grettirovi se vypravil do~"
Myklagardu (Cařihradu) za bijcem svého bratra Grettira, aby až tam,
"jako dosud žádný jiný íslandan", se pomstil. Bolli syn Bollův ze Sa
gy o lidech z Laxárdalu pobýval v Cařihradu v létech 1026-1030, a
když se vrátil, nepřinesl na island jen své šarlatové šaty, sobolí
kožešiny a "všechny zbraně vykládané zlatem", nýbrž on nebo někdo ji
ný si asi přinesli též s sebou pověsti, ságy a písně. Ba byly právě~
prokázány i byzantské vlivy na staroíslandské výtvarné umění. Šelma
Jonsdottir ve své doktorské práci o některých íslandskýeh řezbách z
11.-12.stol. s motivy posledního soudu (An ll^*1 Century Byzantine
Last Judgement in Iceland, Reykjavik 1959) dovozuje, že tyto řezby
jaou napodobeninami byzantského umění dřevoryteckeho a že se dostaly
na Island s třemi arménskými ("ermskir") biskupy Petrem, Abrahamem a
Štěpánem, o nichž je řeč v Arově Knize o íslan&anech (Islendingabók,
kap.8) a v nábož.-histor. spise Hungrvaka (kap.2). Práce Šelmy Jönsdottiry by byla potvrzením správnosti teorie Stender-Petersenovy, v£
sloveně v pozoruhodné práci Die Varägersage als Quelle der Altrussischen Chronik, Aarhus a Lipsko 1934, že literární vlivy na Nestora
přicházely spíše od jihu než od severu a že Sever - v opak k názoru,
Stan.Rožnieckého v jeho Varaegiske Minder i den russiske Heltedigtning, Kodaň 1914 - byl spile přijímací než dávající stranou, přičemž
ovšem varjažská Rus hrála důležitou prostředkovací úlohu. (Srov. co
řečeno níže o užívání jména sv.Jana Křtitele u Nestora a v ísl.ságách
jako jmenné substituce) .
Dir odpovídá podle Thomsena západosev. Dýri, starošv.Dyri a Diu
ri a je odvozeno od starosev. dýr, Év.diur, djur, rúnicky tiuri, tuři, tiori a pod. Starosev. djur - dýr může znamenat kterékoli zvíře,
ale označuje zvláště zvíře divoké, jelena, losa, soba, někdy i medvě
da a vlkaj nejčastěji znamená "jelena". (V křestanské středověké sym
bolice je přirovnáván k jelenu i Kristus. A jak praví mnich Gunnlangr v Merl í novu pr or o c tví, "nemá nikdo mít za nerozum, když jsou muži
označováni jakýmkoli zvířetem"),
Ve formě Dyri shledáváme jméno s koncovým -i jako u Tunni, a je
možné, že jsme nalezli řešení i třetího mystického jména Českých legend, jména vrahavsvatého Václava, Tiry (nom.Tira) s českou koncovkou
-a jako č.Tunna. Slo by i zde o jméno pův.švédské, o onoho Tlru, pro
nejž Flajšhans (Sborník, I, 82?) myslil-, že nelze najít výkladu.
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jíčelem těchto řádek bylo uvést stará Švédská jména Tunni, Gamal
(a Dyri ?) v souvislost s nejstaršími českými legendami o sv.Václavu
a jeho bábě sv.Ludmile a starými českými kronikami, jména, která če-^
ským historikům fa filologům) způsobila tolik svízelů. Neboí že zde
běží o severská [švédská) jména, nemůže být, myslím, déle pochybnosti. Naproti tomu nebylo lze sledovat putování těchto jmen na jih,na
Moravu a do Öech, krok za krokem. Cesta k nám a způsob, jak tato jmé
na byla prostředkována, nebudou pravděpodobně nikdy plně osvětleny,a
jejich přítomnost v křesťanských legendách, tak daleko od jejich původu v čase i prostoru, bude patrně i v budoucnu udivovat.
Tato jména nepřišla na Moravu a do Čech jaksi "náletem", nesena
vlastními křídly, nýbrž byla přenesena pověstmi, jejichž původ dlužno hledat v ústředním kraji staré říše Sveů, v Uplandu, a které saha
jí až do samé doby Tacitovy a jeho Germanie. Pověsti tyvjistě, aí
tak Či onak, tkví v skutečnosti, v historii nebo alespoň v kulturní
historii. Skrývá se za Tunnovým nepřátelstvím k Egilovi skutečná pří
čina, nějaká historická událost, vzpoura otroků ? Nebo se v nich obráží reminiscence na politické boje mezi uplandskými Svey a kmeny v£
chodně Baltu ? Öi snad jde o napětí mezi různými formami kultu, mezi
vyznavači nebeského božstva (Týr - Gautatýr -^Odin), representovaným
"potomkem Týrovým" Angantýrem - Egilem Tunnadólgem na jedné a chthonickým božstvem plodnosti (Nerthus, Fröa ?), jehož atributem byl zla
toskvoucí kanec (g$>ltr gullinbursti Písně o Hyndle, zvaný HildisvínIJ
na straně druhé ? Schück ze své bohaté pokladnice ideí ve svých Studiích o Ynglingatalu, naznačuje obojí možnost. Připomíná Tacita, kte
řý mezi kmeny na východním pobřeží Baltského moře vypočítává mj. téJ
Aesti(i) , podle něho (Schncka) germánský, podle Schönfelda baltoslovanský národ. S těmito Esty byli Sveové v živém styku jako,kolonisté
dávno před masivními invasemi za doby víkingské, jež vedly posléze k
"založení ruské říše Skandinavci". Ynglingatal dosvědčuje tyto styky.
Yngvar v Yt i v Ys tam padl proti "estonskému vojsku" (ei,stneskr
herr), a ynglingovský král Braut-Qnund se nazývá Eistradolgr, což
předpokládá srážky mezi těmito "Esty" a švédskými králi.
0 Aestech se praví v Tacitově Germanii, kap.45: "Matrem deum ve
nerantur. Insigne superstitionis aprum gestant". Podle Schücka souhlasí údaj Yt s Tacitem i zde, a je myslitelno, Že za těmito pověstmi
se skrývá podání historické události, švédské válečné výpravy proti
Estům, jakož i že Tacitus se u těchto švédských kolonistů setkal s
kultem Ženského božstva plodnosti (Nerthy, Fröje), matrem deum, matky bohů, v jejímž kultu byl kanec posvátným zvířetem.
Vzpomínky na vzpouru rabů se zachovaly i v Saze o Hervpře a Heidrekovi. Král Heidrek měl devět otroků, kteří jedné noci vtrhli do
jeho příbytku a zabili ho, načež pobrali všechny jeho poklady i meč
Tyrfing a utekli do lesa. Po Heidrekovi stal se králem Angantýr; ten
otcovu smrt pomstí, přepadne jedné noci otroky, pobije je a znovu si
přivlastní Tyrfing. Schück spatřuje v povídce o vzpouře otroků, jed:i
né snad, o níž je řeč v severské literatuře, velké podobnosti s Egilovou historií. V obou případech oloupí otroci krále o poklady a ute
kou do lesa, ale nakonec jsou novým králem pobiti; devatero bitev,
které Egilovi bylo proti vzbouřencům vybojovat, odpovídá v saze deví^
ti otrokům, ale především je to jméno Angantýra jako vítěze nad otrcí
kv, které podle Schücka rozhoduje o totožnosti mezi oběma pověstmiT
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Také pro tradici o Švédské vzpouře otroků shledává Schüclc historický
podklad, neboš jako zvláštnost u Sveů uvádí Tacitus zvyk svěřovat do
zor nad skladišti zbraní otroku: "nec arma, ut apud ceteros Crermanos,
in promiscuo, sed clausa sub custode et quidem servo, quia subitos
hostium prohibet Oceanus, otiosae porro armatorum manus facile lasci
viunt. Enimvero ne que nobilem, neque ingenuum, ne libertinům quidem*"
armis praeponere regia utilitas est". (Germania, kap.44) .(Srov.napro
ti tomu poznámku k slovům sv.Pavla v listě Titovi /Apoštolář 11,89/7
"aí si nic pro sebe nezadržují": "Otroci mívali z velké části v rukou hospodářství svého pána. Snadno ho tedy mohli šidit a nechávat
si část výtěžku pro sebe").

