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PËEDMLUVA.

Odevzdávaje první toto oddélení Slovanskych
Starozltností obecenstvu historickych nauk milovnému,
za zbytecné pokládám obâirnou feöi jednati zde budto
0 povaze a spofádání svého dfla, budto o úmyslu,
jímz jsem pri spisování jeho povozován byL Jedno
1 drubé dostatecnë se objevuje ve knize samé, v níá
bnde-Ji copravého a duvodného, dojdepfiznë u opravdovych znatelüv beze vsí mé pïimluvy; vady рак a
ñedostatky, bez nichz" ona jistë není, obhajnymi slovy
zastírati jest mé mysli daleké.
O vyboru pojednanych zde pïedmëtûv, téí o zpüsobu prednáSení jich, rozliëni cenitelé souditi budou
rozliënë ; ani2 já sobë osobuji, z"e bych vsudy na pravou
cestu byl uhodil, aëkoli nie bez pilného uvaáování a
pfemítání zde jsem nepolo^il. Mnohym, o vëci povrchnë a na kvap soudícím, ëlânek o cizích kmenech
idáti se bude bud pïiliS obSírny, bud do Slovanskych
Starozitností naprosto nenálezlty: nestranní vsak zna-
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telé, tím jsem jist, rádi mu zde i mista i té prostrannosti dopfejí. Dosáhne-li jednou starobylost Slovanstva V té mire, jakz zde vymezena jest, u historikûv
naäich vâeobecného píiznání a píijetí, potom ëlânek
tentó z podobnych spisûv pohodlnë vypuâtën byti mûze.
Nerovnosti u vykladu, onde pñ'lisná rozvlaöitost, onde
zbëznà krátkost, téZ nëkterych vëci opëtovâni, nejvice
odtud posly, áe spis tentó v rûznych dobách chystán
a pro nerovné tïidy obecenstva, ëtenâfe uëené i ménë
uëené, urëen byl. My nejsme tak bohati, bychom pro
rozdílné tfídy ëtenâïstva jiz" rozdílné spisy o témze
pïedmëtu spisovati mohli : té chvfle jeâtë vslckni, vy80CÍ i nízcí, zámozní i chudí, ke spoleönym zasedati
musíme hodûm. V nynëjgi pïiëinë dûkladnost s lehkostí a lahodností vsudy stejnë spojiti nebylomozné:
pravá zajisté dûkladnost v historii, jakoz v kaádé jiné
nauce, zále2í v dokonalém poznání vëci jednotnych a
podrobnych, co2 v2dy jest pracné a tëzké, nikoli
v oblíbeném tecT rozumování a mndrování, kteréz" bez
onoho v2dy jest jalové, aëkoli snadné.
Putuje dosti dlouhy 6as po spustlém poli starobylosti slovanské nejedny v pravo i v levo pïedmëty
jsem pozoroval, o nichZ by áiroce jednáno byti mohlo,
já рак jich zde jedva slovem jsem se dotekl. Nez"
mnë bylo kvapiti к cíli, mël-li spis tentó dohotoven a
vydán byti. Mysi má prirozenym pudem к jinym
pfedmëtûm a naukám se nese, od nich2 já nerad a
bezdëky, vida toho nutnou potïebu, к tëmto zde jsem
se pouchylil. Neosobuje sobë jméno historika, co2 by
u mne marné sebe mámení bylo, povazuji prítomny
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svûj spis jen jako pfedsíní pro historika slovanského,
V nëmg on pomeákaje a к daleké své cesté se popristroje ji2 napotom, jakÈ se nadëji, snáze a s vëtslm prospëchem vznesenému povolání svému dostáti
bude moci.

Dnrné ëili mravopisné oddëleni Staroíitností nemohlo posavad, pro rozliëné pfekázky, dohotoveno a
neprodlenë za tímto na svëtlo vydáno byti: buduvöak
о to snaznë peöovati, aby i ono v nedlouhém projití
ëasu к dozrání svému pristo a milovníkñm národních
dëjin do rukou se dostalo. TéZ тару, к torauto od
dëleni chystané, vëtâi a uplnëjài, neáli z poëàtku
uminëno bylo, teprvé pozdëji se vydaji.

Koneënë skládám vroucné diky onëm slechetnym
vlastencûm ëeskym, kteffé, zpûsobivse mi, z lásky
к národn a literature jeho, potfebné ke spisování
tohoto díla pobodlí, byli jsou tím prvni jebo pûvodové. Pohled na jejich spanilomyslnost posiluje ducha
vërného Slovana, chovaje v nëm dovëru, ze rozkvëtající jaro obnovy a odmladu v národu torn, v jeboá
lûnë tak dëjné ctnosti zijí, na plano neodkvete : nebof
jediné ctnosti pojisfují národum stálého bytu a vzdy
zdárnejslho vzrftstu. I Tobë skládám srdeëné díky,
drahy Frantisku Palacky, ze, podav mi hlavní mySlénku a jako návrh к tomuto dílu, po cely potom
Ôas byl's pri nëm raden a pomocen nejinak nezli píi
svém vlastním. Budtó i Tobë díka, rozmily Michale
Petroviëi Pogodine, jenz*, vidëv v 6as pobytu svého
u nás v srpnu 1835 dílo jestë necelé, ocenil's jedusí
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opravdového Slovana, a od té doby neustal's zakládati.
mne väelikou pomocí к obohacení a snadnëj ¡Símil vydání jeho. Mnë se pîi spisování knihy této nejednou
zdálo, jakobych ji jediné pro Vás spisoval, jako byste
jediné Vy, ëtouce ji, souhlasnë se mnou i cítiti i
smysleti mohli: ргобей by mi bylo velice milé, kdyby
pïede vsím Vage око na ni, jiz hotové, s potëchou
a zalfbením spoëivalo.
V Praze dne 5ho zárí 1837.

P. J. S.

SLOVANSKÉ

STAROZITNOSTI.

ODDÍL DËJEPISNY.

Inde et liber crevit, dum ornare patriam et amplificare gaudemus,
pariterque el defensioni ejus deservimus et glorias.
Plin. I. IL ep. 5.

t
U V o d.

§. 1. Focátek a oucel dila.
0 pûvodu a staroíitnostech Slovanav, národu prastarého,
velikého, v dëjinâch Evropy slavného, nemálo zvlaëtë v novëjâich casích jak ode domácich, tak i od cizozemcûv skoumáno a psáno jest, tak ze bylo-liby nám prohlédati jediuó
ku poëtu a obsirnosti spisû v této cásti historie nasi vydanych,
a rytyz i ke slovutnosti a vzneáenosti pûvodcûv jejich, zdáloby
se nám kaádé nové tïibeni téhoí pïedmëtu pïi nejmensíni
zbytecné, nerci-Ii opováálivé. A vsak projdeme-li bedlivou
mysli tyto tak hojné a mnoholicné spisy, a oceníme-li je со
do obsahu i povahy duchem bezpïedsudnym, vyznati mueíme,
ze vsecky vûbec daleko za vzneëenosti pïedmëtu svého a za
potïebami naseho vëku pozadu zústávaji, a áe bud! pro nedûvodnost a mëlkost svou docela к niôemu se nehodl, bud!
aspon málo svëtla a jen ëâstecnë о pïedmëtu svém poskytuji,
mohouce na nejvys jen со nëjaké pomûcky a pïipravy к ouplnëjâimu a dokonalejSímu dílu o starozïtnostech slovanskych
povaïovàny byti, jakéhoá se nám az podnes nedostává. Nezbëhlost t jazyku slovanském die vëech jeho nàïeëi a promën
v obëhu casû vzeslyeh, nepovëdomost povahy, mravûv, obycejûv, domáciho zivota a vnitïnlch pïibëhûv národu tohoto, a
naposledy, at dime zrovna, i jakási zastaralá nepïizen a nechuf ke Slovanstvu, bezdëky ke strannosti vedoucí, byly jsou
na pïiëinë, 2e áádny z cizozemcûv o starozitnostech naëich
píéicích, tïebas v jiném ohledu sebe dûmyslnëjSich, posavad
1*
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Úvod.

nie dokonalého v tomto oddilu dëjin na svëtlo nepronesl.
U nasincûv рак, u nichz dëjepisné umëni, toto pozdnice vëd
lidsk^ch, mnohem pozdëji rozbornym a soudnym duchem
vzdëlàvati se pocalo, nedostatek vsestranné uëenosti, zvlàstë
düvodné známosti starych i novëjsich jazykûv, a zdravé kritiky, u nëkterych рак, u nichz obojiho toho, jak vëcnaté a
dëjepravné, tak i jazykové ucenosti plnomërnà shoda byla,
neváznost к vëci a snad i pochybnost o mozuosti jejiho dovedeni ke skutku, toliké jsou byly pïekâzky, ze skoumání na
obsirné roli starozitnosti nasich jestë vzdy zâdného dospëlého
ovoce nevydalo. Majice pïed ocima tyto predchûdcûv nasich
pïiklady, a uvazujíce u sebe jednak ten tak maly vynos
tolikerych tak úsilnych pïedeslych namáhání, jednak i samé
vëci osuhlost a uzlovatost a nasi рй v8í snazlivosti nedostatecnost, dlouho jsme byli na rozpacich, máme-li ten znamenity
pocet starsích spisûv o starozitnostech slovanskycb timto
novym rozmnoziti, cili radëji ode pfedsevzeti svého docela
upustiti a skrovnych sil svych na jiné plodonosnëjài a pozitecnejái pfedmëty vynaloziti. Ale pïirozenà láska к milé
národnosti nasi, náklonnost к domácímu dëjepisu a mluvozpytu vübec, vrouci zádost, vsestrannym zhlonbánim a rozsudnym vylozenim starozitnosti nasich vytrhnouti z nehodného
zanedbání pûvod a zrost národu naëeho, a vyjasniti, pokud
mozné, nejdfevnëjëi dobu zivota a dëjin jeho, neménë i úsilná
nëkterych upïimnych pïâtel nutkavost, pfivedly nás naposledy
к tonra, abychom pïekonavëe vSecku váhavost a neodhodlanost, ujali se vystaviti pofádny, ku pïehlédnuti snadDy obsah
toho, coz od nás po mnoholetém sbirání a zpytování o sta
rozitnostech slovanskych shledáno jest. Kazdého zajisté z otrlosti a surovosti vyzutého a národu svému neodcizeného
ëlovëka srdee vie neukojenou tuzbou po hodnovërné zprávé
o milych svych pïedcich, ale jestë vice uceného, provodíciho
ïivot svûj v naukách národnosti jeho blíze se tykajicich, totizto v národním dëjezpytu a jazykoslovl. Pokudkoli tedy
milovnikûv jazyka národu naseho mezi námi stávati bude,
ai potud, nelze o tom pochybovati, nalézati se budou mezi
námi i pïâtelé a pëstounové podobnfch skoumáni o pûvodu

§. 2.

Objem a rozorzení.
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a zrûstu slavného národu naseho a jeho starozitnostech. Necbt
tedy prozatím, pokud néco dokonalejeího v oboru starélho
dëjepisu u nás se nevyjevi, poslouzí tentó epie к vyplnëni
znamenité mezery v této tftdë umëni, majici za oucel strucné
vystavení váeho toho, со z hodnovërnych pramenfiv, po pilném a soudném rozboru, o pûvodu, prvotnich eidlecb, rozvétveni, dëjicb, povaze, áivnosti, nábozenstvi, fádu, jazyku, písmé
a umení pranárodu slovanského v novëjsi této dobë bud od
jinych, bud od nás samych vyáetfeno a za pravé uznáno
jest, aby tudy, jestli mo^né, staroiitnosti naëe z kalu nepamëti
a opovrienosti vydobyty a pïedmëtem setmosti jak vsech
milovnikùv dëjepisu vûbec, tak obzvlàstë naéich vlastencûv,
státi se mohly.
§. 2.

Objem a rozvrieni.

Ouplné vypsáni starozituostí slovanskych má v sobó
«bsahovati, mimo vyskoumáni pûvodu národu tohoto, nejdàvnëjât jeho historii jak zevnitïni tak vnitfni, poëna od nejstarsich casû, v nichá byti Slovanû vyáetfiti lze, az do té
doby, ve kteréfc zvlástní jistotná historie jedné kaídé odnoie
se pocíná. Cely tentó dlouhy obëh casu na dvê mensi polovice rozdëliti dluzno, z nichz první zavirá v sobé nejstarsi
a takoíka prvotnl historickou dobu národu slovanského, s jedné
strany nahoru az do hluboké starobylosti, jmenovitë do vëku
Herodotova (456 pï. Kr.), s jiné рак strany dolu az do drubé
polovice 5ho stoleti, jmenovitë do koneënébo pádu ïlse hunské
i fimské (469 i 476) sahajícl, druhá рак vypravuje dëjiny a
zbëhlosti Slovanstva od konce 5ho &í do konce lOho stol.
cili do prevahy kresfanstva u hlavnlch slovanskych národüv.
Prvního okresu predmët a oucel jest vysetfení pûvodu, sidel
a dëjin Slovanû v té dobë, v níz oni jestë pod timto svym
zvláátním jménem v evropejskych dëjinâch povsechnë známi
nebyli, nybrz ukryti pod jinymi rozliënymi jmény u prostred
jinych prastarych kmenûv evropejskych bytovali: druhy zahrnuje v sebe zprávu o národu slovanském v dobë zjeveni se
jeho na poli dëjin pod tímto zvláátním, novëjsim, od spiso

6

Üvod.

vateföv cizích i domácích obeciië prijatym jménem. OdkudB
první star§i doba v2dy aspoü v nëkterém smyslu a z cástky
i záhadná, nejistá, druhá rozhodná, jistá slouti müíe. V oné
skoumatelé staroíitností slovanskych v domnënkâch svych na
riïzno se dëli, jiní jiné národy do rodiny slovanské pojimajíce,
a nëkteïi bytnost Slovanû v tom ëasu a tim i historii jejich,
aë dosti neroznmnë, naprosto zapirajfce; v této se jedná
0 starozitnostech Slovaníiv áádnému odporu vice nepodlehajicich. Eozdëleni toto, na podstatë samé vëci zalozené, zvlàstë
tu vyhodu do sebe má, áe za nfm vëci jistotné s nejistymi
do hromady se nemíchají, a byf tfebas i nëkteré zprávy,
domnënky adomysly vprvnim oddëleni v prodlouíeném casa
za pomocí ostrejái kritiky a novych odkrytí bud zviklány bud
docela vyvráceny byly, tim pravdivost zpráv v druhém od
dëleni podanych naskrze se neruái, n^brá ve své celosti züstává. Toto druhé oddëleni by vlastnë sice jen asi do poslední
polovice 7ho stol. aneb do konce stëhovâni Slovanûv do no
vych vlasti sahati mëlo ; ale ponévadí historie národúv slo
vanskych, tïebas na konci téhoz 7ho stol. jtá vsady stále
osedlych, pïedce vzdy az do lObo stol. v nejednom ohledu
temná a kusá zústává, a mimo to setrváni hlavních národúv
slovanskych pri vire pohanské a starobylych svych obyëejich,
a jejich teprva pozdëjsi v 9tém a lOtém stol. zbëhlé konecné
obrácení к vire kfesfanské vëk tentó со do ducha a povahy
s pïedeslym ouzeji nezli s následnym víze, vidëlo se nám
prihodné a slusné, pro ouplnëjsi vëci vyloíeni, hranice druhého
tohoto okresu nëco porozsíriti, a je ай na konec lOho stol.
pïenesti, zûstavujice sobë jednak na vûli, die potïeby hned
vice hned ménë knim se zblizovati anebo jich se vzdalovati.
Pfi takovémto rozvrzeni dila со do rozdilu casu potfebi celou
tu dëjepisnou látku rozrûzniti ovsem i ohledem na rozlicnost
pîedmëtû v ni obsazenycb, aby tudy s bedliv^m uvázenim a
zhloubánim jednoho kazdého z nich obzvlàstë, moïné bylo
nejen podati о nich podrobnëjsi a zevrubnëjëi zprávy, nybrá
1 milovnikûm podobného ëteni usnadniti pïehled obsirného
toho a z rozmanifych cástek slozeného celku. Procez i toto
nase dilo na dvè hlavni cástky rozvedeno bud, z nichz kazdá

S. 3.

Prameny a ротдску.
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svûj zvlástni okres a predmët mëj : v první pftvod, sidla,
rozvëtveni a dëje, v druhé povaha, íivnoeti, náboáenství a fad,
jazyk, pismo a umëni star^ch Slovanûv ohledány budte.
§. 3.

Prameny a pomñcky.

Jakoz dvojí jest doba, v níz dfevní Slované ve spolecenstvi jinych národüv na poli dëjin se zjevili, t. staräi, od
vëku Herodotova az do konce öho stol. po Kr., a novëjéi,
odtud az do konce lOho stol. zasabujíci, tak téz i prameny
a literní pomücky vselikého díla o staroiitnostech slovansk^cb,
podlé rozliënosti ëasn, na dvë hlavni tïldy rozdëliti se musejí.
I. Prameny první doby.
Pflvod a pocátek slovanského národu ukryvá se v Sera
prvotni historie prakmenûv evropejskycb. Proëez váecko to,
coz vûbec za prameny nejdfevnëjâi historie Evropy, obzvláSté
рак severni jeji polovice, obvykle se podává, sluSn^m právem
i za zfidla zvláátního dëjepisu dàvnovëkych Slovanûv jmlno
byti mûze. Do oboru tohoto pfinálezejí dlla ïeckych a fimskych dëjepiscûv a zemëpiscûv, nápisové na kamenich a penëzfch z ïecké a fimské doby v historickém ohledu dûlezitf,
a hmotné památky díevních národüv evropejskych na povrchnosti zemë nebo pod ni se vysk^tající, jako zriceniny a rumy
mëst a hradisk, valy a náspy, hroby a náhrobky (buhory,
kurhany, mohyly), podobizny bûzkûv i Kdi, zbranë a orudb
domácí i hospodâïské nàïadf, sperky, okrasy, penize atd.
1. Dëjepisci a zemëpisci.
Hlavnëjsi dèjepiscové této doby, jejichz dila slouzi za
osnovu a základ dïevni historie jak vûbec kaádého staroevropejského kmene, tak i Slovanûv obzvlààtnë, jsou z roda
Éekûv : Herodotus (cestoval 456—444, psal po 444 pf. Kr.),
Polybius (ok. 183), Diodorus Siculus (ok. 20), Appianus
(1.50 po Kr.), Polyaenus (165), Dio Cassius (222) a Eusebius
(340) ; z rodu рак Éimanûv : C. Julius Caesar (44 pï. Kr.),
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T. IÂvivA (ок. 1), Vellejus Paterculus (15 po Кг.), С. Corn.
Tacitus (100), Luc. Ann. Floras (117), Justinus (165), Aelius
Spartianus (290), Trebellius Pollio (305), Flavius Vopiscus
(313), Julius Capitolinus (335), Sextus Aurelius Victor (358),
Eutropius (375), Septus Rufus (ok. 375) a Ammianus Marcellinus (ok. 390). Celnëjsi рак zemëpiscové z rodu Éekûv,
s pominutím nëkterych, z jejichz" spisûv nás leda matné
zlomky, u pozdëjâich spisovatelûv náhodou zachované, doály:
Skylax (ок. 390 pï. Кг., die Niebuhra po 360), Ephorus
(ok. 355), Pytheas (ok. 320), Timaeus (ok. 280), Artemidorus
(100), Skymnus (90), Strabo (ok. 20, die jinych 60 po Kr.),
Ptolemaeus (161, die jinych 175—182), Dionysius Periegetes
(ok. 200), Agathemerus (ok. 215), Marcianus Heracleota (die
Hudsona a Dodwella mezi 200—300, die jinych pfed 400),
nejmenovany pûvodce spisu Periplus ponti euxini (ok. 330) a
Stephanus Byzantinus (ok. 500), jakozto pouby vypisovatel
starych *); z rodu рак Ûimanûv: Pomponius Mela (ok. 48
po Kr.), Plinius (79), jeho vypisovatel Solinus (218) a Acthicus (ok. 360). К tëmto poslednim pficísti se musejí tak nazvané desky Peutíngerovy cili nejstaráí ïimské тару shotovené
dilem podlé staráich, pûvodnë za panováni c. Marka Aurelia
Antonina Philosopha 161—180 a Aurelia Proba 276—280
sestavenych desk, dilem podlé nového zmëïeni zeml íímskych
za c. Theodosia II. Mladáiho 1. 423, a vydané podlé jediného
rkp. Vídenského asi z 13ho stol. (1265?) a) nejdfíve od F.
Ch. Scheyba ve Vidni 1753. F., potom od Pest'anské univer
sity V Budinë 1824. F., s v^kladem M. P. Katancsich Orbis
ant. ex tab. itiner. quae Theodos. Imp. et Peutingeri audit.
Bud. 1824. 4°. 2 е., suvedenim С. Mannerta v Lipsku 1824.
F. ; tolikéí i ostatni fímské cestovody : Itiner. Hierosolym.
seu Burdigal. (333 po Kr.) a Itin. Antonini (360 po Kr.), vy
dané v P. Bertii Theatr. geogr. vet. Amst. 1618. F. 2 ё. a
') DrobníjSi ïecké zemépisné züstatky sebrány a vydány jsou v J. Hud
son Geogr. veter. scriptor. graeci minor. Oxon. 1698—1712. 8°. 4 voll. —
Srov. J. Lelewela Badania starozitaosci we wzgtçdzie geografii. Wiln. 1818.
8o. Spis to nejduvodnejäi o dïevnlm zemëpieu.
s) Polovici prvniho ztraceného listu têchto desk nedàvno (1835) naäel
prof. Wyttenbach ve Trevirn.
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V P. Wesselingii Vet. Rom. itiner. Amst. 1735. 4°.; naposledy
statisticko-historicky popis ïimského panstvi : Notit. dignit
imper. (426 po Kr.), vydany od Gu. Pancirolli. Ven. 1602. F.
1 a y Graevii Thes. ant. Rom. T. 7. Mimo tyto zde ze jméua
vylozené spisovatele a spisy i ostatní zásoba ïecké a fimské,
jak dëjepisné tak i zemëpisné literatury poskytujc jednotlivé
zprávy a zápisky ke starozitnostem slovanskym bllzeji nebo
vzdâlenëji se vztahující, jichz rozsudnému skoumateli oväem
pilnë vysetfovati nálefci, nám ale pro krátkost zde ouplnë
vycitati nelze.
2. Nápisy ïecké a rimeké.
Hojnëjâi nad jiné sbirky ndpùûo reckíjch a rimskych,
nacházejících se budto na kamennych a kovovych plochácb,
sloupech, stavenich a náfadícb, budto na penëzfch, jsou následujíci : J. F. Vaillant Numism. imp. Roman, praestantiora.
Par. 1674. 4°. 2 voll., auct. ed. J. F. Baldini. Romae 1743.
4°. 3 voll. — Ej. Num. aerea imp. in col. munie, et urb. Par.
1688. F. 2 voll. — J. Gruteri Inscr. ant. totius orbis Rom.,
cura J. G. Graevii. Amst. 1707. F. 4 voll. — R. Fabretti
Inscr. ant. Romae 1699 (1702). F. — L. A. MuratoH Nov.
thes. veter. inscr. Mediol. 1739—42 F. 4 voll. — J.H. Eckhel
Doctr. num. vet. Vind. 1792 ss. 4°. 8 voll. — A. Boeckh Corpus
inscr. graec. Berol. 1825. F. (dilo jestë nedovrsené). Bohaty
vybor a sklad nâpisûv jak reckych tak i latinskycb, vztahujicich se к Vindelicii, Rhaetii, Venetûm, Carnûm, Istranûm,
Noricum, Pannonii, Illyricum, Moesii, Dacii, Thracii a Macedonii (skoda ze Sarmatia vyloucena), s obsirnym zemëpisnym
a dëjinnym vykladem, nalezá se ve knize M. P. Katancsich
Istri adcol. geogr. vet. e mouum. epigr. marmor. num. tab.
eruta et comm. illustrata. Budae 1826—27. 4°. 2 voll. Sem
pfinálezejí i nëkteré tak nazvané nápisy barbarské (inscriptiones barbarae), vyskytajíci se tytyfc na kovovych a kamen
nych plochách, na penëzich a rozlicném domovnim i vojenském
náfadí, pokud o starobylosti jejich podlé nepodezíelych známek s jistotou souditi lze. Pole feckych a fímskych nápisúv
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jest nesmi rnë prostranné a témëf neprebrané ; mnohé pamëtniky toho druhu, tykajici se dëjin severni polovice Evropy,
lezi az posavad ve tmë a ve skrytu, aniz kde opsány jsou;
jiní nápisové, roztrouseni po rozlicnych málo známych, pokoutnich spisech, vëtëimu poctu skoumatelûv starozitnosti, nejinâëe nez nevydaní, nepfistupni zûstâvaji. Ackoli рак vynos
tëchto nâpisûv z ohledu historie dfevních Slovanû v2dy nekonecnë skrovnëjâi jest, neïli z ohledu jinych s nimi sousedicich nàrodûv ; vsak nie mène pïedce soudny skoumatel
slovanskych starozitnosti i tohoto pramene pilnë vysetïovati
a nejednoho vááného svëdectvi pro svou vëc z nëho vydobyvatr povinen jest.
3. Památky hmotné.
Neménë dûlezité v historickém ohledu jsou vsecky
ostatni vetché zbytky zivota a obehodu dïevnich nàrodûv této
strany Evropy, nalezajíci se bud'to na povrehnosti zemë, bud'to
pod ni, jako zficeniny a rumy mëst neboli hradûv, valy a
náspy, silnice hrazené, hroby a náhrobky se vsím tim, со v sobë
zamykaji, nádoby a náradí z kovu, kamene, skia, hliny, rohu
a kosti, podobizny, slitiny a rytiny bûzkûv i lidí, áperky a
okrasy, satstvo a mnohé jiné tëm podobné pamëtniky. Kazdy
zajisté zvedeny a ze surové divokosti vyzuty národ, bud" on
vice nebo ménë umënim osvicen, podlé rozdilnosti stupnûv
svého vzdëlàni vtlacuje zemi té, na kteréz za delsi cas obyvá,
jisté patrné a rázné známky tohoto svého na ni prebyvání,
kteréz i tehdáz, kdyz on sám z poctu zivoucich vyhynul a
vymizel, vzdy jestë nepodezïelé a zfetedlné svëdectvi vydávají.
I v tëch krajinách, v nichz pravlast Slovanû v Evropë hledati
se musi, vyskytaji se az podnes mnohé národní památky to
hoto druhu ; aie na jejich vysetreni, do hromady sebráni, rozsudné ocenëni a nálezité vypsání az posud od tamëjëich obyvatelûv a domácich ucenych bohuzel pfilii málo péëe a práce
vynalozeno bylo. Potomkünu naäim hlavni ta povinnost vërného vlastenectvi s tu2ebnou prosbou na srdee vzkládati se musi,
aby oni nedostatku tohoto vyplniti, podobné vetché zbytky a
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pamëtniky nëkdejâich obyvatelûv své vlasti, со jich koli jeSté
zbyvá, pilnë vyáetfovati, pfed záhnbou ochranovati a tudyf
к vysvëtlenl staroíitnostl naSich s této strany prisplvati vôemoznë se vynasnaiili. Nëkteré poëàtky, aie vidy jeSté jen
poëàtky, takovéhoto chvalitebného usilováni jií onde i onde
те pravlasti Slovanûv se zjevujf, jichi i my na svém misté
vdëënou myslí. s doloïenim zfidel, poníiti nepomineme.
4. P o m й с к у.
Vedlé tëchto hlavnich pramenûv, z nichí vseliká naSe
düvodná známost о pfibëzich a dëjinâch jak jinych nàrodûv
dfevnl Evropy vubec, tak i nasich pïedkûv obzvlàétnë, vyplyvá, pilny skoumatel staroiitnosti slovanskych obtizné své
práce sobë ponëkud poulehëi opatrnym uzitim postrannlch, о
témze pfedmëtu ve vymëïené dobë jednajicich pomûcek, zvlááté
onëch, je2 muïi uceni i vselikterak osvícenl za tohoto naseho
vëku V hojnosti na svëtlo vynesli. К takovymto pomftckám
poëitâme pïednë váeliké déjepisné a zemëpisné, do jisté soustavy uvedené vypisky ze starych spisovatelûv, mohouci nám
usnadniti poznání, pïehled a rozebrání drevnich svëdectvi do
oboru nasi nauky nálezejících, jakovéz jsou np. J. Ch. Jordan
Origines slavicœ. Vindob. 1745. F. 2 voll., J. G. Eichhorn
Hist. ant. ex ipsis veter. scriptor. grsec. et lat. narrât, contesta
Lips, et Gött. 1810—13. 6 voll , С. Mannert Geogr. der Griechen
und Römer. Nürnb. 1788—812. 8°. 7 c., nov. vyd. 1820 nasi., F.
A. Ukert Geogr. d. Griechen u. Röm. bis auf Ptolem. Weim.
1817—32. 8". 2 ë. (dllo jeStë nedovrsené), Ch. Th. Reichard
Orbis terrar. ant. cum thes. topogr. Norimb. 1824. F. s 19
mappami, a mnohé jiné tëm podobné; potom рак vëecky
jednotlivé spisy a rozpravy od ucenych skoumatelùv dëjin о
starych národech této polovice -Evropy, jmenovitë o Skythech,
Sarmatech, Wenedech, Germanech atd., vydané, jichi zde jednak
pro nesmírné jejich mnozství, jednak pro pïilezitëjsi nëkter^ch z nich doleji na svém mistë uvedenf, vyëisti pomijime.
A váak pïi uzíváni tëchto a tëm podobnych postrannlch proprav a pomûcek tim vëtSi opatrnosti potrebi, ëim jest vëc jistëjsi
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a prûvodnëjsi, ze témër o zádném uceném predmëtu dëjepisném tolik scestn^ch domnënek, zvlásté od hloubavych a poíád
ва zámeznosti ubíhajících Nëmcûv, nasnováno a do svëta vysláno neni, jako о onëeh vys jmenovanych staroevropejsk^ch
národech. Procez svëdomity skoumatel slovanskych staro
zitnosti nikdy slepë a bez porovnáni samych pramenûv po
vypovëdëch tëchto cizincûv, tfebas sebe slovutnëjsich, nepostupuj, nybrz pokudz jen mozné sâm vsecko oëima svyma
ohledej a vyáetruj. К cernai pristoupiä-li po sluiném prichystáni a sebe vycviëeni, ozbrojen jsa nejen zdravym a bystrym
rozsudkem, ale i vsenii potíebnymi naukami propravnymi, zajisté shledáá, áe v ucenych spisech tëehto cizincûv, povahy,
obycejûv, mravûv, jazyka a domácích dëjin národu naSeho
vesmës nepovëdomych a nemilovnych, jistota a pfesnost staré
nasi historie, kteráz z vyrokûv samyeh prvotnich svëdkûv
zïetedlnë a jasnë se prameni, potvornymi vymyslky a neváznym pravdy pïerusovânim obyëejnë vice jest zatemnëna, nezli
vyjasnëna.
77. Prameni/ druhé doby.
Na snadë jest domysleti se, ze prameny starozitnosti
slovanskych v této drnhé dobë, táhnouci se od konce 5ho az
do konce lOho stol , mnohem jsou, neïli v oné prvni, i hojnëjsi i rozmanitëjsi. Zavírajif ony zajisté v sobë pïede vsim
vlastni dëjepisy azemëpisy, potom zivotopisy, legendy, listiny,
zákony a nápisy rozlicného druhu, dále národní historické povësti, pisnë a zpëvy, naposledy hmotné památky zivota dïevnich Slovanûv, zhpvajicí na svrchku zemë anebo pod jejt povlakou. Neménë hojny, ackoliv ménë vynosny, nezli samy
prameny, jest pocet postrannich liternich pomûcek a spisûv
do této doby náleáejicich. Ackoli рак, podlé naseho rozvrzeni, okres starozitnosti slovanskych vesmës a ouhrnkem obmezuje se koncem lOho stol., kdyz po uvedenî kîesfanstvi
u nejpfednëjsich národúv slovanskych nejen jejich spûsoby a
niravy velikou promënu vzaly, ale i jistëjsi domáci historie
kazdého z nich obzvlàstë se zacíná; vsak nicménë patrné jest,
2e obor pramenû obzvlaâtë со do zridel písemnich, nëco dále
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doleji, t. aspon do llho a z ëàstky i do 12ho stol. roziifen
a pouprostranën byti musi, z pfiëiny ze o mnohych dFevnich
zbëhlostech a dëjich ne n souvëkych, nybrz teprva n pozdëjSích spisovatelûv pfsemné zprávy se nalezaji. Podrobné a
ouplné vyëitâni vsech pfedmëtûv sem nálezejfcich by zvlástniho
spisu zádalo ; my zde, áetfíce krátkosti, jen hlavnëjii z nich
bëznë vytkneme, pocínajice od jinojazyënych ëili cizozemskych, jakozto staréich, a koncíce pfi domácich, jakoito pozdëjsich a mladsich.
A. Prameny cizozemské.
Pisemni pramenové starozitností slovanskych, nacházejicf
se u cizozemcûv, nejpïirozenëji rozvrhují se podlé nàrodûv
cili jazykûv na ïecké, latinské, к nimí i staronëmecti poëteni
byti mohou, a vychodni ëili asiacké.
1. Spisové ïecti.
Celnëjài dèjepiscové feótí tohoto vëku, poskytujíci nám
zprávy o Slovanech a národech s nimi neprostfedné svazky
majicich, jsou tak jmenovani Byzantinci : Priscus Paniata
(471), Procopius (552), Agaildas (559), Menander (594),
Mauritius (602), Theophylactus Simocatta (629), Georgius
Pisides (641), Georgius Syncellus Monachus (800), Joannes
Malelas (800), Tlieophanes Isaacius (817), Nicephorus Patriarcha (828), Joannes Gennesius (867), Leo VI. Sapiens (911),
Leo Grammalicus (940), Joannes Cameniata (959), Conslantinus Porphyrogenneta (959), Leo Diaconus (975), Joannes
Scylitza (ok. 1057), Georgius Cedrenus (ok. 1057), Symeon
Metaphrastes (ok. 1061) a j. Vydáni jich troji jest : Corpus
hist. Byzant. Par. 1645. ss. F. 27 voll., Venet. 1729 ss. F.
28 voll., Bonnae 1828. 8°. (posledni toto jesté nedovráené).
Mimo to vysel o sobé, v prvních dvou sbírkách neobsazeny,
Leo Diaconus. Par. 1819. F., a vytahy z nich v J. G. Strit
ten Memoriae popul. olim ad Danub. Pont. eux. etc. e scriptor.
hist. Byzant. erutae. Petrop. 1771—79. 4°. 4 voll, (jictré druhá
ëàst: Slavica e scriptor. Byzant 1774), dilo vyborné a po
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sluzitedlné, ackoli vzdy neouplné 3), jelikoz vypiskûv z Mauricia, c. Leona VI. pïijmim Moudrého, Leona Diacona, zivotûv
svatych a jinych jeâtë netistënych Byzantincûv (Georgia Monaclia Haniartola, Michaela Psella, Gregoria Palamy atd.)
V nëm neni. Osare Mauricio, Strategicon vyälo v J. Scheferi
Arriani Tactic, et Mauricii Art. milit. 1. XII. gr. et lat. Upsal.
1664. 8°., eis. рак Leona VIho Táctica v Meursii Opp. Florent.
1741. вв. T. 6 ed. Lami. К zemëpisnym, oväem nad miru
chudym zïidlûm tohoto vëku prinálezeji, mimo jiz jmenované
Procopia, Consiantina Porphyrogennety a Psella, zvlàstë Hierocles (ok. 485), Notit. episcopat. (911 násl.) u Codina, nejmenovany vypisec Strabona (mezi 980—996) v Hudson
Geopr. gr. min. T. 2. a pri vydání Strabona od Th. J. Almeloveen. Amst. 1707. F. 2 voll., Eustathius (1194) a Nicephorus Blemmyda (1245). Mezi zivotopisy a legendami, jiohz
u Ëekûv ovsem hojnost , tytyz nëkteré i pro slovanské
starozitnostnosti dûlezité se vydafí, jako zivot sv. Demetria
(ze 7ho stol.) v Act. Sanct. M. Octobr. T. ГУ. Bruxell. 1780.
F., sv. Klimenta arcibiskupa bulharského (z lOho stol.), vydany staroïecky od Amhr. Pamperea b. m. (ve Vidni) 1802.
8°., novofecky v Lipsku 1805. 8°, a nëkteré jiné. Sbirka
feckych cisaïskych listin, z nizby nëco pro starozitnosti slo
vanské váziti se mohlo, mnë známa neni; со Montfaucon a
jiní poskytaji, priliâ malovázné jest. Mezi zákony zvlàstë
církevní (decreta conciliorum, cañones) tytyz nëkterà zrnécka
к doteenému pfedmëtu se hodící v sobë zavlraji, np. ustavy
sboru Trullanského. Z lislùv soukromnich spisovatelûv nèkteré TkeophylactaAchridansMho, ovsem jiz pozdëjsiho (1118),
misty Slovanüv se dotykají. Jsouf i nápisové reétí s pïimisením slovanskych slov a forem, jako np. na korunë uherské .
2. Spieové latinSti.
I^Spisovatelé v latinshêm jazyku sem nálezejici jsou,
Z tiidy dèjepiscûv : Jornandes ëili Jordanie (552) De Gothor.
^ Так np. i samo hlavnf svëdectri Prokopa o Antech — Bell Goth.
IV. 4. — náhodou propuâtëno jest.
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reb. gest. et de regnor. ас temp, success, liber v Muratori
Scr. It. Т. 1., lépe v J. Gruteri Sen hist. aug. Hanov. 1611. —
Joannes Biclariensis (589) Cont. chron. Vict. Tunun. (566—
589) v Th. Roncallii Vetustior. latin, scr. chronica. Patavii
1787. 4°. 2 voll. — Fredegarius Scholasticus (ok. 650) Chronicon ed. Th. Ruinart. Par. 1699. F., in M. Bouquet Scr.
rer. gall, et franc. Par. 1738 ss. T. 2. — Beda Ventrabilis
(umï. 735) Hist. eccl. L V. in Opp. Cantabr. 1722. F., Colon.
1688. F. 4 voll. — Paulus Wamefridi, vlastnë Winfrid, prozvany Diaconus (kv. 770, umï. ok. 799) De gest. Langobard.
I. VI. v Muratori Scr. rer. Ital. T. 1. 2. — Einhardus (urni.
844) De vita et gest. Caroli M., ed. Bredow Helmstad.
1806. 8., v G. H. Pertz Monum. Germ, histor. T. 2. —
Bozliéni mensi letopisové nëmeëti, od znám^ch i neznámych
pûvodcùv poëli, jakoí Annales S. Amandi, Tiliani, Laubacenses, Petaviani, Laureshamenses , Alamannici, Guelferbytani,
Nazariani, Sangallenses, Juvavenses, Salisburgenses, S. Emmerammi, Ratisponenses, Laurissenses, Einhardi, Chronicon
Moissiacense, Annales Mettenses, Fuldenses, Bertiniani, Vedaíitini, Lobienees, Xantenses, Wircibnrgenses atd., nejnovëji
vydani od G. H. Pertza v Mon. Germ. hist. T. 1. 2. —
Anonymus (ок. 873) De convers. Bojoar. et Carent. v M.
Freheri Script, rer. Boliem. Hanov. 1602. F., F. Salagii De
statu eccl. Pannon. Quinq. Ecoles. 1774. 4°. 3 voll., a B.Kopitar Glagolita Clozianus. Vindob. 1836. Fol. — Anastasius
Bibliothecarius (umr. 886) Histor. eccl. ed. C. A. Fabroti. Par.
1649. F., Vitae Pontif. ed. J. Vignolius. Bomae 1724. 4°. —
Poëta Saxo (898) Vita Caroli M. v Bouquet Scr. rer. gall.
T. 5. — Regino (umf. 915) Chronicon v Pertz Mon. Ger. hist.
T. 1. — Frodoardus (umï. 966) Chronicon v Pithoei Scriptor.
XH. Par. 1588. F., v Du Chesne Hist, franc, scrip. T. 2. —
Witichindus (psal 966-980) De reb. Saxon, gest. 1. HI.
v Leibnitzii Script, rer. Germ. T. 1. — Aimoinus (umf. 1008)
a jeho pokracovatel (1165) Hist, franc, v Bouquet Scr. gall.
T. 3. — Ditlmarus (umï. 1018) Chronicon. 1. VHI. v Leib
nitzii Brunsv. T. 1, ed. J. A. Wagner. Norimb. 1807. 4. —
Adelboldus (umï. 1027) Hist. Henr. IL v Leibnitzii Brunsv.
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T. 1, Act. SS. 24. Jul. T. 4. — Wippo (1048) Vita Conradi
V Pisiorius - Struve Script, rer. Germ. Т. 3. — Hermannus
Contractus (umf. 1054) Chron. ed. A. Ussermann. St. Blas,
et Ulm. 1790. 4°. 2 voll. — Adamus Bremensis (umf. ok.
1076) Hist. eccl. V E. Lindenbrogii Scr. rer. Germ. sept. ed.
J. A. Fabricius. Hamb. 1706. F., Wesiphalen Mon. T. 2. —
Lambertus Schaffnaburgensis (umr. 1077) Chronic, hist. Germ.
V Pisiorius - Struve Scr. T. 1, ed. J. C. Krause. Halae 1797.
8°. — Hepidanus (umï. 1080) Ann. alemann, v Du Chesne
Scr. T. 3, Bouquet Т. 3. — Bruno (umf. ok. 1082) Hist, belli
Saxon, v Freher-Struve Script. T. 1. — Siegebertus Gemblacensis (umr. 1112) Chronogr. v Pistorius - Struve Script. T
1. — Annalista Saxo aneb Ekkehard (ok. 1139) Chronic.
V Eccard. Corp. hist. med. aevi T. 1. — Otto Frisingensis
(umr. 1158) Chronici 1. VHI. v Muratori Scr. T. 6. — Helmoldus (ok. 1168) Chronicon Slavorum cum cont. Amoldi ed.
H. Bangert. Lubec. 1659. 4% cum J. Molleri Diatribe de Helmoldo ib. 1702.4°., cum cont. anon. presb. in Leibnitzii Brunsvic.
T. 2. •■— Chronographus Saxo (ok. 1188) Chron. Magdeb. in
Leibnitzii Access, hist. T. 1. — Albertus Stadensis (umf. ok.
1260) Hist, mundi v Schilter Scr. T. 2, vypisovatel Adama
Brem., Einharda a Helmolda. Pofádná a ouplná sbírka vytahûv o Slovanech z tëchto dëjepisûv latinskych, jakouÈ Stritter
zhotovil z byzantinskycb, by к dëjepisu slovanskému nad
miru byla prospësnà a posluzitedlná. Jako ukazadlo a pfiruëni knizka vâeliké chvály hoden jest spis G. W. Raumer
Regesta histor. Brandenburg. Berl. 1836. 4°. le. — Mnohem
skrovnëjsi pocet jest zemèpisnph pramenûv, a sice : Vibius
Sequester (550—600) De flum., font., lacub., gent. etc. Romae
1505. 4°., ed. Oberlin. Argent. 1778. 8°. — Dicuil Irlanëik (ok.
800?) ve svém zemëpisném návrhu i nëkterà zraécka o severních krajinách Evropy poskytá : Lib. de mens. orb. terrae
ed. a С. A. Walckenaer. Par. 1807. 8°. A. Letronne Rech,
sur Dicuil su. du texte restitué. P. 1814. 8°. Guido Ravennas,
obyëejnë Anonymus R. nazvany (umr. 886), z jehoá spisu jen
krátky vytah se zachoval: De geogr. 1. V. ed. P. Porcheron.
Par. 1688. 8U., v P. Melae De situ orb. 1. III. ed. A. Gronov.
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Lugd. 1722. 8o. — Nejraenovaného popis slovansk^ch národáv
z konce 9ho stol. v rkp. Mniehovském z llho stol., vydán
od /. Hormayra v Archiva 1827. 6. 49, рак v téh. Herzog
Luitpold. Münch. 1831. 4o. str. 24. — Mimo Adama Bremskélw а Helinolda, poskytajicfch váíné zprávy o sldlcch Slovanû v Nëmcicb, i pozdëjëi Chronicon Gottwieense (ancf.
G.Besselet F.J.Hahn) Tegernsee 1732. F. 2 voll, v ohledu
zemëpisném, pokud ze starych pramenü vázeno jest, vídy
nëjakou, ackoli lichou, jest pomûckou. Ze zivotùv soatij^h a
legend za vëku tohoto latiné psanych mnohé pro staroiitnosti
slovanské vice ménë vynosné json, z nichz my na pfiklad
zde jen nëkteré ze jména uvedeme : zivot sv. Severina od
Eiigippia (z 2hé polovice 5ho stol.), sv. Ruperta (podlé Filza
580-623, podlé Horaayra 584-618, podlé Machara 684718), sv. Marina a Aniana (z prostfedku 8ho stol.), sv. Columbana od Jonasa opata v Bobio (v 7mém stol.), sv. Wolfganga, sv. Bernwarda od Tankmara, sv. Udalrika od Gerardo,
sv. Kyrilla a Methodia od Gauderika (z llho stol.) v Act. SS.
9 Mart., sv. Václava sepsán rozkazem с. Otty, sv. Otty biskupa Bamberského v De Ludewig Script, rer. episc. Bamberg.
Т. 1 atd. Mnohé dûlezité к déjinám dfevnich Slovanftv se
vztahujici zprávy nalezajl se porûznu nejen v latinskych ft.
stinách cisarûv, krâlûv a knizat nëmeck^ch z 8— llho stol.,
рак v ouïednich psanich papezûv fímsk^ch, ale i ve sbírkách
soukromnych listûv nëkterych jinych düstojnych osob. Popis
cisafskych listín z vëku Karla Vel. a jeho nástupcúv, se struënym vylozenim obsahu jejich, viz v J. F. Böhmer Regesta
chron. dipl. regum atque imp. Romanorum (800—1313) Francof.
1831—33. 4o. 2 voll. Z bulí a Uuûv papeíüv rimsk^cb, pro
nás nad jiné jsou pamëtnëjsi Ëehoïe IV. 590—604, Zachariáse 741— 752, Eugenia II. 824, Jana VIII. 874—880, JanaX.
914— 929 a j. ; ze psani рак jinych düstojnych osob Bo
nifacio cili Winfrida arcib. Mohuekého (umf. 755) Epist. ord.
chron. disp. a St. A. Würdtwein. Mog. 1789. F., Bouquet Ser.
T. 5. Obèirnëjâi popis mnohych sem nálezejicích pramenûv
viz v G. A. Stemel Grundr. u. Lit. zu Vorl. üb. deutsche
Staats- u. Rechtsgesch. Bresl. 1832. 8°.
2
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3 Památky germana к é.

Do tfidy tëchto západnich pramenûv nejpïihodnëji zahrnouti se mohou i nëkteré památky v jazyku nèmeckém, poskytajici vice ménë svëtla ke starozitnostem slovanskym.
V cele tëchto památek vynikaji pfede vsim basnë, báje a povësti skandinavské, tyto poslednl obvykle Nëmcûm „nordische
Sagen" jmenované, na dile z nejstarsí neznámé, na dile
z pozdëjsi historické doby pocházejici, zachované od vystëhovancûv normanskych, mezi 874—934 na Islandu osedlych.
Hlavni sbïrky tëchto básní, baji a povësti jsou následujícf:
Edda dvoji, pfednë tak fecená Saemundova ëili starsi, podlé
obecného domnëni ок. 1090 od knëze SaemuDda pfíjmim
Moudrého (unif. 1133) dohromady sebraná a sporádaná :
Edda Saemundar hins Froda i. e. Edda rhytmica s. antiquior
vulgo Saemundina dicta. Hafn. 1787—828. 4o. 3 voll., E. oversat
og forklaret af Finn Magnusen. Kopenh. 1821. 8°. 3 ë., m. d.
UrschrVdeutsch v. Gebr. Grimm 1. Berl. 1815. 8°., F. H. v.d.
Hagen Lieder d. ält. Edda. Berl. 1812. 8°. ; рак Edda
mladsi cili Snorrova, od Snorra Sturlesona (unir. 1241) se
braná: Edda Islandorum stud. P. J. Resenii. Hafn. 1665. 4°.
4 voll., dansky od R.Nyerupa v Kopenh. 1808. 8°., nëm. od
Schimmelmanna. Stettin 1776. 4°. Nejouplnëjsi sbirka historickych povësti skandinavskych jest vydávaná od ucené spolecností v Kopenhagenu : Fornmanna Sögur. Kaupmannahofn
1825—1836. 8°., Islendinga Sögur. Kaupm. 1829-1836. 8o.
(v obojích se pokracuje.) — Mimo tyto hlavni sbirky pïed
rukama jsou jeâtë mnohé jiné historické povësti z ëàstky
v pûvodnim jazyku porñznu zachovalé, z cástky staronorvejsky nebo latinsky pfedëlané a do soustavn^ch letopisû vtëlené.
Nemohouce se zde zanáseti poïadufm vyëitânim jednotliv^ch
národnich povësti v pûvodnim jazyku poríiznu zvlà§të v tëchto
pozdëjâich casich vydan^ch, jichi ovsem nemaly pocet jest 4),
pHpomeneme jen jestë vëtSi jich sbirkn dvoji, staronorvejskou
4) Np. Faereyinga Saga, ndgiv. af C. Ch. Rafn. Kjobenh. 1832, 8o. —
Eymundar Saga. Hafn. 1833. 8°. atd.
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Snorrovu a latinskou Saxonovu. Snorro Slurleeon верза! pfed
1241 V jazyku domáciin starou historii Normanftv podlé рэvësti skandinavskych a národniho podáni ve knize: Heimskringla edr Norega Konunga Sogar, ed. J. Pering$kiöld. Holm.
1697. F. 2 voll., op. G. Schöningii (1 —2), Thorlacii, Torkelini
(3) etc. Hafn. 1777—826. F. 6 voll., a. d. Island, libere, v.
G. Mohnike. Stralsund 1835. 8o. 1 é., Ubers, и. erläut. v. F.
Wächter. Leip. 1836. 8я. 2 с. Jakoz Snoro ze skandinavskych,
tak jiz drive Saxo pïijmim Grammaticus (umf. ок. 1203)
vázil starou svou latiné psanou historii Danie z povësti danskych : Hist. dan. 1. ХП. ed. St. J. Stephanius. Holm. 1644 .
F., G. A. Kbtzius. Lips. 1771. 4°. Naposledy náleíejí sem i
nëkteré památné zemèpisné drobnùstky, jmenovitë Wulfstana
a Othera cestopis (pïed 890), vydany od С. F. Dahlminna
ve Forschgg. auf dem Geb. d. Gesch. Altona 1822. 8°. б. 1,
krále Alfreda (900) pïelozeni Orosia, vydané od D. Baringtona. Lond. 1773 8°., Dahlmanna 6. 1, a rûzné zápisky Islandcikûv toho druhu, sebrané od E. Ch. Werlauffa v Symb. ad
geog. med. aevi ex monum. Islan. Havn. 1821. 4°.
4. Pam-átky a siack é.
I v letopisech vycbodnich cili asiackych nàrodûv, jme
novitë Armenùv, Arabùv a Persanûv, nalezaji se nëkteré, aëkoli nehqjné a malovázné zápisky o národeeh slovanskych
tohoto vëku. Spisové dëjepravcûv Armenskych, jichi (na díle
starych — Agathangelus a Faustus prinálezejí do 4ho, Mojííá
Chorensky do oho stol.) dosti hojny pocet jest, je§të v torn
oliledu od nasich skoumatelûv dostatecné pfehledáni nejsou.
V zemépisu Mojzíse Chorenského (460), ulozeném podlé ztracené chorografie alexandrinského Pappa, pfipominají se ze
jména nekleré národy slovanské ; novëjéi vsak kritikové ta
mista za pozdejsi pfípisky Casi mezi 800—950) pokládaji :
Epit. geogr. Marsigliae 1683, cum hist. arm. edd. Gu. et G.
Whisüni filii. Lond. 1736 4°. Venet. 1751., ed. Saint-Martin
Par. 1819. 8o. Z arabstych dëjepiscûv, Ibn-Fosslana a j., prospësny vytah vydal Ch. M. Frähn Ibn Fosslan's u. a. Araber
2* -
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Berichte üb. d. Küssen ält. Zeit. S. Pet. 1824. 4". fsrov. HalL
ALZ. 1825. Jän. Nr. 6). Jinou sbirku historickych svëdectvf
O Rusich z déjepiscûv arabsktfch a pershjch shotovil J. Ham
mer Su" les origines Eusses. S. Pétersb. 1827. 4°. (srov. Hall.
ALZ. 1829. März Nr. 53, 54). Nejouplnëjâi jest to, со M
Charmoy sebral a na svëtlo vydal pod nápisem Relation de
Masoudy et d' autres auteurs Musulmans sur les anciens Sla
ves V Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Pét. VI.
Série. Tome II. SP. 1834. 4°. Vynos tëchto vychodnich pramenuv pro starozituosti slovanské, soudice podlé toho, со nám
posavad z nich ve známost veslo, jest vzdy velice chudy a
lichy. Lepëi a podstatnëjëi jejich zprávy váíeny jsou témëf
naprosto z dëjepiscûv reck^ch ; со mimo to nového vypravuji, jest bud bàjeëné, bud tuze podezïelé a nade vâecko
ostré kritiky potïebné.
B.

Prameny domácí.

Pisemní pramenové domáci, t. posli od pûvodcûv z rodu
slovanského, budtez oni v jazyku prirozeném nebo cizim
psáni, pocinaji se si ce nëco pozdëji, nezli cizozemstf, a vsak
jednak svou vëtâi rozmanitosti, jednak i pïesnosti a vynosnosti nemálo nad onyno pïedëi. ' My je zde rozdëlené na
tïidy a poïadem narodûv slovansk^ch со nejkratceji pïipomeneme.
1. D ë j e p is.
U Slovanûv ruitycli dëjepis domáci pocíná se s Nestorem mnichem Kyjevskym (nar. 1056; umf. ok. 1116), pûvodem drahocenného letopisu od nejstarsi doby ai do 1114,
vydaného podlé rkp. Radziwittovského ôili Kraloveckého v Petr.
1767. 8°., podlé Nikonovského od Schlözera, Basilova a j.
v P. 1767—1792. 8°. 6 c., s obâirnym historicko-kritickym
vykladem od A. L. Schlözera Nestor russ. Annalen (sahá do
r. 980) Gött. 1802—809. 8°. 5 ë., z kteréhozto vydáni D. J.
Jazyhov rusky vytah zdëlal v P. 1809—19. 8°. 3 ë., nëm.
s nëkterymi pozn. Dobrovského od J. Mullera Altrus. Gesch.
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üach Nestor (sahá do г. 987) Berl. 1812. 8°., naposledy podlé
rkp. Lavrentijevského (psaného r. 1377) od R. TA. Timkovského (sahá jen do r. 1019) v Moskvé 1824 4U. Ouplného,
správného a historickyni potfebám i kritické osvëtè naeeho
vëku pïimëreného vydáni Nestora ai posavad bohuíel se nedostává. Po Nestorovi pokracovali v letopisech jeho jiní,
jmenovité Siloester 1114 — lllö, Nifont 1157, Jan Novohradsty atd. Mimo to povstaly mnohé jiné ëâsteëné letopisy ruské
poslé od rozliënych spisovatelüv, jichi krátky pfehled v ¿.
Goltbiowského O dziejop. polsk. Warsz. 1826. 8o. str. 58—70,
v K. Kalajdovice O posadn. Novgorod. M.1821. 4". str. 56—58
a ve V. Sopikova Opyt гозз. bibliogr. é. 2. str. 361 —365
císti se mûze (srov. §. 27. с. 1.). Ruská, cyrillsky psaná,
stará kronika probosta Jaroslava z Plocka nad Vislou, pûj«ená Kristianovi bisk. pruskému (ok. 1210— 1239), a od tohoto uzívaná, byla-li rozdílná od Nestorovy, nebo tato, s jistotou ríci se nemûze ъ). U Slovanùv polskyclt, nejstaráí domácí
letopisy psány jsou latine. К nim pfinálezejl vlastnë tak
recení letopisové polstí (annales Polonici), pokudí nám vëdomo, asi od pocátku 12ho az do konce 15ho stol. sabajicí,
vydáni v F. W. Sommersberg Script, rer. Siles. T. 1 —2, a
jinde. Martinus Gallus (kv. 1110—1135) sepsal Chronicon od
825 do 1118 pokracujici, nejlépe vydané od J. V. Bantkie .
Varsov. 1824. 8". Vincentius Kadlubko (kv. ok. 1220) vypsal déje
polské od pocátku az do r. 1203 v Historia polonica. Dobromili
1612. 8o , správneji pri J. Dlugosñ (nar. 1415 ; um?. 1480) Hist.
Polonae 1. XH. Franc, et Lips. 1711—12. F. 2 voll., téz Varsav.
1824. 8°. 2 voll. Jini dëjepisci, Boguchwal (umf. 1253;,
Dzierzwa (ok. 1296) atd., vycteui a ocenëni jsou v L. Goiçbiowského О dziejop. polsk. W. 1826. 8°. U Slovanùv éeatych
nejstarsím domácím dëjepiscem jest Cosmas dëkan Praïsky
(nar. 1045; umï. 1125), jeho¿ Chronica bohem. nejlépe vydaná v F. JM.. Pelzel et J. Dobrovsky Script, rer. Bohemic.
Pragae 1783. 8°. 2 voll. O jeho pokraëovatelich, jakoz i о dëjepiscich nástupnych století dûkladné známosti nabyti Ize
») Voigt"* Gesch. Ргеизз. Königäb. 1827. 83. Bd. I. 8. 623— 624.
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z Fr. PalacMho Würdigung der alt. böhm Geschichtschreiber.
Prag 1830. 8°. U Slovanû illyrstych nejstarèim domácim dëjepiscem se pokládá nejmenovany knëz Duklansky, obycejnë
Anonymus presbyter Diocleas zvany (kv. ok. 1161), jehoz
latinsky letopis vytistën v J. Lucii de regno Daim, et Croat,
hist. 1. VI. Amst. 1666. F. (ve Vídensk. vyd 1758 ho neni),
tolikéz v /. G. Schwandtneri Script, rer. Hungar. Vindob.
1746—48. F. T. 3. V jakém pribuzenství s tlmto letopisem
jestif tak fecená kronika dalmatská, psaná pûvodnë illyrsky
a r. 1510 od M. Marula na latinsko prelozená (nacházi se
v rkp. v Ëimë i v museum ceském ; lat. tiëtënà u Lucia a
Schwandiera), a která z nich staréí i püvodni jest, posavad
dokonale rozhodnuto neni. Illyrové ïeckého obfadu ëili Srbové maji sice krátké, vice ménë dûleiité historické zápisky,
sahajici jindy od nejstaisi doby, jindy a sice obyëejnëji jen
od casu duchovniho pastyïstvi Cyrilla a Methodia az do 15ho
stol. i dále ; ale ti az posavad z rozliénych rkp., po nichz
roztrouseni jsou, do hromady sebráni a vydáni nejsou. Letopisy Daniele arcib. srbského (1325—1338), tolikéz jestë nevydané, teprva s dëjinami krále Kadoslava 1224, vlastnëji
krále Stepána Urose 1238 pocinaji. U Slovanûv bulharshjck
domáci letopisy, jakéz podlé nëkterych zpráv v zemi, jmenovitë v klá§teíe sv. Jana pod horou Eil (Orbelus) ïeëenou,
nalézati se maji, az podnes na jevo vyneseny nejsou.
2. Z e m ë p i s.
Obzvlàêtnich zemëpisn^ch pramenûv domácích, pûvodem
anebo aspon obsahem svym do ëasového okresu naàich starozitnosti dosahujicicb, naprosto nemáme; a v§ak letopisové
nasi a jiné pisemné prameny, jmenovitë listiny, zaviraji v sobë
nemálo podrobností к vysvëtleni zemëpisu slovanského vybornë platnych. Nejstaráí ruské zemëpisné zprávy jsou te
prva ze 16ho stol. tak nazvany Bolsoj ëertez od cara Joanna II.
1552, vydany^ od Novikova Drevnaja ross idrografija. S. Pet.
1773. 8% a s nápisem : Kniga Bol'Somu certeïu S. Pet. 1792.
8°. Popis zemi a nàrodûv na Rusi od Vel. Knizete KonStantina
pïijmim Moudrého (umr. 1219) ztracen.
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3. ¿ivotyevatych
Neménë vynosné pro staroiitnosti slovanské jsou nëkteré
domácl äivoty svatych. U Slovanûv rustych jii Nestorovi pfipisuji se zivoty otcûv peôerskych, tiStëné ponejprvé v tak
nazvaném Pateriku peôerském v Kyj. 1661 F. a potomnë
ëasto. O jinych starych legendách ruskych podrobné zprávy
v Evgenijovè Slováfi hist. rnsk. spisov. Petr. 1827. 8°. 2 б. a
jinde se nalézaji. U Poldkûv zivoty domácich svatych teprva
pozdë se sv. Stanislavem a jinymi pocfnaji. DftlezitëjSl jsou
staré legendy ceskê, mezi nimiz zivot sv. Václava cyrillsky a
nejpodobnëji pftvodtië v Cechách jii v lOtém stol. psany,
zvlàstë památny jest: Öasop. ëesk. mus. 1830. str. 453-4Ö2;
a vsak i jiné legendy a iivoty svatych, jmenovitë sv. Ludmily a sv. Václava od Christana (v Dobrovského Krit. Vers.
Leg. F. a G.), sv. Vojtëcha fv H. Canisii Ant. lect. T. 3)
atd., tytyz z ohledu staroiitnosti slovansk^ch vázná svëdectvi
v sobë zaviraji Mezi legendami u Slovanft illyrskijch a bulharsfych dochovanymi zivot sv. Cyrilla a Methodia nejvice se
ceni (np. z oteënika 12—13ho stol. v K. Kalajdovice Joann.
Exarch. Mosk. 1824. F.); z pozdëjsich plodûv toho dmhu ve
nmohém ohledu pfedûleiité jsou dva obsirné a znamenité
spisy, t. sv. Sávy arcib. srbského zivot otee jeho sv. Symeona Vel. 2upana srbského sepsany ok. r. 1210, a Domitiana
mnicha iivoty sv. Symeona i Sávy slozené r. 1264, oboje
jeâtë netiâtëné : viz Wien. Jahrb. d. Liter. 1831 Bd. 53, Anz.
Bl. str. 26. 44.
4. L i s t i n y.
Nejstarsi listiny slovanské do naseho casu dochované
jsou smlouvy Rusûv s Ëeky r. 911 a 945, napsané die vsi
podobnosti ode pisaïûv bulharskych v Carhradu, od Nestora
do letopisu jeho vtëlené, a со do pîesnosti a pûvodnosti jich
od Kruga i Ewersa dûvodnë brânëné. Domáci ruské listiny
v pozdëjâich pïedpisich nás doslé sahajt domnële aá do r.
996 ; pùvodni poëinaji teprva s nadacim listem kn. Mstislava
Vladimirovice a syna jeho Vsevlada 1128—1132, a jsou v 12tém
a 13tém stol. jestë vzdy ïidké, v 14tém a 15tém hojnëjâi,
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vydané V Лг. Г. Rumjancova Sobran, gosud. gramot. Mosk.
1813—27. F. 4 c. Listiny Slovanûv poLkycli, pomorstych,
slezsh/ch, luzickych atd., psané lapofád latine, tolikéz od konce
lOho stol. dále dolù se vztahuji, a vétsim dílein v rozlicnych
sbírkách a spisich Paprockého, Nakielského, Sczygielskéko,
Okolského, íüesieckého, Dogiela, pomoïské u Eangona 1707,
Ludewiga 1718 a Dregera 1768, slezské u Böhme 1770 a
Tschoppe-Stenzela 1832, luzické u HofFmanna 1719, Worbsa
1834 atd. roztrouseny jsou ; ouplného jich vydáni az posavad
neni. Totéz plati o listinách cetkych, z pocátku latiné (z nickz
nejstarsí jest kn. Boleslava II. 993), potom od r. 1386 hustéji,
v 15tém stol. рак naporád ceskym jazykem psanych, a z cástky
od Sommersberga, Dobneraatd. tiskem vydanych, jichi sbírka
se od Fr. Palackého chystá Na Moravè latiné psané listiny
sahaji az do konce 9ho stol. ; sbírku jich vydává Ant. Вобек.
U Slovanûv illyrsty'-h drahny^ poéet latinskych listin knízat
a králñ chorvatskych se zachoval, mezi nimiz nejstarsí kn.
Trpimira r 837, na díle v Lucii De r. Dahn, et Cr. Anist.
1666. F., D. Farlali IUyr. sacr. Venet 1751—801. F. 6 voll.,
a G. Fejér Cod. dipl. r. Hung. Budae 1825-831. 8°. tiáténé,
na dile v rozlicnych archivlch chovaué V srbském jazyku se
nacházi nehojny poéet listín asi z 12 — lóho stol, az posavad
jeâtë netistënych. Bulharskych mnë nëkolik z 12— 13ho stol.
ve známost veslo, tolikéz v rkp.
5. Z á к o n y a prava.
Psanych práv slovanskfch z oné doby, ve kteréz okres
nasich starozitntsti zavfin jest, se naprosto nedostává ; a vsak
v pozdèjSich sbirkách zàkonùv zamykaji se ponékud i zûstatky nejstarsich obycejûv a zïizeni právnickych. Toi jmenovitë platí о ruské tak fecené pravdé, potvrzené od kn. Jaroslava 1020 Novohradéanûm, rozsiïené a rozhojuëné od jeho
synûv a nàstupcûv, zvlààtë Vladimira Vsevladovice 1114—25,
jejíá rozlicná jsou vydáni od Boltina i Puskina v M. 1799,
Strojeva pfi Sofijském letopisu v M. 1820, Rakowieckèho ve
VarS. 1820. 4*. 2 é , Eversa v Dorpatu 1826. 8°. a j. U Polákiiv ústavy zákonné i mnohem jsou pozdéjsí i latinou psa
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lié, np. ustav Wislicky Kazimira Vel. 1347, potomnë ovsem do
polëtiny prelozené ; srov. J. LeUwela Ksi çgi ustaw polekich,
Wilno 1824.4°., J. V. Bandtkie Jus polonicum, Vare. 1831. 4«.
Nejstarsí prava zemë ceské, posavad v rkp. nalezená, jsoa
z 12ho a 13ho stol., vydáni jich od V. Hanky se occkává.
Srlské zákony a obyceje právnické, na mnoze ze starsi doby
poálé, sebral, potvrdü a rozhojuil car Stëpan Dusan r. 1349
•a 1354, jejichz správné vydáni já sám obmyélim. Srov.
W. A. Maciejowski Hist, prawod. stow. Warsz. 1832. 8o. б. 1.
*tr. 226—268 , 6. 2 str. 312-315.
6. N á p i s y.
Nápisové na penízech, kamenich atd. u rozliénych národûv slovansk^ch v rozlicné dobë se pojevili, jednak v latinském, jednak v domácim a pïirozeném jazyku. Na Rubí
nalèzeny, mimo pamëtny peníz reckého c. Basilia II. ok. r.
987 s íeckym a cyrillskym nápisem, dva peníze Vladimira Vel.
(980—1015), jeden Jaroslava (1018—1054), tolikéí hfivny
ueboli náprsné okrasy (cyr. monisto, lat. monile) z téhoz
vëku, vse to s nápisy bud slovanskymi, bud feckymi i slo
vanskymi. Tamze ve starych chrámích i nëkteré nápisy
2 konce lOho a llho stol. se nacházeji. Srov. Koppen Spis.
rusk, pamjatn. Mosk. 1822. 8". Na polshjch penízech, poeházejicich od Boleslava Vel. (992 -1025 ) a jeho nástupcúv, v nápisech latinskych aspon jména slovanská se vyskytají. Srov.
J. Lelewela Dwie tablice star, pienigdzy. W. 1825. 8"., Téh.
Starych pienigdzy w Trzebuniu wykopanych objasnienie. Warsz.
1826. 8o. Tolikéz i o cesktfch, pocinajícich se sv. Václavem
(925—936), fici se musi. Srov. Öas. ëesk. museum 1830. str.
205 násl. Popis ceskych monet od V. Hanky v rkp. pfichystán. Do tfidy tëchto pramenûv priuálezejí i runskè nápisy
bûzkûv a náfadí z modlárny pry Slovanûv ratarskjeh (?),
vyobrazené a spatnë vylozené v A. G. Masch Alterth. d.
Obotriten. Berl. 1771. 4°. /. Potocki Voyage dans quelques
parties de la basse Saxe. Hamb. 1795. 4J. M F. Arendt
Strelitzisches Georgium 1820. 4". Srov. K. Lewezow Andeut.
«b. Alterth. zw. d. Elbe u. Weichs. Stett. 1825. 8°. Schröter
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Friderico-Franciscianum. Ludwigslust 1824. Fol. 3 sv. F.
Hagenow Beschreib, d. Neustrelitz. Kunensteine. Loitz 1826. 4°.
Nevëdomo, z které vlasti a z kterého vëku pochází tak ïeëeny mëëec sv. Stëpâna I. krále uherského ve Vidni s vyâivanymi zlatymi cyrillskymi slovy. O penízech nëkdejsich
chorvatshjch kni2at a krâlûv nikde dostatecnë zprávy nenalezám. Srbské poëinaji se domnële s kn. Muntimirem (880—
900), jistotnë рак s králem Stëpânem ï. (1195—1224), ackoli
s nápisem latinskym, a se srbskym teprva s králem Vladislavem 1230 násl. O penízech bulharshjch knizat a krâlûv
posavad nie se nevl. Jsouf i nëkteré jiné, zvlàstë tak jmenované barbarské cili cizojazycné, sem nálezejici památky
tohoto druhu, o nichz mistnëji v dllu samém.
7. P о V ë s t i, p i s n é, p f i a I o vj, j a z y k.
Tekutym a bohatym pramenem starozitností slovanskych
jsou i nejstaráí nás doslé zbytky domáciho básnictví, národni
pisnë a zpëvy, pfíslovi a poíekadla, naposledy i sám prirozeny nás jazyk slovansky. Z prvních nade vsecko vynikaji
neocenëné zûstatky staroceského básnictví, t. Snëmy tiâtëné
v Rakoxoieckého Pravdë rnské v 1 a 2 е., v Preslové Kroku
1823 sv. 3, a pïi Kralodvorském rkp. 1829, potom pisnë a
zpëvy v rkp. Kralodvorském obsazené, vydané od V. Hanky
1819. 1829. 8n. Národních pisní, v nichz jeëtë vzdy mnohé
vetché àlepëje byvalych národních pomyslfiv a zvykûv, ohzvlàâtë рак podání mythologickych, znamenati lze, hojnëjsi
sbirky jsou Novikova (1780), Kasina a Kirjejevského velkoruskych, knizete Certeleva, Srezncvského a Maksimovice malorusk^ch cili rusinskych, W. z Oleska polskych a rusinskych,
V, S. Karadziée a S. Müutinovice srbskych, F. L. Celakovského váeslovansk^-ch, J. Kollára uhersko - slovenskych, F.
Susila moravskych atd. Sem pocisti lze i Kirse Danilova
drevni ruské básné a povësti, vydané v Mosk. 1804. 1818. 4o.
Jiného rodu a pflvodu, аб vzdy dxileáité, jest Slovo o polku
Igorevom, casto vydané, s nejobâirnëjâim vykladem od N.
Grammatina. Mosk. 1823. 8°. Neménë vázné jsou sbirky ná
rodních pfíslovi a poïekadel, jsoucich nejednou mnohem star
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ëimi, nezli se ua око byti zdaji, a poskytnjicicb zrnécka
nejen V ethnologickém, ale i v historickém a mythologickém
ohledu závazuá, jichi zde pro krátkost vyëitati pomijime.
Naposledy i sám jazyk, tak stary, presny a bohaty, jakovyf
jest bez odporu náá slovansky, sahající pûvodem evym do
mnohem staréí doby, nezli váecky ostatní písemné i nepisémné
prameny dëjepisu uaáeho, ve mnohém ohledu nad míru vynosnym jest zfidlem národních nasich staroiitností, a zacasté
i tam, kde nás váecky jiné prameny i pomùcky opoustëji,
neocekávane mnoho svëtla poskylá, bud" ie jej váiime z pisemních památek, které со do jednotlivych slov pro nás jifc
s dobou herodotickou, со do celych spisûv ale teprva s Cyrillem a Methodiem 855 se zacinaji, budto íe cerpáme ze
studnice zivé, z mluvy národní, obecné. V obojí zajisté prípadnosti nalezáme v jazyku svém sklad rozlicnych pomyslnv,
zpráv a vëdomosti, vydávajicich nám o mnohych odjinud nedostupnych vëcëch svëdectvi pûvodem svym starozitné, pfesnotou velecenné, patrnosti a rázností závaíné. A vsak nemá-li
cisty tentó pramen nerozvâilivë zakalen a vyplyvajieí z nëho
hojny vybytek vsetecnë zmaíen a vepsi dán byti, potrebi
ovsem z nëho vááiti umële, stîidmë a se vài moznou opatrnosti. Jestli kde, zajisté nad branou mluvozpytn napeáno
bucF: Odi profanum valgus et arceo.
8. Hmotné památky.
Co jiz nahoîe v prvni dobë o hmotnych památkách ná
rodních staroiitnosti povëdino, toho vàeho i v této druhé, a.
sice pokud mozné jeàtë vice áetfiti sluáí. Pfedkûv nasich
nedbou a nehodami casu to poslo, íe mnohé památky tohoto
druhu mohouci к vysvëtleni staroiitnosti naëich znamenitë poslouziti, budto na vëky pro nás zmrhány jsou, budto aspon
za dlouhy cas pïed ocima nasima ukryty zfistávají. V novëjsich casích obrácena jest sice pozornost nëkterych horlivych
vlastencûv na tyto takové památky díevního Slovanstva, jmenovitë na ßusi a Polsté, ale zádoucích vyspëlych plodûv jejich
peclivého badání veïejnou cestou obecenstvu slovanském»
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a,z posavad jestë pfílis málo udéleno jest G). Co nám o píedmëtech tëchto г rozlicnych piipadnych zminek a drobnëjsieh
spiskû ve známost vesío, tobo na svém mistë, s vykázannu
pramenûv, pïipomenouti neobmeskáme.
Naposledy jestë zbyvá, abychom i o nëkterych hlavnéjsích pomückách ke slovanskym starozitDostem, pilností novéjáich spisovatelûv na svëtlo vyvedenych, zde со nejkratéejj
podotkli. Povsechné o spisích tohoto druhu se zalostí vyznati
se musí, ze poslí od cizozemcûv i domácích, obojí daleko za
dûstojnosti pfedmëtu a za potrebami naseho éasu v zadu stojí,
ñ málo ktery z nicb vseobecné pochvaly zasluhuje. Vydaní
od cizozemcûv, jak vys feceno, povahy, déjin a jazyka národu
nasebo nehrubë povëdomych a nazvíce i nemilovnych, v podstaté své obycejné vice к vyvrácení a zkazení starozitností
uasich, nezli к jejich upevnëni a vysvétlení platni jsou ; sepsani od nasincûv, ve kritickém historictví, v archaeologické
nauce a v dûvodném mluvozpytu bez mála jestë vzdy nováckúv, nejsou-Ii docela nicemní a leda ke smichu nebo к liíosti ponoukající (jako np. spisy Bohuse, Liebuse a j.), ováem
na vady a nedostatky, nezli na vëcnatosti a vyspëlé dûmysly,
mnohem jsou bohatsi, tak ze ne neslusnë za sfastného pokládán
hyti müze, kdo za svym povoláním drahné cásti zivota svébo
ctenim tëchto balamutnych knih neprijemnë a bezmezdnë protráviti nemusi. Odsilaje ctenáre ku pfehledu spisûv sem nálezejicich na jiném misté podanému 7), zde jen nëkteré z téch
pfipomenu, kteríz obsahem svym, aspoíi со sbirky rozlicnych
svëdectvi a nékdy i zdravych úsudkúv o starych Slovanech,
nad jiné jsou dûlezitëjsi a vynosnëjsi, s vyloucenim mnohych
spiskûv o jednotlivych predmétech, pïihodnëji v samé knize
na svych mistech uvedenych. «Л Ch. de Jordan De originib.
Slavicis. Vindob. 1745. F. 2 voll. —
S. Assemani Kalendaria eccl. universae (vlastnë jen gentium slavicarum). Romae
e) Schlöze7-'s Nestor I. str. 67—70. Kiippen Spis. rusk, pamjatn. M.
1822. 8°. TVA. Knnst u. Alterth. in Russl. ve Wien. Jahrb d Lit. 1822. 8».
Z. D. Chodakowskiego О Slovrianszczyznie przed chrzesciai'istwem. Krak
1835. 8°. K. Kalajdoviia Pis'ma ob archeol. izsljedovanijach. Mosk. 1823.
8°. J. Lipomana Zastanowienie eiç nad mogitami atd. Wilno 1832. 8°. a j.
^ Ueb d. Abknnft der Slawen str. 8—15.
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1750—57. 4°. 6 voll. — A. L. Schlözer Nordische Gesch.
Halle 1771. 4°. Téh. Nestor, russ. Annalen. Gött. 1802 - 809.
8°. 5 6. — /. Thunmann Unters, üb. d. alte Gesch ein. nord.
Völker. Berl. 1772. 8°. — Acta societat Jablonovianae de Slavis
Lips 1772—74. 4°. 4 voll. — L. A. Gebhardt Gesch, aller'
wendisch-slaw. Staaten. Halle 1790. 4°. 4 6. — K. G. Anton
Versuch üb. die alt Slawen. Leip 1783. 8". 2 6. — A. Linhart Gesch. v. Krain. Laibach 1788-91. 8°. 2 6. - J. Ch.
Gatterer An Russor. Polon. cet. pop. Slavic, orig. a Getis sive
Dacis liceat repetere? dissert. 1791 in Comm. soc. reg scient.
Gött. T. XI., nëmecky od Schlichthorsta v Bremë 1805. 8Ü. —
F. Durich Biblioth. slav. 1. Budae 1795. 8". —
PotocH
Fragments histor. sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves.
Brunsv. 1796. 4°. 4 с. Téh. Hist. prim, des peuples de la
Russie Petersb. 1802. 4°. Téh. Atlas archaeol europ Rossii.
S. Pet. 1812. 1823. F. — A. Narustewicza Hist nar. polsk.
Warsz. 1824. 8°. 2 6. (obojí éástky dilo pohrobni). — ./. Dobrovsty Hist. Krit Unters, woher d. Slawen ihren Namen er
halten, im 6ten Bd. der Abhandl. e. Privatges. Pr. 1784 8".
str. 268- 298. cesky: Slovou-li Slované od slávy öili od
slova? vÖas. mus. 1827. sv. 1 str. 80—85. Téh. Ueb. d. Be
gräbnissart d. alt. Slawen, in den Abhandl. d. böhm. Ges. d.
Wiss. 1786. 4«. str. 333—359. Téh. Ueb. e. Stelle im 19 Brdes h. Bonifac. d. Slaw. betreffend, eb. 1787. str. 156-160.
Téh. Ueb. d. ält. Sitze d. Slawen, in J. W. v. Monse Landesgesch. v. Mähren. Olm. 1788. 8°. é. 1 str. IX—LH. Ш*
Ueb. d. erste Datum zur slaw. Gesch. u. Geogr., in den neuen
Abh. 1791. 4°. str. 365-370. Téh. Gesch. d böhm. Spr. u.
Lit. 2. A. Pr; 1818. 8o. str. 1—11. Téh. Bemerkungen üb. Serb,
n. Chorw. in J. Ch. Engel's Gesch. der Serb. 1801. 4°. str.
153—161. Téh. Slawin. Pr. 1808. 1833. 8°. Slowanka 1814. 8»..
2 c. a j. — W. S.MajewsM O Síawianach. "Warsz. 1816. 8°. —
N. M. Karamzin Istor. gosud. ross. Pet. 1816—18. 2 vyd.
1819—29. 8". 12 6. - P. Solano Hieroglifika slovanská.
Rkp. — J. F. A. v. Schmalenau Die ält. Slawen u. ihre Wohn
sitze in André's Hesperus 1819. Jan., cesky od J. M. Krále
v Hr. Kr. 1825. 8°. J. M. Ossoliñukiego V. Kadlubek, ve Wiad.
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hist. krit. Krak. 1819. 8°. 6. 2, nëm. od S. В. Linde Warsz.
1822. 8°. Ж. Poczi^tki Sfawian v Cas. nauk. Lvov. 183134. 8°. J. B. Rakowieckiego Prawda ruska. W. 1820. 4°. 2 6.—
W. Surowieckiego Sledz. pocz. наг. stowiañskich, v Roczn.
tow. Warsz. T. 17, Ш о sobë W. 1824. 8°. —P. J. Schaffarík
üeb. d. Abk. d. Slaw, nach Surowiecki. Of. 1828. 8°. - G: Dankovsfy Fragm. zur Gesch. Pressb. 1825. 8o. TéL Die Griech.
als Verw. d. Slaw. eb. 1828. 8°. — J. Ph. G. Ewers Das alt.
Recht d. Russ. Dorp. 1826. 8°. — ./. Kollára Rozpr. o jmén.
рос. i star. nár. slavsk. Bud. 1830. 8o. — W. A. Maciejowskiego Hist. praw. Slowian. Warsz. 1832—35. 8o. 4 c.

okr.es

i.

Od Herodota az do pádu huiiské i ríiuské vlády.
(Od l. 456 p'r. Kr. ai во 1. 469—476 po Kr.)

<b L Á N E К I.
PÛVOD

SLOVANÛV.

§. 4.

Pristup.

Véickni zpytatelé starych déjin národúv evropejskych,
kteïfâ posavad domnëni své o pojiíi Slovanûv a jejich nejdfevnëjsich sidlech a déjinách ve spisich tiskem vydanych na
jevo pronesli, na dvë hlavni strany se dëli: nëktefi z nich
drzi Slovany za národ novy, teprva ve 4tém anebo v 5tém
stol., v cas vseobecného stéhováni národüv, ve spolecenstvi
Hunùv, Avarûv a jin^ch Asiatùv na poli déjin se zjeviväf ;
jiní je pokládaji za kmen evropejsky, prastary, od nepamëtnych casùv u prostred jinych kmenû v Evropë bytujíci, a jen
pod rùznymi drevnimi, pozdëji zaslymi jmény ukryty. A vsak
со do mistného urceni samého pûvodu a prvotnich sidel tycbie
starych Slovanûv i jedna i druhá strana ucen^ch dëjepiscûv
opët valnë se rùznf, an v oboji témëf tolik jest rozlicnych,
nazvice sobë odpornych domnënek, kolik osoblivych skoumatelûv tohoto pïedmëtu. Jsouf zajisté mezi tëmi, kteïii Slo
vany za národ v Evropë novy udávaji, nëkteri, jen2 je
pokládaji za kmen pïibuzny Hanûm, Avarflm a jin^m vystëj
hovancûm asiatskym, jini maji je sice za kmen zvlâëtni, aie
pïedce teprva od Hunùv anebo jejich nàstupcûv z pûvodnich
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sídel svych v Asii anebo v severni Evropë vypuzeny a hloubëji do stfedni Evropy vehnany, jiní naposl<?dy drzi je za
smësici rûznorodych ostatkûv drevnich, v tom vseobecném.
stëhovâni zasiycb a smichanych nàrodûv. Podobnëz i u tëch,
kteïi Slovany za národ v Evropë dfevní a domácí pokládají,
со do pûvodu a prvotních sidel jeho, veliká neshoda panuje.
Jini je zajisté odvozují ode Skythûv, jiní od Sarmatûv, jini
od Getûv a Thraküv, jiní od Celtûv, jiní od Finnûv, jiní od
Vecedûv, a jiní zase odjinud, tak ze naposledy témëï íádného
staroevropejského kmene není, jemuzby otcovstvi dnesních
Slovanûv od toho neb onoho spisovatele nebylo píipsáno
Z ëehoz kaádému patrné jest, áe zdef základ a hlava jest
celé otázky o starozitnostech slovanskych, bez jejihoz dûkladného a konecnébo rozhodnuti к dalëimu vylození dëjin drev
nich Slovanûv bez znamenitych bludûv a scestnosti naskrze
pfistoupiti nelze. Ргоёей i my, drive neá se dále pustíme,
otázky ty: jsou-li Slovan é drevni anebo noví obyvatelé Evro
py ? potom: pod kterymi jmény pfedkové Slovanûv ponejprvé v historii lidského pokolení se objevili? со nejbedlivëji
ohlédati a urëitë rozhodnouti musime. Teprva po dokonalém
vyjasnëni pûvodu Slovanûv a odkryti prvotnich sidel jejichvnejstarsi historické dobë bude mozné к vypsání jejich dëjia
a národnich starozitnosti s prospëchem pïikrociti.
§. 5.

Misto Slovanû v poradi lidskych piemen a kmenûv.
1. Orozdilech lidstva vùbec.

Otázka, kterak pokoleni lidské v rozliënà plemena, kmeny
a národy se rozâirilo, zamëstnàvajici za naseho casu nemaly
pocet skoumatelûv, máf troji hlavní stránku : pfírodnou totiz,
jazykovou a dèjinnou, jelikoí v ni zïeni se obraci anebo na.
postavu lidskou a slozeni tëlesné, aneb na jazyky, ïeci anáfeëi, kterymiz se lidstvo od sebe dëli, aneb posléze na dëjiny
cili na pronrëny, které národové v obcováni svém spoleëném,
podnikli. Odpovëd tedy na otázku tu z trojiho pramene se

') Srov. Abk. d. Slaw. str. 8 -H.

§. 5. Misto o poradí piemen.
ëerpà : ze pfirodozpytu, z jazykozpytu a z historie. Ze pHrodozpytu ëerpaji se známky ty tëlesné, ktcryini rozliénf na
svëtë národové od sebe se deli. Tuf arci nëkteré blavnl sady
a pravdy hned pfi prvnim pobledu jsou na snadé; kazdy
vida np. Evropëana vedlé Mouïenina anebo vedlé Kalmyka
stâti, rozdil mezi nimi se vysk^tajici na око spaffl. Rozdilové
vêak mezi váemi národy vûbec jsou nesëislni a casto nepatrní; málo také nàrodûv tak cistë se zacho valo, aby sjinymi
sousedy svymi se ponëkud nepomisili, a tlm i známck sv^ch
tëlesnycb nepromënili. Pfirodnymi známkami národy jen tak
fíkaje na hrubo od sebe se deli. К urëitéjsimu rozdëleni jich
potfebné jest skoumáni jazykùv ajejich mezi sebou pfíbuznoeti. Neni pochyby, ze národové mluvici pûvodnë jazyky pflbuzn^mi také sami mezi sebou pfibuzni jsou a ze tak ïikaje
z jedné krve posli. Zde vëak potfebi rozdil ciniti mezi pfibuznosti vseobecnou cili pfedpotopnou, nacházející se ve váech
jazycícb, jelikoz i nejvzdálenejSi a postavou tëlesnou nejrozdilnëjài národové casto uzívaji slov stejnébo i zvuku i smyslu,
a mezi pïibuznostl zvldêtni ëili kmenovou, která jen mezi nö-kterymi zvláátnimi národy a jazyky se jevi. Ona snad vice
nábodou, nezli pûvodni pïibuznosti, v jednotliv^ch slovicb se
vysky4á, a velice obmezená jest ; tato ale základ má v historii
národüv a v celé soustavë jazykùv spatïiti se dává. V oboji
рак pïipadnosti, jak ve pïibuznosti vseobecné, jakováí np.
mezi jazykem finskym ëili cuchonskym a slovanskym, tak
i ve kmenové, jakováá mezi latinsk^m a slovanskym misto
má, rozdil ciniti sluëi mezi tim, со jiz" od samého poëàtku
obëma jazykûm zároveñ prináleái, a Um со teprva pozdëji
vespolecném obcováni jeden národ ode druhého prijal. Takto
np. vjazyku maJarském a valaském nad miru mnoho slovansk^ch slov se uíívá, kteráfcto Madaïi a Valachové od Slovanûv do své feëi vzali ; väak proto mezi Slovany a MacFary
zadné zvláátní ëili kmenové pïibuznosti, oväem ale mezi Slo
vany a Valachy, ackoli vidy velice vzdálenou, znamenati Ize. ')
') Pfiklady pïibuznosti vseobecné ëili pfedpotopné: mandz. ceëen (mamilla), mad", ceecs, ïeo. tîtSt), ëes. cecek, nëm. zitze; ein. ma (equus),
mandi. a mong. morin, sir. mrcha, nfim. mähre, bret. mar ; éin. pen, piin
Safaïik, Slov. Staroïitnosti. I.
3
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Procez ve skoumáni pribuznosti jazykûv zïeni se obraceti
musí nejen na slova jednotná, která snad z jednoho do druhého pïeâla, alebrz na cely sklad etymologicky a grammaticky,
na koreny slov a jich formy. Ponëvadz ale mezi známkami
fysiologickymi, z postavy tëlesné, a linguistickymi, z jazykozpytu cerpanymi, nëkdy patrny odpor vzniká, tak ze oba
pramenové к dokonalém'u oddèleni národúv nepostacují, potfebi jest odpor tento, s uzitim zdravé a soudné kritiky; tïetim nálezem, histomckíjm totiz, rozhodnouti a urovnati. Так
np. polovice kmene tureckého, po Evropë a západni Asii
rozlehlá, ode druhé polovice, po stfedni Asii rozsiïené, со
do postavy tëlesné, znacnë se deli, ackoli téhoz jazyka uzivá.
Pfícinu tohoto odporu historii vyskoumati a vysvëtliti nálezi. a)
,2. Rozdëleni В 1 umenb а с h o vo a Cuvierovo.
Séznámiváe se povsechnë s pravidly, jimiá znatelé clovëkoslovi, jazykûv i déjin lidsk^ch pfi rozdëlovâni lidského
pokolení na plemena, kmeny a národy se fidi, vizmez jiz,
coz od nejslavnëjâich zpytatelûv naseho vëku v této tridë
umëni vyàetïeno a ustanoveno. 3) Znamenity Blumenbach,

(radis, truncue), sany. bon, sans, pun, pelv. bun, elv. рей ; mong. gar
(manus), leeg. cheir, mad. kar, ïec. ^eip, sans, kara atd. ; zvlditni êill
kmenové : sans, brata, brader, pers. bruader, ïec. фрхп]р, lat. frater, ces.
bratr, nèm. bruder, litv. brotis ; sans, svastri, pers. sister, lat. soror (stlat.
sosor), nëm. Schwester, angl. sister, sved. syster, slov. sestra ; sans, nava,
pers. паи, nev, ïec. véoç, lat. novus, ces. nov^, nëm. neu ; lat. oculus,
slv. око, nèm, auge ; lat. nasus, slv. nos, nëm. nase, atd. Pozdëjâiho pïiosobenl : slv. holub (pol. gotçb), mad1, galamb ; elv. streda, mad", szerda ;
slv. obruë (pol. obrçcz), mad", abroncs ; slv. seno, macT. széna ; slv. lopata,
mad1, lapât; slv. kosa, mai kasza; slv. pstruh (pol. pstrqg), mad", pisztrang ; slv. povëst, val. povjeste ; slv. poruèiti, val, poruncesku ; slv. hospodaï, val. hospodaru ; slv. pluh, val plugu ; slv. rana, val. rane ; slv.
sláva, val. slave ; slv. slanina, val. slenine ; slv. veselim se, val. veselesku; slv. zabava, val. zebave ; slv. cernim, val. cernesku; slv. pisaï,
val. pisarju atd.
2) ObSfrnëji jakï о torn, со zde v krátkosti ponavrïeno, tak i o tom^
со neprostFednë následuje, ëti v pojednánl F. Palackého о rozliènosti národú
v Óas. cesk. museum 1832. str. 267. násl.
3) Ôelnëjgf dila sem pafflcf jsou : J. F. Blumenbach De gen. hum. variet .
nativa. Gött. 1776. 3 ed. 1795. 8o. — G. L de Guoier Leçons d'anat.
comp. Par. 1806. 8°. Teh. Le regne animal. Par. 1817. 8°. — Lawrence
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Némec, patero hlavni plémë lidské stanovil: 1) Plémë kaukaské, pleti bilé, vlasûv dlouhycb, mëkkych a náhnédych, na
severu bëlejsich, na jihu cernëjsicb, tváfi podlouhlé, mimé
vysedlé, ocí slusnë otevíenych, nosu vypuklého nesirokého,
rtûv tenk^ch a vübec urostlosti té, kterou mi za vzornó
krásnou pokládati jsme uvykli. К tomuto plemenu poëitajé
ее, podlé nëho, vsickni nynëjéi Evropëané, рак západni Asiatl
pied Obem a Gangesem a severní Afrikáni. 2) Plémë monffolské, pleti àlutohnëdé, má vlasy ëerné, íldké a tuhé, tváf
áirokou a ploskou, lient kosti vystouplé, oëi malé sikmo proti
sobë lezící, obocí ouzké, nos u koïene svého zvlááté siroky
a plosky, usi veliké, od hlavy trochu odstávajícl, brada
krátkou, vsak vysedlou. Sem nálezejí ostatnl Asiaté na vychodu, y Evropë рак národové kmene ëudského, v Americe
severni Eskimové. 3) Plémë aethiopské, pleti ëerné, kúíe na
tële mastné a jako aksamitové, vlasûv éern^ch a kadefav^cb.
со vina, hlavy jako stísnené, má lícní kosti ku predu vysedlé»
nos iiroky a krátky, chfipë splesklé, ëelisti dlouhé a vy
stouplé, zvlásté svrchní, rty tlusté a jako opuchlé, bradu
krátkou a ustupující. Sem pocítají se Afrikáni vsickni, kromë severnich. 4) Plémë amerikánské, jehozto známky jsou
plef cervenohnëdà, skoïicovà aneb mëdënà, vlasy ëerné, tuhé
a nekadefavé, èelo krátké, oëi hluboce zapadlé, tváf éiroká,
vsak neploská, nos vysoky, kosti lícní a brada vysedlé. Rozsifeno jest po celé Americe, kromë Eskimûv na severu. 5)
Plémë malaiské, rozlehlé na Malakce a na ostrovich australskych, má plef cernohnëdou, vlasy cerné, mëkké a kadefavé,
hlavu ëirâi a lícní kosti i celisf ménë vysedlé nezli u Aethiopcanûv, nos siroky a tlusty, rty a ústa veliké. Slavny Cuvier, Francouz, nejvëtsi za nasi pamëti zivocichûv skoumatel,
Xiect. on physiol. zool. and the nat. hist, of man. Lond 1819. 8o. —
J. R. Prichard Researches into the phys. hist, of mankind. Loud. 1826.
8°. 2. d. — A. Desmoulins Hist. nat. des races hum. Par. 1826. 8°. — CF.
Heusinger Grundr. der phys. u. psych. Anthropol. Eisenach 1829. 8°. —
W. F. Edwards Des caract. physiol. des races hnm. Par. 1829. 8°. — F. J.
H. Wagner Naturgesch. des Mensch. Kempt. 1830-31. 8° 2 6. — J. S.
Presla Ssawectwo. Pr. 1834. 8°. — Sror. F. Ch. Schlossers Univ. Uebers.
d. alt. Gesch Bd. I atr. 18—26. 58—64.
3*
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pokládal jen troje hlavni píeme lidské od sebe rozdilné,
zvlàstë z ohledu na slozeni lbi, licních kostí a éelisti a na
podobu tvare od toho slozeni závisiei: 1) Plémë stïedmolebé,
kaukaské, cili evropejsko-arabské, pri nëmz" horizontalní prüsek
temene eini podobu oválni, a licni kosti tak sffidnië vysedají^
áe kdyí s hury se na leben patïi, sotva jich vidëti. 2) Plémë
ouzkolebé, aethiopské cili negerskê, kdezto prûsek ten jest
ouzky, jakoby hlava s obou stran stisnëna a celo do zadu
stlaceno bylo, celisti vysedaji, tvàï jest sploëtëna. 3) Plémë
sirokolebé, mongolské , kdezto témë jest èiroké a témëï*
ctyrhrané; lïcni рак kosti tak dalece vysedaji, ze kdyà se
shûry patïi, vidëti je jako ze lbi ven vyniklé. Toto Cuvierovo rozdèleni lidského pokolení na tfi plemena, zaloZené na
pouze fysiologickych známkách, od vëtsiho poctu skoumatelûv
naâeho vëku za pravé uznáno a témëï vûbec prijato jest.
I sám Blumenbach se vyznal, ze amerikánské. plémë jeho
mûze se povazovati za prostïedni a jako za pïechod od kaukaského к mongolskému, malaiské рак za prostïedek a za pïe
chod od kaukaského к aethiopskému.
3. N e sh od y г о z dë le n I têchto.
A vsak, jakzkoli toto rozdèleni lidského pokoleni budto
podlé Blumenbacha na patery, budto podlé Cuviera na tïi
plemena, jsouci zalo2eno na ráznych a nepochybnych znám
kách fysiologickych, v ohledu ëlovëkozpytném pravé a postacitedlné jest ; váak nicménë potïebâm soudného historictví a
jazykosloví jim samym jestë dost vyhovëno neni, jaká kazdy
snadno sezná, kdokoli o podrobné roztridëni kmenûv podlé
jazykûv a dëjin národovych se pokusi. Так пр. i Blumen
bach i Cuvier ku plemenu kaukaskému pocitaji ze jména
tyto kmeny a národy : Persany, Indy, ^idy, Habesany, Araby,
Maury, Kopty, Berbery, Afghany, Ossety, Kurdy, Madary,
Turky, Finny cili Cudy, Lopary, Samojedy, Nëmce, Йеку,
Vlachy, Slovany, Litvany a ostatni Evropcany ; ku mongolskému рак Japance, Koreany, Ciñany, Annamce, Butany,
Tybetëany, Aleuty, Tungusy, Kalmyky a Burjaty; naposledy
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к aethiopskému Negry v Africe ¿ j. *) Edokoli nalcïitë
povëdom jest dëjin a jazyküv asiacko-evropejekych, zajisté vyznati musi, ze toto rozFadëni kmenûv kaukaskycb,
podlé nëhoz Indové, 2idé, Madafi, Turci, Slované, Litvané,
Cadi a Samojedi takorka na jedné linii pokrevnosti a ve
stejném od sebe vzdálí stoji, vsem resultátúm, jichi z jazyko.
zpytu a dëjepisu o pïibuzenstvi asiacko-evropejskych kmenûv
dobyváme, zrovna a docela odporuje. Nebof s jedné strany
tak receni Semitové, t. Arabové a 2idé, s jiné Öudi a Tarci,
jazykem svym tak podstatnë a valnë se dëU od Indoevropejcûv, ze v torn ohledu naskrze není mozné jich za kmeny
téhoz plemene s töniito uznati a do spolecného kola pribnzenstvi pojmouti. Nebezdûvodnë se i to namítá, ze názvy
plemene kaukaského a mongolského nad míru jsou nepflhodné a témëï nesmyslné, z pfíciny ze v horách kaukaskycb.
lidé jiného plemene, nezli indoevropejského ëili kaukaského,
obyvaji, a ze jména Mongolüv v tak sirokém smysln, aby v
nëm vseeky severoasiatské kmeny se zavírali, slusnë uzivati
nelze. 5) Prvniniu nedostatku by ponëkud pfijmutim prostrannëjsi soustavy, jiz nejnovëji dva Francouzové, Desmoulins a Bory de Saint-Vincent ponavrhli, a podlé níz lidské
pokolení na patnáctero nebo sestnáctero rodûv (espèces) se
rozpadává, vyhovëti se mohlo, kdyby proti ni odpora se strany
prirodozpytcûv nestávalo, a kdyby oddilové její s vypadky
jazykozpytu i dèjepravy lépe souhlasili. Druhé vadë zosobenlm primëfenëjsich nàzvûv plemem indoevropejského misto
kaukaského a severského misto mongolského snáze spomozeno
byti mûze. Так tedy hlavni úloha na zpytatele pïirody i
dëjin vlo'iená, t. takové rozdëleni lidského pokoleni na plemena, celedi cili podplemeni, kmeny, národy atd., kterézby
netoliko na pïirodozpytnych. ale spolu i na déjinnych a jazykoslovnych zásadách pevnë osnováao bylo, a v nëmzby
l) Od tohoto rozvrzeni nehrubë, со do vysledkûy, liai se to, kteréz nejnovèji Dtireau do Lamalle pïedlozil, aukoli na jinycb. zuámkácH, totiz vyvinuti clovèckosti, se zaklàda. Srov. Balbiho Zemëpis ées. pfel. sv. I.
8tr. 49.
s) /. Klaproth Asia polygbtta S. 137—138.
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blizSi nebo vzdâlenëjâl pïibuzenstvi jednotliv^ch národüv
práve tak, jako ve pïirodnické soustavë zviïat, rostlin a kovûv, ocitë spatfovati se mohlo, z vëtsi cástky jestë az posavad rozhodnuta neni. My zde, prohlédajice к cili svému,
neváháme se v ohledu tom nastoupiti cestu od nejvëtëich jazykozytcûv naseho vëku, V. Humboldta, Abel-Rémusata, E.
Kaska, J. Klaprotha, F. Boppa, A. F. Potta a j., proklestënou, a vázíce z vybornych spisûv jejich o povaze jazykûv
evropejskych i asiackych, 6) vsecky kmeny lidského pokoleni,.
o nichz by ve starozitnostech slovanskych zmínka povstati
mobla, v novy, snadnë pfehledny poïàdek uvozujeme, jistijsouce,
ze bylo-liby tïebas v tomto soustavném roztïldëni jicb od nás
nëkde v песет pochybeno, to nikoli Slovanûv a jejich nejbliíáích indoevropejskych pHbuznych tykati se,, a tudyá ani
historickym vysledkûm nasim, na tomto rozïadëni zalozenymr
pïekàzeti nebude.
4. Roztridêni p lern ene kaukaského a moiigolského.
Asia, Evropa i severnl Afrika jsou nejstarsí sidla vzdëlanosti lidského pokoleni. V ohledu tomto dvoje plemena
Blumenbachova a Cuvierova, kavkaské totiz a mongolskê,
jenz v tëchto zemëcàstkàch od starodávna pïebyvaji, pro
skoumatele dëjin a jazykûv nejdûlezitëjâi a nejpamâtnëjëi
jsou. My je zde, za pfiëinou lepäiho seïadënl jednotlivych
kmenûv podlé toho, со jsme vyá o valném rozdilu jazy
kûv jejich povëdëli, na ctyri plemena rozdëlujeme, totizto na
indoevropejské, semitické, severske a cínské, kterychzto nàzvûv
napotom stále uzívati chceme. V oboru slovanskych staro"Sitnosti vlastnë jen o kmenech prvniho a tfetiho plemene, t.
indoevropejského a severského, zmínka se cini, jelikoz národy plemene semitického a ëinského nikdy se Slovany bliz-

e) Abel- Remusat Recherches sur les langues Tartárea. Paris 1820 4°. —
JE. Rask Ueb. A. Zendsprache, libs. v. F. H. v. Hagen. Berl. 1826. 8°.
Pïfloha о plemenech lidskych str 61—80. — J. Klaproth Asia polyglotta.
Par. 1823. 4°. — F. Bopp Vergleichende Grammatik. Brl. 1833. 4°. str. 105—
113.— A. F. Polt Etymol. Forschungen auf d. Geb. d. indogerman. Spra
chen. Lemgo 1833. 8o.
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Sich a trvalych spolkûv nemëli. Procez i na misté tomto jediné
o onëcb, s pominutim posledních, zevrubnëji jednáno bndiz.
I. Plémé indoevropejské.
Plémé indoevropejské, jemuz néktefi nëmeëti spisovatelé
neprislusnë jména indogermanského pfikládaji, na celém oboru
zemském nyní pïedéi a panuje, a to sice jak nábozenetvím,
zvláste kïesfanskym, tak i vzdëlanosti, zvlááté novoevropejskou. Pocátek a pûvod jeho, ukryty v nevystihlém Sern
dávnovékosti, ve stfednl Asii u velikého pohori himalaiského
se hledá. Klaproth se domyáli, ie plémé toto, na celém
svété nejhojnéjái, nebof se v ném píes 360 mili, lidí poéitá,
jiz pïed vêeobecnou cili noachickou potopou (podlé Klaprotha
asi 3076, podlé Seyffartba рак 3446 pf. Kr.) velice rozáífeno
bylo, a ie nékteíí kmenové jeho v oné záhubé na Kaukasu,
jini na Himalaji se zachovavse, odtud po pfllezitych nizáícb
krajinách se rozhostili, a národy jinorodé, v sousedstvi svém
pozûstalé, jako np. v Indii pûvodni negrovité Indy, sobé podrobivse, s nimi se pomisili. Pfi véem tom nesmírném rozptyleni kmenûv a národúv tohoto plemene po Asii a Evropé
reci jejich vzdy jakousi pûvodni a zvlástní pfíbuznost mezi
sebou jevi, mnohem vëtài a znatnéjsi, nezli to pfi kraeních
severského plemene se spatíuje. Pocitaji рак se ku plemenu
tomuto ze jména sledujici starái i novéjái kmeny a národy.
А.

V Asii.

í. CelecF hinduská.
Kmenové celedi této, pocházeji pûvodnë z velikého pohofi himalaiského, odkudá jii v pïedhistorickém a docela neznámém casu, podobné brzo po vseobecné potopé, dále na
vychod se roziiïili, a pomíchaváe se s dfevnimi negrovitymi
obyvately tëch krajin, na tële svém nemalou promënu vzali.
Tim to podio, ie kmenové této celedi, со do tëlesnych
známek, postavy a pleti, ode sledujícich dnes tak hrubë se
liâi, aëkoli jim jazykem velice pfibuzni jsou.
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a) Kmen indicfy. Lidé tohoto velikého kmene, nazyvajici sami sebe Hinduis, obyvaji ve dnesnim Hindostanu a
V krajinách prllezicich, na mnohé a lidnaté národy rozdëleni,
poétem près 110 mill. osob. Indové jsou vesmës postavy ëtihlé
a outlé, pleti vi*e ménë hnëdé, u vzdëlanëjsich, zvlàstë
áenstin, tytyí evropejsky bilé, u obecného lidu misty témëf
docela cerné a negrovité. Jakzkoli рак nesmirnë veliky poëet
jest jednotlivych nàrodûv a odvëtvi tohoto kmene, podobou
tëla, sidly, ftvnosti a vzdëlanosti nad miru od sebe rozdílnych, väak nicménë vsickni a2 podnes jednoho jazyka, oväem
na nëkolikero nàïeci rozdëleného, uiivaji, jehoäi matkon
drevni onen vysoce vzdëlany a bohaty jazyk, pod jménem
Sanskritu jiz vûbec v uëeném svëtë známy, byti se pokládá.
Jazyku tomutO; v národu samém tu dobu docela vymïelému,
podnes jen knëzi a jini vzdëlanëjsi Hindové pracnë se uëi ;
u vyësich stavûv ïec perská velice se rozmohla; lid obecny
jinych domácich náfecí, které^ vesmës prnkritshjmi slovou,
jak ve mluvë tak i ve psáni uzivá.
b) Nëkteré menäi, az posavad málo známé kmeny, jmenovitë tak nazvani Siahpuêi a Kafifi v horách Hindukus, o
jejichá ale jazyku s jistotou málo se vi, рак Cikáni, potomkové, jaki néktefí za to maji, drevnich indickych (die Herodota medskych) Sigynnûv, jejichz nejstarsi osada v Evropë
ЬШ adriatiekého moïe v sousedstvi Venetùv jiz od Herodata
se pïipominâ. Poëtu lidu tëchto menâich kmenûv zevrubnë
udati nelze; pïes 6 mili, se jich nepocita.
2. CelecF areitská.
Aria ëili Iran bylo pûvodnë vseobecné jméno krajin od
nàrodûv niedskych a perskych osazenych; procez nenepfihodnë názvem timto vyznaëiti se mûze nëkolikero v soused
stvi bydiicich, со do jazyka, postavy tëla a jinych známek
nad miru pïibuznych kmenûv; jmenovitë
a) Kmen medshj a .sarmatshj, oboji nëkdy v dèjinâch
lidskélio pokolení prosluly, tu dobu рак az na nëkteré chudé
zbytky anebo vymizely anebo aspoñ prejinaceny. Jakoi
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Hindustan a v^chodní Persie od kmenûv s Himalaie a Hindukuäe sestoupivsích obydleny Ьу\у, tak naproti tomu stará
Medie a západni Persie prvni své obyvatele z pohofi kaukaskélio dostala. aa) Z památek dfevnich Mcdùo, obyvavsích
V krajinë Aria, od. Perâanûv Irak zvané, pro nás nejdulezitëjsi jsou ostatky dvojího jejieh náfecí, Zend a Pehleoi jmenovaného, zackované v náboznych spisich perskych ohnëctitela
V Indii, obvykle Zoroastrovi pfipsanych. Náfecí zendské bylo
nëkdy v horejsí Medii, c. ve vlastné tak nazvané Arii (Irak)^
naproti tomu peldeoské v dolejsi Medii cili Parthii obecné. Toto
poslední patrné známky pomicbáni dfevnich Medû v dolejái
Medii s nëjakym neznámym národem. na sobé pronáéí, a
mimo to i mnobo semitskyck slov v sobé zavírá. bb) Nékdejsí Sarmati, známí v dëjinâch evropejskych pod èasteënymi jmény Jaxamatûv, Roxalanûv, Jazygûv a Alanûv, byli
viastnë vystëhovanci medsti, nejprvé na Donu a euxinském
mofi, potom v nëkteryck odnozech svych i v Dacii, v Uhïick
a za Tatrami osedli. Potomkové jejich, pod jménem Alanùo
cili Asetiucûv v cizinë zuámí, v horách kaukaskych v malém
poctu (asi 32,000 osob) az podnes se udrzeli, jmenujice sami
sebe Iron a zemi svou Ironwtan, coz samo jiz na medsky
jejich pûvod ukazuje, nadto рак vyse fee jejich bez odporu
medská, ackoli dnes jiz cudskymi a jinymi slovy hrubë promichaná. (Srov. §. 16.)
b) Kmen afghansh). Na západu vychodní Indie od starozitnych casûv bydli veliky a mocny národ, jenz u Persanuv
Afghan neb Aghuan slove, sám рак sebe Pustun, ve mnoz.
poctu Puétanech, nazyvá, a v Indii pod jménem Pitan neb
Patán znám jest. Arabové jmenují je Solimani, ЬисГ od po
hofi Solimankuh zvaného, v krajinë jejich leziclho, budto ze
snad vûdcem jejich Soliman byl, kdyz Arabové s nimi po.
nejprvé se seznámili. Pûvodistë ëili pravlast Afghanûv jsou
j>oledni ramena pohofi Hindukuse a Paropamisu, odkudá se
pomalu к vyckodu po Pendzabu, к západu po vychodní Persii
rozsifili. Domnëni to, zeby byli potomkové desiti pokoleni
israelskych v zajeti babylonském znstalych, nema nizádného

42

Ohr. I. CL I.

Pùvod Slovanûo.

dûvodu bytného ; jazyk zajisté afghansky nálezi ke tïidë reci
indoevropejskych. Anii pravda jest, со pozdëjâi spisovatelé
armenêti o nich baji, ze pr^ pocházejí od nëkdejsich Albanüv
na vychodu Kaukasu, odkudz pry je Öingischan byl vypndil ;
Armenové zajisté promënujice v jazyku svém l ve eh jméno
obojiho národu nerozumnë smichali. Afghanové, jichz se do8 mill, pocítá, die jazyka i prirozeného rázu vlastnë na rozhrani areitské a hinduské celedi stoji, pïechod od jedné ke
druhé délajice.
Mezi krajinou afghanskou a Persií na saméra prfmoïi
°byvaji tak ïeceni Beluci, kmen poloviëàtny', jehoz jazyk
zvlàstë mnoho perskych slov v sobé zavírá, a vsak nad mir»
porouchanych a opàënë pronásen^ch.
c) Kmen persfy. Národy tohoto kmene, jmenujici sami
sebe Farsi, jiz ve dïevni historii pod jménem Partliüv se
proslavili. Jazyk Parthûv ëili Persanûv od nepamëti dëli se
na dvoje hlavní náfeci, jmenované Deri a Chusi, ono na dvoïe
králúv perskych a v zemi Chorasan i Fars, toto na polednim
prímorí v krajinë Susiana panující. Zdá se, ze jedna vëtev
kmene perského, uhodivsi v dávní nevystihlé dobë v zátoce
perské na Chuëity, národ cizi, pûvodu afrikanského, ackoli
nikoli negrovity, s tëmito se pomalu pomíchala, odkudz ta
rûznost náíeci povstala. Lidu perského se dnes do 12 mili,
pocitá,
Ëec tak ïeëenych Bucharûv, cili obyvatelûv mëst veliké
i malé Bucharie az ku pomezi Öiny, jest vlastnë novoperská,
jen mnohymi semitickymi slovy, aökoli bez ujmy grammatického jejiho skladu, divnë nakvaáená. Toto promicháni vysvëtluje se jednak nëkdejsim panovánim Arabûv a uvedením
mohamedanského nábozenství v Persii, jednak i dávnéjsím
sousedënim národúv perskych s kmeny semitickymi v západnich koncmácb ïise perské. Poëtu tëcbto po nejvëtài cástce
several Asie rozptylenych Bucharûv zevrubnë udati nelze;
Hassel je s gobskymi smichal a do 2V2 mill, nacetl.
d) Kmen kurdsty. Lidé tohoto kmene obyvají v Kurdistanu a v nëkterych krajích západní i pûlnocni Persie, jsouce
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mimo to i po Mesopotamii, Syrii a v^chodnich konéinách malé
Asie roztrouieni. Sami sebe jmenuji Kurd ëili Kurdmand£eir
kterézto slovo od perského kurd (silny, stateëny) pocházeti a
jak slovanskému grd ö. hrd, tak i georgian. kurd (loupeínlk)
pfibuzné byti se vidi. Jazyk jejich, perskému со do koïenûv
a skladu nad míru podobny, mnohymi semitickymi, od sousednich Syrûv a Chaldaeûv pfijatymi slovy napnâtën jest^
Poctem jich jen asi ll/q mili, byti má.
e) Kmen armenski). Armenové, sami sebe jmeiiující Haikan, jsou národ povahou a jazykem, die vypovëdi domácich
jejich ucenych Perâanûm, die zdání nëkterych evropejskycb
skoumatelûv dfevnim Pehlevitûm nejpftbuznëjSi: za kteroui
pHcinou je к Areitum poèitâme, ackoli je nëktefi od nich
oddëluji. Obyvají v celé hornaté Armenii, podëleni pod vládii
ruskou, tureckou a perskou. Star^ jejich jazyk, pfiëinon
shluku mnohych jindy neslychanych souhlásek trochu drsnaty,
a vëaK nad mlru bohaty a vzdëlany jest: dneänt obecné
nàïecl ode starého jiz velice se rûznl, a nemálo finskych i
jinych severoasiackych slov v sobë zavirá. Literatura armenská,
na historické a bohomluvecké spisy neubohá, teprva v novëjSich casích nëenym Evropëanûm lépe ve známost vcbázeti
poëina. Lidu toho asi 3 mill, se pocítá.
В.

V Evropè.

1. CelecF thrac ká.
Vsecky staré kmeny na polouostrovë thrackoillyrském
a italském obyvajici nejpribodnëji pod spoleënym jménem
celedi thracké zahrnouti se mohou, aëkoli kaídému rádi pouStime, oblibi-li sobë jiného primërenëjsiho názvu.
a) Kmen thrachj. Stafi Thrakové jak v Evropë tak i v
Asii, к nimá nëkdy pocítáni v Evropë Getové ëili Dakové,
Moesové, Macedoni, Epiroti, Cimmerové, Taurové atd , v malé
рак Asii Phrygové, Lydové, Bithynové, Karové atd., druhdy
tak mohutni a slavni, nyni ai na ty chudé zûstatky Epirotûv
a Macedonûv v ïiâi turecké, docela vyhasli. Zûstatky tyto
jíou tak nazvani Albancanê ëili Arnautové, jenz ve svém

44

Okr. I. Cl. I.

Phvod Slovaniw.

jazyku sebe Skipy cili Skipetary jmenují. Pocitá se jich asi
1V5 mill. A vSak i dnesni Valachové v Pindu a ve Valachii,
V Sedmihradsku, vychodních Uhfích atd.; jsou michanina
z Dakûv, Ëimanûv a Slovanûv.
b) Kmen reeky. Ëekové cili Hellenové, národ со do vzdëlanosti naukové, umëlecké a obcanské nëkdy pïedni a nejslavnëjëi v Evropë, v potomcich svych na poëtu velice zmenseny, asi 4% mill, osob, teprva od nedávna novë vydobyté
obëanské a narodni samostatnosti pozivaji.
c) Kmen latinsky. Latinici, obyvatelé Italie, a mezi tëmi
nejcelnëjsi Ëimané, povsechnë známi jsou. Bozsiïeni Ëimanûv
po vêech koncinách nesmirné rise jejich, a smicháni latiny
s domácimi jazyky dalo základ nynëjsim fecem vlaské, fran«ouzské, por,tugalské, hispanské a valaské, kterézto za dcery
latiny povazovati se mohou.
2. ÖelecT celtonëmeckâ.
Jakzkoli na prvni pohledëni kmeny od nás к této ëeledi
pfiëtené od sebe rozdilné byti se zdaji, vâak nicménë kdokoli památky dëjin a jazykûv jejich bedlivëji ohledá, snadnë
sezná, ze váecky tïi sobë vespolek mnohem jsou pribuznëjSi,
nezli ostatnim kmenûm ëeledi thracké a vindické. 7)
a) Kmen celtickg. Staïi Celtové cili Gallové, druhdy oby
vatelé stíedozápadni Evropy, t. Gallie ëili dnesni Francie,
cásti Hispanie a Britanie, Sveycarska, severnich Vlach,
Svabska, Bavor, Cech, Bakous, Styrska i Korutanska, slouli
u Slovanûv od nepamëti Vlachové. Národ tentó, nëkdy tak
veliky a mocny, v krâtkém casu témëï docela vyhynul. Podnes
jen horáci Skotslí с. Kaledoni a Irové, jenz sami se Galové
jmenují, a jedné feci, ackoli ve dvou nàfeëicb, uzivají, potomkové jsou starych Britüv, národu celtického. Pocitá se jich
asi 8 mili.
b) Kmen cimbricky. К nëmu pfináleíeji staïi Cimhrovè
-ëili Cimmrovè, nazvaní u Celtüv Belgové, v nejstarâich ëasich
>) Váíná jsou z ohledu pïibuznosti tíchto tïi kmenüv svedectvi starych,
jmenovitê Strabona — 1. IV. p. 196. 1. VII. p. 290. — Саезага, Tacita,
Seneky, Plinia a j. Srovn. Ukert's A. Geogr. IV. 197. 200. 208.
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sousedé Celtûv na jich severovychodní stranë, zvlàStë v nynéjSím Nízozemsku. Nëktefi je pokládajl za smësici z Celtûv
a Germanûv, jiní za rozsochu kmene némeckého. Potomkové
jejich v severozápadnf Francii, v tak nazvané Bretanii, рак
v nynëjêi waliské zemi a v Korawalla v Anglii pod jménem
Breyzarâv a Waliscanûv, v poëtu asi 2 mill, lidi, pH své národnosti a feëi se zachovali. 8)
c) Kmen némeeki}. Národové tohoto lidnatého kmene die
prirozené povahy, jazyka a jeho náfeéí, sídel a déjin rozlicné
v soustava pofádáni byvají, jakoí i o pováechné jméno spor
jest. Dûmyslny Rask, Dànëan, kmen tentó nazyvá gothickym,
a na dvë hlavni rozsochy, germanskou i skandinavskon,.
s mnohymi vëtvemi, jej rozlucuje. Poëet lidu tohoto kmene
udává se pïes 60 mill., poëitaje sem mimo 34 mill, vlastních
Nëmcûv, i Hollandëany, Dány, ävedy a Angliëany.
3. Celetf vindioká.
Povsechnë známá pHbuznost narodûv kmene litevského
a slovanského tak jest patrná a rázná, 2e mnozi zpytatelé
oboji národy jen jedním kmenem byti pokládají. My je jako
dvë rozsochy jednoho pnë povazujeme, jména kmenüv pro
lepsí jich rozeznáni jim ponechávajíce.
a) Kmen slovansfy. Velikého kmene slovanského pojití
z plemene indoevropejského a vlastní v poïadi jin^ch kmenüv
misto zpytatelûm naseho vëku naskrze pochybno nenf. Majíce
o národech kmene tohoto v samém díla obâirnëji jednati, stavíme sem jediné popsáni tëlesné povahy podnesnicb, arci jiz
s jinymi kmeny znaënë pomichanych Slovanûv, jakovéí nám
slovutny Edwards podal. Jest рак toto : „Podoba hlavy, patrie
na oblicej, ЫШ se ke ëtverohranu, protoze v^áka její malo
vëtsi nezli ëifka, témë рак znaënë splostëné a ëelisti vodorovné jsou. Nos neni tak dlouhy, jako dálka od jeho konce
») A. F. Pott v knize Etymol. Forsch. L XXXIII LXXXII. Celty, Kymry a Arnanty z plemene indoevropejského odlucuje, coï my za pravé uznati
nemûzeme. O celtickém a kymrickém jazykn v. Conybeare's Illustr, of Anglosax. poetry. Xond, 1826. 8°. p. LVIII. a srovn. §. 17. 6, 1.
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ke bradé; jest рак od koïene az ku konci témëï pïimy, t. j.
bez ohybu patrného, kteryzto vsak, byl-liby citedlny, lehounce
bylby podduty, tak ze na ápici by se malicko vypinal; spodni
cástka nosu jest trochu sirài, konec kulaty. Oôi, trochu hlubii,
dokonále pïimocàrnë lezi; a kdyz nëco zvlástního do sebe
mají, zdaji se byti menSi, nezliby cely rozmër hlavy zádal.
Oboëi, málo husté, blizí se к ocim zvláSté u koutku vnitfního,
odkudz casto sikmo vybihá. Usta nejsou vysedlá, ani rty
tlusté, ale mnohem blizáí nosu nezli konec brady. K.tëmto
znakûm jeâtë jeden zvláátní a dosti rozáífeny se pojí, t. nehojnost brady, кгошё vousùv." 9)
b) Kmen Utevsty. Litvané a Lotyèi, od nëkterych spieovatelûv neprâvë za smësici z Nëmcûv, Cudûv a Slovanùv
vydávaní, národ pïed tím lidnatëjëi a rozsiïenëj£i, dnes zmenseny a klesly. К Litvanûm nálezeli nejen starodávni Prusané, jichzto ïec pfed stoletimi vymïela, ale i nëkterà jiná
nienâl odvëtvi, o nichz nlze reë bude (srovn. §. 19.). Lidu
kmene tohoto v ruské a pruské ïiâi, pocitajíc sem i Kuráaje
cili Korsáky v Kuronech, jest asi 2 mill. duäi.
II.