Jak si tedy vysvětlit přítomnost těchto cizích jmen a jejich ná
hlé a nenadálé vynoření v českých legendách ? Nenaskytá se jiný výklad, než že se tak stalo prostřednictvím kleriků východního křesťanského ritu, kteří je slyšeli nebo se o nich dovídali z pověstí, kolu
jících varjažskou kulturní oblastí na Rusi, v Kijevě, či dokonce snad
v Novgorodě. Jak tvrdí R.Jakobson ve své stati 0 významu^ruské filologie pro bohémištiku, shodně s N.Nikolským (v jeho práci K voprosu
ó sie dach moravo^ceiskogo vlij ani a na literaturnych pam.jatnikach, 1933
a s A.N.TOrovskýín v (Téchi i vostoěnyjiTiavjane, Praha 1935) , měla
Praha X. a XI.století"vedle svých styků s Kijevem také čilé vztahy k
Kovgorodu, svědčící o expansivní síle staročeské kultury.
Srovnáme-li episodu legendy o tetínskéra přepadení a vraždě s do
tčenými zde severskými pověstmi, můžeme nade vši pochybu dospět k
společnému obsahovému jádru obou skupin: v obou vystupují nevěrní,
zrádní a vzpurní služebníci, kteří z touhy po penězích a moci jsou s
to dopouštět se nejpodlejšíčh zločinů, dokud je nestihne trest spravedlivé odplaty. Ale tím je též souběžno3t vyčerpána. Podobné události se mohou sběhnout kdekoli a kdykoli, a líčení podobných scén se
mohou navzájem podobat na vlas. Zejména je toto zřejmé v legendách
X.stol., jak ukázal L.Zoepf v knize I^asHeiliffenleben im lO.Jahrh.,
lipsko 1908; podle něho byly životy svatých v XTSíol. ^skládány dosti
schematicky a šablonovítě. Je třeba též připomenout nápadnou podobu
líčení smrti sv.Ludmily a sv.Borise u Nestora, kde lze předpokládat
vliv české legendy na mladší legendu Borisovskou u Nestora, včetně o
něch dvou Varjahů, kteří světce tam i onde usmrtí. Že líčení posledních chvil života české světice je zcela věrohodné, ba historicky evidentní, o tom netřeba pochybovat svědčíí o tom všechna ona historicky známá jména spolujednajících osob i místní jména legendy.Pokud
pak jde o vyhlazení Tunnova a Gcmmonova rodu (kap.4 Křištanovy legen
dy), tedy netvrdí Pekař, še je hostorickou skutečností, nýbrž že ml
historický ráz, a odtud jeho výzva, aby se vyšetřilo, co tato dvě ci
zí jména v legendě znamenají. A označuje-li Pekař Kristiánovu legendu v jejím celku za nejstarší českou kroniku, dodává opatrně: s určitým obmezením". Chaloupecký souhlasí zásadně s tímto označením, ač
koli jemu se jeví legenda, vzhledem ke Kristiánovým nábožensko-histo
rickým zájmům, v prvé řadě jako moravsko-česká historia sacra a tepr
ve v druhé řadě jako moravsko-česká historia prophana.
Pekař je si plně vědom hodnoty a významu legendy a ví, jak vzni
ká a jak se má chápat. Píše o tom m.j. v Třech kapitolách z boje o
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sv.Jana Nepomuckého (v posmrtném souboru Z duchovních dějin českých,
str.14.jj v polemice s Janem Herbenem: "Legendy svatých nejsou (až na
malé výjimky) plodem sepsání, usilující především o skutečnost histo
rickou, nýbrž chtějí být chápány z psychologie středověkého člověka"
křesťanského, jenž věří,vže Bůh zásluhy věrného služebníka a muČední
ka svého dokazuje a odměňuje zázraky, jenž v novém svatém nalézá i
tvoří nového prostředníka a přímluvce u Boha, nový radostný případ
povýšení lidského tvora mezi nebešíany, ze stavu hříšné tělesnosti
do stavu andělské svatosti. Nábožensky vzrušená představivost má krát
ce v legendách převahu nad péčí o fakt historicky dokazatelný, a tv3r
čí fantasie legendisty je nesena nezřídka velmi primitivními nebo al
dojemně naivními dohady středověkého člověka". Pekař odkazuje k učenému jesuitovi, bollandistovi P.Hippolytu Deleheyovi a jeho knize o
legendách svatých z r.1905. Pekař tou knihou míní patrně Les Légendes hagiographiques, jejíž poslední, 4.vydání z r.1955, je fotostati
ckou reprodukci vyd.3., ale rozmnožené o biografickou studii a bibli
ografii P.Deleheye, zemř.1941, od Paula Peeterse. Také Vilikovskému
byla Deleheyova práce (v italském zpracování) vydatným pramenem poučení, když chystal své krásné vydání Legendy osv.Kateřině. Pekař
praví, že Leleheye, který věnoval studiu legend celý život, vylíčil
řadu světců, kteří ani neexistovali, ale kteří přepodivnými omyly
vznikli, a demonstroval poutavě naivnost nebo chudobu lidové invence
při vzniku legendy, vyložil, jak nedbalostí opisovaČů legend děkujeme za zdvojnásobení sv.Martina a za ztrojnásobení dvojice svatých K^
smy a Damiána. Pravil, že se nemůže připojit k těm, kdož jenom chválí a se obdivují starým, legendám svatých, ale dodal, že z pokladu
těchto legend, jejichž naivnosti čtoucí se nedovede často se neusmát,
"vane k nám přece vstříc kus té tajemné a vznešené poesie, jež pronjL
ká zdmi našich starých katedrál, ony vyjadřují a to silou neobyčejnou
krásu duše křestanské a ideál svatosti".
Ale co tedy s oněmi cizími jmény v naší legendě ? Mám zato, že
legendista se cítil nucen a oprávněn nahradit jména zločinců, ax jimi byl^kdokoli, jmény cizími, pohanskými, aby zdůraznil, že činů tak
odporných jako je vražda, spáchaná na knížatech a světcích, nemůže
se dopustit člověk křestanský ani kdo jiný z lidí vlastní krve.Vždyí
legenda je vzdělavatelný spis, který chce působit na náboženský cit
a chce přetvářet život.
Lze si také představit, že bijci Českých prvomučedníků skutečně
byli cizinci, najatí k tomu dílu, "flugumerm", najatí vrazi, jak se
nazývají v íslandských ságách. Ale aí to byli čeští šlechtici, aí
zdomácnělí cizinci, či cizinci vůbec, měl je legendista skrýti před
budoucnem rouškou pseudonymity, označit je jakýmkoli jménem, jménem,
které mu bylo nejblíse po ruce, typem, klišém, "... takoví to právě
"byli, o nichž se vyprávělo ve varjasských pověstech
"... byl
jsem nucen uchovat jméno v skrytu a chopil jsem se proto namátkou
nejbližšího, které se mi právě namanulo ..." (V.Bergsöe ve svém dánském románu Fra Piazza del Popolo, II, 228).
Takové X a I, nebo středověké N.N. (nomen nescio). V severské
literatuře máme pěkné doklady toho, jak takové N.N. se nahrazovalo
fingovanými jmény. Kdežto např. norské církevní právo Gulathingské
(v Norges gamle love, II, s.341) užívá v křestním formuláři N. ("ek
skírír pik, N., i namfne fp4ur oc sonar oc haeilags anda") a~Tsland-
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ský zákonník Grágás užívá N.N. ("předříkav takto sestavenou obžalobu
přes hlavu N.N., který ho pohnal") nahrazuje Saga o Njálovi (kap,141
a 142) toto N.N. dokonce třemi fingovanými jmény, která nemají nic
společného s jednajícími osobami ságy, ^Thóroddem, Thorbjörnem a "resumujícím soudcem" ("reifingarmaér';) Jánem ("předříká takto sestavenou obhajobu na soudu přes hlavu Jonovu".) J.Eritzner psal o podobných jmenných substitucích v stati o užívání jména Jon ve formulářích
aby se tak označila mužská osoba, které se ještě nedostalo žádného
pří jmení nebo která se nemůže jmenovat jménem (Om Anvendelsen af Jon
i Pormularer til derraed at betegne en Mandsperson, som ikke har faaet noget Efternavn eller som han ikke kan navngive, Arkiv för nord.
Pilol., roč.III.)
~~
:
Podobný případ se vyškytá u Nestora, kde pod r.912 se praví (u
Erbena str.48): "A na utvrzení toho nezrušitelné mezi vámi, křesťany
i Rusy, bývalý pokoj učinili jéme písmem Ivanovým na dvou listech.."
Erben k tomu přičinuje poznámku (str.250): "písmem Ivanovým" - '"Ivanověmj pisaniemj"; (ruský historik J.Fil,) Krug upozorňuje (v Krit.
Vers, zur Aufklärung der Byzant.Chronologie, a.79), že v řeckém originálu stálo: dia kinabareos grammata, "písmem rumělkovým", protože
prý řečtí králové podpisovali akty cinobrově rudou barvou, a že tudíž v ruském textu má být "kinovarněmj pisaniemj". Toto čtení schválil Karamzinv(1,327) i Pogodin (Nestor, 134). Miklosich (Chronika Ne
storis, Vídeň 1860, s.202) proti tomu poznamenal, že srbské dokumenty, které se v mnohém řídily řeckými vzory, uvádějí tu a tam i jména
pisatelů. Já se domnívám, že podobně jako v severských formulářích
tak i zde jde o fingovaná jména, o jmenného zástupce, v rusko-byzant
ské literatuře o Ivana, v severské o Jona, a v obou případech o Jana
Křtitele, jak na to poukázal Fritzner, a že čtení Ivanověmj pisaniem,
tak jak Erben timu rozuměl a překládal, je správné, pisanie, grammata, ve významu podpis, Ms podpisem dotyčného", "s podpisem dotyčné
autority". Pokud jde o samotné řecké předlohy, souhlasí Erben s Miklosichovým názorem, že jsou pravé, "protože uvádějí jen švédská jména, jichž by si po Nestorovi nikdo nemohl vyzpomenout, ježto velmi
záhy upadla u Rusů v zapomenutí; tak již Rurikův (Hroerikův) vnuk a
Svěnaldův (Sveihaldův) syn má slovanské jméno."
^Chceme-li jít za příklady ještě dále do minulosti, nalezneme po
dobny způsob vyjadřování v římských formulářích svatebních, kdy naše
X.Y. a středověké N.N. se nahrazují jménem Caius pro ženicha a Caia
pro nevěstu. ("Ubi tu Caius, ego Caia") . (K.E, a H.Georges, Lat.-Deu
tsches Wörterbuch, Hannover-Lipsko 1913, kde uvedena i příslušná literatura) .

Kdyby bylo zapotřebí ještě více důkazů pro pravost a stáří Kristiánovy legendy kromě těch, které snesl a pomocí jichg s definitivní platností Pekař vrátil tyto legendy české kultuře a České literatuře X.věku, mohla by i tato dvě cizí jména vydat svá svědectví, že
náš velký historik měl pravdu. Pekařovi se v těchto dvou jménech dostalo nových obránců, nových článků důkazového řetězu. To nejen vzhle
dem k tvarům těchto jmen, že čím jde o starší zápisy, tím se zdají
byt správněji zachyceny, a naopak čím jsou jejich zápisy mladší, tím
jsou pokaženější - zvláštní je, že nejstarší a i všechny pozdější dů
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ležitější texty zachovaly pravopis s dvojí souhláskou, -nn- v Tunna
a -mm- v Gommon, což jednak potvrzuje cizí původ slov, jednak ukazuje k písemnému zprostředkování, vzhledem k tomu, že Česká fonetika
nezná dlouhých souhlásek (geminat), (Anna, nevinný, měkký a pod, se
vyslovují krátce, jako jednoduché n nebo k atd.}« Ale hlavně proto,
že dlužno pokládat za vyloučené, že by jm^na byla přišla do českých
zemí potom, co Velkomoravská říše, která přijala křesťanství z Byzan
ce, po vpádu Mačlarů do Střední Evropy 903-907, kombinovaném součas-"*
ným vytrvalým tlakem se strany německé říše, se zhroutila a církevní
suverenita nad českými zeměmi přešla na Německo (na řezenského bisku
pa) .
Hrstka kleriků slovanské liturgie z Moravy uchýlila se do Čech
ke dvoru knížete Václava Svatého, o němž legendy vyprávějí, že uměl
latinsky, řecky i staroslověnsky, a mohla tam ješte nějaký čas působit vedle římských kněží. Ale ježto neměli vlastních biskupů, zmizeli, a s nimi i tenká pouta, která je vázala s východními Slovany, ze_
jména s Rusí, zorganisovanou Švédskými Varjahy, byla navždycky přervána.
Jména Tunna, Gommon (a snad i Tira) nemohla přijít do Českých
zemí odnikud jinud než z varjažské Rusi a nemohla tam přijít později
než koncem X. nebo průběhem XI.věku.