Plé?nè severské.

Národy tohoto plemene sidly svymi zaujimajl nejen Se
vern! polovici Asie, ale i drahnou cásf nejpûlnoënëjsi Evropy
a Ameriky : proëez je slusnë povsechnym názvem Severanû
vyznaëiti mûzeme. V dobë pfedhistorické nëkteré kmeny to
hoto plemene hloubëji do Evropy zasahovaly, jakz о torn na
svém misté éííeji podotkneme. Pováechnó o nich poznamenati se musí, ze národové jich со do jazyku a na díle i povahy télesné mnohem jsou jedni druhych vzdálenéjáí, nezli
to pfi národech indoevropejského plemene se spatïuje. My je
na éestery ëeledi dëllme.
1

ÓelecT iberská.

Iberové a pïlbuzni jim Kantabrové v nejdàvnëjsim vëku
nejen cely polouostrov Hispansky osadili, ale i západní ëàstku
») Casop. êesk. mus. 1832. sv. 3 str. 280.
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Gallie cili zemi Aquitanskou, téz ostrov Sicilii, Sardinii, Korsiku atd., jsouce pozdëji váude od Celtûv podnianëni a vyhubeni, tak ze za naseho vëku z celého tohoto kmene jiï nie
nezbyvá, nez jediny národek na pohoíí pyrenejském, mezi
Hispanii a Francií, asi 650,000 dusí, jenz sami sebe Euskaldunak nazyvají, u jinych рак národüv Baskocé cili Vaskové
slují. Ёеб jejich, Euskara neb Uskera, deli se znamenitë a
podstatnë ode vsech feci indoevropejskych, a pfibuzenstvi jakési jevi s jazyky plemene severského, zvlâstë ëeledi uralské. 10)
2. Öelecf uralská.
a) Kmen cudsktf ëili ßnsfy. Pravlasti Ôudûv pokládá se
od Klaprotha veliké pohoíí uialské, Evropu od Asie dëllci,
odkudz mnoholicné národy tohoto kmene jiz v pfedbistorické
dobë po severni Evropë se rozsidlili. Nynëjài Cudové podlé
jazyka nejprihodnëji na ctyfi zvláátní haluze se dëll, t. na
odpolu ponëmëilé Cuchonce a Cudy ve Finlandu a Estonech,
к nimz i Karelci a Oloncané, na volzanské Cudy, к nimz
Mordvlni, Moksané a Ceremisi, na Permjáky, к nimz i Votjáci a Zyrjané cili dfevni Peëorci, a na uhorské Cudy, к
nimz Voguli, Ostjáci a Madari v Uhïich píinálezeji. O jednotlivych, zvlâstë starëich nârodech kmene tohoto, nèkdy
mnohem lidnatëjâiho, tu dobu рак, poëitajic к nëmu i 3V2
mill. Mad'arûv, jen asi 7уа mill, vynásejicího, na svém misté
(§ 14.) ëifeji jednati budeme.
b) Kmen loparsfy, vlastnë jen rozsocha horejsího kmene,
к samym ôudûm asi v tom pomëru, ve kterém Litvané ke
Slovanüm, stoji. Dneéní Lopaíi cili Lopané, jmenujícl sami
sebe Same, Sabme, Sabmeladz, obyvají v nejzadnéjáích krajinách ávedského i ruského severa, v poctu asi 20,000 osob.
3. óeled' к auka s ká.
KaukaStí národové slují sice n Klaprotha vlastnë jen ti,
kteïi pûvodnë na Kaukasu bydleji, aniz рак, jako Gruzové,
10) V. Humboldt v pojednánf avéra: Prüfung der Untersuohnngen üb. d.
Urbewohner Hispaniens 1821. 4°, ohledem pflbuznosti Baskûv s jin^mi kmeny
nie jistého a uréitého nepodává, pfipouâtëje moïnost jejich povsechné pokrevnosti s Celty (star. 179). Raslc a Pott naproti Вазку tyto к Severanûm
pojt, jichï jeme my nâsledovali, daläiho té vêci vyâetîeni a rozhodnntf jinym zùstavujfce.
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Oseti a Baziané, pozdëji tam se pïistëhovali ; my vsak pro
snadnëjài pïehlédnuti i Gruzy к nim pripojime.
a) Kmeny vlastnë kaukaské, delí se na mnohé podkmeni
a národy. Vychodni Kaukazáci cili Lesghi neb Leski, po
turecku tak zvani, cili po gruzinsku a osetinsku Leki, po armensku Leksi, bydleji v zemi Dagestan a Lesgistan zvané
mezi Koisu, Alasani a rovinami na pomofí kaspickém. Záleáejí ze ctyr hlavnich nàrodûv: aa) Avarové, v nëkolikero nàïeci rozdëleni, bydlíci v krajich Chundzag neb
Avar, Kezeruk, Hidatle, Mukratle, Anzokul, Karachle, Gumbet , Arrakan, Burtuna, Ancuch , Tebel , Tumurga, Achti,
Ruthul, Cari, Belakan, potom téz i u Andi a Kabuce, mezi
Aksai a Koisu. ЪЪ) Kazi-Kumuk, také v rozlicnych nàïecich.
ce) Akusinci, a dd) Kuralci. Strední Kaukazáci cili Micdzegové, u Eusûv obycejnë Cecenci zvani, dëli se téz ve ctvero
kmenûv: aa) Galgai aneb Ingusi. ЪЪ) Karabulak. ce) Ceêenci a dd) Tusi. Západni Kaukazáci jsou Cerkesové i Abasové. Ôerkesové jmenují sebe sami Adigé, oni jsou nëkdejsi
Zychové reckych historikûv, a byli nëkdy také ve Krymsku
a v Kabardë usedll. Nëkdy pry nazyvali sebe sami Kazachové (v ruskych kronikách Kasogové), a tak sluji posavad
u Asetincûv i Mingrelcûv Od nich pozdëji známé jméno Kozakûv i na nëkteré vëtve ruskych Slovanûv pïeneseno. Abasové bydleji od starodávna na pomori cernomoïském az ku
Kaukasu a Kubanu, a jsou recti Abasgové, u Gruzinûv рак
Abchasové sluji. Dëli se na mnohé národy a nárecí. Vsecky
kmeny a národy kaukaské pfiliá malolidatné jsou.
b) Kmen gruzinsty. Gruzini cili Greorgiani jsou со do
ïeci a podoby tëlesné národ zvlástní, v jiznich zemich kaukask^ch, kdezto od ïeky Alasani na západ az к mofi cernému se vztahuji, na severa Kaukasem, na jihu рак Kurem
a pohorimi karabazskymi, pambackymi, cildyrskymi a pontickymi obmezeni jsouce. Sami sebe jmenují Kartúli. Pûvodni
sidlo jejich bylo pohoïi pambacké, vrchy Alages, odkud se
dále к severu a západu rozäirili. Kmen tentó rozdëlen jest
ve ctyïi národy od sebe velice rozdilné, jenzjsou: aa) vlastnt
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Georgiani cili Karhíli, na poéet a vzdèlanost nejpfednëjài,
bydlicl V krajinách Karthli, Kacheti a Imereti. bb) Mingrelci
v Mingrelii, Odisi a Gurii. ce) Suani, jeni sami sebe jmenují Snau, bydleji v jiznich holech kaukaskych, v cáatec
Imeretska, na západu hory Díumantav, okolo pramenûv fek
Cchenisckali, Eguri a Egrisí. dd) Lazové aneb Lazo vé, divocí a loupezivi horáci, jicháto sidla u Pontu od Trapezanta
az do ústi ïeky Öorochu se vztahuji, jenz je od Gurie dëli.
Prokop i Agathias ujiáfují, ze Lazové tito jsou etarych Kolchûv potomei.
4. Öe 1 есГ samojedská.
Samojedi, jmenujici sami sebe rozdilnymi jmény Nënec
cili Nenec, Chazovo atd. pocházejí pûvodné z okoll hofejsiho
Jeniseje a z vychodního ramené malého Altaie, odkudz píes
feku Ob az к ledovému moíi se rozäifili. Dëli se na dva
hlavni kmeny, t. sevemí, na ledovém pomofi, v podkraji fek
Mezenë, Pecory, Obn, Tazu, dolejsiho Jeniseje, Pjasiny a
Chatangy, a polední, jmenované Urianghai, a Sojoti, v sousedstvi Mongolûv u pohori mensiho Altaie i na hoïejëim Jeniseji obyvajici. Samojedi i jazykem i tëlesnou povahou ode
vsech jinych kmenûv tohoto plemene velice se rûzni. Pocitá
se jich jen asi 60.000 osob.
5. CelecF turecká.
Nizádná celed! plemene severského tak nàramnë se nerozmohla a sidel svych tak dalece nerozprostranila, jako tu
recká : nebof pásmo nârodûv jejich od adriatického mofe
к vychodnimu severa az do ,vtoku Leny v ledové mofe a dále
se tábne. Pûvodiêtë kmenûv celedi této v Asii u velikéhopohoîi Tangnu a Altaie b^ti se pokládá. Hlavnëjsl kmenové
a národové sem nálezejtci jsou Osmani cili Turci, Turkmani,
Uzbekové, Uigurové, Nogajci, Karakalpaci, Kirgizové, Baziané, Baskifi a Mescerjáci (poturcili Cudové), Tatarové (nevlastnë tak nazyvani) kazanêti, astrachanâti atd. Mnozi kme
nové turecti pomisili se jiá v dávni dobë s kmeny celedi
cudské a mongolské. odkudz povstali národy polovicátné,
èafaïik, Slov. Starozitnosti. L
4
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jako np. Hunové, Avarové, Jugrové, Bulharové, Kozafi, Plavci
cili Kumani, Pecenci atd. ve dfevnëjSi, a Öeremisi, Baâkiii,
Meëëerjàci, Ôuvaêové atd. v novëjsi dobë, o jejicháto pûvodu
i národnosti mezi ucenymi skoumately posavad toliké spoiy
se vedou. Jazyk tëchto kmenûv a nàrodûv turcinskych dëli
se sice na nëkolikero náíeci, ale tak málo od sebe rozdílnych, ze carhradsky Turek sibirskému a jenisejskému Turcínu а наорак, mluvi-Ii poznenáhla a cistë, nenesnadnë porozumëti mûze. Nábozenstvim mohamedánskym mnoho arabskych a perskych slov do turectiny pfimícháno. Lidu celedi
této asi 20 mili, se poëità.
6. Ce led' mongolská.
Neménë povëstnà v déjinách clovëcenstva, ackoli со do
poctu ménë lidnatá jest celed mongolská, obyëejnë nazvaná
tatarskou. Pravlast Mongolûv jsou krajiny okolo jezera Baikalu, ve vychodní Sibiïi, lezící; hlavní рак kmeny vlastnë tak
nazyvani Talari cili Mongoli, Burjdti, Olöti a Kalmykooé.
Vlastní Mongolové, ve skalnaté pustinë Gobi fecené a na pomezí Cíny, dëli se na mnohé jednotlivé haluze, mezi nimiÉ
Chalcha-Mongolové a j. Burjáti, jen£ Rusûm Brackoji slovou,
ай podnes jestë, jako za dnûv Cingischána v 13tém stoleti,
v okolí Baikalu kocují. Olütové, na nëkolikero vëtvi podëleni, ve stïedni Asii a Da pomezí Cíny se potloukají. Obyvající v okolí Volhy pod ruskou vládou Kalmykové teprva
okolo 1. 1662 ze vnitfni Asie píes Jaik do Evropy pfibyli.
Zpytatelé dfevnicb dëjin lidskych nebezdûvodnë se domyslejí,
íe nëkdejëi Skyikové na Cernomoíi mezi Donem a Dnëprem,
je2 Herodot osobnë poznal a dûkladnë vypsal, byli národ
této celedi mongolské (srov. §. 14). Dnesních Mongolûv jen
asi 2 mili, osob se pocítá.
Ostatní kmeny a národy plemene severského, jmenovité
Tunguzy, Kurily cili Aino, Jukagiry, Korjáky, Kamcadaly, Ja
pance, Koreany, Tybetcany , tolikéá i plemene ëinského
(Öiüany atd.), a semitického (Ëidy, Habesany, Araby, Maury
atd.), jakozto starozitnosti naëich prili§ vzdálené, zde podrobnëji vycítati pomijíme.
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Stniëny tentó pïehled dvou hlavnich piemen lidského
pokolení a jednotnych kmenûv i národúv к nim pfinálezejicích, sestaveny die resultátuv nejnovejáího skoumáni uéenych pfírodozpytcüv a jazykoznatelûv, z té pïiôiny zde polozen jest, aby hned u píistupu tohoto díla vlastni to misto,
kteréz Slované v poradí jinych lidskych kmenûv zaujímaji,
a tudy i pribuzenství jich s jinymi národy zïejmë ode vôech
spatfino byti mohlo. Aôkoli рак pfi vëci tak naramnë
tëzké, jakéz jest uréení vlastního mista jednoho kazdého národu v poïadi piemen a kmenûv lidskycb, bez nedostatkûv a
pochybenl, jakz snadno se domysüti, nikterakz byti nemûze;
v§ak nicménë pïedce na itësti váecka nejistota, kteráí v
tomto ohledu jeâtë onde i onde panuje, a cely spor, kteryi
o príbuznosti kmenové toho neb onoho národu se vede, netyká se kmene slovanského, nybrz jinych Slovanûm naskrze
nepfibuznych nàrodûv, aniz jakého vplyvu na rozhodnuti
otázky nasi, t. vylozeni starozitnosti slovanskych, miti mûze.
Так np. mezi dnesnimi Mad'ary v Uhfích o kmenovou jejich
pïibuznost jestë porád hádka jest, ano jini к Ôudûm (kamí
v pravé pravdë nálezejl), jini к Turkûm, jini к Indûm atd.
ac velmi opâcnë, je pripojuji ; tak Samojedy, Berbery atd.
rozlicni zpytatelé rozdilnë s jinymi kmeny sluéujl a rozlucuji.
Vsecko to a tomu podobné není na zàvadë otázce pred námi
lezici. O Slovanech zajisté vêickni novëjâi skoumatelé pfirody, jazykûv a dëjin lidskych, jejichz slovo v této tridé
uméni váhu má, jednomyslnë uznávají a svëdci, ze jsou lid
plemene indoevi'opejského, a tudy nejblizäi pribuzni prede
vsim Litvanûv, Nëmcûv, Celtûv cili Gallûv, Latinûv a Ëekûv,
potom Indùv, Medûv, Persanûv, Afghanûv, Kurdûv a Armenüv. Jen takoví písálkové, kterym v bídné obmezenosti obzoru jejich vëdomosti svët slovansky jeâtë vzdy neproniklou
tmou zahalen jest, neostychají se, navz dory osvëtë naäeho
vëku, kmen slovansky pofád ku plemenu mongolskému pocitati a ïec slovanskou za pribuznou tatarcinë vydávati! 11)
Nevelmi dávno jeden zucen^ch pp. recensentûv (W. Schütz) ve Vídeüsk^ch letopiaech literatary Slovany a Vindy za lid inongolského plemene
vyhlásü. W. Jahrb. d. L. 1822. Bd. 19. S. 51. J. X. Parrot veknizeUeb.
4*
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Takovéto bludy zvlàstë u nëmeckych hloubálkúv a cmarykáíúv &í podnes casto nás urázeji, z nichz mnozi o nejvzdálenëjsim nëkterém národku v Afriee anebo v Americe ku podivu ucenë vypravovati uniëji, naproti рак tomu o slavnych
sousedech svych Slovanech takorka naschvál nie nevëdi. Ale
s takovymito zarytymi nedouky potykáti se, byloby zbyteëné ;
casern svym bohdá sami zmoudfeji a spravedlivéji o nás
souditi i psáti se naucí. My zde ve píedsiní prestaneme na
té pïedbëzné zásade, jakozto podstatné a základné pravdë,
ze národy slovanské oud jsou velikého pasma národúv plemene indoevropejského, sahajícího od ostrovüv britanskych
près ouzinu thrackou aá do vychodní Indie, a zahrnujiclho .
do sebe témëï vsecky ty staré i novejsi národy, kteriá
dëjinami svymi, nábozenstvím a vzdëlanosti umëleckou i
naukovou nejvëtâi slávy a nejtrvanlivëjsiho jména ve knize
zivota lidského sobë vydobyli. Dûvodûv na to zde ani prednáseti, ani pohledávati nebudeme ; ' cely tentó spis, od zacátku az do konce, obsahem a vykladera svym, bude dûkazem této národoslovné, zde jen pfedbëznë vytcené zásady.

Liwen, Letten und Estilen 1828. 8o. ujiäfuje, ze Slované národ json orientálni a docela novy, kteryí pry teprva na konci 5ho stol., nevèdomo odkud
a jak, v Evropë se vypaïil. Nejnovíji jeden z nëmeckych publicistûv rozumováni své o obyvatelstvé Evropy zavfel témito píepamátnymi slovy :
Nicht von den Slawen, sondern von Stämmen germanischer und romanischer
Abkunft wird Europa bewohnt : jene sind nur die Eindringlinge an den öst
lichen Gränzen. (Z Turkestanu-li ci z Mongolie? êkoda ze nam toho nepovêdèl, abyehom aspon vëdèli, kde jest prava vlast a otëina naàe I) Allg.
Zeit. 1835. Ausserd. Beil. Nr. 542. Dobfef рак vime. ie opravdová velikost a sláva národu v jinych docela vëcech, nezli v pouhé pfipadné pfibuznosti kmenové, hledati se musf, aniz my proti pokrevnosti skythické,
moDgolské, cudské atd. vlastnë proto se zasazujeme, zebyehom ji za neetnou a neSfastnou pokládali, jako radëji proto, zef ona na mamu a nepravdé zalozena jest. Jsouce pïesvëdceni, 2e nizádnému Hdskému vtipu
pojitl Slovanùv ode Skythûv a jinych pûvodnë severoasiatskych kmenûv podstatnymi dûvody a s dostateenou jistotou provesti se nepodaïi, za to mame,
ze kdokoli pfedky naSe z oboru ostatnich staroevropejskych kmenûv, t. Thrakûv, Kekûv, Latinûv, Celtûv, Nëmcûv a Litvanûv, vyluëuje, ten jedním
pera tahem zmfiuje a znicuje celou nasi starou historii, na niÉ nám pfedee
nëco zálezí a zálezeti musí.
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Starobylost Slovanfi v Evropé.
1. Ú v o d.

Mnozí spisovatelé novëjsf, zvlááté jinonárodni, ve starych
déjinách Slovanûv nehrubë zbëhli, pokládali Slovany za národ docela novy, teprva v 5tém stol., ve spoleèenstvi Hunûv,
Avarûv a jinych asiatickych cizojazyënikûv v Evropë ве zjevivsí. Kteréíto jejich domnënl jakby velice bylo neprûvodné
a mylné, soudny skoumatel starozitnosti elovansk^ch, ohledne-li se v nejstarsich pramenech a památkách jednak Slovanstva samého, jednak i jinych kmenûv evropejskych, a uvááí-li vëc bezpredsudnë, vëestrannë a bedlivë, zajisté sám brzo
a dokonále sezná. К dokázani toho, 2e národové kmene slovanského jsou obyvatelé Evropy prastaïi, od nepamcti, aneboli — coi jedno jest — od pfedhistorické doby zde s
jinynii pûvodnlmi kmeny téhoí plemene, jmenovitë s celtickym; nëmeckym, litevsk^m, thrackym, ïeckym a latinskym,
sidhci, celé pfitomné pojednáni, со do resultátüv svych, poslouíiti má, ani£ moíné jest, celé to v nëm obsazené duvodûv pasmo na potvrzení této zásadni pravdy jiá zde ouplné
rozvinouti. Ponëvadz ale vëc sama predúlezitá jest, a jeji,
jakzkoli pfedbëiné a krátké, vsak predce dükladné vylozenl
nám cestu к dalsimu skoumáni otevñti musi, potfebl ovsem
jest jií na tomto mlstë aspon povëechnë o ni jednati, a nëkteré hlavni dûvody ke stvrzeni ji pïednesti.
2. Dûvody obecné.
To prede vsim jisto jest, 2e kaidy národ, ktery nyni v
Evropë bytuje, néjaké predky míti musil, a z niceho povstati
nemohl. Nejeden sice národ v obéhu tisiciletí tak dokonále
vyhynul a zmizel, áe po nëm nie vice, leda jeho jméno ve
starych dëjepisich, nepozûstalo : ale kaídy dnesni veliky ná
rod musil své pfedky ji£ ve hluboké starozitnosti miti. Dále
i to na jevë jest, íe kaídy nynëjsi pûvodni, cisty а ватоetatny kmen narodûv, jakovy np. slovansky a nëmecky jest,
také jií aspon na zacátku historické doby, t. asi pïede tïemi
tisici lety, zvlàëtnim kmenem byti musel : nebo byl-liby te
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prva pozdëji, v dobë historicky osvëtlené a známé, ze smi§eni jinych kmenûv povstal, tím samym by pfestal byti kmenem pûvodnim, cistym a samostatnym. *) Kdoby, medie, jsa
zdravého rozsudku, tvrditi smël, ze Slované nejsou kmen pûvodni a presny, jako Nëmci, Celtové, Latini, Kekové a j.,
nybrï 2e teprva т novëjâi dobë, asi po narozeni Kristovë, z
michanice jinych kmenüv se zrodili, asi tak jako dnesni Valachové ze starych Getûv a Ëimanûv? Kdoby koli tak soudil, tim samym by se v torn vyzradil, 2e dëjin starych národûv, prirozené jak tëlesné tak i mravní povahy Slovanùv
a nade väecko ryziho, samorostlého jazyka jejich naskrze
povëdom neni. Nebo, af jiz na ten cas nie nedíme o povaze
Slovanùv, jazyk slovansky, i materií i formou svou vidomy
ráz néporusené pûvodnosti na sobë nesa, jest nepïemozenym
dûvodem pûvodnosti kmenové samého národu. Mohl oväem
nëktery- stary kmen, bez utraceni jinych známek pûvodnosti
své, osvojiti sobë jazyk anebo novy, anebo cizi, jakoz np»
Ëidé ; aie tak pûvodnl, samostatny^, cisty, mluvnicky dokonaly, bohaty, na tolikero nàïeci rozvedeny jazyk, jakyi jest
slovansky, bez národu pûvodniho, samostatného, prastarého
nikteraki povstati nemohl. Hlavni a kofenni jazykové jak
evropejsti tak i asiaticti od ëasûv Herodotovych sà. po zjeveni se Slovanû v krajinách ïeckych, ilmskych a nëmeckych
v 6tém stoleti jsou zpytatelûm ïeci lidskych vice ménë známí :
nechaf se tedy kdo pokusi rozebrati Slovanëinu, ac mni-li 2e
jest, jako feëi romanské a valaská, nov^ zárod a smisenina,
tak aby z ni, po vylouceni jinorodych soucástek, nie bucTto
materii buJto formou pûvodnë slovanského nepo zûstalo. a) —
Bylif jsou tedy Slované ode starodávna zvlástni kmen v poïadi ostatnich pûvodnich kmenûv evropejsko-asiackych, pràvë
tak, jako jazyk jejich v pofadi ostatnich pûvodoich jazykûv
') Srovn. slova F. Paladcého v Monatschr. d. Gesch. d. vaterl. Musenms
in Böhmen. 1829. M. Juni etr. 488 násl.
s) Minime, aby zkousku tn vykonali znatelé jazykûv. jako np. neb. Rask,
V. Humboldt, Klaproth, a z nynéjêich Grimm, Bopp, Pott a j , nikoli рак
nëktery nevyspèly slovotepee, np. Parrot, Liebnsch, Hailing a j., nebotimto
poslednfm, v oboru jazykozpytn Tâemohoucim, ov§em vSecko, со jen za«htëji, dokázati mozné a snadné jest.
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úsudkem vâech nepïedsudnych skoumatelüv své zvlástni misto
zaujimá.
3. Dñvod z lidnatosti a prostrannos ti sidel.
Vëdomof jest, ze národy slovanské podnes nejvétáí ëastku
Evropy sidly svymi obsahují, a ze со do lidnatosti a poétu
nizádnému v této öasti zemë osedlému kmenu neustupuji.
A vsak historie nás ucí, ze pfed tisiciletim jeSté mnohem
vëtsi prostranstvi v Evropé zanjimali ; nebo témér polovice
zemi ke dneání jednotë státüv nëmeckych prinálezejicich,
jmenovitë celé severni Némecko, dale celé dneání Uhry pied
pîijitim MaJarùv, naposledy mnohé nyni od Torkûv opanované krajiny na poloostrovu thrackém, ba i v samé malé
Asii, jimi byly osazeny. Porovnáme-li známy poëet lidu slovanského za nasich casûv s poctem lidu nëmeckého, jakoito kmeniiv со do mnozstvi lidu sebe nejblizáích, nebo i jednoho i druhého
se mezi 60—70 mili, poëltà, nabudeme odtud jisté miry, mohouci nám poslouziti к ocenëni velikosti obojiho tohoto kmene
i v casich mnohem dfevnëjëich. To pfede väim z hodnovërné historie patrné a dostateënë pn\vodné jest, íe pïede
tisiciletim, t. asi 800 po Kr., kmen slovansky nëmeckému со
do prostrannosti sidel a mnohosti lidu aspoü dokonale se vyrovnal, ac jestlize ho, coz ovsem podobnëjsi, ponëkud nepfevyäoval. Postoupime-li о tri století dale, t. asi do pocátku
6ho stoleti, ve kterézto dobë Slované pod timto svym jménem
v dëjinâch Evropy znâmëjâimi se stali, tedy i zde téhoz pomëru lidnatosti obou tëchto kmenûv nebudeme moci zapirati.
Cili snad domnívati se budeme, ze jen krotci, pokoje a rolnictvi milovni, a proto ze vsech stran potlaëovani a hubeni
Slované v obëhu tëch tïi stoleti (500—800) naspëch se rozplodili a rozmnoíili, naproti рак tomu mohutn^m, násiln^m,
panováni své па sí? a dál sfastnë rozvinujicim Nëmcûm v celé
té dobë lidnatosti anebo nie anebo prachmâlo pfibylo? Takovéto domnëni by nejen proti samé, na pfirozeném bëhu
vëci zalozené, vnitïni pravdë podobnosti, nybrz i proti vyslovn^m svëdectvim tehdej§ich dëjepiscûv celilo. Spisovatelé
zajieté 6ho vëku, Jornandes a Procopius, s podivenim mluvi
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o mnozstvi národüv slovanskych, onen krajiny za Tatrami, tento
zemë na Cernomori lezicí, nescislnymi národy vindickymi, antiekymi, slovanskymi osazené byti udávajíce. Nedlouho potom vidime v samém skutku národy tyto po vâech krajinách
mezi Labem, adriatickym, aegaejskym a cernym morem rozvodnëné, a sídla jinych pfedeslych národüv jimi zaujata. Ze
рак toto tak mnobycb. a rozlehlych zemi zaujeti nebylo jen
vojenské opanování, asi jako starého Ruska od Varjahûv nebo
Moesie od Bulharûv, nybrz skutecné jich zalidnëni, toho dûkazem jest povSechné uvázáni se rolnického lidu v drzeni ornych poli a dneäni národüv slovanskych v tëch krajinách
obyváni, ty toliko vyjma, ktefiz pozdëji tu od Nëmcûv, onde
od Mad'arûv, tarn od Turkûv vypuzeni anebo konecnë vyhubeni byli. Takovéto rozvodnëni národüv slovanskych po drahné
cásti stïedni Evropy v krátkém obëhu 180 let (asi 460—638),
nebylo mozné bez nesmirné a v historii národüv témëf bezpfikladné lidnatosti kmene slovanského. Tim spûsobem proslakovavëe nâlezitë a zfejmë mnozství národñv slovanskych
a lidnatost tohoto kmene az do poëàtku 6ho stoleti po Kr.,
proc bychom, stojíce na tak pevném a §irokém základu, i
dále pokrociti nesmëli? Proc by se nám zdáti mëlo nepodobnym, ze jiz nejen v dobë okolo narození Kristova, ale i
ve mnohem dfevnëjëi, pûvodni a mnoholidny tento prakmen
pràvë tak mezi jinymi kmeny evropejskymi se vyznaöoval,
jako v 6tém stoleti po narození Kristovë ! Proë bychom za
pravé pokládati nesmëli, ze ji& tehdáz na zpûsob jinych pûvodnlch a lidnatych kmenûv ewopejskych siroko a daleko
rozlehlé krajiny sldly svymi zaujímal a v nich bytoval? Zajisté со o Némcích tohoto vëku plati, i o Slovanech, chceme-li
spravedlivë souditi, pripustiti se musí. Jak veliké prostranství
zemí ve dneânim Nëmecku, v Nizozemích, v Dánsku, ve Skandinavsku a na ostrovech prílezicich národy nëmecké, jejichá
stará historie pro vojny s Ëimany svëtlejsi jest, okolo naro
zení Kristova zaujimaly, dostateënë vi se : o kmenu slovanském, jehoz díevní historie pro zvláátní pïiciny mnohem temnëjài jest, rovn^m právem téze veliké rozâiïenosti domyëleti
ее lze. — Byl tedy kmen slovansky^, jinâë nelze rozumovati,
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jiz V nejstaráí historické dobë, a jmenovité jii drahnë pfed
narozenim Kristovym, kmen pûvodnf, veliky, lidnaty, a nëkde
obsírná sidla zaujimati musil.
4. Ohled na svëdectvi recká a flmski.
Proti tomu se obyëejnë namitá, ze nám o té takové starobylosti Slovanùv souvëkà historie zádného svëdectvi nepodává.
Ëeckà a latinská, aspon pod tímto jménem, jakz se nám posavad zdálo, ovêem anebo tuze málo, anebo zhola nie ; s
vëak i zde, aby z nedorozumëni omyl nevzesel, dobïe se na
pozoru miti sluái. Pfede vêim ani fecká ani latinská historie
neobsahuje ouplného vypsání dëjin vèech zemë této nàrodûv
a kmenûv, ano odjinud dostateenë vi se, ze nejeden národ
ode starodávna v Evropë, zvlàstë v severní a západni její
ëâstce, ob^val, o jehozto déjinách jak íecká tak i latinská
historie docela mlëi. Dále i to nemozné není, íe praotcové
Slovanùv nëkdejsim Ëekûm a Ëimanûm známi byli, jenom
pod jinym starsim, nikoli vsak pod nynëjâim jménem; nebo
jména národúv, jakoz i národové sami, v prodlouzeném casu
doma i v cizinë mnohym promënàm podléhaji, jiná zacházeji,
jiná vznikají, jakz to z historie dokonale vi se. Naposledy,
pfipustime-li pûvodnost, velikost a lidnatost kmene slovanského v 5tém a 6tém stol., jakz toho s dobrou rozvahou a
pïi zdravém soudu nikdo zapirati nemùze, nelze nám jinác
rozumovati, nez ze Slované naäi anebo v 6tém stol. najednon
z niceho povstali, anebo ze vnitfni Asie nenadále a valnë do •
Evropy pfirazili, anebo jiz odedávna zde v Evropë, Ëekûm
a Ëimanûm bud" -docela neznámí, bud aspon pod jin^mi staréími jmény zahaleni, sidlili a bytovali. První jednak samo
v sobé, jednak proto neni mozné, zeby tudy pûvodnost kmene
slovanského préstala, a národy к nëmu pfinálezející by za
nov^ zárod, posly ze smësice jinych starsich, jminy byti
musily, cemuz, jak jiz napovèdino, veákera lidu toho i jazyka
jeho povaha se pfiëi. Nezbyvá tedy nie, nez anebo pokládati Slovany za pristëhovance z Asie, na zpûsob Hunûv, Avarûv, Kozarùv, Bulharûv a j., anebo je uznati za starodávni
«byvatele Evropy.
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5. Dûvod % mlôeni star^ch о pïiohodu Slovanstva.
Domnënka, zeby Slované ve spoleënosti Hunûv, Avarûv a jinych stëhovancûv teprva v 4téin anebo v 5tém stoî.
z horejsi Asie do Evropy byli vtrhli, vàlëi s nepfemozenymi
závadami, a po nepfedsudném, ostrém rozpytu sama od sebe
v nivec se rozpadá. Spisovatelé recti a rimátí, podavêi nám
nejdïevnëjsi zprávy o Slovanech na pocátku 6ho stol. na
pomezi nëkdejsfho ïimského, tu dobu ïeckého cisafstvi naléhajicích, jmenovitë Jornandes, Procopius. Agathias, Menander,
Jan z Biclaru, Mauricius, Theophylactus a j., ani jen nejmenäi
zmínky o tom neciní, odkud ti lidé vyili? kde byla starodávnf
jejich sídla? z kterého pocházeli rodu a plemene? nybrí
naopak mluvi o nich pofád со o národu pováechné známéro.
Dülezitych tëchto obzvláátností pri zádném jiném v nové zjeveném anebo posud neznámém tïebas nepatrném národu nejen
mlcenim nepomljeno, ale nadto s velikou pilnosti pûvodu a
pojiti jeho slakováno v tëch nejvzdâlenëjsich stranách Skandinavie, v Kaukasn, ba i v samych neznámych krajinácb
severní Asie. Toto zamlceni pïichodu Slovanùv z Asie u
spisovatelûv 6ho stol. zajisté nepoálo maní a náhodou, n^bri
dûkazem jest, ze za jejich vëku Slované vûbec pokládáni za
národ domáci, od starodávna v Evropë osedly, nikoli рак
novy, cizi, teprva v té dobë z Asie pfibyly.
6. Dûvod z kmenové povahy pozdëjâich pïistëhovalcû v.
К této bezpflkladné mlcelivosti souvëkych letopiscùv
о tom domnëlém pïitazeni Slovanùv z Asie pristupuje i jin^
neménë vázny dûvod. Véickni ti národové, со jich koli pod
rozliënymi jmény Hunûv, Sabirûv, Avarûv, Bulharûv, Kozarûvr
Matfarûv, Peëencûv, Plavcûv ciliKumanûv atd, od 4ho az d»
12ho stol., butFto z vnitfni Asie, budie z velikého pohofi
Uralského, se vyrojilo, a Evropu na zpûsob hladovych kobylek pfikvacilo, pïinâlezi, die souhlasného ùsudku nejëelnëjéich
zpytatelûv dëjin a jazykûv lidskych, ku plemeni severskému,
a jmenovitë к celedi jeho mongolské, turecké a cudské, nikoli
рак к indoevropejskému. Neni pïikladu, aby i jen jedinky
národ plemene indoevropejskébo v této pozdni dobë, t. v ôtém
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stol. po Kristu, z Asie do Evropy byl se pfistëhoval; jmenovitë рак váecky az posavad známé evropejskó kmeny téhoi
plemene, t. thracky, ïecky, latinsky, celticky, cimbricky,
nëraecky a litevsky, v dotëené dobë jiz zde obyvaly, a na
opak ze kmenûv asiackyah téhoï plemene ani jeden v témie
ëasu prvotnich svych sidel neopustil. Vimef рак s dokonalon
jistotou, ze kmen slovansky jest oddíl velikého plemene indoevropejského, nemajíci zádnych pokrevnlch svazkûv s kmeny
plemene severského, к nëmuz onino pïistëhovanci stïedniho
vëku nálezeji. Mûzeme tedy smële tvrditi, íe pfíáel-li kdy
tentó kmen z Asie do Evropy, musilo se to státi v onom
nevystihlém §eru prastarych a nepamëtnych casûv, ve kterém
ostatni kmenové plemene indoevropejského, áifíce se pofád
dál a dál od vychodu na zapad, pomalu celou téméf Evropu,
vyjma nëkteré její nejzadnëjâi konëiny, celedmi a rodinami
svymi zalidnili. К vire podobno jest, íe kmen slovansky,
jakoz jej pozdëji n prostfed jinych pribuznych kmenûv, jmenovitë thrackého a nëmeckého, osazeny nacházime, tak jiz i
za starodávna, povsechnë mluvë, tatáz sidla mël, a tudy ani
drive nëmeckych, ani pozdëji thrackych národú v Evropë se
nerozhostil.
7. Dûvod z povahy moïn^ch pïichodisf.
A vsak by se jestë vzdy smysliti mohlo, ze jestli ne
v dobë hunského stëhovâni, pro nahoïe vyloáené pHeiny, tedy
predce nëkolikero vëkûv drive, Slované od asiacké polovice
svého plemene se odloucili a z Asie do Evropy priputovali,
ëimby se ponëkud vysvëtlilo, proc nizadné zmínky u starych
dëjepiscûv ani o jejich dëjinâch ve vnitïni Asii, ani o jejich
tazeni do Evropy nenalezáme. Domnëni to, na prvni pohled
nenepodobné, pfi bedlivejsím zpytováni tratí vsecku cenu a
platnost. Slované od casûv nám vëdomych s niíádné jinê
strany lec od vychodu, branou bud! kaukaskou bud! uralskou,
do pozdëjsich svych sidel pfiputovati nemohli. Jiz рак vime,
ze od 6ho stol. pf. Kr. celá ta strana, kdei se Evropa s Asii
styká, jinoplemennymi, jmenovitë skythickymi národy osazena
byla, pïes které zâdnému velikému a mohutnému kmenu
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nebylo mozné vlámati ве do Evropy bez náramného jejiho
ztïeseni a bez povzbuzeni zvlástnt pozornosti vëech staroevropejskych kmenûv. Mnohé osady fecké na ëerném mofi a
Maeotu, vedoucí kupecky obchod daleko na vychod i pûlnoc,
byly svëdkové vselikych tamëjsich pïihod a promën. Tytéz
Massagety, Skythy a Sarmaty, kteri za casu Herodota i vyprav
Alexandra Vel. obyvali u kaspického more, Kaukasu a Maeotu,
nalezli a poznali zde i mnohem pozdëjsi spisovatelé, Diodorus
Siculus, Mela, Strabo, Plinius a j. Pokavád tito mohutni národové zaujimali vsecka ta prostranství, az potud zádny jiny
kmen bez branné moci a hrmotnych válek nemohl se prodrati z Asie do Evropy. Stehováni tak lidnatého národu,
jakyz die vsi podobnosti byl staroslovansky, musiloby se bylo
diti anebo pojednou, v jednom ohromném roji, anebo po rûznu
a v jednotlivych zástupich. V prvni pHpadnosti vyprava
taková by rovnë byla hluënà a hrozná, jako vypravy Hunûv
pod správou Balambera v 4tém anebo Tatarùv pod správou
Batuchana v 13tém stol., a krvavych nàsledkûv jejich by
celá tehdejáí Evropa jistotnë byla pocítila. V drahé pfipadnosti by tëzké bylo, nerci-li nemozné, rozptylenym jednotlivym
plukûm a pokolením prodrati se mocí pies toliké âiky jinoplemennych nârodûv, uhoditi na dñve vyslé své bratry, najiti
vedlé nich hotová pro sebe sldla3), a spojiti se s nimi v jeden
kmenovy celek.
8. Dûvod z povahy jazyka slovanskéh;o.
Jestlize tedy Slované jakoz v oné pozdëjsi, tak i v této
starsi historické dobë, nebo o jiné dfevnéjâi zde jednati neminime, ani moei a vâlecnë, ani kradmo a pokoutnë z Asie do
Evropy pïesidliti se nemohli, nálezí je drzeti za starodávni
obyvatele této cásti zemë, tím vice, ze domnëni tohoto i jinymi
3) Pravdivá jest v^povëi J. Lelewela : „Так wielky i üczny naród, jak
efowianski, nieprzychodzi, tylko na miejscu wzrasta. Jego tedy przyjscie
slusznie do czasów blizkich arki Noego odniesc mozna." Dzieje Polski
1830. str. 14. A nëco niï : „Owöz przed 2000 lat, i wiçcéj daleko, mieBzkat pomiçdzy wspomnionemi rzekami (t. Odrou, Vision, Némnem, Buhem,
Pripeti, Dnéprem, Dnestrem, Dunajem>, naród ten sam, który i dot^d mieszka, którego dzis jeszcze slowiaiískim nazywajq. Naród bardzo liczny,
tylko w cale inne nazwiska nosit atd." Тзтге str. 29.
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mnohymi, neménë podstatnymi a ráznymi düvody dotvrditi
Ize. К takovymto dûvodûm pfinálezi pfede vëim blízká pflbuznost jazyka slovanského s jazyky jinych kmenûv téhoz
indoevropejského plemene, ode starodávna v Evropë osedlych,
jmenovitë s feckym, latinskym, nëmeckym a litevskym. Nalézají se sice slova pfíbuzná slovanskym i v jazycich kmenûv
asiackych téhoz plemene, jmenovitë v sanskritském, medském,
perském, armenském atd., aie pïilià po fídku a jen zdaleka
sobé podobná; jeäto naproti tomu pûvodni a kofenná elova
feci slovanské, ïecké, latinské, nëmecké a litevské az ka
podivu se srovnávaji. Cely jazyka slovanského kroj a grammaticky sklad jest mnohem blizsi kroje a skladn ostatnlch jazy kûv evropejskych, nezli asiatickych téhoi plemene, jakz kaidy
nenesnadnë sezná, kdokoli je v tom ohledu pozornë a bezpfedsudnë mezi sebou porovná. Tvofení, odvození a skládání
slov, skloüování jmen statnych, stupñováni pridavnych, ëasovánl sloves, skladna, zvlààtë porovnají-li se starài formy slo
vanské se staráími ïeck^mi, latinskymi, nëmeckymi a litevskymi, tak jsou ve vsech tëchto paterych ïecech evropejskych
veskrze sobë podobné a shodné, ze nelze v nich nepoznati
tolikerych sester, dcer jedné pramatefe, podëlivâich se teprva
pozdëji, zde v Evropë, о své«dëdictvi, jazyk spolecny, v nepamëtném stëhôvànl z Asie sebou pfineseuy. Znamenitá tato
pfibuznost hlavních jazykûv evropejskych zavdala pfilezitost
nëkterym pïilis kvapnym mluvozpytcûm, aby hned, jako Dankovsky, reckou, hned, jako Solaric, latinskou, hned zase, jako
Thunmann a j., litevskou feë za odrod slovanciny, anebo, jako
nëktefi cizozemci, naopak slovanëinu za odrod nëkteré z onëch
ctverych, ováem neprâvë a nerozsudnë, vydávali, majíce za
pficinou odvarováni bludu na vysái hlediáté vystoupiti a váecky
tyto feëi jen jako dcery anebo vnucky jedné neznámé pramatere povazovati. Kter^chzto domnénka, ackoli na omylu
zalozena jest, vsak vzdy o rázném a znatném pfíbuzenství
dotëenych jazykû vymluvné svëdectvi vydává, jakovéhoá pribuzenstvi v té mife mezi slovancinon a jazyky asiackymi
znamenati není, na dûkaz, ze ona zde v Evropë, vedlé íectiny,
latiny, nëmëiny a litevciny, samostatnë, ac ne bez vzájem
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ného vplyvu s tëmito, se utvorila, a ze tudy i národ slovansky
V této cástce zemë aspon tak jest stary, jako ïecky, latinsky
a nëmecky.
9. Dùvod z vzájemného pïejimâni slov slovansk^ch,
celtio k^ch atd.
Svëdectvi toto jazyka о souvëkoati kmene slovanského
s pïibuznymi jema kmeny v Evropë vztahuje se ovsem na
nejstarsl dobu. A vsak i v jiném jestë ohledu jazyk nás
patrné ZDámky toho na sobë nese, ze národ náá mnohem
dïive, nezli ve 4tém anebo v 5tém stol., v tëchto slranách,
kdez jej potom nalezáme, se osadil, g jinymi staroevropejskyminárody, a sice, mimo jiz jmenované, s Celty cili Vlachy
a s Finny cili Öudy sousedil, od nich v dlouhotrvanlivém a
mnohonásobném obcování mravy, obyceje, obfady, povëry, zákony, jména osobni a jednotlivá slova do své reci prijimal,
a tolikéz i jim na vzájem vseho toho ze svého domáciho
sadu v nemalém poëtu propoustël, jaká o torn z pilného porovnání starozitností a ïeci tëchto dotëenych národüv pfesvëdciti se lze. Jazyk nás, oupravny-a bohaty, i v tomto ohledu
nejprednëjëim a nejbodnovërnëjsim jest svëdkem. SluSif v§ak
zde dobfe rozeznati kmenovou feci slovanské s jinymi pHbuznost, о niï nahoFe mluveno, a postrannl neboli pïipadnou,
kterouí tuto minime. Ona po celém skladu ïeci rozlitá soudnému skonmateli vëudy jasnë se vyskytá ; tato, ukryta jsouc
v jednotlivych slovich, nadto obycejnë jiz mnohonâsobnë prejinacenych a zakrsalycb, к dokonalému vyèetïeni ji nevâedni
známosti dfevních i novëjsich jazykûv evropejskych íádá.
Pilné srovnáni jazyka slovanského s jinymi evropejskymi,
jmenovitë s celtickym, nëmeckym, litevskym atd. mûze a
musí nás о torn pïesvëdëiti, ze v nejstarsi slovanëinë nemálo
slov z tëchto tecü jmenovan^ch jazykûv, a naopak v nich ze
slovanëiny se nalezá. Aëkoli рак na jevë jest, áe takovéto
vzájemné zosobováni slov mezi tëmi národy i pozdëji t. po
4tém a 5tém stol., misto miti mohlo a skutecnë mëlo, nicménë predce o vâechnëch sem nálezejicích pïikladech toho
tvrditi nelze. Так np. slova celtická, nalézajíci se ve slo
vanëinë, jako obr (ambro), skála, bànë, pavéza, chotár, brzda,
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tyn atd. (§ 17. è. 12) jistotnë mnohem drive, neili v 5tém .
a 6tém stol., do ni se dostati musila, jelikoi v této pozdui
dobë, po vyhynuti dfevnich Celtüv, na rozhrani evëta slovanského, ba témëï v celé Evropë, jii íádného ëistym a pravym
celtickym jazykem mluvícího národu vice nestávalo. Jeàtë
jasnëjSi vëc jest со do gothickych slov ve slovanëinë a slovanskych v gothiëinë se vyskytajícich jako np. got. aúeahriggs (inauris) cyr. userçz , got. aúrtigards (hortns) cyr.
vr'tograd, got kaldiggs (puteus) cyr. kladgz rus. kolodjaz,
got. ganisan (sanari) cyr. gonznô, got. b^ka (liber) cyr. buky,
got. farjan (ire) cyr. varati, got. garazds (disertus, od razda
loquela) cyr. gorazd, got. Staigs (platea) cyr. st'gna, got.
skauts (fimbria) cyr. a srb. skut atd., a naopak slv. dl'g (debitum) got. dulgs, slv. plçsati pol. pl%saé (saltare) got. plinsjan,
slv. st'klo srb. staklo (vitrum) got. stikls, slv. íupan (do
minus) got. siponeis (domicellus), Slv. kuzlo (praestigia) got.
skôhsl, slv. dërka, dirka (foramellum) got. thairkô, slv. djel
(pars) got. dails, slv. chljeb (panis) got hlaibs, slv. trus
(ruina, teiTae motus) got. drus atd. (§ 18. ë. 7.) Ponëvadz
slovanská tato slova jii v Ulfilovë gothickém pïeloieni bibli,
shotoveném okolo r. 350, se ëtou, patrné jest, íe mnohem
drive, nezli v 5tém stol., ode Slovanûv ke Gothûm pïejiti
musila, coz nikde jinde, nez anebo na baltickém pomori,
anebo na euxinském, v okoli Dacié, státi se nemohlo, nebo
Crothové vnë Evropy nikdy neobyvali. Zjevné tedy jest, ze
Slované jiz pfed 4tym stol. s Gothy v Evropë sousedili, aniz
рак teprva s Hnny a Avary do ni pribyti mohli. Totéz о
slovanskych slovich v jinych staronëmeckych nàïecich, jmenovitë ve skandinavském a anglosaském, tolikéz v litevském
a cudském jazyku zobycejnëlych prüvodue dokázati by se
mohlo, kdyby nebylo slusné pïicinou krátkosti tobo к jinému
pïihodnëjsimu mietu poodloziti. A zase jsouf slova staronëmeckà, litevská a cudská, uzívaná ve v§ech témëï slovan
skych nárecich, na dûkaz, ze jiz mnohem drive, nezli po
rozptylení Slovanûv mezi 460 — 638 po Evropë, od tëchto
pïijata byla, sic jinak neni mozné, aby tak byla zevseobecnëla. (§ 14. ë. 8. § 18. ë. 9. § 31. 6. 1.)
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10. Pûvod z jmen caro dnich.

Mezi dûkazy prastarého tovaryástvi Slovanûv s jinymi
staroevropejskymi kmeny, váíenymi z pïebohaté studnice jazyka naáeho, nepoelední misto vykázati slusí nëkterym historicky dûlezitym slovûm v jazyku naáem zachovanym, jmenonovitë рак jmenûm národním Povsechnë vëdomot jest, ze
z obecnich jmen povstávají jména vlastni, jako np. z obyvatelùv poli, lesûv a pfimoïi povstali Polané, Drevané a Pomofanéj ale i naopak jména vlastni v prodleném casu nejednou
v obecni se proméñuji, jako np. cikán u Slovâkûv podnes jiz.
znamená lháíe, grk (ïek) u Srbûv kramâïe atd. Zvlásté рак
znamenati lze, ze jakoz názvisko podrobeného lida vitëzitelûm pozdëji zaëasté otroka, tak naopak násilného podmanitele
jméno pokoïenym nejobyëejnëji obra, loupeznika atd. vyznamenává 4). Na potvrzeni a vysvëtleni toho nepotfebi zde mnozstvi cizich pïikladûv shledávati; dosti budté pripomenouti Helofy (mancipia) u Spartanûv, Teifaly (servi) v krajinë Poitou,
Sklavy a Slavy (mancipia) u Ëekûv a Novolatinûv, Huny
(gigantes), Vuëky a Valahy (servi, rustici) a Staronëmcûv,
Vily a Vileny (servi, ancillae) u Anglosasûv atd., kterázto
vsecka slova poála od národnich jmen Helotûv, Teifalûv, Slo
vanûv, Hunûv, VIckûv a Vlachûv. Domácí nás" jazyk hojny
pocet takovych historickych jmen, .bucTto v pûvodnim a vlastnim, budto v pfejinaëeném smysln, jestë az podces v sobë
zavírá. Sem mimo jiná prinálezeji jména a slova Vlacb, Nëmec, Eakousy, Krkonose, Slezy, obr, vitëz, spolin cili ispolin,
Soták, skomracb, sebr atd. Jménem VlacM vyznacovali Slované lidi kmene celtického, zároven Nëmcûm, u nichz oni
valah, vëalh, valr atd. slouli. Prenesení jména Viachûv na
Latiny, jakozto národ vlastnë za Vlachy obyvajici, dûkazem
jest, Èef Slované naéi poznali Celty jií tu dobu, kdyz tito
hofejsi Italii drzeli. Podobnë a za tovâ pïicinou nazvali npLotySi celou nynëjsi Eus Kreevy, vedlé Krivicûv, sedieich
-<) J. Grimm Deutsche Rechtsalterthümer. Gotting. 1828. 8o. str.
F. J. Motte Untersuch, zur Gesch. der deutsch. Heldensage. 4i
Leipz. 1836. 8°. Btr, 86. §. 79.
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mezi nimi a ostatnimi uárody na Rusi, dfevní Oudové celé
Skandinavsko Ruotsy, vedlé pomorskych Ruoteûv obyvajlcicb
druhdy V Ruotslagu, Ôuchonci ve Finlandu celé Estony a Livony Vironmaa, vedlé Virûv, pokrajnich druhdy obyvatelûv
Estonska5) atd. (§ 17.) Slovo Nëmec zdá se s národnim
jménem Nemetûv, jez Caesar, Tacitus a j. pfipominaji, stejného pñvodu byti. (§ 18. ë. 10.) Názviska vytcenych od Ptolemaea dfevnich národkñv Rakatû v podneànich Rakoueich
(§ 31. ë. 1.) a Korkontû v podnesnich Krkonosich (§ 22.
c. 2.) u nizadného jiného národu, jediné u Slovanâv, ëistë se
nezachovala, na potvrzení toho, 2e Slované v oné díevni dobé
bytem svym tëchto konëin dalecí nebyli. Totéz i o jménu
Siez, Slezák, poslém od nékdejáich Silingüv, obyvavSlch na
rece Sleza bllze hory Sobotky (Zobtenberg), a jiz na pocátku
4ho stol. odtud sVandaly se vystéhovaváích Cr. 333 jiz vPannonii, 407 v Gallii je nacházime, kdeí i zahynuli), rozumëti
se musí. (§ 18. ë. 5.) Slovce obr, pol. olbrzym, stpol. obrzym
(ambro, gigas) rovnymprávem od celtickych Ombronü, v 3tím
stol. pf. Кг. v jedné odnoíi své ai za Boji, na dnesní fece
Obre v Poznansku, osedl^cb, jako od Avarûv, odvozovati se
múáe. (§ 17. ë. 8.) Tolikéz i nase vitëz (héros, victor) se
jménem mohutnych VitiDgùv na pomoïi baltickém, jiz od
Trebellia, Sidonia, Aurelia Victora a j. pfipominanych, pràvë
tak se poji, jako nase penlz cyr. pjençz, pol. pieni^dz se
stnëm. pfeninc, knëz cyr. knçz se stnëm. kuninc, got. kuniggs,
mosaz s nëm. messine atd. (§ 18. ë. 8.) Namitající se v cyrillském pïeloienl bibli slovce spolin anebo s obvyklou rusinskou pïedsuvkou ispolin (gigas) pollo vlastnë od jména mohutného nëkdy národu na Donu a Cernomoff Spali ë. Spalei,
о nëmz u Plinia a Jornanda se cte. (§ 15. ë. 2.) Podobnë
cyr. end ë. Scud (gigas) s názviskem Ôudûv cili Finnûv (§ 14.
ë. 8.), a srb. tûrî (alienígena), rus. enzij, slk. a stees. cuzi se
stnëm. a litv. jménem Nëmcuv Thiuda, Tauta, spfiznëno jest.
(§ 18. ë. 10.) £e jméno dneánich Sotâkû v hoïejsich Uhrich
pocházi od nëkdejsich Satagûv, kteïii se jiz v polovici 5ho
5) A. J. Sjögren Ueb. Wohnsitze der JämeD, v Mém. de l'Acad. VI.
Ser. T. I. p. 305—306.
Safaríb, Slov. Starozitnostl. I.
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stol. V tëch stranách kladou, nelze pochybovati (§ 11. c. 10.)
Nékdejsi Seaman, národ loupeznicky, v 5tém a 6tém stol. na
dolejsim Dunaji zlopovëstny^ vznik a pûvod dali slv. skomrach,
rus. skomoroch (sannio, nebulo), a spojenci Hunûv Sabin öili
Seberi, oboje zajisté forma se cte, potomnë od Bulharûv a
Slovanû ve sluiebnost podrobeni, slv. sebr (servus, plebejus),
kteréhozto slova ve starosrbskfch zákonech a jinde zhusta se
uzívá. (§ ]5. c. 3. 6.) Takovéto a tëm podobné pïiklady,
jichi mnohem vice, nezli zde uvoditi Ize, pied rukama jest,
nejsou-li svëtlym a dostatecnyra toho dûvodem, ze národ ten,
vjehoz feci tato historická, na dile staroevropejská jména se
zachovala, nemohl teprva v 5tém stol. z neznámych pustin
vnitfni Asie pïibyti, n^brz jiz ode starodávna zde v Evropé,
a sice v sousedstvi Celtûv a Nëmcûv, ob^vati musel?6)
e) Co zde leda zbëïnè a nëkolika slovy o proméüovánf jmen vlastnich
v obecná podotceno, to v prodlouzení díla naêeho siriiho rozvinutí a potvrzenl nalezne : pilnejsi zajisté vysetïovâni premnoho jinyeh sem nálezitych
pfíkladüv na jevo vynese. Zdef jen nékteré je§té к nahore uvedenym pfipojeny budte. Z bibli víme, ze pozûstali v horách praobyvatelé Kanaanáti,
Enakim a Eefaim,. slouli pozdëjâîm Zidûm obrové. (5 Mojz. 2, 10. 11.
20. 21. Jos. 11, 21 sld.) U Ëekûv axv&cuva (fámula) u Aristophanesa, t.
Skythynë. axie-rfi (barbaras) Coloss. 3,11;
(serva) u Aristophanesa
die Svidasa, t. Thrakynë: z«ç (miles stipendiant) t. Karsky, obyvatel
ostrova Kara (porovnej Davus a Geta jména sluhû v pozdëjSi komoedii
ïecké § 11. с. 8.) ü Némcüv stnèm. hüne (gigas) od Hunûv; ags. ent,
mn. é. entas (gigas), stném. ent, enz, t. Anta, Slovenin (§ 25. c. 7.); skan,
âs (semideus, beros), podlë Grimma jedno a téï s hetruskym aesares, aesi,
podlé mébo domnëni spiàe od národnfho jména Asi, t. Alane (§ 16. б. 10 );
skan. vanr, mn. 6. vanir (genius), t. Vendové, Vindové (§ 8. c. 11.) ; skan.
thurs (gigas), kteréi slovo Grimm od Tyrrhenûv odvozuje, já s Thursy,
národem severnim, pojim (§ 20. c. 6); skan. iötunn mn. ë. iötnar, iotr mn.
è. ibtar (gigas) od Jutûv cili Jetûv, kmene ëudskëho (§ 14. 6. 8.) ; skan. trœll
(servus) srovnává Grimm s xçàU.ui (miles stipendiants s. servus Thracicus) ;
a snad i slûvko sïlat. litus, letus, latus (servus, colonus), frans, steas. fris,
lit, stsas. lat. stnèm. laz, souvisí se jmenem Litvanûv a Lotysuv (§ 19. c. 6.)
U Litvanûv milzins, milzmis, milzinas (gigas), u Lotysuv milzis, milzenis,
milzu vire, jest vlastnë jméno nèkdejsiho slovanského národu Milôané, Miléené (§ 44. 6. 10.); stsrb. neropch (rusticus) pocházi od Neropsûv, obyvatelûv nèkdejâi Paeonie cili jtëniho Srbska (§ 20. c. 4); srb. kursar, gursar, gusar (pirata, latro), vlas. corsaro, snad od Chorearûv, národu asiatského.
Stras, smrd (rusticus), mordanica (servitus), porovnati dluzno se jménem
národu Mordva, Mordvin (koïen obojiho pers. merd, t. clovëk, muï); rus.
Kazak poälo od Kaeachuv с. Kasogûv, jinàë öerkesüv с. Zychüv (Turkûm
kazak znamená jiz loupeíníka); a védomoí,ze kresfanin, t. kfesfan, v Rusku
od tatarské doby podnes znamená tolik со chlap (o kresfanech uzivá se cyrillská
forma cliristijanin). U Drevanû v Polabi, dHve vyhynuti jich, slovo nemtjejnka (t. Nëmkynë) znamenalo slecnu, a nemec (t. Nëmec) mladého pána,
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11. Dûvod ze jmenosobnich.
Neménë váfcné v tomto ohledu jsou resultáty, jichi z pilného porovnání staroslovanskych naêich osobnich jmen se
jmény u jinych pïibuznych kmenûv evropejskych, zvIâStë celtiekého a nëmeckého, uzívanymi nabyváme. Obecné zajisté a
starodávní u dotcenych kmenûv uzlvání osobnich jmen, bud*
dokonále stejnych, bud" aspon die rovné obdoby tvofenycb,
nematnym jest dûkazem nëkdejâiho jejich sousedëni a spolecného, v miru i nemíru, obcováni. Kdo о torn ouplnëjéiho
pïesvëdceni nabyti zádá, tomu bud v samych historickych pra
menech, bucT aspoü ve sbírkách prastarych osobnich jmen
tëchto kmenûv, jakychï hojnost mame, pilnëji se poohlédnouti
dMno: ouëel ná§ podrobného skoumáni vëci na snadë postavené nepohledává. Proëez zde jen nëkolika málo pïiklady
vypovëdi evé potvrdime. Nejstarsi nëmeckà a na dile i celtieká jména, vyskytajicí se jiá u ïeckych a ïimskych spisovatelûv, jsou slozena se slovy -gard, -hart, -gast, -man, mâr,
с. -mêr, -rêds ë. -rät, -váida, -vidr a -vit, s nimií staroslovanská na -hrad' c. -hrd, -host, -man, -mèr ë. mir, -rad, -vlad,
-vid a -vit se koncujicí dokonále souhlasí. Porovnejme np.
jména stnëm. Deganhart, Eburhart, Engilhart, Meginhart, Reginhart, skan. i. Hrimgerdr, Valgerdr, Thorgerdr, stnëm. í.
Adalgart, Hildigart, Irmingart, Madalgart atd. a stslv. Boljehrd,
Podhrd, Radhrd, Sobëhrd, VSehrd, Poligrad, Radigrad atd.;
stnëm. Alpigast, Arpigast, Hadugast, Halidegast, Liudigast,
Nevogast, Potogast, Saligast, Visogast atd. a stslv. Boljehost,
Budihost, Celihost, Dobrohost, Domahost, Chotëhost, Lutohost,
Pirohost, Radohost, Velehost, Vitohost atd. ; stnëm. Charlman,
panácka. U Slováküv, Moravanñv, Starosrbüv a jinych Slovanû vyraz Vlach,
Valach uzivá se misto pastyF, ovéák l§ 11. ё. 5. § 17. è. 2.) Národni ¡méno
Velet obráceno u Eusûv na Volot (gigas!, u Némcûv na Vilt (totéz § 44.
è. 3.) Âlbanské charput (barbaras, peregrinus) snad vzato od Chorvatùv
dalmatskych, ve stíedovftku poyéstnych loupeznikuv morskych. Známof, ie
innozf slovo kacií od Kazarûv, с. Kozarûv, hnusnymi iidovskomohamedansltymi obïady zprznënych, odvozaji (jini oviem jinak) ; neí kdo nàm vykáze
pûvod a pramen slov, jakàï jsou v jazyku nasem np. rus. koldan (mendicus, sror. mad. koldús, národ Coldea u Jornanda), stêes. goledbati se (superbire, srov. Goljad, Goljadin, § 19. Í. 5.), slv. ljudi (hommes, srov. Ljody,
Ludí, Lundi, vëtev cudskáj atd.
5*
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Dioman, Engilman, Heriman, Marchman, Salaman, Sigiman,
Waldman atd. a stslv. Bezman, Dragoman, Krman. Lubman,
Lutoman, Radman, Spitiman, Venceman, Vukman atd. ; stnëm.
Britomar, Chnodomar, Danchmar, Dietmar, Godomar, Gundomar, Reginmar, Suomar, ' Vadomar, Cattumer, Chariomer,
Filimer, Gibimer, Inguiomer, Richomer, Walemer, Markomir,
Segimir, Ueromir, Valemir atd. a stslv. Branimir, Budimir,
Cestimir, Drahomir, Dobromir, Godemir, Chotimir, Chvalimir,
Jaromir, Klonimir, Krasimir, Lubomir, Lutomir, Mezimir, Mojmir, Momir, Muntimir, Nedamir, Pretimir, Radomir, Ratimir,
Spitimir, Stroimir, Tatomir, Tolimir, Trpimir, Velimir, Vitimir , Vladimir , Vlastimir , Volimir , Zvonimir atd. ; stnëm.
Chunirât, Dancharât, Epurrat, Helfrat, Hugirat, Kundrat, Wielrat, ags. Alfred, Ädhelred, skan. Thackradr atd. a stslv. Ctirad, Domarad, Lutorad, Mezirad, Milorad, Mokurad, Mstirad,
Naëerad, Nerad, Obrad, Otrad, Pacerad, Podirad, Samorad,
Sobërad, Vacerad, Vserad, Zderad, Zdirad atd. nëkdy i Domarat, Lutorat atd. ; stnëm. Adelvald, Ariovald, Cariovald, Catnvald, Chodovald, Gundovald, Hildevald, Modovald, Raginvald an. Arioald, Ansoald, Bertoald, Chadoald, Dructoald, Ermenoald, Grimoald, Magnoald, Radoald, Ragnoald, Richoald, ags.
Osveald atd. a stslv. Dobrovlad, Duchovlad, Duáevlad, Horovlad, Imivlad, Mnohovlad, Povlad, Pfevlad, Samovlad, Vsevlad atd.; skan. Folkvidr, Arnvidr atd. a stslv. Ljutovid, Malovid, Pustovid, Snovid atd. a opët got. Vidicula, Viderik,
Vidimir, a stslv. Vid, Vida z., Vidác, Vidák, Vidin, Vidoje,
Viduë, Vidimir, Vidoslav atd. ; stnëm. Liudewit, Liutewit, Liutwit, ags. Angenvit atd. a stslv. Bohovit, Budevit, Dalevit, Dobrovit, Hostivit, Ljudevit, Radovit, Samovit, Svatovit atd., a
opët stnëm. Viterich, Vithgar, Vithicab, Vithimir, Vitiga, Vi
tiges, Vitiza atd. a stslv. Vita, Vitan, Vitas, Vita£a, Vitek,
Vitko, Vitoch, Viton, VitoS, Vitohost, Vitolid, Vitomil, Vitomir,
Vitoslav atd. Podobn^m zpüsobem, obrátime-li zfeni na prvni
polovici skladu tëclito jmen, nalezneme u obou kmenûv celé
fady stejnë tvoren^ch. Так np. stnëm. Leuba, Leubastes,
Leubovera, Liubinzo, Liebgart, Liebtat atd. a stslv. Luba, Lubava, Lüben, Lubican, Lubisa, Lubuâ, Lubhost, Lubislav, Lu
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bomir, Lubomysl, Luboslav atd ; stnëm. Leudegisil, Leudovald, Leutbald, Leutbert, Liuddag, Liudegast, Liudeger, Liudewit, Liutfrid, Liutolf, Liutprand, Liutsint, Liuiwit atd. a stslv.
Ludisa, Ludemysl, Ludevit, Ludhor, Ludmil, Ludomir atd. ;
stnëm. Radagais, Radvald, Kadulf atd. a stslv. Radimir, Radislav, Radivoj, Radobud, Radohost, Radomil, Radomir, Radman,
Radoslav, Radovit atd ; stnëm. AValdefred, Waldulan, Waldmunt atd. a stslv. Vladimir, Vladislav, Vladivoj atd.; stnëm.
Wildag, Wilidanch, Wilifrid, Wiliganc, Wiligart, Wiligis, Wilimunt, Wilinand, Wilipirc, Wilirat, Wilirih, got. Viljarith atd.
a stslv. Volan, Volek, Volen, Volin, Volbor, Volhau, Volhost,
Volimir, Volobuz atd.; stnëm Folkdag, Folkarât, Folknand,
Folkwin, Folkvidr atd. a stslv. Jaropluk, Svatopluk atd. A
vsak zbytecné jest vice pHkladûv uvozovati : vëc sama jest
patma. Co zde о shodë nëmeckych a slovauskych jmen ponavrzeno, v rovnéz mire i o celtickych by dokázati se mohlo,
kdybyehom tëchto ze staré doby, pûvodnich a pfesnych, hojnëjsi sbirky mëli I Celtové uzívali jmen slozenych se slovcem
-mar c. mer; a jména jejich na sir: Kritasir atd. dobre se
srovnávaji se staroslovanskymi na -sir, sjer: Gorasir, Gorasjer
atd., pozdëji -¿ir: Neuzir, Radzir, Vratizir atd. Tato tak
zfejmá a rozsífená srovnalost a shoda ve tvoïeni jmen osobnich u Slovanûv, Nëmcûv a Celtûv — nebof o litevskych,
ïeckycb a latinskych zde na ten cas slova êifiti nechceme *)
— nemohla zajisté nizádnou slepou náhodou povstati, nybri
musela byti následkem dlouhotrvanlivého sousedéni a spolecného obcování tëchto národuv. Taková shoda mezi osobními jmény tri dotcenych kmenû v Evropë osedlych a mezi
jmény jejich pfibuznych, Indûv, Medûv, Persanûv, Armenûv
') Èeekà jména se slovansk^mi kaïdy sàm snadno porovnati sobô
mtize; na litevskych naschvál zde tuze zakládati si nechceme, protoie sta
robylost Litvanû v Evropë jeSté vflbec uznána nenf. Ostatné i litv. jména
skládají se ъ-bund (slv. -bud): Zivibnnd, -but: Jezbnt, Korybut, Narbnt,
-gird (slv. -grd) : Dolgird, Montigird, Olgird, -muni (slv. -mut : Olomut) : Algimunt, Germunt, Narimnnt, Pissimnnt, Skirmunt, -год: Svintorog, -va/de
(slv. -vlad): Navalde, -vid: Montivid, -vit: Zedzevit atd. Podobnè prostá
zakóncenim svym rovnaji se slovanskym, np. at, í. -ata: Koroat, Ponat,
Trojnat, Pojata, slv. -ata : Benata, Bojata, Kojata, atd., -ut, i. -uta : Javnut,
Kjejstnt, Birnta, Dannta, slv. Borut, Strelut, Boguta atd.
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a jinych nârodûv indoevropejského plemene v Asii obyvajicicb
vëruz naskrze к nalezení neni. Nahlédnëme np. misto vsech
jin^ch do díevnich jmen medskych a persk^ch, a vysetfujme,
jsou-li, pfí vsí pfibuznosti samych jazykûv, со do skladu svého
jako onano slovanskym podobna? Nalezneme je nejobycejnëji
slozená se slovci -bares (dignus) Artembares, Bubares, EbaTes, Gobares, Sybares atd., an. -barzanes (fulgor) Mithrobarzanes, Nabarzanes, Satibarzanes atd., an. -bates: Artabates,
Ixabates, Mithrobates, Norondobates atd.,„an. -bazos (lacertus ?
vires?) Aribazos, Artabazos, Megabazos, Pharnabazos, Orobazos, Tirabazos atd., an. -dates (datus) Abradates, Aridates,
Asidates, Aspadates, Hormizdates, Madates, Mithradates, Nabdates, Oxydâtes, Pandates, Pherendates, Phradates, Sphendates , Spithradates , Tiridates atd. , an. -merd (vir) Mardon,
Mardontes, Ariomardos atd., an. -mitres (amicus; deaster)
Amitres, Harmamitres, Simitres, Siromitres, Spamitres, Susamitres, Sysimitres atd., an. -phernes (deaster) Dataphernes,
Intaphernes, Megaphernes, Orophernes, Phratapbernes, Tissaphernes atd , an. -aspes, spes (equus) Astaspes, Damaspes, Hydaspes, Hystaspes, Otaspes, Prezaspes, Sataspes, Teispes, Zariaspes atd., an. -tañes, tenes (corpus) Ostanes, Otanes, Catenes, Abten, Euiten atd., an. -xes (rex) Xerxes, Artaxerxes atd.,
an. -xathres (miles dominus) Exathres, Oxathres, Pharnaxathres
atd. Ve vsem tom nie slovancinë podobného neni. Totéz
plati vice ménë i o jménech indickych, sarmatskych, afghanskych, kurdskych a armenskych. Nechaf рак zde nikdo nenamitne, 2e slovanská jména, nejsouce nëmeckym a celtickym
souveká, jelikoz, vázena jsou jen z pramenûv 5ho stol. mladsich, jeSto naproti tomu nëmeckà a celtická jiz ve starêich se
ètou, dobîe mohla teprva od novë pfislych Slovanû, v 5tém
stol. a následné dobë, z nëmciny pfijata anebo die ni skrojena byti. Kdoby tak rozumoval, ten by povahy a zvykü velikych, samostatnych nàrodûv spatnou mël známost. Uvedená
nahore slovanská jména tak byla, die svëdectvi nejstaräich
pramenûv historie naäi, v 6tém a 7mém stol. u pospolitého
slovanského lidu jiz zobyëejnëlà a povsechnë uïivanà, ie na
skrze podobné neni, aby teprva telidáz byla z ciziny do slo
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vanciny pfirazila. E dokonalému zapuzení domáclch jmen a
osvojení si cizícb, jakz z historie Bulharû v Moesii a jinych
národúv vime, celá století nepostaéuji; u dïevnich Slovanûv
ani jen nejmensí sledy asiatickych jmen se nenalézaji. Byla-li tedy záména jmen mezi Celty, Némci a Slovany, jakoi
docela a naprosto zapirati jí nelze, byla ona jistotné jednak
vzájemná a obapolná, jednak jiz mnohem staráí, nezli doba
hunského vpádu do Evropy. Cesky lech Heríman (872) mél
nëmecké, naproti tomu král nëmecky Svatopluk, eis. Arnulfa
syn (895), a král dánsky Borislav (1167) slovanské jméno:
coz pozdëji misto mélo, mohlo a máselo i dfive míri. Так
ve skutku nejedno prastaré jméno nalezáme v nejdfevnëjôi
dobë np. u Normanûv skandinavskych, a totéz i u Slovanûv
pannonskych a Srbûv zadunajskych ; nëkterà рак staronë*
mecká jména, jako Godomar, Liudewit, Kadowald, Walemer,
Waldemar, Cattumer, Visogast, Alamunt atd. se slovanskymi
Godemir, Ludevit, Kadoviad, Volimir an. Velimir, Vladimir,
Chotimir, Vsegost, Olomut atd. mnohem vice, neîli jen obycejnë a povrchnë, souhlasi. A vsak vzdy vëtsi pocet jest
jmen u nàrodûv obojiho kmene pûvodnich, a jediné ze stejné
látky a podlé stejnych vzorûv i pravidel tvorenych. Bud jak
bud, zàmëna jmen a srovnalost ve tvoïeni jich u Slovanûv
s. jedné, a Nëmcûv i Celtûv s drulié strany jasné a hlasité
vydává svëdectvi, íe Slované po mnobá stoleti, dávno pred
vseobecnym svym na poli dëjin vystoupenim, sousedili s evropejskymi Nëmci a Celty, nikoli рак s asiatickymi Mongoly,
Turky a Samojedy.
12. Dùvod z mravijv, obyêejûv, nàbozenstvi a prava.
Obrátime-li dale zïetel na mravy, obyceje, nàbozenstvi,
ïàd a pravo starych Slovanûv, pokud о torn o vsein dûkladné
zprávy bud z hodnovërnych pisemnych pramenûv, bud z podání starych nabyváme, a srovnáme-li je pilnë s mravy, obyceji, náboíenstvim, rádem a právy jinych starych evropejskych
kmenûv téhoz indoevropejského plemene, jmenovitë Thrakûv,
Celtûv, Nëmcûv a Litvanûv, nalezneme takovou mezi nimi pïi
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buznost, shodu a srovnalost, ze nam jinâë donryâleti se nelze,
nez ze vsickni tito sbratíení kmeuové od nepamëti spolu zde
V Evropë sidliti, die stejn^cb. vzorûv ustavy a pravidla domáciho i obéanského zivota sobë utvor-iti, a potomnë jimi v dlouhé
ëasu koleji vzâjemnë se podëjovati museli. I v tomto ohledn
jsou Slované mnohem blizsí kmenûv evropejskych, nezli asiackych téhoá plemene, ackoli píedee tëchto jéstë vzdy nekoneënë blizâi, nezli kmenûv plemene severského, trebas pozdëji
s nëkterymi z tëchto sousedili, ba со vice, i s nimi se pomiehali, jmenovitë s Cudy na hofejsi Volze, s Bulhary v Moesii
atd. Není mozné podrobnym uvozováním dûkazûv sem náleíejících pravdivosti této vypovëdi na mistë tomto nâlezitë a
vàestrannë potvrditi; to se teprva po dokonalém vypsání zi
vota jak domácího tak obcanského starobylych Slovanû v druhé
ëàstce pïltomného díla v celosti stane. Zde pozatím jen na
nëktevych. pïikladech prestaneme. Mythologie cili bájesloví
díevních Celtûv, Nëmcûv, Litvanûv a Slovanûv nad mlru mnoho
má spolecného. Так u Celtûv vëfeno v Dusy, u Slovanû v £>asy
è. Dësy, slovansky Perun vzyván byl u Litvanúv pod jménem
Perkunas, u Lotysûv Pehrkons, u Staroprusûv Perkunos, u
Gothûv Fairguns. Slovanská Prija (Venus) sloula u dïevnlch
Skandinavcûv Freya, pïijmim Vanadis t. vendická bohynë.
Skandinavská Sif (stnëm. Sippia, ags. Sib?), lot. Seeva, jest
naëe Ziva (Ceres) a Wöla nase Vila. Skandinavsky Tyr
(Mars) byl u Slovanûv pod jménem Tura slaven, odkudz i
svátky turice, podnes u Slovâkûv na letnice obrácené. Staff
Skandinavci ctili zboznëného mudrce a hrdinu Kvasira z rodu
Vanûv t. Yendûv. Litevsky Pikulik jak dïevnlm tak i dnesnim
Slovanûm znám jest. Cesky Plivnik vyskytá se u Prusanûv
со Pelvit, u starych Nëmçùv Pilwiht, Pilwis, Belewitt; ces.
pidimuzik, u Prusanûv parstuk, perstuk (srov. litv. pirsztas, t.
prst), u Némcûv Däumling ; ces skret, skrítek, pol. skrzot, kor.
èkrat, stnëm. scrat, scrato, nëm. schrat, schretel. Nase Dëvana, luz. Dzivica, pol. Dziewana, nebezdûvodnë porovnati se
mûze s fimskou Dianou. Nâpodobnë i jiná staroslovanská
boèstva a posvátné obïady nalezaji svou roven v mythologii
nëmecké, litevské, latinské, fecké, celtické, np. Dodola, Ku
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palo, Morena, Koleda, sobotky, omaja, zmok c. zmek atd.
Nemensí shoda spatfuje se v národnich obycejich a zvycicb
téchto ted jmenovanycb kmenûv. Stafi Slované v rozepfi o
meze vydávali svédoml drzice kus drnu ëili trávy se zemi
nad hlavou; totéí éinili Kímané i Némci. Na znamenl postoupení roli jinému okusovali Némci vody, Slované medovce.
Pomíjíme mnoáství jinych pfíkladúv. 2eby dfevni Slované
po mongolsku a turecku kdy mec za Boba byli vz^vali a na
pfisahách lidskou krev lokali, tolio dokázati nelze. 8) Podélenl
zemë u Nëmcûv na sippa, sippia (got. sibja, ags. sib), Friede
atd. podobá se slovanskému na áupy, mlry (v Pravdé Ruské)
.atd. Stupnë a rozdlly mezi vojiny a soudei u Nëmcûv a SloTanûv, jakoz jiz drive u Ëimanû, vyznamenávány tëmiz éisly :
v gothickych zákonech se pfipomínaji millenarii, quingentenarii, centenarii a decani, a o velikém zupanu srbském Nemani se cte, ze povolal na sném váecky dûstojniky a vladafe
panstvi svého, váecky desátniky, padesátníky, setniky i tisícníky. 9) Jména hodnostl a oufadûv u Thrakûv, Latisûv, Celtûv, Nëmcûv, Slovanûv atd. zaéasté tatáz jsou, np get. zoapan
slv. zupan; lat. rex celt, rix got. reiks ôes. rek; got. kuniggs
stnëm. chuninc cyr. k'ngz ces. knëz atd. Nadto Slovaué v cas
«vého vystoupeni v historii vseobeené na poëàtku 6ho stol.,
podlé1 svëdectvi Prokopia a Mauricia, ob^vali, podobnë Rekûm,
Ëimanûm, Celtûm a Nëmcûm v mëstecb a vsecb ,0), stavëli
domy, obirali se orbou, femesly a kupeckym obehodem, bojoTali jezdecky i péáky, uzivali étitûv do obrany atd., aniz рак
zároven Skythûm a Sarmatûm, dfepëli pofád pod plstënymi
«tany, anebo na vozích a koních z pastviska na pastvisko se
8) Vypovèd Prokopiova : „ze Slované prostè a zpûsobem Hunûv zivi
json," vysvëtluje se jednak tlm, ïe on, jako pyiiny Èek, oba za barbary a
tudy za rovnomravné pokládal, jednak zase, ze Hnnové mnohé slovanské
■obyéeje prijali, np medovec m kumisu, pohfebni body atrava reéené atd.
Pravda tedy jest naopak.
') ¿ivotopis sv. Symeona od Dometiana I 1264: I prizva (1. 1196)
vse vlasti car'stva svojego velikyje i malyje, desetniky i petidesetniky i
s'tniky i tysustniky. (V rkp. îném list 37.)
I0) A sice v chalnpách a domech porûznu rozestavenych (<Siwzt¡vr¡fiivo¿),
jakiS pravi Prokop, kteryzto zivobyti zpúsob aï podnes u zadunajskych Srbû
y Turecku a Lotyâû v Rusku spatrovati se mûïe, coï opèt na nëkdejSi
apoleénost a sousedstvi téchto tecT vzdálenych narodûv nkaznje.
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potloukali, jediné po loupezi a kofisti dychtíce. Véecko tota
a tomu podobné, chceme-li spravedlivë a zdravë souditi, к tomu
nás vede; ze Slované v 5tém stol. nebyli ostatnich Evropëanûv tak vzdálení a cizi, jakz obycejnë, ackoli mylnë, za to
se pokládá.
13. Dûvod ze star^ch jmen mistnlch.
Dále i to jest okolnost píedúlezitá a pozoru hodná, áe
pràvë v tëch krajinách, kde pozdëji, t. v 5tém a 6tém stol.^
najednou nescíslné mnozstvi Slovanùv, s rozlicnymi národnimi jmény, pïed ocima nasima se pojevuje , t. v krajinácb
okolo Tater lezících, jiz ve mnohem starsi dobë u spisovatelûv ïeckycb. a latinskych vyskytaji se jména mëst a fek tak
patrnë ráz slovanciny na sobë nesouci, ze jich bezpredsudnoa
mysli za takové neuznati a jinojazycnym nàrodûm pricisti
naprosto nelze. Neminime zde uvozovati slov jen ponëkud
na slovanské zvuky se ponásejících, a nejistému etymologickému vykládání podvrzenych ; nybrz rozumime slova svéüá,
rázná, nâzornë slovanská, od nepamëti az podnes со jména
ïek, hor a mëst u Slovanùv uzivaná, u jin^ch рак nàrodûv
neobycejná, slova taková, která i materii i formou naprosto
a bezodpornë jsou domácí, a v nizadné jiné evropejské feci
se nenalézají. Taková slova jsou np Srb, Ста с. Cernar
Brzava, Pleso, Pleva, Morava, Cbrbet, Sjever, Pjena, Potisi
atd. Polozíme zde jen nëkteré prlklady pro lepsi vëci vysvëtleni. Sirbi ëili Serbi nârod die Plinia (pf. 79 po Kr.)
a Ptolemaea (ok. 175) mezi Maeotem a Volhou, nedaleko
dneání ïeky Serpy. Serbinum (Sspßtvov) mësto die Ptolemaea
v dolejsi Pannonii, Serbetium die Peuting. desk a Itiner.
Anton, tamze, oboji snad jedno a téz, nejpodobnëji dneâni
Srbac na Sàvë. Tsierna die ïimského mramorového nápisu
(г. 157) nëkdy mësto, nyni ziiceniny na dnesni ïece Cerné,,
vpadající na pomezi Uher a Valachie do Dunaje ; v jinycb
souvëkych pramenech Zerna, Tierna. BersoUs die zâpiskûv
eis. Trajana (106) u Prisciana, Bersovia die Peuting. desk
a j., jéstë ve stïednim vëku známé mësto na dnesni rece
Brzavë v polednovychodnich Uhrich. Pelso die Plinia, Aurelia
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Victora a j., nejvëtsf jezero v Pannonii, potomnë Blatno zvané,
ëisté praslovanské, v horách Tatrách, v Moravé, Slezsku i na
Rusi známé pleso, t. jezero. Pelva die Itin. Anton, mësto
v dolejsi Pannonii, az podnes mësteëko i fícka Pleva v Bosné.
Maravios (Mapaßio?), die Ptolemaea pobocni íeka Donu, nedaleko od sidel dotëenych Sirbûv. Karpates (Kàproxm)ç), die
tëhoz Ptolemaea a j. Tatry, t. Chrbet, Chrebet, jak podnes u
Rusû vesmës podobné veliké hory slovou; pfísedící Rusini
jmenuji Tatry Horby, a Chorvatûm i Vindûm tolikéz slovce
chrib c. chrb znamená vrch, hora Saoari (Saúapat) die téhoz Ptolemaea a j. národ za Tatrami v Sarmatii, totozny
s Nestorovymi Sjevery. Nechceme se zde àifiti o jinych jménech z téze anebo z jiné blizké doby, jako np. Piena (Piengitae), Stulpini an. Stlupi, Paiisus c. Pathissus (Potisí), Afilareka, Streden atd., rovné beze vieho rozpaku slovanskych,
pïestâvajlce na tëch nëkolika dotcenych, a zûstavnjlce toho>
kazdému nepfedpojatémn soudci na rozvázeni, mozné-li tato
a tëm podobná slova odjimati Slovanûm a z nëkterého jiného
jazyka nenucenë odvozovati ? Vídyf váecka tato slova Srbr
Srbec, Cerna, Brza, Brzava, Pleso, Pleva, Morava, Chrbet,
Sjever atd. od nepamëti az po dneàni chvili u vsech Slovanûv, i tëch nejvzdâlenëjslch, со jména tychze pfedmëtûv u
vseobecném jsou uzivání, jeáto naproti tomu u jinych staroevropejskych nàrodûv ani nejmensich sledûv jejich dopiditi
se mozné není. I není-liz tedy opácné a nerozumné, domySleti se, Èeby je Slované teprva po pfijiti svém z Asie v 5tém
stol. od jinych nàrodûv byli pïevzali, ano jich u jinych nebylo,.
a nad to, tfebas by jich bylo, ano mozné neni, aby tak na
spëch a v takovém mnozstvi byla do slovanëiny se nahrnula a
v ni stále rozkofenila. Tato a jiná tëm podobná zemépisná
jména nám tedy vSim právem za vázné a nepodezfelé svëdectví slonziti mohou, ze národ, od nëhoz ona pûvod svûj
vzala, byl národ slovansky, od starodávna v Evropë osedly.
14. Dûvod ze svèdectvi etredovëk^ch.
Naposledy i to jestë pováziti sluií, ze ackoli nám vyslovnych svëdectvi spisovatelûv sonvëkych, jmenovitë rimskych
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a ïeckych, o starobylosti Slovanû v Evropë nedostává se,
nicménë pïedce patrné toho máme dûkazy, ze je v cas jejich
vystoupeni v dëjinâch 5ho a 6ho stol, v této nejpamëtnëjsi
dobë, kdyz vypuzeni jsouce ze sidel svych od Hunûv a Avarûv
s tëmito spolu ouprkem na hranice ñmského císafství naléhali, pokládáuo za národ ne novy a cizi, nybrz za stary a
známy. Coz jak vûbec z celého zpûsobu, kterymz tehdejii
spisovatelé o nich a jejich zjeveni se na poli dëjin vypravují, tak i z vyslovnych jejich tvrzeni patrné jest. Prokop,
podav nám nejstaráí obáirné vypsání mravûv a obycejûv naáich píedkúv, velecennou svou zprávu povsechnou vypovëdi
0 starobylosti Slovanüv zavirá v tato pfepamátná slova : „Pfed
tim i jméno Slované a Antové jedno méli ; oboje zajisté za
starodávna (то 7taXaiov) jmenovali Spory, proto, mnim, ze
roztrousenë po vesnicech svych bydleji : za kterouz prícinou
1 obsirné zemë zaujímaji; vëtsi zajisté cástka krajin na oné
stranë Istra v jejich jest drzení." Bylif tedy Slované jiz za
«tarodávna (то naXaiov), t aspoíi pied nëkterymi stoletimi,
nebo o casich onehdejsích vyrazu toho se neuzívá, Ëekûm a
Eimanûm pod jménem celému kmenu obecnym, jakz Prokop
di Sporûv, a jak my tomu rozumime Srbûv, známi. Ponëvadz
рак lined dale Prokop dokládá, ze obsirné krajiny zadunajské jejich jsou sidla, aniz pravi, zeby do techto krajin odjinud byli vrazili, nepochybnë i sám za to mël, ze v tëchto
krajinách jiz za starodávna ob^vali, a tudyz i známi byli.
Vyrazu toho „od starodávna (Ix тсалаюи)" i nahoíe uzivá,
mluvë o národní vládé u Slovanüv obvyklé, z éehoz aspoü
patrné jest, ze se na starobylosti slovanské pilné doptával,
a ze o nich jakouz takouz zprávu, bud! ze staráich spisûv,
anebo z oustního podání, sobé zjednal. Není pochyby, ze
kdyby pfi tom svém skoumání o nedávnim prijití Slovanüv
z Asie nëco byl pïezvëdèl, toho by zádnou mérou byl mlcením nepominul. Nizádny ze spisovatelûv toho vëku Slovanüv
nedrzel za asiacké vystëhovance, zaroveú s Huny, Sabiry,
Avary, Bulhary a j. Pfi cerní jediué toho litovati slusí, ze
tfí pisar íecky Prokop, v jazyku slovanském naskrze nezbëhly, prâvë toho starého obecnébo jména vsech slovanskych
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národüv nám v pûvodni a presné formé nepozüstavil. NeboC
ackoli soudny skoumatel starozitností nasich, pfikladem Dobrovského, snadno se pfesvédéi, ze Prokop své neslychané
slovo Spori z praslovanského jména Srbi utvofil (§ 7. é. 16.) ;
vsak nie ménë to samo zpotvofení slova u spisovatele téméf
jediného tobo vëku o starozitnostech naêich bude pofád dávati pfícinu mnohym domácím i cizím mudrácküm к rozHcnému slova toho natabování , pfekrucováni a vykládáni, a
tudyz к vymyslování rozlicnych potvornych domnënek a bájek o pûvodu Slovanûv. S Prokopovym o starobylosti Slovanû v Evropë svëdectvim souhlasí vypovëdi pozdëjSIch hodnovëmych svëdkûv jak domáeích tak i pfespolnich. Sem
pïede vsim pfinálezí památné svëdectyi Gvidona z Ravenny,
obvykle nazvaného nejmenovanym Ravencanem (anonymu*
Raveimas), zijíciho v obëhu 9ho stol. (umf. 886), a sepsaväiho z ïimskych cestoTnich mapp a z jinych ted ztracenycb
pramenûv obsirnou chorografii, nám a nasim casûm arei jen
v chudém vytahu dochovanou, aie pfedee mnohé velecenné
úlomky a zprávy v sobé zavlrajici. Piâef рак on о pûvodu
Slovanù v tato slova : „V okresu sesté hodiny noeni lezi vlast
'Skythûv, z kteréz poâel kmen Slovanûv : ale i Vites a Cbymabes odtud jsou vysli." n) Znamenati slusi, ze zemëpiseo
nás Skythii tuto, z kteréz on národy slovanské povozuje, klademezi vlasti Normanûv, Finnûv, Karpûv a Roxolanûv, a vyslovnë ji rûzni od staré Skythie, leíící dale na vychod,
v okresu desaté hodiny noení, nazyvaje tuto „stepnatou a starou Skythii." 12) Svëdeetvi Gvidonovo tim jest pozoru hod") Anon. Ravenn. I. I. c. 12. Sexta ut hora noctis Scytharnm est pa
tria, unde Sclavinorum exorta est prosapia: sed et Vites et Chymabes ex
Ulis egressi sunt. Vites jsou Vithingové baltiëti, a Chymabes známá ratolest Némcùv Chamavi.
12) Anon. Ravenn. 1. c. Decima ut hora noctis grandis eremus et nimis
spatiosa invenitur, cujus a fronte vel latere gens Gazorum adscribitur, quae
eremosa et antiqua dicitur Scythia. Podobnym zpüsobem doleji na piemnoha
mistech oboji tn Skythii, t. mensí, z níí Slovany povozuje, a vëtsï, v niz
za jeho casu Kozaïi bydleli, vyslovnë oddëlnje; srov. 1. IV. c. 1. 4. 11.
12. 46. 1. V. 28. Z cehoz dostateené na jevë jest, ze Gtvidonova Skythiemenäi jest vlastnë severozápadní strana Ptolemseovy Sarmatie cili zemë le2ici mezi mofem baltickym, Tatrami, dolejsim Dnéprem, hoïejâi Volhou a
Finlandem.
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nëjsi, ze jest nepochybnë vázeno z dobrych a ëistych pranienûv, t. z latinskych spisovatelûv 6ho a 7ho stol. rodu nëmeckého, od nëho ze jména vytcenych, nyni vsak ztracenych,
a z oustniho podání lidí zbëblych a zkuëenych S Gvidonovou
vypovëdi ponëkud souhlasi to, со v zemëpisnych zápiskáeh
jednoho rukopisu v Mnicbovë, pocházejícich pûvodnë z konce
Dho stol, о Slovanech ëteme : „Zeriuani (t. Serbjané), kterázto krajina tak jest veliká, ze z ni vsickni národové Slo
vanùv posli a svûj pocátek, jakz (sami) ujiétuji, vzali." 13)
Srovnáni zajisté mista tohoto s jinymi v tychze zápiskáeh
к tomu vede, ze tato veliká Srbûv krajina pravlast a pûvodiâtë vsech tehdejéich Slovanùv, od Bëloserbie eis. Constantina
Porphyrogenety a mensi Skythie Gvidonovy neni rozdílná. 14)
Podobnë i papez Jan X. (914—929) ve svém dopisu ku knizatûm Tomislavovi chorvatskému a Michalovi Zachlumskému
mluví mezi jinym v tato slova : „Kdoz zajisté о torn pochybuje, ze královstvi slovanská mezi prvotinami apostolûv a
vseobeené cirkve se pocítají, pfijavsí hned v kolibee krmi
kázaní apostolské cirkve s mlékem viry, jakoz Sasici v novëjàim casu od predchûdce nasebo blaiené pamëti Ëehore papeze atd." 15) Tomu, nac zde papez narázi, vybornë nasvëdcuje to, со Nestor nejstarèi letopisec rusk^, о pûvodnieh sidlech Slovanùv na Dunaji a ve starém Illyrikum, o kázaní
apoëtolûv Pavía a Ondfeje mezi Slovany v Illyrikum a na
Eusi atd., v letopisu svém vypravuje (§11. 6. 3. sld.) Shoda
tato dvou vzdálenfch , od sebe neodvislych svëdkûv o téz
vëci jest jistë památná a pozoru hodná. Vimef sice dobfe,
áe to podání a obcování apoëtolûv Pavía a Ondïeje mezi
Slovany niáádn^mi historick^mi dûvody dokázáno a stvrzeno
13) Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunetas gentes SclavoTum exortae sint et originem, sicut affirmant, ducant. Hormayr's Archiv 1827.
Nr. 49. 92-93. Téh. Luitpold 1831. 4o. str. 24. Viz Pïilohy с. xix.
") I slova Helmolda (L I. c. 1.1, praviciho : Hsec (t. Russia, kteráí za
Helmoldova ôasu pïes Buh aï к ïece Sanu dosahovala) etiam Chunigard
dicitur, eo qnod ibi sedes Hunorum (t. Slavorum) primo fuerit, dobfe vylozenà, sem patïi. Neni zajisté pochyby, ie slovem Huni u tohoto spisovatele, jako n Bedy a mnoh^ch jin^ch, nikoli vlastni Hunové, n^brz Slované, ovsem opàcnë a naduzitim mfnëni jsoo. Srov. § 15. é. 5. §28. 6. 1.
") Farlati Illyr.sacr. T. III. p. 94. sq. Katancsic/i De Istro. p. 205.
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byti nemûze : ale to nám není naskrze na závadé, abychom
z téchto v^slovnych svëdeetvi vídy pfedce aspoú tobo, coz
ka pfitomné pricinë na§í tak vyborné se hodí, nedovozovali,
t. äe V první polovici stfedního vëku vseobecné bylo mezi
ucenymi domnëni o pûvodnosti a starobylosti Slovanû v Evropë. Ve kterémzto ohledu nám zvláste svëdeetvi Nestorovo
predúlezitym byti se vidi. On byl rodily Slovan, zil u prostïed nejrozsirenëjsibo národu slovanského, Rusûv, psal na
konci llho stol., a ëerpal své zprávy z rozmanitych domácich pramenûv, z podáni starych, z národnich rozprav a zpëvûv atd. Zajisté není к vife podobné, zeby u Slovanùv,
kdyby jejich tazeni do EvTopy teprva v 4tém anebo v 5tém
stol. bylo se prihodilo, památka tohoto stëhovâni aspoü v národním podáni, v pisnëch a zpëvich do lObo anebo 1 lho stol. se
byla neudrzela. Ale o tom nikde ani té nejmenáí zminky,
nybrí právé naopak patrné toho dûkazy, ze Slované sami
sebe drzeli za národ praevropejsky, ktery jiz za casüv apostolskych na Eusi obyval, a nëkdy, v prastaré dobë, nëkterymi odnozemi svymi az daleko na jih do krajin podunajekych, do nëkdejsiho Illyrikum, zasahoval. ie)
15. O h 1 a v e n i.
Ze vsech tëchto az posavad vylozenycb dûvodûv, 17) sebereme-li je dohromady, a ocenime-li je nestrannë a soudnë die
jejich vnitfniho závazí, s neomylnou jistotou, jak se zdá, zavírati a za to míti müzeme, ze knien slovanskyj jiz v nejstarèi historické dobë mnohonárodny a lidnaty, nemohl tele) Èe zároveñ s Nestorem i ostatni naäi nejstaräf dejepisci, Kadlubek,
Bognchval, Dalimil a j., o píistéhování Slovanùv z Asie nie nevedí, njbrí
podlé pravého a vseobecného národniho podáni pravlast a pûvodistë Slovanstva do strediny Evropy, do zemi podunajskych, t. podnesních üher,
Pannonie, Korntan atd. kladou, níze v § 11., po hlubsim vniknuti do svatynë déjin, shledáme.
15 ) Patrné jest, ze düvodové rakorka z jádra samé vëci, o nii spor
Jeet, vázeni zde v propravë je§të pfedneseni bjti nemohli. Так np. nííe dokázcmc. ze Velta3, od Ptolemsea (175—182) na pomoFí baltickém vytcení,
pfedkové byli slovanskych Veletûv cili Lmticûv, pozdéji v severni Germanii dostatecne známych. (§ 44. c. 2—5.) Vétev-li kmene slovanského, jaki
pochybovati nelze, byli Veleti rozpadávajf se v niveé jalovi dùmyslové o
pfiputováni Slovanùv z Asie do Evropy v 6tém stol.
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prva V cas novëjsiho stëhovâni nàrodûv uralskocudskych a
tureckych, t. Hunûv, Sabirûv, Avarûv, Bulharnv, Kozarûv atd T
z Asie do Evropy vtrhnouti, nybrz ze jiz od starodávna zde
mezi kmeny sobë pfibuznymi, t. Thraky, Celty, Nëmci a
Litvany, své obydlí a stálé sídlo míti musil. Za kterouzto pïicinou svëdomity zpytatel slovanskych starozitnosti
zajisté za neuchylnou svou povinnost uznati musi, aby puvodu
a pocátku novëjâich narodûv slovanskych poprvé nikde jinde^
lee V Evropë, nevysetïoval, a kvapného octnuti se na poli
staroasiacké historie zoumyslnë se varoval. Tuto, zdáním nasím, jediné pravou cestu i my zde iiastoupiti minime. Abychom рак pïi vstupování z jisté a svëtlé epochy dëjepisa
Slovanäv do nejisté a temné s pravé cesty se neuchylili a
nezbloudili, potïebi nám prede vsim pilny pozor na to dáti,
pod kterymi jmény slovanstí národové v cas svého posledniho rozsireni po Evropë v 5tém a 6tém stol. jin^m okolnim
národüm ve známost vesli, a které krajiny v Evropë od souvëkych spisovatelûv za tehdejsi anebo dfevnëjsi jejich sidla
vydávány byvají. Nalezneme-li s dokonalou jistotou vlastni
a pûvodni sidla Slovanûv pied 4tym a 5tym stol, snad se
nám potom postësti, nëkteré nové prameny svëtla ze starsieb.
spisovatelûv feckych i latinskych a jinych památek na jevo
vyvesti, a jimi posavadni tmu, nad prastarou a nejdfevnëjsi
dobou pranârodûv nasich lezici, koneenë zapuditi.
§. 7.

Prvotni jména Slovanû.

Vindové a Srbové.

1. Prehled svëdkûv.
Nejstarsi jisté, nizádnému odporu nepodvrzené zprávy о
Slovanech, timto dnes povâechnë pfijatym jménem vyznaëenych, nalezáme ve spisích gestera dëjepiscûv z druhé polovice 6ho stol, t. Prokopia Ëeka [552], Jornanda Gotha [552],
Agathiasa Ëeka [590], eis. Mauricia Ëeka [582—602], Jana
biskupa Biclarského Gotha [590] a Menandra Ëeka [594].
Vsickni tito spisovatelé, nevyjimaje ani biskupa Biclarského
Jana, zili anebo v Byzantu a v zemi recké, anebo v Italii, a
cerpali svá návestí о Slovanech jodnak z oustnich zpráv a
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z podáni jinych nàrodûv, jmenovitë nëmeekych Gothûv, jednak
ale i z rozprav samych Slovanûv, a nejednou téz, zvlastë
Prokop a Mauricius, neprostfednë z vlastnl zkusenoeti. Váickni
poznali osobnë jen Slovany jiíni, ta dobu na dolejâim Dunaji
bydlíci, a sidla svá jiz pïes tuto ïeku do nëkdejëi Moesie a
Pannonie rozprostranujici : cokoli о jinych severních národech
tohoto kmene vypravuji, to vse vázeno od nich pouze z pïezvëdu
a z povësti. Svëdectvi jejich, jakoito spisovatelûv souvëkycb,
jsou jiz sama v sobë vááná, a pro nás, majeci osnovati na
nich celou soustavu svych badání, az nad to dûlezita a v§eetranného uvázení hodna. Ргобей je hned zde, aspoñ со do
hlavni vëci, poslyseti musime.
2. Svëdectvi Jornandovo a Prokopiovo.
Jornandes hned z poeátku své historie Gothûv, mluvë о
polození rozlicnych nàrodûv severni Evropy, jména a sidla
tehdejäich Slovanûv takto popisuje : „Za Dunajem leái Dacia,
na podobu vënce vysokymi horami ohrazená, po jejicbzto levé
к severa obrácené stranë, &l od pramene reky Visly, pïes
nesmirné prostranstvi (per immensa spatia) lidnaty kmen Vinidûv (Vinidarum natio populosa) se rozsadil. Kterychzto
jména ackoli nyni die rozliënosti rodûv a sidel se mëni, vsak
predce prede vsim Slavini a Antové nazyváni byvaji. Slavini od mësta Novietunského a jezera reëeného Musianské ai
do Dnëstru a na pûlnoc sâ do Visly obyvaji; tëmto blata a
lesy mista pevnych hradûv zastupuji. Antové рак, jsoucí nejsilnëjëi mezi nimi, na oklice Pontu ode Dnëstru az do Dnëpru,
kterézto ïeky nëkoliko dni cesty jsou od sebe vzdálené, bydleji." г) Ajinde, vypravuje o vojnách gothického králeErmanarika mezi 332—350: „Ermanarik, po pïemozeni mnohych
bojovnych národúv severních . . . a po zbití Herulûv obrátil
zbrañ proti Venetûm, kteïiito aëkoli v boji jemu nerovni,
pfedce spoléhajice na svûj poëet, z poëàtku na odpor se po
stavili : ale samo mnozstvt ve vojnë nie neplati, zvlàëtë kdyá
1) Jomand. De Gothor. orig. e. 5.
gafaíík, Slov. Starozitnosti. L
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na ne rovné mnozství branného lidu pfitáhne. Tito рак, jakoz
jsme z pocátku rozpravy cili ve pfehledu národüv podotkli,
z jednoho kmene posli a nyní troji jméno mají, t. Venetové,
Antové a Slavi (Veneti, Antes, Sclavi); kterízto ackoli nyni
pfícinou nasich hfichûv vsudy zufí, vsak nicménë tehdáz viickni
vlàdë Ermanarikovë podraanëni byli.* a) Prokop, mluvë o navráceni se Herulûv okolo r. 494 z krajiny na levém bfehu
Dunaje, blize ousti Moravy, к Varnûm na mori baltickém a
potomnë к Danûm, píipominá, ze na této cestë „väickni národové slovanstí (cuncti Sclavenorum populi) jim pfes své
konciny svobodného prûchodu propûjcili." 3) Dale, od pocátku
panováni eis. Justiníana [527] „Hunové, pry, Slované a Antové
sousedé Slovanûv, pïepravujice se pïes Ister, témëf kazdoroenë s velik^m vojskem do koncin ïimskych ^pády cinili."4) Potom „zatoka Maeotická do Pontu euxinského se
vylévá. Obyvatelé tamëjsi, pïed tim Cimmerové jraenovanf,
jiz nyni Uturguri sluji. Dalsi krajiny na pûlnoc zaujimaji
nescíslní národové Antûv (populi Antarum infiniti)." 5) Naposledy,
vypsav povahu a mravy Slovanûv, konci v tato slova: „Pred
tim i jméno Slované i Antové jedno mëli ; oboje zajisté za
starodávna jmenovali Spory (Sttooouç) proto, mnim, ze аходаЬгр
t. roztrousenë po vesnicech svych 6) bydleji. Za kterouz priëinou i obsirné zemë zaujimaji ; vëtsi zajisté ëàstka krajin na
oné stranë Istru v jejich jest drzeni." 7) Pomijime zde svëdeetvi Agatbiasa, Mauricia, Jana Biclarského a Menandra, u
nichz jen jména Slovanûv, u Agatbiasa i Antûv, a zprávy о
válkách s nimi veden^ch se ctou, о jejich рак sidlech, vyjmouc
povsechnou zminku u Mauricia krajin zadunajskych , nie
ssvlástniho poznamenáno se nenachází.

2)
3)
4)
»)
•)
ïté aï
')

Jornand. c. 23.
Procop. Bell. Goth. 1. П. c. 15. p. 421—422. ed. Par.
Procop. Histor. arc. c. 18. p. 54. 55.
Procop. B. G. L IV. с 4. p. 573.
Kozumèj : v domfeh rozestaven^ch, opodál jedni drnh^ch, jakï to jepodnes u Bulharûv, Srbùv zadunajskych a Lotyâûv spatïuje se.
Procop. B. G. I. Ш. c. 14. p. 498.
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3. Vysledky obou svédectvl.
Z tohoto nabofe uvedeného svédectvl Jornanda a Prokopia trojí pfede váim vëc zfejma jest. Pfedné, ze národy slovanské asi od polovice 4ho stol. jiz tam bydlely, kde je v 5tém
a 6tém stol. nalezáme, t. v krajinách zatatranskych, nebo zde
je sobé podmanil, anebo aspoñ podmaniti usiloval, bojovny
král Gothûv Ermanarik mezi 332-350. (§8. é. 13.) Nemohly
tedy tyto národy teprva s Huny [ok. 375J do Evropy vtrhnouti.
Zadruhé, ze kmen slovansky jiz tehdáz byl neobycejnë lidnaty
a rozsífeny. Slova dotcenych dvou hlavních a souvékych
svëdkûv, mluvicích dûraznë a s jakymsi podivením, o mnohosti národúv slovanskych jsou nade váecko dúlezitá a pozoru hodná Jornandes kmen Vinidûv nazyvá lidnaty, pfes
nesmírné prostranství (immensa spatia) rozsífeny, со do poctu
mozny (numerositate pollentes) ; Prokop, jen o polovici kmene
slovanského mluvé, uzívá vyrazu nescislni národové Antuv *).
Так o zádtfém tu dobu z Asie pfislém, tfebas jak bojovném
národu, o Huních, Avaïfch, Kozafich, Bnlhafich atd., nemluveno; jakoz рак i nad miru brzké vyhynutí tfichto píestéhovancûv tobo dosvëdcuje, ze loupeznické pluky jejich jén v malém poctu pfijízdély, a teprva zde v Evropé podmanénymi
národy se zmocnovaly, jesto naproti tomu Slované nejen ve
svych starych sídlech se udrzeli, ale nad to i mnohé jiné krajiny dokonále zalidnili. Zatïeti z téch hofejäfch svédectvi
patrno jest, ze aëkoli tehdejsí národové slovanstí die rozliënosti rodûv a mist jiz rozdilnych jmen uzivali, a jimi jedni ode
druhych se rûznili, nicménë ze со do pûvodu vsickni pocházeli z jednoho kmene, jehoz drevni a vSeobecné jméno bylo
die Jornandesa Vinidové, die Prokopia рак Sporové cili Srbové.
Nebo tak pravi Jornandes: „Lidnaty kmen Vinidûv, jejichzto
•) Souhlaaf s tim vypovëdi pozdèjâich svédkiîv, np nejmenovaného zomèpisce Bavorského okolo 1 890: Sittici ..regio inmensa. Stadici... populas
infinituB. Zeriuani, qnod tantnm est regnnm, ut ex eo cunctse gentes Sclavorum exortse sint etc. (Pozoru faodné to vyra*y o jednotlivych vètvech a
nàrodech slovanskych.) Téí Matou§e bisk. Krakovského v dopisu к Bcrnardovi Klarevallskému ок. 1150 : Gens Rnthenica mnltitudine innumerabiliceu sideribue adaequata. .. Buthenia qua? quasi eat alter orbis etc.
6*
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jména nyni die rozliënosti rodflv a sidel se mëni, vsak pïede
vëim Slavini a Antové nazyváni byvaji, a doleji : z jednoho
pry kmene po§li, a nyni troji jméno maji, t. Venetové, Anto
vé a Slované." Bylo tedy die Jornandesa obeené a starodávní
vsech tehdejäich národüv slovanskych jméno Vinidové éili
Veneti, Antové рак a Slované byly jen hlavní kmene vindického vëtve a ratolesti, pozdëji tëmito jmény vyznaëené. Naproti tomu Prokop za staré a pùvodni jméno celého kmene
pokládá Spory, misto nëhoz pozdëji cásteéná jména Slovanúv
a Antûv zobycejnëla, jakozto názviska dvou hlavnich ratolesti,
nejdfíve a nejvice na vojnách s Keky sebe proslavivëich.
4. Záhady o jménech Slovan û v.
Na svëdectvi tëchto dvou souvëkych dëjepiscûv, Jornanda
a Prokopia, ujiáfujíclch, áe kmen slovansky prvotnë sloul die
onoho Vinidové, die tohoto рак Sporové, zevnitï a na první
pobledëni ovsem sobé odporném, jelikoz jím jednomu kmenu
tymz casem dvoje docela rozdílné jméno se prikládá, osnuje
se stëzejni otázka v celém oboru slovanskych staroäitnosti.
Zde jest pïejiti z doby jisté a svëtlé do nejisté a nesvëtlô
krok odvázny, na nëmz vàecko závisí. Procez i na nás nenchylná zde povinnost vzlozena jest, abychom prede vSim
vlastniho apravého smyslu obojího tohoto svëdectvi со nejbedlivëji vyskoiimati, potom рак jevicí se mezi nimi odpor, ac
moïné-li jest, dokonóle odstraniti, a tudy pravdivost jejichpotvrditi se priëinili. Tim zpûsobem otázka, к níá v tomto pïedsini nade vsecko prohlédati musíme, jest tato dvoji : 1 ) slouli-li
pïedkové Slovanûv, jakz Jornandes ujiäfuje, Vinidové? 2)
slouli li praotcové Slovanûv, jakê Prokop tvrdi, Sporové ?
A. Cizozemské drevnich Slovanûv jméno Vinidové.
5. Doklady z 6—12 stoleti.
Jornandés, jakz jsme nahoïe vidëli, Slovany a Anty, v dëjinách vëku 6ho proslulé, vyslovnë nazyvá národy poslé
z kmene Vinidûv (Vinidamm natio). Pozdëjsi dëjepiscové a
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jiní spisovatelé, zvlàstë rodu germanského, latiné i nëmecky
písící, u nichí bud obôirnëjii zpráva, bad! аароп néjaká zminka
o Slovanech se nalezá, témëf viickni téhoz jména Vindûv ëili
Vendûv Slovanûm bez rozpaku pfikládají. Pfilis by obsírné
bylo, kdybychom vSecka sem nálezejicí svëdectvi zevrub uvozovati chtëli; dosti budiz, vytknouti zde nëkterà hlavnëj&f.
Так Fredegar [ок. 650]: „Samo, pry, ke Slovanûm prijmíni
Vinidûm odesel." 9) Jonas, opat v kláStefo mësta Bobbio ve
Vlaáich v 7mém století, mluvë o sv. Columbanovi : „Zamyslil
eobë, di, navëtlviti konëiny Venetûv, kteïlz i Slované slu jl." ie)
Nejinâëe slova tobo uáívá sv. Bonifacius, arcibiskup
[umï. 755], nazyvaje v jednom svém psani r. 745
mezi Labem a Salou oby>ajir,i, Vinedy, ëili jak jini
Dedy. ll) V tak reëeném rukopisu Wessobranském,

Mohucky^
Slovany,
ëtou Venyní ve

Mnichovë chovaném, z 8ho stol., jméno Vinidi Slovanûm se
privlastnuje. 12) Tolikéá v listinàch nëmeckych krâlûv a knizat z 8— lOho stol. jména Vinidi, Vinades atd., stále о Slo
vanech se uíivá; np. v listinë c. Ludvika 1. 832 jmenuji se
Vinades, v listinë kr. Ludvika 1. 846 Slované pfijmim Moinvinidi a Ratanzvinidi 13) ; v jinych z 10—11. vëku ctou se
jména okoli, mësteëek, vesnic, klááterúv podlé Slovanûv nazvan^ch Nabawinida [863], Winidesheim [889], Adalharteswineden
[905], Walahrameswinida [908], Bisenwinda [932], Winithiscunburg [936], Winethahusum kláster [937, 999], Wolf'ereswiniden
[979J, Winidonzupa[979], Winediscun Salebizi [1036] atd.14)
') Fredeyar Chronic, с. 48. „Samo in Sclavos cognomento Vinidos perrexir." c. 67. „Sclavi cognomento Vinidi."
,0) Jonas Vita s. Columbani c. 53. „Ei cogitatio in mentem ruit, nt
Veneticorum, qui et Sclavi dicebantur, términos adiret, caecaeque mentes
evangélica luce illnstraret "
") S. Bonifacü Epist. ad Athelbaldum in Serrarii Bibl. max. patrum
Lugd. 1677. T. 23. p. 77. „Et Veuedi
tam magno z-lo matrimonii
amorera mutuum servant, nt mnlier, viro proprio mortuo, vivere recuset."
,2) Hormayr Herzog Luitpold. S. 24.
") D. Ludov. 846: In terra Sclavoriim .. . qui vocantur Moinvinidi et
Eatanzvinidi |na Mohanu aRadnici). ,Sive Bojoarii, sive Sclavi vel Vinades."
Hormayr 1. c. p. 67.
") Böhmer Regesta chron. diplom. Frkf 1831—33. 4°. 2. c. Raumer
Regesta Histor. Brandenb. Berl. 1836. 4°. Leutsch Markgraf Gero. Lpz.
1828. 8°. Koch-Sternfeld Beiträge L 17. 166. Wersebe Beschreib, der Gaue
an der Weser. 1829. 4o.

Oh: I. Cl. I. Pùvod Slovam'w.
V letopisech germanskych z 8 —12. stol., známych pod jménem
rocnikûv sv. Amanda, Petavianskych, Lauresbamskych, Moissiacenskych, Bertinianskych, Lobienskych, Xantenskych, Laurissenskych, Guelferbytanskych, Hinkmara Remského, Pradentia
Trecenského atd , v zivotopisu Karla Vel. od mnicba Sangallského
a v jinych tëm podobnych slovou národy slovanské napofád
"Vinedi, Vinidi, Vinitha, Vinethi, Vinnetes, Vinodi, Venedir
Hwinidi, Guinidini, Gunedes, zemëpak jejich Venedonia, Venedum. Gerbert (potom papez Sylvester IL), mluvë o tazenf
eis. Otty proti Slovanûm polabskym [pï. 988], jmenuje je
Gwinidy, t. Vinidy. 15) Alfred ve pîeloieni Orosia [pf. 900]
uzívá jména Winedaland o zemi Slovanûv nëmeckych a Viredas o národu slovanském. 16) Wulfstan ve svém cestopisu
[pf. 890] nazyvá celé to obïezi od ousti Visly près Meklenbursko az к Vagrii podvakrát Weonodland a jednou Winodland.
Podobnëz uzlvá Other, vrstevnik jeho, slovce Vinedum. 17)
Staré zemëpisné zápisky Islandské, vydané od Langebecka a
Werlauffa IS), nazyvaji slovanskou krajinu, mezujici s Prusy,
Sasy a Dány, Vindland. Ve zlomku jedné ataré listiny Livonské, vydaném od Bergmanna, zemé pomorská, Slovany osazená, slove Wentlande. 19) Podlé EUhsa téze pomorské obïezi
u Skandinavcûv okolo 1. 1000 porád sloulo Wendland. ao)
Skandinavsky dëjepisec Snorro jmenuje Borislava, knízete pomorského, králem Yinlandn, nazvaného od Flodoarda králem
sarmatsk^m. 21J Krajinka Vagria éili vychodní cásf Holstinska az к rece Travë, od Slovanûv zaujatá, sloula u Dánúv,

") Legiones militnm dnxit (esesar Otto III) in Sarmatas, qnoe ea lin
gua Guinidos dicant BibL max. patr. T. 17. Gerberti ep XCI.
K) Barringion The ADglo-Saxon version from the historian Orosins by
Aelfred the Great Lond. 1773 8". 8. 19—21 Srov. Schlözer's Nestor II. 67—68.
") Dahlmann'* Forschungen Bd. 1. S. 422—430.
le) Langebeck T. II. p. 36. Voigt Gesch. Preussene 1. 208. Werlavß SjmboIae ad geogr. med. avi e mon Islandicis. Havnise 1821. 4°. p. 10. „Pulina
land, Vindland er vestast nest Danmörk," p. 15. „Saxland ok Viuland
^Vindland)."
"j Bergmann Fragm. e. Urk. d. ält liefl. Gesch. Eiga 1818. 8°. p. 25.
Voigt I. 208.
M) Rüht Gesch Schwed. Bd. I. S. 96.
21) Snorro Tryggwasons Saga c. 15. p. 227. Kanngiesser Gesch. Pom
merns I. 38. 53.
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jimz tytyz poplatna byla, Wanland. í2)

Hl

Ve gloseaH Salomo-

novë [z konce 9ho stob] slovo Vándalos tlumoci se slovem
Wint, avrukopisu museum ëeského [1102] ktomuto pfipeáno
Zlouenin t. Slovënin. 23) Ve glossafi Trevirském cte se tolikéz
Vinida Sclavi. **) V bistorickych zápiskách z poóátku 12ho
stol. u Eichhorna a ßaumera jméno Slavia vyloíeno némecky
Winden. a5) Nechceme zde ze jména uvozovati ninohé jiné
dëjepisce 11— 13ho stol., o nichz vftbecvëdomo jest, ze téhoz
jména pofád a bez rozpaku Slovanûm dávaji, jako Adama
Bremského, Helmolda, Amolda a j. 26) Není tedy pochyby, ze
y tëchto pozdëjsich casich, t. v 6— 12tém stoleti, nàrodové
z kmene slovanského poálí, u vsech spisovatelûv západnich
stran, jmenovitë nëmeckych a jejich pftkladem se fldících italskych pod obecnym jménem Vinidfiv ôili Venedûv se zahrnujf,
aniz jestë komu na mysl tanulo, aby о torn, ze tito Vindové
pravi byli Slované, pochyboval : nebof to vëc sama v sobë
zfejmá a makavá jest, ze jen dvojiho jména o jednom a témze
národu se uzívá, pravë tak, jako kdyz slovansky spisovatel о
národech kmene nëmeckého pise: Nëmci, ktefíz i Germanové
slnji. Proti této podstatné pravdé se vzepfiti by pouhy byl
nerozum a nesmysl.
6. Doklady z 1—4 stoleti.
A vêak Jornandes, rozumime-li slovûm jeho dobïe, uzlvaje jména Vinidûv o váech národech slovanskych vûbec, zdá
se nám pokládati jméno to nejen za obecné celému kmenu,
ale i za starsí nezli jména jednotlivych jeho vètvi, Antûv a
a Slovanûv ; nebo tak di : „lidnaty kmen Vinidûv, jejichzto
") Pischon's Weltgeseh. in Tafeln II. 12.
23) Vandalus Vint Zlouenin. Cod. mus. Boh. [1102] p. 359. col. 3.
») Eojmann Althoclid. Glossen. Biesl. 1826 s. h. v.
Reg. Brand. I. p. 121. No. 669 In Poloniam, Slaviam et
Bohtmiam. pïeloïeno nímecky zu Winden, zu Polandt und zuBehem. Fodobnè ve Stendalu ulice 1. 1475 Slavorum platea, a táz 1. 1567 nëmecky
Wendenstrasse.
2C) HojníjSí prfklady uífvání jména Winde, Wende pïedneseme v prodlouzeni dlla, np. § 8. é. 15. § 28. c. 1. § 36. c. 1. § 38. 5. 1. § 40.
è. 1. § 42. c. 1. § 43. c. 3. § 44. é. 1. srov. § 18. c. 5.
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jména nyní die rozlicnosti rodüv a sidel se rûzni." To aspoü
8 jistotou tvrditi mûzeme, áe Jornandes tohoto jména am" sám
nevymyslil, ani první a jako na zdafbûh Slovanûm nepfikládal, nybrz ze je vzal bucfto ze spisûv staráícb, anebo z národního podáni, anebo, coz nejpodobnëjsi, ze zkuáenosti a ze
áivota samého. Zde tedy pfede v8ím sluáne se tázeme: bylo-li jméno toto pïed Jornandem známé, a ve kterém smyslu
se ho uzívalo ? Jméno Vinidûv öili Venedûv — nebo ze oboje
forma totoásná jest, doleji (§ 8. 6. 15.) dokázeme — bylo
ováem jiz starym Ëekûm a Ëimanùm známé, a od nich o národu zatatranském, na pravém bíehu Visly osedlém, a odhor
Tater'az kbaltickému mofi pïiléhajicim, uzívané. Pominuváe
nejstarsí ôlepëje a sledy tohoto jména u Ëekûv a Latinûv, o
ëemz doleji (§ 8.) zevrub jednati budeme, píestaneme zde na
paterém vyslovném a rázném o národu tomto svëdectvi, totiíto tfí nejcelnëjsich spisovatelûv fimskycb a reckych lho i
2ho stol., Plinia [ok. 79], Tacita [ok. 100] a Ptolemaea fok.
175], pamëtniho peníze cís. Volusianova [253] a zemëpisnych
desk Peutingorovych [161—180; 423]. Plinius jméno Venedûv
nvodí V ïadë jinych národú v tentó zpûsob: „Nektefi strany
ty (mezi baltickym morem a Tatrami) az к rece Visle od Sarmatüv, Venedûv, Scirûv, Hirrûv obydleny byti vypravuji." 27)
Tacitus pise o nich v tato slova: „Närody Peucinû, Venedûv
a Fennûv mám-li ku Germanûm pocisti, cili radëji к Sarmatûm, sám se rozpacim. Ackoliv Peucini, jez nëkteïi Bastarny
jmenuji, со do feëi, mravüv, sidla a obydli, Germanûm se podobaji. U vëech panuje neëistota, uvelmoiûv i lenivost. Michajice se manzelstvlm se Sarmaty, mravy své tudyz ponëknd
zprzñuji. I Venedové na mnoze mravüv od tëchto pïijali.
Nebo vsecky lesy a hory, со jich koli mezi Peuciny a Fenny
strmi, pïiéinou kofistováni brannë probihaji. A yáak tito ra
dëji mezi Germany se pokládají, ponëvadz i domy stavëji, i
Stitûv uzívaji, i pëcbotë obvykli jsouce rychlosti noh pfedci, ëehoz
váeho u Sarmatûv naprosto neni, na vozích a na koni zivot
provodicich." 2S) Naposledy Ptolemaeus v popsání Sarmatie
") Plin. Histor. natur. 1. IV. c. 13 § 97.
») Tacit. German, с. 46

§ 7. Prvotni jména Slovanùv.