S neobvyklou houževnatostí žila tato mythická cizí jména Tunna
a Gommon v české literatuře. Fr.Dvorník má ve své krásné knize Saint
Venceslas de Bohěme z jubilejního roku 1929 za samozřejmé, Že "le 16
septembre 921 la Sainte (Ludmila) fut étranglée par Tunna et Gommon"
(str.28) a (o 2 strany níže), ze "Drahomíra dut bientöt sévir contre
ses anciens alliés Tunna et Gommon". Isidor Vondruška ve svých Životopisech svatých, Praha 1930-32, II, s.209, cituje v článku,o sv.Lud
mile z J.Kalouskovy Obrany knížete Václava svatého místo o uskocích
"závistivé" Drahomíry vůči Ludmile, aby se zmocnila jejího majetku.
"Její (Drahomířiny) důvěrníci Tuna a Komon nebyli jen najatými vrahy
a nástrojem v Drahomířiných rukou, nýbrž byli to i zástupci nové šle
chty, kteří využili Drahomířiny vášně po stále větším a větším bohaT
ství." Níže poznamenává Vondruška: Jména Tuna a Komon se též uvádějí
jako Tuman a Kován.
J.Šimák vypravuje takto ve své Československé kronice, I-l,s.46i
Václav, prvorozený, narozený okolo r.907, byl vychován velmi
starostlivě, také péčí své báby Ludmily, která jej dala učiti i v
knihách slovanských. Potom byl poslán na BudeČ, kdež se učil u kněze
Venna latinsky a církevnímu zpěvu. Ještě za života otcova byl vyhlášen jeho nástupcem za zvláštního obřadu u přítomnosti biskupa Notari
a a knížat ostatních. Když pak umřel otec jeho, byl sic uznán, ale
neměl ještě let, i ujala se vlády poručenské Drahomiř. Velmoži však
se usnesli, aby další vychování Václavovo a Boleslavovo bylo svěřeno
Ludmile, k níž všichni zřeli s láskou a učtou jako k mateři "pobožné,
tiché a dobroty plné". Vzplanula proto hněvem Drahomiř, bojíc se,aby
obliba Ludmilina u lidu a synů nezkrátila,jejího panství. Ale Ludmila zvěděvší o tom, vzdala se nabídnutého ukolu a opustila Prahu, uehýlivši se na svůj hrad Tetín, aby zde strávila své vdovství v po-
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božnosti a milosrdenství. Avšak i sem Drahomiř,vsvedená špatnými rád
ci, ji pronásledovala. Dva dvořané, Tuna a Gomon (dřívější vychovaaci Ludmilini) se zbrojnou Čeledí opanovali Tetín a Ludmilu v noci na
16. září 921 v její jizbě zardousili; kněžnino duchovenstvo se rozutíkalo. Teprve druhý den služebníci s pláčem pohřbili paní svou, ale
nikoli v kapli, nýbrž venku podle zdi hradní. Nedlouho - a mluvilo
se o zázracích na hrobě, a tu Drahomiř dala vystavět! nad ním kostel
sv.Michala, aby se divy přičítaly sv.ostatkům. Lid se však nedal mýlit! a úcta k zavražděné rostla, až se stala Ludmila lidu mučednicí
a světicí.
Vrahové její došli na Čas veliké přízně kněžniny, ale když tím
zpyšněli, všem se zprotivili,vi Drahomiři samé. I propadli soudu a
trestu se vším svým rodem. Tuna uprchl, druhý se všemi svými vydáni
na smrt.V novém překladu Ludmiliny legendy "Fuit in provineia Boemorum*,
který doprovází leprodukcé B.Rybou, A.Matějčkem a J.Šámalem vydané
české obrázkové knihy o Českých světcích z Českého Krumlova ze XI?.
stol., dnes ve Vídni, Liber depictus, Praha 1940, figurují jména Tun
na a Gummo v své tradiční (zde latinisované) formě, ovšem bez komen"
tářů nebo bližšího vysvětlení. Málem bychom,byli čtli jejich jména
pleno titulo i nad samotnými obrazy, kdyby úzce vymezený prostor pro
nadepsané stručné sentence to byl dovolil, Nebot jak překladatel B.
Ryba dovodil, byly tyto sentence přejaty právě z legendy "Fuit..."
Místo jmen však pod krátkými větami: ... hic Sancta Ludmila a tyrannis trahitur de lecto ... hic proiicitur in pavimentum ... hic expan
sis manibus orat ... hic miserunt funem in guttur eius ... hic iugulatur et moritur
nalézáme imaginární portréty Tunny a Gommona.
Chaloupecký konstatuje v Pramenech X.století ...,že se setkáváme s ohlasem slovanské ludmilinské legendy a jejim latinským zpracováním "Fuit in provineia Boemorum" skoro ve všech nábožensko-histori
ckých skladbách českého středověku, ale hlavně v X.stol. Z toho plyne, že ve všech těchto versích, zakládajících se na legendě "Fuit./J,
zejména ve skladbách obšírnějších, vyskytují se také jména Tunna a
Gommon.
Chaloupecký přičítá pisateli legendy "Fuit...", jak již bylo :
sděleno výše, také První slovanskou legendu o sv.Václavu, jíž "Fuit"
byla vzorem. Tato slovanská legenda o sv.Václavu, spolu s legendou o
sv.Ludmile, byla podkladem první latinské legendě o sv*Václavu, jež
se začíná slovy "Crescente fide..." a ktérá, s jistým rozšířením, se
tradovala v Bavorsku a podle níž mantuanský biskup Gumpold napsal
svou legendu o ev.Václavu. Ludmilinské legendy "Fuit..." bylo použito jako vzoru skoro současně českým pisatelem legendy o choti sv.Lud
mily, knížeti Bořivojovi, v legendě "Diffundente sole ..." Rovněž i"
Kristián, kromě jiných pramenů z X.stol., přejal legendu "Fuit..."do
sve práce, a u něho a v samostatném zlomku od něho, týkajícím se zbo
žného života a mučednické smrti světice, který se začíná slovy "Subtrahente se famula Christi Ludmila ..." žila legenda dále. Zlomek se
později stal podkladem básnicko-vlastenecké homilie, kde Ludmila byla velebena jako první česká světice. Homilie začíná slovy "Factum
est ..."
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Zlomek o sv.Ludmile přichází samostatně v středověkých breviářích, kde se začíná slovy "Recordatus aviae sue beatus Wenceslaus".
Homilií "Pactum est
složenou kolem r.1100, se vlastně podle
Chaloupeckého končí vývoj ludmilinské hagiografie, neboí ona legenda
o av.Ludmile, která se dochovala v olomouckém rukopisu č.230 z konce
XIII.stol., není v podstatě než rozšířená homilie "Pactum est...'1.
Podle vlastenecké homilie "Pactum est..." byly už v XII.stol.
(ne-li ještě dříve) skládány hymny a antifony, z nichž nejrozšířenější byla "Lux vera lucis radium..." a homilii "Pactum est..." para
frasující poetická skladba "Ecce iubar matutinum...". Tyto antiphonae cum responsoriis de -sajicta Ludmila jsou nejlépe dochovány v ruko
pisu Olomoucké kapituly č.44 ze XIV.stol., ale v určitých částech,za
znamenaných v jiných rukopisech, jdou nazpět až do stol.XII,
V "Ecce iubar matutinum, veri solis previum", sestávajícím z 48
slok, čte se v sl. 32-40 o smrti sv.Ludmily a o obou bijcích světice
Tunnovi a Gommonovi:
32. Mortis autem prescia
munda conscientia
summit eucharistiam
ad augendam graciam.

37. Et odoris mira fraglantia
sunt honoris eius indicia,
ad sepulchrura enim luminaria
divinitus descendencia.

33. Cum cordis fervore,
38. Laudes canens Davidicas
prestolatur interitum
psallens mente,psallens ore.
per quem in edes celicas
34. Pune demunt, non raucrone,
reddat beatum spiritum.
vitam eius cum Gummone
Thunna mortis avidi,
39. Immersus funis gutturis
premisso duro sermone
torquem collo fert auream
tamquam canes rabidi.
huic viduate turturi,
Ihesu salva nos per eam.
•35. In Christi collegium,
40. Sic Hester in regia
confirmantes odium,
sic tortores isti
graditur palacia,
premunt ovem Christi.
facta regni socia.
Hec eius prima gracia
36. Mors lictorum velox et varia
quod lictorum varius
subsecuta facta nepharia.
interemit gladius
cum omni familia.