89

tfikrát jméno Venedûv uvádí následujicim pofádkem: „V Sarmatii ob^vají nejvëtsi národové tito : Venedové po celé zátoce
venedské, a za Dacii Peucini a Bastarni, a po celém zábfeit
Maeotu Jazygové a Koxolani, a ve vnitfni krajinë za témito
Hamaxobii a Alauni Skythové;" a doleji: „vcdlé feky Visly,
niíe Venedûv , json Gythonové
a málo vy§ : „venedské
faory." 29) Na dvojim рак pamëtnim penlzi císafe Volusiana
[253j jméno národa venedského mezi jmény sonsednlch kmenû
vyslovnë été se v feckém a latinském jazyku takto: „Samovládci císafi Vandalskému, Finskému, Galindskému, Vendskému
(Vendico) Volusianovi Augustovi." 30) Naposledy na zemëpisn^ch deskách Hmskycb, jmenovan^ch vûbec Peutingerovymi,
shotoven^ch podlé nëkterych skoumatelûv pùvodnë mezi 161 —
180, podlé jinych 276—280, a poopraven^ch 423, jméno Ve
nedûv nejzáze na severa, mezi Lygiy (Lugiones), Sarmaty a
Gety, dvakrát polozené se nachâzi, poprvé psané Venadi, po
druhé рак Venedi. w) Jiné bud sonvëké s tëmito, bucF nèco
starsi anebo pozdëjsi zmínky о tëchto Venedech na svém
misté (§ 8.) ouplnëji uvedeme. Zde tedy mame rázné a zrejmé
evëdectvi patera rozdilnych, od sebe neodvislych, nepodezïelych pramenûv z 1 —4ho stol. о skuteëném obyvání velikého
národu Venedûv — nebof Ptolemaeus je vyslovnë poëita mezi
sïvY) ¡xsytoTa, t. nejvëtsi národy, a klade je v cele tëchto —
za Tatrami, na bïehu Visly, v krajinách mezi touto fekou,
dotëenymi horami a zátokou venedskoa rozprostïen^ch, a daleko na v^chod a pûlnoc sahajicicb, pràvë tam, kde pozdëji
t. okolo 1. 550, Jornandes sidla sv^m slovansk^m Vinidûm
vykazuje.
7. Totoznost Vinidûv a Venedûv.
Nemohouce dokonâle urciti, kterého casu jméno Vene
dûv do zemëpisnych desk iimsk^ch, nazvanych Peutingero
vymi, zapsáno bylo, stalo-li se to jií v dobë prvotniho jejich
*») Ptolem. Geogr. 1. Ш. C. 5.
30) Vaillant Numism. Imper Uoraanor. Par. 1694. 4°. T. II p. 361.
£j. Numism. aerea Imper. Paris 1697. T. H, p. 220—221.
31) Tabula Peutingeriana, ed. Scheyb. Vindob. 1753. Fol. segm. 5. 8.
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shotoveni mezi 161 — 180 (die jin^ch 276 — 289), anebo
tepn7a V ëas poslední jejich opravy za panováni cisafe Theodosia II. Ml. [423], nechceme zde pfedbëznë doléhati na
váhu tohoto svëdectvi, pfestávajíce na torn, ze od 1. 79 cili
vöku Pliniova az do 1. 253 národ, Kekûm a Kimanûm pod
jménem Venedûv známy, nepïetrÈenë za Tatrami obérai ï
nebof V tomto poslednlm roce plukové fimsti s pluky jeho»
skuteénë na pomezi flmské rise se potkali a vitëzstvi nad
nimi, aspon pfed senátem a národem ïimskym, sobë chlubnè
pïipisovali. S jiné strany Jornandes, pisici okolo 1. 550, zná
V tèch slranách, jakz jsme jiz vylozili, kmen slovansky pod
jménem Vinidûv, о nëmz mezi jinym vypravuje, ze mezi
1.332—350 od pyèného a vladobaíného krále gotbického Ermanarika krutou válkou byl nejen stihán, ale i — coz ováem
pfevysenë feëeno — skutecnë docela podmanën. Od války
cisaíe Volusiana s dfevnimi Venedy a jejich spolecniky a&
do bojûv zavládivého Ermanarika pïebëblo asi jedno stoleti.
Hlavni tedy jest otázka : jsou-li Venedové Pliniovi, Tacitovi,
Ptolemaeovi a Volusiauovi s Vinidy Jornandovymi jeden a
tyá kmen, die svëdectvi Jomandova a j. slovansky? anebo
jsou-li snad onino od tëchto pojitim, jazykem a mravy docela rozdilny, neslovansky národ ? Kaídy vidi, íe na rozhodnuti této vëci celá soustava slovanské starobylosti spoléhá, jelikoz zde pfejiti jest z doby historicky jisté do nejisté, ana slovanskost Jornandovych Vinidûv na jevë jest a
zdravym smyslem zapirána byti nemûze, naproti tomu о
kmenové pïibuznosti onëch od Plinia, Tacita, Ptolemaea a
Volusiana pfipominanych Venedûv az posavad jestë vzdy mezi
ucenymi dëjezpytci rozliëné domnënky pannji, z pîiciny ze
staíi о ni budto zhola nie nepodotkli, bucFto, jako Tacitus,,
sami na rozpacich byli. К rozhodnutí této pïedûlezité otázky
nám pouhá svëdectvi onëch tfi spisovatelûv nepostaëuji; potfebi tedy jinde svëtla a dûvodûv hledati. Ohlédneme-li se
pïede vëim na to, со posavad skoumatelé déjin a staroïitností národüv о tomto pfedmëtu vyëetfili a ve sv^ch spisich na jevo pronesli, nalezneme neobyëejnou shodu témëf
vsech nejëelnëjsich ucenych v této tfidë umëni, jak u Slo
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vanûv, tak i u Némcùv a jinych, v torn domnëni a nálezu,
ze Venedové Pliniovi, Tacitovi a Ptolemaeovi в Vinidy Jornandovymi jsou národ docela totoány, tudyz oboji kmene
slovanského. Так о torn pokládali, at zkrátka aspoíi nékteré
z novëjsïch jmenujeme, mezi námi Naruszewicz, Karamzin, Surowiecki a j., mezi Némci Schlözer, Gebhardi, Mannert, Buhle,
Wilhelm, Luden, Voigt a j. 0 totoznosti, со do pûvodu, jazyka a mravûv, obojiho toho národu, starych Venedüv a no
véjsich Vinidûv, pochybovati, souzeno ode vsech témëf za
neslusné a nesmyslné. A véak pfedce na vzdor této shodë
pojevil se v novéjàich ëasich proti tomu domnëni i silny odpor s jiné strany, tím vice pozoru hodny, ze . poêel od znamenitého znatele slovanétiny, slavného Dobrovského. Hlas
jeho, со proroka a samovládce v oboru historictví i mluvozpytu slovanského, nejen daleko slyéán, ale i od téch, ktefíz mu nerozuméli, za pravdivy pfijat. Neni tedy divu, ze
pod záititou a korouhvi takovéhoto vûdce, zaprevéího totoínost Venedûv Pliniovych a Vinidûv Jornandovych, a tudyfc
zniëiviiho jednim tahem celou starobylost Slovanü v Evropër
jini tim drzeji a protïeleji dale postoupili, a Venedy lined
za Celty, hned za Germany, hned za Litvany, hned zase za
Öudy с. Finny, Slovany рак, к necti historického umëni 19ho
vëku, za národ novy, mongolsky, teprva v otém stol. do
Evropy prisly, vyhlásili! S nesmyslem a nerozumem tëchto
spisovatelûv, mezi nimiz Némci Schütz, Parrot a Hailing
pïedni misto zaujímaji, potykati se pokládáme za zbytecné :
sám Dobrovsky, ne sice neomylny, ale vsak soudny znatel
jazykûv a pribuznosti národúv, by se byl zhrozil té jejich
nové, zádnymi duvody nestvrzené smyálénky, a ji s pfisluànou pohrdou zamitnul 32) Úsudek Dobrovského, znatele ja32) Jak daleko podobné bludy a sccstnosti, smèle do svëta vyetfelené
a barvou dúvodnosti pïiliéené, saliaji a со néjaká nákaza mnohë jiné, sic
jinak stnzlivé a dümyslné skonmatelo v omyl zavodf, tobo zde aspon je
den pfiklad nveden budil Ctihodny zpytatel a dèjepisee K. W. Raumer
nepochybnè i sám timto novym ucením о novosü Slovanü v Evropë zapojen jsa, mezi jinym toto o Slovanech poznamenal, „ze и Némcûv prvotné nebylo otroetvi a cblapstvi, ami od têchto ke Slovanûm pfeSIo,
uybrz ze je pry Slované z Asie s eebou pfinesli!" Raumer Chur-Mark.
Braudenb. shv J3.
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2yka i dëjûv slovanskych, vymáhá od nás zvástniho, vâeetranného a zevrubniho ohledáni.
8. MinëniDobrovského.
Slavny a vysoce zaslouzily nàë zpytatel Dobrovsky v
prvni dobë svého spisovatelstvi o totoznosti onëch Èekûm a
Ëimanûm známych Vindûv a pozdëjéich Slovanùv zadné pochybnosti nemël. Tyz zajisté jií L 1788 v pojednání svém
o nejstaráích sidlech Slovanû v Evropë mezi jinym v tento
smysl se pronesl : „Pomori baltické, bliz ousti Viely, jest nejstaräi vlast Venedûv cili Slovanùv. Zdef byla od nepamëtnych casûv, mnoha stoletimi pïed Kristem, sidla jejich, ponëvadz i jazykem jim nejpribuznëjéi Lotyëi, Prusané a Litvané zde anebo v blízkém sousedství sidla svá mëli." 33) Podlé toho i nevábá se nejen svëdectvi Plinia, Tacita a Ptolemaea na Slovany obraceti, nybrz starobylost tëchto, na základu onëch svëdectvi, i dále az do ëasu phoenického obchodu provesti a proëlakovati. S tim se docela srovnává, со
nëkolikos lety pozdëji [1791] na jiném mistë v ohledn torn
od nëho za jisto uznáno a projeveno cteme v tato slova:
„Ten prastary kmen národni, od nëhoz dnesní veliké národy
slovanské posly, musel jiz v té nejzazái starozitnosti , asi
dvëma tisici lety pïed narozenim Kristov^m, od jinych pribuzn^ch kmenùv (t. Ëekûv, Latinûv, Celtûv, Geraianûv a
Litvanûv) se odtrhnouti, a vzdy dále na pûlnoc táhnoutí,
nebof jiz v lnim stol. nalezáme Vendy na v^chodnim
(baltickém) той, kamz dozajista nezaletëli, nybrz jen poznenáhla, rozliénymi easy, z mista na misto postupujíce, se
pïistëhovali." 34) Jinác, docela jinác soudil a psal ty£ uëeny
• osmnácte let pozdëji. Ve pïedmluvë zajisté ke své mluvnici
ceské pravi asi v tento zpûsob : „Sidla Slovanùv jiz okolo
1. 550 rozprostirala se od mësta Noviodunum pfi ousti Dunaje
pïes Dnëstr az к Visle. Jornandes, vydávaje о torn svë
dectvi, nazyvá je nejen Slaviny a Anty, jako Ëek Proko33) Dobrovsky Ueb. d. ält. Sitze der Slawen in Europa v Monse Landesgesch. d. M. Mähren Bd. II. S. xvii—xx.
3i) Dobrovsky's Vorr. zu Tomsa's böhm. deutsch-lat. WB. S. 17.
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pins, ale i Vinidy a jinde Venedy, proto ze za jeho éasu jiz
V tëch krajinách mezi Tatrami a vychodnim mofcm obyvali,
V nichz Tacitus nèmecké Vendy umistil Так pïeèlo zemêpisné jméno krajiny Vendûv na Slovany, vëzici az podnee
na Vendfch v Luzici, a na Vindich ve Styrsku, Krajiné a
Korutanech, ackoli sami Slované ve svétn jazyku tohoto názvu neznají. Tolikëz plati o jménu Antûv, od Prokopa na
Slovany okolo cerného moïe osedlé vztazeném, ale jiz v 7raém
století zmizelém." 35)
Totéz opakuje i pozdéji v uvedení
к historii literatury ceské: „Nëkdy, pry, jsem i sám za to
mël, ze Slované jiz v lním stol. na Visle bydleli. Ale nyni
jiz jména Visly neodvozuji od slovanského viscti, nybrz od
cizího is, vis, t. voda. V 6tém stol. Slované, die Jornanda, sídlili mezí oustim Dunaje a Dnëstrem, a odtud na pûlnoc dackych hor az ku pramenûm Visly. Ale ani tyto krajiny, do nichz
se drive dostati nemohli, lee po odtazení Gothû v 4tém stol.,
nejsou jejich prvotní sidla." A nëco doleji: „Jornandes jest
první spisovatel, ktery Slovany jmenuje Vendy a Vindy, ponëvadz je za svého casu tam nasel, kde nëkdy Tacitovi Venedae bydleli. Tolikéz jim i zemepisné jméno Antûv dávár
proto jediné, ze v tëch krajinách na cemém mori se osadili,.
v nichz pied tira a pfed nimi Antové bydleli." (Kdo medie
tam pïed tim a pred nimi Anty zpominá ? 36) Domysll se
potom, zeby vsickni pozdéjsí Slované od Pliniovych a Ptolemaeovych Srbû, v Asii blíze ousti Volhy bydlevsícb, pocházeli, prestëhovavsich se pry bud'to teprva s Huny a po Hunech z Asie do Evropy, anebo jiz nëco drive na severa okolo
pramenûv Dnëpru a Volhy se osadivsich. Tim zpûsobem
zniëil Dobrovsky první nález svûj posledni protivnou vypovëdi ! Co mohlo pohnouti ctihodného toho skouraatele к takovému neocekávanému zmënëni lepsího svého dïevniho presvëdëeni v novou horsi domnënku? Ackoliv nám sám dûvodûv svych obsirnë nepïedlozil, vsak nie ménë ze slov jeho
patrno jest, ze to uëiml zvlàstë pro tyto dvë priciny : 1) po35) Dobrovshy's Lehrgebäude der böhm. Sprache Vorr. S. iii.
3e) ßobrovsky's Gesch. d. böhm. Sprache u. Liter. 2. Ausg. S. 8. 9.
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nëvadz Tacitus své Vendy za Nëmce vydává ; 2) ponëvadz
slovo Venedové, Vinidové, neni slovanské, nybrz nëmecké.
Platnost tëchto dûvodûv tedy pfedevsim nestrannë ohledati a
oceniti musime.
9. RozsouzenI prvniho dûvodu.
O Tacitovi, o pramenech a cené jeho zpráv o národech nëmeckych a jinych sousednich, jakoz о pfedmëtech
tfebas V sobé dûlezitych, pïedce naseho elle vzdálenych ajiá
V jin/ch zahranicnych spisich dostateené pretíásanych, sifiti
se zde necheeme, zretel svûj к samé vypovëdi jeho o Venedech obrátice. Nelze ovsem pfíti, ze Tacitus Venedy к Germanûm pMpocetl. Aie jak ? Mël-li snad toho slusné, podstatné a dostateené dûvody? Kdo slov jeho bedlivë a ne
strannë povázi, sám sobë na to snadnë odpovi. Pravif on:
„Peuciny, Venedy a Fenny mám-H к Germanûm pocísti, cili
radëji к Sarmatûm, sám se rozpacim (dubito)," t. jsem
V pochybnosti, váhám se, nevim со s nimi dëlati, kam je poditi
mám, nebo o nich dostateené a dûkladné známosti naskrze
nemám. Soudil-li tedy Tacitus zde о vëci jemu dokonále povëdomé, nade vsecku pochybnost vyvysené ? Nikoli : vidyf
eám vyznává, ze ve tmë áámá, a ze nemaje potrebnych návësti a zpráv, jen na zdaïbûh soudí. Mûze-li tedy takovyto
nazdaïbûh vyrceny soud miti neomlynou platnost, nepïemozené závazi? — A vsak Tacitus, jakozto muz rozvázliv^
a historik svëdomity, sám oznamuje pïiciny, pro kteréz Venedi radëji mezi Nëmce neáli Sarmaty se pokládaji (referuntur,
jak opatrnë a nepochybnë naschvál se vyjadíuje, к zastfeni se
pfi tom nepevném soudu cizlm domnënim), „ponëvadz pr^ i
domy stavëji, i stMv uztvaji, i pëchotë obvykli jsouce rychlosti
noh pïedëi." Tëmito známkami ovsem rûznili se Venedové od
kocujícich Sarmatûv, a blizili se к Nëmcûm: a vâak odtud
jeâtë nenásleduje, ieby proto samé byli pravi Germanové,
a nikolivëk Slované. Nebo vöecky tyto vlastnosti jsouf v téá
mire a tymí právem i v^razné a nezapíené znaky národúv
slovanskych, a sice hned v té nejstarâi dobë, ve kteréz oni
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pod timto svym jménem v historii se pojevili, jakí na to,
mimo mnohé jiné dûkazy, v^slovná svëdectvi hodnovërnych
spisovatelûv dfevaich, jmenevitë Prokopia, Mauricia a Leona,
pied rukama máme. Slovanské národy od nepamëti bydlely
v mëstech a vesnicech, obirajice se s orbou, hospodáístvím,
plavbou, kupectvim, сой vàe bez stálych pfibytkûv byti nemohlo, uiivali àtitûv a postupovali pëéky do bitvy. Celé toto
misto pràvë tak dobfe, ba snad lépe na Slovany, nezli na
Nëmce, slyseti se mûze ; a srovnáme-li je s pozdëjsi zprávou
Prokopia, Mauricia a Leona, die niz Slované v domich opodál sebe stavenycb, jako jestë az podnes v Srbsku, Bosnë
a Bulhaficb, bydleli, stitûv, die Prokopia roalycb, die Mauricia
velikych a tëzkych, uzivali, a pësky do bitvy se vypravovali :
nalezneme ve vypovëdi Tácitovë nejstarsi a velecenné svëde
ctvi о spûsobicb aobyëejich naâich pfedkûv, t. Vendûv, jemuz
on sice sám nâlezitë nerozumël, a vsak vzdy nám je pfedce
aspon zachoval, a skrze to sobé srdeèné díky naâe zaslouzil.
Tyto tedy napovëdëné známky nepostacují. aby Veueiové proto
jediné, bez jinych podstatnëjsfch dûvodûv, za národ germanského kmene uznáni byti mohli: proëez omyleni Tacitovo zde
na jevë jest. Kdyby Tacitus jazyka onëch od nëho neprâvë
к Nëmcûm pfipoëtenych Venedûv aspon jakoui takouz povrchni a mëlkou znâmost byl mèl, nenl pochyby, ieby se byl
neváhal Venedy docela od Nëmcûv odrûzniti, a je za kmen
zvláátní vyhlásiti Ale jazyku tëchto Venedûv on naprosto
byl nepovëdom. Podobnym zpûsobem Tacitus i со doFennûv
na omylu byl: nebo i o nich praví, íe nevi, má-li je к Germanûm pficísti, ëili nie. Vimet zajisté s nejvëtâi jistotou, ze
Fennové íádnou mërou nebyli a nejsou lid kmene germanského, aniá jím byti mohou. Pfipustime-li zde pochybeni Ta
citovo, a nezpëëujeme-li se v tomto ohledu z nevëdomosti jej
viniti, proë totéz neëinime z ohledu na soud jebo o Venedech,
yvlàétë kdyfc sám Tacitus oboje národy na stejnou váhu klade,
o obojích upfímné vyznávaje, íe sám nevi, kam je podíti, ku
kterému kmenu poëisti má. Ëimané toho vëku nlëli ovsem
dostateënou známost o dvojím velikém kmenu národüv, o
Germanech na západu a o Sarmatech na vychodu; fise za
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jisté jejich jiz tehdáz s obojími hranicila, s Germany na ïténu
a hoïejêim Dunaji, se Sarmaty na cerném mofi, odkuctë i
casté vojny s nimi vedli, a pïilezitost mëli lépe se s nimi seznámiti. Jiné národy u prostíed mezi tëmito a dále na pûlnoc lezici, od more vice vzdálené, jim nebyly tak dobíe
známy; procez i zpráva jejich o nich nemohla byti tak zevrub dükladná a pravdivá. Jména jejich a nëkteré povësti
o jejich zpûsobu zivobytí a mravieb. ovsem az к Ëimanûm
pronikly; ale o pûvodu, jazyku a pokrevnosti jejich s jinymi
národy nie jistotného a pevného nevëdëli, a snad ani známosd
takové nabyti pfilis pilni nebyli. Tacitus v tom nejvice pochybil, ze maje zprosta nevëdomost svou о pïibuznosti tëchto
národúv vyznati, na tom nepïestal, ale se odvázil, je s jinymi
národy plésti, mylnë za to maje, ze jiné u prostïed mezi
Germany a Sarmaty obyvajíci národy ovsem nevyhnutnë bucF
к tëmto, anebo к onëm prinálezeti museji, jezto oni pïedce
od obou valnë rozdilni byli. 37) Domnëni Tacitovo ani ve
slovich Plinia a Ptolemsea, ani v samé vëci potvrzeni nenalezá; a protoz i svëdectvi jeho o Venedech té historieké zásadë, zeby tito staïi Venedové s Jornandovymi Vinidy jeden
a tyz národ a tudy pfedkové Slovanûv byli, nizádnym zpüsobem na odpor neni a byti nemûze.
10. Rozsouzeni druhého díivodu.
Dûlezitëj§i se zdá byti odpor druhy, ten totiz, ze jména
Vindûv ëili Vendûv sami Slované nikdy neuzívali, nybrá jen
Nëmci je Slovanûm pïilépali, a ze tudy2 i slovo toto neci
slovanské, nybrz nëmecké. A vsak i tentó odpor, na око
tak moeny, po zdravém jeho rozváíeni a nestranném rozsou
zeni, nenesnadnë odveden byti mûze. Nemûzeme sice jistiti,
ani íádnym hodnovërnym svëdectvim tohoto stvrditi, 2eby
3') Pravdivy a uhodny jest solid znamenitého skoumatele Lehrberga
o Tacitovi: Tacitus pïiéità Sitony к Germanúm, anobrz i Aesty к tëmto
pïipojuje, ohledcm рак jinych nàrodu v n^Mptë vëzi, proto ze zàmër jeho
pïi zpytovàni vlastnè docela jiny byl, n«gB)ztrld5ni národúv podlé jazjka
a pïibuznosti jejich (ethnographische CllSfncationen). Lehrberg's Untersuch,
zur Gesch. Russl. 1816. 4o. str. 209.
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nadïeëeny název nëkdy u samych Slovanûv byl v obecném
uííváni byval; nebo poznamenáni Pfeffingerovo, zeby Slované
polabáti svûj jazyk byli jmenovali vensh), zádné platnoeti
nemá, jakozto z novëjâich éasûv a od Nëmce poSlé, z úst
znuzilého a znímCeného Slovana vypsané, a tudyz nëmcinou
páchnoucí. 38). A vsak z tobo samého, ze toho jména u sa
mych Slovanûv se nedostává, jeétë s jistotou zavirati nclze,
áeby ono nebylo vlastnim a púvodním pfijmim národúv knicne
slovanského Vimef zajisté jak z dëjepisu, tak i ze zkusenosti, ze témëï kazdy národ, za pfícinou svého obyváni mezi
jinymi rûznorodymi kmeny, obycejnë i vice jmen iná, jinym
sám sebe nazyvaje, a zase jinym od cizincûv nazyván byvaje.
Nechci zde uvozovati prikladûv z dëjepisûv starych vëkûv,
jichz by se celé kupy sehnati mobly, kdyby toho potfebi
bylo ; pïestanu zde na nëkterych novëjsich, blizälch, znâmëj§ích. Národové kmene ëudskëho cili finského slovou doma
vûbec Suonii, Suomalaiset, n Nëmcûv Finnen, u Slovanûv
Cudi, a jmenovitë Estoncané doma Somelassed, u Rusûv Cudi,
u LotySûv Iggauni, u Cuchoncûv Virolaiset ; národové germanШ doma Deutsche, u Slovanûv Nëraci, u Francouzflv Alle
mands, u Angliëanûv Germans, u Finnûv Saksolaiset (Sasici),
Skandinavcici doma Sveoui, u Cuchoncûv рак a Cudûv Ruoci,
obyvatelé Denemarku doma Dánové, u Ôudûv Juti; nároiTové
celtictí doma Galli, Gaeli, u Nëmcû Wälsche, u Slovanû
Vlachov.' ; Rusové doma Rusi , Ruskije, u Ôudûv a Ôuchon
cûv Vennelassed, Venäläiset, u Litvanûv Gudas, u LotySûv
Kreevi, Slované polstí doma Poláci, u Litvanûv Lenkas, Slo
vané podtatranâti doma Slováci, u Madarûv Tótové; naopak
MacTarové doma Mad'aïi, u Slovanûv Uhfi, u nëkdejsich byzantskych Éekûv Turci ; Samojedi doma Chasovo a Objondir,
u Rnsûv Samojedi, u Vogulcûv Jörgan a Jorankum atd. ;
kterouzto az podnes obycejnon rozliënost jmen pfi tëchto národech nalezáme jiz v tëch nejstarsich ëasich, do nichi hi3e) Dobrovsly Slovanka I. 26. Vërnëjâi jest zpràva Henningova^ iet oni
ïe5 svou jmenovali slivensija, t. slovenská, nebo v naïecl Drevanûv tëchto
jako v maloruském, prvozvnk о jiäS zhnsta do pazvnku г promënîny nacházíme, np. slivi m. slovo, tipa га. кора, nie m. noc atd.
Safaïft, Slov. StaroiitnostL t
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storie jejich sahá, íádné о torn pochybnosti nemajíce, zeby
zde dvoji neb trojí názvisko jen jeden národ vyznamenávalo.
Lidé kmene nëmeckého od té nejstarái doby slouli u Latinûv
Gerinani, n Slovanûv Nëmci, a doma die rozdilnosti národüv
rozliënë, jako Gothen, Suaben, Sachsen, a potom povsechnë
Deutsche. Kdo рак by, jsa zdravého rozumu a mysli soudné,
zapirati smël, ze Germani, Nëmci a Deutsche hned od prvopoëàtku jen jeden a tyz byli kmen národovy? Mohlif tedy
i Slované jiz ve dïevni dobë jinak slouti v cizinë a doma
jinak; v cizinë Vindi ëili Vendi, a doma Slované, Srbi,
Chorvati atd. 39) Nie tu neni neobyëejného, nepfirozeného :
tolikeïi príkladové jinych jak starsich tak i novëjâich náro
düv, rozliënymi názvy doma i v cizinë pojmenovanych, nás
к tomu zàvërku vedou, ze i u Slovanûv tak byti mohlo; ze
v samém skutku tak bylo, historie a sama zkuáenost nás ucí.
11. Nenëmeckost Tacitovych Venediiv.
A vSak tento odpor, od neslovanskosti jména Vindûv
vzaty, vlastnë na jiném základu vystaven a upevnën jest,
totiz na tom, ze Slované teprva pozdëji, v 5tém a 6tém stoleti, do nëkdejàich sídel nëmeckych Venedûv za Tatrami na
Visle vtrhli, a ze tudyz jméno tëchto nëmeckych Venedûv
jen zemëpienë na në píeslo, asi tak, jako jméno dievnich
celtickych Bojûv na slovanské Öechy, pozdëji v Bojobému
osedlé. Tato námitka by ovsem byla nejhlavnëjsi a nepfemozená, kdyby na pravdë spoléhala; ale tobo nie neni. Odkud zajisté vi se, ze dïevni Venedové za Tatrami a na Visle
byli Nëmci? Z Tacita, jehoz se Dobrovsky dokládá, to,

39) Uhodná a rázná slova Thunmannova, proncSená ohledem na Variauy
cili Eusy a Svedy, platí, s proraënou jmen, i v na§f pîiéinô: „Die Fin
nen nennen sich nicht Finnen, sondern Suomi; die Wlaehen nennen sich
Kumunje ; die Lappen nur Same oder Sabme. Kein Deutscher nennt sich
Niemec; kein Este Tschud. Aber wer wird dadurch beweisen, dass die
Tschuden keine Esten sind; dass man die Niemci unrecht für Deutsche
hält; und dass Leute, die sich selbst Suomi nennen, nicht anderswo auch
Finnen heissen können? So beweist kein Kritiker, kein Geschichtgelehrter
nicht" Untersuch, üb. östl. Völker S. 375.
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jakz jeme nahoïe vidëli, naskrze nenásleduje; a vëc sama, i
jiná témëf souvëkà svèdectvi, kteráá dole sifejí rozvineme,
jsou tomu zrovna na odpor. Nez dejm e tfebas tomu, ze onino
dïevni Venedové byli Nëmci : kdy рак a kam se vystëhovali? a kdy a odkud Slované na jejich mista pfibyli? Na
tnto hlavni otázku v celé historii s taronëmeckych nàrodûv»
která toho vëku [79 — 550] vëru jiz není temná, kusá a
matná, nizádné odpovëdi nenalezáme. К de 1. 175 Ptolemaeus
velify oiien ndrod Venedùv, schvàlnë a s dobrou rozvahou od
Germanûv odrûznëny a к narodùm v tak nazvané Sarmatii
obyvajicim pïipojeny, umistil a sidla jeho nám vykázal : tarn
1. 253 ozbrojené pluky Venedùv a jejich spolecnikûv bojovnë dorázely na hranice rimské rise bliáe Dacie ; tam desky
Peutingerovy mezi 161 — 289 anebo aspon 423 popofád
osazuji Venedy ; tam die Jornanda, jií 1. 332 — 350 násilny
Ermanarik válcil se slovansktfmi Vinidy; tam naposledy
1. 550 jmenovany déjepisec Jornandes ЫпаЦ /степ Vùtidûv,
po nesmirném prostranství rozsííeny, naâel a sidla jelio nám
nalezitë a zevrubnë popsal. V obëhu tëch ctvera stoléti, hietoricky dostatecnë osvëtlenycb, nemohl ani onen domnëly
nëmecky veliki) ndrod Venedùv kradmo a nevidômë ze svych
sidel uklouznouti a v niveë se rozptyliti, ani tento ШпаЦ
kmen Vinidùv tajnë a pokoutnë do krajin od onoho opuàtënych vlezti a celé to nesmirné prostranství zalidniti. О
tazeni malych nàrodkûv, Gothûv, Burgundûv, Herulùv, Gepidûv, Langobardflv a j. z pomorí baltickébo, ze vnitrni
Germanie a Skandinavie az dolû kn bïehûm more ëerného,
do Dacie, podnesnich Uber a dale historie toho vëku obéirnë
vypravuje: o stehováni velikého národu Venedùv nikde ani
jen té nejmensi zminky neni. Jest tedy toto stëhovâni Venedilv, nejináce nez Antùv, pouhy vymyslek : historie ale na
dëjinâch skuteënë stalych a historicky prùvodnjrch, nikoli na
vymyslcich, domnënkâch a bájkách, zalozena byti má. Anií
рак zde pïedstirati sluëi, zeby jméno Vindûv Slovanûm po
drevnich nëmeckych Vandalich, jejichz sidla oni zaujali,
bylo zùstalo: nebo pïede väim jméno Venedû v historii
nmohem jest starsí nezli Vandalûv, potom рак Slované od
7*

100

Oler. I. Cl. I.

Piwod Slovanfw.

Nëmcûv obyëejnë, t. vyjmouc nëkteré pozdëjài spisovatele,
nebyli pojmenováni Vandali, aie Vindi, Vendi. Ovsem рак,
jakz to na svém mistë (§. 18. è. 3. 5.) Sflfeji provedeme,
s tim názviskem Vandalûv jest pràvë naopak. Dobrovsky
ujisfuje, ze i Antové na cerném moîi pûvodnë byli Nëmci,
a ze jméno jejich jen zemëpisnë na pozdëji tam osedlé Slovany pïeâlo. Aie zde viim právem ptáti se musime : kde
medie v dëjinâch celé siré starozitnosti, u zemëpiscûv nebo
letopiscûv, jméno toho nëmeckého, predslovanského národn
Antùv se nalezá? Vzdyfi vâickni spisovatelé od Prokopia az
do Pavla Diacona, u nichz jméno Antûv se cte, nâzviska
toho jediné a vyhradnë slovanskému národu na cerném
mofi a dále к severa osedlému pïivlastnuji (§. 25. с. 7.): о
dïevnëjëich nëmeckych Antech nikde v celém oboru staro
zitnosti ani jen stinu nëjaké zminky domakati se nelze ! Pripou§tíme, ze název tentó Antûv u nás doma neznámy a jeu
veizinë bëzny byl, a mozné ovsem i to, zet' on jest pûvodné
a vlastnë nëmecky, jmenovitë gotbicky, t. od nëmeckych Gothiïv
Slovanûm nadany: ale zeby kdy о nëmeckém národu uziván
byl, toho naprosto zapirati musime. Nëmecti tedy tito Antové
na cerném moïi jsou pouhy vymyslek a sen, jakoz pouhy vymyslek a sen jsou i nëmeëti Venedové na Visle a pomoïi baltickëm. Co2 jestliie, jak nepochybujeme, dostateënë jest dokázáno, nechaf napotom zádny bludu svého v té stranë jménem vzneáeného Dobrovského nezastírá, jemuz zde v podeslém
stáíí se pïihodilo, со váem velikym a vznescnym pfedmëtûm
к veëerou se píiházivá, ze dlouhé a veliké stiny za sebou
obrázejf. 40) Azdàseovêem, zejinymi, zvlàâtë jazykozpytnymi
pracemi zanesen jsa, pîedmëtu, о nëmz zde jednáme, t. sta
rozitnosti slovanskych, ackoli о nëkterych jeho easteëkàch \e
Bvych spisich rozliënym ëasem jednal, v celosti nikdy nâlezitë

40) Do poctu tëchto jeho poblonzeul klademe i nedfivodné a takoviho
muze naskrze nehodné zapiráni púrednosti a píeenosti snímuv, zloœku ev.
sv. Jana atd.
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nevysetfil 41), jehoz nezmëïené pole ováem za nëkolik dni anebo
mësicû dokonále zoráno a spracováno byti nemûze.
12. Vind é. Vend název Slovanûv u Némcûv.
Naposledy píeneáeni jména nëmeckého od Nëmcûv na
slovanské národy, pfícinou promëny sidel, jest vëc sama v sobé
nad mira nepodobná. Pfi uziváni jmcn národních bedlivé ro^
zeznávati nálezi zvyk jednotlivych uëenych spisovatelûv od
obyëeje nàrodûv a sprostého, pospolitého lidu. Spisovatelé,
zvlàstë stfedniho vëku, ovâem vseliká jména na zdafbùh pfenááeti a hned tomu, hned jinému národu pfilépati zvykli. Так
Jemandes Gothy jmenuje Gety, proto ze za nëktery ëas v konëinâch tëchto se zdrzovali; tak cisar Konstantin Madary nazyvá Turky, proto áe je za píibuzné a plemenniky Turkûv
pokládal ; tak stïedovëkovi historikové Danûm a danské zemi,
pro podobnost jmen, pfezdëli jindy Danai, jindy Daci, Dacia;
tak Slované u byzantinskych letopiscûv slují onde Avarové,
onde Getové, onde Sarmati, onde zase Skythové. Jinak, docela jinak jest to u národu samého a sprostého lidn. Néraci
proto Gothüv nikdy nejmenovali Gety, Rekové a Romaitové
Madarûv nikdy Turky, ani Slovanûv Avary, Sarmaty, Skythy,
tfebas onyno Jornandovi, ty c. Konstantinovi, tyto témuz a
Janovi Kameniatë, Strabonovu vypisovaëi a j. tak pokfestití
se libilo. Národové pri dáváni jmen se Hdi jinymi zákony,
ne jalovymi a slepymi nápady toho neb onoho pisálka Jména
Vindûv cili Vendûv o Slovaneeh uzivá se u vsech nëmeck^ch
národúv od té nejstarëi doby az do dneáka. Z cehoz patrné
jest, ze toto jméno nepoálo' z pera nëkterého kronikáfe stfed
niho vëku, nybrz v lûnë samého kmene nëmeckého se urodilo, a od nepamëtnych éasûv ai podnes se udrzelo. Váecky
téméï národy, i ty prostranstvim a casem nejvzdálenejsi,
poëna od poloostrovu skandinavského, anobrz Islandu, píes
celé staré i novëjsi Nëmecko, az daleko na vychod к horám
41) Potahmo na Venedy jisto jest, ze neb. Dobrovsky byl jen ohlaa
J. Ch. Adelunga, jemuí on v historietví velmi mnoho dovèforal. Scestnoa
Adelnngova domnënku o Venedech а Slovaneeh jak jinde, tak téí v jeho
Mithridatn II 654—655 éísti Ize.
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sedmihradskym, nëkdy od celtickych Bastarnûv a Peucinûv,
potomnë od saskych osadnikûv obydlenym, nazyvají Slovany,
kdekoli s nimi sousedí a obcuji, obecnym jménem Vindûv,
Vendûv (Winden, Wenden, Windische, Binden, Benden, Bindische). Svëdectvim tomu jsou pïede vsim prastaré národní
povësti a zpëvy skandinavskych skaldûv, potom nescíslná jména
vesnic a osad v Nëmcich a v celé fíái Rakouské, po nëkdejgich slovanskych, pozdëji vyhubenych obyvatelich slovem
„Windigch" pojmenovanych, a naposledy dnesni zvyk a oby2ej. Ve skandinavskych národnich básních a rozpravách, zachovanych od normanskych vystëhovancûv na ostrovë Islandu
[ok. 875. a nasi.], a pûvodem svym èili látkou na díle mnohem
vyë, t. aspon do 1—4ho stol. po Kristu, sahajicich, nebof
v nich opëvuji se dëjiny a pïibëhy pfed stïedovëkym stëhováním vychodních nàrodûv, Hunûv, Avarûv, Bulharûv atd.
zbëhlé, velmi casto se pïipominaji Slované v sousedstvi jinych
severnich nàrodûv, jmenovitë Jotunûv cili Cudûv, a Asûv ôili
Alanûv. Slované tam slují popofád Vanové, zemë jejich Vanaheimr, ïeka ji zavlaïujici a do Cernomoïi se valici Vanaquisl, bohynë Freya (t. Prije) od nich ke Sveonûm preslá
Vanadis, mudfec z rodu Vanûv povstaly Kvasir atd., jakz to
doleji na svém mistë (§ 8. ë. 11.) sifeji vyloziti nepomineme.
Prûvodné рак jest, a jazykozpytcûm dostateënë známé, èe názvisko Vanûv ze jména Vendûv s vysuvkou souhlásky d, ve
skandinavském, jakoí i v cudském jazyku nad mira obyëejDou povstalo, jakí to niáe se ukáie. Jiné skandinavské památky i о pismë a pisnich Slovanäv zminku cini, jmenujice
je Vendarunir. 42) Zemëpisnych, po Slovanech tam nëkdy bydlevsich od Nëmcûv slûvkem Winde anebo Windisch vyznaëenych jmen v Nëmecku a v Rakoasich takové mnoistvi se
vyskytá, ze jich zde zevrub vycltati nelze. Z. tëch mnohá,
jakí jsme nahofe podotkli, jiz v nejstaráích písemnych památkách stfedniho vëku se ëtou, np. Winethahusum, Winedis") I staïi Hollandéané jmenovali Slovany naSe Vendy, я zemi jejich
Windischland. Viz letopis Eggerika Beningy (mnï. 1562) a Catp. van den
Ende Gazophylace 1654. 4°. Podobnë Dánové misto latinského vyrazu Slavi
niivajf slova Vendi, np. Duck Wende, t. dux slavonieue, n Stejikania (nmf.
1650) a j.
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cun Salebizi, Windeschebore, Windiscbhayn, Windisch Ossig,
Bisenwinda, Wolfereswiniden , Moinwiniden, Radanzwiniden
Winide8heim , Nabawinida , Walabrameswinida , Winithusen,
Winadahus, Winidon, Winethun, Winethe, Windehusinomarco,
Winidohoheimonomarca, Winithiscunburg, Waleswinden, Wen
deschen atd. 43) ; jiná v obecné mluvë Nëmcûv az podnes trvaji,
ackoli i ty posledni zbytky Slovan ûv tam dávno jií vyhynuly,
np. Windehausen, Windischthaí, Windbergen, Winden, Windels
bach, Windsberg, Wiudstetten, Windehofen, Windsbach, Winds
heim, Windischletten, Windischgailenreuth, Windsgau, Windisch
land, WindischbUhel, Windischfeistritz, Windischmatrai, Windischgarsten, Windischsteig, Windischgratz, Windischlandsberg,
Windischberg, Windischbaumgarten, Windischbleiberg, Windiechwagram, Windischkappel, Windisch-Sanct-Michael, Wen
den, Wendeberg, Wendgraben, Wendischbohra, Wendersheim,
Wenddorf, Wendebarg, Wendessen, Wendhausen, Wendtorf,
Wensburg, Wendischjena atd. Йе lid nëmecky sousedy své
kmene slovanského véudy, kdekoli s nimi hraniéi a obcuje,
jmenovitë v Luzici, Pomofanech, Styrsku, Korutanech a Krajinë,
potom vUhfich, az podnes nejradëji Vendy, Vindy, nëkde Bendy,
Bindy, a jazyk jejich wendische, windische, tytyz bendische, bindische Sprache nazyvá, vûbec vëdomo jest, anií toho dokazovati potfebi. 44) Kdyby jméno Vendûv, ëili Vindftv, pûvodnë
pry Nëmcûm náleiité, jen nëktery letopisec z oumysla anebo
43) Ohledem na mistni jméDa Wendisch v Marcich pravi Riedel (Mark
Brandenb. II. 8.): Noch jetzt kennt man in der Altmark ein WendischApenbnrg, ein Wendisch-Bodenstedt, ein Wendisch-Brome, ein WendischHorst und ein Wendisch-Langenbek, nnd in dem Landbache Ks. Karl IV.
1375 heissen die Dörfer Gross-Bierstädt, Klein-Chüden, Klein-Gischau und
K!ein-Gravenstädt: Wendeschen Bierstäde, Wendeschen Chnden, Wendeschen
Gifthorn nnd Wendeschen Grauenstede. Auch gab es ein Wendisch-Venznow bei Anlogen, Urk. v. J. 1319, Wendisch-Wustrow bei Apenburg, Urk.
1361, weiches so znm Unterschiede von einem andern Wustrow hiess an
dem Drömmling auf der Heide (1473). Man hat nur dem Namen derjenigen
Orte die nähere Bezeichnung durch das Wort Wendich hinzugefügt, in de
ren Nähe sich gleichnamige von Deutschen bewohnte Orle befanden, von
denen man jene zu unterscheiden suchte. Der geringste Theil der wen
dischen Orte hatte diesen Beisatz.
M) Jak rozsïfené jest to pojmenován), a jak hluboce v národu tkvi,.
ukaznje pfiklad jednotlivych prastarych osad nêmeckych u prostred Slovákü
v Uhfich, jakovéz json DopsSina, Metzenseif a j., jimz okolnf Slováci jeSté
porád Binden, Bindische, a jejich jazyk bindische Sprache siovon. Srov.
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z nedorozumëni na nëktery slovansky, v nëmecké krajinë
osedly národ byl pfenesl, nikdy by nebylo mohlo tak hlaboce
v samém národu se ujlti a po váech jebo i tëch nejvzdálenëjâicb koncinách se rozlezti, jaki to v samém skutku shledáváme. A zeby lo jméno, pûvodnë, jak Dobrovsky tvrdi,
nëmeckémn národu pfináleíejicí, sámlid nëmecky na nëktery
národ slovansky bucTto omylem nebo naschvál byl pfenesl,
tomu jestë ménë misto dáti mûzeme. Národové ovsem zvykli
cizim jménem cizl národy nevlastnë a nepfipadnë pojmenovati;
tak prenesb' Nëmci zemëpisné jméno Bojemcûv od celtickycb
Bojûv na Cecby, tiz Nëmci a s nimi Slované jméno celtickych
Vlachûv a Gallûv v horni Italii bydlicích na vseeky Latinya
Italy : aie èeby nëktery národ svym vlastnim jménem cizi
knien byl podaroval a podëlil, toho zádného pfikladu v celé
historii nenacbázime, a to jii samo v sobë jest uepodobné,
nerci-li nesmyslné. Nent zajisté podobné, nerci-li mozné, aby
sousedni Nëmci, byli-li onino pûvodni Venedové na Visle a
niori baltickém, jak tomu chtëji, nëmeckého roda, po vystëhováni tëchto odonud a pfibyti tam nârodûv slovanskycb, tyto
tymze nëmeckym jménem Venedûv byli podël'li, skrze coz by
je za evé pïibuzné a pokrevniky, za lid téhoz s nimi pûvodu
a jazyka byli uznali a vyhlásili. Takového nesmyslu a nerozumu by oväem byl nëktery nëmecky kronikàï se dopustiti
mohl, ale sám národ a prosty lid nikdy a nizádnou mëroa.
A byf tfebae nëjakym neslychanym divem tito slovanëti námëstkové nëmeckych Venedûv na Visle od sousednicli Némcûv
tymze nëmeckym jménem poctëni byli, jestli рак к vife poHarlholomaeides Meraor. prov. Csetnek Neosol. 1799. 8°. p. 45 Ej. Not.
com. Gömör. Leutscli. 1808.4°. p. 103. 547. Abkunft d. Slaw. S. 62. Kallár
Eozpravy etr. 260. V téi krajinë nalezaji se mësteéka a vesnice Winden,
Windischdorf (maiî. Tótfalu t. Slovenská ves), Windischprona, Windischlitta,
Windischniissdorf, Windschendorf (mai. Tótfalu), anobi'2 i v Sedmibradskn
Wcndau, Windau atd , od Nèmcû vedlé Slovanuv tak pojmenované. ТГеЬаз
ted' Némci Oechûv a Polákuy i nenaz^vajl vice Vendy, váak íe to nëkdy
cinili, jisto jest. V nadaci listinë biskupa Vratislavskébo ïomââe II. r.
1295 Wendischborau jmenuje se „Borow poTonicale." Takovych pfikladúv
jest mnoho. (Worbs Archiv II. 12. Bandtkie Dzieje król. polsk. 3 vyd. I.
33). V Othcrovè cestopisu se íiká, ie Visla vyplyvá z krajiny Vendilv; a
Thiodulf u Snorry Sturlesona jmenuje Slovany ruské vychodnfrai Vendy.
Albericus (1241) a jini nazyvají Óecby Vindy.
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dobné, zeby tudyz jména toho i vsem ostatnim tíebas nejvzdálenëjsim národüm slovanskym na Dnëpru, Donu, Tise, dolnim
Dunaji, adriatickém mofi atd., bylo se dostalo? Nebof i tito
väickni, jakz dokonále vime, od prostych Nëmcûv jménem
• Vindûv cili Vendûv nazy váni anebo nëkdy byvali, anebo jestë
ai do dneäka byvaji. Vëruz by cizí a nevlastuí jméno, kdyby
nëjakou slepou náhodou v zemëpisném ohledu od nëmeckyeh
Venedûv na slovansky národ pfi Viele bylo pïeâlo, vëcnô na
torn jediném národu bylo viseti zûstalo, jako jméno Bobemcûv
na Slovanech ëeskyeh, aniz kdy vsem, i tëm nejvzdâlenëjSim
nàrodûm tohoto kmene za podil se dostalo. Ne od krajiny
jakoby druhdy od Nëmcftv obydlené na pozdëji tam osedlé
Slovany pfeálo jméno Venedûv, nybrz pràvë naopak kdekoli
Slované se vhostili, tam i prastaré a genetické nàzvîsko Vinidi
Cili Venedi s nimi se stëhovalo, tak ze np. celé to pomoïi
dievni Germanie mezi oustim Odry a ïekou Travnou, po osazeni se v nëm Slovanû v 5tém a 6tém stol., tudlz i nového
jména nabylo, byvsi od samych Nëmcûv prozváno Winedum,
Weonodland, Wanland, jehoz hlavni kupecké mësto Volin
podlé toho sloulo nëmecky Winetha t. Vendûv mësto. Letopisci stfedniho vëku rodu germanskébo, uzivajice o národech
slovanskych vesmës a naprosto jména Vinidi cili Venedi, ïfdili se pfi torn ne svou choutkou anebo slepou náhodou, n^brí
vsenárodnim a prastarym lidu svého zvykem. Povázime-li
vëecko toto bedlivë a nestrannë, nabndeme, tim jsem jist,
pevného a trvanlivého pïesvëdceni, êe názvisko Venedûv nemohlo jen zemëpisnë ode starych jakoby nëmeckj'ch Venedûv
na potomni Slovany v tëch krajinách pfeneseno byti, nybrï
ze ono jest prastary a pûvodni jméno nàrodûv kmene slovanského u vsech lidi kmene nëmeckého, a tudyá jméno vlastni
a genetické, jen ne doma od Slovanû? samych, aie vnô a
v cizinë od Nëmcûv, ba, jakz hned uvidíme, i od Finnûv,
Celtûv a Lotyâûv uzivané.
13. Totéi u Cudûv, Celtûv a Litvanûv.
Jména zajisté Vindûv cili Vendûv lidem kmene slovanského nejen od lidi kmene nëmeckého, ale, coz nejdûlezitëjsi

•
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jest, i od lidí kmene cudského, celtického a zvlàstë litevského
dáváno. Cudové, Nëmcûm Finnové, prastary a iiroko i daleko po celé several Evropë i Asii rozvëtveny kmen velikého
plemene severského, od nepamëti sousedili т pûlnocnich krajinách Evropy s nârody kmene slovanského, jakoz рак az«.
podnes nematné jich zùstatky s tëmito sousedi, a jiz témëf
docela tëchto vládé a panování podrobeny jsou. O starobylosti Finnûv V Evropë zadné pochyby neni: jméno jejieh jifc
spisovatelûm fimskym a ïeckym Tacitovi, Ptolemaeovi a j.
ve známost veSlo, a nejedny závazné dûvody historické к tomu
domnëni vedou, ze rozsiïenost jejieh a tudy i vláda a moe
V Evropë nëkdy mnohem byla vëtii, nezli podnes obeenë za
to máme. Die svëdectvi Nestorova národy cudské, v9tém stol.
jeâtë mohutné a vlàdë Slovanûv nepodlehlé, obcovaly s tëmito
V mira i nemíru со národy pfísedíci, a staly se dobrovolnë
oucastníky losu Slovanûv, zalozivêe s tëmito spolu novou ïiâi
na severa pod správou a panovánim svedskych Varjahûv, od
nich nazyvanych Rusûv. Tito tak stafi a nëkdy tak lidnatf
a mohutni Cudové naz^vaji od nepamëti sousedy své, lidi
kmene slovanského v nynëjàim ßusku, vesmës Wäny eili
Vendy, a sice Öuchonci ve Finlandsku jmenuji, podlé svë
dectvi hodnovërnych muzû, lid slovansky na ßasi v jd. с. Wenelainen, ve mn. с. Wenelaiset, Slovana ruského Wenemees, raskou zemi Weneje, Wenemaa, Wenahenmaa, Cudi рак v Estonsku
Slovana ruského Wennelane, Wennemees, a ruskou zemi Wenner
Wennema atd. 45). Jezero Ladozské slove u Öuchoncüv Weneenmjeri, t. Vendické more. 4G) Cudsky tentó název Wänüv
ib) Slova tato v rozlicnych pramenfeh nestejné psána se nalezaji, jinde
Wene, Wenelainen, Wenelaiset atd., jinde Wenne, Wennelainen, Wennelaiset atd , jinde zase Wänä, Wänäjä, Wänälaeinen, Wänälaieet atd., coi
mnoïstvim a rozdilností cudskych nàïeci se vysvètluje. Podlé Sjögrens,
uejvétâfho znatele jazykûv éndskych, Ôuchonci ve Finlandu jmenuji zemi
itiskou Wenäjänmaa, 6. Wenäänmaa, t. Venùv zemë. (Mém. de Г Acad,
des scienc. de St. Pét. VI. ser. T. I. p. 303.). Slûvka mees, maa znamenajf
muí, zemë, sg. -lainen, pl. -laiset jest zakonceni jmen pfïdavnych rodovych (adj. gentil.). Srov. Tatiscev Istor. ross. I. 369. §. 1. 490. Thunmann
Dissert de Stavanis in Act. soc. Jablon. T. IV. a. 1774. p. 68. Geijer's
Gesch. Schwedens Bd. I. S. 36. Sjögren 1. с. Hupel's Ehetn. Spr. nnd. W. B.
s. v. Wenne.
*•) Tatiëcev Istor. ross. IL 353. pozn. 14.
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ëili Venûv s názvem skandinavskych Nëmcûv Wani, Wanaheimr
jest totozny, a vlastnë nie jiného, 1еб cizomlavná forma slova
Vindi, Vendi. Vypouëtëni zajisté souhlásky d po souhlásce n
jest cudskému jazyku pïirozené a obeené ; tak np. misto sans,
und (madidum esse), lat. unda, stnëm. undea, unda, nndja,
stfnëm. finde, dan. wände, litv. vandû, praslv. onda (jakz nám
to jména fek slovanskych Onda, Ondava atd. ukazuji), fikaji
Ôudové jen venna t. voda, a vûbec jakoz Cuchonci tak i vlastni
Cudi d rádi vysouvaji, ïikajiee hanse (anseris) misto hande,
känno ftrunci) m. kändo, wenna (fratris) m. wenda, käen (ma
nne) m. käden, koan (cnlinae) m. kodan, maon (vermis) m.
madon atd. 47). Za touz prícinou i mësto Venden v Livonsku
tamëjii Öudi nazyvaji Wenno , Wönno-lin. 4S) Touz samon
vlastnosti, t. vysouvánim souhlásky d, i staroskandinavsky a
na dile i poàly z nëbo svedsky a dansky jazyk se vyznaëuje,
patrnë tim od jinych nëmeckycb nàïeëi se liäe, v nëmà np. Skane
m. Skande, Sweon, Swealand m. Sweden, Swedaland, Norrige,
Norge, m. Nordweg, Normann m. Nordmann, unn (unda) m. undh,
annar (alius) m. andhar, finna (invenire) m. findha, kunnr
(notus) m. kundhr atd. se vyslovuje, jakz to nize âifeji vylozime. Podlé toho staroskandinavské Wane a finské Wäne,
Wene, Wenne, zfejmë a nezâpornë nie jiného neni, nezli germanské Wende, Wiude : jest tojedno jménovedvoji formé. —
Podobnym zpûsobem mame toho jisté sledy, áef i národüm
kmene celtického dïevni Slované pod názvem Venetûv známi
byli. Celtové cili Gallové, kmen mezi väemi z plemene indoevropejského poil^mi v Evropé nasi nepochybnë nejdfive
osedl^, a jiz v prastaré dobë nejen nad miru lidnaty a mohutny, ale i znamenitë vzdëlany, zanjímajíci sidly svymi pfes
tretinu této zemécástky, a v rûznych osadách svych v 3 —2hém
stol. pïed Krietem s jedné strany az к Visle, s jiné pfes do4') Srov. Strahlmann's Finn. Sprachlehre S. 9 15. — Vysouvàni toto
souhlásky d nejSiïe sahá v nàîeci Karelském a Oloneckém. Sjögren v Mém.
de l'Acad. des se. de St. Pét. VI. ser. T. I. p. 279.
4e) Sem náleíejl mnohá tnistní jména v Estonech, np. Wenno mois
(Wenden), Wönno (Wendau), Wennefer, t. Veadûv sidlo с. ves (srov. Kirefer, Runa-fer, WeiTe-fer, Tabbi-fer atd.), Venja, misto Vanaj , pfipominané
v Sof. Vremen. I. 295 a j.
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lejái Dunaj az к Dnëstru dosahujíci, na nmoha mistech snárody kmene slovanského, od nich na díle utiâtën^mi a z prvovlasti své vytlacenymi, sousedili a obcovali. Dûkazem tobo
jsou jednak nëkterà slova z jazyku celtického ve slovancinë
zachovaná, np. obr, balvan c. bolvan, cbotár, brzda, tyn, skála,
tere, pavéza, bànë, hûl atd., jednak hlasy starobylého národniho podání V nejstarsich nasicb letopisech nás doêlé a o vypuzení Slovanûv z Podunají od Vlachûv zjevnë zvëstujici, je
dnak i samo to pfesné a vyznamné jméno Vlach, nejen pradávno podlé domáciho a piivodniho Gall cili Valí utvoíené,
ale i na italii za prícinou obyvajících nëkdy v severa jejim
Gallûv od praotcûv nasicb vztazené. Tito tedy, dfevním Slovanûm, jakz na svém misté (§ 11. 17.) jeëtë zevrubnëji dokázeine, tak dobíe, ackoli nevselijak cestnë známi Gallové
cili Vlachové, tolikéz pfedky nasenizádn^m jin^m, nez obecnym Venetûv jménem nenazyvali, jakí tobo pfede váím názvy
Venetûv adriatickych a armorickych, kterézto národy, z cástky
V sousedstvi, z ëàstky u prostfed Gallûv osedlé, my z dülezitych pïicin za vëtve kmene slovanského, ve prastaré dobë od
nëho odloucené, pokládáme, potom рак i jména nëkterycb
v sousedstvi celtickych osad se nacbázejicích slovanskycb mëst,
up. Vindobona, Vindana, Vindilis atd., dosti svëtle dosvëdcuji.
— Naposledy, coz zde jen pro doplnëui tohoto pfedmëtu zkrátka
pripomenuto bud', jména Vende uzívají o Slovanech i lidé
kmene litevskébo, jak Lotysi, tak Litvané. Jiz Jiudfich Lotys,
nejstaráí dëjepisec národu svébo [1226], zmínku cine o Slo
vanech v tëcb stranách mezi Lotysi obyvajicicb, nazyvá je
Vendy ; a v zemi jejicb az do dneska nalezaji se porûznu
mëstecka a vesnice, po nëkdejsich svych obyvatelich Slova
nech jménem Venden vyznacené, np. Vendoviski (t. Vendsti
ë. Vendicti), Vendzegola (t. Vendûv konec, srov. Latygola,
Prejsegola. rus. Ljudin konec v Novogorodë) atd 49) A vsak

Nëkteïl, jmenovitë Lelewel, Ossoliñski a j , i jméno Wedda cili
Widsemme na Vendy potahovali, coz väak nejisto jest. Stender ve svém
slovniku slüvkem Widsemme (podlé nêho stiedozemi) tlumocl jméno Livland. Lelewel pravl, ie Livony podnes slovou u LotySáv Vedda. Parrot
jméno Widsemme pïipisnje Lettlandu. Lelewel ßzat ока па dawnosc lit.
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o tom zde vice áifiti se nechceme, kdefc nám jen píedbéíné
ukázati by lo, ze jraéno Vindûv èili Vendûv ani lidem kraene
celtického a litevského nebylo docela neznámé.
14. Ohlavenf.
Po ouplném rozvinutí celého pásma svëdectvi a dûvodûv,
mohoucích poslouziti к urceni pravého vyznamu a platnosti
jména Venedûv cili Vinidûv jak u starobylych národúv Evropy,
tak i u nynëjsich jejich obyvatelûv, slusnë se jiz ptáti mûzeme kazdého nestrannë soudného znatele dëjin a jazykûv lidskych, mozné-li uznati za pravdivé a prñvodné to, nejnovéji
od naáeho Dobrovského na kvap a nerozvázüvé pronesené,
od nëkterych рак nëmeekych spisovatelûv urputnë a slepë
zastávané domnëni, zeby Pliniovi, Tacitovi a Ptolemaeovi Venedové od Vinidûv Jornandov^ch docela rozdilni, oniuo Nëmci,
tito рак Slované byli, a zeby jméno nëmeekych Venedûv na
Slovany jen v zemëpisném ohledu bylo pfeslo, proto ze tito
pry pozdëji v onëch sidla se vedrali a je zaujali? 50) Jestli
Dared. Wilno 1808. 8U. str. 23. Parrot Vers. üb. Liven, Letten u. Esten.
Bd. I. S. 5. — Mésto Venden v Livonech slove lot. Zehsen. — Z dûvoduv svrchu vylozenycb snadné jiz jest souditi jak broznè zbloudili ti, jenz
poklridajf, ïts jménem Venedûv u Ëekûv a Latinikûv rozumëjf se Litvané
a Lotyâi, coz mezi jinymi Gramatinovi na mysli se zvrtlo. (Slovo^o polku
Igor. M. 1823. str. 105.) Litvané a Lotyii Némcùm a skrze në i Kimanum
od nepamttnych casûv známi byli pod zemèpisnyra jménem Aestûv, t. vychodcanûv. (§. 19.) Jornandes, maje dobrou známost jednèch i druhyeb,
nikoli Litvany a Lotyäe (jeuz u nrho Esli slovou), nybrz Slovany jménem
Vindûv podélil. Severni Germanie na zapad Odry po osazeni se v ni Slovanûv prozvàna od Nèmcûv Windland, nikoli Estland, aneb Lettland, Letauwen, ackoli jména tato tehdáz jiz Nëmcûm dobíe zuáma byla; na dukaz, ïe u nich jméno Vindové ode Slovanúv bylo nerozlucnë. V oboru
celé starozitnosti nenacházím ani jediného jistého svëdectvi, íeby Litvané
kdy od nékoho jménem Vindûv byli vyznaceni. Jindfich Lotyä, jehoz svë
dectvi, со rodáka a obyvatele toho obfezi, zde nejvëtâi váhu má, Lotyäe
Í. Litvany, Vendy a Nëmce со tri rozdilné národy na nëkolika mfstech
své kroniky vyilovnè a ureïtë rozeznává. (A. 1205. p. 44. A. 1224. p. 173.
174.) Bozdil ten za prav^ uznal uéen^ Lelewel (Rzut oka 21—22.); jest
nám tedy s podivenim, ze na jiném misté zase se zviklal a dfevnl Venedy
za predky Litvanüv vyhlásil (Wiadomosc o narodach str. 21.) Plozeni domnének ucenym skoumatelüm propüjéiti se musí; я\аШ vSak i domnënky
stavëti na rozumnych düvodech.
50) Adelungova a Hallingova námitka, zeby Slovany od Venedûv odvozovati proto nesluselo, pmivadï jméno Venedi jestit pouze nëmecké a
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kde ve staré historii, zajisté zde, jak pravda s jedné, taktéz
i blud a kfivda s druhé strany rovnë svëtle, nàzornë, nerci-li
makavë na jevë jsou. Tacitus, vábaje se Venedy к Germánüm pïipocisti, sám své neumëni vyznává, a váhu svého svëdectví podvraci, vydávaje známky nàrodûv slovanskych za
germanské; Ptolemaeus Venedy od Germanie a národúv germanskych vyslovnë rftzni, a prvni mezi velikymi nârody své
Sarmatie jim misto vykazuje; historie о vystëhovâni se Ptolemaeov^ch Venedûv z pûvodnich svych sidel mezi Tatrami,
Vislou a moïem baltickym, a o pfibyti tam nàrodûv jinych,
slovanskych, docela mlci; Jornandes svym slovanskym Vinidûm, mezi 332—350 od gothického krále Ermanarika válkou
stíhanym, táz sama obydlí vykazuje, ve kterych je pïed tím
ok. 175, Ptolemaeus byl umistil, a z nichz oni 1 253, za eis.
Volueiana, na hranice rise ïimské doléhali; neslovanskost koneenë slova Venedy na zádné zàvadë neni, anof vidíme, ze
témëf vsecky národy zemë této rozlicnymi názvy, jinymi
doma, V cizinë jinymi, pojmenováni byvaji; nad to рак vâeobecné, od nepamëtnych casùv az podnes trvající uzíváni jména
Venedûv, Vindûv, Vanuv, Venôv, o národech slovanskych u
národúv kmene nëmeckého a cudského, anobrz na díle i celtického a litevského, zjevné svedectví vydává, ze toto tak
rozsiïené a hluboce do zivota tolikerych rûznych národúv vkofenëné jméno neposlo z pera nëkterého neumëlého kronikáíe,
aniái pouze náhodou nebo omylem od nëmeckého národu na
slovansky preneieno, nybrz ze jiz v pïedhistorické dobë v lûnë
onëch Slovanûm sousednich kmenûv uroditi se muselo, pro-

mistné, od vody poâlé, kteréz na kazdy pomorsky národ obrâcfno byti mohlo,
jest skuteenc smésná a nesmyslnâ. Nebo pïednë nikdo Slovanû od Venedù? neodvozuje toliko pficinou jmëna, nybrz za jinymi podstatnymi dûvody,
svëdectvim Journandovym a vyrokem celé starozitnoati (srov. 5—14. tohoto §) ;
potoœnë mam a nepravda jest, zeby slovo Winde, Wende, bylo pouze
nëmeeké, anoí ve vSech témèf indoevropejskych jazycich, i ve staroslovanském (srov. Ondava ïeka atd.) se nacházf, a nejisto, zeby vêudy vodu
vyznamenávalo, jeSto np. v Indii veliké pohori slove Vindhaja, a v Hispanii podlé Ptolemaea byla nëkdy hora Vindius jmenovaná (srov. § 8. c. 15 );
naposledy, dejme tïebas i tomu, zet slovo to pûvodnë cizi a jméno mistné
jest, coz to divného, jestli Celtové a Nëmei pojmenovali Slovany jménem
a slovem celtonêmeckym ?
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cez i právem za vlastní jméno Slovanûv и Nëmcûv, ôudûv,
Celtûv a Litvanûv jmfno byti mûze. Z cehoï patrnë náeleduje, ze cokoli v pramenech staroevropejské historie, ve spisich ïeckych a fimskych dëjepiscûv a zemëpiscûv, ve skandinavskych povëstech a rozpravách, v letopisech etfedniho
vëku a jinde, rozlicnych zpráv, povësti a podání o Venedech
cili Vinidech zatatranskych porûznu zaznamenáno a naiira
ëasûm dochováno jest, to vse со nejpilnëji do hromady sebrati a za základ starozitnosti slovanskych poloziti povinni
jsme. A vsak tím za pravé se nevydává a nejistí, zeby väickni
jiní národové, jejichzto jména jen ponëkud a zdaleka na jméno
Vindûv cili Vendûv se ponááeji, a jejichz oddílné od Slovanûv pojiti hodnovërnymi historickymi svédectvími dokonále
stvrzeno jest, jmenovitë Vandalové a Vindelikové, za pfícinou
samého tohoto jména ke slovansk^m Venetûm prinálezeli, a
to, со o nich stará historie vypravuje, na pfedky Slovanûv
rozumíno byti mëlo. Národnost Vandalüv, jejichí jméno ovsem
neni bez pribuznych svazkùv a potahüv ke jménu Vendûv,
jakoz i sídla a dëjiny jejich se sidly a dëjinami Vendûv se
stykaji, zvlástního kritického vysetfení zasluhuje; coz zde na
svém miste státi se má. (§ 18. c. 3. 5.) Tolikéz déjiny Venetûv adriatickych a armorickych c. gallickych pfedbëznë od
historie Venetûv zatatranskych odrûzniti, a slovanskost onëch
novymi, nad ty posavadni podstatnëjàimi dûkazy potvrditi radno, drive nezli by jim vlastni misto ve starozitnostech slo
vanskych s pfekonavou jistotou se vykázalo.
В. Domácí starohylych Slovanûv jméno Srbové.
15. Pristup.
Z mistnëjsiho rozebrání nahore píednesenych dfkvodûv a svëdectvi o totoznosti star^ch Venedûv zatatranskych,
со do pûvodu a jazyka, s Vinidy Jornandovymi dovëdëli jsme
se sice s jistotou prvotniho jména Slovanûv u národüv cizích
jmenovitë nëmeckych, cudskyck a celtickych; ale domácí je
jich pûvodni jméno, vëem nàrodûm tohoto kmene obecné, na
té cestë nám nikde se nevyskytlo. Chtëjice tohoto jména s do

112

Okr. I. Cl. J.

Pûvod Slooaniiv.

konalou, aë mozné-li, jistotnosti, anebo aspoû s nëjakou pravdë podobnosti vysetïiti, nezbyvá nám lee nastoupiti poznovu
cestu jiz zkusenou, vedoucí nás po nepfetrzené koleji od vëci
známych к neznámym, z okresu století historicky osvëtlenych
do hloubi vëkûv hustou tmou pokrytych. Jornandes, rodily
Alan, vychovany mezi Nëmci, nejdïive pisaï na dvoïe krále
gothického, potom mnich a naposledy biskup gothicky, bytem
V Ravennë, vázivái své zprávy o Slovanech, jak se zdá, nej
vice z pramenüv nëmeckych, t. oustniho podáni Gothûv a národních zpëvcûv nëmeckych 51) svëdci, ze národy slovanské
povsechnë slouli Vinidové, a càstecnë Slované i Antové. Pod
jménera Vinidûv ze Slované jen jinym sousedním nàrodûm
známi byli, sami рак toho názvu neuzívali, jrô jsme ñahofe
dokázali: jména Slovanûv a Antûv sám Jornandes zdá se pokládati za novëjsi a cástecná, tu dobu, kdyz on psal, ne
vsechnëm nàrodûm slovanskym, nybrz jen nëkterym obeená.
V samém skutku ani jednoho, ani druhého jména v pram.cnech starsich od 6ho stol., aspon v takové formé a patrnosti,
pfi níz by zádné pochybnosti mista nebylo, nenalezáme ; procez
jim píedbézné a na misté tomto, bez mistnëjsich dükazüv, sni
povsechné platnosti pripsati, ani za jejich prúvodnictvím do
§era nevystizné dàvnovëkosti pustiti se nemûzeme, tîebasf о
starobylosti zvlàstë prvniho z nich i nepoehybujeme. Prokop,
rodily Rek, vûdce Belisara drub, rádee a pisaï, zijici 540—562
v Konstantinopoli, nepocbybnë osobnë znal jak Slovany, tak
téz i Gothy a jiné Nëmce, a podlé nëkterych sledû, ve spisich jeho zachovan^ch, né bez pïiciny domysleti se lze, ze to,
со о Slovanech poznamenal, netoliko z rozprav vychloubavych.
Gothûv, nëkdejsich ouhlavnich nepïatel SlöVanüv, nybrz i zûst
samyeh Slovanûv slyáel a vypsal. Svëdectvi jeho o starobylych Slovanech a jejich prvotnim jménu jiz z toho ohledujest
dûlezité a zvlástniho uvázeni hodné. Dovrëujef рак on své
vypsáni mravûv a povahy tehdejsich Slovanûv tëmito pïepa-

8I) Со z ttchto zpráv pûvodné od Kassiodora pocbázf, jehoï ztraeeni
dilo o Gothech Jornandes na dile skrátil, sa dile dale provedl, naskrze
nrèiti nelze.
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mátnymi slovy: „Pïed tlm i jméno Slované a Antové jedno
mëli ; oboje zajisté za starodávna jmenovali Spory (Stopouç),
proto, mnim, ie аксдхЬтр t. roztrouëenë po vesnicech svych
bydlejl." 5Ï) Zdef ejhle máme vyslovné svëdectvi nejstarSiho
zvëstovatele dëjin Slovanûv, pod tímto jménem se zjevivâich,
o prvotním a prastarém jménu jejich ! Povêechné jméno tëchto
národúv za starodávna bylo die Jornanda Vinidi, die souvëkého рак jema Prokopia Spori ; ono, jak jsme vidëli, samym
Slovanûm neznámé, u lidi kmene nëmeckého, cudského, celtického a litevského bylo v uiívánl: toto tedy die vsi podobnosti, nelze jinác souditi, muselo byti domácf, pïirozené, u samych Slovanûv obvyklé.
16. Zkazenost jména Spori.
Na nestësti radost naäe nad vynalezenfm tohoto prastarého vlastniho jména Slovanûv nenl bez pïimlëeni 2alu. Názvisko od Prokopia podané jest v historii neslychané, neslovanské, anobrï neevropejské, a proto ani nemûie byti pïesné,
nybr2 musi byti zkazené; Nikde v celé té nejzaiâi staroáitnosti ani jen nejmensich sledûv a èlepëji domakati se nelze,
zeby nëktery národ bucFto doma, budto vnë a v cizinë byl
sloul Spori. Jméno to anebo bylo u Slovanûv, anebo n Ëekû
v uílvání. V prvni pïipadnosti by pfedce nëjaké zûstatky
jeho, jako témëï vêech jin^ch názvisk jednotlivych, tfebasjiá
dávno zaslych národúv slovansk^ch, nëkde ve jmenich mëst,
okoli, vesnic, osob atd., pfi nejmenäim v jazyku samém, byly
se zachovaly ; aie toho nikde nie není, a mimo to jméno to
jak látkou tak i tvárností svou obdobë slovansk^ch národnich
jmen se pficí. 53) V drubé pfipadnosti, uzlvalo-li se kdy jména
toho u Ëekûv, jako¿ рак sám Prokop vfznam jeho z ïeëtiny
vykládá, neni moEné, aby, bylo-li jinak opravdu tak staré a
obecné, jakz Prokop tvrdí, mezi tolikymi tisici národnich jmen
u starych Ëekûv a Ëimanûv nikde, kromë u jedinéhu Prokopia,
se nectlo ; a£ jií nie nedím, zeby tím sam^m pïestalo byti
») Procop. B. G. 1 III. с. 14. p. 498.
53) Bylit ovSem vykladaëi, a json jestë i podnes, ktefl jméno to ode
slova spory, spoïiti, an. zbor, zboïiti (snêmovati) odvozovali, jimi té dëtinské hficky pïâti se mnsf.
iafaríi, Slov. Staroïitnosti. I.
8
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slovanské, jeêto Slované sami sebe nemohli nazyvati jménem
ieckym. V takovéto tisni nezbyvá, lee pokládati jméno to za
zkazené a zpotvofené, a sice, jak z podaného od nëho vykladu patrné jest, jiz od samého Prokopia, nikoli od pozdëjëich pîepisovatelûv spisu jeho. V samém рак skutku vsickui
soudnëjsi skoumatelé nasich starozitnosti jiz dâvno je za takové uznali, v cele jejich nás slovutny Dobrovsky, к jehoá
domnëni zde, na poli jazykozpytu, tim ochotnëji pïistupujeme,
cim dovérnëji na jeho prûvodnictvi v této tridë vëd spolehnouti a jeho nálezem bezpeëiti se mûzeme. Ke smichujsou,
kdo svëdectvi a vypovëcT Prokopiovu v tak veliké váznosti
maji, ze od vykladu jeho odstoupiti se neosmëlujl, nejsouce
toho pamëtlivi, kterak spisové byzantickych letopiscÛF hojnë
mnoho pïikladûy podobnébo nesmysluého etymologizování nám
poskytuji ; tak np. cisaï Konstantin jméno mësta Trebin, poálé
od treba t. obëf, odvodi ode slova tvrcT t. tvrz, jméno feky
Buna, poslé od bun t. vápno, ode slova bona, vykládaje je
skrze xáXov, jméno národu Srb od servus, jméno okoli Konavlje ode slova kolo t. vüz, prekládaje je skrze àjxa^ià (via
plaustralis, srb. kolnic), jméno dnëprovského práhu Násyp
ode slova nespi (noli dormiré), Pachymeres jméno mista Polog
od bog a lug, jakoby boholuh (nemus dei), Anna Komnenova
jméno mësta Sumen, poslé od suma t. les, od Simona krále,
jiny jméno mëstecka Caribrod od cafi brady (Caesaris barba)
atd. Vrozboru a vykladu staroslovanskych jmen námEekové,
jazyka naseho naskrze nepovëdomi, uëitelé a prûvodci byti
nemohou. Ke smichu jsou i ti, kdoz, jako nëkdy Gebhardi
a nejnovëji Surowiecki, Prokopia z nezbëhlosti v rectinë vini,
ujiëfujice, йе slovo to nepochází od crcopáS-qv, ale od a^eípov
rozsevaë, a ze tudyz vyznamenává národ rolnicky, hospodársky.
Takovéto jalové a neprûvodné domysly ani jen stinu podobnosti
do sebe nemají, a mimo to, lpíce poíád na neslychaném a
nikde neuzívaném slovu Spori, v historickém ohledu ani o
pid! nás dále z mraku na svëtlo nevyvodí. 54) Dûmyslny DoM) Butkov (Vjest. Evr. CX. 275) vysvëtlil jméno Spori z jazyka armenakého, t. Troglodytte, jámozilci, odkryl elovanskoat Herodotovych Saspirûv a vykázal prvotní sidla Sporüv 6. Slovanû v severni cili kavkaaké
Armenii. Jaké Stcstí!
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brovsky^ jiz dávno své ku pravdë mnohem podobnéjsí a prüvodnéjsí domnëni pronesl v ten smysl, zeby v té porouchané
formé Spori u Prokopia vlastnë pûvodni a domáci jméno kmenc
slovanského Srbi vëzelo, od kteréhozto vykladu ani v nejpozdëjsi dobé zivobytí svého neupustil. 55) A jisté domnënka
tato tak jest sama v sobé pfirozená, nenucená, nezbéhlosti
pisafüv reckych vjazyku slovanském a odtud poslé nemoznosti
vyjádriti bez prejinaceni a zrecténí tvrdé, íeckym ústúm neobvyklé slovo Srbi, Srbli, píiméfená, tak s pozdëjsimi svédectvimi o vseobecném uziváni jména toho Srbi, Srbové, u
národúv slovanskych souhlasná, ze ani o dûkladnosti a pravdivosti její pocbybovati, ani eos lepáího a prüvodnéjáíbo na jejím misté podati nemûzeme.
17. Pravé cteni Srbi m. Spori.
Jest zajisté véc uvázení hodna, ze jméno Srbüv, podnes
jiz jen nëkterym odnozem kmene slovanskébo, v hofejsí i dolejsí Luïiei a na dolejsím Dunaji i Sávé, v nékdejsím fllyrikum, osedtym, vlastnf, pied tim anebo vsechnem národúm
téboz kmene, anebo aspon vétsímu jejich poctu bylo obecné.
Jméno to sahá do nejzaísi dávnovékosti : nalezáme je zajisté
v této púvodní, presné, domáci formé ji2 u Plinia [pí. 79] a
Ptolemaea [ok. 175], cinícich zmínku o Srbich v poradí jinych
národú mezi Volhou, Maeotem a Donem. Slova onoho jsou:
„Od ouziny cimmerické dále bydleji Maeoticti, Vali, Serbi,
Arrechi, Zingi, Psesii" 56), tohoto: „Mezi ceraunickymi horami
a ïekoit Rha ob^vaji Orinaei i Vali i Serbi (v rkp. 2spßci i

65) Dobrovsky TJeb. d. Urspr. d. Namens Öech in Pelzel's Gesch. v.
Böhm. 1782. 1817. Bd. I. Vorr. S. xii. Abhandl. e. Privatges. in Böhm.
Pr. 1784. VI. S. 280. Mouse's Vers. e. Landesgesch. v. Mähren Bd. II. S.
XVI. Bemerk, üb. Serben in Engel's Gesch. v. Serbien S. 157. Casopis vlast.
Museum v Pr. 1827. sv. II. str. 8. — V t$i smysl i Schlözer se pronesl
Nest. II. 74. Ein seltsamer Einfall, einen alten Namen der Nation aus dem
Griechischen zu erklären. Vielleicht steckt der Name Srbi (Serbier) darin,
wenn der Grieche diesen ihm unaussprechlichen Ton hörte, so wie ihn
noch jetzt der Böhme (und der Serbe selbst) ausspricht : so konnte er sich
wohl einbilden, etwas wie Spor zu hören.
58) Plin. H. N. 1. VI. c. 7. §. 19.
8*
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2ipßoi)." 51) Jména Slovanûv, aspon tak ëistë a zïejmë vyloáeného, v zádném tak starém pramenu nenacházime, ackoli
proto samé hned o jeho starodávnosti pochybovati nesluái.
O velikém národu srbském, za Tatrami v krajinách dnesniho
Polska a Ruska osedlém, máme pfed rukama dvoji dûlezité
svëdectvi z 9ho a lOho stol , eis. Konstantina [pf. 959] a ne ■
jmenovaného pûvodce zemëpisnych zápiskúv o Slovanech [na
konci 9ho stol.] vrkp. Mnichovském z llho vëku. Císar Kon
stantin na jednom misté pripominá národ ЫЦек t. velikych a
svobodnych Srbüv {cerní slují divi, stepni, odtrzeni, aneb podmanëni), za dnesnimi Uhry (u nëho Turky), v krajinë ïeëené
Boiki (viz §. 31. é. 1.), v sousedstvi Bëlo-Chorvatûv. Na jiném
misté uvodí ze jména národ Srbü v pofadi národüv slovanskych na Rusi obyvajícich a Varjahûm poddanych, v soused
stvi Drevlanûv, Drehovicüv a Krivicüv." 5S) Z cehoz patrné
jest, jak bëzné a daleko rozsifené bylo jestë za casu toho
cisaïe uzívání jména Srb. Cehoz i slova zápiscíka Bavorského
v^borné potvrzují piáiciho v tentó smysl: „Zeriuani (t. Serbiani),
kteráíto krajina tak jest veliká, ze z ni vsickni národové
Slovanûv poáli a svûj poéátek, jakí sami ujisfují, vzali." 59)
Svëdectvi toto tim pamâtnëjsi a pozoru hodnëjsi jest, cím
méné pochybovati sluáí, ie neznánrf jeho püvodce, na konci
9ho stol. zijici, tíebas rodily Némec, naschvál a z oumysla
po zevrubních zpravách o jmenich, sldlech a mëstech národüv
slovanskych se shànël, a to, со o torn pïedmëtu zapsal, odnikud jinud, lee z oustniho podáni samych Slovanûv, vyëerpati
a do hromady sebrati nemohl. Proëez se neváháme slova
jeho „sicut affirmant" na ten rozum ,.jakz sami Slované ujisfuji" slyseti, к cemuá jinak i spojení tychze slov a smysl
celého mista prirozené vede. Stëmito svédectvími o nëkdejsi
rozsííenosti jména Srb u národüv kmene slovanského souhlasí
i jiná, jak souvëkà, tak pozdejsí. Ve slovníku etymologickém
") Ptolem. Geogr. ]. V. c. 9.
58) Const. Porph. De adm. Imp. e. 9. 32. 33. Srov. nií §. 28. б 3. §. 31.
с. 1. §. 38. S. 2.
5°) Hormayr's Archiv 1827. Nr. 49. Téh. Herzog Luitpold S. 24. Srov.
\}$ §. 6. с. 14. pozn. 13.
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Mater verborum nazvaném, pûvodem Kostnického biekupa Salomona [umí. 920] na konci 9ho stol. sepsaném, cteme mezi
jinym, áe obyvatelé dfevnl Sarmatie slouli Srbi. Cecb Vacerad, opsav 1. 1102 dotëeny slovnfk, a na mnoba místech ka
púvodnímu textu cesky vyklad pridav, dvakráte cizí uázvisko
Sarmatûv jménem Srbûv tlumoél, cbtëje tim ukázati, ze národy nëkdejsi, od Ptolemaea jen zemëpisnë tak nazvané Sar
matie, byly pûvodnë a vlastnë jmenovány Srbi. 60) Neznámy
puvodce rymované kroniky ceské, po Dalimilu nazvané Dalimilovou, slozeué okolo L 1310, éerpaje nepochybnë z pramenâv ninohera starsich, elova Srb v obSirném smyslu uzívá,
ipivaje: ,,Vsrbském jazyku jest zemë, jíz Charvati jestjmë,"
kterázto slova nëmecky vykladaö 14ho stol takto píelozil:
„Czu Winden ist ein Gegent, die ist Grauacia genent." Tyto
Charvaty v krajinë Srbûv ôili Vindav jsou vlastnë Bëlochorvaty císare Konstantina, okolí tatranské nad Vision a Dnëstrem,
odkudz zpëvec své Cechy vyvodi. (§ 28. 6.4. §.31. 6.1. §.38.
c. 2. §. 39. c. 1.) Öesky básnik tedy v uziváni toho slova Srb
s ïeckym letopiscem Prokopiem docela se srovnává, a spisovatelé cestí vëku lôho i 16ho, pfekládajice z nëmëiny nebo
latiny, slovo Winde ne bez podstatnych düvoduv skrze slovo
Srb tlumocili, fidice se pfi tom zvykem prastarych vëkûv. 6I)
Odtud lze pochopiti, kterak to národní jméno Srb u dvoa
vëtvi kmene slovanského, со do náíeci podnes nejvíce od sebe
vzdálenych, t. u Srbùv luzickych a illyrskych, dochovati se
mohlo. Oba zajisté jméno to zdëdili az z onëch prastarodávních casûv, kdyz jeâtë viecky nynëjsi národy slovanské,
pod spolecnym jménem Srbüv sjednocené, jen jedinym obecnym jazykem mluvili, z nëhoz potom, ve mnoholicném stëhoeo) „Sarmate
Sirbi tum dioti a serendo id est qnasi sirbntiu." Cod.
Mns. boh. p. 303. c. 3. „Sarmathe populi Zirbi." ib. p. 471. c. 1. Na tïetim ralstë uázvisko toulavych a nevlastnfch mnichu vychodnich krajin Sarabaitse národnim jménem Srbû vykládá, ответ mylné: „Sarabaite proprie
currentes vel sibi viventes Zirbi ." ib. p. 302. c. 2.
C,J OvSem spisovatelé ti pokládali jména Winde a Vandal za totoïnâ,
proceï i tyto Srby plözvali; srov Kuthenovu kron. u Veleslav. pfedml.
str. XLV 12. 15. Plâcelovu Hist. ïidovskou na str. 447. a v rejsti. pod si.
Sibi. Buchholcerûv Bejitf. hist. pï. od Petrka na L 406. 439. 451. 486.
530. 1154. 1549. a j.

118

Oír. J. Cl. I. Pûvod Slovanùv.

vání a V dlouhé vëkûv koleji, dvanácte rozlicn^ch nâreci,
pokud je pocitati mûzeme, se vyvinulo a utvofilo. 62) „Porovnáme-li vypovëdi," di Dobrovsky, „dvou nejhodnovërnëjsich
svëdkûv o Slovanech 6ho vëku, Jornanda a Prokopia, shledáme jistotnë, 2e Vindi a Spori (Srbi) jsou hlavni jména jednoho a téhoz kmene. Vinidové Jomandovi jsou Sporové
(Srbové) Prokopiovi a naopak." 63)
18. Zàvërek.
Dáme-li této tak smyslné a prûvodné domnënce, zeby
V pokazené formé Spori u Prokopia vlastnë staré jméno kmene
slovauského Srbi tkvëlo, za pravdu, jakoz рак za dùlezitymi
pricinami jinak uciniti nemùzeme, tof jiá tfm samym nova,
prostranná a bezpecná cesta к vyskoumání pojití Slovanùv a
starobylych sídel jejich nám se otevíe. Mámef zajisté dvojí
pranárodu tohoto jméno pred rukama, cizozemské, t. Vindi
cili Vendi, a domácí, t. Srbi : procez potfebí jest jen váecka
svëdectvi hodnovërnych spisovatelûv dàvnovëkosti o národech
dvojím tímto jménem vyznacenych pilné pohledávati, shledaná
rozsudné oceniti, ocenéná рак oustrojné sporádati, a tim sa
mym prvotní sídla Slovanùv a staré déjiny jejich z mraku
nepamëti a nevëdomosti na jasné svëtlo historické názornosti
pred ocima nasima vystoupí. Oumysl nás a obrany к dosazeni jeho zpûsob toho ovsem vymáhá, abyehom pfede vsím
vsecko to, cokoli v nejstarsích pramenech a památkáeh dëjeslovi evropejskélio o tëchto, od nás za neprostíedné predky
dnesních Slovanùv uznanych, Vindech a Srbich roztrousené
se nacházl, со nejpilnëji do bromady sebrali, a ocidëné z pracbu
vetchosti i die vnitrního závazi oeenëné v souhlasny celek
spojili, jisti jsouce, ze tudyz nabudeme základu pevného pro
es) „Die Aehnlichkeit des Namens der lausitzer Sorben od. Serben und
der illyrischen Serben ist nicht zufällig, sondern stammt aus uralten Zeiten
her. Unter diesem Namen waren beide Ordnungen der slawischen Völker,
ehe noch der allgemeine Name Slawen aufgekommen, ehedem begriffen."
Dohrovshj те Wien. Jahrb. der Liter. 1827. Bd XXXVII. S. 1-28.
63) Dobrovsbj Ueb, d. Urep. des Namens Öeeh in Pehel's Gesch. v.
Böhm. Bd. I. Vorr. S. xu—xiv.
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soustavu starozitností slovanskych. Dïive véak, nezli bychom
к tomu pïïkrocili, uznáváme za potïebné, abychom jasnëjsim
zàmëru svého vyjádfením vstïic vysli moznému nàïku, jimzby
nás nëkterî vázitelé starozitností naâich sühati mohli. Nejednëm to snad s velikym bude podivenim, proc bychom my,
dávajíce v historickém ohledu piednost jménûm Vindûv a
Srbûv, a kladouce je takoïka za základ celé své soustavy,
nejen dnesniho povsechnë uzivaného pfedûstojného jména
Slovanùv, a vedlé nëho vsech ostatních, v dëjinâch naâich
neménë váznych a starych, jako Chorvatûv, Lechûv, Cechûv
atd., hned v predsini svého badáni tak málo sobë vázili, ale
i mnohé jiné staré národy evropejské, jmenovitë Skythy, Sarmaty, Thraky atd., z rodiny slovanské vylucovali. К odvedéni tohoto odporu zde pfedbëznë jen toto povëdino bud1.
Nepïime se, 2e jména Slovanùv, Chorvatûv, Lechûv, Cechûv
atd., jsou rovnë tak proslulá, vzácná a jestli kdo chce i starozitná, jako jména Vindûv a Srbûv ; nechceme nyni ani о to
pfiliä urputnë se zasazovati, zeby jméno Srbûv drive и národûv kmene slovanského povsechnë a obecnë uziváno bylo,
nezli jméno Slovanùv; pfipoustime, ze pïedkové Slovanû
v dávni Evropë i pod jinymi jestë jmény, nezli samyeh Vin
dûv a Srbûv, iikryti byti mohli: a vsak na tom konecnë a
neustupnë se ustavujeme, ze nemohouce ani starobylosti národního jména Slovanùv, Chorvatûv, Lechûv, Cechûv atd., ani
slovanstvi Skythûv, Sarmatûv, Thrakûv atd., cestou historickou,
z cistych pramenûv a hodnovërnych svëdectvi, dokázati, proto
také ani íádnému z nich pfednosti pïed onëmi pustiti a je
za základ své soustavy obrati nemûzeme. M) Kdyz vsecky historické prameny, památky, podáni o národech jmény Slo
vanùv, Chorvatûv, Lechûv, Cechûv atd. vyznamenanych pïed
6tym stol. mlci, daremné jest kaídé usilování, nedostatek
tentó pouhymi, nazvíce etymologickymi domysly bud'to о sta
robylosti a povsechnosti jména Slovan, bud'to o slovanstvi

64) Nfze (§.10. 6. 10. 11) vykàïeme s nejvëtsi podobnostl jméno Sbvanûv u spisovatele 2ho stol po Kr. Zde vsak, na pocátku dila, shislí nám
stavëti sonstavn svych starozitnosti na jistotë, nikoli na podobnosti.
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Thrakûv, Skytbûv, Sarmatûv, Roxalanûv, Jazygûv, Hunûv,
Avarûv a nevim kterych jinych nàrodûv vynahrazovati. Takovéto polovicátné, nerci-Ii pfevrácené poëinâni nikdy к áádanému cíli vésti nemûze, jakz toho tolikeïi pïikladové pfedeslych spisovatelûv a jejich mozolnych, väakvzdy daremnych
praci zjevnë dosvëdcuji. Cas jest svrchovany, abychom jiz
konecnë jednou tëch skythicko-sarmatskych poëetilosti a scestnosti vyslovnë, upïimnë a stále se odrekli, a z toho etymologického bláta na pevnou historickou pùdu vybïedli. Soustava
starozitnosti naáich musí na nepohnutém základu historickych
svëdectvi osnována byti, má-li svou vnitfni cenou, vecnatostí a
dûslednosti soustavám starozitnosti jinych evropejskych národûv aspoñ ponëkud se vyrovnati a pïed soudem nestranné
kritiky ostáti. Známá a jistá historie dnesnich slovanskych
národú, vesmës mluvë, poëâtek béfe asi s koncem 5ho stol.,
neznámá a nejistá lezi ve tmë minulosti, od nepamëti az do
té ted vymëfené doby, pohïbena. Zdef vsecko zálezí na pfechodu z této pozdëjài jisté doby do oné dfevnëjsi cejisté.
Kdo zde vyslovnych, patrnych a ráznych svëdectvi souvëkych
spisovatelûv, na Vindy a Srby, со pfedky Slovanûv, a na krajiny zatati-anské, со prvotní sidla a pravlast jejich, nkazujicich,
vSeteënë se spusti, a smëlym letem, na kridlech etymologie,
pomina desatera stoleti, do stfediny Skytbûv, Sarmatûv, Thra
kûv a Celtûv se vpeïi, рак naposledy, stotozniv drive etymologicky témëï vsecka starobylych národúv jména, i samy tyto
národy stotozní a poslovaní, ten, podlé naseho zdáni, z toho
bezcesti nikdy pravé cesty ke vznesenému chrámu slovan
skych starozitnosti nenalezne. Uvarovati se této, jakkoli àiroké
a na око slibné, vsak nebezpecné dráhy, nastoupiti stezku
novou, uzéi sice, aie pravou a neomylnou, a vystavëti staro
zitnosti slovanské na nepohnutém základu hbtorické jistoty,
bylo jedinym cilem naseho badání. Teprva kdyz starozitná
sidla, pïibëhové a dëjiny Venedûv cili Srbûv, jejichzto slovanství nade vëecku pochybnost vyvyseno jest, historicky vyëetfena, urcena a vykázána budou, slusí obrátiti zïeni к národûm pod jinymi rozlicnymi jmény ve staré Skythii a Sarmatii, anebo v jinych krajinách evropejskych, obyvajícím, a
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píinálezí-li které z nich к velikému kmenu vindickému cili
srbskému, bedlivë ohledati. Tím zpüsobem samo stavení starozitností nasicb, byf tïebas i nëkteré jebo èasteëky, maní a
omylem к nëmu pfipojené, pozdëjài ostrón kritikou od nëho
odraieny byly, zûstane pfedce pevné a nezruëené; naproti
tomu, vyhnané opacnym zpüsobem nahoru, bude na plsku státi
a V krátkém casu i bez vëtru se zbonrá.

fcLÂNEK II.
SÍDLA A DËJE DËEVNÎCH SXOVANÛV.
§. 8.

Hejftarii svedectví o Vindech.

1. Obchod sjantarem a jeho eesty.
NabyvSe z pïedeâlého pojednání, pokud mozné, dokonalého pïesvëdëeni o tom, 2e pïedkové Slovanûv pod jmény
Vindüv a Srbûv, onim pïespolnim, tímto domácim, ode prastarych casû ve krajinách zatatranskych a jinych several Evropy
stranách bydleli, zbyvá, abychom jiz sama svedectví starben
hietorickych pramenûv o tychze Vindech a Srbech v celé jejich podstatë a váze obâirnëji sobë pïedestïeli, a jich bedlivë
i vsestrannë uvázili. — Nejdrevnëjsi sledy Vindûv, napomoïi
baltickém, v sousedstvi Guttonûv a jinych nàrodûv, osedlycb,
kryji se v sera a nepamëti nevystihlé dàvnovëkosti. Obchod
s jantarem u nëkdejsich Phoenicanûv a Ëekûv prostirá první
svëtylko na tyto several krajiny a tudyz i na Vindy. Vzá«ného toho plodn zemë dobyváno jiz ode starodávna, jak
jesté az podnes, na bïehu pruském, jmenovitë v Sambii cili
Samlandn, a odtud ho vyvázíno do krajin vychodnlch, kdezto
ho jak к rozlicnym sperkûm a okrasám, tak zvlááté i kukadéni ve chrámlch uziváno. Jiz ve spisích Hesiodov^ch [750—700
pf. Kr.]
vëfime-li slovüm Hyginov^m, zminka byla o jan') Hesiodflv vëk klade se na I. 900 pï. Кг., básné väak pod jeho jméиет podnes známé nemohou v této své podobé staräi byti, neïli z drubé
polovice 8ho stol. pï. Кг. J. Lelewela Badania starozytnosci we wzglçdsie
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taru; ale tentó jeâtë tehdáz nepochybnë nepocházel z Prns,
nybrz z jinych krajin vychodních. Naproti tomu podobnë
jiz za casûv Thalesa [ок. 600 pí. Kr ], ovsem рак jistotnë za
casûv Aeschyla [490 pi. Kr.], Sophoklea [449 pï. Kr.] aEuripida [449 pf. Kr.] dostâvali ho Ëekové z této severozâpadni
strany Evropy, jaki z rozlicnych domnënek, od tëchto básníkûv о jeho pûvodu smyslenych, patrné jest, cernirá i slova
souvëkého dëjepisce Herodota [456 pï. Kr.J nasvëdcuji. Tento
zajisté vyslovnë pravi 2), ze jakoz cín, tak i jantar za jeho
casu к Ëekûm z nejzazsich koncin Evropy dovázín byl, ackoli
o polozenl samé té vlasti, v niz reka Eridanus do severniho
more se vlévá, nie mlstnëji ïici se neosmëluje, a témër jméno
této ïeky, zeby bylo ïeeké, v podezreni má. 3) Pozdëji, okolo
1. 320 pi. Kr., ïeeti osadnici v mëstë Massilii na bïehu Gallie,
zalozeném asi 1. 600 pf. Kr., s Phoenicany kupecky obehod
vedouci, vyslali znamenitého a uceného krajana svého, Pythea,
na zvlástni lodí az do koncin pruskych, к tomu cili a konci,
aby jim о tëchto vzdálenych krajinách hodnovërnou zprávu
pïinesî. Památka této jeho cesty se zachovala ve spisich
Êekûv a fiimanûr, jmenovitë Strabona a Plinia 4), podlé nichz
tyz Pytheas na bïehn pruském nalezl Guttony národ germansky (kterázto posledni dvë slova vsak jen pripisek Pliniûvbyti
se zdají), sbirající drahocenny jantar a jej dale sousednim
Teutonûm prodávajici. ä) V potomních casích, kdyz Ëimané,
geografii. Wiln. 1818. 8°.str. 504—605. Tento uceny skonmatel zamitâ svëdectvl Hyginovo (Fab. 154) o jantaru n Hesioda, maje za to, 2e{ on misto
to prejinacil а к Hesiodové Eridanu zmínku o jantaru sám ze své hlavy
pïidal. Lelewel str. 500. 503. Téh. Stosunki liandlowe str. 17—18. Pfed tira
vykladaci i ve spisfeh MojZísovi a Homerovi pfiéitanych zmfnku o jantaru
nalezati se domnivali, coz vèak novèjâi jinak tlumocí.
2) Herodot. 1. III. с. 115. Ukerl A. Geogr. IV. 17. slova Herodotova
jinak vykládá, pravë, 2e se ku Galiii vztahuji, s ôfmï my nikterakí se nesnáálme. Herodot mluví o severa, nikoli o západu (ts &áXaaaav tr¡v 7tqoç
ßo(j>iv cive/iov.) Ji2 Plinins Herodotovi kfivdu ucinil, pîicet ho к tëm, ktefl
ïeku Padus Eridanem jinenovali. Plin. H. N. 1. III. с. 15.
3) Nejstarsi zmfnka ïeky Eridanu, jakoz Istru, jest u Hesioda, a vsak
o polozeni onéno prvnf nie jistého odtud dovëdëti se nelze, leda to, ze ku
pülnoci plyne. Theog. 338 Batrach. 20. Hi/gin. Fab. 154. Po nêm jijmenoval Pherekydes (520j. Lelewela Badania 498. 514.
'*) Strabo 1. IV. c. 5. Plin. Hist nat. 1. XXXVII. с 2.
6) Ukert A. Geogr. IV. 32. 35. o cesté Pytheové jinak smyäll, zato maje,
áe Pytheas leda k- onsti Labe se doutai, a pruskych bïehû nikdy nevidél.

§. 8.

Svédectui o Vindech.

123

s Nëmci dlouhotrvánlivé války vedouce, о tëchto severnich
krajinách ouplnëjêi a mistnëjâi známosti nabyli, zvlaétë dva
jejich vyteëni spisovatelé, Plinius a Tacitus, starobylé svëdectvi
Pytheovo o dobyvání jantaru a kupëeni s nim, novymi zprávami potvrdili a rozsifili. Vsak nicménë o smyslu nèkterych
slovPytheovych, zvlàâtë o vykladu zemëpisnych, ode starych spisovatelûv podlé Pythea uvedenych jmen nejedno panuje zdánl,
a mezi novëjsimi uëenymi о to az posavad mnohonásobny^
spor veden by^vá.") Ponëvadz mistnëjâi rozebrání a rozhodnuti celé té rozepïe ku pïedmëtu a pïedsevzeti naäemu naskrze nepfinâlezi, píestáváme zde na krátkém vylození toho,
со jako v^nos nejbedlivëjsiho a vsestranného zpytováni o tomto
pïedmëtu ode vsech celnéjáích skoumatelftv za pravé uznáno
a vûbec píijato jest. 7) Podlé toho tedy jest к vife podobné,
2e jtá za casûv Thalesa [600 pf. Kr.], ajistotné, ze za ëasùv
Aeschyla, Sophoklea a Herodota [490—449 pf. Kr.] jantar
z krajin na pomofí pruském lezících do krajin vyehodnicli,
jmenovitë do Phoenicie a Recka, se dostával, a ze obchod
tentó s jantarem i za panováni ÍUmanúv, az do konce 4ho
stol. veden byl. Kupectvi to provozovalo se trojí cestou.
Domnênka tato nezdá se nám byti dostateînê provedena. Nei dejmo i tomu,
áe РуЛеаз sám Bnltu a pomofí jeho se nedoplavil, zpráva jeho o tëchto
etranách nieménó vidy jest váíná a vynosná Srov. §. 18. 6. 7.
°) Srov. Murray de Pythea Massil. v Comment. Soc. Gotting. T. VI.
p. 68. J. G. Adelung Aelt. Gesch. der Deutschen S. 58—60. A.A. Arvedson
Pytheae Massiliensia Fragmenta. Upsal. 1824. G. Voigt Gesch. Preussens
Bd. I. S. 17—28. — Nezraly a mélky spis jest : M. Fuhr De Pythea
Massilienei. Darmstadt 1836. 8°.
") О tomto obehodu s jantarem, ohledem na pruské obfezí a pïlsedicf
Venedy, vesmës az podnes nesmirnë mnoho psáno jest, ovSem рак tnze
málo s ostrón a zdravou kritikon. Co Schlözer v Allg. Nord. Gesch. str.
8—9, 3,4—37 a j. po rüznu о pfedmëtu torn napsal, jestë vzdy jest pino
zdravého zrna. Jiné ëelnèjâl sem nálezejlci spisy jsou ze starsich: Th. S.
Bayer De nnm. Eom. in agro Prussico repertis. Lips. 1722. 4°. p. 4. sq.
Tyi De Venedis et Eridano fluvio v Comment. Acad. Petrop. T. VII. p.
346 a v Téh. Opuse, ed. Klotz p. 523—535. — J. M. Gesner De electro
veterum p. 88 sq. v Comment. Soc. Gotting. T. III. Tyi De Phoenicum
navigationibus extra columnas Hercnlis p. 426 v Téh. Orphica. Lips. 1764.8".
— M. Ch. Hanov Vom Bernsteinhandel in Preussen v Preuss. Samml.
Danz. 1748. 8° Bd. II. S. 133—175. — Ch. U. Grupen Orig. German. T. I.
p. 319-416. — Z novëjifch рак J. H. Voss Abh. üb. d alte Weltkunde
in der Jen. Liter. Zeit. 1804. S. XXXI—XXXII. — Л'. Я. Brehmer's Ent
deckungen im Alterth. Bd. II. — J. Voigt Gesch. Preussens Bd. I. str.
15—32, zvlaäte str. 80—93.

124

Okr. I Ù. II.

Deje Slovaniw.

První, jak se zdá, nejstarsí cesta §la ode bíehu more baltického
píes nepoznané zemë vnitfníeh krajin zatatransk^cb, snad po
Jfekách Pregle a Pripeti, anebo po Visle, Buhu a Pripeti, anebo
naposledy, coz ovSem nejpodobnëjsi, po západní Dvinë (Eri•danu neb Rudonu), az к fece Dnëpru, a po této píes kraje
ode Skythûv podmanëné az к osadám reckyrn na bíehu сегného more, jmenovitë kOlbii, tam jiá okolo 1.655 pï. Kr. zalozené. 8) Touto cestou dostávali plodu toho Skythové, u nichz
on sacrium sloul 9), a jiui Asiaté jiá v nejstarâi dobë : touto
«estou se dovázely, mimo jantar, i kozesiny aobilí к Rekum
cernomoískym. Druhá rovnë prastará cesta kupecká táhla
se rovinami dneëniho Polska, píes Tatry, oudolí Váhu, Pannonii ai к той adriatickému : mësta Calisia (dnesni Kalis),
darrhodunum (nedaleko Krakova), potom Celemantia a Carnuntum v Pannonii byla hlavnl stanoviska na této cestë. Jisto
jest, ze jiz za casu Herodotova obchod s jantarem touto cestou
ее provozoval, jakoz i dlouhy cas po nëm. Po ni se dostal
i onen fímsky, od císafe Nerona [54—55] vyslany rytír. z mësta
Oamuntum do koncin nadvislanskych a na zábrezí baltické. 10)
Tfetf, západní cesta smëfovala píes krajiny nëmecké do Gallie,
jmenovitë do Massilie. Po ni jantar z okoli baltického nejprvé po moïi az к ousti Odry neb Labe, anebo, jakz pozdëji,
•do Slesviku, se vyvázel, a odtud dale po suehé zemi anebo
po fekách ai do Massilie dodával, kde2 od Phoenicanûv a
Karthagincûv kupován a do vychodních krajin zavázin byl.
Tentó vynosny obchod, jak jiz ïeceno, zavdal Massilianûm
pricinu к vysláni Pythea pro lepsi téch krajin, odkudá ten
8) O cestë této rozlicné jsou ucenych skoumatelüv âomnênky. Jméno
feky Eridanus èili Radon t. západní Dvina, a nalezené v okolf zàtoky Rigaické starofecké penize (viz §. 22 с. 7.) toma ovsem nasvëdcuji, ze nej
starsí ta cesta tndyto sla, anií toma vzdálenost této feky od Sambie na
•odpor jest, nebof smérováni podobnych kupeckych cest od rozlicnych okolnosti závisf.
•) Plinius Hist. nat. I. XXXVII. cap. 2. §. 39. Schlözer namitá 6ísti
satrium, coz ovSem s lotySskym sihtars zevrub se srovnává.
,0) Plin. Hist, nat 1. XXXVII. c. 3. §. 45. — Nedávno iL 1834) vykopané v podkrají méeteéka Sabina liliz BydgoSci v Poznaneka prastarofecké penlze (39 knsû) vydávaji jasné svídectví o vyvázeni jantaru touto
cestou a kupeckém obchodu Povislanûv se vzdálenymi národy. Leoezow
Ueb. e. im Grossh. Posen gef. uraltgriechicue Münzeu. Berlin 1834. 4o.
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drahocenny plod pocházel, vyáetfení. 2eby Phoeniëané sami
s lodmi svymi &í do bfehûv pruskych byli plavbu konali,
jakz píed tím témëf vûbec zato jmíno, není к vífe podobné
a nemûze dostateënë provedeno byti. u) Так tedy jiz v té
nejstarâi dobë troji cestou kupeckou za prícinou jantaru severozápadni strana Evropy s vychodni, jakoá i s Asií, spojena
byla; a vsecky tyto cesty se dotykaly i národúv venedskycli,
za Tatrami osazenych, budíe bëzely prostredkem jich, jakoz
0 prvnich dvou jisto jest, budze se jich tykaly aspon poboënë
a postrannë, jakoi o tfetí, z bïehu baltického a ze zátoky
venedické do Massilie se táhnoucí, domyáleti se lze. Nebof
aëkoli ve zprâvëHerodotovëavpodâniPytheovëjména národu
Venedûv vyslovnë dolozeno není, váak nicménë srovnárae-li
vSecka starozitnosti svëdectvi o tomto pîedmëtu nestrannë a
rozsudnë, о torn, ze jií v té dobë, t. za casûv Aescbyla,
Sophoklea a Herodota [490 -449 pf. Kr.], národy venedické
vedlé jinych nàrodûv za Tatrami a na moïï baltickém bydleli,
naskrze pochybovati nemûzeme. fiekové od nepamëti mëli
podánf, äe jantar pochází z pûlnoci, z krajiny Venedfl, v vAt
feka Eridanus do pûlnocniho more teée. u) Ta povësf nemohla byti smyslená, ani nedûvodnà, ponëvadz se srovnávala
1 se sídly, i se jménem Venedûv, o nichí, ze zde od nepa
mëti bydleli, z pozdëjsich hodnovërnych svëdectvi vime. Aie
povësf ta, od zistnych a lakomych kupcflv nepochybnë chytïe
krytá, tajená a zpotvoíená, ani povseclmë rozsifena, ani ode
vsech nâlezitë rozumina nebyla. Herodot, jak jsme napovë") J. Voigt's Gesch. Preussens Bd. I. S. 15—16, 80—93. — J. Lelewela Stosunki handlowe Fenicjan a potém Karthagów s Grekami. Warsz,
1814. 8°.
,2) О ïece Eridanus nestejnë smjsleji vykladaëi. Zeby jménem tin»
nëkdy Visla byla vyznamenána, domyslel se jiz Goropius, coz po nëm
œnozi jini za pravë îiznali, jako Cluver, Olans Hermelin, Eauschnik a j.
Nëkteïf malou flcku Radium blíze Gdanska za Herodotûv Eridan drïeli,
co2 ovaem neprûvodné jest, ackoli vzdy mozné, ze jméno této ïieky z prastarë doby poeházf; neboí opodàl velikych rek obycejnë se nacházejf^ i
menäi téhoï jmëna, np. Dvina a Dvinica v Ruskii, Volha a Volhusa
v gubernii Moskevskë, Vilha v Podlaäi atd., Wisloka v Polsku atd., Dunajec v Uhïfch atd. Zase jinl jméno tó na Kén, s velikyra vtipn namáhánfm,
ale jistë nedúvodne, obraceli. Srov. Voigt's Gesch. Preuss. I. 15—16. Nejpodobnëjâi jest domnënka ¡\í od Bayera proneáená, t. 2e Eridanns jest
pozdëjsl Rudon, ëili dnelni západnl Dvina, Srov. §. 22. c. 3.
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dëli, o Venedech na moïi baltickém jiá nie jistého nevëdël 13),
jini, jak hned uvedeme, tyto Venedy s adriatickymi pomichali
a smátli. To jediné pozûstalo v pamëti Ëekûv: йе jantar
pochâzel nëkdy od národu Venedûv, ze ho sbíráno na bïehu
more pûlnocniho, do nëhoz vpadá reka Eridanus. Zapomcnutf tychze Venedûv potomnë moldo povstati anebo z pïiciny
vtlaceni se mezi ne jinych nàrodûv, jmenovitë Skythûv na
cerném mori, Celtûv nad Dunajem, Tatrami a Dnëstrem, a
Nëmcûv nad Vision, anebo, coz podobnëjsi jest, opanováním
bïehu jantarového ode skandinavskych Guttonûv ëili Gothûv,
a odstrcenim Venedûv od nëho. V obojl pïipadnosti neprostredny obehod s nimi pfestati musil, tak ienaposledy i celá
ta vëdomost o nich promënila se v pohádku. Jiá Aeschylus
a Euripides feku Eridanus s Khodanem v Gallii smátli. 14)
Jini, znamenajíce v tom podáni patrné sledy jistotné pravdy,
soudili, ze vëc tu vysvëtli, kdyz ji pïenesou na Venedy pri
moïi adriatickém. Так jiz Skylax [390—360 pï. Kr.] ucinil,
tak i mnozí jini po nëm. Aie pozdëji, kdyz Ëekové a Ëimané znova lepsí známosti о stranë té pûlnocni nabyli, neprûvodnost tohoto domnëni byla na jevë: procez zase ku pravému bfehu jantarskému se navrâtili. Ponëvadz ale prisedici
Venedové na ten cas jtë nebyli páni toho bïehu, a obehod
ten jtë nesel vice pies jich ruce, zavirali odtud, ze pïedce
v tom podáni musela byti геб о Venedech adriatickycb, a ze
tudyè tito byli jen pïekupci toho plodu. 15) Zdrzujice se ode
■3) Nëkteri novëjâi i samého Herodota obviûnjf, 2e z kupecké zistnosti
pravého poloîeni ïeky Eridanus chytfe zamlcel. Srov. Wiener Jahrb. d.
Liter. 1833. Bd. 63. S. 123.
") Podlé svëdectvi Pliniova — Hist. nat. I. XXXVII. c. 2. §. 31. 32.
— Aeschylus (490 pr. Kr.) byl prvni mezi starymi, kteryï dëjiâtë bijky о
Phaetonovi na Rhodanu v Gallii nmistil, jakoäS, pokudz vëdomo, Periplus
Skylaxa Cariandického, sepsany podlé nëkterych jiz ok. 390, podlé Niebuhra
teprva 360 pï. Kr , prvni jeetif dilo, v nëmï feka Eridanns vyslovnë do
Vlaské Venetie se klade, nepochybnë z pïfciny zmëteni baltiekych Venedûv
s adriatickymi: цета ói Keltovç 'Evezoi t'ioiv i'&voç, ruù tiotu/aoç 'Hçiâavàç
tv àvzoÎQ. Scylax Car. ed. Voss. p. 6. Pozdëjâi basnici a ncumëli zemëpiso!
omyl tento jeâtë vice rozSirili a dovrgili, s Eridanem po rozlicn^ch krajinàch Evropy se potlonkajice. Schlbzer Nord. Gesch. S. 37. 123. Ukert's A.
Geogr. IV. 10.
") Co zde leda beâinë a povrchnë doteeno, o tom mfstnëji jedni a domnënky staräich o vlasti jantaru pFeduasi Plin. H. N. I. XXXVII. c. 2.3.
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vselikych jinych úvah nad timto zmatenym a nedûvodnym pozdëjêich Ëekûv a Ëimanûv zdáním, to jediné zde pfípomeneme,
áe jakoí podnes, tak nepochybnë jií i za starodávna nejmenováno plodûv nevlastné podlé jejich pïekupnikûv, nybrz podlé
jejich vlasti a pûvodcûv, áe tudyá pojiti jantaru jistotné starozitni nevyvodili od Venetûv adiiatickycb, kdez se ho nikdy
nedobyvalo, ale od baltickych, u kterychi se skuteenë nalezal.
Podobnëz staroíitní nevyvodUi cinu ani od Phoeniëanûv, ani
od Karthagincüv, kteïi jej dovázeli; nybrá od ostrovûv kassiteridskych, tfebas málo komu znâmych, odkudz vlastnë pocházel. Jakkoli tedy pozdëjëi ñekové a fiímané, vykládajice
ono starodávni podáni o národu venedském a ïece jeho Eridanu, rozlicnë se viklali a bloudili, to pFedce vzdy zûstane
patrnou a neomylnou pravdou : 2e i jantar i sbirajici jej Venedové od nepametüych casûv známi byli Йекйт, a ze tito
jistotnë nejprvé polednëvychodni strany Evropy seznámili s onim
plodem. Památka ta tak byla dfevni a faralá, ze trebas pozdëji,
dávno pred narozenim Kristovym, za vtlaceníin se ciziho ná
rodu Guttonûv cili Gothûv v prostfed Venedy, bfehy jantarové jiá byly utraceny, pïedce Ptolemaeus, vázící nepochybnë
ze starych pramenûv, jich a prilezíciho moïe nenazyvá ani
kodanskymi, ani svevskymi, ani sarmatskymi, nybrz bfehy venedskymi. 16) — A totof jest jistë ta nejdïevnëjsi památka
Venedûv, praotcûv potomních Slovanûv, za Tatrami a na bïehu
§. 30—51. К tomu jeâtë pïipojiti dluzno zmiaky и pozdëjâich spisovatelùv,
Apollonia, Skymna, Dionisia a j .
,e) Surowiecki Sledz. poez. narod. Sh>v. str. 41 —44. — Cim vie a dale
ve staroíitnosti skoumám, tira vice о torn se pïesvëdcuji, 2e posavadni naâe
pïedstaveni o vztazich jihoevropejskych nàrodûv к severnfin, jmenovitë nadvislansk^m a baltickym, odivokosti, surovosti a bfdnosti tèchto poslednieh,
a poslé tudy pochybováni о kupeckêm obehodn jednëch s druhymi, ohledera
na tuto drevni dobu, na mnoze myjné a nedüvodné jest. Èekové jií dïive
pred zalozenim osad svych na Cernomori a v Gallü (655—600 p?. Kr.)
museli míti jistou, ze zkuäenosti nabytou zprávu o torn, ze v zemich severozápadnieh, v Gallü, Germanii a Zatatransku, nejen zbozí do obehodu se
hodici v hojnosti se nalezá, nybrï zef i moïné jest s tamèjgimi národy pevné a trvalé spolky pricinou vzájemného kupéeni zaraziti, sic jinak о to by
se byli nepokusili. Vimet рак, ze Ëekové v zakládáni osad na západu jen
následovnici byli Phoeniëanûv a Kartagincüv. Nékteïi novëjsi skonmatelé
tentó dïevni obehod jediné proto v pochybnost berou. ponëvadï pry и ïeckych zemëpiscûv nikdez sledy dükladné známosti o pravém poloíeai tëchto
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more baltického osedlycb, kteréz pfi bedlivém a nestrannént
skoumâni vsech okolností s dobr^m svëdomim nikterakz zapfiti a niíádnym záludnym roznmovánim vytrhnouti nám nelze.
Tohoto domnëni a vykladu naseho potvrzuje i témëf jednohlasná shoda vsech nejeelnëjsich zpytatelûv starozitnosti naSich,
jak prespolních tak i domácích, z nichz my zde, misto váech
jinycb, jen dva ze jména uvesti chceme, dûmyslného Schlö'zera
a rozvázlivého Surowieckého. ") Nalézali se sice, zvlààtë v nejnovëjsich casich mezi Nëmci, i takovi mudrákové, ktefí starobylost Vendüv na mori baltickém zapírali — nebo oc rozum.
ëili radëji nerozum lidsky pokusiti se nesmi? — ujiäfujice,
íeby brehy pruské, na nichz se jantar dobyval, pûvodnë od
nëmeckych Gothûv osazeny, a teprvé po vystëhovâni se tëchto
odtud, asi na poëâtku 3ho stol. po Kr., od prislych ze severa
Venedûv opanovány byly. Kterázto domnënka jak jest jalová
a jak nicemná, kdo tïebas jen povrchnë ve starych dëjinâch
severni Evropy zbëhly jest, snadnë se domaká, jesto z hodnovërnych a souhlasnych svëdectvi celé starozitnosti dostateënë
a s nejvëtsi jistotou vi se, ze ani Gothové nebyli prvotni obyvatelé krajiny mezi Vislou a mofem baltickym, nybrz jen pïistëhovanci ze Skandinavska, ani jméno zátoky venedické teprva ve 3tim stol. nepovstalo, an je jiz u Ptolemaea okolo
r. 175 ëteme, kteryz je nepochybnë jiz ze starsiho pramene
vázil. Sahalyf tedy nëkdy osady Venedûv zatatranskych az
к samému mofi baltickému aku bïehûm jantarovym; vjejich
drzeni byla vlast drahocenného tohoto plodu, v jejich rukoii
obchod s nim az do toho casu, pokud silni podmanitelé a
prosli zkuäeni plavci, nëmeëti Gothové ze Skandinavie jich
odtamtud nevytiskli a sami v drzeni i bïehu toho i obchodu
eevernich zemi se nenalezajf. Takovéto roznmováni zdá se nám b^ti dooela
pîevrâcené a nesluâné. Kupcové kteréhokoli národu mohou po mnohá stoleti
do vzdáleních zomí konati cesty, bez toho, aby ve vlasti jejich vërna a
dokonalá známost o polozeni tëchto zemi se rozäifila, jakz nám to pïiklad
asiatskych nàrodùv, jichz kupcové do Evropy nasi pîijfzdèji, svëtle pied
«ëi stavi.
") SeklSzer's Nord. Gesch. str. 8-9, 34—37 a j. Surowiecki n. d. m.
I nâ§ Dobrovsky ve dfevnèjSi dobë svého spisovatelstvi docela s tim se
snááel. Srov. Ueb. d. ait. Sitze d. Slav, v Monse Landesgesch. d. Mkgf.
Mähren II. S. XVH—XX. Ueb. d. Urspr. d. böhm. Sprache v Tomsa's.
Böhm.-dentsch-Iat. WB. S. 17.
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se vzácn^m jebo plodem se nenvázali, coz nejpozdëji v 4tém
stol. pf. Kr. státi se muselo, ponëvadz r. 320 fecky plavec
Pytheas brehy jantarové jiz od nieh osazené naáel. (Srov.
§. 18. c. 2. 3.) 18)
2. Svédectví Timaeovo.
Jakoz sám národ Venedûv, od nepamëtnych casû v krajinách mezi Tatrami a moïem baltickym osedly, nikdy z tychze
krajin docela vypuzen nebyl, tïebasf i nëkteré kraje a konciny nesmirného toho prostranshi sidel svych jinym z ciziiiy
pïibylym nàrodûm postotipil; tak i jméno Venedûv, cili die
skandinavského a cudského vysloveni Vanûv, nikdy o národu
torn z uáiyání nevyslo, aëkoli za dlouby 6as, totizto а£ do
Plinia a Tacita, jen nëkteré nepatrné a nejisté sledy jména
toho v ïeckyeh a latinskych spisich nalezti lze. К takovymto
prastarym zûstatkûm obecného uziváni toho jména prinálezí
die viíi podobnosti i jedno ze spisfiv Timaeovych vázené, u pfepilného sbiratele Plinia náhodou zachované misto, duleíité sice,
ale nesfastnou neshodou rukopisûv a jestë vëtsi svévolností
vydavatelûv nad miru porusené, a protoz starozitnostem vendickym témëi odcizené. Timaeus, rodily Ëek ze Sicilie, kvëtl
okolo 280 pf. Krístem 19) : spisy jeho, pro nás ztracené, jestë
Plinins pïed rukama niël, a z nich následnjicí misto vypsal:
„V té stranë (v moïi pülnocnim) vice ostrovûv bez jmen praví
byti ; z téch jeden od Skythie, jmenované Bannoma, den cesty
vzdáleny byti Timaens poznamenal, na nëj£ z jara jantar

18) Obsimejáí rozjímání o Venedech baltickych nalézajl se v J. Goropii
Origg. Anhverpianae. Antw. 1561. Fol. с. IX. Venéfica p. 1000 sq. — Ph.
Cluteri German, ant I. III. с. 44 et е. 34. p. G33. — Th. Bayer De Ve
nedis et Eridano v Comment. Acad Petropol. T. VII. a v Téh. Opnsc. ed.
Klolz p. 523 sq. — F. Pubitschka Diss, de Venedis et Antis v Act. Soc.
Jablonov. 1772 B. G. Schirach De Ilenetis, Venedis et Vandalis ib. 1774.
— Ol. Hermelin v Scherer's Nord. Nebenst. 177G. p. 212 sq.
ls) Jiz staïi, jmenovitß Polybius a j., velebili ueobycejnou znâmost zemëpisu tohoto muze, zvlàsté со do západních krajin. U n¿ho jediného cetla
se jména starogallickyeh narodôv Tylangii, Daliterni, Chabilei. Srov. Ukert's
A. Geogr. IV. p. 40-41.
éafaîft, Slov. Starozitnostl. h
9
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vlnami vyházín byvá." ü0)

Slovce to Bannoma, nalezající se

témëf ve vâech rukopisích a starsích vydáníeh Plinia, prvni
promënil Harduin [1685], nevím z jakych pïiëin, na slovce
Raunonia ; ackoli ani jedno ani druhé s jinymi z téhoz Timaea
vypsanymi misty u Plinia se nesrovnává. Jindy zajisté tyz
PIídíus takto pise: „Pytheas pravil, obfezi21) mofe, recené
Mentonomon, osazené byti Guttony, národem germanskym,
zdéli sesti tisicû honûv; od nëhoz vzdálí plavby jednoho dne
nalezati se má ostrov Abalus, к nëmuz jantar z jara vlnami
se pfivázi, jsa odmëëkou moïe zmrzlého; obyvatelé pry misto
dïivi к ohni ho uzivaji a blizkym Teutonüm prodávají. Tomuto i Timaeus viru pïidal, ale ostrov jmenoval Basilia." 2S)
Zase nëco dale, na tychze jiz dotcenych mistech, poznamenal
Plinius, ze ostrov ten nejen Timaeus, ale i sám Pytheas Ba
silia, Xenophon Lampsacensky рак Baltia a Mithridates Osericta jmenoval. S3) Kterak novejii vykladaci spor tento, stotoznovánim vsech ctyr jmen ostrovu, t. Abalus, Raunonia (misto
Bannoma), Basilia a Oserieta, rozresuji, о torn mistnëji mluviti piilis by obâirné а к nasemu cíli nepotfebné bylo : my,
af dime zkrátka, snásime se s témi, kteíi misto Raunonia ctou
Bannonia, Bannomana, lépe Bannoma, a slovo to jménem ne
ostrovu, nybrz zemë skythické byti pokládají. Так misto toto
cetl a vykládal soudny Thunmann 24); tak mezi jinymi smyálel
ao) Plin. Hist. nat. I. IV. c. 13. §. 94. „Insulae complures sine nominibua eo situ traduntur. Ex quibns ante Scythiam, quae appellator Banno
ma (tak cisti dluzno, cod. Chiffl. Bannoma unam, codd. al. et edd. ant.
Baunonia unam, ed. Harduini Raunonia!) unam abesse diei cursu, in quam
veris tempore Auctions electrum ejiciatur, Timaeus prodidit. — Kriticky ro¡vbor tohoto mista a rozdílúv éteni viz ve Pïiloze с. II.
2l) Aestuarium, jest vlastnè stslv. lukomori (srov. illyr. luka sinus ma
ris), nëm. tiefe Bucht. Reichard Samml. kl. Schriften str. 427—429.
") Plin. Hist. nat. 1. XXXVn. c. 2. §. 35. Pytheas Guttonibus, Germa
nise genti, accoli aestuarium oceani, Mentonomon nomine, spatio stadiorum
sex millium; ab hoc diei navigatione insulam abesse Abalum, illuc vere
fluctibus advehi et esse concreti maris purgamentum; Íncolas pro ligno ad
ignem uti eo proximisque Teutonis venderé. Huic et Timaeus credidit, sed
insulam Basiliam (cod. vet. Dalech. Baltheam) vocavit.
M) Plin. Hist, nat. 1. IV. c. 13. §. 95. Xenophon Lampsacenus alitore
Scytharum tridni navigatione insulam esse immensae magnitudinis Baltiam
tradit, eandem Pytheas Basiliam (cod. Vatic. Balisiam) nominat. — L. XXXVII.
c. 2. §. 35. 36.
2)) Act. Societ. Jablonov. T. IV. an. 1774. p. 68.
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i sám Harduin 25), aèkoli on první jméno to kvapnë na Rauutfc
nia promënil; tak soudili nejnovëji i Barth a Wilhelm, ov§em
pravého smyslu slova toho se nedovtipice. S6) Dûvody naëe
jsou následujici. Pfede váím zjevné jest, ie ani jedno, ani
druhé z tëch dvou slov (Bannoma a Itaunonia) jménem ostrovu
byti nemûie, ponëvadz tyz ostrov die Pythea Abalus cili Ba
silia (sprâvhëji Baithea), die Xenophonta Lampsacenského
Baltia, die Mithridata Osericta sloul, a tolikéz i sám Timaeus,
die svédectví Pliniova na jiném mistë 27), jméno ''».ho Basilia
(v rkp. i Baithea), ne Bannoma, psal. 2S) Daremné jest slov
téchto nepfirozené a násilné stotoznování a ze vsech jazykü
vykládání 2Э) ; jedno jen z nich mû2e byti vlastní a pûvodni,
a sice die vái podobnosti zachované od Xenophonta Lampsa
cenského jméno Baltia au), jeáto naproti tomu Osericta nejdfevnéjsi skandinavské jméno Estonska, t. Austrriki, byti se vidi.
Potom z toho, со pfedcházi, áe toti2 ve stranë té vice ostrovû
beze j men se nalezá, patrné jest, ze sledujíci hned na to jméno
Bannoma nemûze názvisko ostrovu byti ; sic jinak povstane
odpor hruby a makavy. Di zajisté: „nëkolik ostrovû nemajícich jména," a brzo potom „z tëch ostrovû jeden." Jest-li
ty ostrovy nemëly svého vlastního jména, kterak mnze hned

25) Plin. ed. Harduin Par. 1723. T. !. not. CU. Miror viris doctis, Pelicerioque inprimis, in notis Mas. facile persuasum ibi insulae nomen latere,
non continentie Scythiae, que ex adverso est etc. — Voigt Gesch. Preussens I. 47.
26) Barth Deutschl. Urgesch. Bd. I. S. 143. 150. Wdhelm's Germa
nien S. 328.
"I Plin. Hist, nat 1. XXXVII. c. 2. §. 35.
28) I Uhert A. Geogr. IV. 33—34. Timaeovy Basilia (= Baltia) a Baunoma (Bannoma) za dvé rozdilné vyspy éili zemë pokládá.
2») Voigt Gesch. Preuss. Bd. 1. S 632—649. srov. niz §. 19. ê. 3.
30) To z porovnáni obojiho mista mezi sebou a z rkp. jasné jest. Podlé
1. IV. с. 13. §. 95 jmenoval pry Pytheas ostrov ten Basilia, podlé 1. XXXVII.
с. 2. §. 35. tfi Pytheas toui vyspn Abalus, a Timaeus z nëho Basilia !
Jaky odpor ! Pomnime-li, ze A v barbarskych jmenich zhusta pouhy pîidech
jest (np. Abodriti=Bodrici , Agazziri=Kozari , Apenninae i Penninae alpes,
Aspalatum i Spalatum atd.), dale, 2e misto Basilia vrkp. i Balthea, Balisia
se été, naposledy, ze litery / a / zhusta se matou (srov. §. 44. 6. 5 pod c),
nebndeme dlouho na rozpacich, kterému èteni a v^kladu pfednost dáti márae.
V rkp. Solina, vypisovatele Pliniova, été se skuteêné Abalcia m. Abalus.
Mame tedy u Plinia ze Xenophonta Baltia, z Timaea Balthea (cod. vet.
Dalech ), n Solina Abalcia, t. A-Baltia.
9*
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na to jeden z tychïe ostrov ü jmenován byti? Naposledy vsecker*
odpor a nesmysl zmizi, pripustime-li, к сети nás vëc sama
vede, ze slovem Bannoma od Timaea vlastnë ne ostrov, ale
pïilezici pevná zemë vyznamenána byla. a ze jen Plinius, nerozumëv dobfe vypovëdi Timaeovë a psav nakvap, svyni iieurcitym vyjádíenim smysl toho mista zatemnil. Povázíme-li
nadto, ze Timaeus pûvodnë psal fecky, a ze tudyz vlastnë
cisti dluzno Bavvo¡/.a, Vannoma 3I), toi prav^ smysl mista
toho na snadë a jevë postaven bude, t. zV ostrov ten lezel
pfed zemi skythickou 3~), kterâz и tamëjsich obyvatelû vlastnë
slove Vannoma. Jiz рак to jisto jest, íe Vendové cili Slované slují и nârodûv skandinavskych a cudskych Vannové,
Vanové, a zemë vendická и Cuchoncû a öudü Wänämaa,
Wennemaa, Wenahenmaa atd., t. Vendûv zemë. (Srov. §. 7.
c. 13. §. .8. c. 11.) 33) К vire podobné jest, ze sám Pytbeas
jméno toto zemë vendické z úst nëmeckych a cudskych obyvateli\v slysel a do svych zápiskú vtáhnul, odkudz je potom
Timaeus vâzil, ackoli mu snad ani tento jiz, mnohem ménë
Plinius, dokonale nerozumël. Cokoli zdravá a nepredsudná
kritika, opfená na svëdectvi nejlepsích rukopisûv, strany tohoto slovce V potomnim casu urëi, bucTze potvrdí starsi ëteni
Banuoua (t. Vauomaa), bud'to je konecnë zamitne, to vzdy
31J OstatnS promena sónhlásky v do 6 i jinak velrni jest obycejnà, пр.
и Plin. 1. IV. е. 13. §. 97. misto Venedis cte se v nèkterych rkp. a starych
vydánk'h Benedis. Srov. §. 8. c. 15.
32) Ostrov Baltia jest poloostrov Sambia, Samland, jakz §.19. с 3. vyloäsirne. Proc jej stafi jmenovali ostrovem, dûvodnè vysvètlili Voigt Gesch.
Preuss. I. 23. G32 atd , Reichard Kl. geogr. Schrift. 1836. 8°. str. 437. —
Pytheas pravil, ze Celtové na severozápadu dosahuji Skythie. Uhert IV. 33.
Pozoni hodné jest, ze touz zemi nadbaltickou (Litvu, Bélorus), pozdèji Jornandes, An. Eavennas a j. opèt nazyvaji Skythii, die starych-li pramenuv ?
Srov. §. 6. c. 14 pozn. 11. 12. a niz §. 10. c. 11.
33| Se slftvkem maa, ma, t. zemé, krajina, skládají Öuchonci a estonsti Öudi
pïeveliky pocct zemépisnyeh jmen G'uchonci prodlouzené (má), Cudi zkrátka
(ma) je vyslovnjf. Np. Suomenmaa (Finland), Eiimeenmaa (Tavastland),
Lapinmaa (Lappland), Wenäjäimiaa (Knssland), Saksanmaa (Deutschland),
JiTutinmaa (Dänemark), Euottinmaa c. Euotsinmaa (Schweden), Wîronraaa
(Estland, Livland), Ingerinmaa (Ingermanland); и Estonûv Eestima (Est
land), Livama (Livland), Lättima (Lettland) atd. I jin^'in cudskym vêtvem
slûvko ma znàmo jest: tak jmemiji Votjáci zemi svou Ari-ma. Dûkazové
to starobylosti a rozsírenosti toho zpûsobu pojmenovánf, ve pïfcinë nasi
dûleâiii.
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izûstane jisto, ze jakoz v prvni pïipadnosti starozitnost Venedû
ve krajinách zatatranskych nabude nového znamenitého svëdectví, tak ve druhé pficinë taze starozitnost osnovaná na nepohnntém základa jinych hodnovërnych svëdectvi а па podstatë historické pravdy, tudy nizádnym zpùsobem zvikláua nebude a nepadne.
3. Svëdectvi Corn. Nepotovo.
Památka prepodivného pïibëhu, t. pïibyti Indûv na pomoïi Germanie ok. 1. 58 pf. Kr., zachovaná u dvou vzácnych
spisovatelu ïimskych, záhadcivá sice a nad miru zatmëlà, zasluhuje zde aspon krátkého pfipomenuti, zvlàêtë ponëvadz se
domniváme, ze pravé-li jest nase vëci té vyloíení, tudy starozitnostem nasim nemálo svëtla pfibyvá. Cornelius Nepos
[29 pï. Kr.], známy dëjepisec íímsky, jest ten pramen, z nëhoi
oba spisovatelé, podavéí nám tuto povësf, t. Mela a Plinius,
zprávu svou vázili, a vsak pûvodni onoho spis, vnëmz to zapsáno bylo, nehodou casu zahynul, procez na poslyseni svëde
ctvi jeho vypisovaëûv prestati musime. Pisef рак о torn Mela
v tato slova : „ Cornelius Nepos . . . píipominá, zef Q. Metellus
Celer vypravoval, kterak, kdyz on byl prokonsulem Gallie,
nëkteii Indové od krále Baetûv jemu darem dáni byli, a kterak,
vyptávaje se, odkud by dö tëch zemí byli priáli, se dovëdël,
ze silnymi boufemi z Indického mofe zachváceni byvse a
zmëfivse cestu odtamtud az sem, naposledy na brehy Germanie
vystoupili". 34) A Plinius : „ Туz Nepos o púlnocním oplavení zemë vypravuje, ze Q. Metellovi Celerovi, kollegovi L.
Afrania v konsulatë, tu dobu рак prokonsulovi Gallie, Indové
od krále Svevûv darem byli dáni, kteriz plaviváe se z Indie
pfícinou kupectví, bouïemi do Germanie byli zachváceni. 35)
34) P. Mda 1. ПГ. с. 5. §. 8. „Cornelius Nepos . . . Q. Meteilum Celerem . . . retnlisse commémorât, cum Galliae pro consule praeesset, Indos
quosdam a rege Baetorum (al. Boiorum) dono sibi datos; nnde in eas terras
devenissent, requirendo cognosse, vi tempestatum ex Indicis aeqnoribus
abreptos emensosque, quae intererant, tandem in Germaniae litora exiisse."
35) Plin. H. N. 1. П. c. 67. §. 170. Idem Nepos de septemtrionali circuitii tradit, Quinto Metello Celei-i, L. Afranii in consulatu collegae, sed tum
Galliae proconsuli, Indos a rege Suevoruni dono datos, qui ex India commercii cansa navigantes teaipeätditibns essent in Germaniam abrepti.
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Snadno jesf domysleti se, jak vitan^m pfedmëtem zámezné
hloubavosti uôen^ch skoumatelû starozitnosti, zvlàâtë Nëmcûv,
neobycejná tato zpráva se stala a jakovému mnozstvi jalovych
domnënek ona pûvod dala. Hádáno se o slovo BaetiuMely,
nebof V nëkterych rukopisech i Boti a Boii se cte. Ackoli
ctení Baeti, t. Batavi, nejprûvodnëjsi se byti vidi ; vsak pïedce,
со do smyslu, i slûvko Boji pripustiti se mûze, jelikoz vzdy
jen národ V Germanii obyvajicí se vyrozumivá. U Plinia bez
rozdilu ve vsech rukopisech cte se rex Suevorum. Hledáno
jména zminëného zde krále a obracino to na Ariovista, v сетй
ovsem jistoty naskrze dosíci nelze, aniá рак na tom mnoho zálezí.
Nejvëtëi rozepfe panuje u vykladu jména Indûv: nebof jini
mermomoci dovozuji, le skutecnë Indové z nynëjsi vychodní
Indie píes ledové more az ku bíehüm Germanie a Gallie se
doplavili, nie Sv, neohledajíce na vëci té vnitfni nepodobnost,
nerci-li zázracnost; jini Indy tyto maji za Baktriany, Sogdiany a Samarkandy, kteïiz z Asie pïes mofe cerné a stfedozemní ruské ïeky do baltického moïe se dostali; jini je
pokládaji za barvenotvárné Britance ; jini za Normany ; jini
za Lopary ; jini za Afriéany ; jini za Americany atd. 36)
Так toulajice se s nimi po celém témëï svëtë, áádny z tëchto
uëenych, pokudz mnë vëdomo, toho, coz jest nejbuzái a nejpfirozenëjài, posavad se nedotknul. Af zkrâtka dopovim,
jsem pïesvëdcen, ze bud'to Metellus a Cornelis Nepos celou
tu rozprávku sami vymyslili, bud'to, zbëbla li se skutecnë ta
událost, zde bezodpornë ïec bëzi o Vindech, obyvatelech
pomoïi baltického. Metellus a Cornelius Nepos jsou svëdkové nadto vázni a nepodezïeli, by pouze pro tuto zprávu za
bajkáfe a lháfe vyhlàâeni byti mëli. ,K viïe podobné jest,
2e Cornelius Nepos tuto povësf neprostïednë z ust samého
Metella, muze v kaidém ohledu dûstojného a svëdka hodnovërného, vypsal. Quintus Metellus Celer byl 1. 695 po zalozeni Ëima cili 58 pïed Kristem prokonsulem Gallie. Z Melovych slov patrné jest, zef on pilnë na vlast a národnost
3e) Srov. Mela ed. Gronov. p. 546. ed Veichert p. 232. Huet Gesch. d.
Bandl. n. Schiff. 1763. 8°. S. 254. Brehmer's Entd. im Alterth. II. S.215—224.

§. 8.

Svédectví o l'indeck.

135

tëchto nesfastnych lidí se dotazoval, a bud* od nich samedi,
bud1 od Nëmcûv a Gallûv zpraven byl, zef na lodëch z domova svého odplouli, a sice, jakz Plinius vyslovnë dokládá,
za pïiëinou kupeckého obchodu, coz zde nejdûleiitëjéi jest
okolností. Podlé starobylého obyëeje nàrodûv pïinâlezely koráby bouïemi a vlnobitím na bïehy vyvrzené obyvatelûm a
pánüm tychze brehûv. Takovymtohle právem dostali se tito
vindictí kupci V race krále germanského v Batavii, kteryi je
Metellovi daroval. Lidé tito, jakfc my tomu rozumime, od
Nëmcûv a Gallûv vydáváni byli za Vindy; Metellus anebo teprvé vrstevnik jeho Cornélius Nepos, nevëda nie o baltickych
Vindech a maje hlavu naplnënou starodávntmi ponëtimi о
spojeni more baltického s cernym, chvalinskym a velmofem
indickym 37), slysel to, ovsem mylnë, na Indy vychodni. Pomyleni takovéto tím snáze zbëhnouti se mohlo, cim jest vëc
jistëjsi, íe vysloveni aouhlásky v z poëàtku slov u dfevnich
Germanûv a Gallûv podobalo se pouhérau píídechu, jakoz
skuteenë ve pïemnohych slovích západnich jazykû v îecké a
ïimské h zastupuje. 3S) Tudy poslo, ze i Marcianus Herakleota, anebo aspoñ jeho pïepisovac, mluvë о moîi bajtickém,
misto Oùw&ixôv xóXtcov napsal 'IvSixôv. 39) Сой pozdëji misto
mëlo, nemohlo-li i dííve se prihoditi ? Povázime-li к tomu
jednak nemoznost aneb aspoñ nejvëtsi nepodobnost skutecného pïipluti vychodnë - asiatskych Indûv ku bfehûm germanskym, jednak starodávní prebyvání velikého kmene
slovanskych Vindûv na pomofi baltickém a jeho obírání se
kupectvim , jakozto vëc i bez toho svédectví dostateënë
prûvodnou, té jsem nadëje, ze podstatnost tohoto naseho vylozeni nenesnadnë nahlídneme. A vsak já о torn rád kaz-

3Ï) Srov. о torn, ühert's A. Geogr. IV. 63. Jak äpatny zemèpisec Corn.
Nepos byl, patroo z jeho domnénky o vtékáni ramené Istru do adriatického
more! Plin. H. N. 1. Ш. c. 18. Ulcert 1. c. p. 60.
3e) Srov. §. 8. é. 15 Schneider's Latein. Gr. I. 197. 366. Grimm's D.
Gr. L 67. Tim se vysvëtlnje, proënp. jméno Vibionesjindy se ètelbiones atd.
39) Kaxà Tov 'Ivâixàv xóXnov m. Ovivâixov, Marc. Heracleotae peripl.
v Hudson Geogr. vet. ser. graec. I. p. 54. Co Cornelius podlé Mely jmenoval Indica aequora, sloulo vlastnè podlé Ptolemaea a Marciana Vindioua.
6. Venedicue sinus.
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dého skoumatele pri vlastnim jeho soudu zûstavuji, sám vídy
za to maje, ze pïipluti Vindûv na bïehy gennanské 1. 58 pf .
Kr. jest historická událost (factum), za svëdectvim Metella a
Cornelia Nepota nade vsecku pochybnost vyvyáená, a ze pomíchání tëchto baltickych Vindûv s asiatickymi Indy jest pomylení uëenébo vykladace zemëpisu, Cornelia Nepota, jimz
ona zbëhlost v samé své podstatë nikterakz se nevyvrací.
forma jména Vindi pûvodnëjêi i staráí jest, nezli Venedi,
dole se dokáze.
4. Svëdectvi Pliniovo.
Jméno Venedûv, jiií v nejzazsi starobylosti, prícinou
jantaru od nich sbíranébo a prodávaného, tak daleko známé
a pnHulé, v pozdëjsich pisemnych památkách Ëekûv a Ëimanûv jen pofídku se vyskytá. Národ zajisté Venedûv, s jedné
strany od Gothûv a jinych Nëmcûv na oustí Visly a brehu
jantarovém zaskoceny a hloubëji do stredozemë vtlaceny
(§ 18. c. 2. 3 ), s jiné рак strany ode Skythûv a pozdëji
od Sarmatûv aspoii z cástky podmanëny (§ Vi. 16.), na jih
zase od mnobocíslnych národúv celtickych v cas jejich velikého stëhovâni v 4tém a 3tím stol. pï. Kr. sevïeny (§ 11. 17.),
ztratil ponëkud u jinych vzdálenejáích národúv své závazf, a
zûstal jim bud' ukryty, bud' obojetny, nejsa vice v drzení celého obrezí baltickébo, a neveda s nimi tak zhusta a svobodnë, jako jindy, neprostíedného obchodu a kupectví. К tomu
i známost severních krajin Evropy u Ëekûv a Ëimanûv zûstávala pofád kusá a nedokonalá, aniz po mnohá ta století
od casûv Herodota a Pythea ай do casûv Plinia a Tacita
nëjakého patniého rozsírení nabyla. Teprva kdyz sobë svëtovládní Ëimané mecem cestu do vnitfností зелегп! Evropy,
pfedevêim do Germanie, Pannonie a Dacie, otevíeli, tu dobu
i ostatnl severní krajiny z toho posavádního mraku ponëkud
na svëtlo vynikly, jakz toho spisové Plinia, Tacita a Ptolemaea, mimo jiné ninohé, dükazem byti mohou. Tu dobu i
jméno Venedûv zatratranskych znovy se pojevilo, aniz potom
kdy vice z obzoru vëdomosti zemëpisnych a dëjepisnych zmi
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zelo. Vyborny a veleobsáhty Plinius [79] jest mezi spisovately této epochy nejdfevnëjin, ktery¿ nám ve své encyklopaedii, historií pfirození nazvané, národni jméno Venedûv
ciste a vërnë zachoval, a eidla jejich u protïed jinych severnich národúv, ackoli ponëkud neurcitë, vykázal. Uvodlf ou
y popsáni koncin several Evropy, a jmenovité pomofí baltického, jméno Venedûv tímto poíádkem : „Nektefl sti-any ty
(t. mezi baltickym moifem a Tatrami) az к fe ce Visle od
Sarmatûv, Venedûv, Scirûv, Hirrûv obydleny byti vypravuji.1' 4U)
Cteme-li toto misto u Plinia eamého, srovnávajíce je s tim
со pfedeälo a со následuje, smysl jeho a polození zde jmenovanych národüv jasnëji a zfejmëji se nám vyskytne. Plinius V tomto poíadí jmen zdá se nám postupovati od vychodu na zapad ai к Visle a mori baltickému, tak ze Sarmati, jaká to i odjinud s jistotou vi se, к vycbodním stranám patfi, u prostíed mezi nimi a mezi Sciry a Hirry Venedové sídla svá zaujímají, naposledy od oustí Visly opodál
к severa na pomofí baltickém Scirové a Hirrové sedf. 41) O
národu Scirûv z jinych pramenûv a svëdectvi dostatecnë
prûvodné jest, ze byli odnoze Nëmcûv, die vsi podobnosti
mocnych Sveonûv cili Normanûv, osadivsícb se ve dfevní
dobë, snad pojednou s Guttony cili Gothy, na bfehu balti
ckém, ve dnesních Kuronech a na Ëmudi (srov. §. 18. с. 8.).
Jméno jejich i po vystëhovâni jejich odtud jeste ve 4tém a
5tém stol. ve spolku s jinymi nëmeckymi národy zhusta se
pfipominá. Totéz platí o národku Hirrûv, o nëmz Lelewel
velmi ph'padnë se domyslí, ze názvisko jeho pfeslo na pomorsky kraj Harria v Estonech, ackoli odtud mylné dale zaVirá, zeby lid ten pûvodnë píinálezel ku kmenu litevskému,
povstalému pry z odnàrodnënych nëmeckych Herulûv. 42)
i0) Plin. Hist. nat. 1. IV. с 13. §. 97. „Quirtam haeo habitari ad Vistulam usque fluviura a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirria tradunt."
41) Domnènka Mannertova — German, str. 313—315 — jakoby Plinius
z neumóni národy tyto na západnim pomoFí baltickém, ve dneänfm pry Pomorsku a Meklenbursku osazoval, jest myln4. Kimané za casu Pliniova
niëli ninoLera dokonalejäi známost o polození téch zeml, a jmenovité o sidleeh
Sarmatüv, aby uéeny Plinius tak hrubélio omylu byl se dopustiti mobl.
4aJ Lelewela Rznt ока na dawnosc litewsk. nar. Wiln. 1808. 8° str. 23
Bld. Ossoliâski Vincent Kadhtbek üb. v. Linde W. 1822. 8°. str. 463 sld.
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Mnohem podobnëjsi к viíe jest, ze Hirrové tito byli praotcové potomnich Herulûv, a ze tudyz rovnë, jako jejich
bratfi Gothové a Scirové, ze Skandinavie, na toto obïezi se
pfistëhovali, jakz о torn dole (§. 18. с. 8.) siïeji mluveno
bude. Bud1 jak bud, svëdectvi Pliniovo o sidlech velikého a
prastarého národu Venedûv, u prostred mezi moznymi Sarmaty, na vychodu a ëerném moïi panujicimi, a mezi malymi
národky Scirûv a Hirrüv, na bïehu baltickém osedlymi, jestif
svëtlé a zádné pochybnosti nepodrobené; na cemz samém
podstata a vrch vëci od nás zde pojednané se zakládá.
5. Svêdectvi Tacitovo.
Na konci prvniho stoleti [ok. 100 po Kr.] dûmyslny dëjepisec ïimsky Tacitus, váziváí nepochybnë z jinych novëjáích a hojnëjâich pramenûv, nezli je pfedchûdce jeho Plinius
pied rukama miti mohl, ve lmize své Germania nadepsané i
к hoïejâim a vzdâlenëjsim nàrodûm severni Evropy zïeni své
obrátil, a nëkteré, neobsírné sice, ale drahocenné zprávy о
nich nám podal. Nezastavujice se pfi tom, со u nëho o národech kmene nëmeckého a cudského (finského) nového se
nalezá, uvedeme zde ze spisu jeho jediné to misto, ve kterémz on о pïedcich naSich Venedech mluvi v tato slova :
,,Národy Peucinûv, Venedûv 43) a Femmv mám-li к Germanûm pocisti, ëili radëji к Sarmatûm, sám se rozpacim. Ackoli
Peuciny, jez nëktefi Bastarny jmenují, со do ïeci, mravûv,
sidla a obydli, Germanûm se podobají. U vsech panuje neëistota, u velmozûv i lenivost. Míchajíce se manzelstvim se
Sarmaty, mravy své tudyz ponëkud zprznuji. I Venedové na
mnoze mravûv od tëchto pfijali. Nebo vSecky lesy a hory, со
jich koli mezi Peuciny a Fenny strmf, pfiëinou koïistovâni brannë
probihaji 44). A v§ak tito radëji mezi Germany se pokládaji,
43) Так podlé obecného öteni ; a väak Gerlách (Basil. 1835. 8o.) a J.
Grimm (Gotting. 1836 »8°. ), povozováni zävaäiim lepeich rukopisuv, do sveno
vydáui pïjjali formy Venetornm, Veneti, Srov. Prilohy с. Ш.
44) Tacitus dl: latrociniis pererrant. К urceni pravého a vlastnlho
smyslu tëchto slov vybornë mñze poslouíiti, со pilny Jordan v Orig. Slav.
T. IV. p. 105—107 „ad vocabulum latrocinatio" ze starych pramenû vypsal
a poznamenal.
. *
*
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ponëvadz i domy stavëji, i átitúv uzívaji, i pëchotë obvyklí jsouce
rychlostí noh píedcí, cehoz váeho u Sarmatûv naprosto neni,
na vozích a na koni zivot provodicich". 45) Aèkoli svëtlost a
ráznost svëdectvi tohoto za príéinou nejistoty a váhavosti, ve
které Tacitus z ohledu národnosti Venedûv se nalezal, ponëkud zatemnëna jest, vsak nicménë pp dokonalém odstranëni vsi pochybnosti s této strany (§. 7. ë. 9.), a po dokâzáni slovanskosti dfevnich Venedûv (§. 7. ë. 5—14.), platnosti a závazí svëdectvi tohoto v nasi pfiëinë nie vice
v. cestë lezeti nemûze. Proëez nám na misté tomto nezb^vá,
leë smysl slov jeho v ohledu zemëpisném nëco ouplnëji povysvëtliti. Sidla Peucinûv a Fennûv, u prostfed nichZ Tacitus
misto Venedûm vykazuje, odjinud dostateenë nám známá jsou.
Peucini cili Bastarnové, národ pûvodnë celticky, pozdëji, jak
se zdá, s germanskymi stëhovanci tuze pomichany, a proto
od nëkterych spisovatelûv za Némce vyhláseny, obyvali v horách dneiniho Sedmihradska na pravém brehu ïeky Dnëstru,
asi ode dnesni Bukoviny az dolû к mori ëernému a к ousti Dunaje (§. 17. ë. 10.). Fennové рак ëili Cudi od nepamëti sidlili
v nejzazsich koncinách severni Evropy; jen nëkteré jejich
oddëlené vëtve sahaly s jedné strany po zábíezí more baltického dale dolû az do dnesniho Estonska, s jiné рак strany
ai do spojeni rek Volhy a Кашу: vnitfni zemé a krajiny
okolo dnesnich mëst Novohradu, Moskvy, Smolenska, Kyjeva,
Lvova, Varáavy atd., pokud pamëti historické na hustou tmu
dàvnovëkosti nëjaké svët^lko prostiraji, jií ve prastaré dobë,
ovsem рак v okresu casu, o kterémz zde jednáme, od národu finskych cili cudskych osazeny nebyly. (§. 14.) 46) Zdef
tedy v nesmirném tomto prostranstvi, byla za ëasûv Plinia

«) Tacit. German, c. 46. Viz piilohy б. Ш.
4e) Ptolemaeus jmenuje siée PhinDi v pofadf národü v Sarmatii ob^vajlcich mezi Gythony a BulaDy ; ale z tono zbèzného a zmatecného, anobri
snad jen pozdéji tam vlepeného pfipomenuti na skutecné jejich v tëch stranách polednfcb prebyváni nikterakí zavfrati nelze. Viz §. 14. c. 5. —
Lehrberg v Unters, über ält. Gesch. Rusel, str. 201—203 podstatnymi düvody provesti nsiluje, ze Fenni, o nichz Tacitus známoet mèl a zprávu ve
spisu svém podal, nikoli na Cudy v Estonech a Livonech, nybrz ua Lopary
na severu rozumini a slyááni byti majf.
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a Tacita sídla národú venedskych, zde starobylá jejich vlast,
ode mnohyeh se vsech stran se hrnoucích národúv obklícená
a stësnënà, ale nikdy docela neopanovaná a neroztrhaná.
Plinius misto Venedûm vykázal mezi Sciry a Hiny na baltickém, a mezi Sarmaty na cerném mofi a y jednotnych odnozech na Dnëpru i za Tatrami tu dobu sedícimi; ïaeitus
naproti mezi Peuciny cili Bastarny v horách sedmihradskych,
a mezi Fenny v nejzadnejáích koncinách severni Evropy,
v Estonech, ve Finlandu, na brehu hoïejëi Volhy a Kamy
tu dobu obyvajicími: onen nám mlcecky poukazuje na hraniee vlasti jejich к západu a vychodu, tentó zase na hranice
к jihu a pûlnoci. Za váemi tëmito dûvody a znamenimi
meze tehdejsích sidel národu, starym pod jménem Venedüv
známého, nadbézné asi takto se urciti mohou: pocnouc od
ousti Visly vedlé osad Esthûv (t. Litvanûv) a jinycli mensích
nàrodkûv, jako Scirûv, Hirrûv atd., píes dneání Nëmen, Zmud',
Livony az do vychodních koncin more baltického, odtad se
verni stranou nedaleko dnesniho Novohradu, okolo zfidel
Yolby a Dnëpru, na vychod az témër к rece Donu, odtud
près dolejsi Dnëpr к rece Dnëstru, a pies horejsl Dnëster
к horám Tatrám a к rece Visle, a dale za Vislou az na
rozhrani mezi ni a Odrou. Na brehu more vychodniho v Estonech a v podkrajf horejsí Volhy Venedové sousedili s
Finny cili öudy, na Donu, Dnëpru a cerném moíi se Sarmaty,
jimz i nëkteré vëtve Venedûv podrobeny byly, na Dnëstru
s Peuciny cili Bastarny, mezi Vislou a Odrou byli pomícháni
s Nëmci. 47)
6 Svëdectvi Ptol emaeo vo.~
Asi v polovici druhého století [zdánim nëkterych ok. 161,
jinych mezi 175—182] slovutny mathematik, hvëzdàr a zemëpisec Ptolemseus, sebrav dohromady a sporâdav prepilnë
váecky jak starsi tak i novëjsi zprávy o zemích a národech
4") Zevrubnëjâi vytcenf hranic zemí ode Staroslovanûv zaujatj'ch teprvé
po pïehledu sidel cizlch kmenûv pïedsevziti ее nmze. Srov. §. 21. §. 27.
с. 1. téz tohoto §. d. 13.
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severni Evropy, pozústavil nám obraz tëch krajin a ethnograficky popis nàrodûv mnohem ouplnëjsi, nezli ktery jiny zjeho
pïedchûdcûv a následovníkúv. Nelze ovsem zapirati, ze vtom
neobycejném mnoístvi jmen národúv a národkúv nemálo takovych se nalezá, o kterych u jinych spisovatelûv nièeho docitati se nelze, a kterychzto sidla a nârodnost dostatecnë urcena byti nemohou. A vsak s druhé strany i to s vdëcnosti
uznati sluèf, ze nám Ptolemaeus ve své bohaté sblrce mnoho
národních jmen dochoval, kterázto dokonale rozebraná a srovnanâ к vysvëtleni starozitností nejednobo národu several Ev
ropy pïevybornë poslouiiti mohou. Ëe Ptolemaeus z jinych
pramenûv ëerpal, nezli Plinius a Tacitus, a sie tytyz ataré
povësti s novëjsimi zprávami míchal, о torn mezi ucenymi
znately starozitností zádné pochyby není. Dávno pïed ním
národ Sarmatûv, poály z kmene medského, po vyhynuti drevnich Skythûv mezi Dnëprem a Donem, od Volhy hloub na
zapad do Evropy se vtisknul, a vládu svou nad mnohymi národy tychze stran, tudy2 nepochybnë i nad nëkterymi vëtvemi
Venedûv, rozsiril (§. 16. ë. 2— 11.). Národové tito, od bojovnych Sarmatûv podmanënl, tudíz i domáci avlastni jméno
své, ják to byvá, aspoñ vnë vlasti a pfed cizozemci ztratili :
názvisko panujiclch Sarmatûv jména sluíebnych národúv zatemnilo, a stalo se pomalu vseobecnym jménem krajin a ná
rodúv mezi Volhou, Tatrami a cernyni i baltickym mofem.
Pïenesenim tobo jména pouze v zemëpisném ohledu na celé
to nesmiraé prostranstvi severni Evropy v samé vëci, со do
rozlicnosti národúv tarn obyvajicích, nie zmënëno neni. Ptole
maeus této rozlicnosti národúv, со do pûvodu, jazyka a mravúv jejich, i sám bez pochyby dobfe povëdom byl, i vyslovné
ji vytknul, kdy2 ve svém popsáni evropejské Sarmatie mluví
v tato slova : „V Sarmatii obyvaji prevelicí národové (lírvt¡
[xsytaxa) tito: Venedové po celé zátoce venedské, a za Dacií
Peucini i Bastarní, я po celém obïezi Maeotu Jazygové i Roxolané, a ve vnitïni krajinë za téniito Hamaxobii i Alauni
Skythové" 4S). 2e tito ctyíi blavni národové nemohli vëtve
Ptolemaei Geogr. 1. Ш. c. 5.
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jednoho kmene frpti, jednak samo sebou se rozumí, jednak
také z jinych svëdectvi historickych dostatecnë prûvodné jest.
Peucini a Bastarni, ode starych hned mezi Celty, hned zase
mezi Germany pocítáni, zdají se byti, jakz jsme jiz napovëdëli a na svém mistë siïeji dokázeme, pûvodnë Celtové, potomnë po pfibyti germanskych stëhovancû na Cernomoïi a
Dnëster snad na dile ponëmëeni. Sidla jejich v horách dnesniho Sedmihradska, na vychod ai dolû ke Dnëstru, odjinud
dostatecnë známa json (§. 17. c. 10.). Jazygové a Roxolané
byli vlastni a pûvodni Sarmati, a pïinâlezeli die pûvodu, feci
a mravûv svych ku kmenu medskému. Hlavni sidla bojovného a smëlého tohoto národu byla sice, jakî, Ptolemaeus
udává, na zátoce Maeotu, ale nëkteré jeho pluky jií mnohem
drive hloubëji byly pronikly, a na dile v Dacii a ve dnesnich Uhfícb, na dile za Tatrami a u prostred Venedûv se
osadily, jejichzto vladë i veliká cásf severnich národúv podrobena byla (§. 16. c. 5. 6.). Alauni Skythae byli tolikéz"
ratolest mohutnych Sarmatûv, v neznámé dobë, nejpodobnëji
v lním stol. pf. Kr., z pûvodniho sidla svého mezi Donem,
Volhou a Kaukasem vyslá, a na dalekém severu, blíz pramenû Volhy a Dnëpru, osedlá, jakz na misté svém vyloííme
{§. 16. 6. 8—10.). Podlé toho tedy, ohledem na Plinia a Ta
cita, sidla Venedûv za casu Ptolemaeova jiz zevrubnéji urcena
byti mohou. Ackoli Ptolemaeus tëmi slovy „Venedové po
celé zátoce venedské" jakoz i následujícimi : „vedlé Venedûv
Gythonové jsou," a „na vychod vedlé Venedûv jsou Galindi
a Sudini a Stavani," рак „ostatek zátoky venedské dráí Veltae," sidla Venedûv na bïehu more baltického pïilis tësnë
obmezovati se zdá, vsak predce není mosmé, aby väickniVenedové tehdëjsiho casu, jakz nëkteri novëjsi vykladaëi chtëji,
jediné na bíehu more baltického byli obyvali. Nebof pfede
väim toby ani s velikostí národu (sïvoç [xsyujxov di Ptolemaeus),
ani s jin^mi hodnovërnymi svëdectvimi se nesrovnávalo. Ta
citus, jakz jsme vidëli, celé to prostranstvi mezi Peuciny a
Fenny vyplüuje Venedy, a die jinych hodnovërn^ch podáni,
kteráz doleji uvedeme (б. 11. tohoto §.), sahala sidla Vendûv
jiz v nejstarsí dobë, okolo poëàtku naseho letopoctu, az ke

§. 8.

Soëdectvi o Vindech.

143

Dnëpru a Dona. Mimo to Ptolemaeus, vykázav sidla tëch
ëtyf hlavnich národü, Venedûv na zátoce venedské, Peucinûv
a Bastarnûv v horách Peucinskycb a Bastarnskych, Jazygûv
a Roxalanûv na zátoce Maeotu, Alaunûv рак daleko na se
veru, sám nám pficinu zavdává к té otázce: jací рак asi
národové v nesmírném torn prostranstvi mezi Venedy na zá
toce venedské, Peuciny a Bastarny u pohoïi Peucinského,
Jazygy a Roxolany na Maeotu a Alauny na severu bydleli a
je vyplüovali? Na otázku tuto sám Ptolemaeus nám odpovidá, vycitaje jedním douskem neménë nez padesáte národüv
u prostíed mezi onémi ctyrmi osedlyeh, a rozlehlé ty krajiny
severní Evropy vyplíiujícich. Samo zbëzné pohledëni najména
a polozeni tëchto národüv к tomu nás vede, ze naskrze moíné
neni, aby vsickni tito národové puvodem, jazykem a povahou
rozdílní od sebe byli, ponévadí by tudyz padesátero rozlicnych kmenûv povstalo, coz ncsmyslné jest. Na jevë tedy jest,
ze tito národové, со do pojiti a jazyka svého к nëkterému
z onëch ctvero hlavnich národñv, anebo urëitëji, к nëkterému
ze zdejsich jiz odjinud znám^ch kmenûv, buáto к vendickému,
anebo к nëmeckému, anebo к celtickému, anebo к sarmatskému, anebo naposledy к litevskému a cudskému nevyhnutnë
píinálezeti musejí. Povázime-li, ze ze vsech tëchto padesáti
národüv jediné Gothové, Burgiones i Avarini byli bezodpornë
nëmeckého (§. 18.), a jediné Ombrones a Anartophracti die
vsí podoby celtického kmene (§. 17.), ze Sarmati byli pfistëhovanci, národ со do povahy silny a bojovny, со do poëtu
vsak maly a nelidnaty (§. 16.), ze Finnové jiz tehdáz az do
nejzaásích koncin severu byli vytlaceni (§. 14.), a ze národky
litevské od prvopocátku nade vsecky jiné na severu byly
chudsi a nepatrnëjsi (§. 19), nenesnadnë se presvëdëime, íe
drahná cástka onëch od Ptolemaea vycitanych jmen prinálezí
národúm kmene vendického, a íe jimi se vyznacuji jednotlivé
odnoze a vëtve tohoto velikého kmene, jiá tehdáz po prostrann^ch tëch krajinách severni Evropy roztrouâené a pod rozliénymi mistnlmi názvy v nich pïeb^vajici. O nëkterych, 2e
byli kmene vendického ëili slovanského, jako o Bulanech,
Piengitech, Biessech, Stavanech, Veltech, Karvenech, Pagyri
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tech, Savarech, Karpianeoh, Jevinech, Bodenech, Navarecb,
Tyrangitech atd., z pozdëjsich pramenûv jistotnë vi se, o jinych, jakoz о Arsietecb, Igyllionech, Coestobocich, Tranomontanech, Boruscich, Akivech, Nascicb, Ivionech, Stumech,
Karyonech, Amadocich atd., téhoz se domySleti lze, o cemz
dole mistnëji jednáno bnde (§. 10. c. 10). Pficina této nesrovnalosti a nedûslednosti u Ptolemaea na snadë jest: ои
zprávy své vázil ze dvou veskrze rozdílnych pramenûv, jednoho západuího cili nëmeckého, а druhého vychodniho cili
rimského, zatim i jméno Venedûv pïevzal západní céstou a
od Nëmcûv, u nichz ono obycejné bylo, jména рак jednotlivych nàrodkûv, pred tim nejvíce neznámych, dostal vychodni
cestou od Ëimanûv, kterymzto ona po opanováni Daeie a po
mnohych vojnách se Sarmaty byla ve známost vesla. I polozilf tedy jak cizozemské názvisko kmene celého, tak i do
mad jména jednotlivych nàrodûv a vëtvi vedlé sebe, o soustavné seradëni jich ohledem na národnost pecliv nejsa, aniz
maje dostatek jazykozpytnych a národoslovnych známosti,
к vykonání takového díla potïebnych. Mimo jména samélio
národu Venedû ve knize jeho jestë i jméno zátoky venedské,
kterouzto trikrát pripomíná; ,.Sarmatia evropejská obmezena
jest na pùlnoc moïem sannatskym, vedlé zátoky venedské,"
a ñeco dále „Venedové po celé zátoce venedské," naposledy
„zase ostatek zátoky venedské drzi Veltae," рак „hör venedskych* nám se zachovalo. 49) Zátoka yenedská, jejízto
jméno, jakz nahoïe pfipomenuto, sabá do nejzadnëjsi starozitnosti, a nepochybnë z tëcb casûv pocházl, kdyz Venedové
V drzení byli brehûv jantarovyeb, jest cástka mofe baltického
od Hely az do ousti Vindavy, kteráü u Nëmcûv na díle Pu
tziger anebo Pautzker Wyk slove, a do níz feka Visla se vlévá,
ackoli Reichard Rigaickou zátoku, ovsem bez podstatnych
dûvodûv, jménem venedské od Ptolemaea vyznamenanou byti
pokládá 50). O horách venedskych mnohonásobni mezi no4») Ptol Geogr. I. III. с. б.
50) U Reicharda Orb ant. Tab. XII. záliv vislansky slove Venedicns,
napreti torau Tab. XIII. XIX. jiz Rigaick^, Düvody této zmëny, veskrze
slabé, pfednàâi Eeichard v Samml. kl. Schriften str. 432—433. — A vsak
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vëj§imi ucenymi spor jest, pfedstirajicimi, ze v tëch krajinách
dokonce zádnych hor neni. A vsak Ptolemaeus íeckého slova
ôçoç o kazdé patrnëjsi lesnaté obvysnosti, zvlásté рак o
takové, kteráz vëtsimu poctu íek vznik dává, a rozhrani ci ai
mezi íekami na rûzné strany bëzicimi, rád uzivá. 51) Takovéto rozhrani ïek na rüzno tekouclch i zde se nachází, kteréá
sobe Ptolemaeus die vSí podobnosti mnohem vëtsi a hornatëjëi predstavoval, nezli onó v samém skutku jest. (Srov. §.
22. ë. 2.) Ostatnë urcité vyjádfeni Ptolemaeovo, íe za jeho
casu a podlé zpráv jeho doátych Venedové v drzeni byli témër celého baltického pomofi, kdez starsí spisovatelé, Plinius
a Tacitus, jestë Gothy a jiné národy osazují, tolikéz ze Veltové, národ slovansky, jiz na témze pomofi obyvali, o nichí
na jiném misté dokázeme, 2e z gubernie Vilenské vyáli (§. 44.
c. 2—5.), dûkazem jest velikych promën v polození národüv
za Tatrami, kteréz tu dobu, t. asi v polovici 2ho stol., pocátek svüj vzaly. Pfevaha Nëmcûv na pomofi baltickém pojednou klesati a Slovanüv zdvíhati se zacala. Vlastní priëiny
tohoto tfibeni a stëhovâni se rozlicnych národü v tëch stranách snad nás na vëky tajny zùstanou. Gothûm Ptolemaeus
jiz mnohem mensí prostranství vymëfuje, nezli Plinius a Ta
citus, a brzo potom vidíme je docela opouitëti krajiny povislanské a stëhovati se na Cernomofi. К vife podobné jest,
ze Gothové, markomanskou válkou vystváni a píikladem jinych Némcüv к dorázeni na hranice fimského císafství pobidnutí jsouce, severní svá sídla pojednou opoustëti a dále
na jih, az к samému Duiiaji, stëhovati se zacali, nacez Slované spolëivâe se s potlaëenymi od tëch cizincûv Litvany a
Lotysi, na ztencené jejich ostatky udefili, a dlouhotrvanlivému
jejich podruistvi v tëch stranách konec uëinili. Velik^ch a

Marciaous Herakleota di vyslovnë : Hi fluvii (Chronus et Khudon) exeunt
in sinum Venedicum, qui a Vistula flumine incipit, in immensum extensus.
Geogr. vet. ser. gr. min. X 55. Vëc jest na biledni, tïebas Marcian ohledem
na ousti Rhudonu v omylu byl. — Nejpodobnëjâi jest, 2e stari zemèpisei
zátoku Gdanskou s Rizskou pomichali, obë za jeden veliky záliv drzíce, a
o velikém vysadku zemé mezi nimi nie s jistotou nevèdouce.
5I) MlstnëjSi a dùkladnijsi vylozeni této vëci viz v §. 22. c. 2.
èaiarik, Slov. Starozitnosti. I.
10
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rozsáhlych dëjin obycejnë i pïiciny byvají rozlicné a zapletené: poboufení mnohocetnych národúv Sarmatie skrze Ëimany, z Dacie za Tatry a Dnëster panství své áirící, baíení
po novych sidlech cili pfirozená Germanûm tëkavo&t, tolikéz
jejich po loupezi a bojích dychtivost. rozmnození se Slovauü
ve vnitïni Sarmatii, potud odevsad stësnën^ch a od more odloucenych, jiskra válcivosti v mohutném národu Velet&v (Luticûv) pojednou v silny plamen se roznitivâi, tlaceni severnich, zvlááté uralskych národúv (potomaích Hunûv, Bulharûv,
Avarûv, Kozarûv atd.) na Slovany, a mnohé jiné nám nezaámé
okolnosti mohly byti hlavními pficinami velikého stëhovâni
národúv nëmeckych na jih, к Dunaji, a slovanskych na západ, près Odru do Germanie, kteréz v 2hém stol. po Kr. se
zaëalo a do pocátku 5ho, z cástky i déle, trvalo. Ai posavad sice vëtsi pocet zahraniënych spisovatelûv toho byl domnëni, zeby nëmecti národové, Gotkové, Gepidové, Barguadové, Vandalové a j., dobrovolnë byli svá sídla na baltickém
pomoïi a v podkrají Odry opustili, рак Slované teprva pozdëji do uprâzdnën^ch, poustkou lezicich mist bezbrannë se
vhostili ; a vâak já, po dobrém vëci té uvázení, tomu nijak
za pravdu dáti nemohu, maje za to, ze ani to vyhostëni se
Némcûv z vlasti vindickych tak veskrz dobrovolné, ani vkroceni Slovanûv do hranic nëmeckych tak naprosto mirné nebylo, jaH obvykle za to se pokládá. 52) Mistaëji о torn nñ,
v okresu druhém, jednati se bade. (Srov. §. 18. с. 4. §. 43. с. 2.)
7. Svëdectvl Marciana Herakleotského.
S tím, со nám slovutny zemëpisec Alexandrinsky, Ptolemaeus, o sidle velikého národu Venedüv za Tatrami zapsal,
srovnává se zevrub zpráva od pozdëjsiho spisovatele Marciana
Herakleotského o témze pïedmëtu nám podaná. O casu, ve
kterémz tentó zemëpisec ziv byl, nicsjistotou fíci se nemûze :

") Voigt Gesch. Prcuss. I. 65—66. Gaupp Das Gesetz der Thüringer
S. 46. Oba, zvlásté рак poslednf, к tomu se chyll, ze Gothûv a jinych
Ncmcüv stéhováni bylo na dile gificimi se Slovany vynucené.
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Hudson a Dodwell, vydavatelé jeho spisu, ne bez sloön^ch
dûvodûv za to mëli, ze nebyl hrubë mladsi Ptolemaea, a pfi
nejmensím ve 3tim stol. kvëtl ; novëjii vsak zpytatelé vëk
jebo vesmës mezi 350—400 kladou. Bud! jak bud, о torn
vâickni se snásejí, ze Marcianus tentó mimo Ptolemaea, jehofc
text on zajisté ve pfesnëjsi zpùsobë miti mohl, nezli my, i
jiná ted ztracená zemëpisnà dila jeâtë pied rakama mël, a
z nich své strucné, nás pod jménem periplu cili moïeplavby
doslé zápisky vázil. V ohledu torn svédectví jebo, ackoli témëï nie nového o Venedech neposkytá, pïedce jest ponëkud
dûlezité a závazné. Jmenujef i on, a sice trikrát, zátoku vindickou (oùwSixov xóXzov) a doleji venedickou (oúeveSuwv) i
vendickou (oùsvSocôv), s tim vyslovnym dolozenim, zef ona
pocátek svûj béíe u ïeky Visly, a odtud pfes nesmirné prostranství dále se rozprostirá. Zprávu svou o Sarmatii zavírá
lëmito slovy : „Nalezä se v ni nàrodû (s&vtq) 5fi, mëst znamenitëjsich (7uôXeiç imar^ouç) 53, bor znamenitëjsich 9, ïeky
znamenitëjsi 4, pfedhofi znamenitëjsi 3, pfistavy znamenitëjii
3, zátoky znamenitëjsi 4, totizto zátoka jmenovaná vendická
a jiné tri". 53) Co nám onëkteryeh ïekàch, odnëbo zejména
vytëenych, jakoz i o národech sarmatukych a jinych, nového
a posluzného podává, tobo doleji na prilezitém misté (§. 22.
a j.) к cili svému pouzijeme.
8. Svfdectvi desk Peutingerov^c h.
Jméno velikého národu Venedûv zachováno nám nevelmi
dlouho po Ptolemaeovi, a snad jeâtë pied Marcianem Herakleotou, i v jiném píevzácném pamétniku fimské starozitnosti,
totizto v oné mappë íimské, kteráz po nëkdejêim majetníku
svém dnes vûbec deskami Peutingerovymi (Tabula Peutingeriana) slove, a jejízto jediny zkáze casu usedsí exemplaf,
psany, jak se zdá, 1. 1265 54), v eis. král. dvorské knihovnë
ve Vidni se chráni. O pûvodu, povaze, cenë a hodnovérno") Marciani Heracl, Periplus v Hudson Geogr. veter. script graeci min.
T. I. p. 54—67.
M) Katancskh Orbis antiquus T. I. p. ХШ.
10*
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sti tohoto zustatku starozitnosti tak pilnë v novëjsich easich
od muzûv ucenfch a v této tfldë umëni zbëhtych jednáno
jest 55), 2e zde pïestati mûzeme na strucném uvedeni nëkterych resultâtûv, o jejichz pravdivosti my po bedlivém vysetfeni pïedmëtu toho ouplnë pïesvëdceni jsme. Vsickni novëjâi
skoumatelé srovnávají se v té vypovëdi, ze tato mappa rimská, tak jakz ji máme, nemobla z pozdëjêiho exemplâïe,
nezli za eis. Theodosia II. Ml. [423] zhotoveného, prepsána
bytí, a jen со do casu prvotniho skládání jejiho ponëkud ve
zdánich svych se rûzni. Reichard ji jmenuje nejstarsi ze
vsech mapp ñmskych, pïed veïejnym zavedením kresfanstvi
zhotovenou 56) ; Mannert se domyëli, ze ve druhém stol. povstala 57) ; Katancic zhotovení jeji mezi 1. 161 — 180 za
panování eis. M. Aurelia Antonina Philosopha klade; Kruse
naproti za to má, áe teprva za eis. Aureliana Proba 276 —
280 dohotovena jest ; naposledy nëkteïi jiní ji pokládaji za
docela novy plod vëku Theodosia П. Ml. 423. Mezi vsemi
zpytately, kteïi о pïedmëtu tomto jednali, podlé naseho domnëni, vyborny nás Katanëic nejzdravëji a nejdûkladnëji
soudil, pokládaje, ze mappa ta za cisaïe M. Aurelia zhotovena, a za cisaïe Theodosia jen nëkterymi pïipisky opatïena
a со do jednotlivych slov zjinacena jest 5S), a sice z mnohych
pïicin, jmenovitë, ponëvadz a) mappa ta jestë na mnohych
mistech starsi jména mëst má, kde ve tïetim a ctvrtém stol.
jiz byla jiná novëjài uvedena (tak np. Plotinopolis die Plotiny cisarovny 98 —117, nikoli ale Maximianopolis die
Maximiana 285—305, ani Diocletianopolis die Diocletiana
284— 305 atd.) ; ¿>) ponëvadz rozdëleni krajin, jehoz ná55) Krátkon, a vfiak dobrou historickou zprávu o ni podal .7. F. E.
Mosel Gesch. d. kais. ков. Hofbibliothek zu Wien. Wien 1835. 8°. str.
305—306.
56) Reichard Orbis terrar. antiquus cum thesaur. topogr. p. 42 : „Mani
festum est, tabulam itinerariorum esse antiquissimam, atque, antequam reli. gioni nostrae cultus publicas concessus erat, fuisse compositum."
5') Mannert's Geogr. d. Gr. u. Köm. Bd. I. V pozdèjlim uvedeni к ni
(Lips. 1824. p. 14. sq.) klade poSátek jeji do véku eis. Severa Alexandra
[222—235].
8e) Sem pfinâlezeji sledujici v^razy, na kfesfanství ukazujicí: „Ad. S.
Petrum, Constantinopolis, mons Sinai in quo legem aeeeperunt ñlü Israel,
desertum ubi quadraginta annis erraverunt filü Israel ducente Moyse."
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slednje, pfínáleíi staräimu vëku, nezli druhé polovici 3tiho
stol. (jmenujet Pannonii hoïejéi i dolejèi, nikoli ale Dacii nábïezni a stfedozemni, od Aureliana 270 — 275 zïizenou atd.) ;
c) ponëvadè íádn^ch Gothûv, Hunûv atd. na ëerném той
nezná atd. 59). Bud jak bud1, pH vêi rozliënosti zdáni o casu
prvotniho zhotoveni této mappy to jedno vseobecnë za pravé
uznáno jest a zûstane jisto, zef ona, со Ao posledniho sporádáni a opraveni, pozdëjâi od vëku Theodosia П. [423] neni 6U),
a ie T sobe zamyká zemépisné zápisky a zprávy vëtsim
dilem ze staráí doby poslé. Na této'tedy mappë jméno VenediW nejzáze na severa dvakrát polozené nalezáme : jedno
mezi slovy „Lupiones Sarmate" a „Alpes Bastarnice" takto :
„Venadi Sarmatae," po druhé рак dále na vychod mezi
rekami ,Danubius" a „Agalingus" (Kagalnik v Bessarabii
aneb Kujalnik) v tomto poMdku : „Piti, Gaete, Dagae, Ve
nedi.'' C1) Nechceme se zde zapouátéti ve vykládání jmen
ostatnich tamie vedlé Venedûv postavenych národúv, ano to,
jakzkoli samo v sobë dûlezité, pïedmëtu naseho neprostfedué
se netyká; spokojujeme se tim, сой pro nás nejhlavnëjsiho
jest, totizto vyslovnym svëdectvlm drahocenného tohoto pamëtnlka о skuteëném píebyváni Venedûv jak ve krajinách
za Tatrami, jmenovan^mi zde Alpami Bastarnskymi, v blízkém
sousedství národúv lygiekych (tak zajisté rozumlme slovu
Lupiones) 62), tak téz i dále na vychod az к samému mofi
cernému. Patrné jest, ze со do prvniho, podání desk Peutingerov^ch s v^povëdi Tacitovou, pravícího celé to prostranstvi mezi Bastarny a Fenny od národú venedskych osazeno
byti, dokonále se srovnává, а со do druhého, svédectví téze
5S) Srov. Kalancsich Orbis antiquus ex tab. Peut. T. I. p. XIII—XVII.
Reichard Orbis terrar ant. p. 42.
*°) íe zbgblf v mathematice, astronomii a kresleni map eis. Tbeodosius skrze uéené muïe zemëpis podlé starben pramenûv a památek opra--viti a mezi jinym i podobnou mapu zhotoviti dal, na to dûkazy viz v P. .
Wesselingii Vet. Boman. Itineraria. Amst. 1735. 4°. Praef. fol. 2., P. Ka
lancsich Orb. ant. e tab. Peut Bud. 1824. 4°. T. I. Praef. p. X., Lelewel
Badania w geografii str 163—164, 475—476
e') Peutingeriana Tabula Itineraria ed. Scheyb. Segm. VII. Vin. Katancsich Orb. ant. I. 207.
»2) О torn jménu viz §. 18. é. 3.
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mappy V potomním blízkém casu ve v^povëdëch Jornanda a
Prokopia о rozsiïenosti nàrodù venedsk^ch a antick^ch znamenitého potmeni nab^vá. Oba zajisté tito dëjepisci vyslovnë
ujiêfuji, ze jiz V 5tém stol. ve krajinách nad moïem ëernym
lezicich nesëlslné mnozstvi národüv slovanskych a antickych
bydlelo, anobrz ïe jiz mezi 332—350, podlé Jornanda, bojovny král gothicky Ermanarik v tëch stranách dlouhé a krvavé války s nimi vedi (srov. 6. 13. tohoto §.); z desk Peatingerovych se ucíme, к cemuz i jinak sama vëc nás vede, ze
jiz mnohem dííve, totizto ve 2hém a pïi nejmensim ve 3tim
století krajiny ty od národüv kmene venedského osazeny byly.
Так jedno svëdectvi drubému svëtla podává, a rozvodnëni se
Slovanû v 6tém a 7mém stol. po Evropë pfestává byti
pohádkou.
9 Pamëtni peniz Volusianûv.
Vsecka tato az posavad nvedená svëdectvi, vyminic ono
nejstarëi о obchodu dïevnich Venedùv s jantarem na mo?i
baltickém, a ponëkud i Tacitovo o povaze a zpùsobu zivobyti
t^chze Venedûv, podána jsouce od pouhych zemëpiscûv, o vypravováni dëjin národov^ch zhola nepeëlivych, slouïila nám
sice vybornë к urcení prvotnich sídel star^ch Venedùv, ale
na deje a pribëby jejich témëï nizádného svëtylka nevylila.
Za touz pflcinou svëdectvi, ku kterémuz nyni pristupujeme,
tim jest velecennëjsi, ponëvadz ono, pokudz nám vëdomo,
témëï samojediné v celém oboru starozitnosti о torn nám zprávu
dává, ze jiz ve 3tím stoleti, v dlouhotrvanlivych, krutych a
záhubnych tëch vojnách mezi Ëimany, Nëmci a Sarmaty, i
Venedové na bojisti se pojevili, a pluky jejich s pluky rimskymi se potkaly. Mozné sice, ba к viïe podobné jest, áe
jiz dávno pïed tim Venedové, ukrytí jsouce s jedné strany
pod jménem Skythûv a Sarmatûv, s jiné рак pod jmény nëmeckych národüv, aniz od Ëimanûv, buo^to z neumëni, budto
z nedbánlivosti, od tëchto nálezité rozeznáni, podíl a oucastenstvi mëli ve vojnách národüv severních proti polednim 63) :
') Jraenovité Karpové, t. Chorvati. о тсЫ viz §. 10. ê. 10.
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ale v^slovného svëdectvi nám ai posud na to se nedostávalo.
Krvavé a kruté války Ëimanûv dosahaly bez pochyby aspoü
prostïednë az к obyvatelûm krajin zatatranskych a pomorskych, jakoz toho, mimo nëkteré jiné sledy a êlepëje, zvlàâtë
zûstatky valûv ïimskych v Halici a polednim Rusku, nazvanych od tamëjàiho lidu Trajanovymi (srov. §. 22. 6. 7.), osvëdcovati se zdaji. Venedové tedy, со pomocnici a spolecnici
Sarmatûv, nejednou, mnime, válcili s Ëimany, ackoli tobo hi
storie o nich ze jména nezvëstuje; a cisaï Maximinus [237]
nepochybnë jiz patrné pïiklady krutych bojûv s národy zatatranskymi pred ocima mël, kdyz myslí na tom se ustavil, zeby
к ubezpeceni hranic ïimskych a zjednání ïisi pokoje neuchylnë potïebné bylo vsecky krajiny zatatranské &$. к mori
baltickému vybojovati a národy v nich osedlé vlàdë rimské
podmaniti. К dosazeni toho zàmëru cisar ten skutecnë, ajak
se z pocátku zdálo ne bez prospëcha prikrocil, a vSak cile
dojiti nebylo mu dopráno. 64) Podobnëz, pri vèl mlcelivosti
ïimskych pisarûv, domysleti se Ize, i& i ve mnohych tëch od
nástupcüv jeho Decia, Galla, Hostiliana [251 —253] a jinych
cisaïûv s národy skythick^mi a sarmatskymi vedenych válkách branny lid venedsk^ vedlé lidu sarmatského a nëmeckého
v poli proti Ëimanûm stál. A vsak to jediné s jistotou vi se,
ze za cisaïe Galla, okolo r. 253, zástupy Finnûv, Galindûv a
Venedûv proti nàmëstku cisaïovu (caesaru) Volusianovi, Gallovu synu, kdyz válku vedi se Sarmaty, spolu s jinymi nepïâtelskymi pluky do boje vytáhly, a jest-li svëdectvl vitëzného nepïitele pïevysenë o tom nemluvi, od nëho porazeny
byly, pro kterouzto pricinu on potomnë sebe vitëzitelem Vandalûv, Finnûv, Galindûv a Venedûv chlubnë nazyval. Pozdëjsi
spisovatel Zosimus о vypravë této vojenské „proti Skythûm"
jen zbëznë nëco pïipominà 65) ; aie zlaté a stïibrné pamëtni
e4) Jul. Capitol. Vita Maximini c. 13. „Pacata Germania Syrmium venit, Sannatis inferre bellum parans atque animo habens, concnpiens usqne
ad Oceanum septemirionales partes in Romanam ditionem redigere ; qnod fecisset, si vixisset, ut Herodianns dicit Graecus scriptor." Herodian. 1. VIL
с 2. Vaillant Nnmism. Imp. Rom T. П. p. 291.
65) Zosimus I. I. e. 25-26. — Za vàllîy Decia s cizojazyëniky zadunajskymi byl Gallus, otee Volusianùv, hajitelem Dunaje. О nëm pravi Zosi
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penize vydávaly Ëimanûm hlasité svëdectvi o národech, jejicháto pokoíením cisafovic Volusianus fímské rlsi s oné strany
pokoj a mir zjednal. Z tëchto az" podnes zachovanych penëzû jiné ïeckym, jiné zase latinskym nápisem opatíeny byly.
liecky nápis jest tentó : „'Аитокроигмр Kaíaap, ravSàXixoç,
•Pivvixoç, raXwoixoç,'Ousv8utoç 'OuoXouaiavoç ^eßaaro?" ; latinsky рак „Imperatori Caesari Vandálico, Finnico, Galindico,
Vendico Volusiano Augusto." 6в) Zeby pokofení toto jmenovanych národüv bylo jen mamá, cisarûm Hmskym obyéejná
chlouba, nebránlme domyáleti se komu libo; ale proto jména
tëchto národüv a vedené s nimi války za pouhé vymyslky
zádnou mërou pokládati nemûzeme. Takovéhoto nestydatého
klamu, pfed oëima fímského národu a vojska téze vojny
oucastného, jemuz tyto pamëtni penize, v osadách ñmskych
bité, rozdávány byly, niáádny ïimsky cisaf dopustiti by se
byl nesmël. V podobné píípadnosti po tïech stoletich cisaf
Justinianus [552] takovéhoto chlubného nadpisu uzíval: „Im
perator Caesar Christi amans Justinianus Alamanicus Gothicus
Francicus Germanicus Anticus Alanicus Vandalicus etc."67)
To, ze váech tëchto národüv, jichz vitëzitelem sebe zde honosnë nazyvá, nepokofil, dostatecnë vi se, ale i toho, ie
s nimi na vojnách dosti ciniti mël, prlti nelze. Totéi tedy i о
Volusianovi platí.
10. Svëdectvi Pavía Diacona.
Drive, neílibychom prikroëili к ouplnëjàimu vyloáeni
svëdectvi Jornandova, prostirajicího na staroiitnost Vindûv
pojednou neocekàvanë jasné svëtlo, potfebi jest uvésti nëmus : His rebus in hnne modnm gestis Romam Gallus venit, magnos ob
constitntam cum Barbarie pacem Spiritus gerens.
66) J. Vaillant Nuraismat. Imperat. Romanor. Par. 1674.4°. T. II. p. 337.
ed. 3 Par. 1694. Т. II. p. 351. Teh. Numism. Imper, in coloniis, munie,
etc. percussa ed. 2. Far. 1697 Fol. T. П. p. 220—221. — Vnápisu jméno
zkrâcenë takto : ïec. OYENA, Int. VEND., coi Vaillant èetl 'Ovtniêtixoç,
Vendenico, správnfji vsak cisti by se mélo 'Ovévâtuoç, Vendico, jako u Mar
ciana, о ëemz mistnéji ve Pïiloze с. VI.
«) Chronicon paschale p 345. — Jiï dïive eis. Commodus [180—192]
pïymi Sarmaticus sobè zosobil, proto ze pfedchftdce jeho M. Aurelius nad
Sarmaty svitëzil.
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která jiná hodnovërnà svëdectvi o témze kmenu, vázená sice
z pramenûv nëco pozdëjëich, nezli jest kniha Jornandova,
vsak nicménë pûvodem a pïedmëtem svym sahajici do casûv
mnohem drevnëjSich. Jedno z tëchto svëdectvi polozeno jest
ve knize Pavía Winfrida syna Warnefridova, jmenovaného
obycejnë Diaconem, rodem Langobarda, mnicha na hoïe
Cassino [umf. 799], vypsavsiho latiné podlé staronëmeckych
národnich písni dëjiny Langobardûv, kdefc se ono cte v tato
slova: „Potom Langobardové, piitahäe do Mauringu, aby pocet bojovnikûv rozmnozili, vyvodice mnohé ze jha sluzebného,
svobodou jicb nadali ; by рак tato jejich svoboda za pravou
jmina byla, vykonali pïi torn i obvykly obrad se stïelou a
pfidáním, pro lepsí vëci stvrzeni, i nëkterych slov v ïeëi pïirozené. Hnuvëe se Langobardové ze zemë Mauringie, pfiplouli
do Golandu (t. bud' do Gotlandu anebo do Galindie, ováem
do baltick^ch Prus), kdeí potom, jakz se vypravuje, za nëktery cas pïebyvali. Potomnë za nëkolik let vládli zemëmi
Anthaib, Banthaib, Wurgonthaib 6S), o kterychzto slovich na
snadë jest domyäleti se, ze byla jména tëch krajin a okoli " 69)
Srovnáme-li toto misto se svëdectvim jinych spisovatelûv о
vyjiti Langobardûv z dïevnich svych sidel nedaleko ousti
Visly, shledáme, áe to jejich stëhovâui z Golandu a podmanëni krajin venedskych pïipadà na r. 380 a následujicí.
Nebo v letopisích Prospera Aquitanského cas tobo jejich stéhování vyslovnë urëen jest v tento smysl: „Za konsulûv
Antonia a Olybria [379] Langobardi, vystoupivse u velikém
poctu z nejzazsich koncin Germanie a zábfezi oceanu i velikého ostrovu Skandie, a dychtice po novych sidlech, pod
správou vûdcûv svych Iborea a Ajona nejprvé Vandaly 70)
ee) V rkp. Anthaibos, Banthaibos, Wurgonthaibos a jeStë jinak : zde
jména ta podlé J. Grimma — Deutsche Rechtaalterthiimer S. 496 — uvedena jaou.
ee) Pauli Diaconi De gest. Langobard. v Muratori Eer italic, script.
T. I. p. 413. Jordan Origg. Slav. IV 180. sq.
,0) Ponévadí ta dobu ve krajinách mezi Odrou a Vision, о nichî na
mistë tomt» ïec b^ti se vidi, jiz zàdnjch Vandalû vice nestávalo, an tito
mnohem dfive, t. mezi 166—174 odtud byli vytáhli, nejpodobnèjSi se zdâ
byti to domnëni , ieby zde, jako pozdèji zhusta, slovem Vandali vyrozumiváni byli Vendové, jeï samé, nikoli рак Vandaly, Pavel Warnefridi jmenuje. A vSak о torn sireji v §. 18. с. 5 6. mluveno bude.
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pïemohli." 71) Vysli-li tito Langobardové pùvodnë ze Skandinavie nebo odnëkud jinud, о torn sice mezi Nëmci hádka
jest, a vsak to naëebo pïedmëtu se net^ce ; ze na vychodním
a západním bfehu Labe, asi od Dëvina az do Luneburku
bydleli, a odtud po mnohém tëkàni près zemë zatatranské,
naposledy do Pannonie se stëhovali, jest vëc prûvodnà a ode
vsech se pïipousti. A na této své cestë nemohli netáhnouti
pïes krajiny Vendúv, tu dobu tam jiz na síf a dál rozsedlych. Léta 487 (die jinych 491) Langobardové byli jiz na
Dunaji V zemi ïeèené Rugiland ; tarent tedy to pïes zemë
Vendûv nrasilo mezi 380—487 se zbëhnouti. Närody od Pavía
Winfrida jmenované Anthaib a Banthaib jsou bezodporaë
Antové a Venedové; ne tak jisty jest vyznam tretiho jména
Wurgonthaib, kteréz obycejnë na Burgundy 72), lépe vsak a
prûvodnëji na Bulhary se slySi. 73) Co do jmen Anthaib a
Banthaib, znamenati slusi, ze podlé dûmyslného jazykozpytee,
Jak. Grimma, jednavsiho mezi jinym i o tomto nasem mistu,
sloiena jsou ze stnëm. eiba, t. krajina, okolí, asi nase stslv.
zupa (pagus) atd. 74) O názvisku Wurgonthaib uceny dëjepisec Thunmann a slavny jazykoznatel Klaproth jednostejnë
smyslejí, zeby jim nikoli Burgundové, kteri jiz pïed 1. 277
z krajin nadvislandskych byli se vystëhovali, nybrz Bulhaïi
se vyznamenávali, národ pïibuzny Hunûm, odnozi uralské,
jmenovany od Agathiasa a jinych Bnrugundi, kteryz podlé
Mojzise Cborenského jiz v 5tém stol mezi Donem, Volhou
a Maeotem se potloukal, a 1. 487 ponejprvé píes Dunaj pïejiti
se osmëlil. 75) A v skutku vyklad tentó tak jest smyslny a
") Prosper Aquit. ad a. 379. Jordan IV. J80 sq
n) Jordan Origg slav. III 161. IV. 180. 182.
") Thunmann's Unters, üb östl. Völker S. 32 - 34. Klaproth Tableatix
historiques de l'Asie p. 249. Buhle Lit. d russ. Gesch p 207. Agathias
tyto (bulharské) Burgundy, Burugundy, vydává za v> tev Hunûv, 1. V. p.
107. ed. Ven. cf. Jordan IV. 197. — Jméno Bolgar zn( v povösti Wilkina
Borgar, c. 281 ; srov. Vulger, Wlger, Wulgar v hist. misc. a u Anastasia,
Wurgari u Manuele Malaksa a podoesnfch fieküv, dále Berghar, Burghar п
Masudy, Elmacina a Bar-Hebraea
'*) J. Grimm Deutsche Eechtsalterth S. 496, kdei spisovatel na priklad uvodl i wetareiba, wedereiba (dnes Wetterau zkazené), wingarteiba ;
к témto prikladûm pfipojiti moäSno Margiseibe z Zeutsch Mgf. Gero S. 153.
'5; rIhunmann 1. C. Klaproth 1 C.
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к samé vëci prípadny, áe mu nelze pïisvëdëeni odepïiti. 76)
Jeâtë znamenati sluêi, ie v nëkterych rukopisich slovce
„Anthaibos" chybuje, a stoji pouze „Banthaibos, Wurgonthaibos;" kteréito slovce, kdyby tfebas potomnë ostfejëi
kritikou z textu bylo vymiseno, zûstane pfedce vzdy jméno
Venedûv; nebo zeby slovcem Banthaibos Venedi vyznamenáni byli, о tom povëdomémn rozdilu a povahy nàfeëi staronëmeckych pochybovati nelze. Zdá se, ze Langobardové v
tom svém tazeni, chtëjice na podobu jinych dobrodruznych
nàrodûv germanskych vojenského âtësti zakusiti, nejprvé na
vychod táhli, a az ke slovanské odnoii Antû v okoli ëerného
moïe, anobrï, jakz tyî Pavel Diaconus sám dale vypravuje,
az do krajiny Bulharûv za Don se prodrali : ale návalem
uralskych stëhovancûv zahnáni jsouce, brzo potom zpátky do
zemë ïeëené Kugiland, ve dnesni Moravë ucouvli [487, die
jinych 491]. Jediné letopoëet nedá se s historickou jistotou
urciti, coá pH spisovateli, vázivsím tuto svou zprávu pouze
z podání a národních pisni, nikteraká divno byti nemûze. 77)
11. Povësti skandinavskë.
К tëmto i rozlicnym i ráznym svëdectvim o starozitnosti
Vendûv zatatranskych, vázenym vesmës z pramenûv ïeckych
a ïimskyeh, a z latinskébo spisu Langobarda Pavía, psavSiho
ve Vlasich, pïipojiti jil nyni sluäi i podání nejdrevnëjâich po
vësti skandinavskych. Svëdectvi s této strany vydobyté ve
dvojím ohledu zvláátni cenu a váhu má, lottëto pïednë áe samostatné, od onëch nadïeëenych pramenûv neodvislé jest, po
tom, ie, aëkoli ono ve spisy nëco pozdëji, nezli ona naboïe
vylozená, uvedeno jest, pïedce pûvodem svym sahá hluboko
do Seré dàvnovëkosti, a na dëjiny pranárodu naseho nové
svëtlo prostírá. Národni to podání lidu normanského o Va,e) Podlé nenrcitych slov Pavía Diacona rquae nos arbitrari possnmus
esse voeaknla pagorum sen qaorumcumqne locorum" sonditl dlaíno, ze i
sám jména ta pokládal za cizonárodni, nikoli za jména známych némeckych
národü, Vandalûv a Burgunduv. Nadto рак tyz spisovatel hned doleji c. 16
vypravnje o vojnách Langobardúv s Bulhary. P. Diac. De gest. Lang. 1. I.
с. 1—19.
") MístnAji o torn tazeni Langobardäv dole v §. 18. 6. 6
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nech slozeno jest v tak ïecenych sevemích povëstech (nordi
sche Sagen), o nicbz zde, ackoli jen mimochodem a zbëznë,
песо pripomenouti musíme. Kdyz totiáto 1. 875 Normancik
Ingulf nedávno pied tim nalezeny ostrov Island opanoval,
stala se tato vyspa i hned outocistém svobody milovnych norvezskych knizat a pánúv, nemohoucich ani jha sluíebnosti,
od Haralda Halfagra na në vzkládaného, snésti, ani jinak
moci násilníka toho odolati. S nimi se vystëhovalo a na tomto,
tehdáz mnohem mirnëjsiho podnebi, nezli ted, pozívajicim
ostirovu osadilo i mnozství skandinavskych zpëvcûv, jejichz
svobodou nadsené zpëvy nepravym tëm novym panovníküm
nebezpeéné se byti zdály. Zde na Islandu skaldové tito, pod
zástitou svobodné správy obcanské, neprestali píes dlouhy cas
byti, cim byvali pïed tím, opatrovnlky a strázci dëjin národu
svého, ode dïevnlch casûv u vsech germanskych pokoleni v historickych zpëvich slavenych a potomkûm peélivë dochovanych. 7S) Z tëchto takovych národnich zpëvûv tëch skandi
navskych skaldûv, zavirajících v sobé prastaré povësti a podáni, a nasemu véku na díle ve dvoji sbírce, v tak fecené
starsi a novëjsi Eddë ™), na dile po rûznu a v jednotlivych
kusech dochovanych, znamenity spisovatel 13ho stol, Snorro
Sturleson [umr. 1241], slozil svou, pod jménem Heimskringla
povsechnë známou kroniku starych králúv skandinavskych,
jsouci tecF témëf jedinym domácim a dülezitym pramenem
nejstarsí historie skandinavské. 80) V této své na takovém
základu vystavené kronice Snorro Sturleson vypravuje hned
z pocátku obsírné o veükém bojovníku, podmaniteli, zákonodárci a potomnim bohu Sasíküv, Danûv a Skandinavcûv, Odhinovi. My zde z rozprav jeho jen to uvedeme, со к naáemu
pïedmëtu pfinálezi. „Z onëch hor, tak zni povësf ta, kteréfc
,8) Tacit. Annal. II. 88. Faul. Diacon. Histof. Langob. I. 27.
">) Edda rhythmica s. ant. Hafn. 1787—828. 4° 3 voll. ed. Finn Ma
gnussen. Hafn. 1821 8°. 3 c. Edda Islandorum, ed. Resenii. Hafn. 1665. 4°.
4 voll
80) Heimskringla edr Norega Konnnga Sogar ed. J. Peringskiöld.
Holm. 1697. F. 2 voll., op. G. Sehöningii (1—2), Thorlacii , Torkelini (3)
etc. Hafn. 1777—826. F. 6 voll. — Heimskringla, a. d. Island, übers, v.
G. Mohnike. Stralsund 1835. 8°. 1. c, übers, und erläut. v. F. Wächter.
Leipz. 1836.8°. 2. c.
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obydleny okrälek zemë na severu obmezuji, vyplyvá nedaleko
ode hranic krajiny Swithiod mikla t. veliká Skythie fecené
feka Tañáis, jmenovaná ve prastaré dobë Tanaquisl a Vanaquisl, a tece daleko к jihu do moíe cerného. Krajina rameny
této feky obsazená a zavlazená sloula Wanaland cili \Yanaheim. Na vychodni stranë feky Tañáis lezela krajina Asaland, y jejizto hlavním mëstë Asgard feceném byla nejslavnéjáí
obëtnice. V tomto mëstë panoval Odhin. Dvanáct pánuv
(Diarûv 81) cili Drottnaruv), od lidu, jehoz rozsudcové oni v rozepíech byli, vysoce vázenych, stálo okolo nëho a konalo
obëti. Nepromënné stësti sprovázelo Odhina na vsech jeho
vojenskych vypravách, na kterychí on nëkdy celá léta strávil,
ani jeho bratfi mezi tím spravovali království. Bojovníci jeho
drzeli jej za nepïemozeného, a mnohé krajiny poddaly se
vlàdë jeho. Kdykoli lidi své nëkam na vojnu vysílal, vzkládal
ruce své na hlavu jejich, a zádaljim dobrého átésti. Tito zase,
oddávajíce mu skoro bozi poctu, ve vselikém nebezpeci, bud'ze
na mofi nebo na suchn, o pomoc к nëmu volali, aniz ho kdy
nadarmo vzyvali. S Vany Odhin vedi dlouhou válku, a vsak
s nestejnym átéstím. Po zavíeni pokoje daly sobé strany
jisté osoby do zástavy. Vanové pfedniho vojevodu svého,
bohatého Niörda, a syna jeho Frey íeceného, Asové рак Hänera, muze düstojného, silného a spanilého, a s nim Mimera,
moudrosti vytecného. Po pfijiti jejich do Wanaheimu Häuer
brzo dosáhnul vlády té zemë, a Mimer mu slouzil za rádce ;
ale nedlouho potom vypuklo zbouïeni nespokojenych Vanûv
proti tëmto cizincûm, majicích za to, zeby od Asûv podvedeni
byli ; procez Mimerovi sfali hlavu a poslali ji Odhinovi. Tentó,
namazav balsamem hlavy, mocí kouzedln^ch zpëvûv sv^ch tak
ji ocaroval, ze mu mnohé tajné vëci zjevila; Niórda a Freye
ale ustanovil obëtnimi knezími, kterymzto muzûm nedlouho
potom Asové bozskou poctu pfináseti pocali. ffiördova dcera
Freya, jsouci potomnë obetní knëzna, vyucila Asy kouzedlni81) Se alovem diar mn. p. (principes, divi, jd. c. se nevyek^tá, zdaí
di?), a dis (nympha, diva), porovnati dluíno armen, di (heros semideus),
stpers. div (jméno bojovnych kntëat), npers. div (bes), a stslv. djej (heros,
princeps). Sledy slova toho, pïeâlého nepochybnë od Sarmatuv ke Slo vanûm
a Skandinavcum, i v náíecich cudskych se nalézajf.
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ctvf Seid ïecenému, u Vanûv nad mira obycejnému, pozdëjî
vêak со pouhé trávení áenám diarskym za podil pfipadlému.
Pokud Niö'rd u Vanûv ziv byl, mël, die obyceje toho lidu,
svou vlastni sestru za manzelku; aie u Asûv nëco takového
povoleno nebylo. Okolo toho casu knizata fimská — pfedmluva к Eddë jmenuje Pompeje — vedouce kruté války v dalekych stranách, podmanila sobé vsecky ostatní národy, a
mnozi panovnici pricinou tëch válek opustili své krajiny. Aie
Odhin, predzvidaje jistotnë, ze potomkové jeho v sevemich
zemich bydleti budou, postaviv dva bratry své, We a Wile
jmenované, za panovniky v Asgardë, sám s diary svymi a
s velikym mnozstvim poddanych stëhoval se odtud dále na
zapad do zemë Gardarik, potom dolû na poledne do krajiny
Sasûv, a odtud naposledy do Skandinavie." Так zni starobylé ono podáni o praotci národu skandinavského Odhinovi
a jeho stëhovâni z vychodnich zemí na poloostrov skandinavsky podlé smyslu a vypravováni Snorry Sturlesona, vypisovatele a tlumocníka zpëvûv dfevnich skaldûv; v samych рак
tëch zpëvich, pokudä je pred rukami máme, mimo zevrubnëjsi
vylozeni nëkterych zde jen zbëznë podotknutych zbëhlosti,
jfâtë mnohé jiné podrobnosti, jak na Asy a Jotuny, tak téz
i na Vany se vztahnjici, mlsty se namítají, z kterychzto poslednich zde jen nëkteré hlavnëjsi pripomenuty budte. Vanové v tëch bajich bei se vûbec со bytnosti u prostred mezi
bohy a lidmi postavené, vysokou moudrosü obdaïené sa) a
nezlé povahy. Válejíce s Asy, poctem a silou jich daleko
pïevyàovali, tak ze tito, vidouce, ze tolikym nepfâtelûm odolati nemohou, pokoj s nimi zavfeli. Niö'rdovy dëti, Freyr a
Freyja, byly bytnosti dobrotivé, milované, velice ctëné. Freyr
byl bûh slunce, otirodnosti, dárce deëtë a vysluni, obraz muïské spanilosti, naklonëny к vyslyáení proseb lidskych, pûvodee bohatství a zbozi. 83) Freyja, kteráz i Vanadis S4), t.
8î) Vani sapientes. Edda Saemundar I. 22—23. 76—77. 205—206.
ез) Slove numen Vanicnm (Vanagod), Vanorum eognatus s. gnatus
(Vananidr), Vanigena s. Vanorum gente ortns (Vaningi) atd. Edda Saemun
dar Ш. Lex. myth. s. v. Freyr. J. Grimm Deut. Myth. str. 140.
e4) Vanadis (dea Vanica), Vanagod .(numen Vanorum). Edda Ш. Lex.
mythol. s. v. Freyja. J. Grimm Deutsche Mythol. etr. 226. — Geijer Gesch^
Schwedens Bd. I. S. 37. Rauschnik Handb. d. Mythol. S. 441.
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bohynë z rodu Vanûv, sloula, byla bobynë milosti, nejkrásnëjsi, nejctnostnëjâi a nejkrotsi inezi bohynëmi, hotova pofád
vyplniti zádosti a prosby lidské, milovnice zpëvu, vesny a
kviti, pritelkynë bàsnikûv, je к pisnëm podnëcujici a jim city
vnukajicí. 85) Z rodu Vanûv byl i Kvasir, vzneáeny mudfec,
schodivêi zemi za pficinou vyucování lidi, umëjici na váecky
otázky bez rozpaku a zmatku odpovidati. 86) Píipomíná se i
zvlástni pismo a zpëv tëchto Vanûv, jmenované Venda-Runir. 87)
Sveonsti hrdinové a králové i po smrti Odhinovë rádi zabíhali do vlasti Vanûv a Asûv, tudíz pfícinou navstíveni svych
príbuznych, tudíí i navypravách vojenskych. Swegd'-r, druhykrál Upsalsky z tfidy Ynglingüv, navstiviv rodiny Odhinovy,
pojal sobe na té cestë za manzelku Vanu, z roda Vanûv. Jeho
syn a nástupee, z teto cizinky zplozeny, sloul Wanland (Wandland). Ingwar, devatenácty král z rodu toho, Iwar Widfamme,
prvni král z rodu Iwarovicû, pozdëji Harald Hildetand, a naposledy Ragnar Lodbrok (v druhé polovici 8ho stol.) pfedsevzali vojenská tazení do krajin vyehodních Austrvegr zvan^ch,
a nëkteré z nich pry sobé i podmanili. 8S) О pûvodu, starobylosti a pomëru к dëjinâm tëchto básnickych povéstí rozlicná
jsou byla ai do dneâka nëmeck^ch skoumatelûv zdání. Nëktefi, jako Schlözer, Adelung, Rühs, Delius, Dahlmann, cely
ten obor básni budfa naprosto zamltali, bucfto aspon velice
znevazovali ; jini, zvlásté Nyerup, Raak, Mone, Müller, Geijer,
Finn Magnussen, a nejnovëji bratíi Vilím a Jakub Grimm
ujimali se o në s prospëchem, a naucili nás povazovati je
z pravëjsiho nezli posavad hledistë. 89) Со jmenovité do uvedené nahore povésti o stéhování Odhina z vyehodních krajin
do Skandinavie, veliká az podnes mezi uceny^mi zpytovately
panuje, v domnënl rûznost a neshoda. Nëktefi, jako Mone a
85) O mythologickych bytnostech Freyr a Freyja cti J. Grimm's Deut
sche Mythologie str. 135 sld., 189 sld. Skand. Freyja jest nase Ргца
(Mat. verb.).
8«) Rauschnik Handb. d. Mythol. S. 391—394. 397. 400. 405. 411.441.
87) Thunmann Untersuch, üb. d. nord. Völker p. 283.
88) Snorro Heimskringla c. 15. eq. Geijer Gesch. Schwedens Bd. I. S.
35—36. 301—303.
89) Miillerovy spîsy v tom ohledu jsou nejdûleZitëjâi: De Snorronis
fontibus et auctoiitate. Kopenh. 1820. F. Sagabibl. Del I. og Ш. etc.
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Müller 90), pokládají celou tu rozpravu za eiste mythologickou,
nemajicí zádného historického základu, ujiâfujice, ze jména
Asûv, Vanûv a Jotûv jsou pouhé smyálénky a vidiny, a ze
nikdy na okresu zemském nàrodûv toho jména nebylo ; ackoli
tiz sami pfipoustëji, ze jména Hegelingûv, Wölfingüv, Nibelungûv a Hunûv V tychze bàsnëch na historické pravdë zalozena jsou, a ze vyznamenávají Saicce, Gothy, FrankyaHuny.
Jiní se domyslejí, ze basen ta dochovala sice památku skutecného stéhování Odhina s druzinou svou, aie ze se to tazeni
dálo ne z vychodních krajin, nybrz z Nëmec, asi ve století
pred narozením Kristovym; zdánim jejich Odhin byl z pokolení Svabûv, a vâecka ta jména Asûv, Vanûv atd., jsou jen
pozdëjéi vymyslky a pïimésky, v historickém ohledu zhola
zádného v^znamu a platnosti nemajíci. 9 ') Vëtâi cástka skoumatelûv starych dëjin v celé té povësti vidi a nalezá prastaré
národni, od básnikú vyliëené a pfetvofené podáni o pûvodu
rodu Odhinova z krajin vychodních, asiatskych, vytcené рак
tamze známky zemëpisné a dëjepisné, Tanaquisl cili Wanaquisl,
Vany, Gardarik, Joty, Asy, Asgard atd., pïijimà za jména nëkdejsích skutecnych fek, národúv a zemí. A vsak i ti, kteïiz pïipouàtëji, ze v podáni torn dotcená jména Vanûv, Asûv a Jotûv svûj
historicky v^znam maji, v jiném ohledu na dvë strany se dëli:
jini zajisté, ac dosti nedûvodnë, celou tu bájeslovnou povidku
drzi za rozpravu historickou, spojuji Odhina cili Vodina
s Herodotovymi Budiny, nalezaji jeho sidlo Asgard ve dnes
nim Azovë na Donu, nedaleko Strabonov^ch a Peutingerovskych, ovsem sem nenálezejicích Aspurgianûv, aniz о torn pochybuji, ze tyz hrdina tam skuteenë, v cas válceni Pompeje
«°) Moue Gesch. d. Heidenth. im nördl. Europa I. 216 ff. P. E. Müller
ve pïidavku к Histor. reg. Norvegicor. T. VI. Hafh. 1826. — Srov. Edda
Saemnndar T. III. Lex. mythol. s. v. Odinn p. 564. — Podlé zdàni têchto
skoumatelûv Yanaheimr znameni tolik со aer s. telluris atmosphaera, Venir
aeris vel terrestris atmosphaerae incolae atd. — A väak Mone v nejnovëjáích spiaicb svjch od pïedeâlého domnëni svého odstupovati se zdá, pïijimaje alespoü jména Jötunn, Iötnar, Iotr, Iotar, Thnrs, Thursar, za historicki. Unters, zur Gesch. der dentsch. Heldensage. Quedl. u Leipz. 1836.
8°. S. 86. §. 79.
91) S tímto v^kladem ted" nedavno se vytasil Kufahl Gesch. d. Deut
schen. Berlin 1831. 8°. I. 57—73.
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s Mithridatem králem Pontu, nad Sarmaty panoval, a teprva
pozdëji, utíkaje panováni ílmského, odtud s lidem svym do
Skandinavie se vystëhoval a2) ; jinl naproti tomu, jako nejnovëji rozsudny Geijer 93), smyslnëji pokládají celou tu rozpravu, trebas pûvodnë snad na nëjaké skuteëné zbëhlosti
osnovanou, ackoli i to nejisto jest, pïedce jiz za bájecnou, nezapírajice, zeby v té báji slova Tanaquîsl cili Vanaquîsl
Vani, Vanaheim, Gardarik, Joti, Asi, Asgard atd., byla jména
skutecnych fek zemí a nàrodûv. Posledni toto domnëni
tak jest rozumné, sfflzlivé a prûvodné, ze nenl mozné po bedlivém, nepïedsudném jeho uvázeni nepfidati mu viry. Procez i my zde, píestávajice váech daléích bádáni a hádek o
skutecnosti nebo smyälenosti tazeni Odhinova z Asie do
Skandinavie 94), obrátíme zreni své jediné к tomu, со toto
pfepamátné národní podání v zemëpisném ohledu o národech
severní Evropy v sobé zavirá. O starozitnosti této baje рй
nejmensím zádaé pochybnosti neni: vsickni znatelé severnich
povésti jednostejné smyslejí, zef ona píinalezí к okresu nejstaráích básní toho druhu, a sama vëc zïejmë svëdci, ze
takovéto hlavni a rozsííené národni podáni, slouzíci za základ téméí vsem ostatním národnim báj^m a' zpëvûm, nemohlo teprva po osazeni se Normannüy Ш Islandu [875] na
tomto vzdáleném ostrové povstati, ny#rz._|o se argdilo v krajinách ostatní severni Evropy blizsich, v samém Skandinavsku,
a ze puvodem svym sahá do hluboké starodávnosti. Povstalo-li
národní to podání jiz v dobë pfed Kristem anebo teprva
v lním nebo 2hém stol. po Kristu, toho zevrub a dokonále
urciti ovsem mozné není ; a vsak doleji (§. 16. c. 10. §. 18. c. 9.)
92) Na tomto odcesti nejdále zabloudil ctihodn^ sic jinak skoumatel
Suhm v historickych svych spislch, jmenovité v Histor. af Danmafk. K.
1782—1812. 8°.
83) Geijer's Gesch. Schwedens überg. v. Leffler. Hamb. 1832. 8°. I.
8—36.
a4) Zvidavého ctenáíe . odsiláme к nejnovëjSimu spisu Jï. G. Geijera
Gesch. Schwedens übers, v. Leffler Bd. I., kdeí vSecko, со pïedmëtu tohoto se tyká, strucnè a s vyspélym soudem vyloïené nalezne. — Ëe о
Odhinoví J. Grimm ve své nëm. mythol. (str. 94 sld.) nejdûkladnëji jedná,
samo sebou se roznmi. Tyz skoumatel zamftá historicky vyklad báji o
Odhinovi str. XXVH—XXVIII. 201—202.
Sefaíík, Slov. Starozitnosti. L
11
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po rozèbrâni starobylych dëjin Sarmatûv a Nëmcûv, nëkterymi dûvody toho dollëiti se vynasnazime, ze historická
jména, do baje té vnesená, nejpodobnëji na události lho
stol. pf. Kr. a po Kr. vztahována byti mohou; jakoz со da
casu prvotniho skládání tëch pisni i sami nejcelnëjsi zpytatelé mezi Nëmci tecf jiz jednomyslnë za to mají, ze pásmo
povéstí a zpëvûv o Odhinovi, Asech, Vanech a Jotunech
mnohem stars! jest, nezli to, ve kterémz rozpravy a povídky
o národech Hegelingûv ëili Sasûv, Wôlfingûv cili Gothûv,
Nibelungûv cili Frankûv a Hiinûv cili Hunûv se zaviraji. 95)
Nejhlavnëjsi a nejdûlezitëjâl vëc pro nás jest pravé vylození
vyznamu národnlch a zemëpisnych jmen v onëch prastarych
bàsnëch obsazenych. Ëidice se zdáním a rozsudkem ucenych
v této tïidë umëni muzûv, Thunmanna, Raska, Geijera a na
dile Jak. Grimma, pokládáme za podobné, ze jakoz jména
Gotthiod, Suithiod, Tanaquîsl a Gardhariki jsou historická,
tak i jména Asové, Asaland, Vani, Vanaheimr, Vanaquîsl, Jotuni, Jotunheimr atd., nejsou smyslená, nybrz názvy skutecnych zemi a národúv. O jménu Gardhariki, t. Slovany raské,
mistnëji niz (§. 28. с. 1.) jednati budeme. Co do názyu
„Suithiod mikla" 96), nelze naskrze pochybovati, ze jim od
Snon-y veliká Skythie se vyznacuje, ovsem neprípadné,
t. uzíváním domáciho slova Suithiod (Svedsko) misto ciziha

65) O torn W. Grimm v tentó smysl se pronesl : Zpëvy v Eddë obsazené v té podobè a zpûsobë, ve kterëz t*I píed námi lezf, pïinàlezejl vëtSim dilem do 8ho stol. A viak nejstarsí a spolu nejvëtâf cástka jich vztahuje a odvolává se na starsl zpëvy, tak ze díl proto, dfl pro jiné dûvody
s nejvëtâi podobnosti za pravé pokládati lze, ze staräf tyto zpëvy jiz v 6tém
stol. byly pohotovë. Ze pojitím Bvfm do predkíesíanské doby patff, samy
sebón i v nynèjâi podobë své se vykaznjí Vysledky tyto dluini jame velecennému a düvodnéma skoumáni P. E. Mollera v Sagenbibl. П. 17. 124.
133. 134. W. Grimm Deutsche Heldensage str. 4.
K) Suithiod hin mikla, Scythia magna, n zemëpisce Eavenského eremosa et antiqua, neyálr¡ Sxv&ia, velikaja Skuf uNestora, sloula ve stfednim vèku krajina na Dona a Volze, naproti tomu menai Skythia severozápadni strana Ptolemaeovy Sarmatie, cili zemé lezíci mezi mofem baltickjm a Tatrami. Geogr. Bavennas rozdil tentó na mnoha mfstech dokonále vytknul, np 1. 1. c. 12. 1. IV. с. 1. 4. 11. 12. 46. 1. V. с 28. Werlauff Symb. ad geogr. med. aevi e mon. Island, p. 9. ScU'àzer Nestor I.
123. III. 78. 79. Ostatnë jií An. Rav. p. 747 jména Suithiod a Scythia
zmàtl : Magna insula antiqua Scythia . . . quam Jordanus Scanzam appellat.

§. S. Svédectví o Vindech.
SkytKia. Йека Tañáis slove Tanaquîsl a Wanaquîsl: slovicko
quîsl jest staroskandické, znamenajici die Grimma 97) rdmê,
zvlàêtë rdmê fehy, zkrátka feku. Reka Tañáis ëili dnesni
Don, dëllci u starych Evropu od Asie, v severnich povëstech
národ Vanûv od národu Asûv (Venedy od Alanûv), pràvë
tymz zpûsobem se zde nazyvá Wanaquîsl t. ïeka Vanûv, kterymz pozdëji u Arabûv Nehrer-Rusiet, t. ïeka Rusûv sloula,
a kterymz Rén az podnes u Nëmcûv obycejnë ïeka Nëmcûv
(deutscher Fluss) slove. 9S) Slovo Wanaheimr t. Vanûv vlast,
uvozuje Grimm'J9) ve své grammatice v poïadi jmenzemëpisnych vedlé slov munar-heimr, suâva-land, hûna-land, flaemingja-land, dana-veldi, svia-veldi, frânka-rîki a j Jméno
Vanü vzato jest od národu Venedûv, a Vanaheimr od vlasti
Venedûv. Toho potvrzuje pïede vsím uzivání jména tohoto
u Finnûv cili Cudûv, naz^vajicich od nepamëti az poïàd podnes
národy kmene slovanského Wäni, Wänälainen, Wänälaiset 10°) ;
potom shodnost toho názvu s obycejnym a známym narodûv
slovanskych jménem Vendi, Venedi, jesto rozdil ten mezi formou
Vani a Venedi cili Vendi v povaze jazyka ëudského svûj základ má, jakz jsme jiz nahoïe dokázali (§. 7. с. 13.) ; naposledy srovnalost svëdectvi jinostrannych, prede vsim Timaea,
jmenujiciho zemi к mori baltickému pïilezici Bannoma (Bavvojxa), t. Vanûv zemë, рак Tacita, umësfujiciho Venedy mezi
Peuciny a Fenny, potom desk Peutingerovych, kladoucich Ve
nedy na pûlnoc za horami bastarnskymi a dále mezi Dunajem
a Dnëprem, dále Jornanda, vypravujiciho o vojnách Ermanarika, krále cernomoïskych Gothûv, s Venedy, sousedy jeho na
Dnëpru a hoïejsim Donu [332—350], naposledy Prokopia, uji0T) Grimm's Deutsche Gramm. Ш. 385.
8в) Srov. Baskaja rjeka (rukáv Msty), Jemenga 5. Hämehjoki, Kozara
ï. v Bjazanském njezdë, Kuskoje more, Varjaiskoje more atd., ve staroruskjch letopisech ; G .utelfr (Gothaibis), dnes Götaelf ve Svedskn, Obra
v Foznansku po Obrech 6Ш Ombronech , Srba , SloveÈna с. Slovenská
ïeka, téí jezera Öudskoje, Litovgkoje, Sloyenskoje v Bnsku atd. (Srov.
§. 17.S9) 5.Grimm's
8.)
Deutsche Grammatik П. 608. V Mythologii jeho ohledem
na toto jméno nie poznamenáno nenacházim.
10°) Geijer's Gesch. Schweden's I. 36. Jini piSi Weni, Wenelain, Wenelaiset, anebo Wenni, Wennelainen, Wennelaiset, coi pouze nàïeéni rozdil
jest. Srov. §. 7. é. 13.
11*
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sftijíciho, ze na západ Donu (Vanaquísl) ve stfednich tëch
zemích „nescíslné národy Antüv," haluze, jak víme, z kmene
slovanského, obyvají. 101) Í¡et i Normand i Finnové jména
Vanftv misto Vendû ve stejné forme o Slovanech uzivají, tobo
priéina na jevë jest, t. blízké sousedëni a dlouhé spolecné
obcováni obojiho onoho národu, jesto, jak vime, Finnové pfed
easy nejen со drzitelé drahné cástky brehûv a ostrovûv mofe
baltického, u prostred mezi Normany a Venedy postaveni byli,
ale i V samé Skandinavii jindy mnohem hloub v zemi, nezli
nyni, sldlili a s Normany se michali, cehoz sledy i sám skandinavsky jazyk patrnë na sobë pronásí. 102) Ëeby jméno Jo
tunûv (Jötnar) a Jättüv (Jättar) v tëch povëstecb od Finnûv
eili Cudü vzato a na bájecné bytnosti pieneseno bylo, jiz
doteeny svedsky dëjepisec Geijer dostateenë provedl 103), a my
téz doleji na prípadném misté toho stvrditi neopomineme (§. 14.
é. 6.). U skandinavskych básnikúv Jotuni tito slovou tytyz
obrové, borní vlci, synové skal, národ hor, národ podzemních
doupat, protivící se Asûm atd., coz vsecko ohledem na odvécné boje mezi Nëmci a Cudy v hoïejâim Skandinavsku
velmi pripadné a vyznamné jest. Vûdce jejich misty slove
Finneböfdingen (t. Finnen-Häuptling), a zemë, ode drevnëjôich
zpëvcûv jmenovaná Jötunheimr, nazyvâ se u novëjsich Finn
marken. V jedné z tëch povësti král Jotunheimu sluje Finn.
Naposledy jméno Jätti (Jättar) ode slovee -getae, -yexai, vyskytajicího se ve prastarych názvích nàrodûv a zemi severnich, jako Thyssagetae, Massagetae, Sargetae, Myrgetae, Samogitia, Samojedi atd., naskrze se nezdá byti rozdilné. l04)
101) J. Grimm ve své mythol. (str. 249) jmenuje Vanir (t. Vany) „ein
von den Aesir verschiedner, allein durch Heirathen und Verträge mit ihnen
in bestimmtes Verhältniss getretener „Volksstamm," o historicky vyklad
jména nikde se nepokouäeje.
102) Sem patfí jmenovitë vysouváni souhlásky d : Skane misto Skande,
Svealand m. Svedaland, Norman m. Nordman, annar m. andhar, finna m.
findha atd. Srov. §. 7. c. 13.
103) Geifer Gesch. Schwedens I. 36.
,M) Obäirneji о tom pïedmëtu v §. 14. c. 6. 8. — Grimm (Mythol. 297)
pïipoustf pïeneseni jména Iotnar, Iotar, od národu na mythologické bytnosti.
„Man ist berechtigt, den Namen Iotar, Iotland aus älteren riesenhaften Ein
wohnern, die von nachrückenden Deutschen verdrängt wurden, zu erklären."
O kmenové príbuznosti tëchto Jotûv mlëi; na str. 250 vSak zdá se, rozumime-U dobïe, uzfvati v^razu finnisch misto iötisch.
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0 pokoleiii Asûv, z nëhoz zboznëny Odhin posel, podlé toho
со novëjsi skoumatelé, obzvlááté zaslouiily Klaproth, o totoznosti dïevnich Alanûv a potomnich Asûv éili Asetûv, dûkladnë
na jevo vynesli, kdoby jim v tëch povëstech minën byl, nenesnadné jest domyäleti se. Snááím se s tëmi, kdo pûvod a
pocátek jména Asû vEddë odvozuji od Alanûv105), jmenovanych ve staroruskych letopisech Jasi, Osi, jakoz az podnes
potomkové jejich v Kaukasu, nazyvající sami sebe Iron a zemi
svou Ironistan, u Kusûv Asi, Asetinci (Osi, Osetinci), u Gruzûv
рак Osi neb Ovsni, a pïlbytky jejich Osethi slovou, pod kterymzto jménem je jiz Plan de Carpin 1246 uvodi „Alains ou
Asses." 106) Nejdfevnëjsi známá vlast tëchto Alanûv byly
ovsem krajiny na mori chvalinském (kaspickém), na Maeotn a
dolejSim Donu ; aie bojovné jejich pluky jiz ve prastarë dobë,
t. aspon v lnim stol. pfed Kr, nedïive-li, daleko do severozápadní Evropy, az ku pramenûm Dnëpru a Volhy, pronikly
a zde se osadily. Ptolemaeus, desky Peutingerovy, Marcianus
Herakleota a jini souhlasnë vysvëdcuji, ze tito alanstí stëhovanci 150—300 sidlili nedaleko hör, z nichi Dnëpr a západní
Dvina vyplyvaji, prozvanych podlé nich horami alanskymi
(§. 16. ë. 10 ). Zdef tedy, nedaleko tohoto lesu, v okoli Novohradu, na rozhrani svëta slovanského i cudského, ve stolici
sarmatskych Alanûv zdá se byti to okoli, v nëmi Skandinavci
s Asy ponejprvé se seznámili. 107) Ackoli nepïim se, áe ji2
v této dávni dobë sveonstí dobrodruzi ai na Cernomofí a za
Don, do pûvodni vlasti Alanûv, dostávati se mohli. Jii Ne
stor poznamenal, ze dávno pred pïibytlm Varjahûv do Rusi
[859] byla cesta z Varjah do Ëecka a naopak z Ëecka po
Dnëprn, Lovoti, Volchovu a Nevë do Varjah. 108) Svëdectvi
jeho potvrzuji jednak letopisové franáti, jednak dëjepisci byzantínsti, jednak také dëjiny skandinavské, vypravujici о cestováni Normanûv cili Sveonûv do krajin vychodnich, Gardhar,
,05) Grimm naproti tomu poiovnává (Mythol. etr. xxvin. 17) slûvko as,
aesir, se jménem hetrusk^ch bohûv aesares, aesi.
,oe) Klaproth Eeiae Dach Georgien Bd. II. 8. 437. sld. Asia polyglott»
p. 82 sld. Tableaux historiques de l'Asie p. 180.
10î) Mistnêjgi toho vyloZeni v §. 16. c. 10 §. 18. é. 9.
,08) Nestor vyd. Timkowsk, str. 4.
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Austrvegr, Ostragard, Gardhariki, Holmgardhr (t. dneäni Rusko)
a Grikia, Grikkland (t. Ëecko) jmenovanych. 109) Nevchäzime
na misté tomto v ob§irná vysvëtlovâni jmen thursar 6. thussar
a alfar, kterázto my od národu Thursûv с. Thussûv, a Loparüv 6. Lapûv povozujeme (§. 14. б. 6. 8.J. u0) — Podlé väeho
toho, со jsme posavad pfedlozili, smysl náS o platnosti jmen
Vanir, Vanaheimr, Vanaquîsl a jinych v Eddé obsazenych
ohledem na pravou historii dosti na jevé jest. Mnohem dfíve,
nezli ty povësti a zpëvy u Skandinavcûv povstaly, coz die
v§í podobnosti nestalo se pozdëji nezli ve 2hém anebo 3tím
stol. po Kristu, museli obyvatelé Skandinavska miti dobrou
známost, íe na vychod od Skandinavie, za Finny, hloubëji v zemi
az к rece Donu, národ Vanûv obyvá, sousedící s jedné strany
snárodem Jotunûv t. Finnüv, sjiné рак strany s národem Asûv
t. sarmatskych Alanûv. — К zàvërku tohoto rozjímání, dilem
pro lepsí hoïejgich vëci vysvëtleni, dilem pro uvarování vielikého nedorozumëni, zvlàstë ponëvadz sami nejucenëjëi Nëmci
ohledem na pûvod a prvotni vyznam mythickych jmen Vani,
Asi, Thnrsi c. Thussi, Alfi atd., ve svém zdáni na rûzno se
dëli, jini, jako Mone, Müller atd., pojití jich z dëjin docela
zapirajice, jini, jako J. Grimm, to sice ponëkud pfipoustëjice,
ale národy, od nicbz ona poála, urcitëji vykázati se zpëcujice,
budiz zde к tomu, coz jsme napovëdëli, jestë toto poznamenáno : a) Národní povësti ë. povidky (Volkssage) jsou vûbec
dvoji, pouze mythologické ëili bajeslovné (Göttersage) a dëjinné 6. epické (Heldensage, historische Sage). Ony prameni
se z viry v nadpfirozené bytnosti, bohy, vSem nàrodûm obecné,
a za pïedmët maji vëci smyâlené ; tyto povstávají z básnického
chováni památky vëci skutecnë stalych, dëjûv a pïibëhûv lidskych. Oboji nálezejí do oboru básnictví, nikoli historie;
10°) S tim, со zde v kràtkoeti predneäeno, porovnati slusi §. 18. 6. 9.
§. 27. ë. 5. §. 28. с. 1.
"°) Gtimm (Myth, xxviii. 17. 297—299) porovnává slovo thure (gigas)
se jménem Tv^r¡vóg, Tvqot¡vÓí (Hetruscus). Potahmo na Alfy pravi (str.
265): „Alfové stanoví národ, jakï Edda vyslovne di MoîSné-li z toho zavirati na historickou, V jisté urcité stranè polozenou riäi, zûstavuji zde nerozhodnuto."
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mohou vsak, dobfe pojaté a vykládané, vjïsté miïe poskytati
historii pomocného svëtla Nebof jakoz dëjinnà povèsf pfedmëty své z fiée pïirozenosti, s pominutim zákonu casu a pro
fitera, do rise zàzraënosti a divûv pfenásí a zvidiiiuje, z udatnych muzûv hrdiny, z hrdin polobohy a bohy tvoïi, a naposledy na nejvyssim etupni svého zdokonaleni cele v oboru
bajeslovné povësti se tratí; tak naopak bajeslovná povëst
8 vytvory a pïeludy svymi popoíád zabíhá do rise skutecnosti,
oblácejíc tyto své smyslené bytnosti ve jména a vlastnosti
skutecnych lidi a národüv. Z onplného, rovnomërného slouceni bajeslovné i dëjinné povësti povstává epos (np Bias) ;
jiné národní povësti rozkládaji se v nekonecném stupüování
po obou jeho stranách. Cistë bajeslovné anebo cistë dëjeslovné povësti, bez pftmiseni к oné zivlûv z historie, к této
z obraznosti vzat^ch, nikdez neni a nebylo. m) b) Ohledem
na bajeslovné povësti nëmecké podávají nám novëjsi z nich
mini ku posuzování staráich a nejstarsích. V onëch zajisté
jména, jako np. Ermenrek c. Jörmunrek (Ermanaricus), Svanhild (Suanahilt), Dieterich (Theodoricus), Frakland (Francia),
Burgunden, Walsen, Wilzen, Wilzendiet (t. Weleti, §. 44.
i. 2—5.), Latiwald (Litva, Lotva), Holmgard, Gardhariki,
Riuzen, Polen, Peschenäre (Pecenci), Hûni, Hûnland atd , ze
z dëjepisn do baje pïenesena jsou, sluinë pochybováno byti
nemûze ; o názvech v pozdëjàich zpëvich Eddy, jako np. Valland
(Gallia, Italia), Danmörk (Dania), Gotthiod (Gothlandia), Bin
(Rhenus), Atli (Attila), totéz pokládati lze ,,a): sluânë tedy i
v tëch nejstarSích povëstech, zachovanych v Eddë a dilem,ve
Snorrovë Heimskringle, téhoz pfimiéeni dëjinnych jmen a vëci
ke smyslenym domysleti se a pûvod názvu aesir, diar, âlfar,
iötnar ë. iotar, thursar ë. thussar, vanir, vanaheimr, vanaland,
vanaquîsl atd. v pravdivé historii nàrodûv slakovati mûzeme,
,и) O povaze a vespolnim pomëru bajeslovné i dèjinné povësti jedná
sice W. Grimm Deutsche Heldensage str. 335—399, ale tak neobycejnë
temnë, äe vlastniho smyslu jeho dovtipiti se tëiko jest. Jasnëjsi a die naSeho zdanl prûvodnèjêi jest, со о pfedmètu tomto pïenesl F. J. Mone Unters,
znr Gesch. der deutsch. Heldensage. Quedl. u. Leipz. 1836. 8°. Einl. §. 4—8.
m) Pochybnosti W. Grimma (ü, Held. str. 9) potahmo na jméno Atli
a j. zdaji se nám b^ti pïepiato.
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zvlàâtë vedou-li nás ktomu duleüité pïiëiny, vázné hlasystarozitnosti a shoda jmen dëjinnych s tëmito bajecnymi. Jisto
zajisté jest, ze národ pfi tvofeni jednëch i druhych, starâich
i pozdëjsich povësti, stejnych zàkonûv mysli lidské následoval; a rozdíl jediné v torn jest, ze vztahy novëj§ich povësti
к dëjinâm na jevë lezi, starâich naproti tomu pïed ocima naisima ve tmë ukryty jsou, jeäto historie tak daleko do minulosti na pïibëhy severnich kmenûv svëtla neprostirá. с) Hlasové starobylych svëdkûv, pfi jímajících tato ted" dotëenà jména
za pûvodnë dëjinnà, t. od osob a nàrodûv na bohy a vyssi
bytnosti prenesená, jmenovitë Ethelwerda, Vilima Malmesburského, Alberika, Snorry, Saxona Grammatika a j., nejsou sice
neomylni, aie vzdy nad miru vázní dûkazové pravdivosti a
dûslednosti tohoto zpûsobu vykládání. Patrno zajisté jest, ze
za jejich ôasûv, nadto рак drive, povësf o prastarodávnich
spolcieh Skandinavcûv se kmeny severovychodnimi v pamëti
národu anebo aspoii vznesenëjsich a osvicenëjëich jeho oudùv
jeâtë docela byla neutuchla. Hlas národu, jakoz jinde, tak i
zde své zvlástní závazi a právo má, jehoz tak naprosto za
nie miti nelze. Zeby dotceni muzí, kïesfanskym uëenim zapojenijsouce, vyklad tentó prícinou zlehëeni pohanského bajesloví
byli chytre vymyslili a podstreili, zapravé pfijíti nemohu. l13)
d) Vysvëtleni jmen vanir, vanaheimr c. vanaland, aesir,
iötnar ë. iotar, thursar c. thussar, âlfar atd., z dëjin kmenüv
severnich tak jest pfírozené a nenucené, ze mu tëzko odepfiti vira. Nie zde není neobycejného, neskladného, povaze
a podstatë jak tëch baji, tak historie odporného. Pfisada
jmen dëjinnych v bajeslovné povësti a zâmëna jmen osobních, zvlastních do obeenyeh, podlé toho, со jsme zde v krátkosti podotkli, a nahofe (§. 6. c. 10.) o jmenech i slovech
Heloti, Teifali, Sklavi, Huni, Vili, Vlckové, Obr, Vitëz, Spolin ë. Ispolin, Cud, Cuzi (srb. túcT), Skomrach, Sebr, Skythae,l3) Nevidfm pïiciny, proëby to zrovna s Odhinem byli ucinili, pïi jinych, np. Donarovi с Thorrovi, Tirovi atd., о nie podobného se nepokuBivSe. Ovsem рак za to mám, ïe v torn spojeni Odhina s Asy, Freyje
в Vany, temné a zahalené narázeni nkryto byii raûïe na pïejiti pocty tëchto
bytnosti od Alanüv a Vendûv ke Skandinavcûm.
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ena, Thratta, Kar, Ent, Troell, Litus ö. Letus, Milzins, Neropch, Kursar, Smerd, Kazak, Kresfanin, Nemtjejnka, Nemec,
Valach, c. Vlach, Kaciï atd., vylozili, v iádnou pochybnost
brána byti nemûze. Jakoz pozdëji jména Hûni, Walsen. Wilzen a j., tak jii drive jména Vanir, Aesir, Iötnar, Thursar,
Alfar a j., zajedno i v historii i báji se hlásala. e) Pfijimajice vyklad tentó со do pûvodu a prvotniho vyznamu slov
tëch za pravy, nemlníme pospolu opirati historii na básnickych povëstech со do vëcl, dobfe vëdouce, ïe jména osob
a nàrodû v povësti pravdivá, dëje рак a vlastnosti jim tamze
pfipisované smyslené byti mohou. Ackoli i toho zapfrati
nelze, ze pfi vsem pïejinaëeni v bajeslovnych tëch povëstech
nejeden pûvodni tah a ráz severovychodnich nàrodûv, od
nicbi ta jména vzata jsou, vërnë zachován jest. Zdalií Odhin,
jakz mnozí za to maji a není bezpfíkladné, z hrdiny polobohem, z poloboha bohem v bajesloví nëmeckém se stal, cili,
jak J. Grimm tvrdi, docela smyálená bytnost jest, to ve píícinë nasi temëï jedno plati. Vsecko, coz my z Eddy a ba
jeslovnych povësti u Snorry pro starozitnosti slovauské dovozujeme, jest, aí zkrátka dopovime, toto: jména Vanir,
Vanaland, Vanaquísl, pocházejí od národu Vanûv, t. Vendûv
procez jiz dfive, neÈli je sobé bajesloví skandinavské pfiosobilo, bydleli na vychodu Skandinavcû Vanové c. Vendové.
12. Zpráva zápisek ïimsk^ch z Plocka.
К tomuto tak památnému podání skandickych pramenüv pfipojíme zde i jiné, ne tak sice prûvodné a svëtlé, aie
pfedce pro svou podivnost krátkého pripomenutí zasluhujíci. Podáni toto pochází pr^ pûvodnë z nëjak^ch fimsk^ch
zâpiskû, biskupovi Christianovi, nejstaräimu letopisci pruskému [okolo r. 1210], od Jaroslava, proboäta kapitoly kanovnické ve Plocku v Mazovech, spolu s nëjakou slovanskou, literami cyrillskymi psanou n4) kronikou ku pouziti poslanych,
"*) To zajisté znamenà v^raz „ein buch in renscher spräche, aber
mit grekschen buchstaben geschrieben." Srov. Voigt's Gesch. Prense. I. 33.
623—624.