Dosti překvapující dotvrzení, že pověst o Tunnovi a Gommonovi
přišla do českých zemí z Rusi a ze Severu a že jména ta jsou svým pů
vodem severská (švédská) , naskytlo se ze strany, kde by ses byl toho
nejméně nadál, totiž od spisovatele, jehož Čeští dějepisci a literár
ní historikové označili za "nejobmezenějšího fifikuse, nejnaivnějšího Šarlatána, zdánlivě bezelstného nactiutrhače, jaký se kdy v dějinách vyskytl"(Palacký), jako "rafinovaného falšovatele dějin", a jako "velké ropuchy z pohádek, která se rozložila na prameni pravdy o
českých dějinách a dusila ji po věky"(A.Kraus) - se strany Václava
Hájka z Lxbočan.
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Kraus, který takto podle Flajšhanse rozvinul dále odsudek Palac
kého, závodil ve své indignaci v novější době snad jen s Jakubcem. ~~
Ten ve svých Dějinách české literatury si zašel ještě dále do historie, aby odtud načerpal argumentů proti Hájkovi, totiž ke G.Dobnerovi, který věnoval neméně než šest svazků svému "antihájkovi", Venoeslai Hájek z Liboczan Annales Bohemorum, 1761-81, aby Hájka "navždy
pohřbil jako historika1'. "Mentiendi finem fecit", jak: Dobnerův mladší vrstevník P.P.Procházka charakterisoval Dobnerovo dílo; stalo se
později okřídleným heslem. Jakubec především vyčítá Hájkovi, že "nepochopil smyslu české reformace", že "zakalil pohled na ni svými špi
navými brýlemi", že karikoval, zamlčoval, přidával ze svých lží, že~
vymazával světlé rysy velkých osobností, že "tento nízký, vypočítavý
a prolhaný charakter založil systematický a promyšlený utok na českou
reformaci".
Václav Flajšhans, který znovu vydal Hájkovu Kroniku českou z r.
1541 (Praha, 1918 a násl.) , zaznamenává ve své důležité monografii o
Hájkovi v úvodě k tomuto dílu zničující kritiky starších ivmoderních
českých badatelů, ač, jak se zdá, se s nimi zcela neztotožňuje, ale
uvádí i mírnější a příznivější posudky o Hájkovi, zejména pokud jde
0 hodnocení jeho jako zapisovatele a pěstitele starých tradic jakož
1 historicko-topografického znalce.
Své vlastní mínění si Plajšhans, jak se zdá, netroufá pronést,
ponechávaje soud Čtenáři, ledaže fakt, že opatřil toto nové vydání
Hájka, by se enad mohl vykládat jako rehabilitace kronikáře, prohlášeného za mrtva a pohřbena.
Zakladatel Českých dějin literárních V.B.Nebeský píše o Hájkovi
(v ÖÖM, 1859): "Hájek je ovšem bídný historik, avšak to mu upříti ne
lze, že nám zachoval množství důležitých národních podání, kteráž ar
ci, jsa babský povídálek, zpotvořil a jichž, nemaje kouska historického ducha, zneužil. V tom ohledu měla by se jeho kronika bedlivě v£
Šetřiti a je nade vši pochybnost, že by se nemálo vykořistilo". J.Ji
reček zdůraznil, což také již dříve učinil Daniel Adam e Veleslavína,
Že Hájek "hovořil vlastním jazykem lidu a jeho zásluhou byla vznícena láska k dějinám naší země". V pozdější době básníci a prosaisté
od Máchy a Lindy až k Čechovi, Zeyerovi a Jiráskovi, Čerpali u Hájka
látku k svým výpravným básním, povídkám a pověstem z českého dávnově
ku. Byli to vsak zejména zeměpisci J.Metelka a J.Horák, kteří se Háj
ka přímo zastali: zdůraznili, že byl mimořádně zběhlý v české topografii, a Že mnohé z toho, co se u něho pokládalo za vědomou lež, ukázalo se pravdivé»
Posléze, a to s velkou autoritou, postavil se za Hájka též český historik-topograf J.V.Šimák. Šimák, který vedle Aug.Sedláčka se
pokládá za nejpodrobnějšího českého historického topografa, napsal v
Sborníku k poctě Jar.Golla, 1906: "Nesmíme posuzovat Hájkovu kroniku
moderním měritkem. Jest jen dítkem svého prostředí, naivní, mravně
laxní, povrchní, fantastické a tendenční renaissance, knihou o nic
horší nežli současná díla dějepisectvť evropského. Přese všechny hru
bé své vady jest epochálním zjevem starší české historiografie, stej
ně hodným studia, ne-li víc, jako kterákoliv jiná památka".
Kniha staroboleslavského probošta byla neméně než třikrát přelo
žena do němčiny (1596, 1697, 1718), přestože autor zaujímá jasné pro
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tiněmecké stanovisko, poprvé protestantem Johannem Sandelem. Později
též luterán Theobald Zach sepsal na jejím podkladě svou Husaitenter leg (1609) . Jakubec konstatuje ve svých Dějinách liter., že "Hájko
va karikatura českých dějin měla vliv na mnoho německých historiků,"
kteří psali o českých dějinách, a že vůbec pronikla do ciainy".
Podobně se vyjádřil i Kraus v knize Stará česká historie v německé literatuře (Praha 1902, s.5): "Všechno, co Hájek psal o českých
Išjinách, stalo se majetkem celého Německa, a zejména to byly (české)
pověsti, které cizina pĎznala výhradně skrze toto vypravování ...
Z toho, co Veleslavín, Balbín a Paprocký napsal - jestli tento posle
dní vůbec měl, s Čím by mohl ještě přijít - neovlivnilo německé spisovatele už skoro nic". K čemuž bychom dnes mohli dodat, že kdyby se
Hájkova kronika nebyla těšila v Nemecku tak velké popularitě, nebyli
bychom mohli patrně zaregistrovat to málo z jakž takž sympatických
hlasů o Cechách a Ceších, jež německá literatura vykazuje. A patrně
by se nám ani nebylo dostalo onoho obsáhlého, důkladného a poučného
inventáře těchto sympatických hlasů v Německu z rukou učeného germanisty, který tak rozhodně a ostře Hájkovo dílo odsoudil. (Škoda jen,
Že Tille, který "četl korekturu celého díla okem osvědčeného stilisty českého, neopravil též všechny ony "jezovity", kolikrátkoli v prá
ci, činící si nárok na dílo vědecké, přicházejí).
~
Je to právě Hájek z Libočan, který jako sběratel pověstí a pěstitel lidových tradic zachytil a zachoval velmi důležitý rye pověsti o Tunnovi.
V II.díle kroniky (Zánik pohanství) vypravuje Hájek k r.920 o
smrti sv.Ludmily, v podstatě podle Kristiana:
"Jednoho dne (Drahomíra) povolavši k sobě tajně svých dvú služe^
bníkuov vlastních, bratruov Tumana a Kumana, jenž byli znamenití, ~
jímž někteří Sviní hlavy říkali (ti jsu nosili za znamení sviní hlavu proto, že jsu z rodu Bivojova, kterýž byl někdy před 200 léty ...
divoků svini za uši lapiv na Vyšehrad přinesl) ,jich žádala, aby na
Tetín jeli a pod zpuosobem přátelství a jakoby chtěli Tetín hrad a
město, kteréž někdy jejich předkové držali, ohledati, Lidmilu švekru
ši její aby, jakž budau moci, života zbavili, za to že jim veliké da
ry dáti chce. Oni jsúce pohané a daruov žádostivi, slíbili to učiniti. A když tam nemeškajíce přijeli, ano slunce u hory vycházelo, Lid
mila duchem Božím, že jsú to nepřátelé její, poznala; rychle povolavši svého starého a věrného kaplana, kněze Pavla, žádala ho, aby v
kaple sv.Michala archanděla sv.mši slúžil. A tu se hned P.Bohu před
svým kaplanem hříchuov svých vyznávala a při té oběti, kterouž kněz
P.Bohu obětoval, ona svú duši pánu svému, Kristu Ježíši, poručila a
po vykonání té oběti na cestu života věčného se strojeci, tělo a Krw
P.Ježíše z rukou svého kaplana přijímala a zpravivši věci duchovní,
oběd slavný rozkázala připravit! a své vrahy s sebau za stuol posadivši, přátelsky s nimi rozmlúvajíc, jím posluhovala.
Když se oběd dokonal, vší své kázala zavolati Čeledi a každému
0 ho službu zaplatila a každého zvlášť objavši políbila a spolu se
všemi rozžehnavši, do svého odešla příbytku a P.Bohu se s velikým ná
boženstvím modlila. Času pak nočního na svém položivši se loži, modliti se nepřestávala. Toť Tuman a Kuman, krevní nájamci (najatí vrahové) , znamenavše, v kterém příbytku cná kněžna odpočinutí své mívá,
přišli a dvéře na ní vyrazili. Jímžto ona řekla: "Bratří milí, proč
e
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s takovou prchlivostí jste přišli ? Vždyí já prve než Drahomíra sem
vám veliké dary dávala a jako milé své syny jsem vás na svém dvoře'jy
chovala". A oni potupivše slova pokojná, s lože jejího jsú ji zstáhli. K nímžto ona řekla: "Prosím vás, maličko poČkajte, až já svu mod
litbu dokonám". Dokonavši řekla: "0 milí^synové, prosím vás, nezabíjejte mne tak hanebně, abyšte mě měli oběsiti, ale líbíli se vám, se
tněte mi hlavu, at já,svú také krev vylém pro mého milého P.Ježíše,"
jako on pro mne hřílnú ženu". Oni toho učiniti nechtěli, ale zavití
(závoj) její na jejím hrdle zavázavše, po komoře ji vláčeli; na kterémž ona kamenu klekati před ložem obyčej měla, tu jí přivlekše, hla
vu její o ten kámen bili, až krvavé krůpěje skákaly ...
Tuman a Kuman, přijevše do Prahy, oznámili Drahomíře smrt švekruše její milé sv.Lidmily, kteráž to slyšeci velmi se zradovala a
těm nájemným mordéřuom stříbra i zlata mnoho dala.
Kteřížto oba odšedše zase do té krajiny poslední, neb jsú oba
dva vychováni na dvoře kněžny Lidmily, i osobili jsú sobě s povolením Drahomíry v knížectví Tetínském hory a lesy, rozdělávajíce je v
dědiny. Tuman postaviti sobě rozkázal dvuor a dal jemu jméno Vránovi
ce, a někteří říkali Vranovská Huorka. Kuman také na jednom vrchu ""
duom dřevěný postaviti rozkázal a proto, že jest sebe nejprvnějŠíra.
vládykú jmenoval, tomu dal jméno Vládek, jemuž potom Němci Valdek
převzděli. A od těch dvú bratruov ti, jenž se píší Vranovští z Valdis
ka, su pošli. A vždycky ve věcech bojovných sviní hlavu černau za ~
znamení obyčej měli v zlatém štítu nositi".
Pokud se tkne jmen vrahů sv,Ludmily u Hájka, přičiňuje vydavatel
Flajšhans tuto poznámku: "Jejich jména se blíží dochovaným jménům
Tunna a Gommon",
Pokud jde o způsob vypravování, tedy jsj lze zajisté právem označit za mnohomluvný, rozvláčný, romanticky přibarvený, ostře se odrážející od klasického stylu Kristianova. Závěr Hájkova popisu by
však bylo nejspíše možno nazvat realistickým: Kdežto zločinci legendy dojdou svéhQ spravedlivého trestu a sami i se všemi svými příbuznými, podle neúprosné logiky legendy jsou vyhlazeni, jsou u Hájka od
měněni penězi i statky, kde nejen mohou sedět v bezpečí, ale i zakll
dat rody.
Co však je nové a velmi cenné, je předně Hájkův údaj, kterým po
věst o Tunnovi a Gommonovi navazuje na starší ještě pověst o Bivojovi a divoké svini, kterou Bivoj lapil a odnesl za uši na Vyšehrad ja
ko lovecký trofej (či snad jako sakrální obět Libuši, která podle pó
věsti byla vědmou, "hadačkou" a kněžkou ?) , a za druhé, jeho udaj o"
tom, že Tunnovi.a Gommonovi někteří přímo říkali Sviní'hlavy, a že
jejich potomci nosili v erbu sviní hlavu v zlatém štítě (srov.kance
se zlatými štětinami Gullinbursta-Slídrugtanna, emblém a symbol sev.
božstva plodnosti Freye-PrÖa nebö Freyje-Proje), jakož i Že tito bij
ci
"vždycky při věcech bojových sviní'hlavu černau za znamení obyčej
měli v zlatém štítu nositi^T
—
Pekař uvádí, že Dalimil neznal Kristiána. Kristen naproti tomu
má zato, že ho.znal a že od něho přejal pověst o Dětříškovi z Buzic
(Jetříškovi Buskovic), který rovněž (Dal.60, v.27) lapil divokou svi
ni za uši a dostal odtud sviní hlavu do štítu. Pověst však umístil o
400 let nazpět do minulosti a hrdinu označil jménem Bivoj (Budivoj ?
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Budislav ?) . "Ale", praví Flajšhans, "i o této pověsti mohl mít Hájek svou zvláštní zkazku", patrně vlastní a původnější. Podle Dobnera přemístil prý Hájek Dalimilovu pověst proto, aby se zavděčil panu
Jaroslavu ze Salmberka, podkládaje mu stejný motiv, jaký autor histo
rických vysvětlivek v Havránkově-Danhelkove vydání Dalimila, Zdeněk
Kristen, připisuje Dalimilovi v jeho poměru k Vilému Zajíci z Valdeka. Kris ten komentuje příslušné místo v Dalimilovi takto: "0 DětříŠkovi a jeho smrti v bitvě u Trutiny vypráví též Kosmas (111,36). Dalimil spojuje pověst o původu erbu s černou sviní hlavou v zlatém po
li se šlechtickým rodem Buziců (Buz - zkratka jména Budislav} , kteří
se dovolávají Dětříška jako svého prapředka. Jednou větví tohoto rodu jsou páni Zajícové z Valdeka, a uvážíme-li vřelý poměr Dalimilův
k Vilému Zajícovi z Valdeka, pochopíme, proč (Dalimil) věnoval Dětří
škovi tolik nadšené chvály."
0 Vilému Zajíci a jeho hrdinských a vítězných bojích vypráví Da
limil v kap.99 a 104,vi Dalimilovi pokračovatelé (v Doplňcích č.3,5,
7 a 8 v Havránkově-Daňhelkově vydání). V doplňku 8 se modlí Dalimilův pokračovatel k Bohu a českým patronům, aby znovuvzbudili stejnou
odvahu a sílu i ve Vilémových pozůstalých (šesti) synech. Smrtí Vil£
movou se otupily kly rodu, ale svinčí hlava je znovu nabrousí a bude
se bránit.
li _ _ _ _ _
Vepřěvie hlavě pohřiechu
kly se podetřěly biechu.
Prosmež svatého Václava,
aby ta vepřová hlava
by sě ještě obránila
a své kly naostřila ..."
Komentátor Dalimilův Zdeněk Kristen poznamenává, že v erbu pánů
z Valdeka byla černá kančí hlava se široce rozevřenou tlamou a mocný;
mi tesáky v zlatém poli. 0 panu Vilému Zajíci (který padl v Bavorsku
9.X.1319) praví Kristen, že byl pochován v augustiniánském klášteře
U Svaté Dobrotivé poblíž Zaječic v Hořovicko-Zbirožském kraji, tedy
v blízkosti nám již známých míst Tmaně a Kvaně.
J.V.Šimák ve svém výkladu o erbu "sviní hlavy" (Kronika Československá, I, 2, str.326-27) praví: "Za předka Buzicu u končiny podbrdské obecně pokládali Jetřicha syna Buzova, jenž prý někdy svini
divokou za uši jal a její hlavu pak za erb si oblíbil. Padl v hrdinském boji r.1110 nad Trotinou. Jest-li souvislost mezi ním avo 100
let starším Dětřichem z Buzic, členem markrabského rodu míšeňského,
nechceme ani tvrditi ani popírati. Rod pak vskutku nosil na štítě
zlatém Černou sviní hlavu a poznává se po jménech Budislav (zkráceně
Buz), Protiva, Oldřich; Jiřík, dvořan knížecí, zahynul r.1148 ve Sva
té zemi; jeho syn Jiřík měl dva syny, Jana biskupa Pražského (1226 1236) a Oldřicha (zemř.1271); Oldřich rozhojnil svůj štít v pole St£
ři, v nichž 1. a 4. bylo znamení původní, v 2. a 3. zlatý za'jic v mo
drém poli, odkudš pak všechna jeho pošlost přijala příjmení Zajíců.
Nejspíš již on kolem r.1263 založil hrad Valdek v Brdech a blízko
pak i klášter augustiniánský ve Sv.Dobrotivé neboli Ostrově. Potomci
jeho se psali z Valdeka, z Třeboně, ze Žebráka, a jedna větev jejich,
koupivší poč. XIV.stol.hrad Klepý u Libochovic nad Ohří, dali mu po
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erbu německé jméno Hasenburk, zvouce se Zajíci z Hazmburku. Jiní páni Valdečtí, držíce se původního prostého erbu, přestěhovali se později do kraje vltavského a získali tu zboží po Vítkovicích, postavi
li v sousedství Blaníka před r.1318 nový hrad a zvali se po něm z
Šelmberka. Některé pak větve Valdeckých žily jen ve stavu vladyckém".
Aí tak či onak, je to jen Hájek, který spojuje jméno Tunny a
(jommona s erbovní pověstí o kančích hlavách.
Je-li Hájek původnější než Dalimil co do pověsti o Bivojovi, uvádí Dalimil naproti tomu detajl, který Hájkovi ušel, a který odvádí
myšlenky k Snorrovi. Dalimil praví, že Jetříšek byl mezi reky nazýTuřím rohem, tak jak severská saga praví a mylně překládá jména
Tunni a farri Jako "tur" a má zato, že uplandského krále Egila zabil
tur, býk. ířitom jsou příznačná germánská (ne nezbytně německá) jména v rodě Buziců, Viléma a Dětřicha. Takže se zdá, jakoby severská
pověst se byla dostala na varjažskou Rus a do českých zemí ve dvou
souběžných variantách, v starším (Tunni - kanec) a mladším (Tunni tur) .
Pozoruhodný je též Hájkův údaj o smrti sv.Ludmily v r.920. K to
muto datu dospěla i moderní historiografie a uznával je za správné X
Pekař, který však, po důkazech, snesených P.Stejskalem, je opravil
na 921. Nejnověji však Zd.Kristen se pokusil dokázat, že rokem úmrtí
byl skutečně r.920, ježto legenda vypráví, Že smrt připadla na "sob£
tu XVII kalendas octobris (- 16.září) o jedné hodině v noci" a že
právě r.920 připadla sobota na 16.září (Havránkův Dalimil, s.250).
Hájek znal ze svého působení jako kněz všechna místa v lesnatých
a romantických Brdách kolem Tetína, aí se jednalo o Valdek u Hořovic,
o Vranovice u Rožmitála nebo Hůrku někde poblíž Zbirohu anebo Hůrky,
které leží mezi Vranovicemi a Sedlcem blízko Rožmitála. Působilt jak
v Rožmitálu, tak na Karlštejně i v samotném Tetíně, nežli jako probošt kanonie přišel do Staré Boleslavi, kde také zemřel. V tomto kra
ji jsou též vesnice Tmaň a Kvaň, jejichž jména J.Jireček spojoval se
jmény Tunny a Gommona.
Hájek byl plísněn Jakubcem a předtím Erbenem i pro své lidově e
tymologické výklady jmen "podle vnějšího zvuku slov". Jakoby jiní ~
staří pisatelé si byli počínali vědečtěji, Snorri např., který odvozuje jméno bohů Ásů od toho, že přišli z Asie, nebože Qku-Thórr je
totožný s Hektorem; básník Života sv.Kateřiny, který odvozuje jméno
cyperského krále Kosta z místního jm.Ni-kos-ie; Nestor, Že prý jméno
města Perejaslavlě je odtud, že osvoboditel města Vladimír "perejal
slávu", převzal, vzal na sebe slávu; Dalimil, který vykládá jméno 0tokar jako "Otě míl", Řip od "zřieti", Bohemia od "Boh" a podobně.
Vždyí onomastika se stala vědou teprve v naší době !
Jak referuje moderní kritická historiografie o událostech kolem
smrti sv.Ludmily a jak se vůbec dívá na tuto starou dobu? V široce
založeném díle Oeske dějiny píše jeho zakladatel a hlavní představitel V.Novotný: "Drahomír se skutečně zmocnila jejího (Ludmilina) jmě
ní, ale s vykonavateli a snad také našeptávači svého zločinu, kteří
potom, zpyšněvše, nemírnou krutostí upadli v obecnou nenávist, záhy
se rozešla nepochybně z příčin hmotných, a podle tehdejšího způsobu
stihala nepřátelstvím celého rodu jejich, z nichž jeden prý téměř ú~
plně vyhlazen, když jeho náčelník (Gommon) byl k smrti odsouzen, dru
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tiý hledal raději útulku v cizině (Tunna)". Dvakrát v poznámce pod 5a
rou opakuje Novotný, že "není příčiny pochybovat o tomto sdělení Kri
stianově v kap.4." a "že také zde je jediným pramenem Kristián. Není
příčiny mu nevěřit, poněvadž se jistě opírá o záznamy nebo tradici
starou, ač ovšem v motivaci prozrazuje svou falsifikatorskou neobrait
nost." Pak je tedy Kristiánovo dílo podvrhem jen částečným, nikoli
celým a naprostým. Autor je tak přesvědčen o věrohodnosti tohoto místa, že Kristiana hledí ještě doplnit: dodává ze svého, že "vrahové,
ujavše majetek Ludmilin, zmocnili se také jmění zádušního", ježto
"podle tehdejšího názoru byly kostely soukromým majetnictvím zakládá
telů a jejich dědiců". Nadto vyčítá ještě z Kristiana, po případě i
z Hájka, že sv.Ludmila přijímala pod obojí způsobou. Ona cizí jména
ho neznepokojují, jejich historičnost nezkoumá a přejímá je s ostatním inventářem legendy.
A.Kraus pochvaluje ve své výše uvedené práci J.Kalouska, že ve
své knize Obrana knížete Václava svatého "očistil knížete od rmutu
legendy". Emut legendy ? Co se tím míní ? Zázraky ? Václavova "chorobná" zbožnost ? (Novotný). "Nesmyslný kult svatých"? (Jakubec) .Asi
toto všechno dohromady. Takto píše Kalousek: "Čechové nebyli by sobě
dojista zvolili za válečného patrona zbaběloe, jenž by za Živa byl
býval nenáviděn pro svou poddajnost k nepříteli, aniž by si byli za
státního patrona vzali přepokorného titěrníka, který by si liboval
v životě mnišském a ošklivil sobě záležitosti státní". Vezmeme-li le
gendě, co jí patří, pak přec legenda přestane být legendou. Zázraky,
jak připomenul J.Vilikovský, pro které byly legendy tak těžko přijatelný osvícenskému racionalismu a novějšímu positivismu, jsou nejnevyhnutelnější částí legendy a patři k její nejvnitřnější podstatě.
Zatím co víra v,nadpřirozeno (zázraky) a kult svatých zdá se
být hlavním kamenem úrazu při posuzování hodnot literárních výtvorů,
jakými jsou hagiografické legendy X.století, nic tyto motivy nevadí
posuzovatelům např. íslandského realistického románu, psaného o 3
staletí později, v pohanském duchu, íslandské rodové ságy, kde nadpřirozené věci (pohanská kouzla a strašidla) jsou nezbytnou ingrediencí skoro každé ságy. "Zdálo by se", praví Peter Hallberg ve své
práci Den isländska sagan (str.127-28), Stockholm 1956, současny posuzovatel švédský,"že takové motivy se ostře odrážejí od velmi věcné
ho jinak tónu ságy. Ale musíme mít na paměti, že všechny tyto jevy v
očích ságových lidí samých patří světu realit."
Historiku České reformace P.M.Bartošovi nemají staré české legendy už vůbec co říci, ani s hlediska náboženského, ani historického,
ani literárního. Nejen že nesdílí Pekařovu, ale ani Kalouskovu víru
v životnost úcty k sv.Václavu v národě. 0 svatováclavském kultu praví ve svém spise Kníže Václav v dějinách a legendě, vydaném u příležitosti svatováclavského milénia 1929: "Tento kult je především dílem Václavových straníků, uprchlých do Němec, a obecného zájmu o mučedníky v mezinárodní literatuře té doby. Zakotvuje pak i v národě,
jenž si hrdinu církevní legendy přetvoří několikerou fikcí a přizpůsobí vlastním zájmům a potřebám. Ale od té doby, kdy národ v husitství dospěl, je kult v krisi, která roste každým stoletím a rozleptává tradici nezadržitelně. Postupně a nenávratně zanikají všechny pod
minky jejího života: víra v zázraky i v pomog světců, legendy církev
ní i politické ... Dnes padá poslední opora ucty již jen světské: ví
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ra v sebe podmíněnější hodnověrnost nejstarších životopisů knížete,
víra v to, že bychom kdy mohli zvědět, jakým byl člověkem. Co tedy
zbývá, je kult tradice, která se vžila, kult kultu, který pozbyl obsahu a smyslu a je navždy mrtev. Národ dospěl. Tot základní fakt,kte
rý adsuzuje václavskou tradici k zániku, ale tradici Husově zabezpečuje trvalý život v národě. Kníže Václav zůstane zajisté nenávratně
zaklet v oblasti pouhé legendy."
Zde není místa diskutovat českou tradici, otázku, zda Česká historie se začíná sv.Václavem, jak si přeje "národní" historiografie
Pekařova, či Janem Husem, jak si žádá pokrokové, positivistické děje
pisectví, nejraději ještě také s vyloučením století "temna", otázkuT
máme-li na České dějiny klást hlediska "theologická" či "filosofická",
Kdybychom se do té věci chtěli pouštět, možná, Že bychom se spíše
přiklonili k názoru, který vyjadřuje Pasternak ústy kterési osoby
svého velkého románu, že totiž "filosofie je koření, kterého se smí
přidávat životu i umění jen po malých dávkách". Možná, že bychom se
dali snáze přesvědčit cizincem než domácím historikem, který říká to
též, hovoře o druhé "trapné" periodě Českých dějin, o době "temna"
"Názor, že domácí česká tradice z protireformační doby a její české
vlastenectví má větší význam pro naše obrození než duchovní osvoboze
ní osvícenské, ukáže se, jak jsem přesvědčen, správným. To prvé byl"
život, byla duše, to druhé jen dobové vzdělání."
Jisté však je, že ne-li snad česká historie, tedy aspoň Česká
literatura se začíná už v ranném X.století, a to plně zralými, niyšle
nkově i formálně dokonalými, mohli bychom říci vrcholnými výtvoiy ja
ko je latinsky psaná Legenda o sv.Václavu a bábě jeho svaté Ludmile"
a První Česko-staroslovenská legenda o sv.Václavu, těmito prvními
projevy českého duchovního života vůbec.
Takto píše Miloš Weingart o První česko-staroslověnské legendě
o svatém Václavu;
"V původním jejím znění získáváme především literární dílo vzác
né umělecké dokonalosti. Není tu ani stopy po onom úporném zápase o"
slovo, jaký bývá pozorován v primitivních začátcích literárního snažení. Naopak, díky byzantské tradici, zprostředkované cyrilometodějskou staroslověnštinou, je hned první původní dílo české literatury
mistrovským výkonem. Opírá se ovšem o dikci a styl staroslověnského
evangelia, z něhož přejalo čtyři pětiny výrazů, a o sloh Života Meto
dějová.
""
Spisovatel,zralý muž, moudře odhadl své síly i potřeby svého
prostředí a složil dílko malé, rozsahem rovné asi třem kapitolám evangelia, ale přitom bez jediného zbytečného slova a tak účelně vy tvořené, Že se výborně hodilo k memorování a při hlasité recitaci sé
hluboko zarývalo do paměti posluchačů umělou hudbou zvuků a účelnou
melodií vět. Zvuk skladby je v souladu s jejím stylem velebné prosto
ty, která dovede stručnou věcnost povýšiti na stupeň vznešenosti. 0?
lá skladba je promyšleně komponována; děj není prostě kronikářsky re
produkován, nýbrž tak stavěn, aby líčení boleslavské vraždy bylo umt
leckým vrcholem: počíná se právě v polovině a zabírá celou třetinu ~
skladby.
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Podrobnosti tohoto líčení dovolují nazvati autora legendy prvním českým literárním realistou. Dramatické napětí, kterého přitom
dosahuje vhodnou volbou dokonavých sloves a úsečných vět, se spojuje
s jadrným uměním charakterisačním, které dovede využívati přímé řeči,
dovede individualisovati tři protagonisty a odstupňovati je od postav vedlejších a doplňujících. Skladbou se vine a na vhodných místech proniká základní motiv: srovnání zrazení a umučení Václavova s
mukou Kristovou. Tato paralela, vyznačující první legendu jako první
literární propagaci kultu svatováclavského, dovoluje nám říci, že pr
vní slovanský Život svatého Václava jsou vlastně - České pašije.
Na samém prahu našeho literárního tvoření stojí skladba, která
takřka symbolickou zkratkou vyjadřuje tragiku dalšího českého úsilí
a české povahy: usilovný boj za pravdu Páně ve spojení s křesťanským
světem; vnitřní nepochopení a zradu vlastních; bratrovražedný boj;
fysický pád a pozdní ideové vítězství se zadostiučiněním teprve posmrtným. Svým sevřeným slohem opatrného rozpětí, úsporné jasnosti a
mistrovské prostoty naznačuje první původní České literární dílo již
před tisíci lety ten typ, ve kterém se Česká tvořivá síla slovesná
dovedla nejlépe vyslovit.
První původní dílo české literatury, české pašije o svatém Václavovi, jsou prototyp češství."
Ve své výše zmíněné stati o žádoucnosti bližšího poznání a spolupráce mezi rosistikou a bohemistikou chválí R.Jakobson zásluhy rus
kých badatelů šedesátých až sedmdesátých let, když vyzdvihovali důle
žité poslání, jaké měla církevněslovanská bohoslužba na Moravě a v ~~
Čechách v X.století. "Tito (ruští) učenci vidí v ní mocnou hybnou sí
lu národního uvědomění, vlastenectví a kulturního růstu a hlásají,že
přímý vliv Byzance vyvýšil Českou duchovou elitu X.stol. vysoko nad
kulturní úroveň sousedních zemí." Jakobson tvrdí, že fundamentální
poznatky ruské vědy byly plně potvrzeny současnými českými historiky
Pekařem, Bidlem a Dvorníkem a filology Havránkem, Vajsem, Vašicou,
Weingartem a Wollmannem. Ale přede všemi ostatními vyzdvihuje Jakobson zásluhy těchto dvou mužů: "Tento (ruský) názor nalezl své skvělé
potvrzení v práci Josefa Pekaře a Václava Chaloupeckého."
K ospravedlnění Kristiana není zapotřebí dalších svědectví nad
ta, která snesli tito čeští národní dějepisci. Není k tomu zapotřebí
ani svědectví Tunny a Gommona, kteří se v tomto procesu osvědčili ja
ko bezděční, ač užiteční katalysátoři. Třeba jen ještě smýt aspoň n¥
co z hany, která se snesla, a to neprávem, jak máme zato, na hlavu ~
Hájkovu. Jeho záznam o tom, že Tunna a Gommon nosili v erbu kančí
hlavu v zlatém poli, značně potvrdil správnost dohadu, že tu jde o
nositele seversko-varjažských jmen a seversko-varjažské pověsti. Dokázal dále, že vzpomínka na Tunnovo jméno, případně i význam toho
jména, byla živá v Čechách ještě dobrých 500 let potom, co legenda
byla sepsána. To všechno, díky tomuto knězi, káranému z lhavosti a
šarlatánství. Jak svědčí Veleslavín, měl Hájek mimořádně obsáhlou
sbírku výpisků a přístup k bohatším pramenům domácím i cizím, než
který jiný Český spisovatel před ním. I to o něm tvrdili, že mnohé
z pramenných spisů, jichž použil (a "zneužil") , prý spálil, aby jeho
údaje nemohly být kontrolovány. Jakubec se tu dovolává jakéhosi neznámého autora rukopisné kroniky, českého bratra, který tvrdil, že z
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bohatého materiálu, kterého se mu dostalo, vynechal, co se mu nehodí
lo a pak všechny vypůjčené knihy spálil.
Hájek věřil i nevěřil, ze rody Vranovských z Valdeka pocházely
od Tunny a Gommona, právě jako Kristián věřil i nevěřil v existenci
námezdných vrahů těchto jmen. Ale Hájkovou zásluhou je, ze potvrdil
přítomnost prastarých cizích pověstí v českých zemích, obohatil je o
rozhodující rysy a prokázal jejich houževnatost a životnost. Pověst
o Tunnovi a Gommonovi zapustila, jak se zdá, obzvláší hluboké kořeny
v kraji kolem Tetína, kde česká kněžna a světice skonala pod rukou
najatých zlosynů.
A tak se nám zdá, že už nemůže být pochyby o tom, že jména Tunna a Gommon jsou jména severská (seversko-varjažská) a že jsou to
jména nehistorická a fingovaná.

Hájek je poslední český kronikář, který jmenuje Tunnu a Gommona
jmény. Ale v německém překladu jeho kroniky vydala se jména tato na
další pout, tentokráte z Čech, do Němec a do širého světa, ne právě
ve své "české" formě, ale-přece tak, že je snadno je poznat. Jejich
majetnikům se též dostalo nových společenských funkcí, jako bratři
Drahomířiny, jako její krajané či jako vůdci pohanů, aby pak jejich
náčelník vystoupil posléze ve třech podobách, jako Tunna, Turzo a Gomon. Jména nedošla rozšíření po Německu v nějakých právě oslnivých
literárních výtvorech, ale přesto jejich věkovitý život byl německými zpracovateli dále prodloužen.
Tak vystupují v romantické tragedii Johanna Schöna Der Sieg des
Glaubens, Lipsko 1827, jako Kuban a Tuban a jako Drahomířini bratři,
dále u Johanna Kachlera v jeho"Dřahomira, Historisches Gemälde in 5
Aufzügen, Praha 1832, jako Tum o a Kuman, a jakožto Drahomířini kra ja
né ze Žatce. A u Jos.Weil(en) a v jeho Drahomíra, Trauerspiel in 5 Auf
zUgen, Pešt, Vídeň, Lipsko 1868; zde vystupuje Tuman jako Drahomířin
krajan z Lužice, sám, ale má vedle sebe dva jiné "náčelníky pohanů",
Gomona a Turzo. Zde tedy Tunni na poslední zastávce svého putování
se rozdělil ve tři a stal se jednak Tumanem, jednak Turzo, jednak Go
monem. A ke všemu - náhoda, která vypadá skoro jako úmysl - pocházel
tento německý autor z Tetína, z někdejšího podhradí tvrze sv.Ludmily
a z bývalé Hájkovy farnosti.