170

Ohr. I. Cl. IL Dèje Slovanüv.

nyni рак docela ztracenych a neznámych. Podlé vytahu
z tëchto spísuv od biskupa Christiana ucinëného, a pozdëji
do letopisûv prask^ch Lukáse Davida vtëleného, obsah té
, povësti jest zkrátka tentó: „Za panování cisaïe Augusta v Kimë,
uceni hvëzdàfi z mësta Salury v Bithynii, zádostivi jsouce
vyskoumati, zdaliz v koncinâch sedmého a osmého kruhu nebeského zemë pro náramnou zimu jeëtë od lidí obydlena jest,
vyslali pïicinou yysetfení té vëci z prostïedku svého nëkteré
zbëhlé muze. Tito, prosedse daleké zemë Tatarûv, Koxolanii,
velikou krajinu Moskevskou, dostali se naposledy do koncin
Venedûv a Alanû v Livoneeh. Odtud pïeplavivâe se pies ve
likou vodu, pfijeli do pusté krajiny, nemajicí jistého a stálého jména : sloula zajisté hned Sargatia (Sargatii, Sargetae u Ptolemaea a Ammiana Marcellina ?), hned Gélida (Coldas u Jornanda?), hned zase Vatina (Vaf, Vot VocF v ruskych letopisech, cudsky Waddjalaiset). 1IS) Putujice semotam
po zemi této, nemohli s nizádnym clovëkem mluviti, pokud
nëkolik Vendûv ze Sarmatie к nim nepïislo, jejichzto jazyku
ac s tëzkem, vsak pïedce ponëkud rozumëli. Od tëchto Ven
dûv se dovëdëli, áe lid ten jmenuje se Ulmigeri lie), protoze pod vrbami na fekách a v chalupách z rákosi bydlejí,
z kterézto rostliny i odév sobë stroji, neznajlce domû, vesnic a mëst, ani rolnictvi; ryby ze jsou jedinym jejich pokrmem, nápojem voda; krajina ta ze má mnoho vod, fek, jezer
a zvlàstë lesûv ; obyvatelé její ze jsou lid prosty, nevzdëlany,
ku pïespolnim nad mira pfivëtivy a dobroëinny. Misto bohûv
ie cti slunce a mësic. Psáti ze neumëji, a jest jim to s velikym podivenim, kterak mozné jest myslénky své pismeny
poznamenávati a jinym v dalekych krajinách jsoucim ve zná"») Karamzin Istor. ross gos. П. B. 73. pozn. 125 Vaf VIII. 112.
116) Ulmerugi, u Jornanda Get. с. 4 , mohou sice со do zvuku porovnànï byti ; a v§ak shoda ta nepochybnë jen nahodilá jest, a v poruSeném
Ulmigeri docela jiné jméno ukryto. Podany zde obraz národu toho a pïipomenutá vyS jména zemi Sargatia, Gélida, Vatina, nasvèdcnji tomu, ie v podàni tomto ïec jest о nejsevernëjâim národu v nynëjlim Eusku, о Öuchoncech a jeStë spiSe Loparech. Sargatia sice jinak v okoli feky a mësta Sergace, Jornandovi Coldas nëkde hluboko ua severu, starobylá рак sídla Votjanüv (podlé Sjögrena Ueb. Ann. Bevölk. des S. Pet. Gouv. 1833. str. 26)
v gubernii Petrohradské hledati se museji.
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most uvozovati. Pocet dnûv a promëny mësice lidé ti ze
poznacují zárezy na rabusi (rováii) anebo uzlíky na éñúrkách.
Píes dlouhou zimu ze nejvíce anebo spi anebo v champó u
ohnistë dfepëji. Mnohozenstvi u nich obvyklé ; ale dëti pfedce
málo. Tolik se dovëdëli Bithyncané ti o zpûsobu a mravíeh toho národu. Zimní cas je pfinutil zûstati v krajinë ;
nez kdyé nastoupilo léto, upadáe do nemoci, zemíeli váickni,
mimo jednoho z nich, jehoá jméno bylo Divones. Tentó navracuje se umïel ve Plocku, kdez nëkteré jelio zapisky pozûstaly, a potomnë probostu Jaroslavovi do rukou se dostali.
Jaroslav tentó jich spolu s kronikou cyrillskou ll7) biskupovi
Christianovi püjcil." V nedostatku jinych staráich pramenüv,
mluví Voigt 118), není mozné dokonále urëiti, со v této rozpravë historicky pravdivého, a со bajeôného. Byloby ováem
pîilis vsetecné, zamitati ji naprosto, со pouhou bâjku, jakî
to nëktefi ucinili; váak nicménë upirati nelze, ze dëjepravná látka v podáni tomto jiá ronchem povidky a bájky pfiodína a tndy témëï nepoznalá jest. Domyëleti se lze, ze základem ,té rozpravy jestit snad zmëfeni celé ïimské ïi§e, pûvodem Julia Caesara z nafízení fímského senatu zapocaté,
a za cisaïe Augusta ve dvou a tfidceti letech od muzûv ucenych a zkuêenych vykonané, kterézto zinëïeni, jakz tomu
chtëji, pies zemé skythické az к mofi baltickému se vztahovalo 119). Moiné ovsem jest, ze onen Theodotus, kteryz az
do desátého konsulátu Augustova rozmëfování to v pûlnocnich
krajinách vedi, není iàdnf jiny, nez Divones. Так o po
dáni tomto soudí rozvázlivy Voigt, tak jiz dávno pred nim o
nëm smyslel uceny Bayer 12°); a my, jdouce za jejich álepéjemi, neváháme se povësti této mista ve staroáitnostech slovanskych propûjciti, niceho pïitoni stanovnë a drze netvrdíce,
nièeho slepë nezamítajice. Nàseho pfedmëtu jen ta cásf roz
pravy se tyce, kde o Vendech ze Sarmatie poslych zminka
,17) Jaká to byla kronika, Nestorora-li, cili jiná etaräi nebo souvëkà,
о torn dnes dohadorati se jest daremné.
1,e) Voigt. G«sch. Preusseiis I. 32.
n8) Aethici Cosmogr. ed. Gronov. p. 26 , inter Geogr. edit, a Henr,
Stephan. 1577. p. 107. — Lelewela Bad. w geograf. str 117. 122. 346—347
,2°) Bayeri Opuscnla ed. Klotz p. 430
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jest ; a v tomto ohledu podáni to dobïe se srovnává s jinymi toho vëku svëdectvimi, jmenovitë s vyrazem desk Peutingerov^ch „Venadi Sarmatae," procez vsim právem к tëmto
ostatnim pïicteno b^ti mûze.
13. Svëdectvi Jornandovo a Prokopiovo.
Pïehlédneme-li bedlivou myslí celé to chronologické pas
mo tëchto tak rozlicnych samostatnyeh a hodnovërnych svë
dectvi o skutecném obyvání v onëch dávnich casich velikého
kmene venedského ve krajinách zatatranskych, poena od
more baltického az к Doiiu a na pûlnoc az к Novohradu,
tomuto prastarému rozhrani nàrodû venedsk^ch a cudskych,
nebude nám vice s podivenlm slyseti Jornanda spisovatele
6ho vëku [552], popisujíciho rozSífená v tychze krajinách sidla Vinidûv, anebo vrstevmka jeho Prokopia, mluviciho о
nescíslném poctu nàrodûv antickych, na ôerném moïi a v
podkraji Dnëpru i Donu osedlych. Pro lepsi jednotlivych Jornandovych vyrazûv s pïedeslymi svëdectvimi porovnání potfebí jest celé to hlavni a klassické misto o starych Slovanech jestë jednou z historie jeho slovo od slova vypsati.
4 Mluvif рак on hned v uvodu ke své historii Gothûv, jednaje
o polozeni severních národúv, o Vinidech v tato slova: „Za
Dunajem lezi Dacia, na podobu vënce vysokymi horami ohrazená, po jejichzto levé, к severu obrácené stranë, az od pramene - feky Visly, píes nesmirné prostranstvi (per immensa
spatia) lidnaty kmen Vinidûv (Vinidarum natío populosa) se
rozsadil. Kterycbáto jména ackoli nyni die rozlicnosti rodûv a
sidel se mëni, vsak predee pïede vsim Slavini a Antové nazyváni
byvaji. Slavini od mësta Novietunského a jezera ïeceného
Musianské az do Dnéstru a na pûlnoc afc do Visly obyvaji ;
tëmto blata a lesy mista pevnych hradûv zastupuji. Antové
рак, jsouci nejsilnëjsi mezi nimi, na oklice Pontu ode Dnëstru
si do Dnëpru, kterézto ïeky nëkolika dni cesty jsou od sebe
vzdálené, bydleji." m) A zase doleji, kde o vojnách Ennana-

,21) Jornand. Goth. c. 5.
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rika krále gothického ve 4tém stoletl vypravuje, v tento smysl
pïipominà Vinidy : ,,Ermanarik, po pfemozeni mnohych bojovnych nàrodûv severnich .... a po zbiti Herulûv obrátil zbraú
proti Venetûm, kteíízto, ackoli v boji jemu nerovni, pfedce
spoléhajíce na svùj pocet, z poèatku na odpor se postavili:
ale samé mnozství ve vojnë nie neplati, zvlastë kdyz na në
rovné mnozství branného lidu pïitâhne. Tito рак, jakoz jsme
z pocátkn rozpravy cili ve pïehledu nârodûv podotkli, z jednoho kmene posli a nyní trojí jméno maji, t. Venetové, Antové
a Slavi (Veneti, Antes, Sclavi); kteíízto ackoli nyní pïiëinou
nasich hïichû vsudy zufí, vsak nicménë tehdáz väickni vládé
Ermanarikovë podmanëni byli." l22). Podmanëni toto stalo
se mezi 1. 332—350, ve kterézto dobë Gothové, jsouce po mno
hych porázkách od cisare Konstantina Velikého к zachování
zavfeného mira s Ëlmany donuceni, zbran svou к severu obrátili, a s tamëjàimi národy, jichz Jornandes drahné mnozství
vycítá, váleli. 123) Nëco pozdëji, totizto v cas vpádu Hunüv na
Gothy, neprostfednë po smrti krále Ermanarika [375], zbëblo
se to, со tyz Jornandes о vypravë gothického krále Winithara
proti Antûm vypravuje. „Ostrogothové pry po skonáni Erma- .
narika krále svého, oddëleni jsouce od Wesegothûv a podrobeni vlàdë Hunnûv, vzdy v téze vlasti (na cerném mori) zûstávali, majice své domácí kníze Winithara z rodu Amalûv,
kterpz chtëje dëda svého Athaulfa v hrdinskych etnostech následovati, aëkoli ve êtësti Ermanarikovi se nevyrovnal, váak predee
tëzce nesa hunské panováni, vyvaditi se pomalu z nëho usiloval, a protoz, z pficiny dokázání svého hrdinstvi, do konëin Antuv zbrojnë vtrhnul, a udeïiv na në v prvni bitvë pre122) Jornand. Goth. e. 23. 2e zde Jornandes, pravë о podmanëni viech
Slovanûv, pî-cvysené mluvi, dokázeme níz §. 18. с. 7. Licit on Ermanarika
evého podlé národních zpévúv honosn^ch Gothûv ; pravého, historického Erma
narika ncime se znáti z Ámmiana Marcellina. W. Grimm D. Heldens. str. 8.
,23) Srov. J. Äschbach Geschichte der Westgothen S. 18—23. Kdyás
Hnnové do Evropy vrazili [375], byl Ermanarik jií ve 110 letech, а к boji
docela neschopny, proceï se v zoufání sám zavraïdil ; vojenské tedy jeho
vypravy proti národúm severnim, prirozenym bëhem véci, dluzno pïicisti
rnladsi podnikavèjâi dobë ïivota jeho. — I Gatterer pocátek vojen Ermanarikovych se Slovany klade na L 332. Abriss der Universalhistorie. Gött.
1773. S. 518.

174

Okr. II. Cl. I. Deje Slovamtv.

mozen byl (in Antarnm fines movit procinctum, eosque duna
aggreditur, prima congressione superatur) : potom ale zmuzile
sobé pocinaje, krále jejich jménem Boze (Booz nomine) s jeho syny i sedmdesáti velmozi к ostrachu podmanéného lidu
na kHz pfibiti dal. Tim zpùsobem kdyz sotva za rok pano
val, hunsky král Balamber, nechtëje mu toho svobodstvi proponétëti, jej válkou obklícil, a v bitvë na fece Erac svedené
sám sipem zastíelil [376]." 124) Ackoli рак zde Jemandes
Anty, nikoli рак Venedy, jmenuje, vëak nicménë mûzeme
bez rozpaku svëdectvi toto к ostatnim o Venedech píipojiti ;
z pfiëiny ze dëjepisec sám Venedy a Anty za jeden kmen
vyhlasuje. — Podlé tohoto svëtlého a rázného Jomandova
svëdectvi osady Vinidûv sahaly na západ az ku pramenüm
Visly, odtud píes podkrají této ïëky, mezi morem baltickym
a Tatrami, po nesmírném prostranství do nejzadnejáích krajin
severa, a dále na vychod az к Donu, jakz obojimu tomn
Prokop nasvëdcuje, na poledne рак az ku brebu ôerného
more a k, Dunaji. Souvéky Jornandovi Prokop dolicuje a
ponëkud i dovráuje toto Jornandpvo svëdectvi. Nebot mluvë
o tazení Herulûv z krajiny na levém bïehu Dunaje к Varnûm
[494], ujiáfuje, ze na této jejich cestë vsickni národové slovansti jim près své konciny svobodny pruchod dali. I25) Tazeni to z Moravy près dneání Óechy, a dále poíicím Labe do
Danska konati se musilo. Odkudz patrné, ze okolo 1. 494
v krajinách na levém boku Visly, v západnim Polsku a
Slezsku, anobrz i v Ôechâch a Luzicich, jií Venedové bydleli,
coi ponëkud i z Jornandovych slov prûvodné jest, anof,
ohledem na kfivolaky tok té feky, témëï mozné neni, aby
ktery veUky národ okolo pramenû Visly bydlel, a v drzení
krajin na levém bïehu jejim nebyl. (Srov. §. 39. c. 1. §. 43.
ш) Jemand. Get. с. 48. О králi Boozovi Kucharski se dom^áli, ze
к nema vztahuje se to, со v básni o vjpravë Igora proti Plavcûm о Busovi se ëte. Tfi uceny za to má, ze Trojan v téi pfsni nëkolikrât jmenovanjjest ïimsk^ vûdce Trojanus od Grothûr, a snad i spolecnfkûv jich Slovanûv,
1. 367 na hlavu poraäenj'. Stñtteri Memor. pop. I. Gothica ad a. 377. Srov.
Dziennik powsz. Warsz. 1834. Bozm. Lwow. 1834. 6. 40.
m) Procop. B. G. 1. П. c. 14. 15. Paul. Diac. 1. I. c. 20. (Srov. §. 18.
ë. 8. §. 43. ë. 2.)
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б- 2.). Podobnym zpûsobem, ackoli Jornandes rozsifení sidel
Vinidûv к severa urëitë nevymëfil, to jedno ud^vaje, ze po
several stranë Tater od pramenû Visly po nesmirném prostranstvi bydleji, a aëkoli Anty mezi Dunajem a Dnëprem
umësfuje, vêak pfedce z Prokopia patrné jest, ze oviem jii
tehdáz sídla Venedûv a Antûv az к saméniu Donu a na
pûlnoc píes neobmezené prostranstvi, t. pfi nejmensim ai
к jezeru Umenskému a pramenûm Volhy, kdez Slovany
V pozdëjsi dobë skutecnë nalezáme, se vztahovala. Prokop
zajisté, vycitav národy neprostfednë na oustí Donu a na zábíezí zátoky maeotické sedici, konci tëmito slovy : „Dalsf .
krajiny na pûlnoc obyvaji nesëisbii národové Antûv/' ,26) a
рак teprva potom pokracuje v popsáni nàrodûv na bfehu
more cerného, mezi oustlm Donu a Dunaje, ob^vajících. Z
ëehoz prûvodné jest, ze Prokop Antûm svym sidla v podkraji
Donu a hloubëji v zemich na zapad i sever pfílezlcích vykazuje. Pfi kterémzto dvojim, vzájemné se doplnujlcim a
vysvëtlujiclm svëdectvi tëchto souvëkych spisovatelûv to nadevëecko pfepamátné jest, ze ackoli za jejich casûv národové
slovanêti jiz dávno byli Tatry a dolejäi Dunaj pfekrocili, a
nejen s tehdejáími (vychodními) Ëimany kraté a mnohé vâlky
vedli, ale i v Dacii, Pannonii, ba v samé Moesii se osadili,
pfedce ani Jornandes, ani Prokopius tëchto tecT jmenovanych
krajin a zemi mezi vlastni jejich sidla nepocita. Z cehoi
následuje, ze obojí tito dëjepisci onyno nahofe udané, mezi
Tatrami, mofem baltickym, Pontem, Donem a nejzazsim se- ,
verem leZící krajiny pokládah za vlastni a pûvodni sidla
Vinidûv, od nich pfed lidskou pamëti osedlá, povaáujíce brojeni Slovanûv na Tise a Dunaji jen jako nové, pomijejici
vysuti jejich z onoho svého prvotního hnizda. Jak pravdivé
a podstatné toto jejich domnëni bylo, to nám vykrêenà na
hofe mnohonásobná svëdectvi o Vendech nejlépe ukazuji.
14. Ohlaveni.
Tatof jsou hle mnë známá svëdectvi dfevnich pramenûv o sidlech Venedûv, praotcûv potomnich Slovanû, v krajiM") Procop. B. G. 1. IV. c. 4. p. 673.
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nách zatatransk^ch. 1ÎT) Nejstarsi podání Ëekûv o püvodu
jantarû z krajiny Venedûv na severnim moïi, ïekou Eridanem
zavlazené, kryje se v nevystihlé dávnovekosti, a jen tolik
nám vestí, ze jià v oné dobë, v 6tém a 5tém stol. pï. Кг.,
dávno pied vystoupenim Gothûv ze Skandinavska, podkraji
Visly a obïezi mofe baltického od Venedûv osazeny byly
(c. 1). Z utracenych spisûv Timaeovych [280 pï. Kr.] zachovalo
se nám u Plinia jméno krajiny severni Bannoma èili Vannoma,
t. Vendûv zemë (c. 2). Podlé svëdectvi Cornelia Nepota, vindiëtl kupci, boufi moïskou na bïehy Germanie vyvrzeni jsouce,
dostali se v moc králi Batavskému, jenz je prokonsulovi
Mettellovi daroval L 58 pï. Kr. (c. 3). Plinius [79 po Kr.]
misti Venedy vedlé Scirûv a Hirrûv na moïi baltickém a
v ok. li Visly (c. 4). Podlé Tacita [ок. 100] prostranstvi to
obsírn^ch zemí mezi Peuciny a Fenny naplnëno bylo Venedy
(с. 5). Ptolemaeus [175—182] pocítá Venedy mezi pïeveliké
národy tëch stran severních, pïipominâ zátoku venedskou i
hory venedské, a vycítá drahné mnozstvi jmen drobnëjsich
vëtvl kmene venedického (6. 6). Marcianus Herakleota [200 —
300, die jin^ch pï. 400], tolikéz o zátoce vindické cili venedické nëkolikrât zmlnku ëinë, svëdectvi Ptolemaeovo vyslovnë
potvrzuje (c. 7). Ëimskà mappa, prozvaná deskami Peutingerovymi [zhotovená podlé staràich památek 1. 423], na dvojim
miste vykazuje sídla Venedûv, t. za Tatrami vedlé Peucinûv,
Lygiûv a jinych národúv, a mezi oustím Dunaje i Dnëpru
(c. 8). Pamëtni peniz cisaïovice Volusiana [253] zvëcnuje
památku války jeho s Venedy, Galindy, Finny a Vandaly
(c. 9). Mnich z rodu Langobardûv, Pavel Warnefridov, podává zprávu, die star^ch národních povësti, o tazení Lango
bardûv do zemí Anthûv a Banthûv mezi 1. 380—391 (c. 10).
Prastaré skandinavské povësti zvëstuji o zemi Vanûv cili Ven-

i") Na omylu jest Neumann '<Gesch. d. arm. Lit. 1836. str. 48.), maje
za to, 2e jméno bulharského vudce Went, s lidem sv^m ok. 120 pï. Kr.
v Ármenii oaedlého, se jméneni Vinîdi, Venedi, souvisi, a ïe tudyï o Venedech u Mojiise Chorenského zrainka. Dïevni Bulharové byli kmene
nraleko-cudského, jejichä jméno oviem pozdéji Slovanum v Moesii, jako
Frankûv Galium, y podil se dostalo. Srov. §. 29. c. 4.
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dûv, zvané Vanaheimr, obmezené na vychod íekou Vanaquísl cili Tañáis (Don), o bohyni Freyi zvané Vanadis, o
Vanech s Odhinem do Skandinavie pïislych, a o mnohych
jinych Vanûv cili Vendüv se tykajicich pïedmëtech (с. 11.).
Podobné jiné národní podání, od Prusûv poêlé, mluví o Vendech со obyvatelich Sarmatie jií za casûv ïlmského cisaïe
Augusta (с. 12.). Naposledy Jornandes [552] sídla velikého
kmene Vinidûv nejen za svého vëku, nybrí dávno pfed pádem Hunûv, t. mezi 332—350, pràvë v tëch krajinách vykazuje, kdez oni v samém skutku, podlé onëch starych svë
dectvi, jiz ve mnohem dïevnëjsi dobë obyvali. S jeho svëdectvím i Prokopiovo [552] dokonale souhlasi, tïebas u tohoto
jen jméno Antûv a Slovanûv, nikoli рак Vinidüv, se vyskytá
(ë. 13.). Celé toto pasmo svëdectvi nepodezïelych, jasnych a
ráznych, ocitë dovozuje tu historickou pravdu, ze praotcové
Slovanü Venedové, pod tlmto jménem jednak Nëmcùm a Öudûm, jednak Ëimanûm a Ëekûm známí, od prastarych casûv
obyvali v rozlehlych tëch krajinách mezi Tatrami, moïem
baMckym, Pontem, Donem a hoïejsi Volhou, ze do tëchto
krajin v dobë historické ani odjinud, jmenovitë z Asie, nepribyli, ani z nich pïed 5tym stol. po Kr. návalem jinych
kmenûv jinam vypuzeni nebyli.
15. Tvary a v^znam jména Vinidi èi Venedi.
Majice na mysli v této cástce naáeho badání jediné
toho dokázati, 2e pïedkové Slovanûv, pod cizozemskym jmé
nem Venedûv cili Vinidûv okolnim národúm známí, jiá ve
dïevni dobë, dávno pïed Jemandem a Prokopiem, jejichîto
vyslovné svëdectvi o totofcnosti Vinidûv, Antûv a Slovanûv
stanovi rozhrani mezi starsi nejistou a novëjsi jistou periodou
c. dobou historie slovanské, v pûlnocnich krajinách obyvali;
pokládáme za zbytecné, uvozovati zde mistnëji vsecka pozdëjâich spisovatelûv svëdectvi o Vendech cili Vindech, pïicinou
utvrzováni vëci jiz dokonale provedené a nade väecku pochybnost vyvysené. Nëkterà z tëchto svëdectvi, jichi poëet
mnohem vëtsi jest, nezli jej posavadni naâe sbirky toho druhu
Safarík, Slov. Starozitnosti. I.
12
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udávaji, jiz nahofe (§. 7. c. 5.) krátce podotknuta jsou ; jinâ
pïipadnéji V pokracování samého dila misty svyini se pïednesou. Zdef к záverce nëco о pûvodu a vyznamu jména Venedi cili Vinidi pripomeneme. Jakoz témëi vsecka prastará
jména kmenûv a nàrodûv, со do pûvodu a vyznamu svého,
nám vzdálenym potomkûm nevystihlá byvaji, tak i о pïitomném jménu totéz platí. Vsedni mluvozpytec ováem pri kazdém takovémto jménu na sta vykladûv pohotovë má; kdo
aie s potrebnymi náznatky a zdravou rozvahou dilo toto
pïedsevezme, ten pràvë naopak, kdez jiní ménë váhaví a
rozpacití na biledni se byti a v cistém povëtri horovati mní,
nie lee mrak a temnotu nevidi, a v neprebrodnych tëzkostech
vázne. К dosvëdceni tobo poslouíi sledujíci rozjimáni.
a) Jméno Venedi cili Vinidi jiz ve starych pramenech v tëch
nejrozmanitèjslch formách se vyskytá. <5te se zajisté takto
a) ñ korennou hláskou e a souhláskou d : Venedi u Plinia, Ta
cita (podlé obecného ctení), na deskách Peutingerovych,
v Annalich sv. Amanda ; Venedae Oúevs bai u Ptolemaea,
Vend, i OûsvÔ. (t. Vendicus i Oûsvôixoç, nikoli Vendenicus
i OÙ£v5sv.xoç, jak Vaillant ctej na penízi cís. Volusiana, Venedicus OúsvsSsxii; u Marciana Herakleoty, Venadi na deskách
Peutingerovych, Vendicus OjevSixoç u Marciana Herakleoty,
Wen'edonia (zemë) v Annal, sv. Amanda, Wenedum (zemé) 12S)
v Annal. Guelferbytan., Wendland (zemë) v zápiskách islandskych, Wenda-Runir (písmo a zpëvy) v tychze zápiskách
islandgkych, Weonodland (zemë) dvakrát u Wulfstana, Wendeschen v list. 1128, Wischweneden v list. 1152, Wendland ve
krön. Engelhus. к 1. 1163, Wendesehen Tornow ve starém
rkp. к 1. 1191, Rohrwenden v kron. Abelovë к 1. 1074, Wenden
podnes u hornich Nëmcûv ; ß) s touze hláskou a zmënou
souhlásky (¡tí: Veneti u Tacita (podlé vydâni Gerlachova
a Grimmova), nëkolikrât u Jornanda, Venetii u Jonasa opata,
Wentlande (zemë) v listinë livonské, Wentlant v kron. ryt.
ïàdu nëm. (z 13ho stol.), Wenethen ve starém rkp. к 1. 936 ;
-y) s kofennou hláskou i a souhláskou d : Indi misto Windi
us) Wenedum jest vlastnë stnëm. a ags. dativ mu. 6. od nom. Wened.
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u Mely a Plinia, Vinades v list. kr. Ludvika 832, Y\rinadabus,
V Sarachouovë registrum z llho stol., Vindicus OùivSixèç и
Maricana Herakleoty (v rkp. 'IvSixoç). Vindones v chronic.
Moissiac, Windehusinomarco v list. 940, Windesleve v list.
1112, Waleswindeii v list. 1194, Winde (homines qui vocantur
Winde, Pflanzer neuer Feldmarken) ve spisu Acta Murensia, 129)
Bisen-Vinda v list. 932, Vinda-Kongur u Snorry Sturlesona,
Vindland (zemë) v zemëpisnych zápiskách islandskych a u
Snorry, Vindlandsfare (wendischer Städte Seefahrer, Kauf
fahrer aus dem Wendenlande) v list, danského krále Abela
1251, Winedas a Winedaland (zemë) u Alfreda, AdalhartesWineden v list. 905, Winedi v Annal. Petavian., u sv. Bonifacia
(rkp. Vid. z lOho stol.), Winedar (jméno gothickych biskupû
v podpisech snemovních z 6— 7ho stol. 130), Winediscum Salebizi v list. 1036, Winedum (zemë) u Othera, Vinidae u Jornanda, Vinida v glossách nëmeckych die Graflovy Diutisky
a v Trevirsk. die Hoffmanna, Vinidi u Fredegara, v rkp.
Wessobrunském, v Annal. Lauresham., Laurissen., Bertinian.,
Lobiens., chron. Moissiac, v Annal. Hincmara Remens., Sigeberta Gemblacens., v chron. Virdunens., u Hugona opata
Flaviniacens. a j., Winidesheim (villa) v list. kr. Arnolfa 889,
Winidon (zupa) a Wolferes-Winiden v list. 979, Moin-Winidi,
Ratanz-Winidi v list, kr, Ludvika 846, Moin-Winida, RadanzWinida v list. kr. Amolfa889, Naba-Winida (villa) v list. kr.
Ludvika 863, Winido hoheimono marca v list. kr. Karla z 9ho
stol., Walahrames-Winida (locus) v list. kr. Ludvika prijmim
ditëte 908, Winidowa (locus) v list kr. Jindficha П. 1003,
Winodi v Annal. Xantens., Winodland (zemë) jednou u Wulfstana, Windisch taiche v Admontské urbarní knize z 13ho
stol. (codex praediorum Admont.), Windilmann (jméno) v list.
1096, Windischmann (jméno) v památkách stfedonëmeckych
dle Grimma, Winden, Windisch podnes u dolnich Nemcüv;
8) s touz hláskou i souhláskou, a s predsuvkou souhlásky h
nebo g : Huinidy, Guinidy a Guinidini ve chron. Moissiac,

,29) J. v. Miller's Schw. Gesch Bd. I. C. 12 Anm. 179.
130) Grimm's D. Gramm. I. 58.
12*
I
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Guinidi 13 ') V listech Gerberta (Sylvestra II. papeze), a jednou
i Gunedes v Annal. Prudent. Trecens. s) s touz hláskou a
zàmënou d v t a th: Winit a Wint v stnëm. glossáeh Salomonov^ch anebo Zuetlic. die Hoffmanna a rkp. museum ceského, Winethi a Winnetes v Annal. Petavian., Winithuscunburg
v list. 936, Winetha-Husum (kláster) v list 937, WinithaHusum v list. 999, Winithusen v list. 1022, Winethusen v list.
1062, Winethe v list. 1022, 1064, Wynithun v Tradit. Corbej. a
Sarachon. registrum (z llho stol.), Winithem, Winethun v list.
1022, Altenwinetten v list. 1155, Wimetheburch (oprav Winethe
an. Winnethe) v list. 1179 Wineta a Winneta (mësto) u Helmolda,
v Anon. chron. slav. ap. Lindenbrog, v popisu Lubeck^ch
radnich pànû 1158, Winithi v Annal. Xantens, a u Helmolda
Winithar (král) u Jornanda (Amm. Marcell. Vithimir) ; Ç) s koíennou hláskou a : Wanedonia v chron. Ademari ; t¡) s v^suvkou
souhlásky n : Widines v chron. Moissiac. ; 4) s vysuvkou souhlásky d : Vanr staroskand. (Vendus), plur. Vanir (Vendi),
Vanaheimr, Vanaland, Vanaquîsl, Vanadis, Vana (královna),
Vanland (král) ve skandinavskych povëstech, Wanland (zemë)
u Danù die Pischona, Winuli u Adama Bremského, Helmolda,
Alberta Stadiens. a j. ; Wenäläien, Wenäläiset (lid slovansky
na Kusi) u Cuchoncû ve Finlandu, Wänemees (Slovan rusky)
u tychze, Wenäjänmaa (zemë ruská) u tychze, Wennelane, Wen.
nemees (Slovan rusky) u Cudû v Estonech, Wenne (zemë
ruská) u tychze, Weneenmjeri (jezero Ladoiské) u Cuchoncû,
anebo, jakz jini die rozlicnosti náfecí a vyslovování píái,
Wänä, Wänäjä, Wänelaein, Wänälaiset atd. ; i) s promënou
souhlásky » do i: Bannoma (zemë) u Plinia ze spisûv Timseov^ch Banthaib (zemë) u Pavía Diacona, Benedi ve mnoh^ch
starych rkp. Plinia, a témëf ve vsech nejstarsich vydáních od
1. 1469 do 1. 1514, Benethe, Bennethe, v list. 1022, Benden,
Binder, Bindische podnes u nëkterych Nëmcû atd. Ackoli рак
na prvni pohledëni tyto formy. daleko nad obycej rûzniti se
zdaji, tak ze by je snadno za názvy docela rozlicné pokládal ; vsak nicménë po bedlivëjsim jich rozebrání shledá
se, ze vsecky z jednoho kofene pocházejí, a ze nejsou nie
13!) Cili Quinidi, jak v dávnich v^piscich nalezám.
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lee jazykové a náfeénl odliky jednoho a téhoz slova. Коïenné a základní slovo jest VIND, kteréz ale ve dvojí hlavni
spûsobë se vyskytá, nèmecké, t. Winde, Wende, a cudské,
t. Wene, Wäne. Vèecky ostatni rozdíly jsou jen podfizené
odstlny a jakoby odrûdy tëchto dvou základních forem. Pokládám рак fornra Winde byti nejstarái anobrí pûvodni,
z mnohych priëin, jmenovitë íe hláska i sama v sobé jest
starsl a pûvodnëjài nezli e 132), potom, ze ve prlbuznych jazycích V Asii, jmenovitë v Sanskritu, totéí slovo s hláskou i
se nacházi (souhoïi Vindhja. srov. doleji), naposledy, ze promëna hlásky i na e ve staronëmeckém a celtickém jazyku
jest pravidelná, nikoli ale naopak. 133) Snásim se tedy s dûmysln^m Grimmem, majicím za to, íe ve jménu Vënedi
hláska ë na misté i stojí, pràvë tak, jako ve jmenich Sëgestes, Sëgimêrus, Sëgimundus, Hërmunduri, Hërminones, Fenni
u Tacita atd., coz vse zvlástnim vyslovovánim hlásky té
v dolnonëmeckych náfecich dobfe se vysvëtluje. I34) Anglosaská forma Weonodland, namitající se dvakrát u Wufstana,
tolikéz pravidelnë z pûvodniho i povstala. 135) Jediné Wanedonia, u Ademara se vyskytajici, od tëchto forem se liáí a
к cudskym blizi. Vedlé tohoto rozdilu nejdûleïitëjsi jest stfídánl souhlásek d a í neboli th, némeckym náíecim die jistych
pravidel obecné. Déje рак se ono po souhlásce n dvojim
zpûsobem, totizto : a) kde v gothickém, starosaském, anglosaském a staroskandinavském nd se uzlvá, tam ve staro- a
stïedonëmeckém nt, v novonémeckém рак nd byvá, np. got. bindan (ligare), stsas. bindaü, ags. bindan, skan. binda, stnëm. a
sïnëm. bintan, nnëm. binden ; a zase ß) kde v gothickém nth stoji,
tam ve starosaském th, v anglosaském dh, ve staroskandinavském
nn (misto ndh, nth), ve staro-, stredo- a novonémeckém рак
nd se klade, np. got. anthar (alius), stsas. other, ags. odher,
skan. annar, stnëm. sïnëm. nnëm. ander. Jméno Winde, Wende,
vlastnë sice ani jedné ani druhé obdoby zouplna a veskrze
,32) Grimm's Deutsche Gramm. I. 571. 594. П. vu.
,M) Grimm G. I 80. 574.
ш) Dûkazy viz u Grimma D. G. I. 80. a j. — O jménu Fenni m.
Firini viz Lehrberg's Untersuch, str. 200 — 201.
'«) Grimm's D. G. I. 239 ff. 575.
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nenásleduje, zdá se váak vzdy radëji pfínálezeti ku prvni,
tedy zniti got., stsas. a ags. Winda, Winida, Wineda, Weneda,
staro- a stmëm. Wint, Went (nepravidelnë Winth, Wenth), nnëm.
Winde, Wende. Vkládání hlásek г а е, zïidka о neb a, mezi
sonhlásky пас/, пр. Vinidi, Vinedi, Winedum, Winodi, Venadi
Winades, tjednak со pouhy píidavek latinskych písaMv,
jednak téá со náfecni zvlástnost nëmeckého jazyka (u Wulfstana, Othera a Alfreda) povazovati se müze, na níz со do
jádra a vyznamu jména tobo malo neb nie nezálezí. Slûvko
Widines, s vysuvkou souhlásky n, cte se toliko v nëkterych
rukopisích kroniky Moissiacenské a jest velice podezïelé.
Známky cudskych forem jsou zmëna hlásky iva anebo ä,
a vysuvka souhlásky d, odkudz povstalo Wane, Wäne. Staroskandinavské prameny poskytají nám jméno to v téáe cudské formë, cehoz pficina jest sousedëni Normanûv s Cudy a
vplyv jazyka tëchto na jazyk onëcbno, jakz о torn jinde siïeji jednati budeme (§. 14. ë. 6. §. 18. c. 9.). Jiz nahofe
(§. 7. c. 13.) jsme podotkli, ze vyeuti ànebo zpodobnëni
(assimilatio) souhlásky d, zvlàëtë po n, ovsem i jinde kdekoli, cudskému jazyku jest pïirôzené a obeené, a ze v tom
ohledu staroskandinavské nàïeci s ëudskym nejvice se srovnává. Jakoz Cuchonci a vlastnë tak zvani Cudi v Estonech
misto wenda (fratris), hande (anseris), kändo (trunci), käden
(manus) atd. rikaji wenna, banne, känno, käen atd., tak i ve
staroskandinavském misto,staronëmeckého andar (alius), findan
(invenire), sundar (meridies), gund (bellum, pugna), unda
(aqua, fluctus), kind (maxilla), mund (os), sind (momentum),
lind (levis), zand (dens), kund (notus) atd. vyslovuje se
annar, finna, sunnr, gunn, unn, kinn, munnr, sinn, linn, tönn
(dentes), kunnr atd., coz i ve vlastnich jmenich misto má, пр.
Skane m. Skande, Sweon, Swealand m. Sweodan, Swedaland,
Norrige, Norge m. Nordweg, Normann m. Nordmann atd.
Vysuvka tato souhlásky d az podnes v nàïeci dolnonëmeckém
panuje. 13e) Nëco podobného i v jin^ch jazyclch, aë po ïidku,
se nachází, пр. v latinském grunnio m. grundio, tennitur m.
') О novohollandském viz Grimm's D. G. I. 537.
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tenditur, dispennite m. dispendite, v cyrillském cili starobulharském pal, vel, ejel, vgn^, pr§n%, v'zbnç., jam', vjem'
atd., 137) v srbském Raosav, Raosava, Vla¡sav, Vlaisava m.
Radoslav, Radoslava, Vladislav, Vladislava atd., v novobulharském grozje, izvaat, klais, klaas, edenaeset, dvanaeset,
trinaeset atd., m. grozdje, izvadat, kladiá, kladas, edenadeset
atd. v ruském sem' (— sedm), semery, gljanu atd., a jeëtë
castëji v jazyku albanském. ,3S) Rozdil mezi stskan. Vanr,
Vanir, a vlastnë cudskym Wänälainen , záleái ve hlásce
a, kterouz Cudi zvlástuím spûsobem vyslovují, asi jako Slováci své ä ve slovích miiso (caro), räd (ordo), knäz (sacerdos)
atd. 13íl) Tim a mnohosti cudsk^ch náíeéí se vysvëtluje,
proc nëkteïi misto Wänä, Wänäjä, Wänälaine, Wänälaiset piáí
Wene, Weneje, Wenelaein, Wenelaiset anebo Wenne, Wenneje,
Wennelaein, Wennelaiset. Jakoí cudské ä, tak i skandinavské
a z pûvodciho i znenáhla se utvoíilo, asi tak, jako z pûvodniho i ve staronëmeckém ë v ags. êo, ve stsk. га I40), anebo
z pûvodniho è (Ъ) ve slovanskych náreéích onde i, onde ie,
onde га, onde ea, onde naposledy а povstalo. 14 *) Od staroskandinavského pravidelného Vanr, Vanaheimr, lisi se pozdéjsí dolnonëmecké Winuli, ohledem korenné hlásky г, zde nepíetvofené.
Zbyvá vysvetlení pïidechu h a g ve formách Hwinidi, Guinidi,
Guinidini a Gunedes (toto snad omylem misto Guinedes), tolikéz zámeny pocátkového v na b ve formách Benedi, Banthaib,
Bannoma atd. Pfídech h a g nabyvá svého vykladu z píirozenosti jazyka staronëmeckého a kymrického, téz novejsich,
tak recenych romanskych, t. z latiny poslych nareëi, ve kterychÈ on pïed w zhusta se namitá, i v tëch slovích, kde v jinych jazycich nie toho neni. Tak np. stálo v gothickém hla,3í) Dobrovshy Inst. 1. slav. p. 48.
138) Srov. Leake's Researches str. 260 sld.
m) Siroké toto ä i u jinych Slovanüv, jmenovité záhorskych Chorvatuv, se nacházi. O cudském ä cti Strahlmann's Finn. Sprachl. S. 4. Л.
J. SjegrBn Ueb. finn. Spr. SP. 1821. 8°. str. 15.
™) Grimm's D. G. I. 575.
141) Np. mrus illyr vira, mira, vik, ces. vira, mira, hercegovinsky
vijera, mijera, vijek, pol. wiara, miara, lato, las ; ve Valachii a misty
v Bulharskn é znf ea, coz jiz v nejstarSich pramenech se nacházi (Prealub
m. Prëlub, Neaman m. Nëman, Dolean m. Dolën atd.). Jsouf i jiné rozdilnosti, о nichi zde siriti se nepïihodno.

184

Ohr. I. Cl. II.

Dëje Slovanùu.

han (ridere), hláibs (pañis), hveitjan (albare), ve staronëmeckéni
hleitar (scala), hlûtar (purus), hvîl (tempus) atd., kdez nyní la
chen, Laib, weissen, Leiter, lauter, Weile atd. se vyslovuje. 14S)
Z té pHciny jméno zupy nëmecké Werenofeld cili Werinofeld
ëte se V nejstaráich rukopisích kroniky Moissiacenské Hweienofelda, Hwerenafeldo , Guerenaveldo 143), jméno Varnüv u
Kassiodora Guarní144), misto Wodan u Pavía Diacona Guodan145)
a misto ülphilas u Byzantincûv tytyz i Gulphilas. 146) V romanskych jazycích jména a slova Guillaume, Guido, guarda,
guerre a j. povstala z nëm. Wilhelm, Wido, Warte, Werre atd.
V nëkterych alemanskych listinách z 8ho stol. cte se qu m. gu,
np. Quanzo, Quantoald, Quolwinus atd. m. Wanzo, Waldoald
atd., a nëm. weinen zni got. quàinôn 147), cimz forma Quinidi
u Gerberta se vysvëtluje. Neménë ràznë vyskytá se predsuvka souhlásky g pïed w v jazyku waliském, poslém z dïevniho kymrického, jaki toho slova gwall (vallum), gwenwyn
(venenum), gwiber (vipera), gwyder (vitrum), gwyrdh (viride),
gwynt (ventus, Wind), gwared (custodire, wahren) a j., porovnaná s latinskymi a nëmeckymi, z nichz ona posla, zïejmë
dosvëdcuji. 14S) Tudyz poslo, ze Kymrové a Anglosasové zemi
Venedû, v neznámé dobë na pomori waliském osedlych, jmenovanou od latinskych spisovatelûv Venedotia, prozvali Gwineth,
Gwined a Gwentland. ,49) Nenepodobné nëmeckému a kymrickému zvyku jest pïedsouvâni souhlásky h v chorvatském
naïeëi, ackoli jen v nëkolika malo slovich, np. hman, zahman
m. man, zaman (gratis, srov. ces. manë, maní), hèrz, hèrdja,
hèrzem atd., téz v dluz. a hluz., np. hobaj (oba), hokno (okno),
hisce (jestë) atd., fidëeji v ces. Holomuc m. Olomúc atd. О
zàmënë souhlásky v a b áífíti ïec jest bezpotfebné; ve vsech
142) Grimm's D. G. I 72. 195.
,43) Pe-tz Mon. Germ. I. Chron. Moiss. a. 805. 806
144) Cassiodor Var. Ш. 3.
,45) Paul. Diac. 1. I. c. 9.
"«) Grimm's D. G. I. 58.
"') Grimm D. Gramm. I. 58. 139. Diez Rom. Gramm.' I. 293.
,4f») Cambden Angliea etc. p. 882—883. Adelung Mithridates II. p. 147.
149) Giraldi Descript. Cambriae in Cambden Anglic, p. 882—883. Sprengel
Gesch. v. Grossbrit. S 379. Adelung's Mithrid. П. 146. Pischon's Tafeln П.
11. Kruse's Atlas, Charte zur Tat'. XIV. Lappenberg Gesch. v. Engl. Hamb.
1834. I. 122. sld. tporovn. i mapu).
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zajisté jazycich zmëna tato jest jedna z nejobyëejnëjëich. 150)
Nejen ve dvou pHbuznych jazycich souhlásky v а Ъ se vzájemnë zastupuji, np. ßouXo|A<xi a volo, ßio'w a vivo, ¡Íoefov a
vicia atd., ale i v jednom a témze, np. sebum a sevum, ferbui
a fervi atd. Tim se vysvëtluje, proc vlastni jména, z cizich
jazykûv poálá, u Ëekûv a Êimanuv tak nestejnë se písí: ëte
ее zajisté ve starych památkách Danubius a Dauuvius, Cevenna
a Cebenna (hora v Gallii), Avendo a Abendo c. Abendone,
Viducasses, BiSovxs'cici a Oü'Souxaíaioi (lid tamze), BavS^Xoi,
BavSaXâptoç, BaXapnrjpoç а 0¿av5áXoi, Oùaxtç, OùiaavSoç,
Oùùaç, Ouixtyiç atd. Není tedy divu, ze misto pûvodniho
Vindi, Vendi, anebo ëudského Wannoma (Vindûv zemë) jiá
v klassickych zridlech cteme Benedi (u Plinia), Bannoma (u
téhoz z Timaea), Banthaib u Pavla Diakona atd. 1S1), jelikoz
hrubé retni v s retnim Ъ snadnë se michá, a nëkteïi Nëmci
skutecnë az podnes Binde, Bindisch m. Winde, Windisch vyslovuji. (Srov. §. 7. ë. 12.) Podlé toho nelze pochybovati, ze
vsecky formy jména toho z pûvodniho Vinde pïïrozenë a nemicenë vyvoditi se daji.
b) Vsecky nahoïe uvedené formy jména Vindi vázeny
jsou pouze z tëch pramenû, v nichz bud v^slovnë, aneb
aspon s nejvëtsi pravdë podobností o Slovanech ïeë jest. A
vsak slovo to i jinde v památkách staré historie, со vlastni
jméno národúv, mëst, rek a hor, dosti zhusta se cte. Nalezáme zajisté národy téhoÈ jména vnë pravlasti Slovanûv
jeêtë na tïech rozdílnych místech, totizto v pûlnocni Italii na
brehu adriatském, v Gallii armorické na bïehu západniho
oceanu, a v nejdfevnëjsi dobë v Paphlagonii ЪШе Pontu
euxinského. Obyvatelé pomoïi adriatickéhoslovouEneti('Evstoî) u Herodota, Skylaxa z Caryandy, Jornanda a Pavla Diacona, Heneti ("Eve-roi) u Strabona, VeDeti (v reckych pramenech O'jsvsToi a Bsvstoî) u Polybia, Livia, Mely, Plinia, Curtía
,6n) Ôti о torn zvlàStë Grimm's D. G. I. 57—58. Schneider's Ь. G. L
227. BS. Diez Eoraan. Gramm. I. 186 sld. — U Plinia 1. IV. с. 14.
100
misto Svevi cte se vrkp. Prazském Svebi ; srov. nëm. Schwab, ces. Sváb.
151) Bennedestorp (od muí. Beneda) v liât, stïedniho véku sem nepatri.
Nevim, zdalii jméno mësta Vibantavarion (Ovißavtcaiäqiov) u Ptolemaea
v Sarmatii vysvêtlovati lze pozdéjâim nh misto v, up. Ubinedarius m. Vinedarius atd. Grimm's D. G. I. 58.
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a j., zemë jejich Venetia (Oûsvsxia) u Ptolemaea, Velleja Patercula, Flora, v Notit. dign. Imper., u Pavla Diacona atd.,
Venetiae na ïimskych nápisech, u Jornanda, Procopia atd.
Tolikéz obyvatelé Armoriku v Gallii Veneti (Oùsvstoi a OusvsTot) u Caesara, Strabona, Plinia, Ptolemaea, Diona Cassia,
na deskách Peutingerovych, a krajina jejich Venetia u Caesara.
Naposledy obyvatelé pomoïi pontického Heneti fEve-coî) u
Hornera, Livia, Strabona, Plinia (z Cornelia Nepota) a j., Ve
neti u Mely. Neurcujice ted nie o národnosti tëchto Venetuv
a domnëlé jejich se Slovany pribuznosti, o cemz nize (§. 11.)
jednáno bude, to jediné máme za vëc jistou a prûvodnou, ze
jméno jejich se jménem Slovanûv se srovnává, a 2e oboje
z jednoho korene poälo. Ve vsech jeho doteenych formách
vyskytá se ovsem jediné hláska e a souhláska t, nikde t a d,
a vsak váziti slusí, ze prameny, z nichz ono cerpáno, jsou
napospol recké a latinské (Jornandes a Pavel Diaconus, ac
rodili Nëmci, slepë následovali Kimanûv), a ze odtud o domácim jména toho vysloveni nie s jistotou zavirati nelze. Na
potvrzeni toho pïipominâme, ze pïibuzny armorickym Venetûm
národ téhoz jména, obyvajici v 4—10 stol na západnim pobïezi Waliska, v latinskych spisich ovsem slove Venedi, a
zemë jeho Venedotia, naproti tomu aie v anglosaskych a valiskych památkách Gwineth, Gwined, Guentland 152), tak ze
korenné f a d s promënou na th, t, рак predsavka g, i zde,
jako tam nahore pfi jménu Vindi, se nalezá. Dûlezitëjsi jest
rozdil forem Eneti cili Heneti a Veneti со do zvueek zacátkovyeh, kteryz ale z pïirozenosti reckého digamma (F) se vysvëtluje. Totizto 'Evstoî a rEveToi staroïecky vlastnë sloulo
Fevsxoî, misto nëhoz pozdëji psáno 'Evstoî a 'Evstoî. Kde
stari Kekové své digamma, novëjài své ' aneb ' kladli, tam
Latini, Slované a jini kmenové indoevropejského plemene nejvice v anebo w uáivaji; srov. rec. ssTcspa lat. vespera slv.
vecer, ïec. oivoç lat. vinum slv. vino, fee. olxoç lat. vicus slv.
ves, v's, ïec. eîSu lat. video slov. vidim, ïec. é'Xxu slv. vleku,
a vnitï slova ïec. vs'oç lat. novus slv. novy, rec. ¿óv lat. ovum ,
!) Srov. v^s pozn. 149;

§. 8.

Svédectví o Vindech.

187

fee. ai Mv lat. aevum, fee. vàsç lat. naves slv. návy, fee. har¡g
lat. levir slv. dever, fee. Xawç lat. laevus slv. levy atd. 153)
Totéz i ohledem na jazyk sanskritsky platí, np. sans, vidaha
lat. vidua slv..vdova atd., nejináce inëmecky, np. stnëm. aha
(aqua) slv. -ava (Morava, Sazava, Ondava, Bregava atd.). 154)
Za tou píícinou Rímané paphlagonské Henety, die svëdectvl
Pomponia Mely, jmenovali Venety. 155) Není tedy zádné pochyby, ze jméno Eneti cili Heneti se jménem Veneti, со do
slovní a kofenné pfibuznosti, jest totozné, jakoz to jiá ode
väech soudnëjsich skoumatelûv dávno za pravé uznáno jest. 156)
Ctvrty národ stejného jména se slovanskymi Vindy byli Vindelikové v Germanii. Jméno lidu tobo zni Vindelici u Horatia,
Strabona a Velleja Patercula, Vindolici i Viudulici u Strabona,
Vindelici i Vindi 157) na finiskych nápisech, Vindici ve Chron.
Eusebia, krajina рак jejich Vindelicia (OùïvSsXucia) u Ptoleтаеа a Sexta Rufa. Ve jménu tomto kofenné Vind nejeistëji se zachovalo. Mnohem vëtèi pocet jest jmen místnycb,
t. názvisk mëst, pfistavû, hor a fek, z tohoto kofene postych,
z nichz my zde pro krátkost jen nëkterà patrnëjsi pofádem krajin uvedeme. Nalezá se totiz v Hispanii : Vindius mons (то OóívStov opoç) u Ptolemaea (Vinius u Flora);
v Britanii : Venta Belgarûm a Venta Icenorum v Itiner. Anton.,
u Ptolemaea a zem. Ravenn. ; Vindobela v Not. dign. Imp.;
Vindogladia v Itin. Anton.; Bindogladia u zem. Ravenn.;
Vindolana v Not. dign. Imp. ; Vindolanda u zem Ravenn. ;
Vindomara v Itin. Anton.; Vindomis tamze; v Gallii: Ventia
u Diona Cassia ; Vindalicus fl. u Flora (zz Sulgas u Strabona) ;
Vindalum (OúívSaXov) u Strabona, Vindalium u Livia a Orosia ;
Vindana pristav u Ptolemaea; Vindausca v Notit. civit. Gall,
a Act. concil. Cabilonens. r. 650 ; Vindilis (insula Venetorum)
v Itiner. marit. (Reichard 15S) se domysli, íe i dnesni íeka
™3) Schneider's L. G. I. 197. 366.
ш) Misto v sgevnje se nèkdy Ъ; tudyz ïec. 'Ioçoç, lat. Ieter, Hister,
Istria, Histria, a nase bystr (limpidus), bystrina (torrensj, naposledy celt,
is, vis (äqual jeden a tyi kofen jest.
155} Mela I. I. e. 2. §. 6.
156j) 'Evetoç = Venetns, pravi Schneider L. G. I. 197.
,5') Katancsich Orb. ant. I. 255.
158) Reichard Thesaur. topograph. I. 144.
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Vilaine nëkdy Vindana aneb Vindilis sloula, jakoz pfistav a
ostrov u ni); Vindinum u Ptolemaea (— Suindinum v Notit.
dign. Imper.) ; Vindomagus u Ptolemaea ; Vindonissa na deskách Peutingerovych, v Itin. Anton., u Tacit., v Notit. dign.
Imp. ; Vintium u Ptolem. a na rímskych nápisech ; v Germanii,
Vindelicii, Ehsetii a krajinách pïilezicich : Venetus lacus (hofejäi Potamské jezero) u Mely a Ptolemaea; Venetae Alpes u
Zosima, Amm. Marcellina; Vindinates u Plinia; A-Vendo na
deskách Peutinger., v Itiner. Anton.; A-Vendates u Appiana,
Vendus i Vendras u Strabona, A-Bendone u Ravenn.; Vindobona na deskách Peuting., v Itin. Anton., Vindomana v Not.
dign. Imper., Vendobona i Vidobona u Aurelia Victora, Vindubona u Agathemera; Vindo (feka) u Venant. Fortun. ; Virdo
(v jinych rkp. Vindo) u Pavla Diacona atd., nepocitajic sem
pïemnohych jmen, v nichz korenné d vysuté byti se zdá, jako
Venna, Vennonae, Vinovia, Vennones, Vinnones atd. Napoeledy i v samé Asii, v krajinë pïed Gangesem, vyskytá se
nám ïeka Vinda c. Venda (Вт^8<х), a znamenité souhofi Vindius mons (то Oik'vôwv Spoç) u Ptolemaea 159), jmenované jestë
azpodnes Vindhya, jakz Wilson, anebo Windhia, jakzKlaproth
jméno to píáe. V tëchto jmeních pùvodni forma Vindi pïilis
zhusta v celé své pîesnotë se vyskytá; a vsak i Vendobona misto
Vindobona se cte, a misto Vindogladia i A-Vendone namitá se
u zemëpisce Eavenského Bindogladia i A-Bendone (srov. nahore Venedi— Benedi, Windisch^Bindisch). Z uvedenych az
posavad prikladûy dosti patrné jest, ze slovo Vindi, Vendi,
nejen v tëch krajinách se vyskytá, о nichz, ze od Slovanûv
obydleny byly, jistotnë vi se, ale i ve mnohych jinych via
stech kmenûv plemene indoevropejského. Jakoz tedy к urëeni
pravého smyslu jinych koïenûv jazyka slovanského porovnání
jich s pïibuzn^mi slovy, v ostatnich jazycich indoevropejského
plemene se nacházejicimi, pfipoustíno byvá, takf ono i zde
pïi tomto vlastním jménu sluànym právem prûchod miti musí,
bez ohledu na kmenovou pïibuznost samych národuv, jménem
timto vyznacenych, kteráz ováem na jinych podstatnëjsich dûvodech zakládati se musí, nikoli na pouhé souzvucnosti jmen.
»") Ptolem. 1. УП. c. 1.
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с) Porovnavse rozlicné formy jména Vindûv mezi sebou, nebudeme dlouho na rozpacich, máme-li povëstné jméno Vandalûv
к jednomu a témuz slovnímu kofenu pïiëisti cili nie? Dvojí
ovsem z ohledu jména toho mezi ucenymi panuje domnëni:
nebof jedni, majíce za to, zeby Vandalové národ byli kmene
slovanského, i jméno jejich za totozné se jménem Vendûv pokládaji, jini naproti tomu oboji tu pïibuznost naprosto zapírají. I zdef opët, nezli se na nëcem ustavíme, jména toho
formy dfíve nâlezitë ohlédati sluëi. Cte se zajisté Vindili a
Plinia (podlé obecného eteni), Vandili (BavoníXoi, BávSiXoi) v
nëkterych rukopisich Plinia, u Diona Cassia, Flavia Vopisca,
v Notit. dign. Imper., Vandilici v Chifflerovë rukopi su. Plinia,
Vandalii u Tacita, Vandali (OúavoáXoi) u Julia Capit., Eutrop.,
Dexippa, Diona Cass., Zosim., Jornand., Procop., Prospera
Aquit., Idatia, Vanduli na deskách Pentingerovych, Vendil v památkách staroislandskych 160), Wendlaleod, Wendelsae, Wentilseo (mare Vandalicum?) u Othera a Alfreda 161), Vinili, Vinuli u Pavía Diacona (omylem o Langobardich) atd. Z porovnáni tëchto forem s formami jména Vindûv patrnë vysvitá,
ze jméno Vandalûv ode jména Vindûv ne tak korenem, jako
radëji skoncenim se liäi ; v obojim zajisté tytéz rozdíly VindVend- Vand- a Vin- panují. Vëdomof рак jest, ze koncové
slohy -il, -ul ve staronëmeckém jazyku jsou formy zdrobnëlé,
obycejnë sice vdobrém smyslu a pëâtënë, nëkdy ale i s pïihanou uzívané; srov. got. jména Vulfs, Atta, Tôta a Vulfila,
Attila, Tôtila, Eunô a Rumilô, barn (tsxvov) a barnilô (tsxviov),
magus (Ticaç) a maguía (rcaiSapiov), stnëm. Liup, Hûn, Hilt,
Gunt a Liupilo, Hûnilo, Hildilâ, Gundilâ atd. 162) Podlé toho

,6°) Kufahl Gesch. d. Deutsch. I. 10. Ottar Wendil - Kraka, slnl 16ft
král z rodu iDglingüv. Geijer Gesch. Schwed. I. 301.
101) Srov. Wendila (fretum) u Adama Bremského, wendilmere stnëm. и
Grimma D. G. П. 508.
,62) Grimm's D. G. I. 120. IIL 666 ss. Dûmysln^ jazykozpytec rozdilu
forem Vin-ili, Vin-uli, Vand-ali, Vand-uli jen bëznë podotknul, a vëci té,
jak se nám zdá, nâlezitë nevyâetïil, zvlàâté со do pomëru i a и ve tvorícim
slohu -il, -ul. U starych cteme nejen Vistila, ale i Vistula, Visula, a ze
v nàzviska Hëruli forma jest zdrobnëlà, patrné ze staräiho jména národu
toho anebo jemu pïibuzného Hirri n Plinia. Podobné stïidàni hlásek i a и

190

Okr. 1. CL П.

Deje Slovanûv.

i neváháme. se uznati jméno Vandalûv za píibuzné jménu Vindûv, anobrz nad to z dûlezitych pïicin, kteréz dole na svém
misté pfedneseme (§. 18. с 3. 5.) domyslíme se, íe jméno
toto vlastnë od slovanskych Vendüv na némecké Svevy píeslo, V oné dávní dobë, kdyz tito do slovanské vlasti mezi
Odrou a Vislou vtrhli, a osadivse se v ni s pûvodnimi obyvately jejimi se pomiehali. Tato príbuznost jména Vindùv a
Vindilûv cili Vandalûv byla snad mezi jinym téz na pricinë, ze nejedni spisovatelé stredního vëku toto poslední
na Slovany obraceli. 163) A vsak nelpéjíce na této totoznosti
jména dvou sic jinak rozdilnych národüv, pokusíme se jiz nékolika slovy vyznamu jména Vindüv dotknouti.
d) O slovnim cili kofenném vyznamu jména Vindi, Vendi,
nemálo ovsem az posavad rozumováno, a vsak jistého jestë vzdy
nie na svëtlo vyvedeno není. Neminice se zde zanáseti opakovánim nejednéch, nékdy az zmíry nemotornych domnének
starsich, zvlásté nëmeckych dëjepiscûv a jazykozpytcüv o pojitl a vyznamu tohoto jména ie*), to jediné pripomeneme, ze
nejobycejnéji jméno to od slovce vinda, venda, vyznamenávajiciho v jazycích indoevropejsk^ch vodu, se odvodí. 165)
Nelze pïiti, ze slûvko to na prvni pohledéni jménu Vindüv
ovsem nad mira se podobá ; slove zajisté sans, und (madidum
esse, fluere), lat. unda (odkudz vías, onda, fran. onde), stnëm.
undea, unda, undja (fluctus), sfném. linde, stsas. uthia, ags.
ydh, skan. unn, stprus. unds, stslv. snad onda (soude podlé
jmen rek Ondava atd.), a zase sans, uda, udaka (aqua), fee.
ïiôop (poet. uSoç), lat. udor (udus), got. watô, stsas. watar,
ags. väter, skan. vatn, stnëm. wazar, slv. voda, litv. vandû,
lot. uhdens, cud. venna 106), dan. vand ier), naposledy celt.
nacházime i v oteené forme -ing, -ung, téz u Slovanûv -ici, -uci, np. Ulici,
Ulnci. — Nqtii jest udati pricinn zmény korenného i do a ve forme Vandali, Vanduli.
163) Dolozeni toho viz niz §. 18. с 6.
,M) Viz Kollára Eozpravy o jmenách nârodn slavského str. 219—286.
165) Jordan Orig. Slav. IV. 100. Adelungs Mithridates П. 471. 654. sa.
Koch-Slernfeld's Beiträge I. 16—17. Barth's Deutsch. Urgesch. I. 109.
Wilhelm's German. S. 87.
,66) Eozdilnë jest cudské wessi = magy. viz, celt is, wis, nèm. îs, wes,
slv. jiz, jez (Jizera, jezero) atd.
,67) Odtud nèktefi povozuji wendila (fretum), wendelsae, wendilmere,
atd., nikoli od Vandalûv.
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pry vand, vend, vond (fluvius), vin (aqua), von, vonan (fluere)
atd. A vsak porovnáme-li zevrubnëji jméno kmene s názvem
vody, shledáme jistotnë, ze oboje slovo jinymi zákony se fidi,
a ze со do grammatiekého skladu a tvaru svého stëzkem za
stejnokorenné povazovati se mûze. Mimo to jménem Vinda
ve dfevni historii nejen mësta a národy vodám pfísedíci, ale
i veliké vysoké hory vyznacené nalezáme, jmenovitë horu
Vindius a Vindhya y Hispanii a Indii. Panující tedy obecnë
domnënka, te<ï nejnovëji Hallingem opakovaná, zeby slovo
Vindi, Venedi bylo pouze zemëpisné a nikoli Slovany, nybrá
vùbec kterékoli pomoïany vyznamenávalo, v rozsudném jazykozpytu zadného pevného základn nemá. Nëkdy jsem se domnival, zeby jméno Vindi se jménem Hindûv ëili Indûv 168)
mohlo spojeni míti ,69) ; a vsak i tato, sic jinak nenepodobná
domnënka ve mluvozpytu dostatecné podpory nemá, protoze
pravidelná promena sans, h v lat., nëm. a slv. jestif z a s,
np. sans, hima (nix, odkudá Imaus mons — nivosus Plin.
VI. 17, 64, Himalaja ~ nivis domus, Himavat — Emodus — nive praeditus), fee. iióv sans, hômanta (hiems), ïec.
X£i[j.wv, ffiî[t.a, lat. hiems, pers. sime-stan, afg. zumy, oset.
simej, slv. zima, litv. ziema, lot. seema ; sans, hrid (cor), fee.
хтр, xsap, xapSía, lat. cor (cord-is), arm. sird, got. hairto,
slv. srdee, litv. szirdis atd.; ackoliv i nëkteré pfiklady, kde
sans, h v jinych jazycích v retni v se mëni, se vyskytaji,
np. sans, vidaha, lat. vidua, slv. vdova atd. Podlé toho neváhám se vyznati, áe ve kritickém slovozpytu niceho nenalezám, coby к neomylnému vylozeni prvotniho vyznamu jména
Vindûv platnë poslouziti mohlo; procèz i ode dalâiho predmëtu toho vysetfování upoustím, a rád celé té vëci budoueim
skoumatelûm zûstavuji.

16e) Jméno Hindûv slove sans. Hindu, pers. Hind plur. Hunud, iec.
¿ 'Ivààç, 'Ivâcxoç, 'Ivóixi¡ lat. Indus, Indi, India, hebr. Hondu, arab. Hind,
aethiop. Hendu.
I69) Abk. d. Slav. S. 201.

192

Okr. I. Gl. II. Déje Slooanùv.

§. 9. Nejstarsi svedectví o Srbech.
1. Píííiny nehojnych zpráv o Srbech.
Az posavad jsme se tou zásadou rídili, ze vsecko to, со
ve starych nepodezrelych pramenech o Venedech cili Vinideeh se nachází, prinálezi к historii prakmene slovanského a
stanoví základni cástku jeho starozitností ; za kterouzto pfícinou
jsme vsecka sem patïici svëdectvi nahoïe со nejpilnëji dohromady sebrali, a pokud bud mozné, bud zapotïebné uznáno bylo,
vysvëtlili. A váak ztoho, со jsme nahoïe (§. 7.) о pomëra a platnosti názvü Vendové a Srbové sííeji vylozili, jiá nám povëdomo
jest, ze první z tëchto dvou jmen u samych Slovanûv, pokud
toho sledy v historii a národnim podáni nalezáme, nebëzné,
jim jediné od národuv kmene nëmeckého, celtického, litevského a cudského bylo pfikládáno. Domácí zajisté a prastaré jméno Slovanûv budto vsechnëch, bud aspon vëtsiho poeta
národúv kmen ten skládajicích , bylo, jakz jsme v^s dokázali (§. 7. с. 15— 18.), Srbi, Srbové. Za kterouz pricinou, chtëjicim pocátky pranárodu slovanského nálezite a vsestrannë vyskoumati, potrebi projiti vsecky prameny nejdïevnëjsi historie Evropy, a bedlivë ohledati, zdali v nich nëjaké zminky a památky o pfedeich nasich Srbech, pod timto
jejich vlastnim a domácim jménem, se nezachovaly. Obojiho
zajisté druhu svëdectvi vztahuji se к jednomu a témuz národu, pràvë tak, jakoz váecky ty rozmanité zprávy u starych
spisovatelüv o Celtech a Gallích, anebo o Teutonech a Germanech jen jednoho kmene se tykají. Teprva kdyz obojí
tyto zprávy porovnánya v jeden celek slouceny budou, naditi
se lze, ze mnohé, sic jinak zatemnëlé strany starozitností
nasich dokonaleji se vysvëtli. Zde vsak prede vsím s bolesti narikati musíme, ze na nestësti а к nenabyté ztráté staré
historie nasi, pràvë pod timto vlastnim a domácim pranárodüv
slovanskych jménem nad míru málo zpráv nám v celém torn
oboru historickych pramenûv staré Evropy, az do vëku Jornandova a Prokopiova [552], zachováno jestif. Pííóiny tohoto
pïezalostného nedostatku jsou rozlicné a nenesnadné к nale
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zeni. Národy slovanské, jakz z toho, со jsme o Vemiech povëdëli, s jistotou vime, v dobë historieky známé, kterásí pro
nasi Evropu teprva s Herodotem [456 pf. Kr.] se poéíná, obyvaly v severnich krajinách Evropy, jinym vzdëlanëjsim
národúm na jihu, jmenovitë Ëekùm a Ëimanûm, témëf nedostupnych a tudyz i docela neznámych. Od bfehûv moïe cerného byli oddáleni a hlaubëji do hornich krajin vytlaëeni
nejprvé, a sice jiz v 6tém a 5tém stol. pï. Kr., od Skythûv,
potom, v 3tim a 2hém stol. pf. Kr., od Sarmatûv, naposledy,
v 2hém a Stirn stol. po Kr., od Gothûv, kterymzto trem cizim, druhdy bojovnym a násilnym národúm i veliká ëàsf lidu slovanského v tychze stranách ve sluíebnost podrobena
byla. S teto tedy strany stafí spisovatelé recti a fimsti zádné dûkladné známosti o kmenu srbském nabyti nemohli;
nybrz pisíce o národech té cástky Evropy väecky tamnejsí
kmeny, bucT pro neumëlost, bud pro pohodlnost, pod povsechnymi jmény nejprvé Skythûv, potom Sarmatûv, potom obojich tëchto zahrnovali, üádného rozdílu mezi panujicimi cizinci
a podmanënymi domorodci necinice. Na jihu Srbové obmezeni byli Tatrami. S této tedy strany jestë mnohem të^ëf
bylo spojeni s Ëeky a Laüny, neboï vime, ze jakoz feky a
moïe národy viíi a spojují, tak hory je rozlucuji a osamocuji. " Pobfeáí mofe baltického, aspoü polednëjéi, kdeí se
jantár sbirá, Srbové nepochybnë jiá v 4tém stol. pf. Kr. postoupili Gothûm, národu germanskému ; v hofejái рак jeho polovici od nepamëti sedëly národy kmene litevského, a dale
к severa zûstatky velikého kmene cudského cili finského.
S této tedy strany ani Ëekové, ani pozdëji Ëimané zádué
známosti o Srbech neprostîednë z ûst samého tohoto lidu na
byti nemohli, nybrí cokoli o nich zaslechli, to väe pfejali od
Nëmcûv, u niché Srbové slouli Vindové ; ргоёей väecky ty ve
spisech jejich dochované staré zprávy jen o Vindech znëji, o
Srbech рак témëf áádné zminky v nich neni. Mimo to Sr
bové, jaká nejen z Prokopiova a Mauriciova svédectví, n^brz" i
z nejstarsi historie ruské, polské a ceské s jistotou zavirati
múáeme, od nepamëti zili pod národni vládou, podëleni jsouce
na veliké mnoístvi svobodnych obcí; proèez" i к vife podobné
Safafík, Slov. Starozitnosti. Г.
13
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jest, ze mëli-li kdy, jakz se pïipustiti musi, obecné celému kmenu
jméno, predce toto v hustém uzíváni nebylo, jsouc mistnymi
jmény jednotlivych národüv a obci ponëkud obmezeno a jakoby zatemnëno. Ze tato jména jednotnych nàrodûv a vëtvf
kmene slovanského pûvodem svym do nejhlubsi starodávnosti
sahaji, toho mnohé dûkazy dole na svém misté pïivedeme.
Sama povaha a zpüsob mravfiv i zivobytí národüv kmene
srbského byly pïiëinou, ze teprva pozdëji a ménë, nezli ostatní národové severní, t. Skythové, Sarmati a Némci, jinym
vzdëlanëjsim národüm na jihu ve známost vesli. Národové
zajisté tito byli tisí, krotci, к vyboji nenáchylni, obirající se ve
své vlasti vétsím dilein rolnictvím a hospodárstim : jen potfeba
vlastni obrany vynutila na nich tytyz podivnou muznost a
udatnost, a jen nákazcivé pïiklady jejich potlacitelûv, Skythûv,
Sarmatûv a Nëmcûv, porusovaly a zprzuovaly ponëkud jejich
ciste, lahodné mravy. Takovyto národ, obirající se umënim
pokoje ve vlasti své, po nájezdich a nápadich cizich zemi, popodmanëni a vyhubení okolních národüv nebazici, stranué a
nevdëcné historii vera málo priciny к roztrubování svébo
jména zavdává. Naposledy i toho váziti slusí, ze jen nëkteré
zemëpisné a dëjepravné spisy starych Ëekûv a Kímauüv az na
tyto nase easy doäly, a ze vëtsi cástka jich zahynula, tak ze
vzdy dobïe mozné, ba nad miru podobné jest, ze se zahynutim tëch tolikych spisuv i mnohé památky a zprávy o kmenn
srbském pro nás na vëky zahynuly. Öemuz nenesnadnë vira
pridáme, pomnime-li na to, со Prokop o vseobecném uzivání
prastarého jména Sporûv, t. Srbüv, u Slovanûv a Antû ve
svém dëjepisu poznamenal.
2. Svëdectvi Pliniovo a Ptolemaeovo.
A vsak, netekou-li trebas v této dobë, ve kteréz nyni zpytováni nase se zavírá, prastarému jménu Srbûv tak bohati
pramenové, jako jménu Vindûv; máme predce na to dvojí
vyslovné a podstatné svëdectvi, ze jméno toto ve své pïesné
formé jiz v onom dávnim casu, nëkolika stoletimi pïed Jornandem a Prokopiem, skuteenë i uziváno' i jin^m národüm
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známo bylo. Svëdectvi toto nalezá se u slovutnych spisovatelilv Plinia Ëimana [79 po Kr.] a Ptolemaea Ёека [ок. 175.].
Plinius, vycítaje národy obyvající v krajinách nad zátokon
Maeotickou, mluví v tato slova: „Od ouziny Cimmerické dále
bydlejí Maeoticti, Vali, Serbi, Arrechi, Zingi, Psesii". l) Podobhëz Ptolemaeus v popsání Sarmatie asiacké mezi jinymi
pfipominá i tyto národy : „Mezi Ceraunickymi horami a fekou
Rha obyvaji Orinaei i Vali i Serbi". 2) V rukopisich Ptolemaea
cte se ponejvíce Serbi, rídceji Sirbi, kteráíto nejistota v püvodním vysloveni jména toho u Slovanûv svûj základ rná.
£e zde na vykázání sídel a pravého poloáení tëchto nejstarsích Srbûv, o nichz v historii zminka, nejvíce zálezl, to
kazdy nahllzí: a vsak zrovna to jest záhadka az posud nerozfesená a züstane jí nepochybnë i po easy budouci. К dokonalémn zajisté rozhodnutí jejímu ani Plinius ani Ptolemaeus
nám dostatecného svëtla nepodává, nad to рак jeden druhému zjevnë odporuje. Plinius, pocínaje u Bosporu Cimmerského, t. u podnesniho prülivu Kercenského, místí své Maeoty,
Valy, Serby, Arrechy, Zingi, Psesiy na pobrezí Maeotu cili
more azovského, postoupaje, jak se zdá, к severa, nebo odtud
ku Tanaitûm prechází. Na jiném váak miste ;|) i sám osazuje
Valy podál odtud na stranë vychodni, " v severovychodních
odno^ech Kaukasu, blíze tak íceené soutësky kaukaské (portae Caucasiae). Ptolemaeus рак vsecky dotcené národy,
Orinaey, Valy i Serby, klade do tëchto vychodních koncin,
mezi hory ceraunské a Volhu, tudy do pobrezí chvaliského.
Ceraunskymi zajisté horami u starych zemëpiscûv slouly severovychodni odnoze Kaukasu, к rece Tereku se táhnoucí, o
jejicM vsak smëru a polození oui veskrze mylné ponëti mëli,
vydávajíce je jindy za poledni vystfelky Kaukasu, jindy za
severni, vybihajicí az ku pohorí Ripejskému. 4) Podlé Plinia
tedy nálezeloby Srbûm vykázati misto na bïehu Maeotu ne') Plin. H. N. I VI. c. 7. §. 19. A Cimmerio accolunt Maeotici, Vali,
Serbi, Arrechi, Zingi, Psesii.
2) Ptol. 1. V. C. 9. MíTaft) de tñv Keçavviow (ç&tav xai tov Ра ягоХацоу 'Oçivuïoi nal OváXot xai 2i^ßoi (al. Siqßot)*
3) Plin. H. N. 1. VI. c. 11.
«) Mela I. 19. Slrabo XI. p. 501. 503. Plin. VI. 9. 10.
13*
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daleko ousti Donu, podlé Ptolemaea naproti tomu na bfehu
more chvaliského, mezi Kaukasem a Volhou. Йе ohledem
na pravé polozeni narodû v zemích tak málo známych, jakéz
tehdáz krajiny na Donu a Volze byly, ani na Plinia, ani na
Ptolemaea bezpeônë spoléhati se nelze, znatelé dfevniho zemëpisu dobfe vëdi. 5) Oba tito slavní spisovatelé, cerpajíce
z tisícerych rukopisûv a míchajíce zprávy zastaralé s novëjéími, nakupili v Sarmatii a Skythii hromady národnich jmen
dïevnich i mladych, pïesnych i porusenycb, jednomu kazdému
z nich misto a obydlí podlé zdání svého, ba casto na zdarbûh
nikoli podlé düvodné známosti o jeho polozeni, vykazujice. 6)
Pri torn takovém zmateëném vypisování a skupeni pouhych
jmen jestlize u Plinia a Ptolemaea sidla nëkterého severního
národu z pravého mista o sto nebo dvë stë mil dále posunuta
a jinam pfenesena jsou, to vzdy za malické pomylení pokládati se musí. 7) Nevëedni zemëpisné a dëjepisné vëdomosti,
nad to рак obrovská síla a vytrvalost potrebny к tomu, aby
ta skythickosarmatská smësice tëchto dvou spisovatelüv nabyla svëtla a ladu, jehoz jí posavad se nedostává. Co do
Srbûv, snásim se s Pliniem, osazujícím je blize Donu, nezli
more chvaliského a Kaukasu. Mám рак na to tyto zvlááté
dûvody. Pïede vsim starëi zpráva zdá se byti sama v sobé
jak pramene tak i pravdy blizsi. Potomnë i jiná, oväem
pozdëjsi svëdectvi, sem, nikoli na vychod, vedou. Památka
Orinaeûv, jakz za to mám, zachovala se v mëstë Ornë, nedaleko ousti Donu, о пёшй Plan Carpin к 1. 1239 zanimavé
zprávy podává a kroniky ruské к 1. 1346 i 1395 téz zminku
cini. 8) Nedaleko odtud, tam kdei Volha po svém zblizeni
6) Pravdiv^- a veeho uváíeni hodn^ jest úsndek Lelewelûv o kompilaci
Pliniovë Bad. w geogr str. 145—147, 386 sld., a Ptolemaeovë tamïe str.
168—169, 437-440, 473—474. Srov. Mannen Nord. d. Erde str. 347. 356.
e) I zde platl to, со Lehrberg jinde dokládá : Man hatte von wirklich
vorhandenen Dingen gehört, aber man dachte sich die Lage derselben nach
' einer unrichtigen Vorstellangsart Untersuch, str. 202.
^ Во, pravi Lelewel, ze со w jakiej jest u Pliniusza opisane krajinie,
nie idze za tém, aby to do niej konieeznie nalezyc miato.'Bad. w geogr.
str. 147.
") Sof. Wremen. I. 328. 407. U Plan Carpina Orna, v ruskych letopisech Ornaë, podlé Karamzina bud Tana, nyni Azov, anebo Achas. 1st. ross.
gos. IV. B. 4.
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se к Donu najednou к vychodu se ohybuje, vyskytá se ïeka
Sarpa, pramenicl se blizko jezera Rusûm Bëloje, Tatarûm
Cagan feceného, odtud рак podlé hor Irgeni jmenovanych 9)
upfimo к severu se vinouci a bliie Sarepty do Volhy vpadajici, kterézto feky jméno na Srby upomíaati se vidi. Osada-li
nëjakà, teprva v tom vëku, snad pûsobenim Sarmatûv, tam
zalozená, tito Srbové byli 10), ëili snad vychodní odnoie a
takoïka pobocni vystfelek velikého kmene Srbûv, sahajícího
pfes celou tehdejái Sarmatii evropejskou az к rece Donu, kdo
to nyni rozhodnouti rnûie ? Prokop zajisté, jaki to nahofe od
nâs pripomenuto, nedaleko tëchto Srbû, v okoli a podkraji
Donu, umëôfuje své Bnesëislné národy Antûv." Mozné tedy,
ba tuze к vire podobné jest, ze tito slovanétí Antové ji2 tobo
casu, t. v lním a 2hém stol. po Er., nëkterymi vëtvemi a
vystíelky svymi ai к ïece Sarpë (Srbë ?) sabali, jejiito oustt
neni vice nez 10 mil od ohbi Donu vzdalené. Nicménë váak
pfijimajíce toto vykázání sidel Pliniovych a Ptolemaeovych
Srbû za podobné, nepfime se, ze vëc ta vzdy jeáté väi pochybnosti prázna neni, jeâto, jak ïeëeno, dotëeni spisovatelé
jméno Srbûv, nálezité národu tebdáz snad daleko odtud,
v podkraji hofejsiho Donú a dále ua západ, bydUcimu, jen mani
a omylem sem postaviti mobli. Jméno jest ëisté, pïesné;bytováni národu Srbû v tehdejëi Sarmatii pravdivé a ekutecné :
о vymezenl sidel jejich podlé Plinia a Ptolemaea daremná
bádka. A totof jsou hle ti Srbové, od nichz nëktefi skoumatelé starozitnosti, a mezi nimi ná§ zaslouiity Dobrovsky, v§ecky potomni Slovany odvoditi chtëli, kterézto domnëni jakby
jalové bylo a proti váem historickym vypadkûm o starobyloeti velikého kmene Slovanû v Evropë célelo, podlé vseho
tobo, coi jsme ai posavad о pfedmëtu tom, jmenovitë o národnosti zatatransk^ch Vendûv z pïesnych pramenûv pïednesli, a v dalëim bëhu naseho dila jeâtë ouplnëji rozvineme.
sirokou feëi dokazovati netïeba.
») Velmi podobné jest, îe horami, jeï etaïi Hippici a Ceraunii montes
jmentiji, vlastnë tyto obvJSnosti minèny json.
,0) Zavedenl pfemoieného národn do vlasti pjmujiciho bylo ve starych
ëaefcb velmi obyëejné. Známéí jest ssavedenf Zidüv do Medie a Persie,
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3. Svëdeetvi Prokopiovo.
Dlouhy cas pozûstalé prameny historie dïevni Evropy
jména Srbûv nám neposkytují; teprva v polovici 6ho stol.
byzantinsky dëjepisec Prokop к nemalému podiveni, ale i
к nemalému zarmoucení naêemu podává nám porouchané slovo
Spori misto pûvodniho jména SrbÛY, s tim dolozenim, zef
starozitny tentó název nëkdy vsem národüm kmene slovanského obecny byl. „Pfed tim pry i jméno Slované a Antové
jedno mëli; oboje zajisté za starodávna (то rcaXaiôv) jmenovali Spory (Srcopouç)." 11) Odvolávajice se na to, со jsme
nahofe (§. 7. 6. 15— 17.) к dokázáni toho, ze na misté pokazeného slova Spori rozumëti dluzno Srbi, povëdëli, pïestâváme zde ode vsech jinych úvab, к cemuz sic jinak svëdectvi
tak dûlezité nejednu pïiemu zavdává. Zde jediné к tomu zretel svûj obrátime, íe Prokop, pftpominaje to jméno Srbûv,
sám je vyslovnë vydává pfede vsim za starozitné, potom za
váeobecné. Svëdectvi tedy Prokopiovo, budiz ono odkudkoli
vázené, vsim právem pfínálezí ke staráí temné dobë starozitností slovanskych; protoz od nás zde v fadë nejstarsich
podáni a zpráv polozeno jest. Pravdivosti vyrceni Prokópiova
a starobylosti tohoto jména, tudyz i presnosti pramenûv,
z nichz ono vázeno, potvrzují pïede váim Plinius a Ptolemaeus,
spisovatelé od Prokopia onen o pët set, tentó o ëtyfi sta let
starsí, ktefíz nám je v pûvodni a cisté formé zachovali. Nasvëdcuje této starobylosti i sám zatemnëly jeho v^znam, dñkazem jsa toho, zef ono pûvodem a vznikem svym daleko
píes konéiny známé historie jazyka a národu naäeho sahá.
Naposledy i samo rozsirení jeho a nëkdejài vëeobecné uziváni u kmene tak lidnatého, na tolikeré národy podëleného,
Paeonüv od l)aiia Hystaspa skrze Megabyza do Asie atd. I Sarmati byli
ode Skythñv na Don pfesfdleni, jakz v §. 16. 6. 2. vylozíme. Ovsem krajina ta na rece Sarpë nyní poustka jest a step, leda koêovnikûm za obydli
slouzlci, a vsak uüeny obyvatel toho okoli, H. A. Zwick v Sareptë, s dobrym dûvodem pravi, 2e poustky a stepy ty v pradávnfeh caslch mnohem
byly vodnatëjsi, tncnëjéf, ourodnêjsi a tudyz i obydlenéjsí. Dorpater Jahrb.
1835. Bd. V. str. 273—296.
11 ) Procop. Bell. Goth. 1. Ш. с 14. p. 498. ed. P. Stritter Memor.
pop. U. 29.
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ponëkud toho doliëuje, zef ono musilo byti pûvodni a prastaré, anfby se tak zakoïeniti, a i u tëch dnes со do sidel,
náreci a mravûv nejvzdâlenëjàich odvëtvi udrzeti bylo nemoblo. Co do vëeobecnosti toho jména, vypovëcT Prokopiova tolikéz V pozdëjsicb casich znamenitého potvrzeni dochází. Ale
ponëvadz о torn vys na svém mistë (§. 7. 6. 17) jtó od nás
obsirnë jednáno, a svêdectvi v tomto ohledu pfivedená die
èasu vlastnë do pozdëjëiho okresu patíi, naschvál zde od jejich mistnëjsiho rozebráni se zdrzujeme. Kdyby nám závistivy cas pisemného toho pramene byl neshltil, z kterého
Prokop svou zprávu o jménu Srbû vázil, jakoz se domyslime,
2e kromë oustního podání Slovanûv i takovéto prameny pied
rukama mël, jisté jest, zeby dfevni historie nase v tomto ohle
du, t. со do nàrodûv pod jménem Srbûv, nebyla tak chudá
a nuzná, jakovou ji nyni spatfujeme. Takto nám vzácná ta
zpráva Prokopiova pfedce vzdy к tomu slouzi, abychom, pïesvëdcivâe se o starobylosti Slovanil v Evropë a vzájemnosti
jmen Vindi a Srbi, ostatky dievnich svêdectvi o pfedcích nasich snáze do hromady sebrati a к obecnému uziváni pohodlnëji v soustavny celek spoïàdati mohli.
4. Svêdectvi Vibia Sequestra.
К doplnéni a dojistëni nahoïe uvedenych svêdectvi nálezi zde jestë pïedloziti jedno, pocházejici od spisovatele, jeЬой vëku sice zevrub urciti nelze, kteryz aie nejpodobnëji
za sonvëkého Joraandovi a Prokopiovi jmin .b^ti mûze, ac nebyl-li obou tëchto starsi. Spisovatel tento jest Vibius Sequester,
pûvodce skrovného sice, a väak pro nëkteré v nëm zavrené
nové zprávy vzdy zanimavého popisu ïek a pramenûv ode die
vnich bàsnikûv pïipominan^ch. Druhdy spis tento za plod
z konce 4ho stol. pokládán byl ; novëjài vsak ne bez podstatnych dûvodûv za to maji, ze teprvé po pádu ïimského cisarstvi na západu, a sice nejpodobnëji v bëhu 6ho stol., shotoven
jest. V tomto tedy spisu cteme mezi jinym následujici zprávu :
„Albis, feka v Germanii, dëli Svevy od Srbûv (v rkp. a Ser
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vitiis, Cervetiis) a pohtízuje se do oceanu". ,a) Bedlivéjái skoiimání tohoto, ovSem kratického, lee ohledem na slovanskou
historii pfedûlezitého svëdectvi к dokonalému nás vede píesvëdceni, áe slovem Servitii (Cervetii) nizádn^ jiny národ, neí
Srbové zalabàti, minën neni. Nejnovëjsi vydavatel Sequestrova
spisu, Ob'erlin, nevyrozumëv jménu Cervetii, kteréz nejen ve
vsech dosavadnlch vydaních se ëetlo, ale i ve váech podnes
erovnan^ch rukopisích tak psáno se nalezá, zmënil je vàeteërië
a pouze z domyslu v Cherusci, ale dozajista nedûvodnë. Nebot
pfednë jednohlasná srovnalost váech starsích vydání a rukopisûv vâeliké svévolné pïejinaëeni toho slova, bez podstatnycn
základüv, jichz v nynëjèi pfiëinè naskrze nestává, dokonce
zamezuje. Potom, af jiz na ten cas nie nedim о torn, íe
jméno Cheruskûv, ode spisovatelû lho a 2ho etol., аб dosti
pofidku, pfipomínané, v této pozdëjsi dobë nikde se nehlásá,
anobrá, jak se zdá, docela ze zvyku vyálo, polozeni obou
nàrodûv, Svevûv i Cheruskûv, opravë Oberlinovë naprosto se
pïici. Oba zajisté, t. potomkové Cheruskûv i Svevové, té
doby, v niz spis tentó povstal, ob^vali na levé stranë Labe,
a tudyz nemohli touto ïekou na rûzno dëleni byti. Cheruskové od prvopocátku byli obyvatelé levého nadbfezí Labe,
na vychod Hessûv v okolí Harcä, odtud jiinë mezi Werroa
a Salou, a mozné íe i dále odtud na vychod a severovychod
az к Labi. Svevûv ëàstka ve prastaré dobë, aspon podlé
Tacitova roztïidëni Nëmcûv, pfiëitajlce Burgundy, Gothy,
Vandaly a jiné mezi hoïejsim Labem a baltickym mofem
sidlici vëtve ke Svevûm, ovsem po pravé strânë íeky Labe
rozlozena byla : a vsak po vystëhovâni se Gothûv, Burgundûv,
Vandalûv a j. z dotëenych krajin, coz jiz ve 2 — 4tém etol.
po Kr. se zbëhlo, jméno Svevûv zûstalo jedinéNëmcûm mezi
Labem a Alpami bytujícím, t. Durinkûm, Bavorûm, Alamannûm.

") „Albis Germanise Suevos a Cervetiis (al. cod. Servitíis) dividit :
mergitur in oceanura. Vibius Sequester De fluni., font, lacub., gent. etc."
s. v. Albis. — Viz pïilohy 6. VIII. Zbëzné a pïllià povrcbnf zpomennti о
tomto svëdectvi jest n Antona, Dobrovského a Engela. Viz Anton's Vers üb.
d. alten Slawen П. Ш—112. Engel Gesch. v. Serb. 160. 157. (kdeí i slova
Dobrovského).
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Posledni nepatrná hrstka Sveväv, snad od Srbû vypuzena,
píenesla se z krajin zalabskych do Anhaltska v éas tazeni
Langobardûv a Sasicûv do Italie [568]. 13) Vibius Sequester,
pisicí ve Vlaiích anebo v Gallii, mini jistotnë dva veliké,
známé národy svého véku po obou protivnych stranách Labe
rozlozené, a jmenuje pfirozenym bëhem nejprvé Svevy, jakozto jeho blizsí, рак Srby, jako vzdálenéjsí. Ohledem
na pravopis tobo jména (Servitii, Cervetii) dosti budiá zde
podotknouti , ie jsa pravidlûm psáni stïedniho véku naskrze
pïimëïeny, die nichz od latine píáicích v cizich jmenich b do
и, им, w, se mënilo (np. Walgari m. Bulgari, Zeriuani ra. Serbiani
atd.), а с misto s i z psávalo (np. Cieruisti m. Srbisté, Cilensii
m. Silensii — Slezáci, Pruci, Pracia m. Prusi, Prusia atd.), nie
nemá do sebe nesrozumitelného a podezfelého. 14) Podlé toho
neváháme se svëdectvi toto rozumëti na Srby, na konci 5ho
etol. ve krajinách od Nëmcû vypráznénych mezi Odrou a
Labem osedlé, a v potomnich casích rozliënymi cásteénymi
jmény, jako Luzicanûv, Milcanûv, Hlomaëûv, Stodoranûv,
Ëiticûv, Suselcûv atd., vyznacené. Mámef рак za to, íe
v této díevní dobë jména Srbûv o vsech Slovanech némeckych
ouhrnkera, tedy i o Luticích a Bodricich uziváno, к éemuí nás
mimo jiné vede spoleéné pojiti váech téchto vétvi a národkùv z krajiny od Konstantiua Porphyrogennety Béioserbií, od
pûvodce zápiskúv Mnichovskych рак Serviany nazyvané I5),
jakí to na svém misté (§. 43. 44.) prostrannéji vylozíme. ie)
Zdalii na deskách Peutingerovycb slovem Crhepstini, postavenym nejsevernëji v Némcích mezi jmeny staronémeckych
národüv (Chauci, Chamavi, Varini atd.), Srbsti, t. Srbové, éili
jiny néktery národsemini, neosmëlujise rozboduouti. Nékterí
,э) Wilichind in Meibom. Script, rer. Germ. I. 634 Riedel Mark Bran
denburg II. S. 3—4. Gaupp Das Gesetz der Thüringer S. 34—35.
") MistnëjSf té vëci vysvëtlenl nfze, na díle v c. 5. tohoha §., na dile
?e pHloze & TUL
") „Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Selavorum exortae sint et originem, sient affirmant, dncant." VizPfilohy 6. XIX.
") Kruse na mapë dïevnl Germanie polozil jméno Cervetii asi tarn,
kde pozdèji kraj Srbiâtë (Ciervisti) se pHpomlná, t. blfz mësta Zerbat(Srbiitë), aie po levé stranë Labe !
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to uznávají za zkaíené jméno Cherusci. Litery slovo to skládajici jsou psány jednou rukou a cemidlem, naproti tomu jména
ostatnich nàrodûv rumëlkou, a pocházeji, jak se zdá, od samého pïepisovace rukopisu Vídenského. 17) Rukopis tentó
z 13ho stol. (1265?) opsán jest snad z originálu v první ctvrti
öho stol. shotoveného, ve kterénrá takovy pïipisek ovsem jiz
nalezati se mohl. Nebo siïeni se Srbûv près Odru do Nëmec
do nëco starsi pïipadà doby, nezli posavad vûbec za pravé
pokládáno, t. pïi nejmenáim do zacátku 5ho stoleti, ac ne-li
do konce 4ho. A vëak, jakz feceno, na zkazeném tom slûvku
mnoho sobë zde nezakládáme.
5. Púvod a v^znam jména Srb.
Pïedlozivse vynos historického klasobraní o Srbech, к závërce zde nëcoopûvoduavyznamujména tohoto podotkneme.
Jakoz mezi nejstarsi, tak rovnëz i mezi nejzatmëlejsi národní
jména prinâleïi bez odporu jméno Srb, o jehoz vysvëtleni
nejedni spisovatelé, poënuc od eis. Konstantina Porphyrogennety a biskupa Salomona cili radëji jeho pomocnikûv az do
tëchto nasich casûv, se pokusili. 1S) Nejucenëjài a spolu nejstfizlivëjsimezi posavadnimi nasimi jazykozpytci, Dobrovsky, uprimnë vyznal, 2e vyznamu jména Srb, po vsemozném pretfibeni
a porovnáni nárecí slovanskych, nikteraká domakati se nemohl. 19) Nam se pied nëkterym casem zdâlo, zeby jméno
toto pocházelo ode slovniho koïene znamenajiciho vodu, к cemuz ponëknd i sám Dobrovsky se chylil 20), jednak proto,
ponëvadz jméno toto poïâd vedlé ciziho pretlumoëeni Vinde
bëzi, kteréz obycejnë (ovSem mylnë) od vody odvozováno
byvá, jednak ze nëkoliko rek a u vody poloáenych mëste") Na vytisku desk Peutingerovych od university Budinské vydaném
slovo toto, со do barvy a zpûsoby liter, neni vèrnë vyobrazeno. Podlé Kopitara, nahlediiho do originálu Videnského, litery sklàdajici slovo CKHEPSTINI
jsou vSecky cerné. — Ostatne srov. Katancsich Orb. ant. I. 196 Mannert
German. S. 213. Gaupp Gesetz d. Thüringer S. 79.
18) Vyklady staräich viz v Kollárovych Eozpr. p. 180—184, kdeï i
vlastnl domnënka spisovatelova Sire vylozená císti se mûze, str. 137—180.
,0) Dobrovsky Inst. 1 Slav. p. 154.
î0) Engel's Gesch. v. Serb. p. 156. „Srb — eine niedrige sumpfige Ge
gend." Dobr.
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сек i vesnic téhoz jména se nacházi, jednak a naposledy, ze
koïen srb a zrb v nëkterych, zvlàôtë vychodnich jazycích
skutecnë tok vody vyznamenává. 2l) A vsak po opëtovaném
a pilnejáim pïedmëtu toho vyskoumáni domnënku tuto, jako
nedûvodnou, opustiti, a jiné, jakí se domníváme, pravëjSi a
prûvodnëjsi misto dáti pfinuceni jsme. Pokládajice v rozsudném slovozpytu cestu historickou za nejjistéjSí, i zde, jako
nahofe pfi jménu Winde, nejprvé vsecky dfevni formy, v nichz
se nám jméno toto pïedmitâ, bedlivë ohledati musíme. Ctef
рак se Serbi u Plinia; Serbi a Sirbi (2spßoi, 2ipßot die rozlicnych rkp.) u Ptolemaea ; Spori (Sitópoi) misto Sorbi u Ргоkopia ; Servetii cili die jinych rukopisûv Cervetii u Vibia Seque
stra; Surbii u Fredegara; Siurbi ve chron. Moissiac; Suurbi
v pokraëovâni Annal. Lauriss. od Einharda ; Surpe a Surfe
u Alfreda; Surbi u zemëpisce Bavorského a Keginona ; Surbiensis
prov. v kron. slezské u Sommerberga ; Svurbelant v list. 1136,
Surben (dvakrát) v Biterolfu, básni nëmecké z ] 2ho stol. 2a) ;
Sorabi u .Einharda, u pokracovatelû v annal. Fulden. a Bertinian. Enharda, Budolfa a Prudentia Trecenského, u Adama
Bremského a Helmolda ; Soavi (m. Soravi) u Petra Biblioth.;
Sarbienis prov. uKadlubka; Sarove prov. v list. ок. 873; Sarb
(n. vir.)uBoguchwala; Sirbi v glossách biskupa Salomona jmenovan^ch mater verborum 23) ; Sirbia u Sigeberta Gemblae. ;
Serbli (2s'pßXoi, o Srbech podunajskych) a Serbii (Sspßioi, o
Srbech zatatranskych), Serbia (xa Hs'pßia, mësto Srbica a okolí
v Macedonii) u eis. Konstantina Porphyrogennery ; Ciertvi (mësto
Zerben, t. Srben) v list. 949 ; Ciervisti (zupa) v základni listinë
biskupstvi Braniborského 949, Cervisti v list. 1161, Kirrusti v list.
975, Kiruisti v Cod. S. Mauric, Zorbiste v list. 1003, Ziruuisti
(hlavni jeji mësto, nynëjâi Zerbst) u Dithmara Merseburského, Zevirizke (toze) v list. 1147, Cherevist v list. 1196, Cherewist 1197,
Zurbici (hrad, burgvardiuin, nyni Zörbig v Lipském kraji) v list.
"j Abk. a. Slav. p. J 96—200.
") Grimm's Deutsche Heldensage S. 188.
23) Máme za to, ze slovo Sirbi ve vètè : „Sarmate . . . Sirbi tura dicti
a serendo," neni pïipis Vaceradùv, n^brz vyreeni pûvodniho spitsovatele
tëchto gloss. Srov. Cod. mus. boh. p. 303. c. 2. 3. Vacerad psal Zirbi vedlé
elova Sarabaite a Sarmathe. "Ib. p. 302. c. 2 p. 471. c. 1.
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Ô61 (podezïelé), Zurbizi a Curbizi u Dithmara, Zurbike u Annalisty Saxona, Zorbvech v list. 1144, Sorbek v nëkterych jinych
listinách ; Zribenz (misto, nynëjsi Schrenz) u Dithmara a Annalisty Saxona ; Zurba (znpa) v list. 1040 (podezïelé) ; Serebez (hrad, burgvardium, nyni Schrabiz) v list. 1064; Serbii
(2spßioi) u Cedrena ; Serbi (2spßot) u Zonara, Anny Komnény atd.; Zeriuani (misto Serbiani) vrkp. Mnichovském z llho
stol. ; Zirbi (ëti Srbi) vglossách Öecha Vacerada 1102, Zribia,
Zribin (ëti Srbia, Srbin) u Cosmasa ; Sereb' a Serb' (oboje collect.)
n Nestora podlé rkp. 1377 ; Srb', Sr'b'l', Sr'bin, Sr'blin, Sr'bli
pl., sr'bskyj adj. (tytyz s promëriou b do p i sr'pskyj) v plsemnych památkách srbskych z 12—14ho stol., np. v list,
ок. 1195—1230 sr'b'skyje zemlje gen., v zivotopisu sv. Symeona ok. 1210 sr'b'skyje zemle, sr'bskyje zemlje, sr'b'scje
zeinli, v typiku sv. Sávy ок. 1210—1215 sr'b'ske zemlje i
sr'b'skyje zemlje, vlist. ok. 1216-1233 Sr'blin, Sr'blina, vlist.
ok. 1222— 1230 sr'bske zemle, v jiné (náp. Zië.). sr'pskije
zemle, v náp. Ziëanském z 13ho etol. na stënë ve chrâmë
srbskije zemle i srpske zemle, vlist. 1254 sr'bske zemle, v zavirce Theodora 1263 sr'b'skymi zemljemi, sr'b'skoju zemleju,
u Dometiana 1264 sr'b'skimi zem'lami, sr'b'skich zeml', sr'b'skim zemlam, v list. ок. 1275—1321 srp'skje zeml' (sic),
v âiêatoveckém evang. z konce 13ho an. zacátku 14ho stol.
sr'bskije zemlje, v nápisu kláát. Studenice 1314 srbskych
zeml', v èiàatov. apoètolu 1324 sr'b'skyich zeml' (dvakrát),
v list. 1347 Sr'bljem, v list. 1348 po Sr'bljech, po zemli sr'b'skoj, Sr'bljem atd. ; Srbové u Dalimila atd. Podnes рак u
Srbûv podunajskych jméno to vyslovuje se Srb, Srbin, Srbljin,
Srbljak atd., n Srbûv рак horno- i dolnoluzickych Serb, Serbjo
pl., serbski a serski adj , serbske a serske pi. (np. serska rëc)
atd. Na Rusi a v Polâtë ve stfednim vëku i nynëjàiho casu
jména toho tyto formy nacházime : serebszczyzna, sierbszczyzna,
eerepczyzna, sierpczyzna, podlé statuta Litevského [1529] jistá
opiata roboty lidu poddaného, jak za to mám, od Srbûv a4) ;
M) Stryjkowski (p. 446, 750), Golçbiowski (11.60.) a Maoiçiowaki (III.
262 266.) slovo to rûzDè piSi: do statatu Litevského nahlédnouti jsem nemoh). V^klad Czackého (od stfibra, rus. serebro) jest myln^. Co do formy
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Bielski ve kronice své [1597J pise Serbowie, Serbia (saská),
Blazowski ve pïekladu kroniky Kromerovy [161 lj Serbowie,
Serbin, Serby acc. pl., ksi^zg serbskie, atd. ; podnes рак pojmenované po starych Srbech vesnice znëji v Rusku : Serben
a Serbigal (t. Srbûv konec) v Livonecb, Serbiuo v gubernii
Petrohradské, Sierby v Minské 35), Serbovskij v Ôernigovské,
Serbi a Serbinovka ve Volyñské ; v РоШё рак Serbentynie,
Serbentyny, Serbentyszki ve vojevodstvë Augustovském (srov.
illyr. Srbenda augm. od Srb), Serbinov v Sandomir., Sierbowice ve Krakov., Sarbice, Sarbicko, Sarbiewo, Sarbin ve voj.
Krakov., Plock., Kalis., v západni Halici atd. Pozdéjáí porouchané latinské formy, jako Servi, Serviani v 13—15. stol. atd.,
nás zde zanimati nemohou. Ohledem na tyto odliky jednoho
a téhoz jména pïede vëim oddëliti sluëi zvyk a spûsob psaní
domáci od ciziho. Mezi Slovany u vyslovení a psaní dvoji
znamenati rozdil: Nestor podlé nejstarsího rukopisu psal Sereb' 26), a na Bëlorusi jisty poplatek Srbûv sloul serebscizna,
s ëimz i mnohé cizozemské prameny, oväem рак dnesni Luáicané, со do kofenné hlásky e, se srovnávaji ; poledni naproti
tomu Srbové psali i vyslovovali od nejstaréí doby aá podnes
Srb, Srbljin, s vymezením hlásky e, к ëemuz i cesky zvyk
se poji. Mnohem vëtâi rûznost panuje ve formách jména toho
podan^ch od spisovatelû ïecky, latinë a nëmecky pisicicb,
к nimè i Cechové Cosmas a Vacerad pñnálezejí: jini zajisté
je znamenali Sirbi, Sirbia, neb Zirbi, jako Ptolemaeus (podlé
nëkterych rkp.), nás Vacerad a Sigebert Gemblac , jini Serbi,
Serbli, Serbii, jako Plinras, Ptolemaeus (die nëkterych rkp.),
dëjepisci byzantinsti, jini Surbii, Surbi, Siurbi, Suurbi, Surpe,
Surfe, Zurbici, Curbizi, Zurbike, Surben, jako Fredegar, Begino, zemëpisec Bavorsky, Chronicon Moissiac, Annal. Lauriss.
srov. królewszczyzna, pañszczyzna, powotowszczyzna atd., со do vëci srov.
stsrb. cakonstvo, jisty poplatek, nepochybnë se jménem Cakonûv ßili бакоnûv sonvisící, brus, mordanica (servitus, dipl. 1466), od národu Morda,
Mordva (s Éimí i smerd sprízneno), axXaßöwuv, otlaßovv atd.
г6) Na шарё Subertovë 1829. 1. 3. psáno èerby, misto Sierby, podlé
vyslovováni sprostého lidu. V témze okoli i Slovany m. Slovany.
26) Nestor izd. Timkov. str. 3. — V Sof. Vrem. (vyd. Strojeva) psáno
I. 3. Serb'.

206

Okr. I. Cl. II. Deje Slovanûv.

od Einharda, Alfred, Dithmar, Annalista Saxo, Biterolf, jini
Sorabi, Sorbek, jako Einhard, Enhard, Ruodolf, Prudentius
Trecensis, Adam Bremsky, Helmold, listiny, jini Sarbi, jako
Kadlubek, jini Ciertvi, Ciervisti, Kirrusti, Ziruuisti, Zerbiste,
Serebez, jako list. 949, 975, 1003, 1064, Dithmar, jini Zribenz,
jako Dithmar a Annalista Saxo, s címz i Zribia, Zribin naseho Cosmasa souhlasi, jini naposledy Zeriuani, jako rukopis
Mnichovsky. Potahmo na tyto mnohotvárné cizi formy povsechnë znamenati slusi, ze со do vysloveni samého ode domácich Srb, Serb, naskrze se nelisi, со do spûsobu psani aie
jednak v trudnosti vërného vyrazeni neznámého slova, jednak
V nepevnosti latinskonëmeckého pravopisu svûj vznik a tudyá
i své vysvëtleni maji. Slovanské s zde nejen literou г, Zirbi,
Zurbizi, Zurbike, Ziruuisti, Zerbiste, Zribenz, Zeriuani, ale i
с, Cervetii, Ciertvi, Ciervisti, Curbizi, jednou i Kirrusti, vyrázino, proto ze je Nëmci casnë rovnali se svym ostrym z
cili tz 27), jakoz skutecnë az podnes titiz Nëmci mistnijména
od Srbûv poslá nejvíce souhláskou z~tz náslovují: Zerbst,
Zörbig, Zerben atd. Zàmëna retovych Ъ a v jest vsední a
svëtlà, Ъ а р anebo b a f nëmeckému jazyku a poslední jmenovitë anglosaskému náreci vlastni. Pfimësovâni hlásek e, i,
ie, o, il, nu, iu, obycejnë pïed r, np. Serbi, Zerbiste, Zeriuani,
Sirbi, Sirbia, Zirbi, Ziruuisti, Ciervisti, Ciertvi, Sorabi, Sorbek,
Surbi, Surpe, Surfe, Zurbizi, Curbizi, Zurbike, Zurba, Suurbi,
Siurbi, nëkdy ale i po r, np. Zribenz, Zribia, Zribin, anebo
obojstrannë, np. Serebez, za pficinu mâ snahu vylahoditi a
znëmciti to cizí bezhláskové a germanskym ûstûm ovëem к vy
sloveni kruàné jméno Srb. 28) A vsak já za to mám, ze u

27) О litefe c, m. z, lz, v nëmcinë srov. Grimm's D. Gr. I. 163. Staïl
Nèmci psávali nejen cît, m. zeit, celt m zeit, ci m. zi t. zu atd., ale i cuge
(ductu) m. zuge atd. V liBtinách némeckych králüv nalezáme Cedlisciani 993
m. Sedlicani, Cidlotitz 1194 m. Sedlotiei, Cilensis 1011 m. Silensis t. slezk^,
Cirimundi 986 m. obycejného Serimund atd. Viz Leutsck's Mgr. Gero 1328.
8°. Raumer Kegesta Brandenb. T. I. — U Ditmara Merseburského psáno
Pruci, Prucia ш. Prusi. Prusia. — AnobräS i к uziváno misto z a naopak,
np. misto Nizici psáno brzo Nizizi, brzo Nikiki, Nikike, Nicici atd., misto
Salebeke psáno Salebizi, misto Vuallibiki Walíebizi (beke, biki jest nnëm.
Beken) atd. Leutsch a Raumer 1. с.
28) Srov. rozdílné formy jména Chrvat, Chorvat §. 10. c. 10. §. 34. c. 4.
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Slovanû V nëmeckych krajinách osedlych, nâpodobnë jako na
Rusi a V Podunají, dvoji panovalo jrnéna tobo vyzvukování,
t. Serb a Srb, v kterémzto ohledu zvlàëtë formy Ciervisti,
Ciertvi, dûlezité jsou, jelikoá v nich staropolské, bëloruské a
rusinské Sierbistë, Sierbi, ukryto mi se byti vidi. — Jinéno
tak prastaré, domácí, u Slovanûv hluboko zakoïenëné, u cizincûv nebëzné, pûvod avyznam svûj nikde prirozenëji, ueili
v domovë svém, miti nemûze. A zdef nám takoíka ve stfedu
jazyka slovanského v nàïeëi ruském, rusinském a staropolském,
vyskytá se pïibuzné jménu tomuto slûvko rus. a mrus. paserb
(puer, privignus), pol. pasierb, s nëkoliko jinymi, od nëho odvozenymi, jakoz rus. a mrus paserbok (privignus), paserbka,
paserbica (privigna), pol. pasierbica (privigna), pasierbi, pasierbiczy, pasierbowy, pasierbny (vöe adj.) atd. Pilnë'ëi rozebráni slova tohoto nás к tomu vede, zef ono jest a) slozené,
V) totozné se sloVem pastorek (priviguus), a c) odvozené od
korene sir (orbus). Slozitost slova z pïedlozky pa a samostatného jméua serb znateli slovauskélio jazyka sama se njmítá,
a dolicuje porovnáním slov podobnë tvofen^ch jeduak domácích, np. rus. pasynok (priviguus), padcerica (privigna), srb.
posinak, pol. pasynek (pronepos), slk. parobek (juvenis, od
kmene rob) atd., jednak cizícb, np. litv. pósunis (privignus),
podukrâ (privigna) atd., nade "vsecko aie svëdeetvim pfibuzn^ch nasemu jazykû vycbodnicb, v nichz, jak hned uvidime,
oboje forma, slozená i nesloáená, paser i suar, se nalezá. 29)
Totoánost slov paserb a pastorek néco vice jest zahalena a
ukryta ; a vsak sebereme-li váecky formy tohoto posledního do
hromady, snadno se o ni pïesvëdëime. Zní zajisté kor. pásterk
(privignus), pásterka (privigna), místy i pástorik, pástorka, chrv ,
pastorek, pastorkinja, srb. pastorak, pástorka, ees. pastorek,
pastorkynë, slk. pastorok, pástorka i pastorkynja ; z cehoá
vysvitá, ze o jen zàmëna jest hlásky e, jako v topl m. tepl,
srov. lat. tepidus, v popel m. pepel, bober m. bebr (cyr. a
bul., srov. lat. biber u Plinia, nem. Biber), Volyn' m. Velun'
2S) Dobrovsk^ spojil slovee pastorek s koïenem páati, ale dozajiata nedûvodnë. В. Gr. 1809. p. 50, 1819 p. 46.
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с. Velyn' (u Nestora podlé rkp. 1377) atd., к sloh tvoïici,
jako V pasynok od syn, parobok od rob atd., a t pfisuvka,
jako V rozptyliti m. rozpyliti (dissipare, zerstäuben) od pyl
(pulvis, Staub), stin m. sjen, stHbro, straka, stïeda atd. misto
siebro, sraka, srjeda atd. Podlé toho pásterk cili ve své
zivly rozlozené pa-ser-k rovná se dokonále rnskému a polskému pa-ser-b, mimo koncovku, kteráz ale zde téz slohem
tvoricini byti musi, jelikoz se v sans, paser (puer 30), pers.
puser (filius, puer), pelv. poser (puer), kurd. suar (puer), a
afg. suari, suai (puer 3I) nenacházi. Tim spûsobem neni
pochyby , ze ve slovci pa ser-b cili pa-ster-k jediné ser
jest sloh základni a kmenovy, ostatni рак ke slozeni a
tvofeni pïipocteni byti museji, aniz sire dokazovati potrebi,
ze kmen tento se slovy cyr. sir (orbus), rus. siryj, sirota,
srb. chrv. kor. slk. sirota, ces. sirotek, sirûbë, siroba, dluá.
sirota, hJuz. sérota, sérotstvo, pol. sierota, sieroce, sieroci
atd. z jednoho koïene vyrostl. Koïen tento nacházime v sans.
su (generare, producere, srov. prasûti progenies) v lat. sevi,
satum od se-rere m. se-sere (sese reduplicatio 32), v got.
saian, skan. sôa (serere), slv. sjejati atd., kterycháto slov vyznam väudy jest roditi, zplozovati, tak ze obë slova syn i sir
(sir- ota, sir-ûbë, serb) pûvodnë znamenaji zrozence, zrozendtko,
nâpodobnë latinskému satus, natus, ïeckému ts'xvov atd.
Z cehoz patrno , jak velmi pïirozenë a pïipadnë novëjëi
Eusové své zastaralé a temné paserb, paserbica, bëznëjàim
a tudy svëtlejsim pasynok, padcerica, dosadili. Smysl tedy
národniho jména Srbi, Srbové, coll. Srb', jiz na jevë jest :
nemohlof zajisté slovo to pûvodnë a prvopocâtecnë nie jiného vyznamenávati, nezli zrozence, roddka, rod, národ, lat.
gens, natio, jakoz i príbuzné jemu a z téhoí koifene poâlé
indické serim (natio) totéz vyznamenává. 33) A tento zpûsob
3ti) Beeren's Ideen üb. Pol. usv. II. 45.
3t) Klaproth As. Polygl. p. 67. 70. 78. Pott Etym. Forsch. I. 215.
Zdali zend. posnam a pelv. posan sem pfinálezf, 6Ш ke kmenn syn, rozhodnouti se neosmëlnji.
32) Pott's Et. Forsch. I. 216. Grimm's D. Gr. I. 927. Eichhof Parallèle
p. 177. 272.
33) Malte-Brun Gesch. d. Erdk. übs. v. Zimmermann II. 42.
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pojmenováni sebe povaze a prostym mravûm prastarych, pflrodé
jeètë neodcizenych národüv tak jest pïimëfeny, 2e není diva>
nalezáme-li jej zhusta i u jinych nám pïibuznycb kmenûv, jmenovitë u Nëmcûv, jejichÉ domáci názvisko Thiutisk, Diutisk,
Deusche, nejpïirozenëji od got. thiuda (natio, gens), stnëm.
diot, lot. tauta, se odvodl34), a dïevnich Skandinavcñv, kteríí
krajiuu svou v prastaré dobë nazyvali Manaheimr, t. muâû
vlast atd. Majice ted pûvod a v^znam jména Srb na biledni,
jií snáze nahlédneme, zu jakou pïiëinou ëte se nejen u Plinia
Serbi, u Ptolemaea Sirbi a Serbi, v glossafi Salomonovë a
u Sigeberta Gemblac. Sirbi, Sirbia, nfbrï i uNestora Sereb',
ve statntu litevském serebâcizna, v germansk^ch pramenech
Serebez, Ciervisti (cti Sierbiâtë), u Kadlubka Sarbiensis pro
vincia atd. Slované totizto jiz v prastaré dobë, jakoz az podnes, i sami jméno to die rozliënosti sidel a nàïeël nepochybnë
vyzvukovali rozdilnë, jako Serbi, Sierbi, Sirbi, Sarbi a Srbi,
onde s vyslovenim pûvodni hlásky, onde zase s vysutim jf,
anebo radëji promënënimvjinouslabâi, t. v cyrillské ь (rrgall.
e muet,). Nebof promënovânl a vysouváni hlásek ve slabikách
pïed г а I stojlclch ve slovanâtinë tak jest obvyklé, áe v tó
vëci mnQhymi dûkazy a pïiklady dokládati se byloby zbyteôné;
porovnáni slov, jako brva, srdce, ton, vina, plny v rozlicnych
náfecich a ve pfíbuznych nasemu jazycich, anebo v ceâtinë
slov kleji a klnu, pliji a plnu, dfevo a drvo, drvoâtëp atd., kaid£
sám pïedsevziti mûze. Za tou pficinou Nestorovo Sereb' (srov.
Serebez v list. 1064), ruské Serbino, Serby, Serbinovka, polské
Serbinow, Sierbowice, Sarbin, a luzïcké Serb, Serbjo, neni horëi,
neÈli ceské a illirské Srb, Srbljin; a podlé forem Ciervisti,
Ciertvi bych soudil, ze v 8— lOtém stol. byly v Nëmcich rodové
slovanëtl, kteïl jméno to pràvë tak pronááeli, jako Poláci
podnes své pasierb a pasierbica. 35) Byli-li aie kde v pozdëjii
») Hall. ALZ. 1829. Nr. 215, Grimm's D. Gr. L 108. 686. 630. Ш.
472. Teh. Kechtsalt. p. 229 a j. Viz niz §. 18. 6. 10.
3e) Eozdil polskych forem Serbinow, Sierbowice, Sarbin, pochází z rozdilnosti nàîeël sproetého lidu. Nebot dnesnl tak nazvaná polská ?ec, tolikéí
jako ostatni jeji posestfice slovanské, vlastnë smës jest rozliënych nàieëi,
jeï jazykozpytci, nechce-li poïàd v bludy ubihati, bedlivë rozrûzniti dluïao.
Mazurr Horal, Slezák, Kainbec, mluvi rozdilnym nàïeëfm.
Safafík, Slov. Starozitnoeti. I.
14
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známe dobé Slované, kteriz jméno to vyslovovali Sirbi, sirbsk^,
tvrditi nesmim ; a vSak za nepodobné a nesmyslné to naskrze
nepokládánv.
§. 10. Vètve Slovanü v zemi Vindûv cili Srbûv.
1. Rozhled obecn^.
Ze vseho toho, со jsme v horejêich ëlâncich, die potïeby
i moznosti, bud Siïeji vylozili, bud jen bëznë podotkli, vyplyvajl dvë hlavní a zásadné historické pravdy, majici nás provoditi pfi dal§im vyskoumání pûvodu a starozitnosti nàrodûv
slovanskych. Predni z tëchto vysledkûv jestit ten, ze kmen
slovansky jiz v té nejzazëi dobë byl i veliky a lidnaty, i od
nepamëti v Evropë osedly, t. od tëch pradávnich casûv, od
kterychi pribuzni jemu kmenové thracky, ïecko-latinsky,
celticky, nëmecky a litevsky v Evropë obyvali. Tim jednak
pfibyti Slovanû v dobë stëhovâni barbarskych nàrodûv z Asie
do Evropy, cili v 4téni a 5tém stol., ve spolecnosti Hunûv,
Avarûv, Bulharûv, Kozarûvaj., о nëmÈ porád nëkterym spisovatelûm, zvlàstë zahraniënym, se snívá, konecnë vyvráceno,
jednak téz odvozování jich ode kmenûv plemene severského
naprosto odmrstëno jest. Druhy, s predeslym nerozlucnë spojeny vysledek zálezí v dosazení jistoty о torn, ze pfedkové
potomnich Slovanûy, ukrytí pod jmény Vindûv a Srbûv, jii
ve dfevni dobë, od 5ho vëku pfed Kr. az do 5ho vëku po Kr.,
t. ай do casu Jornanda a Prokopia, zaujímali nesmirné to
prostranstvi zemi, leáících mezi moïem baltick^m a öern^m,
mezi horami tatranskymi, ïekou Donem, hofejáí Volhou a koncinami Finnûv za mëstem Novohradem. Posledniho tohoto
vysledku, osnovaného na pevnych a nezviklanych dûkazech
svëdectvl historickych, vydobyli jeme, dráice se s dobrou úvahou a zoumyslnë ouzké sice ale tim bezpecnëjài cesty pouze
bistorického dovozováni, nenadouce u sebe mista niáádn^m
domnënkàm a pouhyin domyslûm, pro sluàny strach, aby
pfimísením vëci nepevn^ch к vëcem pevnym celé staveni
starozitnosti naáich neosláblo, mohoucí tím snáze za pfíéinou
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tëch nedostatkûv od outokûv surové kritiky zbouráno byti.
Pamatujíce na to, йе ve pïiëinë naëi váecko zálezí na pfejití
z jisté a svëtlé doby dëjin nasich do nejisté a temné, za potïebné jsme uznali ustaviti se neuchylnë na vyslovném,
odevsad potvrzeném a nade vsecku pocbybnost vyvyseném
svëdectvi Jornanda a Prokopia o Vinidech a Srbech, со praotcích potomnlch Slovanùv, a na tomto nepohnutém základu
osnovati celé stavení starozitností nasich. Proëez postupujfce
ode svëdectvi ke svëdectvi, vsecko to, со nám chudé pro nasi
starozitnost prameny o Vindech a Srbech poskytaly, pracné
a se vsí pilnosti jsme do hromady sebrali, a porovnavse vypovëdi rozmanitych svëdkûv mezi sebou, prvotní sídla Slovanü
v Evropë s dokonalou jistotou odkryti jsme se vynasnazili.
Coz jak se nám podaïilo, o torn jiz pïi rozumném ctenáíi
sond zûstavujéme. Stojíce na této tak pevné, ëiroké, nemylné
pûdë, jiz nyní s vysokého tohoto hledistë dale oëi povynesti,
vsecky konciny prvotni této Slovanü vlasti na novo prohledati, a vyskytující se v ni rüznojmenné národy со do pûvodu a pfibuznosti jejich vysetïovati musime. Pfi ёетй za
základ sobë klademe to vseobecné, z historie jinych národüv
podané a zkusenosti stvrzené pravidlo, ze jakoz kazdy jiny
pûvodni a rozáifeny kmen vedlé svého obecného jména i jiná
zvlástní a cástecná, a sice cim dál na zpët, tim v hojnëjsim
poëtu, mívá, tak podobnë i pïeveliky a lidnaty kmen Vindüv
jiá v prastaré dobë, die rozlicnosti sídel a obcí, mnozstvím mistnich jmen se vyznacoval. Coz ze ve skutku tak bylo, toho
dovozuji jak sama slova Jornanda, ujiáfujicího, ze jména Vinidüv za jeho casu die rozlicnosti rodûv a sídel byla rozliéná,
tak téz i neslychané mnozství jmen národüv slovansk^ch,
zjevivsích se v potomnim vëku, v 6— 9tém stol., na poli dëjin,
kterááto jména die vsí podobnosti pocházela z casûv mnohem
starsích, nezli jest vystoupení tëchto národüv ze své prvotni
vlasti. Nahoïe jsme shledali, ze tato stará vlast Slovanùv
byly krajiny zatatranské mezi morem baltickym a ïekou Donem,
zahrnuté od Ptolemaea pod povsechnym jménem Sarmatie
evropejské. A vsak v tomto nesmirném prostranství, mimo
jiá jmenované Vindy, pïedky Slovanùv, staïi dëjepravci a
14*
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zemëpisci, jak Ëekové tak Latinici, jménovitë Herodot, Strabo,
Plinius, Tacitus a Ptolemaeus, veliké mnozstvi jin^ch, rozliënymi jmény vyznacenych národüv a národkúv osazuji. Tudy
vzniká otázka, nejsou-li pod tëmito jmény i vëtve velikého
kmene vindického ukryté? Nelze oväem pochybovati, ze tak
jest: soudná kritika po dobrém uvâzeni a vyskoumáni vsech
okolnosti mnohéztëchto národüv kmenu slovanskému pfiëisti
usi. Ponëvadz aie dûkladné rozebrání tohoto pïedmëtu podrobného pïehlednuti a pïetfibeni celé té zemëpisné a dëjepisné zásoby, dochované v pamëtech Ëekûv a Ëimanûv о
krajinách severní Evropy, vymáhá apoáaduje, kterázto ohromná práce zde predsevzata byti nemûze, podáváme na ten
cas jen resultáty svych badání v této stranë, s vyloïenim
zásad, kterych jsme se pri torn drzeli, a dûvodûv, podlé nicM
jsme pfibuzenství jednoho kaMého národu rozhodli. Píedevsim poéátek prvni, jakkoli jestë vzdy kusé a temné historie
tëch krajin klademe do vëku Herodota, kvetoucího okolo
450 —444 pï. Kr , o starêi dobë jediné to pripoustëjice, со
z vyslovného svëdectvi tohoto hodnovërného dëjepisce dovozováno byti mûze. Tudyz vsecka bájecná jména odjinud
neznámych severních národüv, cely ten strakaty zárod domnëlych Hyperboreûv, Makrobiûv, Abiûv, Cynocephalûv, Androphagùv, ffippopodûv, Amazonek, jednookych Arimaspûv>
spolu s ostrovy blazencûv (Maxapiuv v-^ffoi), jakozto pfedmëty
mythického zemëpisu, z okresu na§eho badáni naprosto a docela vymezeny bud'te. Nase staroíitnosti z mezí historickó
pravdy vystoupiti nesmëji; lapání hyperborejskych svëtylek
okolo cimmerickych bahen jin^m, kdo v tom zalibeni majf,
rádi poustime. Potom uznáváme to za vëc jistou a nade
vsecku pochybnost vyvyäenou, ze ackoli, jakz jsme o tom
nahoïe se pfesvëdcili, kmen venedsky byl nejvëtsi a nejrozëiïenëjâi v obora evropejské Sarmatie (kteréhozto zemëpisného
vyrazu jediné priëinou krátkosti nzivati minime), vsak nicménë pïedce i národy jinych kmenûv bud'to u velikych zástupich a hromadách na pomezi krajiny Venedûv, bucFto
rozdrobené na malé pluky u prostfed samych Venedûv bydlely. V fadë tëchto cizich kmenûv, ridice se jednak vypo-
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vëdi nejcelnëjéich zpytatelû v této tïidë umëni, jednak svym
vlastnim soudem, poëitâme následnjici: a) kmen skythicky,
plemene severského; b) kmen cudsky cili finsky, téhoi plemene; c) kmen sarmatsky, plemene indoevropejského; d) kmen
celticky, téhoz plemene ; e) kmen nëmecky, téhoá plemene ;
/) kmen litevsky, téhoz plemene, a naposledy g) kmen thracky,
téhoz plemene. Vsecky nevindické národy, obyvajíci v evropejské Sarmatii ve starsi dobë naâich starozitnosti, t. od Herodota [459 pï. Kr.] ai do Jornanda [552 po Кг.], к nëkterému z tëchto ted! vyctenych kmenûv pfinálezeti musejf. Pfi
nrceni pïibuznosti kmenové nàrodûv ode starych v Sarmatii
osazenych fidime se pfede vëim vyslovn^mi svëdectvimi
dfevnich hodnovërnych spisovatelûv, pokud ona s historickou
odjinud seznalou pravdou se srovnávají, potom pfirozenou
povahou a mravy i obyëeji jednoho kaídého národu, pokud
o tom starobylé zprávy pfed rukami jsou, dále zemëpisnym
polozenim národu a porovnánlm starsích jeho sidel s novëjèimi, naposledy i pozornym a stfizlivym ohledánim jména jeho.
A.