Zbývá ještě se zmínit, Že polský, na Moravě usazený emigrant Pa
procký z Hlohol a Paprocké Vůlt (1540-1614) ve svém Zrcadle Cech a ~
Moravy a v Liadochu zachytil též události kolem smrti sv.Ludmily. Ne
jmenuje však už Tunnu a Gommona jménem, nýbrž ve vší stručnosti praví: "Svatá Ludmila byla zavražděna lidmi z Vranovic a Hůrky, které
Drahomíra k tomu najala". Je zřejmé, že pramenem Paprockéh© byl Hájek.
Rovněž už nepřichází jména Tunna a Gommon v poslední "recensi"
legendy, v aktualním oficiu České církevní provincie na den sv.Ludmi
ly 16.září, kde útočníci, v VII.Čtení Il.nokturnu, jsou nazýváni "bl
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ni sceleris ministři" ("Bini, qui a Drahomira missi et a Ludmila con
vivio except! sunt, sceleris ministři nocte intempesta in cubile irrumpunt et orantem elisis faucibus velo capitis suffocant".)
Pseudonymy, po věky tradované, staly se posléze tím, čím byly
původněř anonymy. Jakoby oficium samo dalo autoritativní, jedině
správnou odpověd na hádanky učenců, historiků i filologů.

Zkazka, k níž se připínají jména Tunna a Gommon, je patrně jednou z mnoha krátkých sag (ísl.sg.Játtr, pl.Jaettir), které na Rusi
byly tradovány mimo okruh Nestorových pověstí, jejichž původ .Ad.Stan
der-Petersen osvětlil v uvedeném již díle Die Varägersage als Quelle
der altrussischen Chronik (str.248 a násl.). Stender-Petersen má za
to, Sie varjažské tradice byla dokonce značně obsáhlejší, než cyklus
pověstí, který známe z Kestora. "Wir wissen nicht", praví StenderPetersen, "ob es Sagen gegeben hat, die an die Namen Hroereks (Rurik)
Signiutrs (Sineus) und Pruvar^s (Truvor) geknüpft waren. Uns fehlt
auch jedes Wissen darüber, ob die Ue ber lieferung von Hpskuldr und D£
ri mehr zu berichten haben als was die Sage von der listigen Eroberung Kaenugarés (Kijev) durch Helgi (Oleg) zu sagen weiss." Stender Petersen pokračuje: "Denn der Bericht des Chronisten über ihren Feld
zug gegen Konstantinopel ist mehr dem Wunsch entsprungen der griechi
sehen Quelle über den Angriff der Ros an ihm bekannte Namen zu heften."
Tato domněnka se zdá víc jak pravděpodobnou a shoduje se zcela
s naší, jejíž smysl je, že český legendista si počínal právě tak,
když za vrahy svaté Ludmily označil Varjahy z pověsti, Tunnu a Gommona.
Také K.J.Erben (v úvodě k svému překladu Nestora, str.14) předpokládá, že mezi Nestořovými prameny byly severské, na Rus přestěhované tradice, které ještě za života kronikářova byly na rtech ruského lidu, a to nejen jako pověsti, nýbrž i ve formě lidových písní.
Varjažská pověst o dvojici berserků (?) Tunnovi a Gommonovi, b£
la na Rusi, jak se zdá, velmi rozšířena a oblíbena, jestliže jména
jejích aktorů mohla přežít tolik staletí. A jména ta patrně budou
žít i nadále, dokud ještě příští pokolení budou nalézat zalíbení v
starých legendách nebo aspoň budou o nich psát.

POZNÁMKA POST SCRIPTUM
Přítomný příspěvek k historickým vědám vznikl konfrontací sever
ské literatury s českou, mezi nimiž bylo dosud jenom málo spolupráce,
a byla-li jaká, tedy byla jen více méně náhodná a nesystematická,dik
okolnosti, že kromě překážek, které bránily české duchovědě ve větším universalismu, jako byly politické osudy našeho národa, byla česká věda, při vší své nesporné světové výši a kvalitě - zde stačí
jmenovat jen jméno Bedřicha Hrozného - příliš obrácena sama k sobě,
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příliš zaujata vlastní, vnitřní problematikou. Svobodná léta Republi
kyvzašila mimořádný rozkvět právě i filologických disciplin - vzpo^~
meňme jen ustavení Pražského linguistického kroužku s jeho kodaňskou
odnoží -, ale byla to příliš krátká doba, aby česká věda se mohla pl
ně rozvinout a vyzbrojit. Konkrétně řečeno, abych hovořil o svém nej
bližším oboru, neměli jsme ani na jedné z mnoha našich akademií oficiálního zástupce severské filologie. A kdo vedle Baudiše a po něm
zakládal českou keltologii, zvlášt pro nás tak významnou ? Zájem o
severské věci byl zcela periferní a ztrácel se v obecné germanistice,
kterou byla vlastně jen němčina, a později částečně v anglistice dánskou gramatiku napsal anglista B.Trnka ! Ale už tehdy jevila se
živá potřeba studia
hraničních jazykově-kulturních otázek, a forum,
kde tyto otázky se měly ventilovat, bylo také zřízeno z podnětu vyni
kajícího českého germanisty Josefa Janka a německého bohemisty Fr.
Spiny. Byl založen Časopis Germano-slavica, kde také badatelé z jaz£
kového a kulturního oboru nordicko-slovanského byli pozváni k spolupráci. Následující politické události v zemi však učinily záhy přítrž těmto plánům, které od té doby zůstaly ležet ladem.
Myšlenka však byla znovu oživena a uskutečněna na Severu, v sp£
ciálním oboru seversko-slovanského kulturního a jazykového badání.Ca
sopis Scando-Slavica, který už vchází do svého VI.ročníku, nestal se
jen forem severským slavistům ve věcech ryze linguistických, nýbrž
ti má též věnovat bdělou pozornost studiu filologických a kulturních,
vztahů mezi Severem a slovanským světem, navazuje tak ostatně na úctyhodnou tradici, kterou již několik generací severských badatelů
vzdělalo právě v oboru " var ägi štiky'1, představované jmény jako Vilhelm Thomsen, Stan.Rožniecki, Rickard Ekblom, Adolf Stender-Petersen,
Anton Karlgren, K.-O. Falk a jiní.
Tato staí byla původně psána Švédsky pro slavnostní spis k šede
sátinám profesora slavistiky na universitě v Uppsale Gunnara Gunnars
sona. Vzhledem k tomu, že se svým obsahem - a to snad především - obrací též k českému čtenáři, bylo pořízeno její české znění. Z pří či
ny, že staí je adresována jednak Severu, jednak nám samým, je možnéT
že některé její partie budou více známé českému, jiné zase budou více povědomý severskému čtenáři. Pro celkový přehled ponechal jsem
však formu článku skoro beze změny v obou versích.
Šlo zde o pokus
významu jmen Tunny a
Domnívám se, že jsem
severské onomastiky,

odpovědět na otázku dávno kladenou o původu a
Gommona v starých českých legendách a kronikách.
našel klíč k rozluštění této otázky v oblasti
folkloru a mythologie.