Slovanské národy и Herodota.
1. Budini.

2. Svëdectvi Herodotovo o národech ve Skythii.
Herodot, rodem z Halikarnassu v krajinë Dorûv [nar. ok.
484, umf. ok. 400 pf. Kr], obchodem jak se zdá kupec na
ostrovë Samos, muá uëeny a zdravého rozsudku, sjezdiv, pficinou poznánl nàrodûv a jejich dëjin, a snad i v dûleèitostech
obchodu svého, drahnou ëàsf Asie, Afriky, several Ëecko atd.,
navâtlvil i ki-ajiny na severozápadním bfehu cerného mofe pfileáíci, kdez ode dvou stoleti nëkolik ïeckych osad, meai nimii
nejslavnëjsi Olbia na ousti reky Bohu, se nalezalo. Tu dobu,
kdyz Herodot u krajanûv svych v Olbii meskal, okolni krajiny na cerném mofi byly v drzenl Skythùv, národu, jak jiz"
podnes s jistotou vime, plemene severského, pïibuzného pozdëjëim Mongolûm cili Tatarûm. Herodot zde zprávy své о
pûlnocnich národech vázil a) z vlastni zkusenosti a z pïezvédu
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mluvil zajisté a obcoval s tehdejsimi Skythy, mël známost
s domovnim správcem jejich krále Ariapitha atd.; b) zoustního
podáni tycMe Skythûv, panujicích tehdáz dosti Siroko a daleko nad národy hloubëji v prostred zemë osedlymi ; c) z rozprav a povestí reckych osadnikûv na Pontu, vedoucích kupecky
obchod nejen se Skythy, ale i s jinymi národy tëch stran.
Odkud patrno, áe svëdectvi Herodotovo vtéto pficinë zvláátni
váhu a cenu do sebe má. ') Podlé nëho rise Skythûv byla
takto obmezena : na vychod sahala az к oustí Donu а к oklice této ïeky u jejiho zbllzeni se к Volze; na pûlnoc se
vztahovala asi ku vtoku feky Psolu do Dnëpru, a odtud
dále die podobnosti az ku pramenûm Bohu a Dnëstru; na
západ panování jejich podrobeny byly národy, jak se zdá,
jinoplemenné, az do hor Agathyrsûv, t. dneäniho Sedmihradska,
a dále ai do ousti Dunaje. Tim zpüsobem vlastní agenetiöti
Skythové, pfistëhovanci ze vnitfní Asie a podmanitelé národúv
na cerném moïi, zaujimali sidly svymi neveliké krajiny bezprostfednë na mofi ëerném pïilezici. Hloubëji na pûlnoc a
západ bydleli, jaká Herodot vyslovnë ujiâfuje, jiné neskytícké
národy ; ba i V samé flái skythické, tak nazvani romiôti Sky
thové na Dnëpru a v dneáním Podolsku 2) byli nepochybné
národ ode Skythûv rûzny a jinoplemenny, nejpodobnëji slovansky, od tëchto vëak podmanën^, u prostred nëhoi vitëzitelé jen со panovnici a slechta se zdráovali. 3) Mezi neskythickymi národy vnë Skythie jmenuje Herodot tyto nejëelnëjài :
Budiny, Neury, Agathyrsy, Melanchlaeny, Androphagy, Taury.
Gelony a Sauromaty. 4) Z tëchto nàrodûv prvni dva, s vy') O Eerodotovi obSirnë a sondnè jedná Dahlmann Forsch, a. d. Geb.
d. Gesch. Bd II. Herodot, a. s. Buche s. Leben. S. 1—236. Srov. Niebuhr's
Kl. hist. Sehr. Bd. I. S. 354 ff.
2) Herod. 1. IV. C. 17. 18. Sxvä-cu 'Лдатццес; na pravém, a 2xv&a.t
ywçyoi na levém bïehu Dnëpru. Srov. §. 13. 6. 2. Mannen Nord. d. Erde
1820. 8°. S. 102—103 — Meichard sidla rolnick^ch Skythûv aï ku Smolensku rozsiïuje, slova Herodotova (IV. 18. 63.) v jin^, neï Mannert, vykládaje smysl, Srov Hertha Bd. XI. Hft. 1. S. 3 ff.
3) Niebuhr Kleine hist. Schriften, Bonn 1828. 8°. Bd. I. S. 352 ff. Srov.
doleji §. 13. 6. 2.
4) Herodot 1. IV. c. 102. Kdy2 Darius vytáhnul proti Skythûm, vstoupili správcové hlavnich národúv severnlch v radu: Erant autera, qui convenerant, reges Taurorum et Agathyrsorum et Neurorum et Androphagornm et Melanchlaenorum et Gelonorum et Budinorum et Sauromatorum.
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loucenim gestera ostatnich a odkázáuím к cizim kmenûm, o
nichz doleji jednáno bude, pfináleíeji die vái podobnosti ku
kmenu vindickému ëili srbskému. Poslysmez drive Herodota
mluviciho o jednom kazdém z nich, a potom sudme.
3. SI di a Budinñv.
Budini, mluvi Herodot, kmen veliky a lidnaty, ocí nad
míru siv^ch a vlasu svëtlohnëdych, jsou pûvodni obyvatelé
své krajiny, vedou zivot pastyfsky, a samojedini v tëch stranách i éièky smrkové za pokrm uzívají. 5) Od Gelonûv, lidi
pûvodnë z feckych osad na mofi pocházejících, a u prostíed
Budinûv, v mëstë díeveném Gelonus feëeném osedlych, Budini
se lisi postavou, pleti, jazykem a spûsobem zivobytí. Geloni zajisté mluví z ëàstky reeky, z ëàstky skythicky, obiraji se rolnictvlm a zahradnictvlm, a zivi se zitem. fi) Jen Ëekové zvykli
iBndmamjniéno Gelonäv pfikládati. Zemë Budinûv oplyvá dfívim; y nejhustëjsim lesu nalezá se jezero a bláto, okruzené rákosim. V tomto se loví vydry, bobfi a jiná zvifata ctverhranotvárná
(kuny), zjejichzto kozi se kozichové dëlaji.7) O polozeni zemë
Budinûv podání Herodotovo neni docela pevné a jisté. Pravf
zajisté na jednom mistë, ze národ Neurûv nedlouho píed ta-

5) Herod. I. IV. C. 108. Bovôïvoi fik, ë&voç ióv péya nal nokkov, yXavxóv tí nàv îoyvQbtç ioti xa¿ nv^óv c. 109. oí f*èv yaç Bov&ïvoe, éovteç
avrôx&oveç, voficufeç ré eloi xal ip&eiçoTçuyéovot, coz jindy vykládali mylnë
„hmyzozerci" ; Ritter z Tzetzesova vykladaèe dokázal, ïef znamenà „siäkojedei." Ritter Vorhalle eur. Völkergesch. Berl. 1820. 8°. p. 459. Gö'tt. gel.
Adz. 1820. Dec. St. 206. Lopafi a jinf obyvatelé severu podnes ëiâky za
pokrra poïivaji.
e) O Gelonech, jejich pûvodu a sidlech, mimo to, со Herodot poznamenal, nie s jistotou ïici se nemûze; со pozdèjSi spisovatelé o nich pfipominajl, zdà se byti pouhé opakování slov Herodotovych, jeâtë nad to opak
rozuménych. Moíné, ze název Geloni u Slovanùv a Cudûv povstal ze slova
Helleni. Takovych smläencuv hellenskych bylo naCernomori velikémnozstW, kte№ snad odtud do rozliénych krajin se rozlezli. Na pomniku Protogenové [218—201 pï. Kr.] slovou Mixhelleni. Srov. §. 13. é. 2.
') Herodot 1. IV. С 108—109. Nevëdomo, СО &r¡QÍa XeXqaymvonqaabnta,
vlastnè znamená. Obraceji to na losa, ackoli kûze jeho ku kozesinám se
nehodí. Brehmer's Entdeck. I. 487 Jini to na faleña (phoca vitulina)
slySi; tentó ale v mori ziv jest. Nejblfze pravdy vidi se byti ti, jenz to
skrze kuny vykládaji. Eichwald vDorpat. Jahrb. 1834. Hft. VIH. str 3 — 16.
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2enim Daria [513 pf. Kr.], za pïicinou rozplozeni se hadû
V jeho krajinë, opustiv dosavádni evá obydlí novych sídel u
Budinûv hledal a nalezl. 8) Jiz рак tito Neuri za casu Herodotova sedëli od pramenûv feky Dnëstru na sever a západ 9),
t. V podkraji dnesni feky Buhu az к ïece Nurci a Narvi, v okoli
od nepamëtnych casûv ai podnes jmenovaném zemi Nurskou.
Jestlize tito Neurové, jakz Herodot ujiäfuje, obyvali v konëinách Budinûv, následuje, ze Budinové zaujimali sousední zemi,
a sice die vëi podobnosti a svëdectvi potomnich zemëpiscûv
od zïidel Dnëstru na severovychodni stranë, ve dnesni Volyni a Bëlorusi. Zdef je zajisté v sousedstvi Neurûv, Gevinûv
a jinych nàrodkûv osází Ptolemaeus 10), dokládaje na jiném
miste, ze îeka Borysthenes, t. západní ràmë Dnëpru neboli
Berezina, z hory Budinské (то BoúStvov opoç) vyplyvá, Okolo
pramenûv dnesního Bohu jméno jejich vyloáeno i na mapë
ïecké, od Agathodaemona, umëlce Ptolemaeovi souvëkého11),
shotovené a к zemëpisu Ptolemaeovu pfipojené.
Svëdectvi
Ptolemaeovo nejvëtèiho jest závaüí, jelikoz ze spisu jeho pa
irno, ze podrobné zprávy o národech evropejské Sarmatie pïed
rukami mël, jakovych zpráv u zádného jiného spisovatele toho
vëku docisti se nelze. Vypovëdi jinych svëdkûv, ackoli ohledem иа sidla Budinûv nie jistého v sobë nezaviraji, väak nicménë svëdectvi Ptolemaeovu naskrze neodporuji. Pïipominaji
рак se Budini, mimo jiz jmenované, jestë u Mely 13), Plinia 14),
e) Herod. 1. IV. c. 105.
») Herod. V IV. c. 51. 100. 125.
,0J Plolem. 1. III. с. 6. Kai náhv ¿irraft) IIevxivii>v xai Baotigvoiv
Kaç7tiavoî. v7t£Q ovç Tt\ovivoi. eita ßioäyvoi.
") Beeren Comment, de. font. Geogr. Ptolemaei. 1827. 4. p. 10—11.
,2) Europ. tab. VIH.
") Mela (ed. Tschucke et Weichert) 1. I. с. 19. §. 19. Primi (Sarmatarum) Maeotidae gynaecoeratumeni, regna Amazonum, fecundos pábulo, at
alia steriles midosque campos tenent. Budini Gelonon, urbem Hgneam, habi
tant. Juxta Thysagelae Jyrcaeque (rect. Turcaeque, ut mss. et edd. ant.)
vastas silvas occupant, alunturque venando, cf. ed. Gronov. 1722. p. 110.
Patrno, ïe Mela vypsal Herodota, a Budiny s nfm mylnë mezi Donem a
Tolhau osadil.
M) Plin. H. N. 1. IV. c. 12. §. 88. A Taphris per continentem introrsus tenent Anchetae apud quos Hypanis oritur, Neuri apud quos Bory
sthenes, Geloni, Thussagetae, Budini, Basilidae et caeruleo capillo Agathyrsi. Super eos Nomades, dein Anthropophagi. A Buge super Maeotiu
Bauromatae et Essedones.
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Ammiana Marcellina 13), Julia Honoria 16), Aethika ,7) a Ste
phana Byzantského. 18) Podlé tëchto svëdectvi nelze o tom
pochybovati, ze veliky a lidnaty národ Budinûv nëkdy celou
dnesní Volyn a Bëlorus sídly svymi zaujímal. Jedno pohledëni na tyto krajiny nás snadnë pfesvëdciti múáe, ze íádná
strana severních krajin к vypsáni sidel Budinûv u Herodota
lépe se nehodí. Zdef jsou lesy a blata, jindy nekonecné, podnes
jeStë nesmirné, zde blato jmenované Bokytuo, zûstatek velikého nëkdejsiho jezera (srov. §. 22. с. В.). — Vsecko toto,
co .posavad o sidlech Budinûv v sousedství Neurûv die Herodotova podáni o stëhovâni Neurûv do koncin Budinskych od nás
ïeceno, celi proti vlastnimu domnëni téhoz dëjepisce o vlasti
tychze Budinûv, kterouz on jim, zaveden jsa lzivymi zprâvami
o tazeni Dariovë proti Skythûm, na vychodnim brehu reky
Donu, nedaleko Sarmatûv, vykazuje. 19) 2e toto jeho urceni
sidel Budinûv na omylu zalozeno jest, o tom podnes mezi uëenymi vykladaci spisûv jeho a znately dfevniho zemëpisu zádné pochyby neni. Herodot psal svou historii v 80ti letech
po Dariovë tazeni, die rozlicnych odpolu bájecnych, divotvornost té války nad miru zvelicujicich podáni a povësti. К
takov^m povëstem prináleielo i to, ze Darius v tom svém
tazeni az к Budinûm proniknul, coi, se bez pochyby skutecnë
stalo; aie ponëvadÈ bajka tazeni to jiz byla nad miru zvelicila, tedy i Herodot klade Budiny, jemu odjinud neznámé,
hluboko za Don. Jiz рак naskrze neni moiné, aby Darius,
jakz Herodot vypravuje, pïes cely sever, poöna od Dunaje az za
Don к Volze, a odtud nazpët hofejsimi krajinami az ku pramenûm Volhy a Dnëpru, рак dole pïes krajiny na Berezinë,
Bohu a Dnëstru byl vojenské tazeni v case dvou mësicû vy18) Amm. Mare. 1. XXXI. c. 2. §. 14. Inter hos Neuri mediterránea
incolunt loca, vicini verticitras celsis, quos praeruptos geluque torpentes
aquilones adstringunt. Poet quos Budini sunt et Geloni perquam feri, qui
detractis peremptorum hostium cutibus indumenta sibi equisque tegmina
conficiunt, bellatrix gens.
u) Jul, Honor. Orat. Ike. Bodiamo mons. Mela ей. Gronov. p. 691.
") Aethici Cosmograph. Bodian. Ib p. 706.
18) Steçh. Byzant. Gentilia per epitom. s. h. v. Bovätvoi, ê&voç Sxv&IXOV nafta, xà üiveveiv énávia á/ia$oiv уло ßoöiv ékavvoftivmv. ä/ta(0ßtoc
ущ> oí 2xv&ou.
") Herod, 1. IV. С. 21. 123.
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konal: ale ku prav^m sidlûm Budinûv, jakz jsme je nahoïe
die jiného svëdectvi u Herodota urëili, t. az ku pramenûm ïeky
Bohu, ovëem jakz takz prodrati se mohl (§. 13. è. 4). Mimo
to v okolí mezi Donem a Volhou, v tëch bohopustych stepech,
ani jezero a blata, ani veliké lesy к nalezeni nejsou, anifc
jich kdy pro panujici tam silné vëtry byti mohlo, ovsem ale
ve Volyni a Bëlorusi, kdez az podnes nesmírná blata a baKny Pinské ostatkové jsou pïevelikého nëkdy jezera. 20) Gelonové pry pûvodnë z ieckych osad ku Budinûm se vystëhovali. To ovsem z bïehu cerného more do blizkych hrajin ve
dnesni Volyni a Bëlorusi státi se mohlo, lezícich na kupecké
cesté mezi moïem ëernym a baltickym, po niz, jakz jsme
nahoïe vidëli, od nepamëti obehod s jantarem, kozesinami a
obilim veden byl ; jezto naproti tomu к vire nepodobné jest,
aby nëkdy Ëekové v severnich stepech mezi Donem a Volhou
byli se osadili. Naposledy to píenesení Budinûv za Don
odporuje onomu podání, die nëhoz Neury bydleli v koncinách
Budinûv ; tito zajisté, jak s jistotou víme, obyvali v podkraji
feky Buhu. Musili tedy Budini vjejich sousedství, na Volyni
a Bëlorusi, sidliti, kdez je Ptolemaeus skuteénë sázi, a Herodot
byl strany nich na omylu. 21)
4. Dâkazy o slovanskosti Budinûv.
Postupujiee za prûvodnictvim uëeného Ossolinského, kteryz, pokud nám vëdomo, prvni Herodotovy Budiny zapïedky

20) Eichwald, prof. Vilensk^, dovozuje v Dorpat Jahrb. 1834. av. 7.
str. 3—16, 2e na hranici Minské, okolo Pinska, za Dariova casu jezero
zvici azovského moïe byti mnselo. Krajina ta, jen 68 nitek c. 7 angl.
stïev. nad hladinou baltického moïe zvySená, i nyni kaïdorocnë z jara na
spûsob jezera zaplavena b^vá Na tyz smysl pronesl se i jiny pïirodozpytec
v casopisn Ausland 1834. Nr. 185.
21) Reichard Budini raisti mezi Dnëprem a Donem, z pïièmy jmen ricky
Budky a mèsta Budickoje v Poltavsku. Aie Иску, mësta a vsi téhoï jménaijinde se nacházejf. Srov. é 4. t. §. Brehmer dvoji vëtev Budinûv rûzni :
jedna pry sedëla vedlé Neurûv naDnéstru, druhá u jezera Dmenského v okoli
Velikého Novohradu. Domnënka tato, sama v sobë nenepodobná, к dûstojnosti historické pravdy oväera stëzkem povySena byti mûïe, nad to рак to,
со dále spisovatel tentó o osadách Budinûv na vrchu Volhy, u vtoku Кашу
atd , vice spúsobcm básnika neï historika, blaboní. Brehner's Entdeck. I.
486 ff. 536 ff.
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Slovanûv uznal, a domnëni své rozumn^mi dûtfody stvrditi
usiloval 22), neváháme se Budinûv tëchto poëisti mezi národy
kmene vindického ëili srbského. Vimef sice dobfe, 2e ji£
pfede dosti dávnym casem sic jinak zaslouzily skoumatel staroíitností Mannert 23) tyto Budiny za praotce Nëmcûv a za
nejstarSí teutonsky národ, jehoz se v historii domakati lze,
vyhlásil, a 2e nejedni pozdëjsf spisovatelé, jmenovitë Brehmer,
Kufahl a Hailing a4), této jeho domnënky, со nëjakého zvláátního a vzácného historického objevení, s plápolavou horlivostl se pfichytili; a vàak dûvody od tëchto spisovatelûv na
potvrzeni tohoto uceni pïedneiené tak jsou malovázné, jalové
a nicemné, a cela ta domnënka vûbec tak jest sama v sobë
nesmyslná a vsem odjinud vydobytym, i ode vsech soudnych
vàzitelûv uznanym pravdám o pocátku i prvotnich sídlech nëmeckého kmene na odpor celíci, 2e sluânë pochybujeme, aby
i mezi tëmi nejkovanéjáími Nëmci dlouho ve cti a váznosti
udríeli se mohla. Nase dûvody jsou z krátka následující:
a) Herodot pokládá Budiny za národ velik^ a lidnaty (sïvoç
jjisya xai tcoXXóv) а za autochthony, t. za takovy národ,
ktery pokudí vëdomo, od nikudá jinud do své vlasti nepfibyl, nybrí od nepamëti v ni stálá a pevná sídla záujímal.
Takovyto ale veliky a lidnaty národ za Tatrami a v tom
okoli, kde Herodotovi Budini sedëli, byli jediné Vindové ëili
Srbové, prakmen indoevropejskjf, od nepamëti v Evropë mezi
22) Ossolinski Wiadomosci historyczno-kryt. IL 487—494.
*>) Mannert's Germania S. 17—24. Nord. d. Erde. S 138—139.
M) Brehmer's Entdeck. I 482 ff. 536 ff. Kufahl Gesch. d. Deutsch. I.
S. 4—5. C. Hailing Exerc Herodot. specim. s. de flava gente Budinorum
dissert. Ber. 1834. 8°. p. 1—40. Kufahl nëmeckost Budinuv leda mimochodem a s jakousi stydlivou bázni pripominá: ostatní dva se do ni takofka
cele zanoHli. Jediny jejich aspoñ na око slibny dûvod jestif ten, íe Budini
mëli jako Nëmci modré oíi a bëlorusé vlasy (tak oni, oväem netrefné,
ïecké yXavxóf nvfâôç vykládají), ostatni dùklady jsou pouhé etymologické
motlachy. Takovéto spisy, jakyi jest onen De flava gente Budinorum, byf
jich bylo na tislce, pïedce pravdy nevyvráti a nepravdy nedovedou, aniï рак,
jakkoli nezazitou ucenosti naSpikované, 6im jinym jaou, leê chodeovskymi
odrankami, ledakde na smetiiti sebranymi, jlmii oni neboïàci nahotu svou
nadarmo pïikryti usiluji, anf tato pfedce vâemi dframi ven se tiskne a kHëi.
Coi zde naschvál pro vystrahu pripomináme, aby rozumy naiich ctenáíu
témito a tëm podobnymi nerozumy, jakkoli drzimi a protrelymi, masti se
nedali. Nebof bezstoudnost a protfelost tëchto lidi obvykle jejich neumëni
se rovná.
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kmeny Thrakûv, Celtûv, Germanûv a Cudûv osedly. 6) Jmenovitë V tom okoli, kdez Budini obyvali, t. mezi Peuciny a
Finny, pozdëji Tacitus sidla Venedûv vymëfuje, pravë, 2e
vsecky ty lesy a hory, со jich koli mezi Peuciny a Fenny
se nalezá, v drzeni Venedûv jsou. Jiz рак s jistotou vime,
2e ani Budiny z té vlasti jinam se nevystëhovali, nebo je Plinius a Ptolemaeus jeètë v2dy tarn znaji, ani Venedi do ni odjinud teprvé pozdëji nepribyli. . Z cehoz dosti patrné jest, 2e
Budini byli vlastnë s Venedy národ totozny, a tudy2 jedna a
sice hlavni ratolest velikého kmene Srbûv. c) Herodot ujist'uje,
áe Gelonové mluvili jazykem skythickym i ïeckym, a 2e jazyk
Budinûv od obojiho toho byl rozdilny. Z ceho2 vysvitá, ze
mëli Budinové svûj zvlástni jazyk, od jazykùv plemene severského docela se lisici. Takovy jest zajisté jazyk slovansky. à) Pïirozenà povaha, jak ji Herodot lief, nejlépe к Venedûm se hodí. Oci sivé neboli modré (yXauxóv) a vlasy
svëtlohnëdé neboli nàhnëdé (rcuppóv) jsou neomylné, pïirozené
znaky lidi kmene slovanského. 25) O Germanech jiz Prokop
poznamenal, ze maji vlasy rusé neboli nácervené (ùrcspuïpoç,
subrufus). e) Budini byli vëtêim dilem skotopasci; chovânidobytka bylo u starych Slovanûv nejoblibenëjsi zamëstknàni.
О Nëmcich jinak znëji dïevnl zprávy : vojenské vypravy, tëkáni po vsech konéinách Evropy a zbíjeni cizich vlasti bylo
témëï jedinym jejich femeslem. Dûkazem toho jest kazdá
stránka historie prvnich patera stoleti po Kristu. Co dále He
rodot o rolnictvi a zahradnictvi Gelonûv pfipominá, к vire nepodobné jest, aby to jediné na Gelony vztahovati se mëlo.
Vzdyf predee sám pravi, ze Ëekové i Budinûm jméno Gelonûv
pfikládali. V takovéto nepevnosti jména mohlo snadno, co2
se i Budinûv tykalo, vyhradnë Gelonûm pficteno byti. Budini,
národ veliky a rozáiíeny, die rozdilué povahy zemë nepochybnë
rozdílné provodili áivobyti, obírajice se jinde rolnictvim, jinde
рак skotopasectvim. Vûbec to podání o pûvodu vsech Gelonûv
z Ëekû velmi podezïelé jest. V2dy mo2né, ba nad miru po25) „Stowianie mieliwfosy nie ezarne, ani plowe, aleciemne czyli brunatne, z któremi í^czy siç zwyczajnie око siwe, to jest niebieskie mieszane
ze szarem, i skora rumiana." Surowiechi Sledz. poez. Slow. p. 124.
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dobné, ze Geloni byli zvlástni vëtev Budinûv, v jejichzto hlavnim
mëstë a sidle se feétf kupci zdráovali. Dom^filíme se, 2e mësto
to sloulo Budy ë. Budin. 86) f) Jezera, bahna , lesy, obydll
dfevënà atd. nám pfipomlnajl oblibeny starych Slovanùv spûsob
zivobyti, jakz nám jej Jemandes, Prokop, Mauricius a j. vypisnji. U starych národúv, pfivázanych ke stâlym obydllm a
vedouclch zivot domácky, rolnicky anebo pastyfsky, v dobë
nevzdëlanosti spûsob zivobyti tak snadnë se nemënil, jako
pozdëji anebo dokonce za nasich ëasûv u nàrodû v osvëtë a
vzdëlanosti napofád pokracujicích'. Zivobyti n. p. nârodûv mongolskych, tureckych, arabskych, Arnautûv, Rumunûv atd., jest
nazvíce aá podnes takové, jakéz byló pïed tisíci lety. Neníf
tedy divu, áe obraz Budinûv u Herodota obrazu Venedûv u
Jornanda, Prokopia a Mauricia ve mnohém ohledu nadpomysleni se podobá. ZvláSté рак popsáni mësta od Budinûv obydleného patrné známky mësta slovanského v sobé zavírá.
Bylof ono ëtyrhranné, veliké, po kazdé stranë asi 3/4 mile
zdéli, docela z dreva vystavëné a dïevënou zdí obehnané. Taková byla jistotnë mësta slovanská v nejstarsi dobë, velikoprostranná, pficinou spojeni ornych poli a zahrad s domem
jedné kazdé rodiny, z dfeva zbudovaná, a valem i zdi dïe
vënou upevnënà. Так nám je vypisují zivotopisec sv. Otty,
Nestor, Helmold, Saxo Grammaticus a j. 27). Podobnë popis
dïevëného chrámu a dïevënych rytin i ïezeb v nëm az na
vías se podobá popisu chrâmû slovansk^ch u zivotopisce sv.
Otty, Dithmara, Saxona Grammatica, a j. as). Tato podebnost

Slované mësta svá Chyzy, t. Chyäe, Izby atd.
Hlavni mësto Chyzanûv, odvëtvl Luticûv, slonlo Chyzy (§. 44. 6. 6.) ; v Rusku
рак, v PolSté a jinde mëstecka a vsi Chyzy, Chyzna, Chyzmy, Chyziny,
Chyzov, Chyzovica, рак Izba, Izby, IzbiStë, Izbica, v hojném mnoïstvi do
dneSka "se nacházeji
") Nestor ed. Timkov. p. 30—31 (o vypáleni hradu Drevlanûv). Saxo
Gramm. 1. XIV. p. 319. 1. 40. ed. Stephanii 1644. Fol. JeSté v 13tém stol.
màlo bylo kamennych mèst a hntdfi na Rusi. V popisu hradûv ruskych v let.
Nestor, (rkp. Poletikovë, Voskres. a j.) zhusta été se „gorod drevjan, n. p.
Kyjev drevjan, Novgorod velikyj drevjan, a po ïïdku , gorod kamen" (adj.=kamen£, od koïene kam), n. p. Ladoga kamen, OrjeSok kamen atd. Schlözer
Gesch. v Litt p. 17—19. Téh. Nestor Ш. 364—356.
M) Anon. Vita S. Ottonis p. 316 ss. Dithmar 1. III. p. 149 ed, Wagner.
Saxo Gramm. 1. 1.
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tak jest rázná, ze sám Brehmer v obrazu mësta Budinûv, jak
jej Herodot vykreslil, vypodobnëni pozdëjsiho mësta Velikého
Novohradu spatfovati se domnival, cozby jej od té domnëlé
nëmeckosti Budinûv bylo odvrátiti mohlo, kdyby pravdë byl
u sebe prûchod dal. 2a) Nebot o starych Nëmcich svëdci Ta
citus , ze mëst na mnoze nezDali a v nicb neobyvali. 30)
g) I samo jméno Budinûv jest jméno makavë slovanské. Bydleli-li Budini, jakz z toho jejich od Herodota pïipominaného
dïevëného mësta zavirati lze, ve dïevënych mësteckâch, ve~
snicech a budâch31), jak snachio mohli proto od okolnich spoluplemennikûv svych, obyvajícich pro nedostatek dfívi ve hlinënych nebo rákosovych a slamënych cbalupách, Budiny nazváni
byti? Odvozeni zajisté jména toho od slovce voda a stotoznëni
se jménem Vindûv, Ossolinskym ponavrzené, zamítáme naprosto, jakozto neprûvodné. 32) Bad' jak bud', zevnitrní ráz
jeho jest dokonále slovansky, srov. jména Srbin, Rusin, Mordvin, Litvin, Kozarin atd. 33) h) Naposledy, aékoli jména toho
v pozdëjsich prameneeh со názvu národu slovanského nikdez
se domakati nelze, vsak pfedce proto samé myslití neslusí,
zeby ono bylo docela zahynulo a z národního jazyku vymizelo.
Jen со obecné jméno celého toho yelikého národu se sestaralo a
mista jinym novëjsim postoupilo ; ale со cástecné jméno okolí,
mëst, rodin a jednotlivych osob se ono udrzelo u vâech témëi
Slovanûv od nepamëti az posud. Slovo zajisté Budin vtomto
ohledu jest u Slovanûv jedno z nejobycejuejsich. Ku potvrzeni

204 Brehmer's Entdeck. I. 481 ff. 486.
'M) Tack. German, o. 16. Podlé tohoto dejepiäce mist naprosto nemêli
zádnych ; coï vsak evëdectvimi Julia Caesara a Ptolemaea ponèkud obmeziti se musi.
31) Bnda, búda (srov. ném. Bude) jest, slûvko praslovanské, po vgech
nasich náfeéfch rozhaluzené. Srov. Karannin Ist. III. primjeé. p. 15. (kdeï
spisovatel slovce bnda opaénë vykládá), Jungmannûv Slovník cesk^ s. h. v. a j.
32) Podobné jménu Budini со do vj'znamu jest jméno Chyïané, známá
ratolest Veletûv cili Luticûv, о niché viz §. 44. ë. 6.
33) OvSem ze národnf jména na -in odvrhuji ted! ve mn. p. toto zakonceni, Srbin, Eusin, Srbi, Rusi atd., prvotnè v§ak to mohlo byti jinak. Pozoru hodné jest jméno vsi Budani v gub. Novohradské, poslé od osobniho
Budanin (srov. ces. Miléany,- Slovany atd.). Od mësta Budin nebo Budy
piavidelnë tvorené národní jméno zni stslv. Budjanin, mn. c. Budjane.
Budjene.
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toho /de jen nëkteré doklady stûjte. Na Rusi, nedaleko nëkdejsich sidel Budinûv, nalezá se reka Buda vMohylevsku (kraji
Mstislavském) s pfílezicí osadou Budice 34), jiná fiëka Budka
blize Poltavy, рак mësteëka a vesnice Buda, Budajeva, Budaki, Budani, Budavici, Bude, Budenici, Budevici, Budimlja,
Badina, Budimci, Budiskoj, Budisce, Budisci, Budka, Budki,
Budkova, Budne, Budnica, Budniki, Budnova, Budovka, Budviski, Budy atd. ve pïevelikém poctu v celém jihozápadnim
Rusku, nikdez vêak hojnëji a hustëji, neili v Bèlorusi, vlasti
prastarych Budinûv. Kuské Ietopisy pripominaji vesnici knëzny Olhy Budutínu, tolikéz vojevodu ruského Budy. Ve království polském podobnë pojmenovanych mist (Buda, Budy,
Budky, Budne) do sta sedmdesáti a osmi, v Halici pïes padesáte se pocitá. 35) U nëkdejëich Slovanûv západnich vyskytá se nám jméno feky Buda (podnes znëmcenë Boda)
v list. 965 36) a u Dithmara, s pïilezicim mëstem Budizi
(v list. 937, jindy Budizco, Budsez, nyni Grimmisleba u stoku
Body a Saly), rovnëz jako tam na Kusi feka Buda s mèstem
Budice; dále mëstecka a vesnice Budinisvelt v list. 833 (Budinifelde v Tradit. Corvej.), Budusin hlavni mësto Milcanûv
u Dithmara, Budegast v zivotopisu Dithmara, Butenstide v list.
1112 a sprâvnëji Budenstede v list 1116 („villae, quarum
incolae adhuc Sclavi . . . Budenstede", podnes Wendisch-Boddenstedt). 37) Sem prinálezi i jméno slovanské rodiny Buzici
(tribus Buzici) u Dithmara, z níz onen slovutny Dedi cili Dedo
(t. Dëd), arciotec královského domu saského, poseí.38) V Öechách do osmi, v Uhfich pïes tïidcet mëst a vesnic téhoi
jména se pocitá, mezi nimiz prastaré a slovutné, nëkdy sidelni
mësto Budin (Ofen). V Bulhafích a Srbich jich tolikéz nemaly
pocet, a v cele jejich Budin, jakz ve starych památkách se
ëte, podnesni Vidin na dolnim Dunaji, Budva v Dalmatsku,
34) J. A. B. Rizzi Zannoni Carte de la Pologne. 1772. 24. 1.
35) Tabella miast, wsi, osad atd. król. pois. 1827. I. 50—54. Crusius
Top. Posüex. von Galiz. I 95—99.
3S) Böhmer Regesta ad h. an.
3') Wersebe Beschreib, d. Gaue p. 249—250.
3e) Dithmar 1 VI. p. 168. ed. Wagner. Hloubavi Nëmci to, со na bíledni
jest, oväem jinak obracejí a do tmy zahalují.
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ji2 od eis. Konstantins Porphyrogeimety jmenovaná, Budiml',
nëkdy stolice kni2ecí v Hercegovinë atd. Tolikéfc platl o jménech osobníeh Budin (u Byzantincûr Bodinos), Budim, Budny,
Budek, Budiêa, Budoñ, Budov, a o skrácenych Bud, Buda,
Budy, kterázto se jménem Budinùv z jednoho kmene poâlà
byti se zdají. 39) Podobnë i nëkterych jinych odvëtvi slovanskych jména n. p. Duljebûv, Dregovicûv, Kriviëûv, Milëanûv,
Tivercûv, Ulicûv atd., со národní názvy dávno vyhasla a
z uzivání vysla, со jména mëst a osob ale jeëtë mnohem pozdëji, ba z öastky az podnes se zachovala. 40) Tëmito vëemi
dûvody donuceni jsouce pokládáme Herodotovy Budiny s nejvëtëi jistotou za národ vindicky, nemalého odtud nabyvajíce
potëseni, 2e jiz v tak staré dobë, u spisovatele tak hodnovërného, nematná památka pradávniho národu se nám vyskytá,
jej2 po zdravém uvá2ení vsech okolnosti ka2dy soudny Slovan
za vëtev kmene svého smële a bez rozpaku uznati mûze.
2. Neuri ciü Nuri.
5. Sfdla Neurüv.
Podobnëz i o sousedním a pfíbuzném Badinûm národu
Neurûv ne bez düleáitych pïlëin domyäleti se Ize, 2e pfináleíel ku kmenu vindickému. Herodot mluví о nëm na nëkolika mistech **), z ëehoz patmo, 2e dobrou známost о nëm
mël, nabytou budto z oustních zpráv Olbiopolitûv, budto na
cestáeh, které v okoll Dnëstra vykonal. Neuri, die vypravování jeho, bydleli v krajinë od pramenûv Dnëstru к severozápadu le2ící42), následovne v podkrají feky Buhu, okolo
Nurce a Narvi, v zemi potomnë v historii polské, ba jeëtë a2
podnes Nurskou jmenované. Prvotní jejich sldla byla nëkde

3e) Odvozováni jich odbndu (его) jest nedûvodné, od buditi (excito) po»
chybné. Ve slovn budu, cyr. badQ, pol. bçdç, jest nosovy zvak, bnditi рак
pochází od jerovaného b'd: те jména Badin nie toho.
40) Niïe, kdeï о vëtveeh tëchto jednati baderne, nematné toho dûkazy
pïedloïime.
41) Serod. . IV. e. 51. 100. 105. 125.
i2) Hemd. 1. IV. C. 51.
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jinde ; ale asi jednira vëkem pied tazením Dariovym proti Skythüm [513 pï. Kr.], píícinou rozmnozent se hadûv, z cástky
ve vlasti jejicb zplozenych, z éástky z pûlnoënlch pouití
pfibylycb, pïinuceni byli starobylá svá sídla opustiti a pfítulku u pribuznych i blízkych Budinûv hledati. 43j Krajina
liad Buhem pfinálezela tedy pûvodnë Budinûm, kteréz oni
Neurñm postoupili, kdez tito jiz za casu Dariova a Herodotova
bydleli. 44) „Mravy jejich , mluvi Herodot, ponëkud skythickym se podobají. (Nsupoí Ss vo'jxoiffi (xsv ^psovra» 2xu^ixofai). Pokládaji рак se lidé tito za carodëjniky (yo'tjts;).
Rozprâvëji zajisté o nich Skythové a Ëekové ve Skythii pfebyvajíci, ze kazdy z tëchto Neurûv jednou v roce za nëkolik dni stává se vlkem, a potom zase pfedesly svûj spûsob
na se bére Mnë sice vypravujice to a takové pïesvëdciti о
t)m nemohon; ale nicménë pfedce oni tak vypravují apïisahou
toho dotvi-zuji." 4Ü) Tolik Herodot o Neurcch. Památka je
jich i potomnë z dëjepisu a zemëpisu nevymizela. Pomponius
Mela následuje slepëji Herodotovych , pripominá, ze feka
Dnëster praraeni se u Neurûv, t. blîzko jejich zeraë, рак opakuje bajku о jejich promënovânl se na vlky. 46) Plinius v poradi jinych severnich národftv jmenuje sice i Neury, aie omylem píidává, ze se Borysthenes u nich prysti, chtëje bezpochybné rici s Melou „Tyras" t. Dnëster. *') Jméno Navarûv
(Naouápo») u Ptolemaea. umistënich v Sarmatii, jest nepochybnë totéz, со Neurûv, jen trochu na ïecko ohnuté a zjinaèené. „Pod vlastnimi horami pry bydlejí Amadoci a Navari." 4S)
Ze hory u Ptolemaea v tëchto stranách vlastnë jen takové
obvysnosti a zvlàstô lesy vyznamenávají, ze kterych vëtsi feky
se pry£ti, jiz nahoïe ïeëeno jest. (Srov. niz §. 22. ë. 2.)
Tëzko ovsem z Ptolemaea samého sidla Neurûv urciti, a vsak
ponëvadi die nëho z jezera Amadoky vyplyvá zápidni rámé
и) Herod. 1. IV. с. 105.
44) Berod. 1. IV. с. 100 125.
45) Herod, 1. IV. с. 105
4e) Mela I. II с. 1. §. 7. „Туга . . . surgit in Neurit § 13 Neuris
Bîatum singulis tempiis est, quo, si vellint, in lupos iterumque in eos, qui
fuere, mutentur.
«) Plin. H. N. 1. IV. с 12. §. 88
4a) Plolem. 1 Ш. C. 5.
Safarfic. Slov. Starnzitnostl. I.
]д
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Borysthenu t. Berezina, nebudeme na omylu, polozíme-li i horya národ téhoz jména sem, a Navary v sousedstvi ku poledni,.
tedy do zemë Nurské. Mensího jest závaíí, со jiní spisovatelé recti a latinátí o Neurech pfipominají. Skymnus Chius
je jmenuje Neurutae, Dionysius Periegetes Neury. 49) Nejmenovany pûvodce moïeplavu euxinského je osazuje na severu za
Karpidy, obyvajicími v Tatrách, dokládaje se pH tom Ephora. 50)
Tolikéz Ammianus Marcellinus Neury a Budiny vedlé sebe
místí : Neuri pry v prostíedzemních okolích bydlejí ; za nimi
рак jsou Budini a Geloni zmiry divoci. 51) Zná je i Sidonius
Apollinaris. 52) O nëkterych z téchto spisovatelûv ovsem domysleti se lze, ze jména tobo uzivali pouze podlé starych pramenûv, nemajíce zádné novëjsi známosti o národu samém; a
vsak о véech, jmenovitë o Ptolemaeovi, toho nikterakz tvrditi
nelze. Lid ten ze svych prvotnich sidel nikdy se docela nevyhostil, a na samém vstupu do jistëjsi historie slovanskych
národüv nalezáme Narevjany cili Nurjany, t. obyvatele zemë
Nurské, v poïadi jinych vëtvi slovanskych, ve spolecenstvi
Ulicûv a Tivercûv. Ve Mnichovském zajisté popisu slovan
skych národüv cte se takto: Unlizi, národ lidnaty, mëst 318;
Neriuani (t. Narevjané) majif mëst 78; Attorozi majif mëst
148, lid neokroceny atd. 53) Nelze tedy pochybovati, ze drevni
Herodotovi Neurové obyvali v zemi pozdëji Nurskou zvané,
a ze slovansti Nurjané 9ho vëku toto své názvisko po nich
zdëdili.
6. Dûkazy o slovanskosti Neurûv.
Hlavni pïiciny, proë my Neury za národ kmene vindického
cili srbského pokládáme, jsou tyto: a) Neuri byli die vsi po40) Dion Perieg. V. 310. "Evâ-a. . . Nevçol !)■' 'l7in07iorhç te, Ге).о>го1 r,
7¡fí Л yá&VQGOl.
50) Anon. Periplus pont. Eux. Primos ad Istrum habitare Carpidas
(Kà(j7ieâaç) Ephorus tradidit: deinde jnxta Arotera ulterius Neuros (Nevçoiiç) esse usque ad terram gelu iterurn desertam. «
51) Amm. Marcel/. 1. XXXI. c. 2. §. 14.
52) Sid. Apoll. Carmen ad Avitum Aug. „Chunus, Belionotus, Neurus,
Basterna, Toringus."
53) Geograph. Bavar. Unlizi, populus multus, civitates 318, Neriuani
habent civitates 78, Attorozi habent civitates 148, populus ferocissimus etc.
Srov. Piilohy с. XIX.
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dobnosti souplemenníci Budinûv ; cizincûm by veliky a HdDaty,
nâsledovnë i mocny národ Budinûv zajisté nikdy dobrovolnë
cástky své zemë v drzeni byl nepropustil Co Herodot о
mravich Neurûv, ponëkud na skythické se ponáiejicich, pfipominá, z toho jen tolik s podobnosti zavirati lze, ze Neuri
tito dñve nëkde blizeji ke Skythûm bydleli, a ie onino hadové, pïed nimté usli, byli vlastnë Skythové, násilnici a utiskovatelé jejich. 54) Vádyf i Tacitus o Venedech vypravuje,
ze mëli mravy na díle germanské, na dile sarmatské, aëkoli
vime, ze proto ani Germani ani Sarmati nebyli. Neuri jsou
zajedno s Budiny ratolesti jednoho kmene. b) Jméno zemë
Neurûv, jejíáto polození die Hérodote nade vsecku pochybnost
jest jisté a svëtlé 55), udrzelo se v té stranë porád, a bylo
jeêtë v prostfednim vëku; i jest z cástky az podnes u Polákú
v uzivání. Co Herodot tk)v Noupî5a f?¡v jmenoval, sloulo a
sluje u Slovanûv zemia Nurska. 56) Vimef рак z domácich
dëjinr ze v zemi té obyval od nepamëti lid pokolení slovanskébo, aniá kdy odtudkoneënë se vyhostil. 2e рак zemë ta
jiz za prastarodávna byla slovanská, odtud spolu zavirati
mûzeme, ponëvad^ lezela v samém jádru a srdci zemi pûvodnë
od Vindûv osazen^ch. с) Národní povidka, u Herodota zachovana, o proménování lidi v zemi Nurûv na vlky, jest az po
dnes vseobecná rozprava lidu slovanského v zemi Nurské a
krajích prilezicich, zvlàstë na Volyni a Bëlorusi. Sprosty
lid ji jeâtë vzdy právé tak viru píikládá, jako za onëch prastarych casûv. Zdef, v sousedství nëkdejsiho mohutného, neM) Podobné povésti o hadích jsou casto .¡¡notaje (allégorie). Так u
dneänich Tnrkúv kazanskych hadi v národnich povéstech vyznamenávají
Persany. Srov. Tatisc. 1st rusk. I. 110. pozn. 49. U naslch Illyrúv Turei
zacasté jmenujf se zmije, a jiz v jednom starém rkp. bulharském nacházim
mezi jinyra tyto památné vyrazy : Turéin zmija, Rusin vidra, Litvan tur,
Blgarin byk, Srbin vlk atd. (Viz pïilohy с. XXVI.) Jini, jako Keichard, to
oväem na pïirozené hady slyäi, aö méné trefné. Ostatné pfipouienouti zde
jestè musíme, ze mythologie staroslovanská plná jest povèsti o hadu, zmiji,
zmoku (zraeku) cili smoku atd.
5îi) Horodot. 1. IV. C. 51. Tvçtjç — oç ало ßoyew ¡uev avépov OQficixai,
&(>%£Тси âk (¡émv 4x líftvrjq fieyâkrjç, tj ovçiÇei xí\v те 2-/.v&ir.i¡v xai Tr¡v
Nivoida yr¡v. Tedy nad prameny Dnëstru bylo teprvé rozhrani zemë sky
thické, t. Skythûm poddané, a svobodné zemè Neurické, ïecené podnes Nur.
Vëc na biledni jest.
, S6) Swiçcki Opis starozytn. Polski I. 293. NekdejSi hlavni zemé té
misto podnes slove Nur, jakoz i ïeka Nurec.
15*
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skroceného národu slovanského, Vlkûv cili Luticûv, obyvavsího V krajinë Vlkomira ïecené (srov. §. 44. c. 2—4), jest
spolu prvotni hnizdo nasich domácích povfdek o vlkodlaku.57)
Ackoli zajisté po rozptylení Slovanüv po krajinách západni i
polední Evropy i rozpravy o vlkodlaku cili vlkolaku s nimi
se tam stëbovaly, vsak nicménë na povrchu jest, zef ony pfirozenym bëhem vëci nikdez casnëji povstati a kloubëji vkore
niti se nemohly, nezli v samé vlasti vlkûv, jakouz byly nëkdy
zemë Nurská, Wolyú a Bëlorus. Jestlize ale zde, ve svém do
movë, ona prastará povëra tak zivë a cistë se zacbovala,
smële mûzeme- zevírati, ze nepïetrzené pásmo lidí jednoho jazyka a kmene v tëch stranách od nasich casûv az do oné
pradávní doby dosahuje, sic jinak podání to strídáním rozlicnych cizojazycnych národüv a kmenûv by dozajista jiz
dávno bylo vyhynulo. 5S) d) Jméno zemë Neuris, jak ílek,
cili Nur', jak Slovënin ji jmenoval, jest cistë slovanské. Slovce
totiz nur vyznamenávalo ve staroslovanském jazyku zemi. 5Bj

5") Pamatné a ctenf hodné jest, eo v tomto ohledu vypravuje Golebiowski v knizo: Lud. polski str. 173-17Ö. Srov. i Tatiscev 1st. ras. I.
110. pozn. 50. Lékafi püvodu té bajky hledají v jisté nemoci jmenované
lupina (IvxarO-Qmnia). — Ostatnë со zde o pfedmètu tomto leda zbëznë a
povrchnè dotceno, níze v §. 44. c. 2—4., kdcz o prijmí Veletùv cili Lu
ticûv, Vlci, jednati buderae, mistnëji se vylozi. Erman se domySli (Reise
пш die Erde I. 232), ze bajka o proraéüováni se Neurûv do vlkûv tudy
povstala, ponëvadz pry se v zimè do vlcich kozeèïn obláceli, cenraz já pïisvëdciti nemohu. Starí, prostorecí, jinotaji nad miru milovni národové
jmenovali lidi silné, loupezné, vlhj; srov. nèm. Vargus, Vargiones (exul,
¡iraedator, latro, vlastné warg = vlk, mad", farkas), georg. Kurd, Kurdi (lu
pus, latro) atd. Z Herodota patino, ze jiz za jelio casu pfijmi Vlci o Veletech a Luticech bylo bëzné. К nim nejblize se vztahuje, со Tacitus о
loupeznictvi (latrocinado) Venedûv pripominá (viz §. 44. с. 2—4.). Zmuzilost, vytrvalost a udatenstvi ve vojné pripodobnovali staff, prirody nás nekonecné blizsí, ku prirození vlka. Odtud vyraz „vlk mazovecky^1 t muz:
odtud oblibené prezvisko Vlk u bojovnikûv a hrdin, zvlàëté v Polstë a zá
padni Ruei. Dûkazûv na mnoze posk^tà Niesiecki v korunë polské, Slovo
о polka Igorovë atd. (Chodakowski O Slowiañszczyznie lírak. 1836. 81
str. 4—5.)
5el Minime zde povësti о vlkodlaku, pokudz ráz slovanské pûvodnosti
na sobë nesou, dobfe vëdouce, zei ony spolu u jinych evropejskych kmenûv
panuji. (Grimm D. Mythol. str. 620 sld )
69) Slovnik akademie ruské: „nur, ra, s. m. starin. zemlja." Odtud ponuryj, nyriâté, nora a j. Pïibuzné stslv. nur jest skan. niórunn (Grimm's D. G. I.
298) t. zemë, s pravidelnou zâmënou hlàsky и na го; srov. siv. tur, skan. thior,
sved. tjur, dan. tyr, lat. taurus, slv. lud (homines), skan. Hod, age. lëode,
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Z obecného slova nur (mase), t. zemë, povstalo jméno vlastni
(nom. propr) Nur' (fem ), znamenajicí krajinu i národ, právé
tak, jako Ras', Srb', Cud', Dan' (Dania), Ves', Perm', Jam'
с. Jem', Kors', Lib' 6. Liv', Lop', Sum', Ter', Vad' c. Vod',
Sibir' atd. Jsou to váecko jména skráeena, a ' neboli j, cyrill.
ь, zastupuje zde i, cyrill. h; tedy Nur' atd. jest vlastnë tolik
со Nuri (lat. Nuria, zemë nurská), srov. mati, pani, sestri,
neti, dsci (dci) atd. 60) Ôlovëk z rodu Nurûv sloul Nurjanin,
anebo Nurin, jako Slovjanin, Poljanin, Eusin Cudin atd.
Skracování osobnich a národnich jmen jest sprostému lidu
neuchylnë potïebné, a proto u Slovanûv, jakoz i u vsech jin^ch nàrodûv, kazdodenni. Podlé smyslu jméno Nurinüvpíibuzné jest jménu Polanûv (od poli), Drevjanûv (od dfeves),
Livonûv (od pisku) atd., a jeâtë vice názvu Lechûv a Zemanûv. Ëeckà forma Neuri od slovanské Nuri jen na око se
liái. Ëecké zajisté su pïibuzné jest slovanskému a latinskému m; srov. ysúo, zuji, gusto; zXsúfjiMv, pluáce (plice), pulmo;
s'psúyo[xai, rûhàm (fthám), rugo, ructo; vsúw, nuo, innuo;
«psúyo, fagio atd. Slované a Latinici cisté hlásky, Ëekové a
Nëmci dvojhlásky sobé oblibuji. Tím se vysvëtluje, proc Ëe
kové psali np. Asùxwç m. Lucius, AsùxouXXoç (Strabo) m. Lucullus, ïïsuxt), nsuxívo!, m. Bucesk, Bukovina, a Nëmci Reusse
m. Rus, Preusse m. Prus, Leubuzi m. Lubici, Leutici, Leuticii
m. Lutici, Eutin m. Utin atd. Jakoz tedy Réussi a Rusi, anebo
Leutici a Lutici, со do vëci, od sebe rozdilni nejsou, tak ani
Neuri od Nurûv rûzniti se nesmëji. Vazice váecko toto náleïitë a zdravë na mysli, nerozpakujeme se Nemûm mista
v poíadí starych národú vindickych éili srbskych vykázati a
je mezi pfedky Slovanûv pocisti. 61)

stnëm lint, sir. bludo (discus, mensa), skan. biôdhr, got. binds a j. Mozné
ba к vife podobné jest, ze slovce toto, jako mnohà jinà, ze Slovanstva do
Skandinavska se dostalo. Podlé Eddy hrdiua Niord pocházel z kmene Vanûv éili Vindûv. Jméno toto, zmënënfm skandinavského io ve slovanské
u, slonlo snad pùvodné Nurin, t. mnz ze zemé Narské.
60) О formé této viz Casop. êesk. mas. 1835. sv. IV. str. 376.
61| Na bnbliné domnënku svou stavëji, kdo mysli, ieby Neurové byli
Litvané, proto pry in ïeka Vilija slove litevsky Neris! Gött. Gel. á.nz.,
1815 N. 126. S. 1214.
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В. Slovanské národy и Ptolemaea.
7. Povaha zpráv Ptolemaeo v^ch.

Píes dlouhy cas známost národú vseverni stranë Evropy
obyvajicích jak u Ëekûv tak i u Ëimanûv züstala kusá a
tenmá. Co skoumavy Herodot o národech skythickych i neskythickych v tëchto stranách z vlastní zkusenosti a z jistého
prezvëdu poznamenal, to opakováno po nëm od Ëekuv i Ëi
manûv, ovéem s primièenim nëkterych bajek, s porusenim a
zmëtenlm starych zpráv, a vsak bez pïicinëni novych znániosti, vázenych z pfesného pramene , t. z ohledáni zemi,
к onëm dfevnëjsim a jiz zastaralym. Mela a Strabo o krajinâch zatatranskych zhola nie nového a platného neposkytaji.
Pilny Plinius z rozlicnych, na dile ztracenych spisûv shromázdil sice drahné mnozstvi národních jmen, z nichz nëkterà
bez pochyby к nàrodûm zatatranskym, zvlàstë na Cernomoïi
a v okoli Dnëpru bydlicim, se vztahuji; aie jména ta u nëho
tak jsou nahá a osamocená, vsech zemëpisnych pfiznakûv
prostá, a na mnoze i tak porouchaná, ze s nimi bez svëtla
odjinud nabytého, jehoz naprosto neni, nie v historii pociti
nelze. 62) Vyborny Tacitus, nepochybnë i sám dûkladné a
podrobné známosti o národech zatatranskych nemajíci, vytknul
sice ràznë a dosti zdafile povahy nëkterych narodûv severnich, jako Venedûv, Fennûv, Bastarnûv, Peucinüv a Sarmatùv, aie v mistnëjsi vycítání a popsání vsech se nevydal.
Teprva po dobyti Dacie za eis. Trajana [106 po Kr.] a po
vniknuti Ëimanûv a£ do krajin zatatranskych 63) otevfina poledni Evropë brána do nového toho svëta, do vnitrni Sarmatie,
naplnëné prevelikym mnozstvím jednotliv^ch národúv, a národkûv, az potud nesl^chanych a nevidanych. Tyrskému Marinovi [130] a postupniku jeho alexandrinskému Ptolemaeovi
[175—182] bylo zûstaveno, sebrati celou tu zásobu v novë
nabytych zemëpisnych vëdomosti o této stranë Evropy do hro-

B2; Plin. H. N. I. VL c. 7. Srov. prilohy б. П.
63) Dûkazem tolio jsou valy ïimské za Dnëatrem a Volusianûv peniz.
O tomto jiï nahore jednáno ; о valech fimskych viz níz § 22. с. 7.
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inady a spofádati v soustavny- celek. Jedno pohledëni na
Ptolemaeovo vypsáni krajiny, od nëho evropëjskou Sarmatií
nazvané, kazdého pfesvëdëi, ze takovéto mnozství urëitych a
pravdivych zemëpisnych podrobností nemohlo odjinud, neí
z novych, az potud nedostupnych pramenü vázíno byti. Туto
prameny, jak jiz dotceno, poskytlo skoumavym zemëpiscûm
pïede vsim opanováni Dacie skrze Ëimany. Mohutní tito
svëtovlàdci, tfebas i zöumysla nepeëovali o roziífeni vëdomosti
zemëpisnych, ëeboi se vâak do nich naditi lze, pïedce v 6as
svého dlouhotrvanlivého pïebyvání v Dacii, z obchodu a obcováni s lidmi sousednich kmenûv, z vypravováni Dakûv, naposledy na vojnách a tazenich proti cizojazycnikûm za Dacit,
mnobych novych vëci o národech v tëch stranách obyvajlcich dovëdëti se i mohli i mnseli. Ту vëdomosti, od
Ptolemaea pilnë sebrané, za jeho casûv bez pocbyby u Ëi
manûv byli povsechnë známé a rozëiïené. К tomuto tak bohatémn pramenu pïistoupily ovsem i mnohé jiné. Války Ëimanûv na cerném mofi s králi sarmatskymi a tëchto podmanëni, tolikéz s Germany na Rénu a Dnnaji, plavba az do
more baltického a obnoveny obchod s tëmi stranami pfiëinou
jantaru a kozesin, ostatky etarsich zpráv a zâpiskûv, sebran^ch
od Èekûv a Èimanùv na cestách v témze obchodu konanych,
vsecko to poskytlo Ptolemaeovi hojnou zásobu zemëpisnych
známosti, kterézto pilnost jeho v soustavny celek spojila. Ptolemaeus nazval severni tuto krajinu evropëjskou Sarmatií, ovsem
jen v zemëpisném ohledu a pouze proto, ponëvadz v té stranë,
s které on ji nejlépe poznal, a s které vëtSi ëàstku zpráv sv^ch
dostal, dfíve jeho casu panujícim národem byli Sarmati, kmen
medskému pflbuzny, neveliky sice, aie bojovny a nad miru
násilny. Kdyby Ptolemaeus byl za ëasu krále Ermanrika
psal, к vife podobné jest, zeby tu svou krajinu byl nazval
velikou Gothii, ackoli Gothové sotvy padesátou cásf prostranstvl jejiho sidly svymi zaujimali. Mnoho, pïemnoho z toho
со Ptolemaeus o této Sarmatii pïednàsi, jest nejen nové, ale
i pfesné a pravdivé. Ai potud nám sotva patera nebo sestera
národüv jména v tëch stranách ve známost byla veâla; Pto
lemaeus jich vycitá píes padesát. Az potud o horách, jeze
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rech a fekách tëch krajûv anebo zhola nie, anebo aspoü nie
s jistotou nevëdino; Ptolemaeus je liéi a vymëfuje v nemalém
poëtu, a nëkdy, jako np. bëh Volhy, s podivu hodnou urcitostf. Nad to on i jména a polozeni nëkterych mëst udati
umël, ackoli poiiejvíce jen v blízkosti moïe cerného, na dftkaz, ze mu vnitrni krajiny pïedce tak dokonále známy nebyly,
jako tyto. A vsak pfedee toto Ptolemaeovo, samo v sobë a
ohledem na vëk, ve kterénrâ povstalo, tak vybomé a velecenné vypsání Sarmatie pro nás ve mnohém ohledu jest pohádkou a jakoby list z knihy Sibylliny vytrzeny, к jehoz dokonalému srozumëni nám klic zchází. Pficiny této zatmëlosti
jsou rozlicné, hlavnëjsl рак následujici : a) Ptolemaeus jest
z ohledu zemëpisu Sarmatie samojediny spisovatel v celé dávnovëkosti, к jehoz vysvëtleni ani pfedchûdcûv, ani postupnikûv uziti nelze. Mimo Ptolemaea nám jen Herodot a. Nestor
hodnovërné, ze skuäenosti a z jurych pïesny^ch pramenûv cerpané zprávy o národech vnitfni Sarmatie podali ; aie od Herodota az do Ptolemaea uplynulo 630, a od tohoto az do Nestora
940 let. Pfibëhy a promëny nàrodûv tamëjsichv proudu tolikych stoleti zbëhlé hustá tma prikryvá. Po utracení Dacie
a klesnuti vlády rimské vsickni ïimëti a ïecti spisovatelé navrátili se zase ke starym povídkám o Skythech a Amazonkách,
0 Hyperborejcich a Makrobiich, о Hippopodech a Kynocephalích a jinych smyëlenych obludách; novych, vëcnatyeh a
pravdivych zpráv nám, vyjmuc nèktei à zrnecka u Jornanda 64),
nizádn^ z nich nepodal. Kdyby v potomni dobë kazdé sto
leti aspon jednoho Ptolemaea bylo zplodilo, Sarmatie alexandrinského zemëpisce by nám tak byla známá, jako jeho Italie,
nebo Gallie, nebo Kecko. b) Neni pochyby, ze mezi tëmi
padesáti jmény rozlicnych menâich nàrodkûv v Sannatii jsouf
1 mnohá jména jednotnych malych a nepatrnych zup neboli
okoli. Takováto jména castym promënàm podrobena byvajf,
a v tom stëhovâni nàrodûv, kteréz nedlouho po Ptolemaeovi

M) Jornandes — de Goth. or. c. 23. — na jeden douáek patnáct (die
jinjeh rkp. dvanáct) severnich národü vyíitá, 8 nimií ovsera v historii a
zemëpisu téZko со pociti. Srov. §. 14. с. б , §. 18. б. 7., a pfilobu IX.
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uastoupilo, snadno jinymi dosazena byti a v zapomenuti pïijlti mohla. c) Ptolemaeus nám národních tëch jmen nepodává
v jejich cisté a domácí formé, nybrz v cizi, zkazené, na dile
ziectëné, na dile zlatinëné. Jakoz Hamaxobii a Melanchlaeni
na severa jiné domáci jméno míti mueili, tak téz i Tranomontani za Tatrami, ona zajisté íecká jsou, toto latinské, a
jakoz jména Gythonftv, Stavanûv a Alaunûv vidomë zkazena
jsou, tak téhoz i o mnohych jinych právem domysleti se lze.
(i) Pri vâi sluüné váznosti a úcté к zásluhám Ptolemaeovym
zapírati nelze, ze v zemëpisu jeho misty i mnoho hrubych
omylûv a chyb se nalezá, a nikdez snad vice, nezli v Sarnuitii a Skythii. Ptolemaeus byl ohledem na etlmografickou
cástku zemëpisu pouhy kompilator. Stará jména zaslych národuv stojí u nëho v porádku s novymi, béínymi, mnohá omylem dvakrát i tíikrát na rozlicnych mistech opétováua, jiná
nedorozuméním do krajiu postavena, do nichz naskrze nálezeti nemohou. 65) Odkrytí téchto pomylení a ocídéni toho, со
presnébo a pravdivého jest, od lichych primëskùv, jest oukol nad
pomysleni tëzky, о nëjz posavad jeâtë zádny uéeny se nepokusil. e) Naposledy text Ptolemaea, jakz jej nyni máme, jest
ъ miry nekriticky a porouchany. Tentó vyboruy zemëpisec
v novëjsi dobë nezaslouzenô jest zanedbán; od г. 1619 zádného statecného vydavatele jemu se nedostalo. Kdyby text
jeho podlé dobrych rukopisíív, jichz pfedce takové mnozství
pred rukama jest, poopraven byl, neni pochyby, zebychom mu
na mnohych mistech dokonaleji vyrozuméli. в6)
8. Znéni zpráv Ptolemaeovyeh.
Ponëvadz ale krajina, od Ptolemaea zemépisné evropejskou Sarmatií nazvaná, od nás, podlé hodnovërnych svëdectvi
65) Dûkazy toho viz niï с. 11 , a srov. Lehwela Bad. w geogr. str.
437-440.
66) Vc-domof, jak drze a nrputnë Schlözer Ptolemaeûv zemëpis zamital,
aékoli prûvodné jest, ie se s mm málo obfral, a tudyz jeho nâleïitô neznal. Teprva nrvèjâl zpytatelé poifnaji cenn jeho spravedlivè uznàvati.
Srov. Brehmer's Entdeck im Alterth. Bd. I. S. 1— la. — Nové, správné
vydánl zemëpisu Ptolencaeova jii ode mnoha let chystá С. F. A. Nobbe,
prof, na université Lipské.
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a dûkazùv napïed vylozenych, za starobylou vlast kmene vindického cili srbského uznána jest, musime jiá pilnëji pfehlédnouti pásmo nàrodûv, od zemëpisce v této vlasti umistënych.
К tomu cili potfebi pîede vsim vyslyseti jeho samého. Mluvif
рак on, vykázav nejprvé hranice zemë té mezi moïem baltickym, dolejsi Vision, Germanii, Tatrami, moîem cernym, Donem a neznámym severem, a vycitav nëkteré reky i hory 67),
o národech Sarmatie v tento smysl : „V Sarmatii obyvaji nejvëtii národové tito, Venedové po celé zâtoce venedické, a
za Dacii Peucini a Basternae, a po celém pomofi Maeotu
Jazygové a Roxolani, a u vnitrni krajinë za tëmito Amaxobii (Hamaxobü) a Alauni Skythae. Mensí рак národy pfebyvaji v Sarmatii tyto : na fece Visle pod Venedy jsou Gythones,
potom Phinni, potom Bulanes (v nëkterych rkp. a vydánich
Sulanes), pod nimi Phrugundiones, potom Avareni vedlé pramene reky Visly, pod nimi Ombrones, potom Anartophrakti, po
tom Burgiones, potom Arsietae, potom Saboci, potom Piengitae
a Biessi u hory Karpatu. Od tëchto vychodnëjsi jsou pod
Venedy sice zase Galindae a Sudini i Stavani az к Alaunûm,
pod tëmi Igilliones, potom Coestoboci a Tranomontani az
к horám Peucinskym. Zase ostatek zátoky venedické na
mofi zaujimají Veltae, nad nimiá Ossii (Hossii), potom Karvones ze vsech nejsevernëjsf. Od tëchto vychodnëjsi jsou
Kareotae a Sali, pod nimiz Agathyrsi, potom Aorsi i Pagyritae, pod nimiz Savari a Borusci az к horám Riphaeùm, potom
Akivi a Nasci, pod nimiz Iviones (Vibiones) a Idrae, a pod
Iviony az к Alaunûm Sturni. Mezi Alauny рак a Amaxobiy
jsou Karyones a Sargatii, a pfi oklice reky Tanais Ophlones a
Tanáitae, pod nimiz Osili ай к Eoxolanûm, mezi Amaxobiy
рак a Roxolany Rakalani (v jinych rukopisich Reukachalci
a Racanali) a Exobygitae. A zase mezi Peuciny a Basterny
jsou Karpiani, nad tëmito Gevini, potom Bodini. Mezi Bas
terny рак a Roxolany jsou Chuni. A pod vlastnimi horami
Amadoci i Navari. Na jezeru Byces рак jsou Torekkadae, a
na ouzinë Achilleum Tauroskythae. Pod Basterny рак podlé
er) О tëchto, jakoZ i о mëstech, niï §. 22.
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Dacie jsou Tagri a pod nimi Tyrangitae." 68) Titof hle jsou
národové V Sarmatii evropejské u Ptolemaea!
9. Roztíidéní aárodúV Ptolemaeov^ch.
2e tato zbër národúv na nesmírném tom prostranstvi
krajin rozhoâtënych neprináleiela к jednomu kmenu, ba ani
jen к jednomu plemenu, to na prvni pohledëni zrejmé jest,
a Ptolemaeus sám, postaviv ctyry veliké a rûznorodé národy
V cele ostatních, tím na kmenovou rozliënost téchto ukazuje
a upominá. Ale s protivné strany i to také na jevë jest, áe
není mozné, aby tyto ostatni stanovily národy a národky tolikero rozdilnych kmenûv, anby tudy pfes padesát rozliënych
kmenûv povstalo, coá samo v sobé nesmyslné jest. Otázka
tedy jest, ku kterému kmenu kaèdy z tëchto msnsích národküv pfinálezí a kam jej poclsti dluzno? Ackoli dokonalé a
a váestranne bezpeëné rozfesení této otázky, z pfícin nahoïe
dotëenych, vëc píenesnadná jest; a ackoli zdarilejsiho vysvëtleni hlavních cástek této národní tabule pïede vélm od ucenych obyvatelûv tëch krajin, majicich zevrubní známosti vlasti
své i dëjin domácich, ocekávati pfíslusí: vsak pïedce za píícinou obraného pfedmëtu neuchylno i nám pokusiti se o vydobyti aspon nëjakého svëtélka v této nerci-li cimmerické aie
aspyn sarmatské noci. Jdouce za svym presvëdcenim, ze hlavni
cástka a takoïka jádro krajin zatatranskych v dobë bistorické
(t. od casûv Herodota) od Venedûv ëili Srbûv osazena a
jen konciny a nékterá okoli ve stïedozemi od jinokmencûv
budÈe domácich nebo z ciziny pîibylych zaujata byla, a drzice
se jistotnych odjinud vydobytych resultátüv o národnosti mnohych zde jmenovanych odnoèi, neváháme se celou tu strakatou
smësici na tyto hlavni kupy národúv rozmisiti a rozfaditi.
Na západu v konëinâch Venedûv sedëli národy kmene germanského Gythones, Burgiones a snad i Avarini (srov. Varini
v Nëmcich). Tamze a dale na poledni i v^chodu, v horách
sedmihradskych a na Dnëstru, obyvali pristëhovanci celticti
Ombrones, Anartophrakti, Basterni a Peuciny, s Germany jiz
88) Ptolem. 1. П1. C. 6.
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v nepamëtné dobë pomichani. Na bïehu baltickém a hloubëji
V Litvë bytovali nepatrné vëtve malého kmene litevského :
Phrugundiones, Galindae, Sudeni a snad i nëkteré jiné. Dále
к severa za tëmito на mori a hloubëji v zemi národy kmene
finského: Ossii, Sali, Phinni, a neznámého kmene Agathyrsi.
Na vycbod u Pontu a Maeotu Jazygové i Roxolani, kmene sarmatského, podmanitelé mnohych nàrodû v Sarmatii, aspon ve
vychodní její polovici. К tëmto, со do pojiti a jazyka, pKnálezeli i Alauni Skythae v prostíedzemí a Amaxobii od tëchto
na vychod к Volze prisedící. Ostatek Sarmatie mezi zátokou
Tanaickou a Maeotickou a v podkraji Volhy vypliiovaly rûznorodé národy, jichz kmenovou pïibuznost urciti nesnadno, jmenovitë Sargatii, Ophlones, Tanaitae, Osili, Rheukalani, Exobygitae, Chuni, Torekkadae a Tauroskythae. Tyto zdaji se
nám z ëàstky prinálezeti kn plemenu severskémn, ajmenvitë
kmenu uralskych Öndüv, jako Sargatii, Chuni, Ophlones, Rakalani atd., z cástky ku kmenu sarmatskému, jako Tanaitae,
Osili, z cástky naposiedy i к neznámym docela kmenûm, jako
Exobygitae (— Trans Bygen fl.), Torekkadae a Tauroskythae.
К tëmto neznámym národúm pocítáme i Aorsy, snad jen omylem vnitf Sarmatie osazené a do Asie pfinálezející. S vyloucenim tëchto byli vsickui ostatni, u prostïed onëch ve stfedu
zemë sedíci, zdáním nasim lidé kmene vindického cili srbského, jmenovitë tito: Venedae, Bulanes, Arsietae, Saboci,
Piengitae, Biessi, Stavani, Igilliones, Coestoboci, Tranomontani,
Veltae, Karbones, Kareotae, Pagyritae, Savari, Borusci, Akivi,
Nasci, Iviones, Idrae, Sturni, Kariones, Karpiani, Gevini, Bodini, Amadoci, Navari, Tagri a Tyrangitae.
10. Vytceni nàrodûv slovacskych.
Pro lepái domnëni svého i vysvëtleni i potvrzeni pïipomenu
zde nëco o jednom ka£dém z tëchto ode mne za slovanské uznanych národúv obzvláste, ackoli abych vsudy pravdy se dopidil a
chyby uvaroval, toho ani pro povahu vëci, ani pro vëdomi své
nedostatecné sily nadíti se nemohu. O Venedech, Bodinech a
Navarech jií nahoíe jednáno jest; ostatni pïehlednëme tim
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poïàdkem, ve kterémz je Ptolemaeus vycitá. a) Bulanes,
BoùXaveç, podlé Erasma (v nëkterych rkp. a vydáních stojí
Sulanes, Sou'Xavsç) 69), jsouf nejpodobnëji Poljane, vëtev Lechûv, obyvavsi na Visle, ve vychodni stranë dnesniho velikého knizetstvi Poznanskélio a v koncinách pruskych Tam
je zajisté pozdëjsi historie, dávno pfed 9tym stol., nalezá.
Nestor vyslovnë rûzni dvoji vëtev Polanûv, t. Polany Ljachy
na Visle 70), a Polany Rusy na Dnëpru 71), mluvë ne o svém
véku, nybrz o nejstarsím polození národúv slovanskych. Západni tyto cili leské Polany jmenuji Annal. S. Gallens. niaj
Pulani, Hepidanus Pillanes, Dithmar Polenii, Adam Bremsky
Polany, a zemi jejich zápisky islandské z 12ho stol., tolikéf.
povëst Wilkina, Pulinaland, Ademar Polliana atd ; naproti tomu
staronëmecké glossy z 9 — 12. stol. Bolana, Bolânen, Bolânin,
Wippo Bolani, krále Vratislava dopisy ku papezi 1085—1086
Bolonii, Herrn anus Contractus Boloni, kronika u Boysena [na
1. 1058] Bolani atd. Gothové bezpochybnë nevyslovovali Pul ana
nybrz Bulana, Bolana, jakz patrno ze slov Pulgaraland, Surpe, Apdrede a j. v anglosaském nàïeci u Alfreda misto Bulhaíi, Srbi, Bodrici; z ceboz naopak na pravidelnou zmënu
souhlásky P v В zavlrati Ize. 72) Nàïeci zajisté gothické a
anglosaské со do souhlásek h a p stejné jsou povahy. 73) Podlé
toho domysleti se lze, ze u Ptolemaea forma jména toho go6il) Jestlizeby pozdéjsí kritika mimo nadáni cteni Sovlaveç za pravé
pfijala, nàlezeloby je slyseti na Sulany. obyvatele ïeky Suly, nikoli vëtâf
v gub. Poltavské (tito zajisté sluli pûvodnë Severané, a jen pozdèji poïidku
Posulané, Posnlci), nybrz mensi v gub. Vilenské.
,n) Nestor vyd. Timk. s. 3: Slovjenize prisedse sjedoäa na Vislje i ргоzvasa sja Poljane, Ljachove druzii Lutici.ini Mazovâane, ini Pomorjane.
") Nestor vyd. Timk. str. 3. Takozei ti Slovjene prisedse i sjedoSa po
Dnjepru, i narekosa sja Poljane, a druzii Drevljane i pr A nfï str. 16.
Poljane, jaze nynje zovamaja Rus' (t. Polané dHíprovstí, kyjevsti). — Tedy
jiní Polané na Visle, jiní na Dnépru. Véc na bíledni jest. Srov. Lelewela
bzieje Polski str. 34 a mapku 1. Téh. pojedn. v Ossoliiíského Kadlnb. od
binde p. 532-633
") Ostatnë zàmëna slohu p do Ъ u Nëmcûv jest nad mini obycejná ;
tak v památkách vindickych rkp. Mnichovského cte se gozbod m. gozpod.
bowedal, izbovvedati m. povvedal izpovvedati, bod m. pod, bo m. po :
v zemëpisnych zápiskách jiného rkp. Mnichovského Bruzi m Prnsi, Zabrozi m. Zaprozi cili Zaporozi atd.
î3) ffiáskou и rovná se slûvko Bulanes slovci Guitones u Plinia misto
Gothones, Gothi.
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thická se zachovala, tim vice, pohëvadi Gothové sousedili
s Polany. Ostatnë o leskych tëchto Polanech, nejinâëe nez
о ruskych, obiirnëji v okresu druhém (§. 28. ë. 9. §. 38. c. 4.)
b) Arsietae, 'Apai-ijxat, podlé polozenl a jména, poslého snad
od feky R's, Ras, vzdy za Slovany pïijati byti mohou, aëkoli
bytování jejich v pozdëjsich ëasich s jistotou vypátrati nesnadno. c) Saboci, 2aßo>coi, 2aßo>coc, kdeby vlastnë hledati
se mëli, nebudeme dlouho na rozpacích, povázime-li, 2e jméno
to jest sloáené ze dvou zivlûv, t. ze Sa (m. San) a -boki, pràvë
tak, jako Kostoboki (о nënrâ ntz), a místni jména polská i
ruská Naliboki, Cetyrboki, Biatobokï, Wistoboki atd. Podlé
toho pfebyvalif oni vpodkrají feky Sana ve vychodni Halici,
kdez i nëkdejëf stolice zemi vojevodstvo ruské skladajícich,
Sanok, se nalezá. Jest рак to zvlástni, pozoru hodny úkaz
u Ptolemaea, ze ve slozenych jmeních v Sarmatii a Germanii
poslední sloh prvniho slova zacasté se vysouvá, np. Phrugundiones m. Phrusgundiones, t. Prusi, Prusüv rod (§. 19. ë. 5.),
Terakatriae m. Teja-Bakatriae, t. Rakusané na ïece Dyji, na
rozdil od Rakatûv na rece Kampu, Visburgii m Visla-Burgiù
t. Burgiové blizko pramenûv Visly, na rozdil od jinycb. Burgionûv, jeá nedaleko odtud osazuje, anobrz i Bugunti m. Burgundi atd. 74). Vlastnë a pûvodnë 2upa cili vlast lidu toho
sloula Sauoboky T5), coz vsak cizinci na lid obrátili. d) Piengitae, lTtsvyitai, kterézto jméno za slozené jmíno byti musí:
Pien-gitae, a obyvatele feky Pieny ryznamenává. Zemëpisec
zajisté tentó mensí národky podlé îek a hor, jimz pîisedëli,
s pfidáním slovce -ytrai, t lat. -colae, stnëm. -vari, slov. -zemci
anebo -zitelé, pojmenovati obvyknul. Так np. v Indii s oné
strany Gangesu jmenuje feku Besynga (В^аиууа) a vedlé
ni místt národ Besyngitae (ВтриууигаО 7(i), v Arabii áfastné
M) Grimm (D. Gramm. П 343) jméno Burgund! vydává za prosté, odvozené od slova burg, coz váak mnë nezdá se byti pravé. Slovonf zajisté
jindy i Gunde-badi, Gund-badingi, zemè jejich Gunde-balda (Phillip's D. Ge
sch. I. 308. II. П.). Podobnë jména Getae, Thursi a j. o sobé i ve sloïeni
se uzivaji (§. 14. c. 8. §. 21. 6. 6.). — Ostatnë vysonváni to i jindy
nepoíídkn se namftá, np. u Pavía Diacona Golanda m Gotlanda (?), v listinách stïedovëkov^ch Sifridus, Wibertus, Wibaldus, Liucárdis m. Sigifridus. Wicbertus, Wicbaldus atd.
'*) Slüvko bok znamená zdo tolik со breh (ripa).
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horu Melan (MsXav) а vedlé ni národ Melangitae (MsXayyírat)
tak v téí samé Sarmatii feku Tyras (Tùpaç) а
vedlé ni národ Tyrangitae (ТираууСточ). 7S) Zdaliz slovce
-yixai öili -ysíxcu. (oboje zajisté se cte) jestit' skrácené fecké
fij¡ÍTf¡$ (incola, accola), poálé od kofene ysa — yíj, od nëhoz i
yeírov — soused, cili jen zakonceni rodovych jmen -i-rrçç s pïisuvkou slohu 7, toho vysetrení jinym zanechávám. Slovansky
jméno to znëlo Pënané. Pjena neboli podlé dnesniho vyslovenf
Rusinûv, promënajicich i па и, Pina, jest známá pobocní feka
Pripeti, vpadajicí do této u mësta Pinska, v gubernii Minské.
Toto polození ku podání Ptolemaeovu není nepfihodné. Pinjané,
zvlástni slovanská vëtev, jiz velmi casnë v letopiseeh ruskych
se pfipominajf. 7Э) V mëstë Pinsku byla nëkdy stolice kníT
zeci i biskupská (srov. §. 22. с. В.). e) Biessi, Bísaaoi, jméno
toho národu upominá na mëstecko Biecz ve vychodnl HaHëi
pod Tatrami. Mozné, ze nëkdy cela zupa tím názvem byla
vyznacena. Mésto Biecz pofád byvalo stolicí svého kraje 6ili
povëtu. I sám Ptolemaeus sídlo Biessû vykazuje u hory Karpatu. Domyslím se, ze Biephi, od Ptolemaea v hoíejsí Dacii
osazeni so), od Biessûv nejsou rozdílní, a jen omylem tam postaveni. Se jménem Bësûv i názvisko Beskydüv 81), éásti
Tater, porovnati slusí. f) Stavani, 2Tau<xvoi, Sxaúavoi, za Slovany-li, cili radéji za Stavjany (obyvatelé jezer, od pol.
stav = jezero) jmini byti maji, od nëkolika století mezi ucenymi hádka jest. Uváziv vsecky okolnosti, snáiím se s tëmi,.
jenz v poruseném torn slovu jméno Slované pátrajl, za to majice, ze pûvodnë psáno bylo 2TAAYANOI, t. Stlavani, z cehoá, zmëtenlm litery A s A a vynecháním ji, povstalo Sta-

">| Ptolem. 1. VIH. c. 2.
") Ptolem. 1. VI. c. 7. PH jménu národu píipomfná hory Marithy, ale
horu Melan jmenoval jiz dfive, a obé byly na blizce.
'») Ptolem. 1. III. с. 5
,8) Km-amzin 1st. gos. гозз. I. B. 100. pozn. 192. [1 1099]. Pin'sk
hrad 1. 1097. Sof. Vrem. I. 178 183.
80) Ptolem. 1. Ш. с 8. Blt¡<pot.
81) Die Bielskélio Bescidy mn. с muí., die Blazows4ého Beseiad, Besciady, d!e Staszice Bieszczady, Bieskidy, nad Kabau, Dunajcem a Bëlou.
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vani. S2) К tomu рак mne vede udáni Ptolemaeovo, ze Stavani
tito al к Alanûm se vztahovali. Nebo na jiném mistë S3) tyï
zemëpisec podruhé v^slovnë misti Svoveny, t. Sloveny, vedlé
Alanûv (srov. c. 11. tohoto §.). Váíil on totiá zprávy své
о tëchto zemich z dvojiho pramene, západního, zâpiskû v Germanii, a vyckodniho, zâpiskû v Dacii a na Pontu shotovenych.
Za tou pïicinou omylem téhoz národu jméno ve dvoji formé
a na dvojim mistë v zemëpisu svém vytknul. Stlavani zajisté jest nëmeckà forma jména Slovan (sved. slaf, dsas. ags.
slave, holl. slaef, slave) s latinskoreckou pïisuvkou sesilujiciho slohu t (srov. §. 25. c. 8.). Sidel téehto Slovanûv urcitë
vyznaciti tëzko : nejpodobnëji na západni Dvinë az к jezeru
Ilmenskénm pokládati se mohou. Byla to vëtev Vindûv
cili Srbûv jistotnë veliká, rozkladitá a mohutná. g) Igylliones , 'ryuÀXiwveç, 'Iy'XXiovsç , nepoehybnë obyvatelé feky
Iga c. lea ve Vitebsku (srov. Jegel f. v Livonech, Eglon
pobocni ï. Dviny záp. v Kuronsku, a Jega r. na pomofi
Azovském) , odkudz Iglané , Igulané , Igolané atd. Na
Rusi az podnes mnoho osad a vesnic jménem Iga, Jega
atd., se nacházi. Ve príbuzném slovanskému jazyku litevském egle znamená jedli , eglinas jedlici; srov. slov. igla,
ces. jehla, jehlici (nëm. Nadelholz). Odtudijméno ricky v Cecháeh Jihlava (sees. Iglava), a potoku Jehelsn. S4) h) Коеstoboci, KoisToßoxoi, z Celtûv-H, cili Getûv, cili Slovanûv
posli, ponëkud poehybno83); soudë vsak podlé jména, kteréz

82) Uphatjtn Parerga p. 535 : Stawani, ut nunc id nomen nobis eistitur,
sed Ptolemaeus indubie aliter seripserat ; pro incognitis Stavanis enim
Sthlavani s. Sthlaveni sunt reponendi. Hartknoch a Schlözer cetli S'kavuvot.
M) Ptolem. Geogr. 1. VI. c. 14.
81) V povésteeh litevskych slyne hrdinské jméno ra. Igellon, Gellon,
2. Iglona. Narbutt Dzieje nar. lit. Wiln. 1835. 8°. I. 157—158. Snad i to
pïïbuzné názvu Igylliones
85) К celtické pribuznosti vedou aidla jejioh vedlé Bastarnûv a Peucinüv, jméno porovnané se jraénem Tribocci v Gallii atd. A vsak posledni
tato erovnalost mûze jen náhodná b^ti, nebo£ i v Germanii hora Melibokns
ве pripomfná. Getickému píibuzenstvi nasvëdôuje ponëkud jméno krállka
Kostobokûv, Pieporus A vSak jií, skythictf a sarmatäti králikové libovali
sobé cizí jména, onino medská a perská, tito thracká : o naSich рак Staroelovaneck pravi Tacitus : Venedi multum ex moribus (Sarmatarura) traxerunt.
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jako horejèi Saboki, Naliboki, Cetyrboki, Bialoboki, Visloboki,
ze jména ïeky Kosta a slova boky (ripae) slozené jest, pfijímám je za Slovany. Bylif oni tedy obyvatelé podkraji ïeky
Kosty, jichz nëkdy ve Slovanech vice byti mohlo, mnë podnes jen feky Kosta, Kostica a Kostobobr v gubernii Cernihovskéznámy jsou. Prvotni jejich sidla mohla zde byti: pozdëji
je nalezáme nëco jiznëji v konëinâch Bastaranv a Peucinûv. Plinius snimi, jakoz i se Srby, az к Donu se octnul, kdei jich snad
nikdy nebylo. s6) Ptolemaeus je podruhé, nepocbybnë omylem, i
do Dacie postavil 87), aëkoli i Dion Cassius pravl, ze vandaláti
Astingové, v cas markmanské války [174], namëfivSe osaditi
se v Dacii, na Kostuboky udeïili a je vyhladili. 8S) Na ïimskych nápisech jméno jejich zhmta se ëte. 89) Ammianus
Marcellinus je posléze píipomíná, ale jistotnë ze starych pramenûv, anf jich tu dobu jiÈ zde nebylo. 90) t) Tranomontani,
Tpavofwvxàvoi, 91), jejichz jméno Èeby od Latinikû v Dacii
nebo v Pannonii misto Záhorci, Horali, pocházelo, kaídy
snadno se domysli. 92) Slûvko záhorí u starych Slovanûv
bylo jedno znejobllbenejsich.93) Eustathius, vykládaje Diony
sia Periegeta, pripomíná za Tatrami národ Zagari (Záyapoi). 91)
Sidlili nepochybnë v Tatrách. Pfíbuzné jest jménu jejich

Mezi celtickymi králi Walliska jmennje se n Giralda Vortiporus. Manzelky
kostobockych králikúv byly Dakyné. Jiná jména Kostobokúv na ïimskych
nápisech jsou muz. Natoporus, Sabitune, Tiatus, Tarscana, z. Zia, Drigisa,
Lupa atd.
86) Plin. H. N. I. VI. c. 7. §. 19. Costobocci.
fi7j Ptolem 1. III. с. 8. V aeverni Dacii pocnouce od západu obyvajl
Anarti, Teurisci a Cistoboci
8B) Dion Cass I LXX. с. 12
e0) Katancsich Geogr. epigraph. II. p. 238. 287. Jak zde, tak i jinde
jména tono rozlicné jsou formy: Coestobocae, Cistabocae, Costubocae, Ci
stoboci, C.ostobocae atd Katancsich je vydává za Gety cili Daky, a vSak
Getové plat! n nèho tolik со Slované
*°) Ammian. Maroelt 1 II. e 8.
0 ') Mannert, nevim podlé kterych pramenûv, pise Tramontani, Тца,fwviàvoi, coz ovsem správnéjSi byti se zdá.
и) Srov. Trabunii n Const Porphyr., t Záchlamci, níz § 32. 6. 4.
•*) Srov. Zagorje, Zayóyia v Haemu u Cedrena a j., v Perundahu bli'2
Jlelenika u téhoz, v Srbskn atd
и) Eustath. ad Dion Perieg. V. 310. "Eväa. . . . IVevçol
'Imrôno&eç
te, ГеХшго!, z', r¡S' 'Ayá&vqai. К tomu Eustathius poznamenal : Kai '1лTiOTtodeç, oí х«т«
Záyaqoi.
ÊafaHk, SloT. Starozitnosti. I.
16
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názvisko mësta Azagarion u Ptolemaea, vlasti Zagarje nedaleko Moskvy v list. 1371 95); a lesu Zagurina ve staroruském
popisu zemi. k) Veltae, OúsXrai, jméno nëkdy mohutného а
v historii stïedniho vëku nad mnohé jiné proslulého národu
slovanského Veletûv cili Luticûv, prijmim Vlkûv, od zemëpisce
alexandrinského ponejprvé na svëtlo vynesené a vzdálenému
potomstvu sfastnë dochované. Nelze zajisté pocbybovati, ze
tito Ptolemaeovi Veltae' pfedkové byli onëch Veletûv (Viltûv
Vilzûv) cili Luticûv, pozdëji na obojim bïehu Odry a na
ostrovech u jejiho oustí, anobrz i v samé Batavii a Britanii
osedlych, o jejichz m<»hutnosti, udatnosti, zbëhlosti v plavbë
a sláve nám sonvëké letopisy germanské tolik vypravuji.
Chtëjice o nich dole na svém misté (§. 44. с. 2—6.) podrobnou
a dûkladnou zprávu v celosti podati, zdet' jen to v krátkosti
pïipomeneme, ze jméno jejich, jeni v nëmeckych, anglickych
a skandinavskych pramenech v tëch nejrozmanitëjâich formách se vyskytá, jako Weltae, Wilti, Wiltai, Vulti, Vylt, pl. Vylte,
Weltabi, Welatabi, Wiltzi, Wilzi, Wilsi, Vulsi, Wulzi, Wulzi,
Wlzi atd., znëlo vlastnë stslov. Velet, mn. c. Veleti, prus. a
lit. Velot, rus. Volot. Co do sidel jejicu, zjevné jest, ze je
Ptolemaeus na venedické zátoce, v sousedstvi Ossiûv (Ostiûv)
sází, ackoli nejisto, ve kterém vlastnë mistë a okoli.« Nííe
vsak dokázeme, ze pûvodni vlast jejich, z Diz vysli, hloubëji
ve stïedozemi, v sousedství Neurûv a Budiuûv, v gubernii
vilenské hledati se musí , tolikéz ze litevskym mëstûm a krajûm Vilkomir (t. Vlkûv svët cili kraj), a Vilda (Vilna) po
nich tato jména zûstala. Tarn i pïivësené jim bézpochyby
od cizincûv pficinou jich bojovnosti pfezvisko Vlkûv nálezité
se vysvétlí (srov. §. 44. 6^2—6.). /) Karvones, Kapßovec
mam za Krevy, predky potomních Krevicûv cili Krivicüv.
К Ëekûm a Ëimanûm zpráva o nich nepochybnë z nëmeckych
úst doála, vyslovujících jméno to Kreeven, Kraaven, Karven;
proëez také od nich psáno Karvones, jako Guttones, G-othones, Burgundiones, Lugiones atd. misto Gutü, Burguüdii,
Lugii atd. Kreviéi bydleli v sousedství Lotyàûv, vokoli dnes') Karamzin 1st. roes, gos V. B. str. 57.
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aiho Pskova, a odtud dale na vychod i poledne, kdez i hlavní
jejich stolice Izborsk, Pleskov, Polotesk, Smolensk, Krevy 6.
Krevo a Novogrodek stály. 96) Tudy se vysvëtluje, ргоб Lotysi az podnes väecky ruské Slovany jmenujl Kreevy. 97) О pozdëjsich Krevicech cili Krivicech v okresu dmhém (§. 28. с. 5.).
m) Kareotae, Kapswrai, kde vlastnë sidlili, trudno urciti. Reichard
jich hledá u mësta Karoce v gub. Kurské, jiny u Karaceva
v Orlovské, coz ovsem zmiry nejisto. Uríitéjsího vysetrení
jejich sídel budoucich skoumatelûv pilnosti zûstaveno bud.
n) Pagyritae, ilayupiTou, zdají se byti Pahurici, t Pohoráci 9S),
ackoli, kdeby byli obyvali, vykázati píenesnadné jest. ") Nejen
Poláci az podnes vyslovuji gura m. hora, ale i nëkteré haluze
Slovanùv ruskych druhdy tak vyzvukovali, nebo v nejstarsím
raském popisu zemi jmenovaném Bol'soj ëerteè jméno hory
blize Perejaslavla cte se Zagurina. ,0°) Co hora v jazyku
ruskych Slovanû vlastnë znamená, jiz receno jest, a dole sifeji se vylozí (§. 22. c. 2.). o) Savari, 2au'apoi, vyd. Schotta
1520 Saud, u Gvidona Ravenského Saurices, u Nestora Sjever,
Sjevera, Sjeverane, Sjeverene, slovutny nëkdy národ kmene
slovanského, obyvajíci na fekách Desnë, Semi i Suie, 8 hlavnimi mësty Cernihovem a Ljubeëi. V okolí Donu misti Peutingerovy desky krajinu Saurica. ,01) Gvido ßavensky ciní o
nich zminku v tato slova: „Tolikéz vedlé oceanu jest vlast,
kteráz slove Roxolanûv, Suarikûv, Sauromatûv". 102) Nestor

ш) Chodalcowski Vjestnik Evropy 1819. Nr. 20. 8tr. 287. Karamz in Ist.
roes. gos. I. B. 34. Rakowiecki Р. К. I. 242—243.
01> SMSzer N. G. 321. 421. Thunmann Unt üb. nord Volk. S 193.
Tatiicev Ist. ross. П. 355. pozo. 21, kdcz mylné polozeno Litva m. Lotva
(„Litva vejech Rassov imennjut Kribitani" sic). Tfi omy! po nëm opetuje Karamzin I. B. str. 34. Slender: Bussland =■ Kreewusemme, ein
Buss = Kreews.
ee) Srov. rus. Goryniêi t. bydlitelé hor, Nizoviéi t. bydlitelé nizozemí,
niziny.
") Plin. — H. N. L VI. c. 6. §. 16. — nevêdomo z jakého pramene,
osazuje Epagerity, národ sarmatsky, v Kaukasu. Йе na oroylu byl, patrno
z Ftolemaea, ac není-li eboda jmen tèch pouze nábodná.
10°) TatiScev Istor. П. 176. pozn 66.
,01) Tab. Peut. ed. Scheyb Segm. VIB. Katancsich Orb. ant. I. 210.
102) Anón. Ravenn. 1. ГУ. с. 4. Item juxta oceanum est patria, quae
«licitar Koxolanorum, Suaricam, Sauromatum. 1
16*
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národ slovansky jmenovan^ Sjever na nëkolika mistech uvozuje103), o cemz niz vice. Hlásku Ъ vyslovovali nëkteïi Slované die rozlicnosti náreci jako ea, га, a : srov. stbul. Prosjak.
m. Prosjek, Praslav m. Prjeslav, stras. Perejaslav' m. Prjeslav,
Nejasyf m. Njesyf, polb. Rjacane m. Rjecâne, Pana m. Pjena,
pol. kviat, viara. slk. caly, s nah atd. A vsak i mimo to Rek
slovanské Sjever snadno v Savar zmëniti mobl, jakoz i misto
starého Neuri u Ptolemaea Navari se cte. (0 Sjeveranech
srov. §. 28. c. 10.). p) Borusci, Bopowsxoi, od. Sjeverauûv,
di Ptolemaeus, na pûlnoc az к ripejskym horám sedici, die
podobnosti v okolí dnesniho krajského prastarébo mësta Borovska na ïece Porotvë cili Pratvë, v gubernii Kaluzské. Podkraji ïeky Pratvy ode dávna bylo mësty a hrady vysazené,
jakz toho jestë pozdëji mnohé ostatky dosvëdcovaly. ,104}
q) Akivi cili Akibi, "Axißci, snad obyvatelé proslulébo ode starodávna lesu Okovského, z nëboz ïeka Dnëpr a západní Dvina
se prameni. 105) r) Nasci, Nácxct, kde bytovali, urciti neumim^
jméno jejich na reku Nací (Naca) v Minském ponáseti se mi
vidi, s) Iviones, 'Ißiovs? (die jinych rkp. Vibiones, O-jißiovic)106),.
mám za to , ze sedëli nëkde na fece Ivë , Ivici , Ivina,
jichz v Rusku nëkoliko se nalezá, np. Ivinka, pobocni ïeka
Teterevu v gub. Volynské, u jejihoz temenistë osada Ivnica,
Ivot' ï. s mëstem Ivotem v gub. ôernihovské, Ivina v gub.
Olonecké, Iva v gub. Penzenské atd. 107) V povëtë Osmanském
jest mëstecko Ivje, od Novogrodku ku pûlnoci nad Niemnem. IUS) t) Idrae, "iSpat., snad lépe Hidrae, "Iôpai., docela
neznámého sidlistë ; nalezáf se sice feka Uhdra v Kuronechr
a v Rusku Sidra, Ëizdra aj., aie drobet podaleko od Ptole,пз) Nestor vyd. Timkov. str. 4. 6. 7. 8. 12. atd.
1C4) Tafficev lit. II. 478. pozn. 417.
,05j Nestor vyd. Timkotsk str. 4. Sof. Vrem. izd. Slrojev, I 4. Pozdëji
zkazené Volkovskij Ijes. Tatiscev II. 4. 353. pozn. 15. Karamz. I. B. 205.
pozn. 515.
106) Anobrz i 'Ivlumeç, Ovtoviuvtç, Oviftio>vreç se été. Vibiones upominá na г. Vabla, Vabis, mësto Vibli atd.
107) Od iva = salix alba, jako r Bfeznice, Danbrava, Trnava, DHna,
Kienice a j.
108) Zannoní Mappa pol. 1. XI. Podrobn. Karta 1. 15. Chodyniecki (3,
143.1 pravi Ivje b^ti pod Slonimem, majetnost Ogiüskych, éehoz na mapách neni.
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maeova vymëieni. Nedra, pobcjcní feka Trubeze v gub. Poliavské, téz porovnati se mûze, polozíme-li náslovní n za pïedsuvku ve slovancinë dosti obyëejnou и) Sturni, Stoùpvoi,
rovnëz neznáml. Ëeka Styr nejlépe souhlasí, ale pïilià jest
vzdálená. v) Karyones, Kapuuvsj, nevim, kde vlastnë hledati
se majï; jména rek Karavka v gub. Grodenské, Korna v Kostromské, Kornja v Orlovské, Koren ve Slobodsko-Ukrainské
(Cbarkovské), Kura a Koren v Kurské aj. snad к názvisku
jejich nezle se hodí. oc) Karpiani, Kap^tavoí, u jinych Karpi,
podlé Ptolemaea mezi Peuciny a Basterny, nepochybnë, jak
samo jejich jméno ukazuje, pod Karpaty cili Chrbty, t. Tatrami, ve dnesni vychodní Haliéi, podlé Katanéice na Bystrici,
fícce do Seretu tekoucí. 109) Nejstarsi jejich památka jest u
Ephora, kteryz je za Istrem, nevédomo jak daleko na severa
klade. 110) Okolo r. 180-192 vymáhali od Ëimanûv rocní
plat, a od г. 237 casto az ku bíehüm Dunaje vpády cinili. ut)
Na jednom íimském nápisu se ëte : G. Valerius a Carpis
liberatus. A eis. Philippa Araba [248] peniz má tentó nápis:
Victoria Carpica. 112) Cisaïovic Galerius, chtëje na nich tëch
ustavien^ch najezdûv mstiti, zdvihnul r. 295 válku proti nim,
a r. 305 vëtsi jich câsf nàsilnë do Pannonie a snad i Dacie
pïesidlil. 113) Krátká latinská kosmografie, obycejnë Aethikovi pïipisovanà [360], klade jméno Carpicoti vedlé jména Bá
stenme. I Guido Bavennas mohutny tentó a bojovny národ
v tychze místech zná, aëkoli jej mylnë za sarmatsky pokládá.114)
Ponëvadz Karpy zhusta ve spolecnosti Bastarnûv, domnëlého
nëmeckého národu, a potomnë Gothûv, na bojisti se pojevili,
,oe) Katancsich Geogr. epigr. П. 287.
110) Anon. Peripl. Penti eux. p. 3. Primos ad Istrum habitare Carpidas
(Kàç7ri(f«ç) Ephorus tradidit: deinde juxta Ârotera ulterias Neuros esse
nsque ad terram gelu iterum desertam.
"') F. Vopisc. 39. Лиг. Vict. 39. 43. Eulrop. 9. Petri Mag. Exc. de
leg. p. 24. Zosim. I. 20. 27. Jörn. 16.
ш) Katancsich Geog. epigr. II. 287.
"3) Aur Vict. 39. 43. Jörn. 16. Odtud snad poiSlo jméno Karpodakûv
n Zosima IV. 38. A vSak Prokopius i v Thracii, vyéftaje tvrze a hrady, jmeouje Karpudaemon.
"*) Anon. Ravenn. 1. I. c. 12. Séptima ut hora noctis, Sarmatum est
patria; ex qua patria gens Carporum, quae fuit ex praedicta, in bello
«gressa est.
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tudiz je Nëmci za svûj lid vyhlásili. ale do zajista nedûvodnë.
Karpiani byli Chrvati ëili Chorvati, obyvatelé Chrbûv, t. Tater.
Chrby, Chrbty ëili Tatry byly od nepamëti hory slovanské^
Slovany obydlené. Císar Konstantin Porphyrogenneta, rozprávëje o dobyti Solinu г. 449 od Hunûv, jeá on Avary zove,
mluvi: Chrvati (kïestëni, illyráti) tehdáz [г. 449] bydleli, kde
nyni [949] Bëloehrvati jsou. Tito Bëlochrvati, z nichz nëkterà
cástka do Blyrikum se vystëhovala [ок. 634], bydleli na se
veral stranë Tater, ve dneäni v^chodní Halici, jakz z Nestora
a j. prûvodné jest. Tam je zajisté г. 885 kníze ruské Oleg,
a r. 993 Vladimir Veliky^ válkou stihali. (O horách Chrbech
viz níá §. 22. c. 2.) Nelze váak príti, ze se Karpiani nejprvés Bastarny, potom s Gothy plichtili, anebo snad i jim za ëas
podáni byli, proceá je Ëimané s tëœito národy michají. ЙеKarp'ové byli vendického kmene, i odjinud se domyáleti lze.
Zosimusna r. 252—253 toto onich zapsal: „V torn nezñzeném
ïimské ïl§e stavu opët Gothi i Borani i Vrugundi i Karpi
mësta po Evropë plenili , ale vévoda Aemilianus tyta
Skythy na hlavu porazil." A Pomponius Laetus na tfá cas
poznamenal, ze kdyz Skythové krajiny íimské hubili a drancovali, eis. Gallus, vyhlásiv syna svého Volusiana za «polucisaïe, vypravil jej proti tymze Skythüm, kteryí je pomocl
vévody Aemiliana porazil a z flmskych branic vyhnal. 115)
Zosimus mezi tëmi Skythy ze jména udává Gothy, Borany?
Vrugundy aKarpy, jakz jiz napíed íeceno: peníz napamátku
tohoto vitëzstvi a ke cti Volusiana [253] bity naproti tomur
jakz jsme nahofe vidëli, jmenuje Vandaly, Finny, Galindy a
Vendy cili Vindy (srov. §. 8. é. 9.). Bojovalif tedy jiz ve
3tím a 4tém stol. Slované pod jmény Venedûv a Karpûv
sËimany na Dunaji, aleve spoleënosti Nëmcûv, jakoá pozdëji
ve spoleënosti Hunûv a Avarùv; procez i památka tëchtobojûv od nevdëcné a stranné historie jim vyrvána a nespravedlivë onëm cizojazycnlkûm vyhradnë pfivlastnëna jest. 1I6>

И5) О této válce srov. Jordan Orig. slav. IV. 49—60.
,,e) Pocházejí-li tak ïeceni Kurpové v Polâté od tëchto Karpianûv a
maji-li po nich své jméno, na ten 6as urciti nemohu.

§. 10. Vétve Slovaniw.

247

y) Gevini, r-rjouivot, vyd. Schotta 1520 Geivini, obyvatelé, jak
se domyslim, feky Gojvy (eston. Koiwajöggi, u Grubera Orig.
Liv. Goiva, lotyä. Gauja) v Livonech. Pravdaf sice, ze podnesni zemkové té strany Lotyái jsou: za casu vsak Ptolemaeova mohli byti Slované, jakí nasvëdëuji jména mist Wen
den, Serben, Serbigal aj. Jestiïeka Gavija, poboéni Niemna,
v gub. Vilenské, jménem a polozenim svym snad jeáté pfípadnëjsi. г) Amadoci, 'Арлбохос, sedëli nepochybnë u jezera
a hory (t. lesu) téhoz jména, ackoli, kdeby oboje tyto hledati
se mëly, nesnadno ríci, ponëvadz sám Ptolemaeus sobé odporuje, kdyz národ, hora a jezero téhoz jména na tri rozlicná
mista od sebe rozsazuje. Reichard je místi u pramenûv Bereziny, kde podnes mësteëko Dokâice, a nëkdy i veliké je
zero téhoá jména. m) (Siïeji о torn nil §. 22. 6. 3.j Nevëdomof ovsem, z kterého pûvodniho slova Ëekové a Latinici
své porouchané Amadoka vytocili. Poëteme-li a za pouhou,
velmi obycejnou píedsuvku, porovnati se mohou i Medyngiany
a Medyngiansky povët v Litvë (od litev. medys — dfevo —
Drevjané?), Medyn', mësto i oujezd, téz íeka v Kalazsku,
Mada feka v Nízegorodském, a со do jména i Medoka na
rozhrani Srbska i Arnantska a j. Ostatnë Amadokûv památka
ve Skythii jest prastará; nebof jiz Hellanicus [asi 460 pî.
Kr.] o nich se zminil. I18) aa) Tyrangüae, Tupayyixat., mám
za to, ze i tito sousedé Bastarnûv a obyvatelé horniho i stfedniho Dnëstru, drahdy Tyras zvaného (odkudá ijméno Tyrangitae, t. Tyro-zilci) byli radëji rodu slovanského nezli getického. Nestor v okoli reky Tyras ze jména klade Tirevce
cili Tiverce (tak rozdilnë jméno toto v rukopisich se ëte),
národ slovansky, со do poctu veliky. Az posavad reka Tyras
od tamëjôich ruskych bydlitelûv tytyz nazyvana byvá Tyral l,a),
>") Hertha Bd. III. S. 468. XI. S. 3. flf. Reicharcts Samml. kl. Schrift.
Str. 427.
ш) Stephan. Byzant. и. h. v. Leleioela Bad. w geogr. str. 545. Snad
i nârod Modocae éili Modacae (Moâôxcu i Moââxcu v rkp.) v asiatské Sarmatii neni od Amadokû v Evropë rozdiln^, a jen omylem tarn preneäenj'.
Ptol. 1. Ш. c. 5. V. 9. Plin. H. N. 1. VI. c. 7. Modacae (v nékter^ch rkp.
Imadnchoe m. Modacae!)
"») Heeren Ideen I. 884. Barth Deutschi. Urgesch. I. 110 Anm. 3.
Mnltanci (Moldavci) a Torcí jmenuji ïeku Turla.
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a jména tïi vesnic ve rpchodni Haliôi, Tyrava, tolikéz siiad
se jménem ïeky souvisi. Z cehoz patrno, ze Slované na té
fece drive se nalezali, nezli ji od Sarmatûv jméno Danastrus
(t. Dan-ister, Dnester) dáno, сой jiz pïed 4tym stol. po Kr. se
stalo. ,20) U Strabona slnji tito obyvatelé feky Tyras Tyregetae (Тирт^етои), u Plinia рак Tyragetae, kteryzto posledni
je na velikém ostrovu ïeky Dnëstru misti, jakéhoz tam zhola
neni. ,S1) Ze jména Tyragetae dovozuji novëjâi zemëpisci,
ze byli Getové, сой z toho samého naskrze neni prûvodné,
sic jinakby i Masgagetae, Tbussagetae, Piengitae, a naposledy
i Samogitae (Zmudini) a Samojedi museli byti Getové.
Slovce -gitae v tëcho a tëm podobnych jmeních znamená
pouze zitele, obyvatelé. Z pozdëjâi historie vime, ze Slované
multanëti teprva v 14tém stol. z podkraji dolejsiho Dnëstru
od Valachuv vytistëui byli. 122) bb) Tagry, Тауро-., snadjen
oddil anebo zvláétní celecF byli Tyrangitûv. — Tolik o národech tëchto.
11. Napraveni në'kter^ch mylek Ptolemaeovyxb.
Tyz Ptolemaeus na jiném miste ve své tak nazvané
Skythü pfed horami Imauskymi, v severozápadních jejich
koncinácb, osazuje nëkteré národy, o nichz z dûlezitych pricin
domysleti se lze, ze jen omylem a z nedopatïeni budto od
pïedchûdce jeho Marina, budfa od nëho samého, bucfto od
nëkterého jiného opravovatele a doplûovatele tam postaveni
jsou, opravdu рак do evropejské Sarmafie nálezeji. Ponëvadi vëc ta ohledem pfedmëtu a eile naseho jest pfedûlezità,
potfebi ovsem jest, abyehom о ni zde nëco mistnëji jednali. Jiz dávno uëeni vykladaci, obirajice se kritickym rozborem Ptolemaea a vysvëtlenim jeho bohatého zemëpisného
staviva, znamenali, ze ve knize jeho na mnoha mistech,
12°) Amm. Marc. XXXI. 3. §. 3. Danastue. Jornand. c. 92. Srov.
§. 22. 6. 3.
,21| Strabo VII. p. 306. podlé opravy Niebuhrovy v Kl. hist. Sehr. I. 393.
Plin. H. N. 1. IV. с. 12. §. 82.
'") О zvalaäeni Multan (Moldavy) cti Dlugoss Hist. pol. 1. IX. p 1122.
Karamzin Istor. IV. A. 292—294, B. 245 pozn. 389. Engel Geach. d. Val.
u. Mold. II. 102.
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zvlásté рак v popsáni severní Evropy, vnitrní Libye aj., téz
vëci, nëkdy s nepatrnym rozdilem, se opakuji, tak ze nelze
jinak smysliti, nez ze to zjevné, makavé opétování z omylu
poslo. Pïicinu tohoto nedostatku a zmatku v rozlicnych okolnostech hledaji. Nëkteïi se domnívají, ze Ptolemaeus, predëlávaje a opravuje dilo pïedchûdce svého Marina, z jinych
pramenûv mnohá jména rek, mëst a nàrodûv podruhé do
nëho vnesl, bud' z nedopatïeni, bud' tomu vëre, zeby od onëch
rozdilná byla. Jini mysli, ze o této stranë svëta dvojnásobni,
z rozliënych casûv a rukou poâlé prameny mël, kteréz se
ponëkud od sebe rûznily, a ze tudyz cerpaje z obojich ve
mnohé omyly ubëhnul, pokládaje vëci stejné na rozdilné, a
stavëje je podvakráte do své knihy. Jeâtë jini naposledy za
to mají, ze po jeho smrti rozlicni pokracovatelé a opravovatelé,
uzivajíce na mnoze tychze pramenûv, kterychz i pûvodce
sám , knjhu jeho mnoh^mi zbytecnymi pñpisky proplátali. 123) Bud! jak bud, to jest jisté a vsem na zreteli vystavené, 2e dilo Ptolemaeovo v tomto ohledu patrné vady
a pochybení na sobé pronásí, a ze nade vsecko potrebuje
kritického vysvëtleni, kteréhoá mu bohuzel vzdy &í posavad
jeste se nedostalo. Vázíce to na mysli, nyni jiz zfetel obrátime na Ptolemaeovo rozïadëni národü v evropejské Sarmatii
a pïedni Skythii. Zdet рак se nám vyskytá totoznost jmen
tak neobycejná a rázná, ze pomyleni zemëpisce i hned takorka
dohmatat; se musíme. Pro snadnëjsi prehlednutl toho predmëtu klademe zde jména národúv po dvakrát osazenych,
jakz u Ptolemaea jedni po druhém následují, vedlé sebe.
Sarmatia europaea.
Scythia intra Imaum.
L. Ш. c. 5.
L. VI. e. 14.
Alaunus mons.
Alani montes.
Syebi (Syebi) montes.
Alauni Scythae.
Alani Scythae.
Stavani. (Stlavani?)
Suoveni (2ouoß7)vot).
Agathjrsi.
Agathyrsi.
Syebi (Syebi).
Aorsi.
Aorsi.
Zacatae. (Sarm. as. I.V. c. 9.) Zaratae.
m) Sj-ov. o tom o väem mimo jiné Schöninga v SMözer Nord. Gesch.
172 202., a Lelewela Bad. w geograf. 437—440, kdeí i hojné pïfkladûv
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Pohled na tato jména snadnë kazdého soudného skoumatele presvëdci, ze neni к vire podobné, aby pouhá toliko náhoda tyto stejnojmenné hory a národy na dvou rozdilnych
mistech tak pofâdnë vedlé sebe byla skupila, nybrz ze toto
zdvojnàsobnëni jich skutecnë na omylu zemëpiscovë zalozeno
jest. Jiz zaslouzily skoumatel Reichard omylu, со do tëchto
jmen, se domakal, a ve svém vyobrazeni dïevniho svëta jen
jednou je, a sice т evropejské Sarmatii, kamz nálezeji, umistil 124), scitaje ve zvlástnim pojednáni ostrymi slovy vinu
hrubého toho omylu na hlavu ubohého Ptolemaea. ia5) A
v skutku, ohlédneme-li se v ostatnich pramenech severniho
zemëpisu, a srovnáme-li dobïe váecky okolnosti, о torn, ze
jména Alani montes, Alani Scythae, Suoveni, Agathyrsi a j.
nikoli do Skythie, ale do Sarmatie pfinálezeji, dokonále se
pfesvëdcime. 12e) O horách alanskych a národu alanském
vëc jest jistá : nejen sám Ptolemaeus je v poradí jinych jim
píísedících národú т evropejské Sarmatii. mimo vylozeni jejich
jména a sidel na svém mistë, jestë tfikrát pfipomíná iaî), a
naproti tomu ve Skythii jen maní a na zdafbüh, beze vsech
tëchto urëitych okolnosti, klade, nybrz i Marciauus Herakleota
majici jak Ptolemaea tak i vsecky jeho prameny píed rukama,
oboje, hory i národ, v Sarmatii mistí, dokládaje nad to, zeïeky Rhudon a Borysthenes (západní Dvina a Dnëpr) z alan
skych hor vyplyvají; naposledy рак i desky Peutingerovy a
blndného opétováni a do vzdálenjch krajin preneäeni t^chíe zemëpisn^ch
jmen vytceno jest, ktei'éz byehom i my ze svého skonmáni snadnë rozmnoáiti mobli, kdyby zde misto к tonra bylo. Bludy a chyby ty tak jsou
zjevny, rázny, makavy, ze jen slepi, vsi kritiky prázdnl ctitelé Ptolemaeovl
zaplrati je mohou.
I24) Reichard Orb. antiqn. Tab. XIII. Sarmatia.
m) Reichard Ueber Darios Hystaspis Feldzng im Lande der Skythen
v éas. Hertha В. XI. Hft. I. 1828. S. 3—81. Srov. zvlásté str. 66—67.
Ackoli со do jmen Alani, Suoveni, Agathyrsy atd , docela se s uêenym zemépiscem snásíme ; vsak nicménë* eo do jinych, zdá se nám, ze je pïilii
nakvap a bez dokonalého vëci vysetïeni ze Skythie do evropejské Sarmatie
pfenesl, i s nynèjâimi jmény ruskych mëst a mist stotoznil. Zevrubnëjsiho
rozebráni a vyáetfenf toho pïedmétn jinym zûstavnjeme.
12e) Naopak jméno Aorsi ne do Sarmatie evropejské, ale do Skythie
prielnâi. V Asii domov Aorsuv. Mannert Nord. d. Erd. 148. 158. 164. 271. 350.
m) Ptolem. I. III. с. 5. Alannus mone. Alaani Scythae. Stavani usque
ad Alaunos. Sub Ivionibus usque ad Alaunos Sturni. Inter Alaunos et
Amaxobios sunt Caryones.
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skandinavské povësti, rozumime-li jim dobïe, к tëmto sidlûm
Alanû vedou (srov. §. 15. é. 8. 10.). Tolikéz o Agathyrsech 128), ze nikoli do Skythie, ale sem nálezejí, s jistotou
tvrditi lze. Marcianus Herakleota je zajisté vyslovnë jmenuje
jednim z národüv evropejské Sarmatie, a na fece Chesynus
osazuje, s címz i vseliká jinâ svëdectvi o díevních sidlech
ostatkûv prastarého toho národu se erovnavaji (srov. dole
§. 20. 6. 3.). Jestlize aie Alané a Agathyrsové do evropejské
Sarmatíe nálezejí, dluíno tam pfenesti nejen Suoveny, u
prostïed mezi nimi ojazené a omylem do Skythie vepeané,
nybrz, jakz aspoñ já soudím, i mnohé jiné. Co do Suovenûv,
na jevë jest, íe od Alanûv a Agathyrsûv odlouceni byti nemohou. 1S9) Mam za to, íe tito Ptolemaeovi Suoveni nejsou
rozdílní od jeho Stavanûv t. Slovanùv sousedlcich s Alany.
К tomu mne vede i jméno národu toho, i misto a polození
jeho V radë jinych. Jméno, kteréá v lepáich a starsich mkopisich 13°) sprâvnëji Suoveni, ïecky Soyoßijvoi, SououtjvoI,
naproti tomu рак v nëkterych zkazenë Susobeni ,3t) se cte,
ode domáciho, nám z Nestora a z jinych staryeh pramenûv
dostatecnë známého Sloveni, Slovjeni, jen promënou souhlásky /
ve hlásku v se lisí: kterázto ргошёпа ale pravidelná a na
vyslovováni hrubého / zalozena jest. Vëdomof, ze az podnes
mnohé národy slovanské hrubé ¿ nejen, jako Srbi, Slovenci,
Moravané a Slováci v Uhfích, na и anebo o (vuk, vuna,
vouna, dau, spau an. dao, spao atd. m. vlk, vina, dal, spal
atd.), ale, jako Luzicané, prustí Poláci, ba prosty lid polsky
vesmës, i na « proménuji, íikajíce: svovo, Svovan, vava,.

,2e) Mnohé rkp. 6tou Alanorsi ; со do tohoto jména zdá se mi vSak
b^ti cteni rkp. Fetichova, z nèhoz Erasmus 1633 Ptolemaea vydal, správnéjlf.
I2e) Jií Reichard je v okolf Suzdale mezi Volhou a Okon umistil,
oväem následuje mylného éteni Susobeni, a nejsa naskrze povédom jazyka
Blovanského.
13°) Np. Cod. Rom. Camald., Paris, reg. no. 1401 et 1042, Venet. no 388,
Paris Coislin , Vindob. Caesar. Savoßrjvoi ; Venet. no. 516 Sovovi;voi. Téí
ed. Ulm. 1482. Argent. 1513 a 1520. Venet. it. Malombrae 1574. Basil.
1545 a j. Misto o pigePtolemaeus jindy ß, jindy zase ov, ve kterémí ohledu
i rkp. se rüzni; np. v Benátském no. 516 psáno Sovovtjvoi, Ovioviojveç,
loviiaveç (m. OvißUiveq, Jßiievei) atd.
,31) Ed. Erasmi 1533 z rkp. Fetichova, coz od pozdëjSich pïijato.
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hvava, m. stovo, Stovan, lava, hfava atd. m)

Rozdil hru-

bého a mëkkého l ve starii dobë u vsech Slovanûv, za
pfirozenymi pfiëinami a svëdectvim nejstarâich pramenûv jazyka naäeho, mnohem byl ràznëjsi a znatnëjsi, nezli podnes
jest, tak ze Ëek nebo Latinik, slyse Slovana ïikati Stoveni
misto toho snadno mohl napsati Suoveni. 133) Sídla národu
tohoto nedaleko alanskych hor, t. známého z Nestora okovského lesu, v podkraji bucfto hoïejéi Volhy, budto Dnëpru,
bucfto západní Dviny, potvrzuji se pozdëjéimi svëdectvlmi о
Slovanech v tëch stranách. Jisto zajisté jest, ze Slované
vlastnë tak nazvani, ti totiz, ktefí na poëàtku 6ho stol.
v Moesii a Tbracii se osadili, pûvodnë z okoli mezi Dnëprem
a Donem vysli (srov. §. 30. c. 7.). Mimo to Nestor jestë
okolo r. 860 a násl. vymëruje sidla Slovenûv xoli' èçoyviv
tak jmenovanych v okoU Novohradu, со s podáním zemëpisce
Alexandrinského vybornë se srovnává. Nalezámef tedy u
Ptolemaea jméno Slovené dvakráte: jednou v porusené zpûsobë Stavani m. Stlavani, ale na pravém mistë (c. 10.),
podrahé ve pïesnëjâi formé Svoveni, ale na nepravém mistë.
Ono vázeno ze zpráv na západu mezi Germany, toto ze zpráv
na vychodu v Dacii nebo na Pontn sebranych. V oboji pripadnosti kladou se Slované vedlé Alanûv a u bor alanskych,
coz zde okolnost jest nejdûlezitéjsi, slouzici za dûkaz totoznosti obojiho jména, Stavani i Svoveni. 134) Mozné, ze jiz
pïedchûdce Ptolemaeûv, Marinus, pûvodem toho pom^leni byl ;
* —- .
l32j V ces. svoboda, kvocna a j. stojf v misto ï; srov. ras, elk. sloboda
sleboda (Ьшеп sieb, nëm. selber, got. silba), lat glocio, got. klaka, klôk,
nëm kluke, gluke atd. V srb. covëk, osoj, prisoj (odslnni, pfisluni), stsrb.
pod, poditi (plod, ploditi) u Dometiana 1264, t nejen do v zamënôno, nfbri i vysnto jest.133) Ze Sovoßrjvol znamená Sloveny, pïijfmà za pravé i B. Kopilar
Glagolita Clozianus p. LXXVT; „Ptolemaei Savoßijvol sunt Slovini. Audi
rústicos non solum Carniolae et Lusatiae, sed et Poloniae."
ni) Туй Ptolemaeus misti ve Skythii i hory a národ Syabi, Sycbi, Symbi —
tak rozliéné zajisté jméno to v rkp. se cte. Nèkteïi to slySi na Svevy (èvaby)!
Kdo vi, nevëzi-li ve slovu torn zkazené Syrbi, Surbi? Srov. s tfm, со pravl
Aethic. eosmogr. ed. Gronov. p. 719. Fluvius Tañáis nascitur de monte
Hyperboreo, qua sunt Riphaei in monte Surdo: fluit in paludibus Maeotidis
«te. Nëco nii oviem été se: Europae incipit initium sub plaga eeptemtrionali a fluvio Tanai, qua Riphaei montis ardua Sarraatico adversa océano
Tanaim fluvium fundunt. Ib. p. 723. SprávnejSf vydáni jak Ptolemaea tak
Aethika vëc tu rozhodne.
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mozné, ze i sám Ptolemaeus, cerpaje z rûznych pramenüv,
starych i novych, íeckych i latinskych, z baltického i cerno moïského zàbïezi poâlych, v té véci pochybil; mozné naposledy,
ïe teprvé jeho pokraëovatelé a opravovatelé toho se doéinili.
Nez já myslím, ze pûvod a pocátek toho zmëteni bylo prevracené
uzivání dvojího jména, t. Sarmatie a Skytkie, o jedné a téz
severní strané Evropy, které jiz za casu Ptolemaeova se zaéalo,
a ze Ptolemaeus anebo nëktery z jeho pokracovatelüv nalezna
v jednom pramenu pod nápisem Sarmatie Stlavany, alanské
hory, Alany, Agathyrsy, polozil je do Sarmatie, a zase v jiném
pod nápisem Skythie téze alanské hory, Alany, Sloveuy,
Agathyrsy atd., zapsal je znovy do Skythie, nejsa svëdom,
zeby v pramenech tëmi dvëma jmény Sarmatie a Skythie
jen jedna a táz krajina se vyznamenávala, nejsouc tak urcitë
na dvé poddélená, jakz ji sobë on sám ve své zemépisné
soustavè, ováem libovolnë, byl rozdëlil. 135) Pomylení takové
tím snáze pfihoditi se mohlo, cím ménë celá ta pûlnocni
strana Evropy a národy v ni obyvající alexandrinskym zemépiscûm z blizkého náhledu známy byly.
12. Závérek.
v
Titof jsou národové v evropejské Sarmatii, jejichz pokrevenstvi s Vindy s vëtài nebo menëi jistotou dokázáno byti
mûze. Po Ptolemaeovi na nové, ouplnëjsi zprávy o téch
stranách a kmenech v nich obyvajícich ani jen pomyslití
flelze. Vsecko, со pozdéjáí Rímané o téchto krajinách po,35) Ze krajiny к baltickému morí a cudskému zálivu pfilezíci, Litva,
Bëlorus atd. , druhdy, a sice dávno pïed Ptolemaeem, téí Skythii slouly,
véc jista jest (srov. §. 8. c. 2.). Jmenovalje tak Pytheasapo nèm Timaeus i j , bucT prenesenira jména od cernomoískych Skythüv na toto obrez i
(stafi za to mèli , ze kaepiaké mofe souvisl s baltickym, jeho blízkym),
bud1 píicinou Cudû v konúinách té zemé, v Estonech atd , bydlicfch, jejichz
jméno se jméni.m Skythüv totozné byti se vidi (§. 13. с 8.). O pozdèjâim
nziváni jména Skythie о této strané viz svëdectvf v Jordan. Orig. slav. IV .
p. 49—50 a j., téz i nahofe §. 8. 5. 10. pozn. 96. Jest tedy vyraz Skythia
o této zemi starâi nezli vyraz Sarmatia. Pïi cemï mi na mysl tane, ze
Ptolemaeus jméno to Svoveni vyäfäral snad ze spisûv ïeckych Timaeovi
sonvëkych , v nichi Skythii mini se Anon. Kavenakého Skythia minor
(srov. §. 6. c. 14. pozn. 11. 12). t. Litva, ВЛогиа atd., рак je do evé
nralské Skythie prenesl.
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znamenali, zálezi leda z nëkolika jmen národüv, sebe odtamtud
navzájem vytlaëujicich a vyhánejicich, a z odmënnych nàzvûv
mëst i ïek; mistnëjsiho vypsání krajin, novych zemëpisnych
vëdomosti u nich se nedohledás. Herodot a Ptolemaeus jsou
jediní dvá spisovatelé z celé starobylosti, kteïtë nám pravdivé
a zevrubní zprávy o krajinách zatatranskych ve spisich svych
zachovali, osnované na prezvëdu a zkuäenosti. Jest-li ze
zprávám jich vsudy dokonále nerozumime, toko vina netak
jim, jako radëji nedostatku jinych posloupnych svëdectvi, za
jejichz pomoci bychom pïibëhy a promëny národüv tëch
stran ëas po ëasu pofádné prehlednouti mohli, pfiëisti dluzno.
Jiz V 5tém a 6tém stol. vsickni dëjepisci jména Skythûv a
Sarmatûv, jednak z neumëlosti, jednak z prevráceného vkusu,
národúm severní Evropy bez rozdílu pfikládati poëali, a tudyá
historii toho vëku к nenabytné nasi skodë zmoutili a zmotali.
Ammianus Marcellinus [390], spisovatel, со do vypravování
dëjin, jimá byl souvëk^, neposledni, kdykoli íec o krajinách
severní Evropy vzejde, neumí nám nie jiného pfedloíiti, lee"
splácené odránky ze starych spisûv, jimz on sám, jak se
zdá, nalezitë nerozumël. 136) A Prokopius, maje Gothy a jiné
Germany, nejinâëe nez zbytky dfevnich Sarmatûv, pïed ocima
a obcuje s nimi, nestydi se vydávati onyno za totoiné se
Skythy, Melanchlaeny a Sarmaty, ujisfuje, zef se niëim, kromë
jména, od tëchto neliáí. l?r) U Jornanda nëco vice dobr^ch
zpráv o národech severni strany Evropy, a zvlaStë vëtài pocet
novych národních jmen, к historii toho vëku pfihodnych, se
vyskytá 13S); vsak nicménë jednak krátkost a nezïetelnost
tëchto zpráv к zapuzení vài tmy nepostacuje, jednak posavadni text Jornandûv tak jest nesprávny, a snad i sama tato
jména jiz prvopocatecnë tak zcuchána, ze tím i tato chatrná
pomûcka odpolu na zmar pííchází. Так chumelice tato jmen
nemotornych a bezsmyslnych pïemilala se pfes devët stoleti,
2â do ëasu naéeho Nestora, kter^í nám znovy brána do vlasti

>") Amm. Marcell. 1. ХХП. c. 8. XXXI. 2.
«') Procop. De bello soto. 1. ГУ. с. 6. De bello Vandal. 1. I. c. 2.
138) Jora. De reb. Goth. c. 6. 23, Sror. §. 14. б. 6., §. 18. í. 7.
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národüv pûlnocnich, od Ptolemaea azdojeho doby zamcenou,
otevfel, a s národy kmene slovanského, cudského i litevského
ouplnëji nás seznámil. 139)
§. 11. 0 Slovanech v Podunaji a Venetech na Adrii.
1. Potaz o zprávách domácich.
Az posavad skoumání naêe prvotnich sldel Slovanû v Evropë
osnováno bylo jednak na vyslovnych svëdectvich spisovatelûv
jinojazycnych, jmenovitë Ëekûv, Ëimanûv a Nëmcûv, jednak
na podani starych skandinavskych povësti a zpëvûv. Postupujice za prûvodnictvim tëchto cestovodûv, a od jejich vyslovnich vypovëdi nikam se neuchylujice, shledali jsme s dokonalou jistotou, ze sidla Vindûv cili Srbûv v dobë historicky
osvëtlené, t. od Herodota ai do Jornanda a Prokopia, rozprostirala se v krajinách zatatranskych od mofe baltického az
к cernému, od rozhrani Yisly i Odry az к Donu, a na sever
ай к jezeru Ilmerskému. Pfesvëdcili jsme se, ze toto vymezeni sldel starobylych Slovanûv neni pouhá domnënka, zalozená na ledajaké nedùvodné etymologii toho neb onoho jména,
nybrz ze jest názorná historická pravda, osnovaná na podstatë vëcnatych dûvodûv, na nepïetrzeném pàsmë ráznych
svëdectvl celé staroíitnosti, pravda, kterou nepfedpojatému
soudci anebo bezprostfednë za takovou uznati, anebo nad
starobylosti Slovanû v Evropë naprosto zoufati nutno. Pfi
této tak pofâdnë nabyté jistotë o predclch nasich a jejich
prvotnich sldlech v Evropë jen jedhry jeôtë rozpak na mysl
soudného Slovana, stflzlivého skoumatele starozitností, vystupuje, kalíci nëjakym mracinkém pochybnosti to tak jasné jeho
pïesvëdceni, rozpak tak pfirozeny, pravy a dûlezity, ze po
dobrém uvázení mista mu u sebe nedati není mozné. Rozpak
ten, af dim zkrátka, jest následujicí. Vsecka tato, tak zní
1M) Wulfstan a Alfred o národech ve stfedozemí drevní Sarmatie bydlicioh zadné zminky neciní ; jediné Konstantin Porphyrogenneta a jestë vice
nejmenovany zemèpisec Bavorekí' mesera tu mezi Jemandem a Nestorem
dobrymi a düleíitymi zprávami ponékud vyplüují. Co vycbodcané poskytají, tnze mladé, nepresné a malovázné jest.
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nás odpor, rûznà svëdectvi, ackoli rázná a jistá, pocházejf
od cizincûv, a ucí nás pfedky nase nazvice pod cizimi jmény
znáti: сой nemáme nikde doma, v samém národu nasem, aspoü
sledy nëjakych dukazüv opojitiao starobylych sidlech jeho?
Kazdy prastary, pûvodni a veliky kmen národovy, jakyí slovansky bez odporu jest, zachoval, jest-li ne jinde, aspon v národnich zpëvich a podáních nëjaké povësti a památky své
starozitnosti, od potomnich historikûy starostlivë sebrané a
v cele jeho dëjin postavené : coz Slované jediní ца svëtë ze
vseho toho vyzuti a obnaáeni jsou?
2. Povaha zpráv domácich.

i

Slovanûm, nejinace nezli jinym staroevropejskym národovym kmenüm nenedostává se domácich povësti a památek,
mohoucích poslouziti к vysvëtleni starozitnosti jejich; a ovsem
zvlástni к nim zíeni míti i slusné i potrebné jest. Nebof
nevystací-li tïebas za prícinou své nepevnosti a nehojnosti
к osnováni celého stavení starozitnosti na nich samych, pïedce
vzdy к utvrzeni arozsírení pravdy odjinud vydobyté vyborné
se hodi. Vsecky domácí prameny, z nichzby nëjaky paprslek
svëtla к vyjasnëni pûvodu pranárodu naseho váziti se mohl,
rozvrhují se na tyto dvë blavni tíidy: na hmotné památky
zivota národu, kteréz sama zemë od nëho obydlená poskytá,
a na oustní podání, povësti, zpëvy, pbïady a obyceje u nëho
zachované. Ponëvadz tyto tecF vycitané pïedmëty vyplnuji
drahnou cástku mravopisného oddilu starozitnosti, tedy i ré
sultât z nich dobyty v celosti a ouplnosti své teprva pfi zavirce onoho oddilu, po nálezitém vyäetfeni vsech jednotlivych
pfedmëtûv jeho pfedlozen byti mûze. l) Zde v historickém

1) Horlivy Polàk Zorijan Dolçga Chodakowski, obètorav posledni dobu
íivota svého [1813—1825] skoumání starozitnosti slovanskj'eh к tomu cili
a konoi, aby zvèdél, byl-li kmen slovansky nëkdy vsudy a ve vselikém
ohledu jedinoobrazny, domnfral se nalezati jistou a nemylnon známku této
jeho jednorodosti v tak ïecenych hradiUêch (gorodiäöe). Résultât svého
badáni v té pïicinë vystavilf on asi v tento smysl : HradiStè, nëm. garten,
mordovsky keremeti, prostirala se od ïeky Кашу na západ az do Labe, od
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oddilu tohoto podjednání, nám predevâim к vypovëdëm domácich zvëstovatelû dëjin o prasldlech Slovanüv pozornost
obrátiti sluii.
3. Zprávy Nestorovy.
Ohlédneme-H se po svëdectvich o starobylosti kmeue slovanského, podanych nám od nejdávnéjáích naäich domácich
dëjepiscûv, tuf nám pfede vëim rusky Nestor [psal ok.
1100-1114, mnï. ок. 1115], cesky Dahmil [1232-1314] a
polsky Kadlubek [psal ok. 1220] i Boguchwal [umí\ 1253] se
vyskytaji, nebo jinych zvëstovatelûv starozltnosti z rodu do
mácich, n nichzby nëjakà zmlnka o pûvodu a prvotních sídlech Slovanûv se dála, nám na neátésti nestává. Z téchto
Nestor daleko nad ostatní tri vyniká, a dûlezité podání, mohoucí к objasuëni jinorodych zpráv poslou&ti, o pûvodu Slovanû V letopisu svém prednáái ; u ostatních tri ovâem jen
matné nàvësti o vëci té se nalezá, samo v sobé temné, ve
spojeni váak s jinymi svëdectvimi v2dy dobïe platné a smyslné. Nestor tedy, ackoli nikde o pûvodu Slovanûv a starobylycb. jejich sidlech zoumyslnë nejedná, v§ak nicméné predce
na rozlicn^eh mistecli a ríkaje mimochodcm v letopisech sv^cli
Bevemi Dviny az do hor balkansk^ch (Haemu) a do adriatického mofe, a
témëï tolik jest jich, kolik bylo ctvercovych mil obydlenych od Slovanûv.
Jsou to nepatrné, pfiokrouhlé valy (okopy, Sanee), opatfené casto u prostïed
koüinou éili okrouhlou jamón, a branon cili vehodem ponejvice к vychodu
slunce obrácenym. Valy tyto, pokud jich jeâtè stává, byly napoíád sobé
rovné, témëï bez v^minky nasypané z cerné zemë, a nalezaly se obycejnë
v tëch nejkräsnejäich mlstech. v urcitê, ackoli ne ve viSech krajinách stejné
vzdálenosti od sebe. Z národnich pisní, sebranych mezi Dnëprem a Sanem,
Chodakowski dovozoval, ie tyto hradby byly nèkdy zasvëcené zakrady, takoïka farni mista, kdez se vykonávaly sñatky a svatby, i jiné obíady pohanskych Slovanûv. Objeveni Chodakowského, jakozto pouhy mam, vyvrátiti nsiloval K. Kalajdovië, dokládaje, ze dotcená hradiäte nejsoa nie jiného,
nez obyëejné, väudy se nacházejicí rumy a sutiny staroslovanskjch hradûv
(oppida, castella, ve smyslu ïimském). A vâak nejvëtil znatel starozitnosti
zemi ruskych, Pet. Koppen, domnënku Chodakowského vidy za hodnoa
daläiho nvazováni a skoumáni nznává, pripomínaje, ie i sám cos podobného
к tem hradistém v nèkterych okolich Вовка, jmenovité v gub. Tverské,
spatroval. Mistnëji о torn v oddilu mravopisném. Srov. Z. L>. Chodakowski
О Sfowiaúszczyznie przed chrzescianstvem Krak. 1835. 8o. P. Koppen Materialy dlja istor. prosvjeâë. Rossii, S. Pet. 1826. П. 563—564. К. Kalajdevic Pis'ma к A. Th. Malinovskomu. M. 1823. 8n. str. 48 sld.
Safarfr, Slov. Staroíitnostl. I.
17
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tak zïejmë a svëtle se v tomto ohleda vyjádíil, ze nás srnyéleni jeho о pûvodu a starobylosti Slovanùv naskrze tajno
by ti nemûze. Mëlf рак on, af zkrátka povime, v tom ohledu
dvoje podáni pred rukama : podlé jednoho mël za to, ze Slované, za jeho casu na severa bydlíci, byli od nepamëti obyvatelé tychze svych krajin, a ze v dobë Kristovë i apoâtolské
jiz tatáz sidla, kteráz v lltém stol, zaujimali; podlé druhého
se domyslel, ze Ш Slované sídly svymi ve prastaré dobë
mnohem dale na jib, t. pfes hory Tatry az do IUyrikum a
к moïi adriatickému se vztabovali, odkudE Vlachy neboli
Celty vypuzeni byvse, ty krajiny na éas utratili a Tatrami
obmezeni zùstali Ëe Nestor, Slovany na severa, jest-li ne za
autochthony cili prvobytele, aspoü za prastary národ pokládal,
toho dûkazem jest vypravování jeho o pfibyti sv. Ondfeje do
Slovan ruskych, jmenovitë do okolí Kyjeva a Novohradu, a
obcováni jeho se Slovany.2) Nestor nebyl v letopoëtu nezbëhly, a vëdël dobfe, kolik vëkûv od ëasu Krísta a apostolûv
az do pfibyti Varjahûv do Slovan anebo do panovánl Svatopluka П., za jeho-2 casu on své letopisy psal, uplynulo, an{
je sám váudy urcitë udává, aniá byl tak nesoudny a drzi,
aby byl nëco slovanskym ëtenâiûm svym pïeduâsel, cozby
zrovna proti lepáímu jejich pïesvëdceni bylo ëelelo. Domnëni
to, ze Slované v dobë apoâtolské ji2 v Eusi ob^vali, bylo za
casu Nestorova nepochybnë vseobecné vëïeni lidu slovanského
na severa. Za touz pficinou Nestor i neváhá se opakovati
s celou dûvërou kïesfanské své upfimnosti a sprostnosti starobylou povësf о pfibyti sv. Ondfeje do Kaska a obcováni jeho
se Slovany, tak, jakz ji sám z podáni stariich hyl pïijal, povëdom jsa vsenárodního v torn ohledu smy§leni. 3) Vëfil tedy
2) Nestor izd. 2'imkovsk. M. 1824. str 4—5. Sof Vrem. izd. Strojev.
I. 4—5. Schlözer II. 93-95. Müller 67—69. ,
3) Viz Buhle Lit. der russ Gesch. atr. Ü28—230. Schlözer a Dobrovskj mëli tu kfehkost do sebe, íe váecko, со v Nestorovè letopisu do soustavy domnënek jejich se nehodilo. i hned buoTto za bajky a legendy, bud'to
za podvrzené a za pozdëjèi vstavky vyhlásili. Oba tito hyperkritikové chtéli
miti Nestorovy letopisy takové, jakéí by je asi oni sami ve evé dobë byli
sobe napsali. Proêeï jak tentó élánek o sv. Ondïeji, tak i následujícl о
Methodovi a mnohé jiné z Kestora vyvrci chtëli, ujiéíujíce jindy, ze jsou
bajky, jindy zase, ze nejson starsi neï z 15ho stol., a 2e kdyby se rkp
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lid slovansky na Rusi, a s nim i ctihodny mnich Nestor, 2e
pïedkové jejich za 6asu apostolûv jií na Rusi obyvaU. A tof
jest jediné, со ohledem na pïedmèt a cil ná§ jest dûleiité a
pozoru hodné : povësf o sv. Ondfeji se nás dále netyká. Ale
s druhé strany ani o torn pochybovati nelze, ze Nestor krajiny podtatranské, t. dneâni Uhry s pfilezicimi zemëmi, za
slovanskou vlast drzel, odkudz Slované vytlaceni jsouce ode
Vlachûv ôili Celtflv nazpét près Tatry ucouvli a к ostatnim
svym bratfim se pfipojili. Hlavni mista, kdez Nestor toto
«yé domnëni pïednàëi, jsou tato. Hned z poëàtku svych letopisû, v popisu nàrodûv die ïeckych spisovatelflv, zvlàètë
Cedrena, vedlé slova lljurik klade slovo Slovjene, cehoz v feckém neni, na dûkaz, zef on pûvodni obyvatele Illyrie za
Slovany pokládal. 4) Slovlcko to nenl pozdëjài vpisek (interpolace), jakz Schlözer ujisfoval, nybrz Nestorûv vyklad slova
lljurik, t. Illyrikum. 5) Doleji pravi tyz letopisec : „Ot sich
ze 72 jazyk bysf jazyk Slovjenesk ot plemeni Afetova Narci
(cti Ujurci) 6), jeze suf Slovjene. Po mnozjech ze vremjenjech
sjeli suf Slovjeni po Dunajevi, gdje jesf nyne Ugor'ska zemlja
i Bolgar'ska. Ot tjech Slovjen razidoéa sja po zemlje i prozvasa sja imeny svojimi, gdje sjedâe na kotorom mjestje.
Jako pfisedëe sjedoáa na rjecje imjanem Marava, i prozvaëa

ze 14ho etol. naäli, tam zeby jich pry nebylo. Aie skutek znepravdil tyto
jejich jalové vymyslky. Nebof rkp. Trojicky ze 14ho vëku (bohuzel shoïely 1. 1812 , a Lavrentijevsky r. 1377 psany, vèecky ty jejich domnélé
vstavky v sobë zavirajl. A rukopis 1377 opsán „z knih zvetáelych," éemuz
i probély, t. mista pro necetlnost orig'malu nedopsanà, posvëdëuji. Neni-liï
iépe smyäleti takto: Nestor nebyl hyperkritik Schlözer anebo Dobrovsky,
nybrz prostosrdeény kïestansky mnich llho vèku, kteryi epolu s lidem
mskym vëfll tomu. ze sv. Ondrej byl skutecne na Rusi. — Kdyby vSecko
to z Nestora vyvrzeno bylo, со ledakomu za podvrzené a za pozdèjSI
vstavkn vyhlásiti se zachce (np. úmluvy Rusuv s Carhradera), mnim, zeby
naposledy z celého letopisu jeho màlo со pozûstalo. Kacenovsky, Senkovsky
a jejich posropnici jest-li ne soudnéjSi, aspoü dûslednèj§i jsou, zamitajfce ce
lého Nestora, jakozto balamutnou plácaninu mnichûv 14 ci 15ho stol
4) Nestor izd Tùnkovsk str. 2 Sof. Vrem. izd. Strojev l. atr. 2. Schlözer
II. 9 Abkunft d. Slav. S. 153.
6) Schlözer П. 21. Naproti tomu Müller S. 181. Anm. 4. (podlé Dobrovekého).
e) Rkp. cton zkazenë Norici, Norci a Narci m. Iljurci. Jiz Dobrovsky
slovo Iljurci za pravé uznal ; v. Müller S. 182. Anm. 9. Nale v té pïiëiné
dûkazy v. Abunntt d. Slawen p. 153—155.
17*
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sja Morava, a druzii Öesi narekosa sja ; a se tiáe Slovjeni Chrovate bjelii, i Sereb', i Chorntane. Volchom (al. Volochom) bo nasedsem na Slovjeni na Dunajskija, sjedsem v nich
i nasiljascem im, Slovjeni ze ovi pfisedêe sjedosa na Vislje
i prozvasa sja Ljachove ; a ot tjech Ljachov prozvasa sja
Poljane, Ljachove druzii Lutici, ini Mazováane, ini Pomorjane.
Takoze i ti Slovjene pfiáedse i sjedosa po Dnjepru, i nare
kosa sja Poljane ; a druzii Drevljane, zane sjedosa v ljesjech ;
a druzii sjedosa mezju Pripet'ju i Dvinoju, i narekosa sja
Dregoviéi ; rjec'ki radi, jaáe vteèet' v Dvinu, imjanem Polotar
ot seja prozvasa sja Polocane. Slovjeni ze sjedoáa okolo jezera nmerja, prozvaëa sja svoim imjanem, i sdjelaia grad, i
Darekoâa i Novgorod ; a druzii sjedosa po Desnje, i po Semi,
po Sulje, i narekoáa sja Sjever. Tako razide sja Slovjen'skii
jazyk ; tjemze i gramota prozva sja Slovjen'skaja." 7) A zase
doleji : „Slovjen'sku 2e jazyku, jakoze rekochom, ziuscu na
Dunaji, pridosa ot Skuf, rekie od Kozar, rekomii Bolgare,
sjedosa po Dunajevi, naselnici (al. nasilnici) Slovjenom byáa.
Posem' pfidoSa Ugri bjelii, nasljedisa zemlju Slovjen'sku." 8)
Potom : „V ljeto 6406 (rr 898) idoáa Ugri mimo Kijev goroju, jeze sja zovet' nynje Ugor'skoj, pïise'dse к Dnjepru, 1
stasa vëzami; bjesa bo chodjaáce aki se Polovci. Pfised ot
vstoka i ustremisa sja 6eres gory velikija, i pocasa vojevati
na ziuscaja tu Volchi i Slovjeni. Sjedjachu bo tu preze Slo
vjeni, i Volochove prijaáa zemlju Slovjen'sku; posem áe Ugri
prognasa Volchy, i nasljedisa zemlju, i sjedoâa s Slovjeny,
pokorivse ja pod sja : ottole prozva sja zemlja Ugor'ska. I
nacaáa vojevati Ugri
na Marau i na Öachi. Bje jedin
jazyk Slovjenesk : Slovjeni, ize sjedjachu po Dunajevi, ichze
pfijasa Ugri, i Marava, Cesi, i Ljachove, i Poljane, jaze nynje
zovomaja Eus'." 9) Naposledy, po vypravování o pfelození
biblí a bohosMebnych knih od Cyrilla a Methoda do jazyka
') Nestor Í7.á. Tinikovsh. str. 3—4. Sof. Vrem. izd. Strojev I. 3. Schlb'zer
П. 66. Müller 63
Nestor izd. Timkovslc. str. 6—7. Sof. Vrem. I. 6 Schlüter П. 112.
Müller 72.
°) Nestor izd. Timkovsk. str. 15—16 Sof. Vrem. I. 17. Schlözer ГЛ..
107. Müller 89.

§. 11. Slooané o Poduiiají.

261

slovanského, zavírá tëmito slovy : TjemÈe Slovjen'sku jazyku
ncitel' jest' An'dronig apóstol ; v Moravy bo chodil i apóstol
Pavel, ucil tu; tu bo jest' Iljurik 1U), jegoze dochodil apóstol
Pavel. Tu bo bjesa Slovene pervoje; tjemze i Slovensku ja
zyku ucitel' jest' Pavel." ") Tatof jsou mista v Nestorovych
letopisech, ve kterychz o dïevnich sldlech Slovanûv pod Tatrami a na Dunaji svëtleji nebo zatmëleji zminka se ôinf.
Porovnáme-li je väecka, nepomíjejice ani jednoho, s nálezitou
bedlivostl a soudnosti mezi sebou, shledáme s neomylnou jietotou, ze domnëni Nestorovo o Slovanech podunajskych bylo
asi toto : e) Piednë Nestor vëfil, ze Slované jiz v té nejstarëi
dobë, t. po rozdëleni nàrodûv a zalidnëni Evropy, bydleli
v krajinách podunajskych, od nëho jmenovanych Illyrikum,
t. ve dneánich Uhrích a krajinách prílezicích. 14) To£ jest
patmé z vyrazûv jeho : Iljurik Slovjene, Iljurici jeze sut' Slovjene, po mnozjech vremjenech sjeli sut' Slovjeni po Dunajevi, Volochom bo naáedsem na Slovjeni na Dunajskija, Slo
vjen'sku jazyku ziuëce na Dunaji, Slovjeni iáe sjedjachu po
Dunajevi, v Moravy 13) chodil i apóstol Pavel, tu bo jest'
Ejurik; jegoíe dochodil apóstol Pavel, tu bo bjeäa Slovjeae
pervoje. Véecka tato mista dovozují spolu, áe Nestor názvem
Iljurik vyrozumívá nejen vlastnë tak ïecenou Illyrii, ale vûbec
zemë podunajské ve dneénich Uhfich. b) Dále Nestor udává,
ie Slované z této své vlasti vypuzeni byli od národu, kteryí
slul Vlachové. Di zajisté : Volochom bo nasedáem na SloTjeni na Dunajskija . . . sjedjachu bo tu preze Slovjeni, i Volochove prijaia zemlju Slovjen'sku. Za kterouá pficinou Sloyané, utíkajíce Vlachûv, z tëch stran dále к severa se vystéhovali a 8 tamëjsimi bratry spojili. с) O ëasu, kdy se to
zbëhlo, Nestor nie urcitë a jistotnë nevi. Die jeho zdáni by
dleli za casu apostolûv Slované jestë na Dunaji. d) Так po10) Zdef v rkp. Lavrontijevském 1377 nestâvà nèkolik lietüv : ostatek
z vydânl Schlözerova.
") Nestor izd. Timkovsk. str. 17—18. Sof. Vrem. I. 19. Schlôîer III.
225. Müller 93-94. Schlözer tuto zavirku, Dobrovsk?, jak jiz ïeceno, i
celon zprávu o Cyrillovi a Methodovi za podvríenou vyhlásil! —
12) O rozlicnem vyznamu zemëpisného jméDa Illyrikum srov. é. 10.
tohoto §.
") O Moravách, jichi v 8—9. stol. bylo tré, srov. §. 30. c. 3. §. 42. é. U
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dobnë i o národu Volochûv nie jistého na jevo nevynaêî,
апоЬгй zdá se, ie jej s dnesnimi Valachy michá. Pravi zajisté, ze Uhïi, podmanivse sobë Valachy a Slovjeny, onyno
prohnali, tyto рак, tam jiz dfive osazené, sobë podrobili (pokorisa, prijasa) a spolecnë s nimi v zemi prebyvali. Ze vsehotoho zavirati dluzno, ze Nestor rozlicná podáni o Slovanech
podunajskych, pïicinou srovnalosti jména Vlachûv (Gallûv,
Celtûv) a Valachûv (Dakûv) vjedno zmichal. Podlé jednoho,
starsího podáni bydleli Slované v prastaré dobë na Dunaji
V zemi ïecené Illyrikum, aie odtud od Vlachüv (Celtûv) docela
vypuzeni byli; podlé druhého, novëjsiho, Slované jiz podrahé
08edlí ve dnesnich Uhfich a v Moesii, podmanëni byli od
Uhrûv a Bulharûv. 14) Nám zde pïede vsim ku prvnimn po
dáni, svëdcicimu o starobylosti Slovanû v zemich podunajskych
a о vypuzeni jich odtamtud od Vlachûv, pozornost obrátiti a
je vëestrannë ohledati slusi.
4. Pramenové zpráv Nestorovych.
Pïistupujice к uva^ováni této jednak pïedûlezité, jednak
aie spolu pfezatmëlé historickè záhadky o starobylych sidlech
Slovanûv na Dunaji a о vypuzeni jich odtamtud od Vlachûv,
rozvrhujeme cely ten piedmët na tïi otázky: a) Odkud vázil
Nestor tuto svou zprávu ? b) Kdo jsou Vlachové ? с) Co historie
o pravdivosti nebo nepravdivosti tohoto podáni vysvëdëuje ? —
Ohledem na prvni otázku odpovidáme, íe Nestor tu zprávu odnikud jinud váziti nemohl, lee z národního podáni, ajmenovitë
z národnich povësti, zachovanych v pisnëch a zpévích lidu slovanského. Poslysmez ale i hlasu jinych soudeû. Polák Grotgbiowski, postupuje za Schlözerem, Karamzinem, Danilovicem a Lelewelem, takto o pramenech Nestorovych se pronásí: „Poéátek
své kroniky, ve kterémá o rozdëleni zemë mezi syny Noe
mluvi, vypsalf on docela z letopiscûv byzantskych. Ba i to,
со о stëhovâni a rozsázení se Slovanûv pfipomíná, mimo jeha
vlastni mistnou známost, die podobnosti spolehá na pismech
") Nestor izd. Timkovsk. 6—7. 15. Sof Vrem. I. 6. 17. Sddäter II.
112. III. 107. Müller 72. 89.
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feckycb a byzantskych, kterymz Nestor i rozumël i uziti jich
umël." lâ) Naproti tomu mluvi metropolita Evgenij : „Nestor,
následovav byzantskych dëjepiscûv, pociná sice letopisy své
pfilis zdaleka od stavëni vëze Babylonské, a az odtud odvozuje Slovany : ale dostav se к popsání severu, najednou pojevuje takovou známost nàrodûv severnich, jakéz ani v jednom
spisovateli pfed ním docisti se nelze. On s urcitosti vyznacuje jejich sidla, oddëluje pomezné i vzdálenéjáí národy ode
Slovanûv, pripominá jejich stehováni a spojování se, a potom
pïistnpuje obzvlàâtnë к historii severnich Slovanûv. Prameny
jeho vypravováni o starych pribôzich tëchto národúv nám
známy nejsou. A vâak on mohl miti nëjaké zápisky pfedkûv.
O mnoh^ch vëcech se dovëdël, jakz sám oznamuje, od tovaryáe svého, mnicha Jana, umreléhol. 1106v90tém roce véku
svého, atd. Pri tom on letopisy nârodu svého vede nezouplna
pies tri stoleti nazpët od svého casu, a proto i mohl miti
jestë dosti vërné podáni." 16) — Usudkové tito dil pravdivy
jsou, dfl beze vëeho základu. Zprávy o stëhovâni Slovanûv
z Podunaji Nestor z byzantskych spisovatelû váziti nemohl,
ponëvadz jich tam naprosto nenl. Srovnání letopisu Nestorova
s ïeckym textem jeho prûvodcûv pràvë naopak svëdci, ze
Nestor sám tëmito zprávami со pflpisky ïecky text proplácel
a rozhojnoval, a tudy ze e odjinud bral. — Aie к сети to
krouceni a vinutí se po samych snadech, moánosteeh a podobnostech? к сети domyslení se star§ich letopisûv slovanskych , kdyz jich sledy nikde к nalezení nejsou , anebo
dokládáni feckych, kdyá tito о pûvodu kmene naseho mlëi?
Proë bychom se váhali vyznati i hned éistou cirou pravdu,
kteráí pfed rukama jest, t ze Nestor ty zprávy o starobylych
Slovanech odnikud jinud, leë z národnich povësti, váziti ne
mohl? Oustni historie kazdého velikého, samostatného ná,6) Gotebiowski O dziejopisach polskicb. Warsz. 1826. 8°. str. 58—59.
Na tyï zpùsob mluví o pocátcích letopisu Nestorova i Rosenkamp/ Obozrjenije kormcej knigi. Mosk. 1829. 8° Primjeó. str. 2—3, pokládaje za podobné, ie letopis ten pûvodnâ sepsán v Bulhaïich podlé Byzantíncüv, od
Nestora рак a jinyeh bezjmennych Rusûv jen rozlicnymi pfiäivkami proplátán a porozäifen ! Jaky nesmyel t
w) Evgenij Slovar' istorié. o rose, pisate^ach dnch. ciña П. 90—91.
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rodu mnohem jest starâf, nezli psaná. Так bylo u Ëekûv,
Ëimanûv, Némcûv : tak musilo byti i и Slovanûv. A jakoz a
Ëekûv a Ëimanûv domácí dejepisci národních povësti, pisni
a zpëvû vybornë uziti umëli; tak tobo i do rozvázlivého a
pilného Nestora nadíti se Ize. Stará historie fecká témëf
väecka vázena z národních povësti a baji ; Ëimané své starozitnosti osnovali na oustním podáni piedkûv; u Némcûv nârodni pisnë a zpëvy byly od nepamëti zásobnice domácích
dëj.ûv a udalosti: ,7) coz jen sami Slované, nejzpëvnëjài a
со do prostonárodniho básnictvi nejpfednëjSi národ v Evropë,
zádnych historick^ch zpëvûv о dëjinâch pfedkûv sv^ch nemëli?
Ba vëruz není to pouhé zdání, ze jich kdy bylo, a nekonecnë vice bylo, nezli bychom dnes snadnë uvëfiti chtëli, nybrz
prûvodnà, nerci-li makavá pravda. Plné jsou památky dávnovëkosti svëdectvi к tomu vedoucich. Tri Slované, 1. 590
z nejzaZsího pomofí baltického vyslaní к avarskému chaganovi a od Ëekûv zajati i к eis. Mauriciovi doprovození, osvé6ili pred ním, „ze nezvykli obiratí se s oruzim i toliko hraji
na houslech, ¿e neznaji vojny, nybrz provodíce hudbu, milují
zivot tichy a pokojny". 18) Bylif to vyslanci, „vyuéení
vëét'bàm vitëzovym." Kdyz 1. 590 íeeky vévoda Priscus
Slovany ve dnesni Valachii noeni dobou oukladné pfepadnul,
nalezl je „po skonéení avarskych — t. slovanskych, nebo
Theophylakt slûvka avarsky v torn smyslu uzívá — zpëvûv
spëci." 19) Domyäleti se Ize, ze v tëchto zpëvich, na vypravé
vojenské, od lidu váleéného zpívanycb, netak nézné city lásky
a jiné hfiéky, jakoz radéji památky slavnych cinûv a pfíhod

") Jií Tacitus praví o Némcfch: Carmina unum apud illos memoriae
et amialinm genus. German, с 2. Jinde : Arminius — liberator haud du
bia Germaniae — caniturqne adhuc barbaras apud gentes, Graecorum annalibus jgnotus. A Paul Diac. H. L. I 27. Alboini ita praeclarum longe
latcque nomen percrebuit, ut hactenus etiam tam apud Bajoariorum gentem,
quam et Saxones. sed et alios ejnsdem linguae homines, ejus liberalitas et
gloria, bellorum felicitas et virtus in eorum carminibus celebretur. Této
jejich vypovfdi potvrzuji jak skandinavské tak i germanské povésri a hrdineké zpëvy, na dfle z prastaré doby poSlé a pred rukama jsoucí.
'«) 'ITieophyl. 1. V. c. 2. Stritter IL 53—54
™) Theophyl. 1 VI. с. 8. Slritter II. 61. Quibus (Slavis) etiamnum ex
avaricia (i. e. slavicis) cantilenis consopitig etc.
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národnich se rozléhaly. Co ïecky letopisec о zpëvich pozdëjsich Ëekûv a Slovanuv [1326] pravi, áe zvelebovali slávu
staroáitn^ch hrdin, jejichi jenom povësti potomstva dosly, aie
vykonané skutky nikomu vice známé nebyly, to platí jiá о
nejstarsich zpëvich lidu slovanského. 20) Jeêtë podnes v tëch
kusych ostatcich nëkdejsich národnich povësti a zpëvûv nalezaji se mnohé pûvodem svym do hluboké dàvnovëkosti
sahajici. A£ nie nedim о mythologickych, poslych z doby
pïedkïesfanské, rozpravné pisnë n Busûv opëvujl pfedmëty
aizvèku Vladimirova [980—1015], u SrLûv nëkteré zvëstuji
pfihody z 13ho a 14ho stol., u samych znuzilych Slovâkûv
jestë památka tazeni do sv. zemë, Kumanûv aj. zbëhlosti
z 12ho a 13ho vëku v pisnëch prostého lidu se ozyvá. Ze
takovéto zpëvy brzo po dëji, v casu jeho ëerstvé památky
vznikaji, о tom povëdomy ducha národniho básnictví pochybovati nebude, a pïiklady pïed rukama jsoucí tomu hlasitë nasvëdcuji. ai) Bez pisniazpëvû by s památkou dëje i jméno
hrdiDy brzo docela vyhynulo; teprva pomoci jejich zvëcnuje

20) Nicephorus Gregoras, ïecky letopisec, vykonal 1326 poselstvi do
Srbska ku králi §tëpanu Decanskému , kteréíto sám vypsal. Kdyï jeli
noënf dobon lesinami Macedonie, nëkteii z koraonstva jeho, záleiejfcího
nejen z Éeküv, ale i ze Slovanúv („erant nonnulli e nostrís sermonis eorum
— Slbvorum Strumicensium — non plane rudes," ed. Par. I. 233.), neváímajfce sobé pft'tomného nebezpeci, prokfikovali a pronikavymi zpëvy zve
lebovali slávu starobylych hrdin, jenom die povësti, nikoli die vykonanycli
skutkáv známych („at in famnlitio, quod pone sequebatur, nonnulli praesentia pericula parum metuentes, voeiferabantur et tragicis cantibus celebrabant laudes veterum heroum, quorum famam solam audivimus, res autem
gestas non vidimus." Ed. Par. í. 232.)
21) Kdyz 1. 1568 knfie Trapezuntské Alexius Komnenus z pfistavu
Slanského u Dobiovnika se sediui ozbrojenymi lort'mi odploul a brzo potom
s lodstvem i se väim sprovázejicim jej lidem illyrskym na moH pfezalostné
zahynul, památka toho neslychaného neâtësti i hned od národu srbského zvécnèna byla. яInter adjacentes (Ragusae) Íncolas usque adhuc asservatur me
moría tragici casus, illumque rustici nostri vetustis cantilenis, a nobis lllyrícis
popjevkinje dictis, maxima auscaltantium commieeratione in dies recolunt,"
mluvi Eusebius Caboga, dèjepisec Dubrovnick^, umíely 1590. Appendini
Notiz, istor. crit. II. 18— 19. Так podobnè i podnes hrdinskc dëje vûdcûv
srbskych Jifiho Cerného a knizete Miloëe jiz se v národnich pisnëch hlásaji a zvelebnjl. Totéz plati о Eovëjâich rozpravnych pisnëch cernohorstych.
Pozdèji, po vjhynutí ëerstvé památky tëchto dcjûv z pamëti souvèkycb.
svëdkùv, by ovsem uéeny básnik, nikoli väak sám národ pisné o nich sklá<lati mohl.
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se povëst o obojira. Jestlize národni básnictví Slovanû v nynëjsi dobë, po svrchovaném prejinaceni, nerci-li zruseni národního iivota a po vyhynutí toliker^ch památek starozitnosti,
jestc tak patrné dûkazy nèkdejslbo bohatstvi zpëvû historickycb v sobe zavirá; ceboz medie domysleti se lze o casícb
Nestora blízk^ch? Kdyby nám nëkdo Nestoru souvëky- aspoñ
îiejhlavnëjsi rozprávné a hrdinské zpëvy tehdejsícb Slovanûv
asi tak byl do hromady sebral, jakoz tu dobu slovutní muzi
Karadzic, Kollár, Celakovsky, Maksimovic, kn. Certelev, V.
z Oleska, Chodakowski, Kirjejevskij a j. plodiny novëjsiho
národnibo básnictvi sebrali a vydali ; jakym neocenënym pokladem by se národy nase honositi, jak hojnë by spisovatelé starozitností nasich z nëho cerpati mohli! Ale nám se nedostalo
Eddy slovanské, kterouz jestë Nestor za zivobytu svého tak
ïikaje pied ocima mël 22), a z kteréz tedy, nemaje jin^cb
pramenûv o pûvodu a starodávnich dëjich Slovanûv, cbtëj necbtëj. vzdy nëco pïibirati musel. Z tohoto praraene vázil
zprávu o vystavení mësta Kyjeva, о vypravë Kyje na Carhrad,
o panováni tri bratfi a sestry jejicb Lybedi, о stëhovâni dvou
bratií Radima a Vjatka z Lechûv do Rusi 23), o ukrutenHtvi

221 Nestor psal jen asi 120 lety po krestu Vladimirové ; proceí se do
raySleti lze, ïe tu dobn jestë staropohanské národni zpëvy byly nevyhynuly. Podíé kronik a biskupskyoh psani byla Rus jeâtë v 12—13tém stol.
pina pohanskych obïadûv a obyèejûv, a mnohé jich ostatky trvaji jeâtë
onde i ondt; az podnes. Viibec trváenost národnieh dëjinnych zpëvû za
staropohanské doby, kdeíto je zvlástní tilda pëvcûv pëstovala, nesluäff raéïiti loktem naäich casûv, za nichz uzíváni piseraného historictvi a veskrze
zjinaceny stav lidu zpruznost národni paraëti nàrauinë oslabily, ano téraêf
celé to jindy plodistvé a kvetouci pole národního podáni v pustinu obrátily.
Mohou-li prosti Litvané podnes jestë, po sestnácti stech letech, památku
utiskovatelúv svych Gothüv zazehnávati v pisnëch, jako: Perkunas Diewâitis,
Ne muszk Zemiâytis, Bet musz Gudn, Keip ezuniu rudu (§. 19. é. 6 ), a
mohou-li ubohé Slovanky tatranské ted", po tisici letech od svého obráceni,
jeâtè vidy prozpèvovati о Lade, Vesnè, Vilich, Rusalkách, Morenè, Pikulikovi, Koledë atd , mohli ovseni Slované v jihozápadnich Rnsich, v této
stredinë a takofka prvostudnici Slovanstva, za vèku Vladimirova, anobtó i
Nestorova pïipon.inati sobe v pisn> eh jméno vlasti Dunajské a nepfáíel
svych Vlachûr. ïli&e národnieh povësti vyproStèna jest z tësnych mezi pfisného letopoôtu.
23) Schlözer, maje takovëto povësti vykládati, byl hned hotov: on to
vSecko a tomu podobné nazval butfto „Einschiebsel" anebo „Unsinn ? Ne
stor П. 122.
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Obrûv a nëkteré jiné, kteréz v idomë ráz národnich rozprávek
a povësti na sobé pronáseji. 24) Z tohoto pramene vázil i
zprávu o události mnohem starâi, o pfebyvání Slovanûv na
Dunaji, o potlaceni jich od násilnych Vlachûv a stéhováni
oteûv slovansk^ch s celeJmi svymi odtamtud za ochrané
Tatry. Jméno ukrutnych a násilnych Vlachû v nejstarsích
povëstech a zpëvich lidu slovanského tak se nepochybnë
ozyvalo, jako v pozdëjàich jméno ukrutnych Obrûv, uprahujicich zeny slovanské pfed své telegy (srov. mad1, taliga), a
jako ve dnesních srbskych jméno krveziznivych Turkûv. a5)
21) Protoz nikde casu zbëhlcsti tëchto neudává, v národnich zajiaté po
vëstech letopoctu neni; protoz uzivá v^razu „jakoie skazujuf," a pfi rozpravë o Kyjovi sám praví, zo dvoje rozdilné podání о nëm pïed sebou mèl.
2S) Ostatnë, coi zde pro doplnëni toho, со nahoïe povëdino, jes'é kratièee pïipomenuto bucf, téraèf väickni letopisové o Staroslovauech, cizi i zabranicni. zaviiaji v sobë patrné eledy historick^ch zpëvû staroalovansk^ch.
Z hiatorickych zpëvû vázeno to, со Konstantin Porphyroganneta [ок. 949]
о pfitazeni chorvatskych pluküv z Bëlochorvat do lllyrikum [1. 634] pod
zprávou pèti knizat bratff, mezi nimiz i Chorvat, a dvou к îëïon aester, zapsal. (%. 31. с. 1. §. 33 с 1.) Z tychze povésti bráno väecko to, cimz
Gallus a Kadlabek pfedsinl své historie polské vyplnili, jmenovitë zprávy
o Krakovi, Vandè, Leskovi, Popelovi, Piastovi atd. (§ 37. é. 2. 3.). Ná
rodnich déjeprávn^ch zpëvû mèl jakoui takoui známoat i Cosmas, jakz
patrno z toho, coz o otci Öechovi (pater Bohemas) lehce dot^ká, a z jiny^ch
rozprav (arov. Palacky Würd. d böhm. Gesch str. 20—23), ackoli jim
v letopisu svém, jak se zdá, zoumyslnë êirokého mista nepîal Veliké, celého národu ae tykajici pïfhody, nade vaecko vitëzatvi nad neprately vlasti,
nátisk od cizincüv snásen^ a stéhováni se do vzdálen^ch zemí byly u Slo
vanûv, nâpodobnë jako n jin^cli kmenúv, hlavnim pïedmëtëm tèehto zpëvû.
Vtom nejstareim nám dochovaném rozpravném zpëvu slovanském, v cesk^ch
Snëmich, psanych mezi 875—900, ackoli o jiném docela pfedinëtu se jedná,
vsak nicménë památka pïibyti ëesk^ch plukûv do Bojohému [451—495] po
tfikráte se hlásá a velebi: „Jenie pride s pl'ky Cechovyrai V sjeze zirne
vlaati près tri rjeky i v. 25. 26. 96, 97), Juze (pravdn) prineaechu otci nasi V sjeze
atd. (v. 120 ) Podlé tobo aouditi lze о jin^ch zpèvfch, jejichz pfedmèteai
byli bojové a váleéná taïeni. Srovnalost ataroslovanak/ch dèjinn^ch po
vësti s jinokmenn^mi, jmenovitë se staronëmeck^mi. mezi jin^m i v tom se
shledà, ze v obojlch neznámi vûdcové a nácelnici národu v osudn^ch jeho
pfihodách od vdëcnëho potomstva jménem celého n rodu se vyznaëuji a со
otcové slavi; tak np. u Lechûv Lech ö. Leäek, n fiechûv Cech, n Chorvatûv Chorvat, u Kadimicuv Eadim, u Vjatiëûv Vjatko, u Kyjanûv Kyj atd.,
jakoï ve stnèm. povëstech arciotec Svàbûv Suâp, Vandalûv Vandal, Sasicûv Saxneat, Westfalcûv Weaterfalcna, Herminonûv Hermin atd. (Grimm
D. Myth. Anh. atr XIX. XXVII.) Jiato jest, ze u Staroslovanûv zvlástní trida
zdëlan^ch a ncen^ch pëvcûv vysSi národni básnictvi pëstovala. Ai jednou
nälechtity vlasteuec Pet. Vas. Kirjejevskij s prebohatou svou sbirkou ruskych
zpëvû a pisnf, zavirajici v sobë nepreplacené poklady národniho naäeho bá
snictvi, na svëtlo vystoupi, potom o mnohych sem náleíitych vëcech, о
nichï ted1 leda temné tuieni mame, dovërnèji a jistëji souditi moci budeme.
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— „Stará vlast Slovanùv byly zemë Dunajské 26), a potlacitelé Slovanùv na Dunaji byli Vlachové," tyto dvë hlavni sady
vydobyl Nestor z národních povësti a zpévû 27), niceho nepïicinëje, kromë ze zemi Dunajskou, zaveden jsa ucenosti
z Byzantincûv nabytou, nazval Illyrikem.
5. Vlachové tolik со Celtové.
Vykàzavêe pramen, z kteréhoz Nestor své podání о ргеbyváni Slovanû v zemích podunajskych a o vypuzení jejich
odtamtud váíil, nálezí nám jiá vyáetfiti toho národu, kteryz
u letopisce jménem Vlachû se vyrozumívá- Vykladaci Nestorovi, a v cele jejich uceny Schlözer, rozliéná o vyznamu tohoto
slova zdáDl na jevo pronesli, ponejvice к tomu se chylíce,
zeby jím u Nestora mínil se dnesní národ Valachûv, jakz
vëdomo, ve Valachii, v Sedmihradsku a v jihovychodních
Uhrích obyvající. Kterézto tlumocení jest naskrze nedûvodné
a mylné. Jméno Vlachûv u národúv slovanekych jestif nejen
mnohem starsí, nezli národ Valachûv, povstaty teprva v ôtém
anebo 6tém stol. ze smësice Getûv, Ëimanûv a Slovanùv
v Dacii, ale i obëirnëjêi a obecnëjài; nebof se ho nzivá od
nepamèti i о Itaiii a národech v ni obyvajicicb, ba o vsech
bez vj'mmky národech kmene celtického ëili gallického. A
domnënka ta, zeby Valachové byli kdy Slovany z krajin
podunajskych vytlaëili, mimo to i samé historii se priëi, jesto
z dëjin vëkûv pozdëjSich, jiz historicky dostateënë osvëtlen^ch,
s jistotou vi se, ëe Slované od malého a slabého národu
Valachûv nikdy pïemozeni nebyli as), ani pïiëinou jejich násilí krajin podunajskych, v 5tém a 6tém stol. znova zaujatych,
2e) Dunaj jeâtè ai podnes jest roythickà reka Rusfnùv. V pisnich je
jich zhusta ae zminka deje o zemi na Dunaji, a táíe-li se kdo lidu, kdeby
ta reka Dnnaj byla, odpovidijl. ïe „daleko, pane, pfedalekol"
") Dobrovsky emyslil, ïe Nestor Vlachy z Justina pfimichal, cemuï
nelze mista dáti. Kdyby Nestor to nàvèêti byl ze spisûv feckych nebo
latinskych vaïil, éetlibychom u nëho jméno Gallûv nebo Celtûv, nikoli
Vlachûv.
M) Zvalaâeni nêkdy cele slovanekych Multan, jakoïto teprvé po Neatorovë casu zbèhlé, sem nenálezí. Viz §. 30. б. 2.
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nez známé národní jméno u Nëmcû Walh, Vëalh, Wälsche,
znamenající cluvëka kmene gallického cili celtického. Slované,
jako kazdy prastary národovy kmen v Evropë, mëli od nepamëti své zvlástní domácí a národní, historicky píedülezité
názvy, kterymiz jinojazycné kmeny okolo sebe vyznacovali :
Vlachové slouli u nich lidé kmené gallického ëili celtického,
Nëmci lidé kmene germanského a Cudi lidé kmene finského. 30) Sami Gallové cili Celtové kterého vla8tnë jména
doma uzivali, nesnadné ovsem jest ïici. Ëekové a Ëimané
je jmenovali Galli, Celtae, Celti, Galatae, Caledonii, Calôtes,
Celtoscythae, Celtiberi atd. U Nëmcûv die rozlicnosti náïeci slouli rozlicnë: stnëm. Walh, Walah, ags. Vëalh,
skan. Valr, Valland (Gallia), sfnëm. Walch, Walhes, nnëm.
Wälsche atd. (srov. §. 17. c. 2.) Slovansk^- název nëmeckému,
со do koïene, se rovná; oba vsak od pûvodniho Gallus, Galata, Celta, Galedin (Belga), Gaoidheal (Hibemicus, Irlandcan)
atd. liáiti se zdají. 31) Ka^dy národ, kdyz cizi slova ve svou
ïeë uvâdi, bere jim ponëkud cizí ráz, a skrájí je podlé jinych
znâmych slov své feöi, aby tudy domácí tvárnosti nabyla.
Так povstalo z cizího, jak se zdá, Val slovanské Vlach,
pïednô pïelozenim souhlásky l podlé obdoby hlas a Hais,

!0) S tou jalovou a pïevrâcenou myslénkou, zeby vslckni nynëjsi severnf Slované teprva v 7mém anebo 8mém stol. od Valachûv (Bumunûv)
byli z krajin podnnajakych za Tatry vyhnâni, vytasil se ponejprvé Thunmann (Unters, üb. nord. Volk. str. 161), potom Ossolmski (Wiad. hist. kryt.
II. 501 sld), a od té doby ona ji2 mnohyeh. zvlaitë velepsavych Nëracûv
(Voigt Gesch. Prense. I 112 sld.), со néjaká nákaza se priehytila U Eusûv
blud tentó rozsivafi pocal Grr.matin: Slovo o polku Igor, str 101 sld.,
aêkoli u nich jií dft've Buhle (Lit. d. rnss. Gesch. 228—230) a Karamzin
proti tomu dûvodnè se zasadili.
30) Dobrowshj Gesch. d. böhm. Liter. 2. A. S. 4. — V témz smysln î
sám Nestor dvakrát slova toho nzívá, pravë na str. 2 vyd. Timkovsk. „do
zemlje Agnianski i do Voloä'ski" a nfz „Galicane. Worchva (Sof Vrem.
Volosi) , Eimljane." Galicané slovou zde Hispanci, a zenilja Volosska,
Vol'chva Gallie. Gallové, na rozdilod Frankûv aRimljanûv, jei oba jmennje.
31) Ve kronice anglosaské r. 640 str. 515 cte se Galwalas, t Gal
lové. Podlé toho by slûvka Gai a Walas, Walh byla rozdilná, ai rádno-li
tato dvê posledni (Avalas, walh) za totozná poêisti (srov. Kumvalum Eomanis, v Travellers song 138 n Kemble a snad i fala ve jmenich Vestfali,
Ostfali, Victofali atd.). Nalezá se sice i forma Giual, Gvëalh, aie zde g
pouhà pïedsnvka jest. Srov. pozn. o Gwined m, Wined §. 8 c. 15.
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sláma a Halm, brada a Bart atd. 3S), potom pfipojenim koncovky eh, osobnim a národním jménûm obecné, np. ieni-ch,
jino ch, bra-ch m. bratr, kmo-ch m. kmotr, ho ch m. holek,
Pe-ch m Petr, Zde-ch m. Zdeslav, Sta-ch m Stanislav, Ce-cb,
Le-ch a na sta jinycb. Ackoli рак pûvodnë Slované, zároven
Nëmcûm, jménem Vlachûv podëlovali jediné národy kmene
celtického, vsak pfedce, ponëvadi ve dfevni dobë severni
Italie a drahná cástka poledni Germanie osazena byla od
Gallûv, stalo se, ie oba kmenové, Slované i Némci, jméno
Vlachû, Wälsche, pomalu na celou Italii a národy za Gally
obyvajici, jmenovitë Ëimany, prenesli. 33) Ze toto pfeneáeni
jména jiz ve staré, gallické dobë se zbëhlo, snadno se domysleti mûzeme; po vyhynuti zajisté Gallû v hofejsi Italii
ono jiz mista míti nemohlo. Odkud i starobylost národúv
slovanskych ve stïedni Evropë, ve blízkosti Gallûv a Némcûv,
prûvodnà jest. Podobnym zpûsobem pozdëji totéz jméno
Vlachûv i na Ëimany, z Vlach do Dacie pievedené a tam
osazené, od Slovanûv bylo vztazeno, tím vice, ze tito snad
jiz drive obyvajici vhorách sedmihradskych národy celtické,
Bastarny a Peuciny, jak2 se domysleti lze, Vlachy jmenovali.
Sem i to poznamenání pfinálezi, ïe aï podnes jeáté malá
krajina v Srbsku, mezi Ibrem a Drinou, sluje u Illyrûv stary
Vlach 34), nepochybnë od gallickych Skordiskûv druhdy tam
osedlych. 35) Pfed tím i krajina na pomezi Dalmatska,
Chorvatska a Bosny, kdez rovnë Gallové se byli rozhostili,
sloula Vlachy. 36) Z cehoz dosti patraé jest, ze jménem
Vlachû u Slovanûv pûvodnë Gallové cili Celtové se mini. Ze
ale to podání о podmanëni Slovanû ve krajinách poduaajskych
32) Do'urovsky's Etymologicon S. 78.
33) Toléï i u jin^ch star^ch nàrodùv spatïujeme, nazyvajicich jménem
nejblizsiho okolí celou krajinu za m'm lezici. Так Lotyäi podlë nèkdejsich
Kriviéüv, sousedni jim vètve Slovanûv, jmenujf vsecky Rusy Kreevy, a
zemi jejich Kreevusemme. Так Öuehonci celé cudské Estony Virromaa podlé
estonského krajistë tak nazvaného aj. Srov. §. 6. с. 10.
34) V. St. Kararadzic Srbski rjecnik s h v. Téh Daniaa 1827. str. 56.
35) Strabo 1. VII. p. 318. Justin 1. XXXII. c. 3. Ptolem. 1. U.c. 16. Liv.
Epit. c. 56. 65. Appian. Ulyr. c. 3 Vellej. II. 19. Floras III 4 Minncius Scordiscos toto vastavit Aebro (ibar, éiHebrus — Marica?) Eutrop. I. IV. Scordisei
etTriballi Srov. Manner! Geiman. 496—499. Jordan Orig. slav. IV. 19—20.
3<s) Farlati Illyric. sacr. IV. p. 63. Srov. §. 17. 6. 7.
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a vypuzeni jich odtamtud od Vlachûv ani na Ëimany, ani na
pozdèjsi Valachy se nevztahuje, to jak ze mnohych jinych
dûvodûv a okolnosti, tak zvlàstë z toho prûvodné jest, ponèvadi, bylo-liby nëco takového teprva v pozdëjêicb, historicky
dokonále známych casích se zbèhlo, souvëka historie fímská
a recká by nám jistotnë dostateëné о torn zprávy byla zachovala, cehoz vsak u ni naprosto není. Nezbyvá tedy nie jiného,
nez abychom za to mëli, ze podlé nejstarsího domácího podánf,
jehoz sledy nám Nestor zachoval, starobylí Slované ve pradávní dobë od Celtüv ëili Vlachûv ze krajin podunajskych
vypuzeni byli, a drahná jich cást ku pribuznym sobë národüm
za Tatry se prestëhovala. 37) ■
6. Zprávy Kadlubkovy, Boguchwalovy a Dalimilovy.
Podobné podáni o bojich star^ch Slovanûv z Vlachy
ve krajinách podunajskych zachovali nám i stafi dëjepisci
polstí, jmenovitë Kadlubek a Boguckwal- Kadlubkovo, jakozto starsiho a pùvodnëjëiho, svëdectvi nám zde nad jiná
dûlezitëjii jest. Jsout рак slova jeho o tomto pfedmëtu
tato. Podotknuv nëco o nejstaräi nejisté dobë Slovanûv
a o nesëislném jich mnozství ve krajinách zatatranskych,
mluvi dále: „Povëst di, ze Ylachové tu dobu témëf väemi
královstvími zemë této zavládli, jichíto mnoho tisicûv tito naái
plukové v rozmanitych bojich a bitvách porazili : ostatek рак,
dlouho tyran^, к vespolné zámluvé se sebou pohnali, tak aby vseliky buoTto náhodou, bucTto udatenstvim jim se dostal^ nábytek
cizích zemí rovnoumërou mezi në podëlen byl. Vlachûm tedy se
dostalo celé Ëecko. Tëmto рак konëiny odsud az ku Plavcûm,
od onud az к Bulharüm a Korutanûm píílezící za podil pfi-

3') Èe slùvko Vlach u Nestora znamená Galli, jiï Dobrovsky za pravé
uznal v MiiUerovë Nestorn etr. 183, a jeStè vyraznèji ve Wien. Jahrb. d
Liter. 1827. Bd. 37. S. 13—14 : „Unter Wlachen, denen die Slawen an der
Donau weichen mussten, versteht Nestor Gallier, die in Illyrien einfielen.
Nestor hatte das versacrum der gallischen Colonien beim Justinas im Sinne ?"
A vSak Dobrovsky podlé svého obyceje i zde Nestora z omylu vint a zprávu
jeho naprosto zamita Srov. tohoto §. 6. 3. pozn. 3.
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padly." 38) Co potom následuje о Gallich z Troga Pompeja^
jest pouhé rozumování samého spisovatele, chtëjiciho to temné
podání o bojicb Slovanûv s Gally ponëkud vysvëtliti a se
známymi historickymi dëji a pïibëhy ve spojeni uvesti. Spisovatel pramen svûj tëmi slovy „povëst di" (fama est) sám
vyslovnë a dosti urcitë udává Na jevë jest, 2e Kadlubek
z takovéto, v národních pisnëch a zpëvich az do jeho casûv
dochované povësti to jediné, ze Slované z Vlachy v krajinàch
podunajskych bojovali, zvëdëtimohl; aie uc<;nost jeho pobidla
jej, aby stvrzeni této z národního podání ëerpané povësti
v latinskych spisich hledal. Za tou pricinou pravi dale,
v osobë Jana, rozmlouvajícího- s Matouëem: „Neni zde nie
bajecného, nie smyëleného, nybrz cokoli pravis, pravdivé a
skuteëné byti ze dfevniho se shledá dëjepisu." Nacez nvozuje svëdectvi Troga Pompejovo o stéhování Gallûv do Italie
a Pannonie. Slova „povëst di" (fama est) a zase „zde" (hic)
t. v té povësti, рак „cokoli praviä" (quidquid asseris), stojí
^aproti slovûm z dëjepisu Troga Pompejova uvedenym. Ostatnë
na biledni jest, ze zpráva Kadlubkova od Nestorovy, со do
vitëzstvi Slovanûv misto ustoupeni jejich, valnë se lisi, budifc
ze nepevné podâni jeho doslé skuteenë tak znëlo, budto ze je
diné on sám, coz podobnëjài jest, tentó smysl do nëho vnesL
Podobné podáni o pojiti Slovanûv ze zemi podunajskych mël
pïed ocima i Boguchwal, kdyz v cele kroniky své poznamenal, ze podlé svëdectvi nejstarSich knih Pannonie (t. nynëjsi Uhry) za pravlast a pûvodiëtë väech slovanskych národûv se pokládá. 39) — Ctvrté neménë vááné a s onëmi hofejsimi dobïe se srovnávajíci svëdectvi o sidlech starych Slovanûv
nedaleko moïe, v blizkosti Ëekflv, tedy v krajinàch illyrskych,
vydává nejstarsi kronikár v jazyku ëeském , povsechnë pod

38) Kadlubek 1. cp, 2., ed 1711. Il 604, Vara. 1824 8o. I. 12 Srov.
OssolinskéAo Vincent Kadlub. str. 32 nasi. 128 nasi. Ve Krausovè vydánl
ëte se : isthinc usqufi Ungariam, naproti ve varâavském pripadnéji : usque
Bulgariam.
3e) Boguchwali Chron. Polon. ap. Sommersberg Script, rer. Siles. T. П.
p. 19. Scribitur enim in vetustissimis codioibas, quod Pannonia sit mater
et Oïigo omnium Slavonicarnm nationum.
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nem Dalimila známy, skládaváí kroniku svon mezi 1. 1282 — 1314
a cerpavüí mnohé, jinde nepoznamenané vëci z prastarych
národnich povësti a zpëvû. 40) Slova jeho jsou sledujici. Podotknuv о stavëni vëze Babel, zmëteni jazykûv a poálém
odtud rozptylení národúv, pokracuje dále takto : „Ka£dy sobie
viast tiech ustavi, Ot tiech vznidechu rozlicni nravi; Osobicha
sobie zemie, Так jich kazdá má své imie ; Mezi jinyrai Srbové, Ottud kdez bydlé Hfekové, Vedlé moïe sie usadichu,
Ai do Ëima sie rozplodichu." 41) Podlé tëchto slov domysleti
se Ize, ze prastaré to podáni, jeá zde kronikáí pFed oëima
mël, tolikéz к jiznim zadunajskym krajinám со pravlasti
Slovanûv poukazovalo.
7. öebo к dotvrzeni star^ch povesti tfeba.
Národni podáni о dûlezitych dëjich, príbezieh a promënâch
nëkterého kmene, z proudu minulosti vytonulé a v prostonárodnich zpëvich dochované, mûze oväem b^ti pomûckou pïi
dëjepisnych badánich, zvlàstë рак v dobë starsi a takofka
predhistorické, aie jedinym pramenem pravdy, bez pomoci
jinorodych svëdectvi , nikterakz byti nemûze. 4a) Proeez
i Nestorovo podáni, má-li mu vira prikládána byti, vymáhá
vsestranného potvrzeni odjinud, a nade vsecko dokázáni jeho
srovnalosti s historickymi resultáty o prastarych obyvatelích
krajin podunajskych, vázenymi z nepodezïelych souvëkych
pramenûv. Slusíf tedy pïede vsim ohledati vëci dvoji : pfedné,
opanoval-li národ Celtûv skuteenë krajiny podunajské a vytisknul-li odtamtud jiné prvotnéjáí národy? podruhé рак,
mûze-li s nëjakoo aspon podobnosti dokázáno byti, ze Slované
40) Ze Dalimil staré národni povësti pïed rukama mël, ze mnohych
pfiznakûv a okolnosti domJHeti se Ize. К takovym pHnàleiëi i nziváni slov
sic jinak za jeho casu jiz neobyôejnych a neznàmych, np. lech, batia, lada,
naw atd. Sroy. Palacky's Böhm. Geschichtschr. S. 112. 116.
41) Так podlé textu od Hanky pozpraveného. V jednom rkp. misto
Srbové a Éima été se Slované a Ryna. A v8ak Dobrovsky'i Папка ono
prvni podlé nejstarsich rkp. za pravé uznali.
42) O dûlezltosti národnich povèsti pro historii a o strizlivém i rozsudném jich uzivàni zavaznà slova cfsti Ize v Hall. Allg. Lit. Zeit. 1827. Jan.
S. 106 ff.
Safarft, Slov. Staroiitnostl. L
18
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jiz pred onou povsechnë známou dobou svého stéhováni do
krajin podunajskych (v 6tém a 7mém stol.) v tëchto zemich
obyvali? Teprva kdyè tyto dvë pïedùlezité otázky nâlezitë
vyskoumány a rozfeseny budon, i Nestnrovo a Kadlubkovo
podáni o starych sidlech Slovanû v krajinách podunajskych
ëili v fimském Illyrikum a o vypnzeni jejich odtud skrze
Vlachy s dokonalou jistotou bucfto potvrzeno anebo vyvráceno bude.
8. Vyprava Celtûv na Podunaji.
Povâechnë vëdomo jest, ze veliky a prastary kmen Celtûv
ëili Gallûv v nejdïevnëjsi historické dobë v západnich koncinách Evropy, jmenovitë v Gallii, Hispanii. v pûlnoëni Italii
a v polednich Nëmcich obyval, odtud v rozlicnych ëasich
mnohocislné své pluky na vychod i západ ku podmanëni a
zalidnëni okolnich krajin vysllaje. 43) Staïi spisovatelé, ociti
svëdkové tèch zbëhlosti, s podivenim vypravuji o velikosti,
elle a udatenstvl tohoto kmene a o vojenskych jeho tazenich
po vëtsim dllu ostatni Evropy. Julius Caesar, nejlepsi znatel
národu toho, ujiSfuje, ze nëkdy v prastaré dobë Gallové
mnozstvím a udatenstvim daleko nad Germany vynikali, a
protoz, nemajíce ve vlasti své dostatecné zemë к obyvání,
píes Rén se vysuli a drahnou cásf vnitfni Germanie opanovali. *4) Totéz opakuje po nëm i Tacitus, neménë soudny
vázitel dëjin nàrodûv svého vëku. 45) V dlouhém obëhu casu
dotceni Celtové cili Gallové tak se rozmohli a postupujice
vzdy dál a dale konëiny svého drzeni tak roziiïili, ze osady
jejich s jedné strany az dolü к moïi adriatickému a pfes
Illyrikum к hoïe Haemus fecené, s jiné рак strany pfes feku
Odru a Vislu, snëzky Bastarnické ai к oustí Dnëstru sahaly.
Ve které dobë a jakym zpûsobem toto jejich nesmirné rozëiïeni nastoupilo, о torn nám historie starého vëku dostateëné

43) Zdeí prede väfm viecko to, со о národech celtickych niíe v §. 17.
mistnèji vyloíeno jest, cieti a srovnati sluSi.
**) Caesar B. G. VI 24.
46) Tacit. De mor. Germ. 28.
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zprávy nepodává. Nalezáme nicménë v ni hoduovërné a
jisté svëdectvi o velikém tazeni a takoïka váenárodním stéhováni Celtûv do Italie, Germanie a Blyrikum, podlé néhoz
i o vyrojení se jich do jinych stran, о nëmz historie mléí,
s nëjakou aspoü к vlfe podobností souditi mûieme. Prvni
veliké tazeni Celtûv pfipomíná Livius v tento smysl: „Ambigat, pry, panovnik tfetího dílu Gallie u Biturigûv, chtëje
umensiti poéet lidu svého nad mira rozmnozeného, povelel
synovcûm svym Bellovesovi a Sigovesovi, aby éástku toho
lidu do ciziny pïevedli. Podlé rozlosováni véâtcûv pfípadlo
Bellovesovi táhnouti píes Alpy do Italie, Sigovesovi près Rén
do lesûv Hercynskych v Germanii. Oba tedy velicí zástupové,
y nichz do tri set tisic lidu se pocitalo, nastoupivse pouf
tu osudnou, brannou rukou sobë dráhu do vlasti nov^ch proklestili. 46) Povëst tato, poslá ode starych druidûv gallickych,
na skutecné zbëhlosti se zakládá, a vsak со do casu, kter^i
Livius udává, t. panováni fímského krále Tarquinia Prisca
èili 600 pf. Ür. , soudem novëjàich zpytatelùv, jmenovitë
Niebuhra, chybná jest. 47) Nejen zajisté svëtlà i svorná svë
dectvi starych spisovatelû, ale i uvázeni pfirozené spojitosti
a zavinuti se vsech tehdejsich dëjin 4S), nedaji o tom pocbybovati, ze Gallové teprvé asi 1. 388 pí. Kr. Alpy mocí
válecnou pïekroëivse, hofejáí Italii sobé podrobili. Dajice
toinu, jaká sluáno, misto, nyni jiz poslyáme Justina, éili radéji
prûvodce jeho, Troga Pompeja, mluvíciho o téze zbëhlosti.
„Gallové, dif on, zrostie v takové mnozstvi, ie jim domácí
zemë, v nichz se urodili, nepostaëovaly, vypravili do ciziny

«)
Liv. i. V.Röra.
c. 34.Gesch. Bert. 1830. Bd. П. S. 574—583 Ukert, к.
*•} Niebuhr
Geogr. IV. 203—205, ohledem letopoctu nie uréitého nepodává, odsílaje
ctenáFe к vypsàni Italie jeâté nevydanému.
48) Appian — in Celticis 2. — pokládá vpád Gallûv do 97 olyrapiady ;
Diodor Sicilsky — XIV. 113 — v cas oblezeni mèsta Rhegium skrze
Dionysia Syrakuského, t nedlouho pïed r. 387, kdeito se Rhegium poddalo; Polybius — II 17. 18. — stavi onen vpád avzeti Èima il. 382) ne
dlouho po sobë; sám Livius jmenuje — V. 17. 35. 37. — Gally onoho
casu gens inusitata, novi accolae, gens nova, inusitatus atque inauditas hoetis atd. Také to pamatné jest, ze Herodot jeâté nie o Celtich v Norikum
nevédèl, ackoli mu ty konéiny nebyly docela neznámy. {Herod. II. 33. IV. 49.)
18*
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tfikrát sto tisíc Kdu, со nëjaky prvotinny bohûm obëtovany*
zástup za prícinou hledání novych sidel. Z tëchto jedna
ëàstka V Itaiii osedla, kteráz i meato Ëim dobyté zapálila ;
druhá éástka, zbihaväi zátoku Illyrskou, za pi-úvodnictvím
ptákúv, nebof v hádactví Gallové Dad jiné národy pocvicenëjsi
jsou, po zbití tamëjsich cizojazyënikûv, naposledy v Pannonii
se osadila
a pokorivéi sobé Pannony, odtud po mnohá
léta se sousedními národy rozliëné války vedla." 4a) Nezastavujlce se pfi tom, zef zde Trogus Pompejus pïibëhy rozliénych casùv, jakz bedlivéjái skoumání ucí, t. vpád Galluv
do Italie i ztecení Ëima [388—382 pï. Kr.] a tazeni Celtùv
do Illyrikum [ок. 350 — 336 pï. Kr.] v jedno smíchal,
upïeme mysl jediné na tu cástku jeho svëdectvi, kteráz
к opanování krajin illyrskych a jmenovitë Pannonie, ke
zbití a vyhubení tamëjsich národüv a dlouhotrvanlivym
vojnám s okolními kmeny se vztahuje. Tatof zajisté jeho
vypovëd ohledem nejstarsiho naseho podáni o sídlech Slovanü
v Pannonii a v oetatnich krajinách podunajskych, jak kazdy
snadnë nahlidne, jestif nade v§ecko dúlezitá. Podlé tohoto
vyslovného a rázného svëdectvi, doliëeného i jinymi neménë
váznymi vyroky dïevnich spisovatelûv o vyliti se Gallûv v4tém
a 3tim stol. pï. Kr. na vychod i jih 50), nelze pochybovati,
ze Gallové brannou moci do Pannonie a Podunají vtrhée,
prvobytele z ni vybili. Ackoli рак Trogus Pompejus o casu,
kdy se to stalo, nie jistého nenamítá, vsak pïedce z jinych
pïipadnosti s jistotou se domysleti Ize, zef se to dálo nedlouho
pïed nastoupením panováni Alexandra Macedonského. Herodot
zajisté, byv národüv na dolním Dunaji, v Thracii a Blyrii
osedlych dobïe povëdom, anf je ze jména uvozuje, jestë nikde
ani té nejmensi zmínky o Celtech ëili Gallich v tëch stranách necini. Naproti tomu, kdyz Alexander Veliky 1. 336
vojenské tazeni près Thracii az к Istru pie dsevzal, a pr

«) Justin. 1. XXIV. c. 4.
s") Polybius pravi, 2e okolo 300 pr. Kr. chtic vojen a stôuovâni národy
gallické jako nëjakà nákaza byla posedla, a 2e tëkàni jejich na vSecky
Btrany nebylo miry ni konce. Polyb. 1. П. Srov. Ukert A. Gteogr. IV".
189—190. 202.
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•dnesni Srbsko do Macedonie se navracoval, pïedstoupili nenadále
pied nëho vyslancové Celtûv, národu pied tím neznámébo, od
západu, z okoli more adriatického 51) Za kterouito pficinou novëjsi skoumatelé pokládaji pfibyti to Galláv do podkrají Drávy,
Sávy a Dunaje asi mezi 1. 350—336 pf. Kr., kterázto doba s nëco
dfevnëjsim vystoupenim Gallû v Itallii a s tehdejáím vseobecnym
stëhovânfm toho národu 52), naposledy i s jinymi okolnostmi
nejlépe se srovnává. Jak násilné bylo to vtrhnutí Gallûv
do zemi illyrskych a jak velice jím vëecky pfedeslé svazky
a polozeni tamëjsich národúv najednou pferuäeny byti musily, jednak z bojovného, ukrutného a lonpezmctvlm posedlého
ducha Celtûv, jednak také z toho, со potomnë od nich v Thracii,
Macedonii a Thessalii pácháno bylo, a nade vsecko z v^slovného svëdectvi Justina, ujisfujíciho, „ze zbihaváe zátoku illyrskou, po zbití taméjsích cizojazycnikûy, naposledy v Pannonii
se osadili, a pokofiváe sobé Pannony, odtud za mnohá léta
se sousedními národy rozUcné války vedly," nebezdûvodnë
zavírati mûzeme. Pied divokou a neskrocenou jejich zufivosti utikali váickni národové okolni, jmenovitë Illyrové,
Triballové a Getové, opouètëjice starobylá svá sídla; a vâak
ani tak smrti, zajetí, otroctvi a jiné bidy docela neznikli.
Nebof od té doby, asi od 338 pï. Kr., pojevilo se najednou
v celéra Ëecku takové mnozstvi otrokûv z národu Getûv,
prodávanych od celtickych Skordiskûv a Bojûv près Illyrii a
Macedonii, ze v novëjâi fecké komedii [338 sld. pf. Kr.]
jména Geta a Davus u slouhûv jiz váedni jsou, èehoz ve
staré a stredni [500 - 338 pï. Kr.] naskrze nebylo. О torn,
kterak po smrti Alexandra Macedonského vybujnëli a vytrznl
Gallové, pozorujíce malátnost jeho nàstupcûv, v Thracii, Ma
cedonii a Thessalii zuHli, a kterak potomnë, osadiväe se pod
jménem Skordiskûv hloubëji v podkrají Sávy a triballské
Moravy, dlouho okolnim nàrodûm к ostrachu a hrûze byli,
az jim meë Ëimanûv toho, со na jin^ch páchali, vrchovatë
odmënil, obëirnë vypravuji souvëké letopisy, к nimz ctenáfe
51) Aman. De exp. Alex. 1. I. Strabo 1. VII. p. 302. 305. Athenaeus
VI. p. 234. cf. ibi Casaubon. Srov. Ossoliiiski Wiadomosci II. 466. Mannerfs Germania 494—495.
52) Srov. Polybia 1, c.
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odsiláme. Со jeme zde pfípomenuli, jen к tomu slouziti már
abychom se pïesvëdcili, йе Gallové skuteënë krajiny na Dunajî
pHlezici brannou rukou opanovavse, pûvodni obyvatele z nich na
dile vybladili, na dile sobë v poddanost podrobili. Z tohoto tedy
ohledn podáni Nestorovo o vypuzenl starych Slovanùv z Pannonie a IHyrikum od Vlachûv, jakfc kazdy vidi, vázného,
nerci-li nepremoíeného potvrzeni nabyvá. Podlé Nestora obyvali národové slovansti v áeru nepoznalé starobylosti 53) na
Dunaji, v krajinách potomnë Pannonie a IHyrikum ïeëenych,
a váak z tëchto svych sldel od Vlachûv, národu velikého a
bojovného, vyhnáni a dále na pûlnoc do Tater a krajin zatatranskych vypuzeni byli ; podlé fimskych a ïeckych spisovatelûv
Gallové skuteënë mezi 350—336 pf. Kr. do IHyrikum, Pan
nonie a ostatnich krajin podunajskych válecné vtrhli, osedlé
tam národy z ëàstky zbili, z cástky v porobu a sluzebnost
uvedli, sprodali, z cástky рак vypudili, vyhnali a vytiskli: i
nelze tedy jinak se domysleti, пей ze dochované ай do Nestora
národni podáni na pravdé zaloíeno bylo 54), a ze Slované pfed
Gaily z Podunaji ucouvli, tfebas stafi mezi vypuzenymi odtamtud
národy Slovanùv ze jména neuvozuji ") Zamlcení toto jména
Vinidûv cili Slovanû v této pfiëinë u vzdálenych spisovatelûv
ïeckych a fimskych bylo pfirozené. Jim jen blizsi, u roviny
podtatranské s poledni strany rozlozené národy, Pannonové, fllyrové, Getové, ze jména známy byly; о vzdâlenëjsich, za tëmito
obyvajících v oné staré dobë málo со mistnëji vypravovati umëlû
9. Slovanská stará jména na Podunaji.
Neobycejná tato shoda dvou neodvistych, z rozlicn^ch
casûv i pramenùv pocházejících svëdectvi o jedné a téz zbë53) Podlé pravého smysln toho podáni, v nèmz zádného urèitého letopoctu nebylo : nebof Nestor, jakz jeme nahofe vidëli, zbèhlost tu do mnohem pozdéjSi doby klade.
'*) Podáni to u Slovanùv tim snáze zachovati se mohlo, ïet jim Celtové, poeturavSI se pomalu ai za Tatry, kdez je pod jmény Ombronúv, Kotinûv, Anartûv, Tauriskuv, Bastarnùv a Peucinûv jeâtë v 2hém stol. p»
Er. nalezàme, poïad byli pfed oèima. a pamèt drevnicli s nimi bojuv novè
vedenymi válkami se zotavovala. Od Ombronûv zûstalo Slovanûm slovce
Obr. О tëchto Celtech zatatranekych Siftji v §. 17. è. 7—10.
") Stéhováni národüv paunonskych za Tatry dojiàfuje pFíklad Osüv,
o nichí viz Tacit Germ. c. 43, a srov. niz §. 17 б. H. I Agathyrsové ze
Sedmihradska dale na sever od Celtúv byli vypuzeni. Srov. §. 20. é. 6.
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hlosti tim vëtsi váznosti u nás nabude, povázime-Ii, kterak i
mnohé jiné okolnosti toma patrné nasvëdëuji, ze v praetaré
dobë, dávno pfed pfibytim novëjéich Slovanûv do dnesních
Uber a krajin pñlezícich, lidé tohoto kmene v tëchto dotëenych
zemich obyvali. К tëmto pobocnlm dûvodûm nëkdejsiho pïebyrání Slovanû v krajinách podunajskyeh poëitâme pfede vsim
jména hor, fek, jezer a mëst poslá z jazyku slovanského,
potom ostatky slovanskych nàrodû v 4tém a 5tém stol. pod
Tatrami pod jménem Satagûv a sluzebnych Sarmatûv se vyskytajicí, naposledy sousedstvi píibuznych Venetûv na moïi
adriatickém. Vëc sama toho pozaduje, abychom o kazdém
z nich nëco obSirnëji promluvili. — Со pfede vsim mistnlch
jmen a jejich vyznamn se dotyce, tëchto svëdectvi v naâi
pïipadnosti tak jest jasné, rázné a neopovrzené, ze i ten, kdo
sic jinak v historickych dûlezitostech slovozpytnému hloubání
nerád iicha pûjcuje, dûrazu a závazi jeho pocititi a к nëmu
chtëj nechtëj své zreni obrátiti musí. Anizbychom my sami,
vëdouce dobïe, jak nejisté a klamavé jsou historické resultáty
z pouhého slovozpytu vydobyté, dûvodu tohoto sobé hrubé
vsímali, kdyby on bud samojedin^- byl, budto jinym historickym pravdám se pricil: ale kde hlas jeho tak zjevnë a
srozumitedlnë к nám mluví, a 8 vypovëdmi jinych svëdkûv
tak kràsnë se srovnává : tam nám vnuknutí jeho dvojitou váhu
do sebe miti se zdá, a tam mu rádi víru pfidáváme. Z drahného poctu takovych jmen , která na slovansky pûvod
ukazují, pripomeneme zde jen nëkterà patrnéjáí. Sem píinálezi prede vsim staré jméno pannonského jezera pleso, u Plinia vinou prepisovacûv zkazené Ршо m. Pelso, litery zajisté
l a i v pismë pîesnadnë zmëteny byti mohly, u Aurelia Victora Pelso, u Jornanda Pelsodis lacus, u Gvidona Kavenského
Pelsois 56), u nejmenovaného Karantance [ok. 873] Pelissa. 57)
Pozdëjsi, v novém stëhovâni v 6tém stol. do Pannonie pfibylí
se| „In qua Pannonia est lacus maximus, qei dieitur Pelsois" jsou slova
Gvidona Kavenského, ed. Gronov. p. 779. Není tedy poehyby, ïe tím jmé
nem Blatno se mini.
") Anonym. Salisburg. ap. Kopitar Glagolita Clozianus p. LXXIII. Par
tem Pannoniae circa lacum Pelissa inferioris, ultra fluvium. qui dieitur Hrapa.
Odkudz téz patrno, ze Blatno mouno jest.
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Slované nazvali je Blatnem, od blata, odkudz jiz u Mnicha
Chrabra, spisovatele asi z llho vëku, cte se „КосеГ knjaz'
Blatensky." 5S) Slova pleso m jezero uzivaji az podnes Moravané a Slováci tatranâti, aniz jin^m Slovanûm, jmenovitë
Slezáküm a Rusûm, jestif neznámé 59), jakz jméua mnohych
jezer, fek a osad jim prílezícfch po vsech témër krajinách
slovanskych vysvëdcuji, np. v Rusi Nikol'skaja Plesa (mu. ë.),
jezera v gub. Novohradské, Pljusa, Plisa feky, Pleso, hrad
na rece Sure eo), Pleso, mëstecko na rece Mokêi v gub. Penzenské, Pleso, ves v gub. Vologzanské, Plesa, ves v gub. Pskovské, Pies, mësteëko na Pljuse; v Ôeehàch Pies, Plesy; v Illyrii PlesnaSoëi; vChorvatech Pleso, Plesmo osady atd. Pelso
jest obdobné vysloveni ïimskéa nëmecké naseho pleso; srov.
pleva = palea, slama — culmus — halm, krátek — curtus —
kurzr brada zr barba — bart, chlum — culmen — Kulm (п.
pr.), breg — berg atd. — Tsiema, mësto na dnesní ïece Cerna,
srbsky Crna, vpadající na rozhrani Uber a Valachie do Dunaje, podlé nápisu mramorového, na nëmz se cte: „Valerius
Felix miles coh. Г7. stationis TSIERNEN." Kamen ten polozen za konsulûv Barbata a Regula 157 po Kr., a podnes
se v Mehadii nalezá. 61) Netak vërnë jméno to u jin^ch
vylozeno : u Ptolemaea Aíepva, na deskách Peuting. Tierna, u
Ulpiana Zernensium colonia; bylof zajisté trudné reeky neb
latinë slovo Örna, Cerna, napsati. 62) Rozvaliny mësta toho
az podnes se spatfuji, jakoz i jméno v názvu íeky trvá. —
Pathissus, omylnë i Parthiscus, u starych jméno podkraji
Tisy, uzívané i o samé fece, a sice u Plinia Pathissus 63), u
Ptolemaea Partiskon (mësto na Tise), u Ammiana Marcellina
58) Kalajdovii Joann Exarch, str. 192 Ze jména Blatno povstalo mad.
Balaton, a nèm. Plattensee.
6") Pleso alove jezero na ètrbském Brâdku v Tatràch. Staszic О Tatrach v Roezn. Tow. Warsz. 1810. T. VX p. 139. Palkovic Cesk^ Slovnik
s h. v. — O ruském plesu viz Slovnik akad. ruské (IV. 879) a j.
<">) Schlözer Gesch. v Litt. p. 19. Teh. Nestor Ш. 356. Sof. Vrem. izd.
Strojev. I. 453. П. 145.
ei) Katancsich Geog. Epigraph. П. 233. 294. 312. Teh. Orbis ant I.
373, Caryoph. Th. П. 1. p. 26. Murat. СССХХХП. 3.
в2) Podobnë ve skandinavské povësti Knytlinga Saga jméno etaroslovanskího Ъёра 6r'noglav psáno Tjarnaglófl. Fornm. Sögur Bd. XI. S. 386.
Taiisus u Stral^ona snad omylem psáno misto Patisus?
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Parthiscus atd., t Patisi cili Potisi 64), jako Pomofi, Polabi,
Pomoraví (v rkp. sv. Sávy ок. 1210), Podunavi (Podunavije,
tamze), Polesi, Pokuti, Pofici, rus Povolozje, Posulje, Porosje,
chrv. Pokupje atd. Vlastni jméno íeky Tisa vyskytá se u
Jornanda Tisia, Tysianus, u Theophylakta Simokatty Tissus,
u Gvidona Ravenského Tysia, u Konstantina Porphyrogennety
Titza, u Einharda Tiza, v nejstarsích domácich listinách
Thyscia a Tyscia atd. Staïi, slysíce o Patisi cili Potisi, t.
podkraji feky Tisy, obrátili jméno okolí na ïeku. Zdef máme
patrny pïiklad slozeného slova slovanského z lho stol. po
Kr. — Serbinum Sspßivov, podlé Ptolemaea, a Serbetium,
Servitium na deskách Peuting., v Itiner. Antonini, u GvidoDa
Ravenského, dvë mësta pannonská, ас nejsou-li obë totozná,
z nichz jedno dnesni Srbec na Save byti se zdá. — Bersovia,
osada v krajinë Sarmatûv pfíjmím Limigantûv (Sarmatae
Limigantes) podlé Peutingerovych desk a Gvidona Ravenského,
Berzobis podlé Prisciana, vypsavsiho jméno to z vlastniho
rkp. eis. Trajana, ve stfednim vëku mëstecko Berza, na
dnesní rece Beizava cili Brzava v Banâtë v Ullrich. Jména
tohoto mnoho rek, potokûv a osad v Rusku, v Cecliách,
v uherskych Slovanech a jinde az podnes se nacházi. —
Granua feka, ve spisich cís. Marca Antonina Filosofa [180],
nyni Hron, pûvodnë jistotnë Hran, jakz ves' Hranovnica u
pramene jejiho svëdci, od slova hrana, hranice (nëm. Gränze).
I v ôechâch tece potok Hranicnice. — Pelva, die Antoninova
Itinerarium mëstecko v dolni Pannonii, kdez az podnes, a
eice v -krajisti Bosenském, osada i feka Pleva, bosensky
Pliva, se nalezá. Pelva m. Pleva jest zlatinéno , jako Pelso
m. Pleso. V Rusku ïicka Pleva, v Bulhaïich potok Pleva i
mësto Pleven, v Ulifich osada Plevnik atd., dftkazem jsou
domácnosti toho jména. — Bustricius, feka v Pannonii, podlé

64) Védomot, ze ve slovansk^ch n'feéich oboje forma predlozky, t. pa
i po, se nalezá, np. pamèt, pamlsky, parohy, patoky atd., a pomyje, pometlo, popluzi atd. Ona starêi, tato novfjsi jest. Odtad Patareni v 11—12.
stol. v Bosnè t. obyvatelé ïeky Тагу, a Paradantani (v rkp. Paraatani)
v iivotopisu sv. Eramerama v Nëmcich na rece Badnici. Pfedlozka pa
v zàdnéj; né evropejské feci e nenalezà, kromé ve slovaaské a litevské.
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staroïlmskych map a cestopisûv, z nichz Gvido Ravennaa jméno
jeji vypsal 65), aë neznámého polozeni (srov. §. 22. с. 3.), jest slovanská Bystrica; nase zajisté siroké y Latíni nejobyëejnëji
hláskou и vyrááeli.66) — Mám zato, ze fecké jméno Karpatus, t
Tatry, uRusinûv tytyá jestë Chorby, Horby, jest ze slova Chrbet,
Rekum a Latinûm ovsem nevyslovného, podlé jména známého
jim ostrovu Karpathos, skrojené. Slovo curb, chrib (hrib),
vindickym Slovanûm az podnes vyznamenává horu 67), Chorvatûm bîeh (ripa), a chrebet slnje u Rusûv kazdé vysoké
pohoíl, np. Jablonoj-Chrebet, Ural'skoj -Chrebet, KamcatskojChrebet, Stanovoj-Chrebet atd. (§. 22. ë. 2 ). - Nechtéje
dalsím rozborem vlastnich jmen ctenáre pritomného spisu obtézovati, pfi nëmz obyëejnë i nejtrpëlivëjslmu tytyz pfedce se
styská, pomijim zde mnoístvi jinych, v dávnovékych památkách se vyskytajících, neodpornë slovanskych jmen 68), prestávaje na tëchto nëkolika pfíkladech, mohoucích slouziti
za vzor ostatnich. e9) Mozné-li, ptám se konecné, aby soudny
a jazyka i vëci dobfe povëdomy ctenáf o slovanskosti téchto
a tëm podobnych jmen pochyboval ? Z které medie evropejské
feci jména, jako Pelso ëili Pleso, Tsierna fSili Öerna (Slovák
do dnes vyslovuje Cierna), Patisus ëili Potisje, Serbinum
ëili Srbin, Serbetium ëili Srbec, Bersovia éili Berzava, Granua
éili Gran (dnes Hron), Pelva cili Pleva, Bustricius ëili Bystrica,
Karpatus ëili Chrbet atd., tak pfirozenë a nenucené vyloziti se
daji, jako ze slovanské? Kde slova tato o tychzepfedmëtech tak
M) Anonym. Rav. ed. Grmwv. p. 779.
m) Np. Liudemuslus u Einhards, Nedamuelus v list. 837, Tabomiuzl a
Gotzomiuzlus v Annal. Fuld., Nezemuiscles u Dithmara, insula Chotiemuizli»
v list. 993, Bnistrizi (t. Bystrica, v list. 1068 atd.
") Dobrovsky Inst. 1. slav. p. 214. Jarnik's Etymolog, p. 229. s. v.
herb. Odtud Slovenski hribi = Windische Bühel ve Styrsku. Slovencüm,
jako Chorvatûm a Srbûm, Л zastupuje misto stslv. ch.
68) Srovnalost jmen mistnicb, zvlásté rek a jezer, v Pannonii a zaTatrami ve Slovanech nad to jest patrná a vSelikého uvazeni hodna. Zdef
jeètè nèkteré pHklady: v Pannonii reka Arabo Tab. Peut., Araba Ann. Fuld.,
nyni Raba a Rabea, vHalièiRaba, poboeni f. Visly ; v Paun. Dravus (Drava),
v PolSté f. Drawa a jez. Drawsko, v Pann. f Colapis (Kulpa), v Ruskn
Koip', Kolpinka atd.
6e) OuplnèJSi vycítáni a objasnèni jmen eem nàlezejfcfch viz v mém pojedeàni: Abkunft der Slawen S. 158—180.
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povsechnë jeou uzivána, jako u Slovanûv ? Moiné-li pfi dobré
známosti dëjin dïevnich nârodûv Evropy a pfi nestranném
rozvááeni vsech okolnosti tvrditi, ze tato slovanská jména jen
náhodou a maní v lnfm a 2hém stol. po Kr. v zemlch pannonsk^ch se nám vyskytají, a ze v nizádném nejsou svazku
s dëjinami nârodûv slovanskych ? V pïibëzich a osudech nâ
rodûv, rovriëz jako i v promënâch piirody, nie se nedëje maní
a náhodou, jen slabému zraku naáemu zaéasté známych
ùkazûv pficiny a pûvody neznámé jsou. A protoz nelze
nám jinak nez domnivati se, ze i tato slovanská jména od
slovanského národu pûvod vzala. a 4e tudy, jakz Nestor
vypravuje, jiz ve pïedkfesfanské dobë Praslované v zemich
podunajskych skuteenë ob^vali.
10. Dûkazy o národech slovanskych na Podunaji.
Slované ti, od nasilujicích Vlacbûv potlaceni a z dfevni
své vlasti vypuzeni, vëtsim dilem, jakz svëdëi Nestor, ke spolukmenovcùm svym za Tatry se pïenesli, avëak, jakz to obyèejnë pïi takovém stëhovàni byvá, vzdy nëkteré jejich zbytky
u poledního návahu tychze Tater, v podkraji Váhu, Hronu, Iplu,
Sajavy, Hernadu, Torisy, Ondavy a horní Tisy, sidliti zûstavse,
v arkadick^ch tëch dolinách, ohraíeni jsouce nescislnymi holend
proti outokûm krutych nepfátel, zivot pastyfsky a rolnicky ai
do pfíchodu jin-ych bratfi z pûlnoci v pokoji a v miru provodili. Coz nám novym jest dûvodem starobylosti národu
toho v krajinách podtatranskych. К dokázáni toho necheeme
se odvolávati к onëm nahofe dotcenym slovanskym jmenûm
ïek a mist, dobre vëdouce, ie tato i od neslovanskfch nástupcûv, po vypuzeni prvotnich obyvatelûv, zdëdëna a uzivána
byti mohla; nybrz píivedeme na to jistotné a historické dûvody, dostateené к tomu, abyehom o pravdé hoïejàiho vyreeni
se pfekonali. Sem pfede vsim pfinálezí to, ze v cas panování Jazygûv, národu sarmatského, y podkraji Tisy ve
dnesnich Ulifich, nalézal se tamzeijiny domácí, od onëch ve
sluzebnost a porobu uvedeny, a tudy starüí národ, o némá,
áe byl kmene slovanského, témëf jistotné jest. Pfibyti Jazygûv
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do Uher zbëhlo se za panování eis. Claudia [ок. 50 po Kr.],
a tazeni jejich Slo od západniho bfehu éerného more poïiéíra Dunaje, na jehoí bfehu, po vypuzeni odtud Dakûv 70),
V cas Ovidiova vyhnanství, oni se zdríovali. Ti, kteííz, proskociváe soutësky poledni Dacie, v tuénych rovinách nberské
zemë, mezi Daky s jedné a Pannony s druhé strany, se osadili, sluli u Ëekûv a Latinikûv Jazyges metanastae, nepochybné
к rozdílu od jinych Jazygûv, osedlych ve dnesním Polesí
mezi Polany a Litvany. A vsak obycejnèji jmenovali je
Sarmaty Limiganty (Sarmatae Limigantes), délice je na svobodné a sluzebné (Sarmatae liberi, Sarmatae servi). 71) Kdokoli vsecka svëdectvl starych, jmenovité Diona Kassia, Ammiana Marcellina, sv. Hieronyma, nejmenovaného zivotopisce
Konstantína Vel. a j., s nálezitou bedlivostí srovná, ten neomyînë nahlídne, íe sarmatáti Jazygové, mimo Gety v Dacii
a na dolnim Dunaji, i jin^ negetick^ národ v Potisí a pod
Tatrami zastihse, jej sobé násilné podmanili. Tentó národ, ode
starych jmenovany sluzební Sarmati, castokráte proti násilnikûm svym, svobodnym Sarmatûm cili Jazygûm, se pozdvihnul a
kruté války s nimi vedi, chtëje jho tëzké poroby se sebe svrei. 72)
Porazení Jazygové hledali 1. 334 pomoci u némeckych národûv Victofalûv a Quadûv. I jest tedy napovrchu, ze panujici a podmanëni nebyli lidé jednoho národu, jednoho kmene,
tïèbas je cizinci oba pod obeenym jménem Sarmatûv zahrnovali.
Jazyk, mravy, obyceje a obydli svobodn^ch i sluzebnych Sar
matûv, jakz ze mnoh^ch nàznakûv patrné jest, byly veskrze
rozdilné. Jazygové byli divoci, smëll jezdci, obyvali v tuenych
rovinách mezi Dunajem a Tisou, provodili cel^ zivot na konich,
nemajice íádnych mëst a vesnic, bydleli popoïàd v lezenich,
chovajice rodiny své na vozich, s nimiz die líbosti i potïeby
semotam se stëhovali. Sluzebni Sarmati naproti pïebyvali
ve stál^ch sídlech, v dfevënych domich a vesnicech, ba nadto

70) Hin. H. N. 1. IV. c. 12. §. 80.
") Ammianus MarcelHnue jen sluíebné Sarmaty jmennje Limigantes
(kteréi slovo mylnè se vykiádá = limitanei, hranicárii; sv. Hieronymus nazyvá svobodué cili pány Arcaragantes
"I Ammian. MarcM. XVII. 12. 13. Enstb. . ¡t. Cosoí. IV. о.
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mëli i mësta, jeí Ptolemaeus a jiní ze jména uvozuji , bojovali vice pëàky neáli na koni, dëlali lodë atd., byli umëli
plavci, coi väecko patrné jsou vlastnosti starych Slovanûv. 73)
2e tito sluíební Sarmati nebyli ani Getové, ani Nëmci, s jistotou
setvrditimûze; oboje zajisté tito posledni uvozuji stafi napofád
pod timto jejich vlastnim jménem Slovanûv ale jméno proto
se nevyskytá, ponévadz brzo po opanování jejicb krajiny od
Sarmatûv jméno panujicich} jaká to obyëejnë byvá, i na podmanëné pfeàlo. Po vyhynuti Jazygûv v tëchto stranách zachovali se
pfedce pûvodni Slované v hornatinách podtatranskych, vády radéji hotovi jeouce jinym loupezmckym, na në napadajicim národûm daü platiti, neíli pokojny svûj zivot, orbu a pastyfstvi opustiti, a obycejem jinych dravcû na zbojnictví a loupeznictvi se
vydati. Na dûkaz toho pïivedeme zde svëtlé a nepodezfelé svëdectví oëitého svëdka Priska. Kdyz tentó uóeny dvofan, jsa od
feckého cisafe vyslán, 1. 448 к Attilovi, ve stanoviâti svém
v okolí dnesního Tokaje v pülnocních Uhfich se zdrzujicimu,
poselstvl s druzinou svou konal, bylof mu na té cestë v kazdé
vesnici dodáváno na potravu misto zita proso, misto vina рак
med ëili medovec, jakz piy jej obyvatelé tamëjâi jmenovali,
sluhové рак jej provodici (Hunové-li jemu vstfic vyslani ?) téz
s sebou nesli proso, nápojem od cizojazycnikûv (Hunûv-li?)
kamos zvan^m posluhujice. 74) Nechtëjme nyni vysetfovati,
ve slovë kamos vëzi-li mongolsky nápoj kumys az podnes u
v^chodcanûv oblibeny75), cili snad nëco jiného: zûstaume zde

") Abkunft d. Slav. S 102. 111. — Neni-li jméno Limigantes slozené
Limi-gantes, eoï ovlem podobnèjii (srov. Arcara-gantes), donryàlelbych se,
ïe jest pfíbuzné jména rusinskych Lemkûv (rasn. Lemki) v Sandeckém
kraji v Halifii. Lewicki Euth. Gramm. V.
'*) „Congerebantur vero nobis ex vicis (хата xoj/mhç\ commeatns, pro
frumento milium, pro vino medus, sie enim locorum incolae vocant (o péâoç émxaçiwç xaíovfievoç) ; servi quoque, qui nos comitabantur, milium
sec um portabant, potionem ex bordeo praebentes, quam uamum (xá/iov) bar
ban appelant." Prisci . Exc. de légat, ed. Niehuhr Bonnae 1829. 8°. p. 183.
") Tatarsky kumys, kalmicky pry cigan (?). Tatiséev I. 133. pozn 44.
U Batuchana, podlé Rubruquisa, pfjeli jen velmuai kumys. I Plavci lokali
komuz. Kar. 1П. В. 49. pozn. 73 srov. IV. В 26. pozn. 45. „Öernoje moloko, naâe pitije, kobyljej kumus" mlnvi Batyj, — Jini píi slovu xá/*o¡; na
slovansk^ kvas mysli.
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pH samém slovë med, za jisto vázíce, zef ono v této cisté
formé a v tomto spojeni dosti patrnë na slovansky pûvod
tobo lidu ukazuje. Po prosu a medu kdo medie nepozná
Slovana ? Znamenati рак slusí, ze Priscus o domácím, po vesnicich (xaxà xùpiaç) osedlém, odHunûv, kteréz on cizojazycniky (oC ßápßapot.; nazyvá, rozdilném národu mluvi, pravè
h [xs'Soç ¿rixopÍMc; xaXoù[A6voç (medum locorum incolae vocant).
Ackoli pak dobïe vime, ze i ve staronëmeckém nalezá se
meth, vsak nie méné presvëdceni jsme, ze jakoz strojeni a
uziváni medovky, tak ani pojmenováni jí nepovstalo u Nëmcûv, národu vojenského a loupeznického, nybrz nejpodobnëji
od Slovanüv, národu hospodáfského, к nim preslo ; za kterouz
pHcinou i slovo to v jazyku onëch ojedinëlé, v tëchto pak
hluboce vkorenëné a rozsífené jest. Mimo to a Priska íec
jest o národu domácim, osedlém, hospodáfském 7в), kteryz
proso i medovec vzdëlàval a jimi se zivil, nazyvaje tentó poslední ve své pnrozené ïeëi medem 77) ; jizt pak víme s jistotou, ze jakoz Sarmati, Hunové, Avarové, BulhaH, KozaH,
Plavci atd., tak téz i Gothové, Burgundi, Vandali a Quadové,
napadse na Slovany, v tëchto cizích krajinách s orbou a hospodáfstvim naskrze se neobirali, nybrz jen z ulozenych na
tyto poplatkûv a robot, a tudy z cizích mozoluv áivi byli.
Kdyby v tëchto krajinách nebylo zádného domácího, orbou a
hospodáfstvim se zanásejicího lidu stávalo, nikdy by do nich
s jedúé strany sarmatské a cudské, s jiné germanské dobrodruzné pluky tak valnë byly nevráíely, a navalivse se tak
dlouho v nich nevytrvaly, nejsouce navykli v cizích zemích
pole a roli vzdélávati, ovsem ale, jako kobylky, plody cizích
potuv, pokudz tito postacovali, poíírati, pak ztráviváe je tá-

,6) Ohledem na rozlicnost a mnozstvi národúv tehdáí v Uliíich ob^vajfeich dúlezitó jest svëdectvi Jomando, Get. с. 43. „Ab Daciae et Pannoniae
provineiis, in qui bus tune Huni cum diver.sis subditis nationibus insidebant,
egrediens Attila etc."
") Srov. cyr. a rus. med (mel, hydromeü), erb. med (mel), kor. med
(hydromeli, mel), pol. miód (mel, hydromeli), hlui. med (mel) atd.; rus. a
srb. medovina (hydromeli), chrv. medica, ces. medovec, medorina. slk. medovka atd. Z éehoz patrno , ze starobyly vyznam slova med = medovec
(hydromeli, meth) u Rusuv, Slovencúv a Pulákúv jeâtè se zachoval.
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hnouti dále. 0 blízkosti Slovanûv u stolice Hunûv, v podkraji Tisy, svédcí i slûvko strava, t. pohïebni hody (slk.
podnes kar, pol. stypa), pïipomenuté od Jornanda v rozpravë
о pohrebu Attilovë 1. 454. 7S) Naposledy, a tof jest jisté nelichy dûvod к véci naii, inám za to, ze onino Satagové, о
nichz v letopisech 5ho stol. zmlnka se dëje, byli Slované,
pïedkové dnesnich Sotâkû v pûlnocnich UhHch. Satagové
tito v dëjinâch ponejprvé okolo 1. 454, a sice v horních Uhfich
a dále na polednim Dunaji, se pojevili. Jornandes nám samojediny jména jejich zachoval. Zpráva jeho o nich jest sledujicl. Po smrti pry Attilovë veliká jeho ïise dostala se za
podil rozlicnym národüm. V Pannonii se osadili Gothové ;
v Dacii Gepidae ; v menài Skythii a dolni Moesii Sciri, Satagarii a jiní z Alanûv 79) ; ostatní v jiné krajiny se uvázali.
A viak nedlouho potom, r. 469, tytéz Satagy jiz v hofejsi
Pannonii (interiori Pannonia) nalezáme , kdez je Gothové
válkou skliciti a sobë podmaniti uminili, aie sami od pozûstalych Hunûv pfepadeni byvàe, musili od nich upustiti. 8u) Slova
„qui interiorem Panuoniam possidebant" vykladaéi obyéejné
slysí na severozápadni krajistë Uher S1) : mozné vsak, ba
к vife podobné jest, ze Jornandes pod názvem Pannonie celé
Uhry mezi Danajem a Tisou zahrnul, a èe tedy Satagové jiz
tu dobu tam pod Tatrami bydleli, kdez podnes potomci jejich,
slovanèti Sotáci, sidli. Byli-li Satagové Alani, jakí к tomu
slova Jornandova natahovati Ize, anebo radëji Slované, jakz
jiz Mannert pokládal sa), о torn ovsem na obë strany hádati
se mozné. Já väak se к tomu domnëni chylím, áe Satagae
byli národ pûvodnë slovansky. od Alanûv a Hunûv podmanëny, a do viru tehdejsiho stëhovâni zachváceny. 2e dneání

,e) Jornand. e. 49. O slovci strava srov Abk. d. Slav. S. 131. V jedné listine ). 1090 u Grimma (Rechtsalt.) pHpomíná se „genas cibi quod
vulgo struva (Ш strava) dicitur."
,8) Sciri et Satagarii et ceteri Alanorum cum duce suo nomine Candax.
Jornand. с. 50.
8P) Jornand. с. 53.
••) Jordan. Orig. sjav. IV. 175.
e2) Mannert's Germanien S. 583.
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Sotákové cistí Slované jsou, jisto jest. — Pfipustime-li vsecko
toto, jak slusi, к mysli, a srovnáme-li nepîedsudnë vsecky
okolnosti, nelze nám leë v tom domnëni se utvrditi, ïe ji2
mnohem drive pred novëjsim stëhovâDlm Slovanûv do Pannonie [v 6tém stol.] lidé tohoto kmene pod Tatrami bydleli,
V rûznych ëaslch nasilujicim je Sarmatûm ëili Jazygûm, Gothûm, Quadûm a Hunûm poplatni, a tudy v historii pod jmény
tëchto cizích národüv zahaleni jsouce. Jestlize aie Slované
zde skuteënë obyvali, dluzno je pokládati za ostatky onëch
die Nestora z krajin podunajskych ëili z Pannonie a Elyrie
od Vlachû vypuzenyeh Praslovanûv.
11. Národnost starych Illyrûv.
Píicházlm к historické záhadce, v celém oboru starozitností slovanskych nejzavilejsi a к rozhodnuti nejnesnadnëj§ir
totizto té, byli-li vlastni Illyrové a sousedé jejich Veneti adriatiëtl tolikéá národy kmene slovanského cili nie ? Zâhadky této
jiz ve zvlástnim drive vydaném spisu o pojiti Slovanûv vsestrannë vyskoumati a nâlezitë vysvëtliti jsem se vynasnazil,
aniz рак nyni, po novém téhoi pfedmëtu pFetfibeni, nëco
lepäiho ajistëjSiho povëditi umim. Jsouf ováem patrné sledy,
ze v té smësici nârodûv, kterouz Ëekové a Latini pod povsechnymi a jistë pohodhrfmi jmény Thrakûv a Illyrûv zahrnovali, i nèkteré národky, nepfinálezejici ke hlavnimu kmenu
Thrakûv, se nalezaly ; vsak nicménë к ouplnému dokázáni
toho, zeby tyto národky byly kmene slovanského, prameny
pfed rukama jsouci dostateënych dûvodûv neposkytaji. Pouhé
slovozpytné v^klady národnich a mistnfch jmen, bez podpory
jinych historickych, v^slovnych a ráznych svëdectvi, aë u lehkovërného a chtivého ëtenâfe vidy dobfe víry dosici mohou,
na skoumavém a rozsudném historikovi dokonalého pfesvëdëeni vymoci pfedee nemohou. К vife ovsem podobné jest,
ie po vypuzeni starych Slovanûv ze dnesmich UherodCeltûv
nèkteré vëtve jejich hloubëji do Thracie a Illyrie se ucby^
livie, v tamëjsich nepristupnych horáchdlouho pri nârodnosti
své se zachovaly. Tomu nasvëdcuje pïede vàim svëdectvi
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starych, podlé nëhoz v téchto krajinách lidé rozlienych jazyküv bydleli 83) ; potom jména nëkterych národúv, jako Krovyzûv, Korallûv, Triballûv, Bessûv a j., kterázto jmenûm známych slovanskych národüv na severu, Kriviëûv, Goralûv, Srbûv,
Bësûv a j. pfíbuzná byti se zdaji; naposledy hojnostmistnicb
nâzvû, domnëlé slovansky pûvod i ráz na sobë pronásejícícb,
jako Babas, Badziania, Ballesina, Banes, Bebii, Bora, Budva,
Bylazora, Calybe, Catari, Cattarus, Cavetza, Clesvestita, Conisco, Debre, Drinus, Labaea, Labutza, Metubaris, Miletes,
Mucaris, Oseriates, Scaplizo, Scopentziana, Serbia, Streden,
Struas, Stulpini, Stlupi, Vederiana, Velas, Veriniana, Vetza,
Vodas, Vratzista, Zdebrin atd. si) A vsak s drubé strany zapriti nelze, ze z poubého svëdectvi o rozlicnosti jazykù
v Thracii a Illyrii o slovanskosti tohoto nebo onoho z nich
nie tvrditi se nedá, a ze ani srovnalost národnich jmen dostateënym dûkazem pribuznosti vzdálenych národúv neni, mohuci
vzdy byti anebo náhodnou anebo jen zdánlivou. Co do souzvuënosti místních jmen, zdef oväem tytyz velmi znatné a rázné,
znamenati sluSí, jednak ze pûvodnë koreny vseeb témëf jazykûv
vice mène se srovnávají, odkudz nëkdy tatáz jména v nejvzdâlenôjsich zemlcb se vyskytajf (jako np. mësto Nitra
v uherskych Slovauech a v Africe), jednak téz, ze nëkterà
z uvedenych naboío jmen, cerpaná z Prokopiova popsání tëch
zemi, râzu nepochybnë slovanského, jako Cavetza, Labutza,
Streden, Vodas, Vratzista atd. S5), pocházeji nejpodobnëji jiz
z oné pozdëjsi doby, kdyz Slované, die naseho domnëni na
konci 5ho a z poëàtku 6ho stol., v tichosti pïes Dunaj do
Thracie pfecbázeti a v ni se osazovati pocali. — Co zde о

M) Jazyk np. Bessûv, jakozto zvláátni a od jinych rozdilny pfipomlnu
se ve Vita S. Theodos. ар Рад. T. П. p. 9.
w) VétSi pocet jmen sem nálezejícich viz vAbk. d. Slav. S 158—180.
8B) V popisu mëst a hradûv u Prokopia velikó mnozství se nalezá jmen,
со do formy, tuze na slovancinn se ponaSejlcieh, jako na -ana, -ma: Kesiana, Besiana, Titiana, Priniana, Usiana, ï'uttiana, Genzana, Mariana, Ve
riniana, Makkuniana, Badziania, Ballcsina atd. ; na -aza, -etza, -ita, -iza,
-utza (misto -ilza) : Capaza, Getmaza, Vetza, Kavetza, Klesvestita, Skapliza,
Tzerzennza, Labutza atd.; na -asta -ista -eston: Stranvasta, Vratzista, Rabeeton atd. U Buluarûv a Srbûv ai podnes jména mfst vètslm poétera se
konenji na -ani, -ec, -ica, u prvnfch i na -iäta misto -istè.
Saíank, Slov. Stavozitnosti. L
19
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národech v Moesii a hlubëji v Thracii obyvajicioh feceuo,
plati i o jinych dale na zapad v zemi dfevnícli Illyrûv usidlenych. I zde z dûlezitych pficin domyáleti se lze, ze nëkteré ode starych pod povsechnym jménem Illyrûv obsazené
národy byly vëtve кшепе vindického cili slovanského, ale
к historické, nade vsecku pochybnost vyvyëené pravdë domyslu tobo povynesti nelze. Nejvëtsi a témëf nepïemozenou závadou v té pricinë jest jméno Illyrûv a Illyrie, kteréhoz stari tak
nestejnë, onde v uzsím, onde zase v sirsím smyslu uzivají, ze
není mozné dnes s nálezitou urcitostí vykázati, kdo a kde byli
püvodní, vlastoí, korenní Illyrové? V nejdïevnëjsi dobë Illyíis cili Illyrikum slula krajina lexíci na bíebu more adriatického mezi rekami Neretvou (Naron) na pûluoc a Drinem
(Drilon) na poledne, obmezena vlasti Triballûv za vychod.
Tote Illyrikum v nejuzsim smyslu. Potomnë jméno Illyrie
vztazeno bylo na v§ecky pomorské národy, poena od eeltickycb Tauriskûv az dolû к Epirotûm a Maeedonûm, a na vycbod
az к Moesûm, jmenovitë na Veuety, Pannony, Dalmaty, Dardany, Autariaty a mnohé jiné. Totë Illyrikum v sirsim
smysln, v nëmz slova tobo uzivají spisovatelé po Kristu az
do 2bo stoleti. Naposledy, po rozsifeni brauic rimského cisarstvi az к Dunaji [v 2hém stol.], a po novém rozdëleni
krajin к nënm prinálezejícicb, Illyrikum obsabovalo následujíci tak recené provincie: Norikum dvoje, Pannonii dvoji, Valerii, Savii, Dalmatii, Dacii dvoji, Moesii a Thracii. Toto
rozdëleni trvalo az do casu cisaïc Konstanstina Velikébo,
kteryzto, oddëliv dolni Moesii (nikoli vsak borní) a Thracii
od Illyrikum, misto nicb jinych scdmero krajin к nëmu pripojil, totizto: Macedonii, Thessalii, Acbaji, Epir dvûj, Pracvallis a Kretu. Totë Illyrikum v nejëirâim smyslu, obsabujiei sedmnáct rozlicnycb krajin a zemi. V tointo smyslu
slova tobo uzivají mnozí pozdëjsi spisovatelé, jmenovitë Sextus Kufus, Auctor Notitiae Digniteitum Imperii, Zosimus, Jornandes a j. Po rozpoleni rimského cisafstvi na vycbodni a
zapadnf i Illyrikum rozdvojeno, a cástka jeho pod jménem
vychodniho (lllyricum orientale) byzantskému cisaíství privtëlena, cástka pod názvcm západního (lllyricum occidentale)

§. 11. Slované V Pudunají.