Jest litovati, že český čtenář se musí spokojovat jen zlomkovitě uváděnými citáty nebo náznaky o severských věcech, když by o nich
mohl získat jasnější a širší orientaci ze sfjuvislejší četby českých
překladů Snorrovy Ságy o rodu Ynglingů, Thjódolfovy Písně o rodu Ynglingů a jeho Haustiöngu, z nového, značně rozšířeného a komentovaného převodu Snorrovy Eddy, z překladu II.části Starší Eddy a desítky
hlavních (největších) íslandských rodových sag, které jsem pořídil,
ale nemohl dosud vydat.
Také není třeba připomínat, jak obtížné je v dnešní situaci a
odsud na dálku opatřovat si přístup k odborné literatuře při víc jak
chudičkém zastoupení českých písemností v severských knihovnách. Tak
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to jsem se marně sháněl po Svatováclavském sborníku Akordu, kde prý
byla otištěna Vašicova studie o vzájemném vzathu mezi ludmilinskou
legendou u Kristiána a borisovskou legendou u Nestora. Vyšla vůbec
tato práce ? Lze hovořit o velkém štěstí, že stěžejné dílo V.Chaloupeckého mohlo vůbec vyjít za německé okupace naší země, a že Svatováclavský sborník, který přinesl vlastně to nejdůležitějŠí, přežil
neprízen doby. Všechna tato veledůležitá, dnes tak těžko přístupná
díla, vznikají v pohnutých létech blížící se národní katastrofy.
R.Jakobson mohl ještě na svobodném Severu uvidět své stati vyšlé doma a podepsané pseudonymy a teprve až z New Yorku hlásat svobodně a
zjevně "moudrost starých,Čechů", týž Jakobson, který v podvečer naše
ho národního neštěstí pověděl historikům a filologům, jaké úctě se "*"
těšila naše dávná kultura ve staré Rusi i v novější vědě jeho rodné
země, v Článku, který jsem si dlouhém hledání mohl přečíst - 2 mikro
filmu. Má vlastní knihovna, která se mnou věrně putovala do mých emi
grací, ovšem zdaleka nestačila ani na to nejnutnější. To na omluvu
případných mezer nebo nedopatření.
V Uppsale, v září 1959DODATEK
Stať o jménech T u n n a
a
G o m m o n
v českých legendách a kronikách byla napsána pro STUDIE v září 1959. Její švédské
znění bylo otištěno o rok později, v září I960, v Studia slavica
Gunnaro Gunnarsson sexagenario dedicata (str. 147-1£>9) • v sérii Acta
Universitatis Uppsalensis, Studia slavica Upsaliensia, I. Tato švédská verse byla doprovozena francouzským resumém.
Zatím, než ještě došlo na tisk českého textu, napsal olomoucký
docent Oldřich Králík neméně než čtyři pozoruhodné a závažné práce
literárně historické, odnášející se k látkám, dotčeným v stati podepsaného. Lze věru hovořit o zvláštní shodě okolností, že Česká věda
domácí po 20 - 30 létech, jež uplynula od diskusí, vzbuzených milený
ovými oslavami svatováclavskými a zachycených především v Svatováclavském sborníku, se vrací k těmto thématům, a že se tak děje současně
a zcela nezávisle s tímto drobným pokusem.
Jde o pojednání Dobrovský a badání o počátcích Českých dějin,
otištěné v Sborníku k poctě Zd.Nejedlého (Olomouc 1959, sir.73-140),
La Leggenda di Laurentius di Montecassino su S.Venceslao ad il suo
modello, publikovanou v Ricerche Slavistiche,n.VII, v Římě 19^9,
dále stať K historii textu I.staroslověnské legendy svatováclavské
v Slavii I960, 3*seš. (str.434-452) , .jakož i o hlavni práci, K počátkům literatury v přemyslovských Čechách, jež vyšla v Rozpravách ČSAV
I960, seš.6.
Příspěvky Králíkovy si položily za hlavní cíl potvrdit a zdůraz
nit postavení i funkci Kristiana a I.církevněslovanské legendy. Dobrovského označení Kristiana jako falgum je podle Králíka skutečně
falsem, ale ovšem nikoli ze stol.XIV., jak měl zato Dobrovský, nýbrž
ze stol.X., kam jej zařadil Pekař, falsem arci v tom smyslu, že jde
o legendu, román, a nikoli o historický pramen. Vůči badatelům, kteří Kristiánův příznivý postoj k slovanské liturgii pokládali za neslučitelný s jeho příslušenstvím k západní církvi, dokazuje Králík
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Kristiánovu přímou závislost na I.církevněslovanské legendě o sv.Václavu. Podle autora nebylo mezi latinskou a církevněslovanskou literaturou v posledních desetiletích 10.věku žádné přehrady, nýbrž Kristián podává praktický příklad kulturní symbiosy a bilinguismu.
A nejen Kristián, nýbrž i I.církevněslovanská legenda souvisí a
latinskou hagiografií o sv.Václavu: v těsném sousedství I.církevněslovanská legendy a v úzkém příbuzenství s ní se nalézá dílo Laurentia montecassinského, a obě tato díla nezbytně vycházejí z nezjištěné
dosud společné předlohy, a obě jsou výtažkem nejstarší latinské
legendy. Autor se zabývá problémem, zda Laurentius napsal legendu za
života či po smrti sv.Vojtěcha, a dochází k závěru, že když ji psal,
byl sv.Vojtěch ještě na živu, ježto Laurentius nazývá sv.Vojtěcha
"almificus c o n f e s s o r
at que pontifex" a nikoli "m a r t y r",
takže legenda by byla dřívějšího data než 997, v němž byl sv.Vojtéch
umučen. Laurentius, praví Králík, by byl jistě učinil zmínku o mučed
nické smrti sv.Vojtěcha, kdyby byl legendu psal po jeho smrti.
Králíkovy práce netangují přímo jádro mého článku, filologickou
hádanku o mystických jménech vrahů sv.Ludmily. Jen hovoře o migraci
motivů z jedné legendy do druhé (z václavské legendy do ludmilské) ,
zjevu, který v středověké literatuře není ničím neobvyklým, připomíná autor z Ant.Blaschka (Die Wenzelslegende Kaiser Karls IV., 1834)
"rozkošný nápad Šimona Lomnického z Budče, který ve velkonoční hře
postavil ke Kristovu hrobu za strážce staré známé z václavských a
ludmilských legend: Hněvsu a Štyrsu, Kumana a Turoana", a dodává, že
"postavy v liturgických hrách a vůbec skladbách tohoto druhu nejsou
většinou brány z historické reality, nýbrž nejčastěji jen zase z literatury. Nesporně to platí též pro migraci motivů v legendách."
0.Králík píše dále: H2a zvláštní zmínku stojí jedno jméno: Lomnického T u m a n
je samozřejmě Kristiánův T u n n a . Ale není
vyloučeno, že Kristiánův Tunna je Tuža z I.csl.legendy. S výkladem
jmen v I.csl.legendě je velká svízel, stejně též s Kristiánovým Tunnou a Gommonem. Mnoho se v odborné literatuře psalo o chybách při
přepisování hlaholských textů cyrilicí. Snad stojí za úvahu možnost,
že Tunna vzniklo Špatným převodem do latiny jména Tuža, které Kristy
an našel v hlaholsky psané slovanské předloze."
Une coincidence vraiment suprenant ! Králík tu zcela samostatně
a nezávisle nadhazuje touže myšlenku jako já (viz výše str.ll), že
Tunna
= T u ž a , ač v opačném pořádku.
Na Králíkovy stati o počátcích literatury v přemyslovských Čechách a o legendě Laurentiově mě upozornil prof.montrealské university dr Jan Stauber. Jsem mu za jeho laskavost zavázán velkým díkem.
Zvláší upřímným díkem jsem povinen p.docentu Králíkovi za vlídnou ochotu, s jakou mně vyšel vstříc, že mi všechny své výše uvedené práce dal k disposici. Do tohoto díku zahrnuji též jeho upozornění z
Počátků... o pašijové hře Šimona Lomnického, kde figurují oba známí
druzi Tunna a Gommon. Toto místo mně ušlo a rád je nyní zařazuji do
sledu příkladů, kde všude v České literatuře přicházejí, jako obzvlášt důležité.
B.W.
v prosinci I960.

Emil WALTER, český filolog-nordista a diplomat, nar.1890 v Praze.
PhDr Karlovy university, Fil.dr hon.causa university Uppsalské. Působil v zahraniční službě 8SR v létech 1920-1948, ztrávených většinou
na Severu, naposledy (1946-48) jako vyslanec ÖSR v Norsku a na Islandě. Od r.1948 lektor češtiny na universitě v Uppsale a v Stockholmu.
Překládal ze Šelmy Lagerlöfové, Vernera von Heidenstama, Johannesa V.
Jensena, Johannesa Jörgensena, Knuta Hamsuna, Sigridy Undsetové a j.
Ze staré severštiny přeložil především Poetickou Eddu, pak Snorrovu
Eddu a báseň Eysteina Ásgrímssona Lilii (vyd.Křesíanská akademie v Ří
mě 1961) a řadu rodových sag. Některé překlady ze staré severštiny v£
šly před válkou, většina však je dosud nevydána, v rukopise.
Stati: Jazykový boj v Norsku, Daniel Vetters "Islandia", Vensil
Ulrik Hammershaimb a j. Je čestným členem Islandské literární společnosti a členem Královské severské staropisné společnosti v Kodani.
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Opravy
Str_._ll, řádek 8 zdola vynechán začátek runového nápisu AFT FASUB..
15, ř. 11 shora: Ynglinga ... Yngvovu.,
II

14, uprostřed: nejmluvnČjáírc..

11

16 zdola; s geminací

11

18 uprostred; ::gamli"

fl

19, ř. 2; Pasti
ř, 3 zdola: osoba..

11

21, ř. 19 zdolas v jeho slabé form£
ř. 14 zdola; slabé adj.
r. 12 zdola; u silného adj.
ř. 11 shora: Kolsfcegg
uprostřed: byzantského uměni ikonografického.,
ř. 3 zdola: Guimlaugr
24, ř, 5 vynecháno incursus /subitos hastium incursus/
r. 10 zdola: historickou
shora: Ivanovimb pisaniemb
21
ř. 27

" i Ivanovřimb pi3amniemb

i, 29

" : to nu

8

_!L
11

shora: /čárka místo středníku/: Dobnerovo dílo, stalo se..

JI, ř. 22 zdola: divoků

JI _ 55 >
"

18 zdola; Škrtnout slova; současný poauzovatel švédský
ř, 5 shora: odsuzuje

59>
rf

" • kinovart&m6 pisaniemfc

9 shora: Stender

4I, ř, 6 adola: doplří: Je podle Králíka správné. Je skutečně falsem..

_!!_ 42, ř. 13 zdola; coincidence .. surprenante
Chybná de lení slov z řádky do řádky, zaviněná úsporností tisku, oprav si
laskavý čtenář sám.