291

pfi ïimském züstavena. К tomuto poslednímu pfinálezely
krajiny Norikum dvoje, Paanonie dvoje, Savia a Dalmatia;
ostatni vsecky pocteny к cisafstvi vychodnimu. Nëkteré
mensí krajiny zvlástni svá jména ztratily. 8G) Nestor, zminku
cine o vyhnáni Slovanûv z Illyrikum, uzival slova toho,
obycejem pozdëjsich, jmenovité byzantinskych letopiscûv,
V nejêirsim smyslu. Slova jeho „sjeli sut Slovjeni po Dunajevi, gde jesf nyne ugorska zemlja," a doleji „slovjen'sku
jazyku... ziuscu na Dunaji," naposledy „v Moravy ho chodil
i apóstol Pavel, uöil tu, tu bo jest Iljurik, jegoze dochodil
apóstol Pavel, tu bo bjesa Slovene pervoje," vsecku pochybnost V tomto ohledu vymezuji. Pravif sice Nestor na jiném
misté, ze v Ulyriku byli Slované, a opét na jiném, ze Illyrci
jsou Slované 87) ; ale zdef váziti slusi, nesmichal-li Nestor
dvoji vëci do hromady, a nesoudil-li asi takto : podlé domácího
vsenárodniho podám bydlßli Slované v krajinách pôduuajskycb,
к nynëjsim Uhrûm atd. prinálezejících, podlé reckych рак
spisovatelûv bydleli tam Illyrové, tedy Illyrové byli Slované;
jesto pïedce, jakz kazdy vidi, pûvodni Illyrové' dobfe Neslované byti, a nicménë vedlé nich a s nimi spolu, v prostrannych zemich nëkdejsiho Illyrikum, odnoze slovanského kmene
bydleti mohly. К dokázání toho, z kterého kmene pûvodni
Illyrové posli, potrebí prede vsim ohledati, byli-li dfevTii
Epirotové stejného s nimi rodu a jazyku, a jsou-li dneäni
Arnauti potomkové tëchto Epirotüv, cimz my zde zanáseti se
nemûzeme. Stafi nejen Шугу, ale i vsecky jiné к Illyrûm pricítané národy za stejnokmenné s Thraky pokládali, podlé
cehoz príbuzenství IUyrûv se Slovany ovsem mista miti nemüze. Ponevadz ale mnohá jména hor, ïek a mëst v krajinách
illyrskych, v sirsím slova toho smyslu, svëtlé a nepodezrelé
svëdectvi vydávati se zdaji, ze v nich nëkdy lidé slovanského
kmene obyvali S8), nejbezpecnëji bude, jestlize, s vyloucením
8e) O ruznocasovém rozsahu i obsahu zemi jmenovanj'ch Illyris, IUyricum, jedná dûkladné Farlati v Illyric. sacr. Venet. 1751. Fol. T. I. §. 1.
87) Iljurik Slovjene. Vyd. Timkovsk. 8tr. 2. Bysf jazyk slovjenesk ot
plemeni Afetova Narci (cti lljurci), jeze suf Slovjene str. 3.
m) Popis takovych jmen в vvsvëtlenim jioh a srovnáním s jinostrannymi
vîz v Abk. d. Slav. S. 158—180.
19 *
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otázky o pfibuzenstvi pûvodnfch Illyrûv, tomu jediné vira
pïidâme, ze v oné dfevni dobë, kdyz národy slovanské vkrajinâch podunajskych obyvaly, nëkteré odnoze jejich aï do
zemi potomnë illyrskymi zvanych, t. do dnesnich Chorvat a
pfimoïi adriatickélio zasahovaly, díive nezli ve stranách tëch
od Celtûv potlaceni a na sever zapuzeni byli, coz jakz jsme
vidëli. okolo 350—336 pï. Kr. se zbëhlo. Mozné ovâem, ba
к viïe podobné jest, ze i mnohem pozdëji po tomto davu
ostatkové prvotnich Vindùv, vytlacení z tucnych sidel podu
najskych do nepristupnych hor illyrskych, mezi jinorodymi
národy pfi jazyku svém se zachovali, pokud zacbváceni jsouce
vseobecnym osudem malych, podroben^ch nàrodkûv, i sami
v cas ïiraskébo panováni v oné novë povstalé smësici, со
ïiëka v mofi, utonuK a docela se ztratili.
12. Národnost Venetíiv a dr i at i с к у с h.
Z podobnych pïlëin a témëf s vëtsi jistotou domjî'âleti
se lze, ze dfevni Venetové na mon adriatickém byli jednorodci Venetùv podunajskych a zatatranskych. Hlavni dûvody
domnëni tohoto jsou nâledujici. Pfede vsim jméno Venetûv
adriatickych totozné jest se jménem Venedûv zatatranskych,
a na spolecny pûvod obojího národu upominá. 8tf) Ackoli
zajisté nëkteïi z novëjsich, jmenovitë Adelung a jeho postup
nici 90), tvrdi ze srovnalost ta pouze náhodná jest, a jméno to
pomoïany vyznamenává 9l), vsak proto touto námitkou zádny
se nezviklá, kdokoli cenou a trvácnost národnich jmen z vlagtniho bedlivého skoumáni dobre poznal. Так prastará, rázná, druhdy proslulá jména, jako Vendové, fiekové, Éímané,
Gallové atd., nikdé se nevyskytají maní a náhodou, ackoli
zhusta spojitost národüv jimi vyznacenych pred ocima nasima
ve tmë ukryta jest Ve stîednim vëku nalezáme np. Vandaly
na Odie, na Cernomorí, v Pannonii, v Gallii, v Hispanii,
v Africe a jindc; coz, kdyby nám historie zprávy o tazenf
m') Dûkazy totoznost! slov Venefi a Venedi viz §. 8. с. 15.
Adelung's Mith: ¡dates П. 364
"j íe vyklad teito nedftvodny jest. vyä (§. 8. c, 15.) jsrae dokázalí.
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jejich byla nezachovala, zdaliz bychom uemuseli 8 Adelungem
souditi, ze totéz jméno Vandalav na Odre a v Africe jen ma
ní se vydaïilo, jsouc místni ponëvadz oba národy blízko vody
(dan. wände = voda) bydlely? Máme-lif рак ouplnou historii
vëech národúv a vëkùv? Nemohlo-lif podobné rozptylení a
rozdrobení národü vindickych jiz ve dfevní nevystihlé dobé
se zbëhnouti, jakéz pozdëji u Celtûv, Germanûv, i samych
Slovanû v óténi a 6tém stol. nastoupilo? Dále, ze Vénetové
tito nebyli kmene gallického, na to mame vyslovné svëdectvi
Polybia , praviciho : „Venetové ... od Gallûv jazykem se
riizni." 92) Herodot a Appian je ovsem к Illyrûm pocitaji,
aie jak bez kusa dûvodu, vseobecnë vi se. Jestliie tedy
Venetové tito nebyli ani Thrakové, ani Illyrové, ani Gallové,
ani Latini, nelze nez za to miti, ze byli pïibuzni Vindûm
ëili Slovanilm. Naposledy i jména jejich fek a mëst patrny
ráz slovanského pûvodu na sobë pronáseji, jako np. Plavis,
Tergeste, Pola, Gradus (dnes Grado) atd. 93) Snàèime se tedy se
ctihodnymi skoumately starozitnosti Mannertem a Surowieckym,
majícími za to, ze v seru nevystihlé dàvnovëkosti veliky a
prastary kmen Vinidûv ëili Venedûv od more baltického az
к adriatickému sahal, aze tudy drahocenny jantar od krajanûv
baltickych к adriatickym dostacován, odtud рак dále na vychod
rozvázin byl. 94) Bylif рак Venetové, die Polybia, prastafi
obyvatelé té krajiny, jiz od Herodota95) a jinych jmenovanf.
Za casûv Aeschila, Sophoklea a Euripida castëji, nez pïed tim
o nich v Ëecku se vypravovalo i psalo. 96) Jméno jejich u
starych rozliëné se piSe; u Herodota slovou Eneti ('Evsxoi),
tolikéi u Jornanda a Pavía Diacona, u Strabona Heneti
('EveTot)j u Plinia a Curtia Heneti i Veneti, u Livia, Mely,
M) Polyb, II. J7. V баз vpádu Brennova strojili se pomáhati Üimanúm
proti Galium.
M) Vice jmen sem pïinâleïejicich uvedeno a vysvëtleno v Abk. d.
Slav. S. 158—180. — Obâirné a dukladné vypsánl krajiny Venetie viz
v Kalancskh Orb. Ant. I. 422—433. Tih. Geogr. Epigraph. I. 231—261.
w) Mannert's Germanien S. 526—528. Surowiecki Sledz. pocz. narod.
stow. etr. 180—183.
M) Herodot. 1. I. c. 196. 1. V. o. 9.
°6) Ukert's Geogr. d. Griech. und Rö'm. IV. 14.
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Polybia Veneti, krajina рак jejich u Livia, Ptolemaea, Patercula, Flora a j. Venetia, na rimskych Bápisech Venetiae atd.
(srov. §. 8. 6. 15.). V pozdëjsi rimské dobë docela se, nápodobnë jinym národüm, polatinili. Nëkteri spisovatelé, za pïicinou srovnalosti jména jejich s Henety asiatickymi, obyvajicimi V Paphlagonii, bliz more, v krajinë tecF fecené Kastamun, jakoz i s Venety armorickymi, bydlicimi v Gallii, jednak
od tëchto, jednak zase od onëch je odvozovali, coz vâe nad
mira nejisto jest. 9') Jméno Henetûv ode názvu Venetûv a
Venedûv, jakz nahofe dokázáno, ovsem rozdllné neni, ano
Mela je vyslovnë jmenuje Veneti98): avsak bytl toho národu
pohrizuje se v mràkotë vëkûv bez dëjepisného svëtla utonulycb, procez na pouhém jeho jménu nendobno stavëti pevné
historické resultáty. ") — Nëkteri skoumatalé starozitnosti
se domyëlejf, ze i Vindelikové, bydlevsi druhdy v krajinë na
vychodu jezera Venetského ëili dneäniho hoïejàlho Potamského 10°), nebyli Celtové, nybrz Slované, jakoby pobocni
vystfelek velikého stromu Vindûv, vëtvemi sv^mi od baltického moïe az do Adrie rozlozeného. 10 *) Tolikéz, soudice
podlé názvu a poloieni mësta, za to maji, ze dievnl Vindobona cili dneèni Vldeñ pûvodnë od lidl kmene vindického
zalozena a obydlena byla. 102) Oboje to neni к vife nepodobné, nemohuci vâak, pïicinou nedostatku jinorodyeh svëdectvi, к dûstojenstvi historické názornosti pov^seno byti, zft«') Ukert's Geogr. IV. 185.
Pomp. Mela I. I. С 2.
m) Slovutny národ Henetûv obyval za Caan války Trojanské v Pa
phlagonii, jehoz víidce Pylaemenes se u Hornera píipomfná. Нот. II. П.
851. V. 576. XIII 643. Srov. Heyne к terato mistura, tolikéz i buslalh. ad
Dionys. Perieg. 380. Tito Henetové po snirti vúdce svého, jakz podáni o
nich vypravuje, do Thracie a odtnd do Italie pry se vystíhovali. Strabo
Geogr. V. c. 1. p. 325. XII. c. 3. XIII. p 608. Heyne Exc. VII ad Virg.
Aen. I. Mimo to srov. Liv. 1. I. c. 1. Pliu. 1. VI. c. 2. a j. — Srov. Abk.
d. Slav. p. 184.
10°) Ukeris Л Geogr IV. 157 Anm. 23.
10 'I Mannerts German. S. 526. Naproti W. Humboldt slovansky püvod
Vindeliküv zapirá ve spisu : Prüf. d. Untersuch, üb. d. Urbew. Hispaniena
1821. 4". S. 105-106..
I02) Jméno mésta toho zni Vindobona na desk. Peuting a v Itiner.
Anton., Vindomana v Not. D. Imp , Vindomina u Jornanda, Vendobona i
Vidobona u Aurel. Vier,, Vindubonä u Agathemera, Juliobona u Ptole
maea atd.
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stane vëënë predmëtem hádek a rozepri ucen^ch skouruatelûv.
— Totéá plati o Ventech armorickycb, o nichz nám, mimo
jména nëkterych jejich mëst a ostrovûv, mimo zminku o jejich
zbëhlosti V plavbë, a mimo podání o pfibuznosti jejich s Venety adriatickymi, starsí spisovatelé pfíliá málo podrobnych
zpráv pozûstavili, к dokonalému a áádnym pochybnostem
nepodléhajicímn uréenf jejich národnosti ovsem nepostacnych.
Veneti tito obyvali v Galii armorické, blií oceanu, na poloostrovu tësnë zálivy more otoceném, tak 2e v éas pfitoku po
snchu к nim dostupu nebylo. 103) Mezi vsemi národy téch
krajin bylo jméno jejich za éasu Julia Caesara nejzvelebnëjài
pfícmou kvetoucího obchodu jejich na moïï, zvlááté do Britanie, a pïevahoa nad ostatnimi plavci, kteïiz viickni jim byli
poplatni. ,04) Osady jejich nalezaly se i v Britanii, v krajiné
pozdëji Venedotil a Gwineth jmenované: jméno рак zemë
jejich v Galii jeàtë v 8mém stol. n Einharda se pfipomíná,
vypravujicího o zpátecném tazení britanskych Venetûv do
Gallie. 105) Mésta v krajiné jejich byla Dariorigum (Vannes,
bretonsky Venet i Gwenet), Duretie (Rieux), a Sulim (Josselin)
Hlavní pfistav Osismiûv, sousedních a pïibuznych Venetûm,
slul Vindana portus (Dourarnez). К ostrovftm venetskym
(insulae Veneticae u starych) poéítali se Vindilis (Belle Isle),
Siata (Isle de Houat), Sena cili Sina (Sein), Axantôs cili
Uxantis (Quessant), Riduna (Isle cT Aurigny), Samia (Guernsey)
a Caesarea (Jersey). ,и6) V Belgii Venetûv nebylo zádnych;
jediné Strabo najednom mistë 107) omylem Venety armorické
vydává za Belgy, proto ze onino nedaleko hranic belgické
Gallie obyvali. 1U8) Podlé toho sldla jejich nenesuadno jest
юз) Caes. В. G. II. 34. III. 9. Strabo IV. p. 194. 195. Li, Cass.
XXXIX. 40.
1M) Caesar B. G. III. 8.
,05) Einhardi Annal, ad a 786 ed. Fertz: In nltimis Galliae finibna
Venetornra et CorioBolitarum regiones
'»») Srov. Vb-H's A Geogr. IV. 334-335. 485 557.
,c") Strabo ). IV. p. 195. V Bf-Igii obyvali Moria, s mèstem Gesoriacum, jei Surowieeki omylem za Venedy poloiil. Srov Ukert's Л Geogr«
IV. 376. 552.
"*) ИЛ A. Geogr. IV. 237. S34.
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urciti I09): o národnosti vsak na obë strany spor veden byti
mûze. Ciníce rozdil mezi historickymi pravdami, na jasnych
a podstatnych svëdectvich nepodezïelych pramenû osnovanymi,
a mezi historickymi domysly, spoléhajlcimi na pouhé pravdë
podobnosti, vábáme se gallické tyto Venety bez rozpaku vyhlásiti za Slovany, píejíce ostatnë rádi jednomu kazdému
zpytateli vlastního o té vëci soudu a domnëni. 2e tito Venetové byly z kmene Vindüv, mozné ováem, ba ponëkud
к vire podobné jest; ale moznost a podobnost jestë neni jistotou. Pozdëjsi osady slovanskych Veletû v Batavii a Britannii, pokudz nyni o tom souditi mûzeme, nezdají se s tëmito dïevnimi Venety zádného svazku miti. uo) — Dëjepisec
slovansk^, hledaje kolébky národu svého, porád se na pozoru
mëj, aby, chtëje vystihnouti vëci nevystihlych, do krajin povëtrn^ch se neoctnul, a opustiv stíibrné a zlaté doly píed
nobama jsoucí, po dymu a páfe se neshànël. Proceí i my
zde schvàlnë se vystríháme vseho dalsího vy§etfování vëci
jiz dosti, ac vzdy s malym uzitkem, tííbené, a zaviráme
v tentó smysl. Jeslize Venetové adriatiétí, Henetové paphlagonsti, Vindelikové alpejsti a Venetové armoricti byli skuteënë národy kmene vindického cili slovanského, jakí se
lee) Dnesni jméno krajiny Vendée nepochází od tèchto díevnfch Venetüv, ani od pozdñji v Gallii osedlych Vandalûv, nybrz od soujmenné Иску,
polednf její trislo protékajíci. Sloulat ona az do nedávna Dolni Poitou
(terra Pictonnm).
"0) O téchto Veletech srov. §. 44. c. 5. Ostatnë vyznati sluâi, ze atará
historie kmenfiv západni Evropy nad to úlomková a temná jest, nezli abycbom díevni spolky Venetûv gallickych 8 baltickyrai Vindy naprosto zapírati mohli. Obchod s jantarem nejen po suchu, nybrï i po moïi jiz v nejdrevnèjsich èaefch vázal slovanské Vindy s Gaily (§. 8. с. 1.). Vindiótí
kepci, boufi na bïehy Germanie vyvrzeni a zde jati [58 pï. Kr.], nejpodobnëji smëfovali do Gallie (§. 8. c. 3.). Pravdivé-li jest domnëni moje, ze
onino Letové, Litové (zvlástni tïida lidn, u prostïed mezi svobodnymi a
elnhy, о niï mistnë jedná J. Grimm i). Rechtsalt. str. 305—310) pùvodnë
poTstali z podrobenych Litvanûv cili Lotváküv (Letuvis, Latvis), osedlych
za Rénem v západni Gallii, kdez je Âmmianus Marceil. (XX. 8 ), Zosimus
(П. 54.) a Jornandes (c. 36. Litiani) со zvlàâtni národ pHpominaji (srov.
§. 19. б. B), nebezdùvodnë by sc pokládati mohlo, ze tích'o Letúv zjeveni
se v Gallii s bytem Venetû v ni souvisi. Sem i to pfipadné potahováno
byti mûze, со Tacitus о pribuznosti jazyka litevekêho s britanskym (Ve
netû v Britannii) poznamunal (Gerra. c. 45.). Jsou to domysly a podobnosti,
na nichz sice na ten ëas rozhodnë a s jistotou nie stanoviti nelze, jez aie
bedlivému skouœateli tohoto piedme tu napofád pied oëima miti nàlezi.
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z nëkterycb. dûvodûv domysleti lze, s ¡adosti jira propûjcujeme
mista ve svatyni pïedkûv nasich, pakli aie nebyli, a dluzno-li
se odfici docela pribuzenstvi jejich, bez litosti je vidime opouâtëti pofadi praotcûv naSich a ubirati se ke svym spoluplemennikûm. Obraz starozitnosti naáich, osnovanych na pevném základu historické pravdy, v celosti a v samé své podstatë,
tim anebo nie, anebo prachmálo se mëni. Myf píestáváme
na torn, со jiz s historickou jistotou vime, ze pïedkové nasi
pod vnësnym názvem Vindûv cili Vendûv, a pod domáeimi
jmény Srbûv, Slovanûv, Polanûv, Chorvatûv, Severanûv, Veletûv, Krivicûv atd., v historické dobë od casûv Herodota, obâirné krajiny za Tatrami i pied Tatrami, s jedné strany od
baltického more az к uherskému Dunaji, ba az к samému
bïehu Adrie, s jiné strany od pramenûv Volhy a Donu az
к rozhrani Visly a Odry, sidly svymi zaujimali, pokud je
z krajin podtatranskych napadajici Celtové cili Vlachové vëtsim
dilem nevypudili a dál na pûlnoc ustoupiti nepïinutili:
13. Minëni Mannertovo a S n r o wi e с ké h o.
К zavirce tohoto uzlovatého, aie neucbylnë potiebného
zpytováni vëci témëï na nedostupné vysce postavené jestë
nëkolik obrannych slov. Vypovëcf nase, ze v âeru dïevnosti
halnze velikého kmene slovanského daleko près Tatry dolû,
az к samému mofi adriatickému sahaly, nemohouci na tak
ráznych a mnoholicnych svëdectvich, jako starobylost Vindûv
za Tatrami, nybrz jen na historickém vyëtu (inductio) osnována byti, potká se nepochybnë s nejednim odporem jak
oizincûv slovancinë nepîizniv^ch a v zastaralych pïedsudcich
ohledem na pùvod kmene naseho sámajících, tak i naàincûv,
po onëch tytyz slepë postupujicich a dûvodné, z vlaetniho
ekoumání nabyté známosti starych dëjin nemajicich. Proti
tomu já, к obranë své, zádné lepsí záátity nevim nad tu uprímnou radu a prosbu, aby kazdy, komu vëc ta nepodobná
se byti zdá, sám cestu od nás vykonanou nastoupil, a staroiitnost slovanskou ze tmy vetdrych pramenûv na svëtlo histo
rické pravdy vyvesti se pokusil. Zviklání a podvráceni jedné
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nebo druhé podpory této nasi vypovëdi ohledem podunajské
vlasti Slovanûv к obofení celé soustavy nepostacuje; jesto
vzdy byti mñze, ie vëc sama v sobé pravdiva a jeu od nás
nedostatecnë provedena jest. Za kterouz pïicinou potïebi
anebo zapfiti celek, anebo pfijiti za pravé jedno s druhym.
Kdo rady nasi nziti, a sami prâce té podnikouti nemohou
anebo nechti, tëm nechaf ponëkud к uspokojeni poslouzi to
osvëdceni, ze podany zde od nás résultât, ovoce nejstïlzlivëjsiho skoumáni, srovnává se s resultátem mnohych jinych
veleucenych, dííve nás a neodvisle od nás v predmëtu tomtopracujicich muzi°iv. Nechceme zde uvozovati vypovëdi a doranënek svëdkû vëku stfedniho о nëkdejsim obyvání Slovanû
v krajinách podunajskych, к nimz i ono naliofe uvedené
psani papeze Jana X. prinálezi (srov. §. 6. с. 14.); mlëime
o iisudku Schlôzerovë a mnobych jinych 1U), povazujicich zemë
podtatranské za pravlast Slovanûv, dobfe vëdouce, ze domnëni
jejich ne tak na vSestranném vyskoumâni tohoto pïedmëtu,
jakoÈ radëji na dohadkách a na domnëlé pfibuznosti Jazygûv a Slovanûv osnováno jest: prestáváme na vázném vpfícinë na§i vyroku dvou soudnych skoumatelûv starozitností
mezi souvëkymi, cizozemce Mannerta a krajana Surowieckého.
Slova Mannertova, uvazeni hodna, jsou tato: „Kdo obyval
ve dnesnich krajinách uherskych na Dunaji az к rece Sávé
v oné dávní dobé, drive nezli uárody celtické do nich vrazily ?
Byly-li ony snad prázuy vsech obyvatelûv, jakoz i v pfílezicích krajech hornich Uher pod Tatrami píed pribytim Quadûv o zádnych obyvatelích nie se nevi? Sotvy kdo tomuto
domnëni mista u sebe dá, povází-li, zeby sousední, potloukající
se zástupové jistotnë byli neobmeskali, v tyto ourodné prázné
zemë aspon zpûsobem kocovnikûv se uvázati. Jisto tedy jest,
ze tam lidé jiz v oné drevní dobë se nalézali ; ale medie
kteri? Dëjiny nám zádné zprávy neposkytaji, ac nechceme-li
z povësti Herodotovych o tom se zpraviti. U Thrakûv Herodot
o obyvatelich zemí na hornim Istra niceho se doptati nemohl ;
со odjinud pfezvëdël, to nám zapsal v tentó zpñsob O
,n) Schlözer's Nestor. II 77. Buhle Liter, d. rues. Gesch sir 225.
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koncinách této krajiny (thracké) к severa obrácenych, di
Herodot, Mdny nemûze zajisto zpraviti, jaci lidé by v nich
obyvali; a vsak zdá se byti okolí to zaistranské lidu prázné
a bohopusté. Jediní obyvatelé za Istrem, o nichz jsem já со
pïezvëdëti mohl, jsou tak receñí Sigynnové, uzívající odëvu
medského. Pravi je míti konë po celém téle chlnpaté od
srsti pëti palcûv zdylí, malé a zakrnclé, nespfisobné к jizdë,
ale u vozu nàramnë rychlé ; proéeá jich domorodci ke spfez4
iráívaji. Meze vlasti jejich pry a£ к Venetûm na Adrii dosahují :
sami рак vydávají sebe za osadníky Meduv ; kterízto kterakym
zpûsobem by osadnici Medûv byti inohli, já sice nepochopuji ;
a vsak v prodlouzeném casu váelicos se zbëhnouti mûze. "*)
Tuto Herodotovu povëst nám anebo со bajku docela zavrci,
anebo pfipustiti dluzno, ze tito jeho tak jmeuovani Sigynnové
byli prvotni obyvatelé Uber s oboji strany Dunaje. Jiného
prázného mista nikde pro në není , z nëhozby sídla jejich az
dosousedstvi italskych Venetüv byla vztahovati se mohla, nebo
v pûlnoënicb. Alpách sedëli nad Venety Rhaetové. 1И) Sigynnové
jsou vëtev Slovanûv, uzivající svycb chlupatych psüv к zapfáhnuti, nepochybnë jenom v zimë. u4) Domnëlé jejich medské
pojiti snad vice pravdy v sobé zavírá, nezli Herodot domysliti
se mohl; nám zajisté podnea blízké- pribuzenství mezi perskym a nëmeckym i slovanskym jazykem známo jest. Ne
bez podobnosti za pravé pfijiti se musi, íe v ené prastaré
dobë poradí slovanskych národüv z nejzadnëjsich krajin Polska
dolû na poledne ай к Venetûm v Itaiii se táhlo. Jediné tím
zpûsobem Ize pochopiti, kterak tito Venetové v^nosné kupec112) Herodot. 1. V. c. 9. Co potom následuje: Siyvvvaq — ôùçata pozdejäi jest pFfpisek. —■ Jméno Sigynnûv poji Ritter — Asien Bd. II S.
660 — se jménem bindostanskyeh ôinganûv, nazyvajlcfch sebe Sinti, nejdrevnijäich pry sbératelúv zlatych zrnek v poífcf dolejsího Indn. Co do
národnosti Sigynnûv, podané od Herodota známky к urèeiii ji ovsem sotné
postacujf.
113) Ukert se dorayglí, 2e Sigynni vyplüovali piostranství nad Istrem,
poena od italskych Venetûv az к Neuriim a Agathyrsum. A. Geogr. IV. 18.
'") A vsak Herodot vyslovnë mluvi o konich neobycejnè raalé poetavy
a chlupatycb, jacii sknteïnë zde onde az podnes se nalezaji, a nenf naakrze
potrebno na psy mysliti. Procez Katancic mnèl — Comment, in Plin.
Pannon. p. 87 — ze Mannert zde jen zertem z koni psy udilal ; já mním,
ïe se lëpe znal na klassiky, nezli na konë.
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tví s jantarem tak dlouho sami sobë osobiti mohli, zef Ëekové nejinak mnëli, nez zeby u nich na ïece Eridanu byla
pravá vlast jantaru. Pïibuzni a jedaorodci jejich dostacovali jim z velikého vzdáli toto tak ñdké a vzácné zbozí, posilajíce jim pricinou píevázení po suché zemi jenom veliké
kusy. Obchod tento po suché zemi jeëtë i v pezdëjsich casich, kdyz spojení slovansk^ch narodûv jiz dávno pïetrzeno
bylo, dlouho se zachoval, a podobné jest, ze i onen fimsky
rytiï, kteryz za eis. Nerona od Dunaje к Baltiku se vypravil,
prikladem dïevnich Venetûv к této své cestë ponuknut byl.
Povëst ta о Sigynnech jistotnë od Venetûv Herodotovi se dostala.
Nikoli od ocitych svëdkûv, nybrz z doslechu nabylf on temné
známosti o tomto národu; kupecky jeho obchod jemu zûstal
tajemstvím. Z doslechu tedy donesena к nëmu tato zpráva,
nejináce nezli ta, ze feka Alpis u Ombrikûv se prystí a do
Istru vpadá. A vsak od Venetûv musela ona pocházeti; nebo u Thrakûv niceho o téch stranách doptati se nemohl: jiného pramene pro ni naprosto nezbyvá. Mimo to z návéSti
tobo jediné tolik se dovëdël, ze neznámy ten národ az blizko
к Venetûm dosahoval: o ostatních jeho hranicech nizádné
nemël vëdomosti. Nepochybnë pïitazenim Celtûv prvotnf
onen národ odtud vypuzen byl. Zpátky-li píes Dunaj na pülnoc? cili к západu do hor Rhaetûv?" ll5) Az potud ctihodny Mannert, jemuz vsenárodni nase podáni zachované u
Nestora, Kadlubka, Boguchvala a Dalimila, o píebyváni Slovanûv na Dunaji i bliz moïe a o vypuzeni jich odtud od Celtûv
docela neznámé bylo. К témuz resultátu, ackoli cestou docela jinou, dostal se i mezi naéinci dûmyslny^ skoumatel starozitnosti slovanskycb, Polák Surowiecki. V^povéd jeho, jakozto na vsestranném, bedlivém a stfizlivém skoumání zalozená, zde zvlá§tniho uváíení zasluhuje. I on pokládá krajiny podunajské za pravlast Slovanûv, a Venedy nejen
adriatické, nybrz i armorické, za odvëtvi tohoto prastarého a druhdy velikého kmene v Evropë, a Mm jediné od
nás se lisi, ze zacházeje mysli mnohem dále do nevystihlého
1,s) Mannerl'* Germanien S. 499—501.
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Sera minulosti, vSeeky severni Slovany, ackoli jiz v 6tém vëku
pf. Kr. a dfive za Tatrami osedlé za vystëhovance z této jejich
pravlasti drzi. n6) Slova jeho, na kterychz své zhloubánitohoto pîedmëtu konci, zde stûjte. „Pomnime-li, pfi tak patrnych
sledech pfíbnzenství tëchto narodûv, ze Veneti adriatiëti nebyli
ani Thrakové, ani Celtové, ani Germanové, ani Skythové,
ani Epiroti, ani vlastni Italové, smële mûzeme zavirati, ze
byli tiz Venedi, со baltiëti a jini, ze pfi jednakém jménu
vsickni jednoho byli rodu, a ze veliká jich ëàstka, odtrzená
pfemocí od ostatku, hluboko na pûlnoc byla zapuzena Toto
zapuzení nelze zapirati: nebof jakoz Venetové adriaticti a
armorictí 1X4) zili u prostfed nârodûv celtickych, tak i u
baltickych dochovaly se nepochybné sledy téhoí jejich nëkdejsího sousedëni s Celty. Jejich jazyk i nábozenství mëli
vzdy mnohé patrné zûstatky, poâlé ze vplyvu jazyka a ná
bozenství lidi polednich, a ménë pûlnocnich, tíebas oni mezi
tëmito jiz nejménë let tisíc obyvali." ,1S) Vytlaceni Síovanüv
z krajin polednich do pülnocnich klade Surowiecki, jakz vidime, do ëasûv pfedhistorickych, nemaje zádného o národnim
nasem podáni tuseni, anebo jeho sobé dokonce nevsimaje.
My této strany jeho resultátúv pfi své váíe necháváme, jisti
jsouce, ze jakoz prvotní osazeni Slovanû v krajinách zatatranskych do píedhistorické doby sahá, tak vypuzení jejich
z krajin podunajskych nemohlo dfive, nezli v dobë posouváni
se Celtûv od Gallie píes dneSni Uhry ай к oustí Dnëstra, t.
v 4tém stol. pï. Kr., se zbëhnouti. — Tolik о torn к naSí
shisné ohradë. Àëkoli рак dobfe víme, ze vëtâina hlasûv
sama v sobë jeité pravdy nepojisfuje, ano vsickni na omylu
zalozeni byti mohou, vsak nicméné píedce tato ted! vylozená
srovnalost dvou ncen^ch, od sebe veskrze neodvislych skou,le) Surowiecki Sledz. pocz. narod. stow. 178—133. Srov. Abk. d. Slav.
S. 47-49.
nr) Surowiecki jmenuje zde i Venety belgické, ji<hz nebylo, an Strabo
jen nedorozHmènim armorické tak jmenoval, jakz jií nahoïe dotceno.
ш) Surowiecki — str. 183 — toho potvrzuje srovnánim slovanskych
slov s latinskymi, ïeckymi a celtickymi; pH cerní vsak v?.dy pamatovati
sluii, jednak íe mnohá z nich pribuznosti jazyküv kraenové pfipsána byti
mohou, jednak Ш, ze Slované i pozdëji v okoli Tater s Celty spolu píebyvali, a tudy vzájemná amina sbv mezi nimi mfsto mlti mohla.
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raatelûv starozitnosti s nasi vypovëdi o Slovanecli podunajskych
aspoii к dokázání tobo bude prospesná a posluzitelná, ze tentó
nás résultât není poubym domyslem, poslym leda z pfepiatého
vlastenectvi, nybrz zef on svüj pûvod a základ má v podstatë vëci , v historickych svëdectvich starobylosti , kteráz
mysl nestranného skoumatele bezdëky к jednomu a témuz
cili vedou a nastrojují.

CLÁSIEK Ш.
PREHLED KMENÚV S VINDY GILI SLOVANY
MEZUJÍCÍCH.
§. 12. Pfístup.
К dokonalejsímu upevnení prednesenych nahore resultátúv
o prvotních sídlech Slovanû v Evropë, jakoz i к lepsimu vysvetlení starozitnosti prakmene toboto со do dëjin, stebování,
mravû, obyeejûv, promën jazyka atd., potfebi jest skaumavym okem pïehlédnouti a osvëdomiti sobë hlavni dëjiny ostatnich staroevropejskych kmenüv, se Slovany budto jen vnë
sousedivêich, bud'to u prostred nicb a ïikaje v pravlasti jejich
se osadivsícli. Teprva kdyz urcitym vykázánim mist a sidel
jednoho kazdého kmene, se Slovany v oné dobë se stykajíciho, ouplnë provedeno bude, ze skutecnë onino jinojazycni
kmenové ve vymëfené dobë krajin a zemí od nás za pravlast
Slovanûv uznanych nikde tak nezaujimali a lidem svym nevyplnovali, aby v nich pro Slovany zádného mista nezbyvalo,
odpor s této strany mozny a jiz mnohokráte vlozeny docela
se odstrani a zamezi. Ale i v jiném jestë obledu dëjiny
tëchto cizieh národüv na starozitnosti slovanské mnoho svëtla
vylérají, zvlàstë proto, ze nám drerni historie mnohem vice
pamëti zachovala o bojovnych a loupezivych národech, jakoviz byli Celtové; Sarmati a Germané, nezli o pokojnych a
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rolnickych, jakovíz byli Slované, tak ze jediné za pomoci
historickych zpráv о dëjich onëchno muohych sic jinak nevystihlych vëci о pïibëzich a promënâch tëchto dovtipiti se
mûzeme. Mimo to, jak jiz dotceno, mravy, obyceje, nábozenství, vzdëlanost, obecny ïàd, jazyk atd-, Slovanûv s jedaé а
ostatnich kmenûv s druhé strany v tak ouzkém jsou spojeni,
a tak mnoho v tomto ohleda jiz v oné nejdàvnëjsi dobë od
jednëch ke druhym piecházelo, ze bez osvëdomëni si dëjin
onëch cizicb kmenûv nelze ouplué známosti o starozitnostech
tohoto domáciho nabyti. Za tou pñcinou podávámé zde strucny
prehled jinorodycb, se Staroslovany v dotcené dobë obcovavsich kmenûv a národúv, zvláste со do obydli a dëjin jejich,
pfestávajíce na sestavení resultátúv, podanych od nejcelnejsíeh
skoumatelñv naseho vëku, od rozsudné рак kritiky za pravé
prijatych, a vystríhajíce se pri torn, pokudz mozné, vseho
podrobného hloubání a tíibeni pïedmëtûv této trídy, jakozto
vëci к nasemu cili nenálezité. Váecky národy, kteríz v oné
díevní dobë, t. od 5bo stol. pf. Kr. az do 5ho stol. po Kr.,
se Staroslovany bud* sousedili, bud' vlastí spolecnë se podëlovali, z ohledu pojití a jazyka jejich na sedmero kmenûv rozdëliti lze, totizto na skytbicky, cudsky cili finsky, sarmatsky,
celticky, nëmecky, litevsky a thracky. Pi-vni dva prinálezeji
ku plemenu severskému, a sice Skytbové к celedi jeho rnongolské, Cudové рак к celedi uralské; ostatní vsickni pfislouchají ku plemenu indoevropejskému, a sice Sarmati ku polovici jeho asiatské, celedi areitské, Celtové, Nëmci, Litvané a
Thrakové рак ku polovici evropejské, celedím rozlicnym, jakz
jiz nahofe (§. 5.) vylozeno jest a téz doleji se shledá. Proceí
i zde v tom porádku o nich na krátce jednáno budiz.
A.

Plémë severské.

I. Celed' mongolská.
1. Kmen skythicky.
II. Celed1 uralská. ,
1. Kmen západocudsky cili finsky.
2. Kmen yyehodoeitdsky cili vlastnë uralsky : Spali, Skaraari, Hunové, Sabiri.
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Pfehled cizi'ch hmenûv.

Plémë indoevropejské.

I ÖelecF areitská.
1. Kmen sarmatsky.
II. CelecF celtonëmeckâ.
1. Kmen celticky.
2. Kmen nëmecky. '
III. CelecF vindickä.
1. Kmen litevsky.
IV. CelecT thracká.
1. Kmen thracky.

§. 13.

Národy kmene skythického.

O Skythech, národu nëkdy v Asii a potom v Evropë na
cerném mori mezi Donem a Dnëprem mohutném a proslulém.
tak mnoho ode dëjepiscûv novëjsich tri století hloubáno, tri
beño a psáno jest, йе chtëjicimu v krátkosti podati vyspëlé
ovoce tëchto takovych usilnych a mnoholicnych praci pocíná
teskno byti, pro strach, aby jako Tántalovi a Danaidám pfi
nejvëtâi hojnosti nebylo mu nouzi trpëti a naprázno z hodûv
odejiti. Так zajisté rozdilnâ jsou ucenych muzû o národu
tomto zdání, ze neni snad dvé spisüv, v nichiby obledem jeho
stejné se píedkládaly resultáty. J) V takovychto okolnostech

') Prehled starsi literatnry о Skythech viz v Buhle Liter, der russi
schen Geschichte str. 153—163. Hlavuéjsí spisy sera nálezejici jsou: Th.
S. Bayeri De orig. et priscis sedib. Scytharum in Ej. Opuse, ad hist. ant.
Hal. 1770. 8°. — Eichhorn Hist. ant. e Gr. I. p. 4 5 88. — F W. Beer's
Erläut. d. v. Herod, und Plin. gegeb Beschreib, des alten Skythiens in den
Zus. zu allg. W. H HI. 11. ff — D'Anville Exam crit d'Hérodote sur ce,
qu' il rapporte de la iscythie, v Mein, de l'Acad. d. Inscr. XXX., 573 ss.
— De Guignes Mém., dans lequel on entreprend de fixer la situation, de
quelques peuples Scythes, tamïe 539 an. — J. Pinkerton Dissert, on the
origin and progress of the Scythians or Goths (sic). Loud 1737. 8°. —
Mannert's Der Norden d. Erde 1820. 8°. S. 100 ff — Remiel's Geogr. Sy
stem des Horod. cap. 4. ff. S. 403 ff iuBredow's Unters üb d alte Gech.
Th. П. nnd Cap. 10. S. 469 ff. — Heeren's Ideen I. 879 ff. — Malte-Brun
Abriss d. Geogr I. S. 66 ff. — Lelewel Opis Skythii Herodota v Téh.
Pisma pomniejsze geogr. histor. Warsz. 1814. 8° — Suroiviecki SIedz. poez.
nar. slow. str. 107—123. — NejlepSi, со do Skythûv (nikoli со do Sarmatûv) jest pojednául В. G. Niehuhra Untersuch üb d. Gesch. d Skyth., Geten
und Sarmaten v Téh. Kl. histor. Schriften. Bonn 1828 8°. Bd. I. S. 352—398.
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kvapné odvázeni casto vice platí, nezli pfebíravé okorováaí
a bahnëni mysli, jimí se snadno cbuf nakvasuje a sily oblomuji. Procez i my zde neváháme se, s pominutím vsech
tëch V novëjâich casích nakupenych hromad knih a spisûv о
Skythech a Skythii, za prûvodnictvim vyborného Niebtihra,
odváznym krokem probrati se az к samym cistym pranienûm,
ke svëdectvim souvëkych spisovatelûv , Herodota a Hippokratesa, abychom se od nich zpravili, kdo a kde byli vlastni,
pûvodnï Skythové? Herodot navstivil osobnë osady fecké na
ëerném mori, jmenovitë Olbii (ackoli dale na pûlnocni vychod
neproniknul), poznal Skythy a mluvil s domovním správcem
jejich krále Ariapitha 2), zoumyslnë sbiraje vërné zprávy jak
o nich tak i o jinych prísedícich národech. Svëdectvi takovéhoto muze, tfebas jednoho, vice plati iiezli hlasové pozdëjâich ïeckych a ïimskych pisâlkûv, tfebas ,jich bylo tisic, kteîi
Skythûv nikdy nevidéli, nybrz jen z doslecbn ledacos o nich
bájili. Herodot znal národ Skythûv z vlastni zkusenosti;
pozdëjsi fiekové a Ëimané, zvlàstë od 2ho az do 6ho stol.,
znali jen jméno Skythûv, a sedice doma v Ëecku a v Italii,
«ázvisko to, po vyhynutí vlastnich Skythûv, die libosti hned
tomu, hned onomu jim odjinud neznámému pûlnocnimu národu pïilépali. Jejich neumëlosti v prodleném case ze jména
Skythûv, rovnë jako ze jména Sarmatûv a Celtûv, povstalo
pravë zmëteni bábelské.
2. Skythové koèovni, královsti, rolnioi a oràëi.
Herodot, popisuje krajiny okolo Olbie, i o sídlech tehdejsich Skythûv zevrubnë jedná a je dosti urcitë vyznaëuje,
fidë se pïi tom oustnimi zprávami Olbiopolitûv a jinych feckych osadnikûv. Olbiopolité bez pochyby znali dobfe kra
jiny na Dnëpru, Buhu a Dnëstru, po kterychzto íekách к nim
— S tim porovnati sluäi Л. BSckh Corpus inscript Graecar. Vol. П. Faso.
I. Berol. 1832. Fol. (Pars XI. Inscriptions Sarmatiae. p. 80—117.) —
Nani chodné jest : К. Balling's Gesch. d. Skythen. Berl. 1833. 8°.
2) Herodot I. IV. с. 76. — O Exampaeu na ïece Hypanis vypravnje
Herodot со ocity svëdek. 1. IV. c. 52. 81. — O záslnhách Herodotovych
v historictvi nejsoudnëji jedná Dahlmann Forschungen Bd. II. S. 1—236.
Safaíík, SIov. Starozitnosti. I.
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ze vnitïni zemë kupecké zboêi к trhu se dováíelo, tïebas
jim dalsí krajiny západní a pûlnocni i neznámy byly. Podobnëz na vychod, nepochybnë az ke hlavni ordë na Donu,
ba snad ai do zlatonosného kraje ve dnesnim Orenbursku cestovali, ackoli snad s tamnëjsim národem obyëejnëji
Bospoïané kupëili. Podlé Herodota rise Sbythûv toho ëasu
vztahovala se près krajiny na cerném moïi lezici ode
vtoku Donu az ke vtoku Dnëstru, na pûlnoc рак ai к ïece
Psolu, a odtud az ku pramenûm Bohu a Dnëstru. Národové
V tomto prostranstvi obyvajici byli dvojiho plemene: vlastnë
tak ïeceni Skythové, a Skytbové rolnici cili oràëi. Vlastnë
tak feceni Skythové zdrzovali se mezi Donem a Dnëprem,
V rovinách cemému mofi pïilezicich, poddëleni jsouce na dvë
hlavni ordy cili tfidy, je2 Herodot jmeny koëovnikûv a královsk^ch Skythû vyznacuje. Kocovni Skythové (vop.aSsç
2xifàat) potloukali se v té èastce nogaisko-taurické stepi,
která mezi dolejsim Dnëprem a poloostrovem Taurickym se
rozprostirá, provodíce áivot opravdov^ch nomadûv (koëovni
kûv) a rolnictvim se naprosto neobirajice. 3) Krâlovêti Sky
thové (ßaciX-^wi Sxiföou) ëili zlatá orda, povaáujici jiné Skyr
thy za podlejsi a jakoby své poddané, stanovali od koëovnich
dále na vychod, v pustinách mezi Doncem a Donem aï
к azovské zátoce a samému poloostrovu Taurickému. *) Na
severa nelze sice konciny jejich vlasti zevrub udati; a vsak
se zdá, íe dále píes pramen Donee nezasahovala. 5) Mezi
Doncem a Donem byla stolice skythickych krâlûv, proëeè i
tato zemë jejich slula sídlo královské (та xaXeo'pieva ßa.oCkr[i<x),
hrobky (mohyly) рак krâlûv nalezaly se ve stranë jmenované
Gerrhus (rs'^poç), na rozhrani Skythûv kocovnikûv a rolnikiiv
t. podlé vyskoumání Potockého 6) nize posledniho Dnëprovského prahu (vodospádu), kdez ony i podnes jcStë se spatfuji.
3) Herodot. 1 IV. 19. 56.
4) Herodot. 1. IV. 20.
5) Skythické kurhany, pravi Koppen, vnë mezi
nikde se nenalezaji. Takovéto kurhany nejsevernèji
mèsta Obojann (v Kurském na Psolu nevelmi daleko
coz s mezemi Skythûv rolniekych od nás vytcenymi
Kiippen Kunst п. Alt. p. 5.
•) РЫосЫ Archeol. Atlas. 8. P. 1823. fol. 2.

Herodotické Skythie
objevil Köppen bilí
od pramenù Donce),
(pozn. 7.) souhlasf.
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Podlé toho dneäni veliká nogaisko-taurická step, vztahujicl
se ode dolejsího Donu az к dolejsimu Dnëpru, pies azovské
a cernomofské nábíezí, byla sidlem tëchto vlastnë tak jmenovanych, pûvodnich éili opravdovych Skythûv. Nevlastnë
tak reëeni Skythové, éili Skythové rolníci a oráéi, obyvali
hloubëji V zenii na sever od ouëch, v podkraji Dnëpra az
ku pramenûm Bohu i Dnëstru a nad to dále. Herodot
je na rozdilnych mistech dvojim vyznacuje jménem, t. Sky
thové rolníci, a Skythové oráéi. Skythové rolníci (2xú^at
ysopYoi) podlé nëho obyvali severozâpadnë ode Skythûv
kocovnich, poëna u vtoku ïicky Pantikapes cili dnesnich
Konskych vod vedlé Dnëpra nahoru zsiri 3 a zdyli 10 dni
cesty. Podlé tohoto vymëïeni domysleti se- Ize, ze sidla
jejich vztahovala se na pûlnoc asi ke dnesni ïece Psolu. ')
Pribuzni jim Skythové oráéi (2xúírai àpoT-»)psç) zaujimali
proetranstvi krajin vnitrnich ode dolejäiho Dnëpru az ku
pramenûm Bohu a Dnëstru. s) Lidé tito, obírajicí se rolnictvím a vyvozovánim obilí v takové hojnosti, ze v nëm s pïisedicími národy znamenity obchod vedli, byli nepochybné
jiného, neskythického, die vsi podobnosti slovanského kmene.
Aspoù sidla jejich urcitë do zemi od nás podlé hoïejsfch
clânkûv za pravlast Staroslovanûv uznanych padají. К vife
podobné jest, ze vlastni Skythové, podmanivse je sobé a ve
eluzebnost uvedse, mezi nimi jen со àlechta a páni se zdrzo') Berod. 1. IV с. 18. 53. Co do tohoto puoktu veliká mezi vykladaôi
panuje rûznost. Mannert — Nord. d. Erd. 123 — mini tu obracl na d^lku
ode vtoku Dnëpru aï ku prahùm jeho, ale dozajiaia mylné, jakz kaídy nahHdne, kdo pozorné Herodota éte. Tentoí zajisté Skythy rolniky vyslovnó
na pûlnoc ode Skythûv Nomadûv a ïeky Pantikapes (Konské vody) misti,
na jejichz rozhrani, ve stranè Gerrhus, mohyly akythickych králüv se nacházely. Mimo to doleji na poledni step jest, v nii nikdy nebylo rolnictvi.
Reichard — Hertha Bd. XI. Hit. I.S.3 ff — vesmès 21 dnû cesty pocitá,
rozumëje, ze Herodot v rozdilném ohledu a rozmëru v кар. 53 o jiné miïe
(11 dnû), o jiné zase v кар. 18. (10 dna) mluvi, jeï obë do hromady scisti diuzno. Podlé toho on sidla tëchto rolnlkû v podkrajl Dnëpru od Smolenska ai. kn prahùm reky, v guberniách Mohylevské, ôernihovské, Kyjevské, Poltavské, Chersonské a Jekaterinoslavské vykazuje. — Vyklad náS
prûvodnëjëi nám byti se vidi. Na severozápadu, ai do Smolenska, ovëem
dobïe oráéi a rolníci bydleti mohli : aie Herodot mluvi vlaetnë jen o poddanych Skythûv.
8) Herodot. 1. IV. c. 17.
20*
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Skoda áe nám Herodot vlastniho a domáclho jejich

jména nezachoval. Kekové olbiopolitaustí jmenovali je Boristheneity (Bopua^svet-cai), coz nám novym dûkazem jest slovanskosti tëchto lidi, nebo jméno reky Borysthenes (t. Berestína, srov. §. 22. ë. 3.) pokládáme za cistoslovanské. Jizní
oddil tëchto Skythûv orácúv, rozhostëny okolo stfedniho Bo
nn, sloul Alazoni CAXaÇoveî). Na primorí samém nalézala se
mësta ïeckymi osadníky zalidnënà, a okolo nich recti mesticové,
jmenovani Kallipidae (KaXXutiôai). 10) V Budzaku ëili ve dnesni
Bessarabii nebylo áádnych Skythûv, tïebas jim snad i tamnëjâi
národ (geticko-thrackého kmene?) poplatny byl.
3. Nejstaréi o Skytech zprávy.
O pojiü Skythûv s jistotou vi se, ze se z Asie do Evropy pristëhovali. Ëekové pouticti o nich vypravovali; ze pry
puzeni jsouce od Massagetûv, près Araxes11) na Cimmeriany
uderili 12j ; a sám Herodot za pravé uznal, ze z horejáí Asie
do Evropy vtrhli. Podlé toho zdá se, ze nám Aristeas [kv. ok.
540 pï. Kr.j, kteryz bez pochyby i sám u Rekûv cernomofskych byl, nejpravdivëjsi zprávu о jejich dfevnich sidlech
zachoval, pravë, ze z pûlnocniho vychodu, z duesniho Oreuburska, jeden národ druhy dále ku predu pudil, Arimaspové
Issedony, Issedonové Skythy, tito Cimmeriany. ,3) Casu je
jich pfijiti do Evropy nelze dokonále urciti. Kekové teprva

") Niebuhr. Unters, üb. d. Skyth. v Téh. Kl. hist. Sehr. I. S. 360. Ritter
Vorhalle str. 316 slcl. Boechh Corp. inscr. Graec. Vol. II. F. I. p. 110.
Váiekni tito zpytatelé za národ ode Skythûv rozdflny je vtznávají, абкоН о
kmenové jeho pfibuznosti nestejnè smyslejí.
10) Herodot. 1. IV. c. 17. Mixhelleni (Mi¡é¡.Kr¡ve$ slovou na cestném
pamëtniku Protoge lesovê.
"J Die nèkterych Volha, die jinych Oxus : slovo Araxes pfivodnè pry
kazdou velikou ïeUu vyznamenávalo.
12) Herodot. 1 IV. с. 11. Srov. Diodor. И. 43 a j
13) Herodot 1. IV. с. 13. — Vedlejsím dükazem stéhování Skythûv
branou uralskou z Asie do Evropy jsou i ostatky jejich u podnozi Uralu
osedlé, о nichz Herodot IV. 22., neinénë polozeni a smèr hrobek, povâechnë
za skjthické uznauyeh. Hrobky tyto, od sarmatskych hrobek a vlastnè tak
recenych raohyl rozdílnó. táhnou se ze Sibirie po riiznu píes gub. Penzenskou a Saratovskou к fekám Manyci, Kume, Donoi a Dnëpru. Zwick
v Dorpat. Jahrb. d Lit. 1835. str. 284.
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pozdëji na cerném mori se osadili ; Istrus po pádu assyrské
Ше [ок. 610 pf. Kr.], Odessus za Astyagesa [ок. 558] atd.
byl zalozen ]4) : nemohli tedy nie jistého o pïistëhovâni Skythûv se dovëdëti, a proto mezi vyhnáním Cimmerianûv od
tëchto a jejich vpádem do Medie со do casu íádného rozdilu
nedëlali. Ve versi od Eratosthena [196 pi. Kr.] Hesiodovi
[ok. 900 pf. Kr.] pfipsaném : AKrioroxç Aiyuàç т r¡hí SxiÂaç
txmûAoVycùç 15), pfipomlnaji se ponejprvé konëdojci Skythové
mezi jinymi po konëinâch zemë obyvajicimi národy. Od té
doby Ëekové pokládali Skythy za národ nejsevernëjsi. Zdaliz Skythové Homerovi známi byli, o tom jiz stafí Ëekové
nejednostejnë sm^sleli. 16) Pindar ale a Aeschylus je ve
sv^ch básnich ze jména uvozují. 17) Novëjsi zpytatelé pfibytí Skythûv do Evropy obyëejnë kladou mezi 700—650 pf.
Kr., coz ovsem velmi nejisto jest. Herodot vypravuje, ze
Cimmeriané, vypuzeni byvse ode Skythûv, po bfehu ëerného
mofe do Kolchidy, odtud pfes feku Halys do Malé Asie se
pfenesli. A väak Niebuhr 18) a j. se domyslejí, ze Herodot byl
na omylu, zaveden jsa ostatky cimmerickych mëst a hradûv
na Bosporu, a jejich pozdëjàiim sidly v Sinopë, a ze to tazent slo na západ pfes Dunaj a Thracii. Cehoz dükfzem
ze jsou hroby cimmerianskych králúv, padlj^ch v poslední
bitvë se Skythy, nalezajíci se die Herodota na fece Tyras. l0)
Cimmeriané tito byli tolikéz konëdojci a kocovníci, a vozové
ti, s kterymiz u Kaystrft lezeli 20), byli nepochybnë jejich
obydli v pustinách. Nëktefi z novëjsich, jako Mannert, je
velmi nedûvodnë za jednokmenné s Cimbry a za pfedky

») Niebuhr Ш. hist. Sehr. I. S. 365. A vSak Olbia ptf jiï okolo 655
pï. Kr. od Miletèanûv zalozena éili die jinj'ch novë vystavëna byla. Koppen
Nachr. v. ein. Alterth. Wien 1823. 8°. S. 6.
,5) Podlé opravy Niebuhrovy v Kl. hist. Sehr. I. p. 365. Süabo 1. VII.
p. 300. 301. 302. Ukert's A. Geogr. IV. 6.
'«) Ukert 1. c.
") Sehol. Arisloph. Av. v. 925. Fragm. ed. Heyne p. 126. Slrabo
1. УП p. 301.
,s) Niebuhr Ю. hist. Sehr. I. 366—367.
'») Herodot. 1. IV. c. 11.
m) Callimach. H in Dian. v. 257. Niebuhr KL hist. Sehr. I. 367.
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Germanûv vyhlásíli, jesto naopak i oni, jako Skythové, vsim
právem к velikému severskému plemenu pficteni byti mohou 21).
Zdá se, 2e v Iliadë Homerovë slovem Glaktophagi (ГХахтоçayoi, mlékojedci) tito Cimmeriané se mini. Stëhovâni Ciramerianûv do Asie zavdalo nepochybnë príéiuu nëkterym národûm thrackym, aby z Evropy do Asie pïesli, jmenovitë
Mysûm, Bithynûm, Trerûm atd. Hömer jeétë zádnych Mysûv
v Asii nezná. — Dûlezité jest, со nám ctihodny otee historictví o jménu Skythûv poznamenal. Skythové pry jmenovali sebe Skoloty (2xoXótoi), a jediné od prísedicich Ëekùv na
Pontu nazyvani byli Skythové (2xu'îrai). 22) Persané naproti
tomu jmenovali je Saky (2áxoi). 23) Z jednotlivycb skythyckych nàrodûv Herodot vyslovnë pfipominá jen Katyary,
Traspiy, Paralaty a Auchaty. a4)
4. Válceni Skythilv s Asiaty.
Herodot dva zvlástní dëje z historie Skythûv pripomínár
jejich vpád do Medie a podmanëni Asie az do Aegypta, pak
Dariovo tazení proti nim. 25) Zprávu jeho o vpádu jejich do
poledni Asie26) potvrzují váeobecné podáni v Asii, jména
nëkterych mëst, np. Skythopolis v Syrii, a svëdectvi pozdëjéich spisovatelûv, aëkoli v nëkterych nepodstatnych okolnostech
od Herodota se vzdalujících. Podlé tëchto zpráv král sky-

2I) Niebuhr. I. 367—368. Boeclch Corp. inscr. Graec. Vol. IL Fase. I.
p. 85.
"} Herod. I. IV. c. 6. Skoloti pry sluli po králi svém, jejz Justinus —
II. 4. — jmennje Scolopitus ; coz ale spiäe naopak podobné jest, an sluvko
Scolopitns podlé slozeni evého Skythûv pána vyznaraenává. Srov. с. 7.
») Berod L VII с. 64. Srov. P/in. H N. 1. VI. с. 17. §. 50. Ultra
sunt Scytharum popnli. Persae illos Sacas in universnm appellavere a
próxima gente, antiqui Aramaeos. Öcythae ipsi Persas Chorearos, et Cauca som montera Groucasnm, hoc est niv« candidntn. Sakové ve «irevni historfl
dosti zhueta píipomfnají se ve dnesnim Malo Bncharskn anebo vlastnèji v 6inekém Turkestanu. O nich srov. Beck's Welt- und. Völkergesch. I. 655.
") Berod. 1. IV. с. 6.
25) Ménè dûleïita ohledem naäeho eile jest zpráva jeho о tïetfm dëji,
t. neprospëimém utedeni se pfed bnfici a bratrem sv^m skythického kràle
Skylesa к Sitalcesovi, králi Odrysûv, nedávno pïed zaéetim vojny Peloponeská [431J. Berod. 1. IV. с. 80.
2C) Herod. 1. IV. с. 11. I. 103.
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thicky Madyes, syn Protothyüv, prodrav se píes soutësky
kaukaskych hor do vnitfrd Asie, opanoval a vyhubil malou
Asii, poplenil a vydrancoval Syrii a Palaestinu az do Aegypta
a krále Medie i Phrygie sobë v poplatnost uvedJ. Stalo se
to podlé vypocítáni novëjàich ok. 633 pf. Kr., a panováni
Skythûv nad touto cástí Asie frvalo za 28 let. Naposledy
podrobeni Medové, nemohouce déle loupeznictvi a ukruteaství
Skythûv snááeti, zpûsobem národuv vychodnich, u nás leda
v Nëmcich (Gero 1. 939), v Sicilii a v Paíízi vidanym, jich
se zhostili, t. pozvavse pfediií z nich na hody, zbili je opojené, ostatek pakza Kaukas vyhnali. V cas svého prebyvání
v Medii pïijali Skythové mnohá slova medská, ackoli to i
sousedstvim a smiäenim jich se Sarmaty, národem medoperskym, dobfe vysvëtliti se mûze, jakz doleji ukázeme. O Dariovë tazeni proti Skythûm Herodot ponëkud bajeïnë vypravuje, cemuz se diviti nelze, povázime-li, zef on teprva asi
v sedesáti letech po tom tazeni oustní zprávy zbíral, kteréz
tu dobu jiz nebyly cisté a vërné. Podlé Ktesia, jemuz v tom
vlry odepïiti nelze 27), Skythové castymi vpády, jako potomnë
Gothové za casu rímskych císafüv, pûlnocni zábfezí Maloasie
hroznë hubili. Náméstek Kappadocie, z poveleni Dariova
uciniv outok na Skythy, mnozstvi jich zjimal a zajal, nacez
král skythicky rouhav^m psanim Daria к válce vybídnul.
Darius, chtëje pohany té odemstíti a svou éest vyvaditi, vypravil se píes Thracii a Dunaj do Skythie 1. 513 pf. Kr.,
ale nie zvláátnlho nedovedl. Jak daleko do Skythie proniknul, nelze urëiti. Herodot praví, zeby byl az za Don táhnul,
coz vsak naprosto není к vire podobné; pozdëjsl spisovatelé, np. Strabo a j. a8), mnëli, ze sotvy ke Dnéstru se dostal, coz zase priliá málo jest. Daremné oväem jest pravdy
v povësti bajecné, jakovouz и Herodota ëteme, podnes ousilnë se dohledávati. M)

")
*>)
u)
Hertha

Schlosses üebers. d. Gesch. d. alten Welt I. S. 26Ö. Änm. t.
Strabo VU. p 305.
Reichard v pojednáni : Dea Darius Feldzug im Lande der Skythen,
Bd. XI. Ufr. I,- S. 3—81, a na mappë Orb ant. Tab. ХШ Dariovo
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5. Pozdëjsi dije Sk) thñv.
V cas preb^vání Herodotova Da bïehu euxinském vsickni
Skythové. zdá se, záviseli od ordy královské mezi Doncem a
Donem. A vsak takové spolcení a sjednoceni rozlicnych
zástupúv pod správou jednoho vûdce u nàrodûv mongolského
kmene, jakz odjinud vime, nikdy trvanlivé neby>alo. Za
6asu Thukydida [424 pr. Kr.] rise Skythûv jiz byla rozpty-lena a rozkouskována Tudy bylo mozné osadám ïeck^m
pfi mnohych daïich a placeni hojné danë pod ochranou ûdëlnych (cástecn^ch) skythickych chanûv dlouho se v jakési
neodvislosti udrzeti, a v domácí sprâvë svymi vlastními zá~
копу se ïiditi. A vsak nedlouho potom od západu nové,
neocekávané nebezpeci Skythñm zahrozilo, a jejich konecného
pádu pfispisilo. Celtové, prodravse se mezi 350—336 pf. Kr.
do Illyrikum, Moesie a Thracie, a páchavse ve .mnoholetych
válkácb neslychané ukrutenstvi v tëehto zemich, stali se prícinou vystéhování nejen národúv slovanskych z Podunaji za
Tatry, ale i TribaMv do Moesie a Getûv do Dacie. O promënâch, které die podobnosti z rozmnození se Slovanûv za
Tatrami ve sprâvë a vlàdë Skythûv posly, dfevní historie
mlcí; o vysutí se váak Getûv na Skythy, jakozto o vëci
bliiëi a dostupné, recti spisovatelé vice vypravovati umëji.
V Dacii jii i pfed tím oby>ali národy getické, na dile, jak
se zdá, aspoíi v podkrají Prutu, Skythûm poplatné. Po pfita-

tazení takto vyznaéuje: Ode dolejsiho Dnëpru к ou3ti Donu, odtud poHcím
Donu a Volhy &i к ohbi Volhy u vtoku Samary, odtud severem pfes
ohbi Оку u Kasimova (kde2 Castella Darii mistí !) ai к jezeru Ilmeaskému,
odtud jihozápadné pïee podkrají Vilny a Pinska к hofejsimu Bohu u Pikova a dolü к oustí Dnéstru i Dunaje. Takovéto válecné tazení. ve dvou
mèsicicb nëktery olmivy básník ve svém románu ovsem dobre vykonati
mohl, uikoli vsak persky král s 700,000 vojska. — Drobet stoudnèji vymeïuje obvod tazení toho Klaproih v Tableaux histor. de l'Asie p. 24—25 a
na mappè с. 2., totig asi takto : Ode Dnèpru aï témëf к oustí Donu, od
tud asi u vtoku Chopera près Don к Volze u Saratova, odtud zpátky pfes
Don u Voroneze, odtud vedlé Cernihova, a dále pïes Dnèpr a Pripet vyS
jejich stoku, odtud az к Tatrám u Kamence a Chotimu a dále dolû к Istru.
Co Eichwald v Dorpat. Jahrb d. Lit. 1834. str. 3—16 o tazení Dariovë do
okolí Pinského vykládá, pouhé jsou az nad to nedûvodné domysly. — Nejsoudnèji о pfedmëtu tonito jedná Dahlmann Forschung. II. S. 159—164. —
Srov. i Niebuhr Kl. hist Sehr. I. 372.
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íenl jednokmencûv svych ?, Moesie, rozmnozivse a sesilivse
se, pocali na Skythy, tu dobu jiz na malé pluky rozdrobené
a kleslé, brannou rukou napadati. Okolo I. 340 pf. Kr. pfipominá se slaby, malatny králik skythicky Ateas. 30) Nëco
pozdëji, 1. 313, óteme o nepodlehlych Skythech, spolcenych
s Thraky, pomábajicích Istrianûm proti Lysimachovi. 31) Byly
to nepocbybnë ostatky drevnlch Skythûv Dnëprovskych, potloukajícieh se nëkde v pustinách dnesniho Budzaku cili
Bessarabie. Po dvadceti letech, r. 293 pf. Kr., Lysimachus
král macedonsky i s vojskem zajat byl mezi Istrem a Tyrasem, v pousti jmenované jiz getickou, nikoli vlcè skytbickou. 32) К vife podobné jest, ze tehdáz Getové dobre daleko na vychod panství své rozáifili, ackoli, zeby tak fecené
thracké království v pomofi Hylaey bylo vlastnë getické, dostateënë provedeno b^ti nemûze. 33) Takovym zpûsobem
nepïestala-li vláda západnich Skythûv mezi Dnëprem a Dnëstrem docela, byla aspoii nacitë ztenëena a umeniena. Okolo
r. 218—201 pojevili se v hofejëim podkraji Dnëstru a Bohu
Galatové cili Celtové, nepocbybnë pfibuzni celtickych Bastarnûv anebo s tëmito jeden a tyz národ, plenlce okolni krajiny
a ïeckym osadám na Euxinu neménë ne£li vychodnim Skytbûm zhoubou hrozice. Titoi vychodni Skythové jsou nepochybnë onino 2xú5~at., jmenovaní na cestném kameni Protogenovë ok. 218—201 pï. Kr., hrozivsi Olbii. Oni, a s nimi
spolu Thisamatae a Saudaratae, chtëli v pevnost olbickou jen
proto se uvázati, aby se v ni proti Galatûm ubránili ; z cehoz
patrné, jak ji£ tehdáá byli slabí. 34) Mezi tim v daláích stranách na pûlnoënim vychodu jeâtë porád trvalo panování Sky
thûv, kdezto jejich králik Agaras [325 pï. Kr ] se pïipominà,
к nëmuz bosporansk^ král Paerisades I., Satyr üv bratr (po30) Justimis IX. 2. Strabo VIT. p. 307.
3,J Diodor. XIX. 73.
32) Strabo VII. 305. 306.
33) Toho domnënf byl Niebuhr; proti tomu vüak éelf mnohá vyrazná
evèdectrt, o cemi viz Bneckh Corp. inscr. Graee. Vol. II. P. 1. p. 84., a
srov. § 16. c. 3. §. 20. 6. 3.
M| Olbisches Psephisma, h. v. Koppen. Wien 1823. 8°. Köhler Zwei
Aufschr. d Stadt Olbia S Pet. 1822. 8°. Boeckh Corp. inscr. graec. V. II.
F. 1. p. 117-125.
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dlé Niebuhra syn), byl utekl. 35) A vsak i je brzy potrela
pfevaha Sauromatûv éili Sarmatüv, pofád dál a dale pfes
Don do Evropy z Asie se tisknoucich. Öasu potfení Skythûv
od Sarmatüv zevrub urciti nelze. Herodot znal Sarmaty jestë
za Donem v Asii; Skylax ití) a Ephorus ale jiz na pravém
cili západnlm bïehu Donu. Z vojny synûv Paerisadesa I.
patrné jest, ze tu dobu, 1. 311 pf. Kr., sidla Getûv a Sar
matüv, Skythy na rüzno oddëlenych, jestë se spolu nestykala.37) Mezi 218—201 v okoli královskych Skythûv panoval
Saetapharnes, jakz se zdá, král Saïûv, jenz byli die váí podobnosti vëtev Sarmatüv, jemuz Olbiopolitstí dary a poplatky
odvozovali. 38) Tolikéz pozdéji, ok. r. 94 pí. Kr , nalezáme
Koxolany, národ sarmatky, mezi Dnëprem a Donem, pomahajicí Scilurovicûm, skythick^m krâlikûm, proti Mithridatovi VI.
Eupatorovi, králi Pontu. 39) Palakus a padesáte bratfi jeho,
synové Scilurovi, slovou sice jestë vzdy Skythové u Strabona,
ale snad jen omylem, nebo tehdáz i Taurové Skythy slouli.
Jen Agarové snad byli opravdoví Skythové, uméjici hadí
uátknouti léciti. 40) Okolo 1. GO-55 pf. Kr. poplenili Getové
Olbii a jiné feeké osady na Cernomofi; brzo potom vystoupili Sarmati v rovinách mezi Dnëprem a Dunajem. Oridius
[ok. 1 — 17 po Kr.], jsa ve vyhnanstvl v Tomlch (ve dnesním
Mankale na cerném mofi), neznal za Dunajem jin^ch národüv
lee Sarmaty Jazygy: Strabon, tfebas nëco pozdëjsi, ëerpaje
z pramenûv zastaralych, jeâtë pofád mlstí Tyregety na Dnëstru a Sarmaty Jazygy za Bohem (Hypanis), aékoli onino
tëmito jiz dávno odtamtud byli vypuzeni. Nejpozdëjëi hodnovërnou zprávu o Skytheeh v okolí dolejsího Dnëpru podal nám Dio Chrysostomns, svëdek oëity, rozdílu mezi Sky
thy a Sarmaty dobre povëdomy. V éae jeho pobytu v Olbii
35) Diodor. XX. 24
36) Hudson Geogr. gr, min. L" 30 Opravu étenl viz u Niebuhra KL
Mst. Sehr. I 382. Anobrí i nëco staräi od Skylaxa Auetor Hippocraticus
de aëre, aqua etc. (p. 291 Foe's.) jií je zde mfstí.
3I) Diodor. XX 22.
3e) Olbiek^ cestn^ pomnik u Köppena, Köhlera a Boeckha (str. Ц7—
125J. Srov. Boeclch str 84.
3C) Strabo 1. VII. C. 3.
") Appian. Mithrid. 88.
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[81—90 po Кг.] kocovali Skythové zároveñ se Sarmaty na
Cernomofi, nepokojlce osady fecké, a stálych sidel nikde nemajice, anobrzjedni druhé z tëch tucnych pastvin popofád vytloukajice. 41) Kvife podobnéjest, ze nedlonho potom tito ostatkové Skythûv od Sarmatûv díl vyhubeni, díl nazpët do Asie vypuzeni byli, anebo naposledy do Sarmatûv, jejichz mravy a
jazyk jiz dfíve na mnoze byli pfijali, eele se pfelili. Procez
pravdivá jest Pliniova vypovëd1: „Jméno Skythûv ji¿ doccla
pïeslo na Sarmaty a Germany, aniz kde jinde zastaraly ten
název se zachoval, kromë u tëch národúv, kteríz v nejzadnëjâich koncinách, jinym lidem témëf docela neznámí, obyvají." 4a) Národ vlastnich Skythûv sice v Evropë vyhynul,
aie jméno jeho teprva pozdèji stalo se oblibenym ïeckych a
iimskych spisovatelûv bfinkadlem, kteréz oni jednak z neumnëlosti, jednak z nedbanlivosti, jednak z prevráceného vkusu
a zle zaïité ucenosti, к nenabyté èkodë dfevni historie, té
mëf vsem cizím. známym i neznámym národúm, na severa
od lho az do 12ho stol. po Kr. vystupujicim, pfilépali. Ne
tak skoumavy^ a rozvázlivy Herodot! On, jakoz národ skythicky od jinych nâlezitë oddëlil, tak i vlasíni Skythii urcité
obmezil na vycbod fekou Tañáis cili Donem, a Melanchlaeny
Thyssagety, Issedony, Sarmaty a j z ni vyloucil. Potom, za
ëasûv Alexandra Velikého, chloubaví Ëekové vymyslili druhou
asiatickou Skythii. Stalo se to vlastnë omylem, proto ze vojíni Alexandrovi na svém tazeni pfisli na feku Jaxartes cili
Tañáis, nynéjéí Sihun 43), a tudy vûdcové jejich tim se chla-

«>) Dio Chrysost. Or. Boryeth. XXXVI. p. 76. 81. T. II. ed. Reisk.
Srov. Boeckh Vol. II. F. I. p. 83.
«) Plin. H. N. 1. IV. с. 12. §. 81. Scytharum noraen usque quaque
transit (Niebuhr opravuje transiit) in Sarmatas atque Germanos, пес aliis
prisca illa duravit appellatio, quam qui extremi gentium horum ignoti prope
ceteris mortalibus degunt.
") Reka Jaxartes sloula za starodávna téí Tañáis. Blií feky té obyvali národové sarmatstl, jmenovitë Alané, v jejichí jazyku slftvko don, dan
vübec ïekn vyznamenává. Povsechnë za to jmèno. ieby Kekové omylem
jméno Tañáis na Jaxartes éili Sihun byli pfenesli. Aie spor se tlm odstraôuje, 4e dvûj byl Tanais, vychodni c. Jaxartes, a západni б Don. Ná
rodové na obojl fece bydlicí byli téhoí kinene ajazyka, t. Sarmati. Dükaz
viz u Klaprotha Tabl. de l'Asie p. 180-181.
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bili, ze pry az do Skythie pronikli! Jini jich v torn následovali, tak ze smyslené to jméno Skythie asiatické u samého
národu a spisovatelûv jeho se ujalo. Strabo jen tuto asiatickou Skythii zná, naproti tomu evropejská u nëho jiz slove
Sarmatia. 44) Podobnym zpûsobem ve stoletich vëku nasebo
blizsich jméno Sibirie se rozsííilo. Bedlivému dëjezpytci
prvotniho vyznamu takovychto jmen pilnë vysetrovati a od
pozdëjsiho nevlastního jich uzivání prisnë rozeznávati dluzno,
ас chce-li odvarovati hrubych omylû, z nesetfení toho pocházejícich.
6. Národnost a mravy Skythüv.
Vlastni a pûvodni Skythové byli, jakz jsme napovëdëli,
národ z horejái Asie do Evropy pïibyly, a tudyz evropejskyrn
kmenûm plemene indického cizí. Jakoz piivod a kolébka
jeho, tak i príbuznost s jin^mi známymi kmeny v oné vykázané cásti zemë nasi, jmenovitë ve vlasti Sakùv a Massagetûv, spolupîemencv\ jeho, hledati se musí. Pûvodu a kolébky nehledáme; o pokrevnosti dlouho nebudeme na rozpacích, povázime-li povahy a mravû dfevnich Skythüv, jak
nám je souvecí svëdkové Herodot a Hippokrates vypisují.
V obraze dïevnich Skythüv, pïipatïime-li mu se dobfe, nelze
nám nevidëti podobenstvi pozdejsích Hunûv, Avarûv, Kozarûv
Peëencûv, a nade vsecko Mongolûv cili Tatarûv: vsude, trebas èasové nestejni, úkazové stejní jsou. Cemuz se hrubë
diviti nepotrebí. Vnitfni historie kocovn^ch a loveckych národû v horni Asii jest sobë veskrze podobna, hunská mongolské, obë massagetské. Dneëni nomadové jsou obraz a
podobizna tëcb, со byli pïede tisici lety. Takovou jednotvárnost i u zvlïat znamenáme. Vzdëlanost zplozuje nepfe-

44 ) Spisovatelé stiedniho vékii, zvlàâtë 8—10. stol,, téï dvoji rozeznávaji Skythii, velikou cili asiatickou, ode Donu na vychod, a malou cili evropejskon, ode Dnëpru na zapad. Viz о torn Dahofe §. 6. с. 14. pozn. 11.
12. §. 8. í. 11. pozn. 96. §. 10. с. 11. pozn. 135. Jiná jest maláSkythia u
Byzantincuv 6—10. stol., t. dnesnl pomori Dobrué v Bulhaïich, od Mankale
az к ousti Dunaje Srovn, §. 15. c. 4 pozn. 26.
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hlednou rûznost a vozmanitost národozivotnych forem. Hippokrates poznamenal, ïe vsickni Skythové postavou a oblicejem
byli sobë rovní, pràvë jako dneini Mongolové. Skythové
byli národ ôeledi mongolské, plemene severského : о torn nam
podlé zpráv dotcenych dvou souvëkych spisovatelûv pochybovati nelze. Hippokrates, lice podobu jejich, pravi, ze mëli
tëlo tlusté a odurilé, hnáty v tucném masisku obalené, bíicho
napuklé, vlasy fídké15); tvári рак a postavy ze byli vsickni
stejné: coá váecko nerci-li lidem kmenûv plemene indoevropejského, np. Slovanûm a Nëmcûm, ale nad to ani lidem západnich kmenûv plemene severského, jmenovitë Turcinûm a
Öudüm, naprosto nepHslasi. Totë pravy a vërny obraz domácich kmenû v severni Asii, kterychz nelze ouhrnkem a
vesmës pïihodnëjsim názvem vyznaciti, nézli jméaem kmenûv
ëeledi mongolské. Této pfibuzaosti dosvëdcuje tváfnost kamenych podobizen, nalezajícich se na hrobkách skythickych
v Kusku, jiz Klaproth za cisté mongolskou, Zwick naproti za polomongolskou, t. mezi mongolskou a tureckou (Kirgizûv i Nogajüv) и prostfed stojici, vyhlásil.46) К této pfíbaznosti kmenové
nás vede cinsko-mongolsky zpûsob léceni vypalovánim 47), u
Skythû vseobecnë uzívany ; к téze naposledy i ostatni jejich vyznamné a rázné zvyklosti, obïady a zpüsoby zivobytí. Vzyvanf boha vojny v obrazu posvátného mece 48) jest prâvë a
vlastnë mongolské, napotom u Attily a jestë pozdëji v cas
povyëeni Öingischana na dûstojenstvi královské znovu se vyskytajici ; plstëné stany, svinskâ necistota, tësto, jiraï se zeny
jejich obkládaly, aby jim cas po casu píischlé bláto a spinu
") Hippocrat. p. 292. b. C.
48) Skythioké tyto hrobky, táhnoucí se ze Sibirie près gub. Penzenskou a Saratovskou dolû к fekám Manyéi, Kumé, Donci, Dnépru, éim jiznèji tira hustèji se vyskytajicf, znâmé jiz za casûv Ammiana Marcellina
(Klaproth I. 264.) zálezeji z nasypanych a nepálenymi cihlami dlázdénych
корой, v nichz zezdola zbytky koster a rozliená mëdènà, stribrná i zlatá,
porfdku zelezná náradi, zezhora рак kamenné podobizny cili sochy se vykopávají. Sochy tyto jsou vesmes nemotomé poloaochy, jen s jedné strany
vypraeované, v podobé sedíciho Byly to hrobky celyeh rodin. Zwick
Die Gräber in den kaukasischen, Don- und Wolgasteppen, v Dorpat. Jahrb.
d. Lit. 1835. str. 272—390.
4") Hippokrat. 1. c.
iH) Ihrodot. \. IV. c. 62.

318

Okr. I. Öl. III. Pfehled cizich kmenùv.

s kûze sklidily 49), zahálcivá lenivost a mimo vojnu i loupez,
zmrtvëlost (komu zde povaha starych MacTarûv na mysl nepfipadne?), väecko to jest sibirské a mongolské, nikoli рак
turcinské a ëudské, nerci-li slovanské a germanské. Sibirské
jest i opájení se kouíem konopnébo semene na ïeïavém kamenu V pevnë zavfené jurtë éili stanu 50), jen ze Herodot
podkuïovâni to 8 párni koupelí micha, jiz tamnëjâi jinojazycní národové, die Nestora Slované jiz za casu apoátolüv,
uzivali, a snad nëkdy i obojim zpûsobem, domácim i cizim
(skythickym) tëlu svému hody strojili. Jakoz muzové skythicti celicky den viseli na svych konich, tak zeny i dëti
jejich porád dfepëly ve plstënych stanich, na kolách ëili vozích roztazenych. 51) — Tolikéz i mezi obyceji Sarmatüv a
Skythûv valny jest rozdil. Sarmati byli ováem bojovni, neohrození jezdci, а к vife velmi podobné jest, ze i oni, bydlíce
vedlé Skythû v pustinách, pfivykli své stany vzdy na vozich
pohotovë drzeti, aby jich nemuseli skládati a rozbijeti 5a): a
vsak ve viem jiném mravy jejich ode mravû vlastnich Sky
thûv patrnë se se liái. — Ostatni, vètsim dílem hnusné, ne
rci-li hovadeké obyceje a obfady Skythûv, np. zabijení lidi pfi
pohfebu králúv 53), pití kyselého kobyliho mléka (kumisu
národúv mongolskych) 54), oslepováni sluh a otrokûv, jichz
ku polnim i domácim pracem uzivali 55), lokáni krve zabitych
nepfátel, odirání kûze jejich a vyrabëni jí к rozliënym do
mácim potfebám, uzívání lbûv zabitych nepfátel misto cisi 5B)
atd., naschvál zde bëzuë dotykám; af o nich ëte, komu libo,

•s) Herod. I. IV. C. 75.
50) Berod. 1. с.
M) Hippocrat. p. 292 d. e. Takovéto obydli sloulo stslv. kolimaha
(t. vozni düm, eror. erb. kola=vûz, a lot. mahja = dùm). Kalajdovii Joann
Exaich str. 182, v kolimozi, v otci kolemozi. Karamun 1st. rose. gos. III.
92. IV. 43 45 , z Volyn. letop. kolymog, kolymagy.
52) Takové stany byly velmi lehounké — Aeschylus je jmenuje nXcxtàç
atéyaç, t. lisy z vrbového prouti pletené, Da nëï plsténé pokrovce véseli.
") Herod. 1. IV. c. 71.
M) Nico/. Damascen. p. 141. Orell.
») Berod. 1. IV с. 2.
") Berod. 1. IV. с. 64. Clearch. ар. Athen, p. 524. Valck. ad Ber.
p. 328.

§. 13. Kmen skythicky.

319

u jinycb, a po nieh Skythy bud? s Pinkertonem za Gothy,
bud s Hallingem za Germany, bucT s Mannertem za kirgiské
Kozáky uznává, jen Slovanûv nechaf zádny vice se Skythy
neplete a nemichá. 57) Vímef sice, ze nëkteïi pozdëjéi spisovatelé ïecti mravy Skythûv schvalovali, ale dozajista nepravdivë. Co staïi o Abiícb, smysleném národu thrackém, a
jinych bájili, zeby mëli byti lidé nejspravedlivëjSi, to jejich
nástupcové, zvlàstë Ephorns a j., na Skythy pïenesli, pokládajíce ctnost za následek a nerozluënou spoleënici jejich prostého, nevzdëlaného zivota. Stalo se to, jak k&Mf vidi, teprva kdyz recti mudráékové poëali vzdëlanost a ucenost, jakz
i podnes châtra lidu u nás, za pramen vsí nepravosti a bidy
pokládati. 5S) Herodot a Hippokrates, znajice Skythy a jejich
bovadskou divokost z vlastni zkuâenosti, by se tomu byli
zmiry smáli. Vzdyf i podnes Tërnost Beduinûv a dobroéinnost Kalnrakûv se vychvaluje; prayem-li ëili neprâvë, о torn
zde hádati se nechceme. Z Aeschylova Promethea vime, ze
Skythové byli loupeznici, a z Thukydida, ie pro svou surovost, podlost a vnitfní rozmisky nemohli sobë dokonále pokofiti okolnich nàrodûv, jmenovitë Thrakûv, a jakz se dom^Slime i Vindûv ëili Slovanûv, tïebas byli v poëfu hojni a
y sile udatnl.
7. Jazyk Skythûv.
O jazyku dïevnich Skythûv nelze nie s jistotou urëiti, ponëvadz sotvy nëkoliko málo skythickych slov, nazvice osobnich jmen, nad to jeëtë ve zkazené zpûsobë, nám se zachovalo. К takov^mto slovûm prinálezeji np. jména kmene
Skoloti a vëtvi jeho Katiari, Traspiés, Paralatae, Auchatae,
potom muzûv, zvlàstë krâlûv, Targitaus, Lipoxais, Arpoxais
Kolaxais, Sagillns (u Justina), Panasagorus (tamze), Proto-

") Strucnon a na mnoze dobron zpravu o mravich Skythûv podává
Beck Welt- und Völker-Gesch. I. 667—671. Surouñecki Sledz. pocz. nar.
stow. p. 107-123.
»») Schlatter's Uebers. d. alt. Gesch. L 28—31. Niebuhr's KI. hist.
.Sehr. I. 369.
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thyes, Madyes, Gurrus, Saulius, Anacharsis, Idanthyrsus, Skopasis, Taxacis, Ariantas, Ariapithes, Skyles, Opoce (zena),
Oktamasades, Ateas, Skolopitus (u Justina), Sparethre (zena),
Agarus, Scilurus, Palakus, Toxaris (u Luciana), Abaris atd.,
рак jména bohûv a bohyn, Tabiti, podlé Herodota Vesta,
Papaeus— Jupiter, Popi (podzemnl sochy bohûv), ApiazrGaea
ëili Tellus, Oetosyros — Apollo, Artimpasa = Aphrodite, Thamimasadas — Neptunus, naposledy slûvka vlastni i obecná
Exampaeos, jméno hofkého pramene, Enarees = vymuzenci,
Oeorpata — muzevrahynë(àvSpoxrôvcc), Arimaspi = jednookáci
od arima — jedno a spu — око, Groukasus = snëzka (nive
Candidus), Silis — Jaxartes (u Plinia), Temerinda — moïemâti
atd; Jest vëe podiveni hodna, ze pri povrchni zbëhlosti
V jazyku zendickém, medském a perském ve slovich tëchto
patxná a rázná pfíbuznost s jazykem zendickym a medskym
se vyjevuje. Так rp. skythická jména Ariapithes, Ariantas,
rovnaji se s medskynii Ariobarzanes, Ariavarta, Arizanti, Ariamlecha, Ariana, kdeiíto aria, ari vyznamenává dobry, éestny.
Koncovka -xais ve jmenich Lipoxais, Arpoxais, Kolaxais jestif zendické kseio, staroassyr. cili zápodomed. (pelevské),
khsaéhié, novpers. sah, t. krâl, u Ëekiiv ^r{ç (srov. Artaxerxes — magnus regum rex, Xerxes — regum rex, na nápisech
vanskych z doby assyrské a medské 59) khsaéhié iéré = krâl
statecny, khsaéhié khsaéhiéamaa — krâl krâlûv atd.). Kon
covka -pithes V Ariapithes, Skolopitus 60), jest zendické paitis, sans, patis := pan, arm. bed — nácelník, goth. faths —
vûdce, pan, litv. patis, pats — páu, slv. pod', podín se slovë
gospod', gospodin, odkudz i zend. viàpati, stprus. vaispatin,
litv. vieszpats, pol. vacpan, t. vsi-pán, ze slûvka ves, v's — vicus a patis — pán. Podlé cehoz snad i Artimpasa — Aphro^
dite, Venus, vykládati se mûze Velepani nebo Bëlepani, srov.
sans, arthja — cisty, skvëly, a medskâ jména Artembares,
Artabanus, Artabazus atd. ei), -pasa jest snad zenské pithes
»») Podlé Saint-Martina; srov. Wien. Jahrb d. Liter. 1828. Bd. 44,
Ànz. Bl. S. 28.
60) I král Agathyrenv sloul Spargapithes, die Berod, 1. IV. с 78. —■
el) Pott's Etymol. Forach. I. lxix—lxx.
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(srov. recké tco'giç = sans, patis vedlé reck. Ssarcó-r»)?). Skythické Enarees
vymuáenci, mrzáci, feck. àvavSpieîç 62),
zvlástní druh neduíhych, az podnes mezi Tatary zhusta se
nacházajicí (slovou tatarsky chos), jest tolikéz cistoperské od
koïene nar, пег ~ muí. Ve slûvku Exampaeos nevím nevëzí-li indoevropejské pañi , peni = voda. 63) Ve jménu boha
Thamimasadas a krále Oktamasades 64) jistotnë poslední slûvko,
Masades jestíf zendické mazdâo = bûh, srov. zend. Aburó mazdâo, pers. Or-muzd. 65) Podlé Plinia a Dionysia Periegeta, vázivsích to snad od staráich, jmenovali Skythové záliv
maeotsky Temerinda, coz pry se vykládá mofemáti. 66) Dáme-li tomu, íe zde Teme cili Temer — Tbami, budef Thami
masadas — moreboh, coá s Herodotovym Posidon 6ili Neptunus vybornë se srovnává. Konecné ve jménu Oetosyros ~
Apolle, Phoebus, t. slunce, vyskytá se stfedoasiatské aeíp,
syr, t. podlé Suidasa slunce. Naproti tomu Oeorpata — muáevrahynë, t. Amazonky, jest podlé Herodota tí7) slozeno ze
slûvka otóp — muz, srov. sans, vira, lat. vir, celt, ver, got.
vair, mad. férj, а тохта ~ zabiti, srov. icarráaeo, batuere,
bíti atd. Nevím, zdali ve jménu Idanthyrsus, ac dobïe-li psáno
(nebo u jinych, ovsem pozdëjslcb, cte se Idanthuras i Jancirus), porovnaném s národním názvem Agathyrsi, koncovka
thyrsus nevyznamenává vitéze, hrdinu, velikána, srov. skan.
thurs (gigas), feck. ïapsoç, Srpaaùç i irpâaoç, slv. drzi atd.
Mlnim, ze uvedené nahoïe pfíklady dostateené a jasné vydávaji svëdectvi o pfibuznosti slov skythickych s medoperskymi.
Podivny tentó ukaz vysvëtluje se jednak dávniin pïeb^vânim
Skythûv hluboko v Asii, snad v sousedstvi Medûv a Persanûv68), jednak zdrzováním se jich pïes 28 letvMedii [633—
B2) Herod. L I. c. 105.
63) Herod. 1. IV. e. 52. itekûm pry slonly 'Joal éâoi (sacrae viae).
Jini cton 'Ewéa ôâoi (novem viae). Ëecké jméno nevidi se mi byti pïeloieni skythického.
м) I n Slovanûv byla nêkdy .jména, slozená se slovem bûh, obyíejná,
np. Modliboh, Ctiboh atd. V ïeekém jmen s &eóg bez poeta.
t5) Sic jinak zakonceni -sades vyskytá se nejhustèji ve jmenich thrackych, np. Paerisades, Berisades, Maesades, Medosades atd.
6e) Plin. H. N. 1. VI. e. 7. §. 20. Dion. Per. v. 165.
6') Herod., 1. IV. c. 110.
Saiaîft, Slov. Stetozitnosti, L
21
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605 pf. Kr.], jednak naposledy sousedënim se Sarmaty, kmenem medskym, s nimiz po mnohá století obcovali a mravy i
jazykem se podëlovali. Anobrz zdá se, ze v poslednich casích bytu svébo ostatkové Skythüv na Donu a dolejsim
Dnëpru cele do Sarmatûv se pîelili. Procez zprâvë Herodotovë, zeby Sarmati mluvili zkazenym jazykem skythickym 69),
jakozto vázené od chlubnych Skythûv a tudyz podezrelé, já
naopak rozumim, t. ze Skythové mluvili zkaienym jazykem
sarmatskym. Surové národy zbohacuji mluvu svou názvy
z jazyku] vzdëlanëjëiho pfiosobenymi 70) ; vyloíená nahofe
slova vëtsim dílem vztahují se к hodnostem a nábozenství,
a jistotnë spise od Medopersanüv ke Skythûm, nezli od tëçhto
konëm se dostala. 71) — Otázka jest, preslo-liz jazyka skytfaického песо do slovanciny? Domysleti se lze, ze pïeslo,
nebot Slované sousedili se Skytby ; aie domyslu toho pÉiklady
a jinymi dûvody doliciti nemozné jest, protoze témëi nizâdnycb slov nenáme, o nicháby s jisotou tvrditi se mohlo, ze
opravdovë skythická, a nikoli odjinud к nim prislá jsou. Za
touz pïicinou slûvka, jako kurgan, bugor, bugaj a j., radëji
povozuji ze sarmatského, nezli ze skythického jazyka. A vsak
о jménu Skytha (2xuûr>)ç) jsem pïesvëdcen, zef se srovnává
se slovanskym öud, kterymíto názvem Slované pûvodnë vseliké národy ëeledi uralské cili finské vyznacovali. O cemá
к zâvërce jeëtë nëkolik slov.
8. Skyt totozné se slov. Cud.
Skythové evropejstl, jakz jsme nahofe (v c. 3.) poznamenali, jmenovali sebe Skoloty (2xoXótoi), a jen upontickych
68) Sakové, aï byli-li opravdn predkovê tèchto Herodotickych Skythûv,
ode starodávna sousedili s Medy, jaki ïeèeno vys v c. 3.
«») Herod. \. IV. o. 117.
70) Priklad toho budiï reè macTarská, v ni2 snad polovice slov, t. vSeeka, jimiz se predmëtové cviênosti, vzdëlanosti a osvêty vyznacuji z ciziny
pochází. Bulhafi a Varjazi mezi Slovany pûvodni svûj jazyk docela opustili.
") Ostatnë srovnalost jmen, zvlaStë vyiäich osob, kràlûv, královeu
atd., u rûznokmennyoh národúv povstává a vysvëtluje se zacasté i pHznënim se manzelskymi süatky panujicfch rodin; tak se vyskytá пр. S?pargapithes u Agathyrsûv (Berod. IV. 780, Spargapises u Massagetûv (Id. I.
211.), Targitaoe u Skythûv (Id. IV. 5), Tirgatao u Jaxamatûv (Polyaen.
VIH 55.) atd.
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Ëekûv Skythové, u Persanûv рак Sakové slouli. Jména
Skythûv odvozováno posavad témëï ze vsech zemë této jazykûv; jak nepfipadnë a tytyz nesmyslnë, toho zde mnohymi
slovy dovozovati neminime- 72) Povázímeli, ze vlastni Shythové podlé Herodota jen krajinu cernomoïskou mezi Donem
a Dnëprem sídly svymi zaujímali, a ze odtud na pûlnoe a
západ mnohé jinokmenné, od Herodota vyslovnë jmenované
a za neskythické uznané národy, z cástky, jako na dolejsim
Dnëpru a Dnëstru, pod vládou Skythûv, z cástky neodvislé,
obyvaly; nenesnadnë se presvëdcime, ze tyto okolni nesky
thické národy jiz dávno pïed osazenim se Ëekûv na Pontu,
coz teprva ok. 655—610 pf. Kr. se stalo, néjaké domácí
jméno pro cizoplemenné Skoloty miti musili, kteréz potomnë
Ëekové od nich prevzali, a zfectivse je со do zvuku, zároveü
s nimi na Skoloty obrátili. Takovyto domácí název soudim
byti jméno Öud, Öudin, Öudi, Cud? f. collect, (vir cudicus,
homines cudici, gene cudica), kterézto u Slovanûv severnich
od nepamëti o lidech celedi nralské, zvlàstë kmene finského
v uziváni jest. Slované tëch stran, kde Skoloti kocovali, blizci, jmenovitë Bndini, Neuri cili Nurjané, Piengitae cili Pienjané, Savari cili Sjeverané, Tyrigetae cili Tirevci (Tiverci) a
snad, jakz se domyslím, i tak recení Borystheneitae, nevlastnë jmenovaní Skythae georgi a aroteres a j., staré a obvyklé to jméno Öud, Cudin, Cud', od vlastních Cudûv cili
Finûv na mongoiské Skoloty pfenesli, budto proto, ze Skolotové tito z horních krajin zauralskych, z pravlasti Codûv, na
Dnëpr a Cernomofi pfitáhli, bucTto ze je drzeli za pokrevni
a spoluplemenníky Finnûv, jakoz v pravdé oba, Mongolové
i Finnové, к jednomu a témuz plemenu severskému pfinálezejí. Ëekové, osadivse se na cerném moïi, od Slovanûv 73)
") Uceny Bayer od livonskocudského skitta, kyta (sagitarius), Seyth.
p. 66; Mnrray od sceot= stïileti, seeota = stïelec, a Skoloty od aculas,
sceola = stíelec, П. 223; Beer od Saki-tha t. Sakùv zemê, a Skoloty od
Skol-tha t. drzitel zemë; jinl od ïec. oxv&eaä-ai m. oxi'ieofrat. hnévati
se atd. Vie to bez kusa düvodu.
") Od Finnuv cili ôudûv jméno to к Ëekùm jiz proto dostati se nemohlo, 2e tito slova Ôud nejen neuiivajf, ale nadto ani jen vysloviti nemohon, ïikajice misto nëho Tutu, Tuti. Tatiécew Ist. ross. I. 262. poza 9.
II. 373. pozn. 77.
21*
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pïijali jiz hotové jméno Cad a udëlali z nëho Sxifàiqç (Skytha), cehoz dûvodem jest jednak to, 2e slovo Sxùïïjç t feckém jazyku zádného koïene a vyznamu nemá, jednak také,
ze obëdvë slova, Cud cili rusky Scud a Sxû5"k)ç = Skytha,
podlé zákonfiv jazykozpytu totozná byti se shledají. Mimo
prostého Cud zajisté nalézáme ve díevních ruskych rukopisech zhusta i slozené Scud (gigas), scudo (portentum) 74),
coz vlastnë nie jiného neni, nez totéz slovo s pïidechem cili
pïedsuvkou s anebo s, ve vsech indoevropejskych jazycich,
tedy i ve slovanském, nade vsecko рак v ruském a rusinském
nárecí velmi obycejnou, srov. np. ruské sciryj (purus) a mor.
slk. ciry, litv. czyras, rus. scupaju a srb. cupajn, rus. skura —
skora, kora, dále slk. sturiti a srb tûriti, slk. smaïiti a ces.
maïiti, slechta a lech, skopiti, skopiti a kopiti, skuditi a kuditi, skrizal a krizalky, skot a kotiti, sklabu, skubu, skubu
a glubo, уХифо atd., v ïeckém <?[ji<xpôç, cixsSawupti, ap.iXa£,
6jJLàpay5oç, Sx<T(xav8poç m. [uxpoç, xs8ávvu[u, ¡u'Xa£, jj.ápay&oç, KàjjiavSpoç, atd. 75) Rekové, nemajice v feci své
zvukn c, zamënovali jej v jiné, nejobycejnëji v т a x;
jmenovité ve stejnokoïennych slovích misto indického a slovanského с stojí v ïectinë ox, ay, np. sans, ëhad, schad (tegere, obumbrare), slv. seit, lat. skutum, litv. skydit 76); sans,
chaja, schaja (umbra), ïek. axe'-cç, cxiá, ащщ, got. skadus, skan. sky (nubes) atd.; sans, chid, schid (seido, scindo),
slk. sejet (abietes decussae), seep (lignum fissum. Scheite)
rec. cx/Sï) (assula), att. cjx(.v8aXf/.ôç, axiSvrífu, lat. scido^
scindo, got. skaidan atd. 77) Misto slovanského и nalezá se
M) Scudové (gigantes) Isai. 14,, 9. Ostrog. Scudov Jos. 12. et. 17.
Scudove Bar 3. Scudskii 1 Par. 20. Scudo (portentum, monstrum) 3 Esdr.
5, 8. Srov. JJobrov. Inst. 1. slav. p. 174, kdez vsak rozdilni kmenové èud
— scud a tad' — stuzd' — iuzd' zmèteni (viz. §. 14. с. 8). Aleky'ejew Cerk.
slov. s. v. Scudo et cud.
") Kühner Griech. Gramm. I. 51. § 54. — О nëmeckém pridechu
i jedná Grimm D. Gr. П. 701., о romanském Diez Gr. I. 264, kdez vëc
ta hojn^mi pïiklady vyjasnëna.
7<i) Lassen Ind. Bibl. III. p. 51. Bopp Gramm, sanscr. r. GO. Téh.
Vergl. Gramm, s. 14.
Forsch. I. S. 82. 88. 243. Bopp's Vergl. Gramm. p»
^ OD ")
1 » Pott's Etymql.
4
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V reckém velmi zhusta и, np. sklubu (glubo) уХи'<ро, sluju
xXúo, kuditi xu8oc£o, kupka, kubek хшсеХХом .atd., kteréíto
•o Aelové a Dorové vyzvukovali jako ou = и. îS) Tudy misto
pûvodniho Aestui, Guttones, Elusii, Lugii, Thüle, psali Ëekové
Aestyi, Gythones, Elysii, Lygii, Thyle rJ), a srbské Medjureë
napëal Konstantin Porphyrogenneta MsyupsTouç. Naopak reku
2xpu[jL(jv jmenují Slované bulharstí i srbstí Stroma, vedlejsi
рак ricku Strumica (srov. pol. Strunden). 8Ü) Podlé toho,
bud'ze drevni Slované fikali Cud anebo Scud, oboje zajisté
pravé, staré a domácí jest, Ëekové, chtëjice to jméno vysloviti, pravidelnë a podlé zàkonûv jazyka svého nemohli nie
jiného z nëho udëlati, nez 2xu'iî7]ç, Sxúürai. 81) Dobfe tedy
jiz uceny Bayer povëdël : Coi рак jiného jest Öud, nezli
jméno Skythûv. Aëkoli on, jsa jazyku slovanského naskrze
nepovëdom, pravého.základu této totoinosti jmen, па око ovsem
sobé nepodobnych, dopiditi se nemohl, pokládaje mylnë slovanské Cud za zkazené z ïeekého
jesto pravda
jest naopak. A vsak o jménu Cudaprvotnim jeho vyznamu
na konci následujiclho §. obslrnëji jednati budeme.

§. 14. Nàrody kmene cudského.
1. Pïièiny chudych zpráv o starych Cudech.
Ôudové ') prinálezejí к nejstarsím obyvatelûm Evropy,
zaujimajíce sídly svymi drahnou cástku zemi severnl Evropy

M) Schneider's Lat. Gramm. I. 33. ff. 38. ff. 77.
") Schneider 1. с.
eo) Zàmëna slohûv v a u ve dïevnfm dëje i zemëzpytu zvlàâtniho uvázeni zasluhuje. Herodotovy Thyssagety jmenuje Mela i Plinius Thussagety.
U Ptolemaea misto Agathyrsi stojí ve mnohych rkp. Agathursi. V Aethikovë kosmografii été se fiavius Strumon p 695.
") Za toui pïièmou a podlé téz obdoby i mnohem pozdëji latinS piSící .
Adam Bremsky [ok. 1056] totéi slovanské jméno Cudi t. obyvatelé Estonska napsal Scuti. Ad. Brem. с. 222.
82) Bayer De Scyth. in ej opasc. p 373 Quid autem Czud est aliud ,
quam ¡psum Scythicum nomen ? — Srov. Schlozers Nestor. П . 39.
') Slüvka Cudi uiiváme zde v nejSiräim smyslu, zahronjice v obor
vyznamu jeho vâecky severni národy téhoi kmene, bucTteäS oni staïi nebo
novi, jenï jsou Öuehna, Merja, Muroma, Ves', Mordva, Perm', Pecera,
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a severozápadni Asie. Ponëvadz ale z prostfedku tohoto, od
mohutnëjsich novoevropejskych kmenûv do nejzadnëjêich koncin ledovébo severa vytlaceného kmene ve dfevní fimské a
recké dobë, az do vpádu Hanfiv a Avarûv do stïedu Evropy
nizádné bojovné národy na poli dëjin se nepojevily a válkami
i zprovázejícim je ukrutenstvim neproslavily, tim poëlo to,
ze stará historie jeho zûstala docela v temnosti, aniz со о
pïibëzich a promënâch jeho v tomto okresu casu s jistoton
vi se. A vsak zprávy nejstariich spisovatelûv reckych a latinskych, jmenoyitë Hérodota, Plinia, Tacita a Ptolemaea, о
polozeni zemi a nàrodûv pûlnocnich, jakzkoli kusé a temné,
vzdy predce, porovnané se skandinavskymi povëstmi a s pozdëjsimi zápisky dëjepiscùv, zvlàstë 'Jornanda a naâeho Nestora, к osyëtleni sidel tohoto kmene ve vykazané dobë, aspoû
zhruba a vesmës, dpsti dobïe poslouziti mohou. 2) V novëjêich casicb mnozi skoumatelé staroïitnosti evropejskych z obzvlástni pilností zretel svûj к tëmto potlacenym a kleslym národûm obrátili, vynasnazujíce se prvotních jejich sidel v Evropë
i v Asii vysetfiti a na dïevni histerii jejich jaké£ takéz svëtlo vylíti, z kterychzto zde pfede vsim Schlözer, Lebrberg,
Eask, Klaproth a Sjögren cestnë jmenovani bud'te. 3) Co od

Jam', Hera, Korelja, (Jeremisa, Jiigra a j. Ve zvláStnim sinyslu jmënem
tim vyznacuji ве Éstoncané (Cud) a vychodni Jamové (zavolocká r. záleskäÖud). ТоИкёй i Finnové ve Finnlandu jiz u Starorusüv slnuli óuclma,
Cuchonci, Cuehari (jd. ë. Êuchar'), coï vlastnë od Óud, Cudi naskrze
neni' rozdílné (srov. C. 8.) O roztfídéní nynèjâibo èudského kmene íísti
dluzno Klaprotha v Asia polygl. etr. 182 sld., Schnitzlera La Russie etr.
58G sld. a j. Rozdflu, od^ Adelunga Mitbr. П. 776 a Lehrberga Untersuch.
146 sld.^mezi vlastnimi Oudy (Estonci, Livonci, Karelei atd l a Finny (Loparové, Ceremisa. Cuvasa, Mordva aid.) èinènélio, za pravy prijíti nemúzeme.
Ostataë oustrnjné sporadani pfemnohych t°ch národúv a národkúv tohoto
kmene potahmo na hislorii i pribuznost jejich jeStè svého muze ocekává :
Sjögrenovi by nálezelo,v o tu palmu se pokusiti.
2) Stará historie Cudüv váeho svëtla z domáclch, prirozenym jazykem
psanych pramenûv naprosto jest zbavena: v ohledu torn jsou Cudové nejosiïelejSi kmen v Evropé. Toté ovsera veliká nehoda!
3) O starobylostech ëudskych poustavného a- ouplného dila sice posavad nestává; nez vice nebo ménè dobré pfipravy a pomûcky nalezaji se
v íozliénych spisícli, np. G. Schöning Forsög tilde Nordiske Landes, saerdeles Norges, Garnie Geographie etc. Kopenh. 1751. 4°, vytah v Schläzerovè Nord. Gesch. 437—482. — G. S. Bayer Geogr. Ross, vicinarumque
reg. e script, septemtr. v Comm. Acad. Petrop. Tom. X. p. 3G9—419.,
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zpytatelûv tëchto, zvlàstë рак od vytecného Raska, za pravé
aneb aspoü za pravdé podobné o dïevnosti cudské nznáno,
tobo zde, z pïiciny vyjasnëni i s této strany starozitnosti nasich,
krátky obsah predkládáme.
2. Prvotni rozäirenost kmene éudského.
„Finsky svët cili finsky kmen nàrodûv, pravi dûmyslny
Schlözer 4), rozâiïenosti svych sidel na svrchku zemë v nëkdejsi staré dobë vrovnává se nejvëtsim kmenûm svëta tohoto,
o nichz nám dëjiny nàrodûv a ëlovëëenstva vypravuji, a daleko prevysuje i samy kmen Slovanûv, pokudz nám prvotni
sidla tohoto známa jsou. 5) Pohlédnëme na mapu a zmëfme
prostranstvi sidel jejich ! Od západu na vychod v nejzadnëjsich koncinách severu, od Finlandu a Laplandu v Norvejich
celé to nesmirné prostranstvi pûlnocniho a ledovébo pomori ai
к Uralu ; potom od pûlnoci dolû к jihu s oné strany baltického
more nëkdy hluboko ai do samého Svedska a Norvejska,

vytah v Schldz. N. G. 491—512. — F. Jluhs Finnland u. s. Bew. Leipz.
1809. 8°. — Ма/te-Brun Géographie, nouv. édit , t, VI. p. 91—101 et 170
—197. — A. C. Lehrberg Unters, zur Erlänter. d. iilt. Gesch. Rnssl. S.
Pet. 1816. 4°. Ueb. d. Wohns. der Jemen str. 103—236. zvlásté 199 sld.—
E. Eask Ueb. d. Urspr. d. altnord. Sprache. Stockh. 1818. 8°. Téh Ueb.
d. Alter d. Zendsprache. Berlin 1826. 8° str. 69 sld. — P. Gerschau Geseh.
d. Grossf. Finnland. Üdensee 1821.8° — G. Klaproth Asia pollyglotta. Par.
1823. 4°. p. 182—202 Téh. Tableaux histor. de Г Asie. Par. 1S26. 4°. p.
233—282. — G. И. Schniizler La Russie etc. Par. 1835. 8«. L. II. Ch. II.
Race onralienne ou Finoise p. 586. sq. — A. G. Sjogren Ueb. d. ält. Wohn
sitze d Jemen, v Mém de Г Acad. d. Sciences de S. Pét. VI Série. T:
I. Livr. 3 4. p. 263—345., Téh. Wann und wie wurde Zavoloèje und
die zavolokschen öuden rusisch. T. I. Livr. 6 p. 491—526. Téh. Ueb. d.
finn. Bevölk. des S. Petersb. Gouvern. T. II. Liv. I. p. 123-241. V dükladnych pojednáních uéeného a stfizlivë skoumavéiio Sjó'grena vzehází
jazykozpytu i starozitnostem cudskym nové slunce, kteréï bohdá tií.icí nad
severnim tîmto svètem temnotu casent svym cele zapudi. — Jiné staräi
sem nálezité spisy viz v Buhle Liter, d. russ. Gesch. str. 298—306.
') SchlSzer's Nestor. Ш. 116—117.
5) Schlözer za to mël, ïe Praslované v 1—i. stol. po Kr. obyvali pod
Tatrami, mezi Dunajem a Tisou, a za Tatrami per immensa spatia. Nestor
II. 76. StariSích jejich sídel nikde neudává. Slusií ovsem prede vslm dobfe
oddëliti easy: asi 2000 lety pred Kr. mohl kmen éndsky tfebas rozsirenejSf sidla zaujímati. nezli slovansky, ale o dobô pozdëjêi, historickë, t. od
500 pf. Kr az do 501 po Kr., to jiz naskrze neplati.
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ve kterychzto obojích zemích oni prvobytelé (aborigines) byti
se zdají, s této рак strany píes krajinu cuchonskou (Finland)
a cudskou (Estony) nëkdy az do kuronského zálivu : dále píes
celé severozápadní Rusko, s této strany Volhy az dolû к Mordvínúm; potom za touto velikou íekou, od Jugrüv az kVognliëûm, Permjáküm a Baskirûm dolû. Národové tito az podnes
jestë bytuji, az podnes svého vlastniho jazyka, svych mravû a
obycejûv uzívaji, aekoli mnozi z nich od jinorodych, s poledne
nahoru se posouvajících kmenûv, onde od Nëmcûv, tu od Slovanûv, tarn od Turkûv a Tatarûv, do horniho severa vytlaèeni
jsou, nëktefi рак z nich, smisivse se s tëmito pristëhovalci, jii
inárodnost svou mezi nimi utratili." Mezi novéjsimi skoumateli starozitnosti evropejsko-asiatickych zvlâstë uceny jazykozpytec Rask domnëni Schlözerovo o dfevnosti a nëkdejsi rozsiïenosti kmene cudského novymi dûvody stvrditi usiloval.
Onf se domyslel, ze Cudové nëkdy, v nevystihlém sera starobylosti, celé nynëjsi Svedy, Norveje a Denemarky zaujimali. 6) Podlé nëho plémë severské, к nëmuz celed cudská
pfinálezí, ve dïevni dobë mnohem dále bylo po zemi nasi
rozsiïeno, nezli které jiné plémë lidské. Baskové, potomci
drevnich Iberû v Hispanii, Cudi cili Finové, Lopari i samojedi, Grônlandcané, Madafi, národové kaukasti, vymíníc Osetince a Dugory, a hornoasiaticti Turci, Tatari cili Mongolové
a Tungusové jsou celedi, kmeny a vëtve téhoz plemene. „Odkudz, di Bask, následuje, ze národy tohoto plemene, bydlicí
nyni nepïetrzenë od Grönlandu près severní stranu Ameriky,
Asie a Evropy az do Finmarku, v nejdïevnëjSi dobë mnohem
hloubëji do vnitïni Evropy, s jedné strany az к ïece Labi,
do Britannie, Gallie a Hispanie, s druhé рак strany od bilého
mofe az za hory kaukaské zasahovaly. Zdá se, ze v pïedhistorické dobë, pred rozâifenim se plemene indoevropejského
drahná cásf nynëjsi Evropy od lidi plemene tohoto ponejprvé
osazena a dlouho obydlena byla, kteryz potom od národüv
«) Rask Ueb. Urspr. der altnordv Sprache Stockh. 1818. S. 112—146
Domnënka Easkova о ttarobylosti Cadû ve Skandinavii aDenemarku potkala se n }in^ch s tuh^m odporem, Zdet upominame jen na Dahlmanna
<Forsch. I. 397 aid.)
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plemene indoevropejskébo, jmenovitë od Celtûv v Gallii a
Britannii, od Nëmcûv v Germanii a Skandinavii, od Slovanu
v krajinách zatatranskych na dile vyhlazeni, na dlle vytlaceni a do pûlnocnich krajin zahnáni byli. Seversti kmenové
zaujali a vyplnili, jakz ïeceno, i celou pûlnocni a prostïedni
Asii, kterézto zemë za pravlast jejich povazovati se museji.
Zdet jim stïedoasiaticfeé hory byly ohradou proti jinym plemenùm, a nescislné jich mnozstvi v této pravlasti ochránilo
jich pïed osudem, kteryz menáí jejich vëtve v rovné, otevïené
a odevsad dostupné Evropë potkal." ') Predkládajice tuto domnënku o nëkdejsi rozsiïenosti a mohutnosti nàrodûv plemene
severského, jmenovitë celedi cudské, v pûlnocni a západní
Evropë, musíme pro odvarováni pïepiatého vëci té nadsazování a strannych zàvërkûv о pïedmëtë tomto, daleko za mezemi histoiïcké nauky leíícím, následujíci úvahy pfipojiti.
Prede vsim pamatovati sluii, ze toto sídleni národúv plemene
severského hloubëji v západní a v^chodni Evropë nemûie
lee v dobë nejstarâi, pïedhistorické, t. mnohymi vëky pïed Herodotem, a die vsi podobnosti pïed rozsiïenim se kmenûv indoevropejskych, jmenovitë Celtûv, Germanûv a Vindûv ciii
Slovanûv, pripustëno bfti. V dobë historické, ve stoleti Herodotovë a nedlouho pïed tim, jiè polozeni hlavnich kmenû
v Evropë nasi bylo totéz, kteréá nëkoliko vëkûv pozdëji,
v dobë ïimské, az do nového stëhovâni nàrodû v 4—7mém
stoleti po Kr., vni spatïujeme, t.jiz vsecky hlavni evropejské
kmeDy a národy, Thrakové, Ëekové. Latini, Celtové, Nëmci,
Vindové a Litvané, tatáfc sidla zaujimaly, v jejichzto dríení
je potom nalezáme, kdyá historie na në plné a jasné svëtlo
prostírati pociná. Ackolif рак o nèkterych z nich, np. Nëmcích, Vindech a Litvanech, tak starych svëdectvi, jako o Thracich, Ëecich, Ëimanech a Celtech, nemáme; vsak nieméné
predee za jisto pokládati lze, áe onino tïi kmenové nejsou
tëchto ctyr mladsí a pozdëjsi pïistëhovalci v Evropë, jesto

*) Rash v Nyernp Magazin. Kópenb. 1820. Bd. I. Wiener Jahrb. d.
Liter. 1822. Bd. 15. Eb. Ueb. d Zendsprache nebst e. Uebers. d. gesammt
Sprachstammes, üb. v. F. H. v. d. Sagen. S. 69—72.
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neni mozné, aby se byli, bez jakych takych pamëti tobo v historii
asiatské a recké, píes tyto к západu prodrali, nybrz naopak
к vire podobné jest, ze onino západní kmenové siienim se
vychodnieh poïâd dál a dale к západnimu oceanu posouváni,
ba az иа samy ostrovy jebo vytlaceni byli. Tim zpûsobem
domnëlé to obyváni kmenûv severskych v prostïedni Evropë
nemûze byti pïedmëtem naseho skoumání, protoze daleko
za mezemi casového oboru lezi, v nichz nase starozitnosti zavïlny jsou. Potom i tobo váziti slusí, ze ackoli mnohé dûvody, zvláste váíené z jazykozpytného rozboru staroevropejskych zemëpisnyeh jmen, nëkdejëimu obyváni lidí severského
plemene v Dacii, ve Skandinavii, v Britanii, Hispanii atd.
nasvëdcuji, predce odtud jestë nenásleduje, ieby tito lidé byli
kmene ëudského. Mezi jazyky plemene severského jest podobná pïibuznost kmenová, kterouz mezi jazyky indoevropejskymi znamenáme: korenové slov témëf vsudy stejni jsou.
Proëez nalezaji-li se np. nëkterâ slova dnesních Baskû v jazyku cudském, neudobno i hned zavirati, zeby Baskové byli
vëtev Cudûv, ponëvadz tatáz slova na mnoze i v jazycich celedi turcinské a mongolské se vyskytaji, a tudy na nejvyá
jen tobo dovozuji, ze pfedkové Baskûv, Iberi, byli národ ple
mene severského, ac i tato domnënka vice na gramatiekém
skladu celéhó jazyka, nezli na pripadné shodë jednotlivych
jeho slov, zakládati se musí. Naposledy neslusi i na to zapomenouti, ze jednak pûvodnë koreny vsech jazyküv jsou
vice ménë sobé podobné a pribuzné, jednak téz, ze jak
podnes, tak jiz i od prvopocátku jazyky lidské píibiráním
cizich slov se bobatily, a ze tudy z nëkolika slov nëkterého
prastarého, dávno vymfelého národu, maní zachovanych, o celém jeho jazyku a kmenovém pfibuzenstvi souditi vzdy jest
nejisto a nebezpecno. Vyskytne-li se tedy nëkteré prastaré
getické nebo thracké slovícko v nynëjsim jazyku cudském,
an ho v jazycich indoevropejskych není; neslusíf ihned nakvap zavirati, zeby v Thracii a Dacii byli sidlili CudcAfe.
Mozné zajisté jest, ze slovce to budïo druhdy i v jazycich
indoevropejskych se nalezalo a v prodleni casu zaslo, bud'to
z ciziny ke Thrakûm a Getûm se dostalo. К urcení pribuz-
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nosti kmenové v§ecky tri prameny, pfirozená povaha télésnosti národu, grammaticky sklad jazyka, nikoli jednotlivä
slova, a historie jeho zároven dûvodûv dostacovati museji;
kde se nëceho z tobo trého nedostává, tam váecky kvapné
dohadky i nejucenëjsiho skoumatelé, ac nemá-li se vsemozné
Da pozoru, snadnë v blud а bezcesti uluzuji.
3. Zprávy Ilerodotovy o Cudech.
Po vylouceni pïedhistorické doby Cudûv ëili Finûv
z okresu naieho badání, pïistupujeme к vysetrení jejich sfdel v nejstarsí známé historické dobë. S Herodotem poëinà záfe historické známosti zabïeskovati se nad pülnoci
Evropy a osvétlovati tamnéjái národy; pfed ním jen básniei
recti naplñovali tu stranu svëta prísernymi vymyslky své
ohnivé obraznosti. Z Herodota, rozumime-li mu dobïe, nabyváme jistotnébo pïesvëdéeni, ze jiz za jeho casûv pfedkové
dnesních Cudûv asi v tychze púlnocních krajinách obyvali,
kdez nám pozdëji Tacitus sídla jejich vykazuje, a kdez je,
podlé Jornanda a naseho nevyrovnaného Nestora, v 4tém a
9tém stol. nalézáme. Herodot, pobyv v Olbii a v jinych ïeckych osadách na Cernomoïi, a sesbirav u Ëekûv i Skythüv
viecky jejich povésti o neskythickych národech v pûlnoëni
stranë Evropy, pozûstavil nám následujíci o nich zprávu. Za
krajinou Skythû, v nejzadnëjâich koncinách Evropy, bydlejí
pry neskythické národy Androphagové, Melanchlaeni a Tbyssagetové. Od rolnickych Skythüv a neobydleného okolí za tëmito 8) na pûlnoc, v dalekych stranách, sidlí divoky národ
Androphagùw ('AvSpocpayoi) cili lidozroutûv. Za nimi na pûl
noc rozprostirají se nekouecné pustiny, v nichz pro vëëny,
porád se chumelící a povëtfi poletujlci snih, pokudz vëdomo,
zádni lidé nebydlí. 9) Androphagové tito jsou ze váech lidi
nejsurovëjsi, bez obecného ïàdu a prává, potloukajíci se se8) Rozhram'm mezi rolnickymi Skythy a jinymi národy byla zahájená
pustina, jakí pozdëji mezi Rlmany a Sarmaty anebo Germany a Boji na
Dunaji, a nejnovéji mezi Rosy a Turky na ostrovich v onstí Dunaje. Stávalo se to pro obdrzeni vétsi bezpecnosti a snadnëjâiho zachování pokoje
mezi obëma stranama.
o) Herodot. 1. IV. c. 18.
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motam, nosici sice odëv skythicky, aie svého vlastniho jazyka
uzivajici I0) a nejsouci Skythové, t. Skolotové. ll) Onif jsou
jedini mezi pûlnocnimi národy lidozrouti. Z tëchto slov patrné, ze sidla Androphagûv podlé domnëni Ôernomorcûv dosahovala az do nejzazsiho severu, do zemi vëcnë snëznatych:
jak daleko dolü ku poledni, nelze ovsem urciti, já bych vsak
ani s Mannertem blize Kyjeva, ani s Potockym v kraji Cernihovskéin a Kurském jich neosazoval. 1г) Pri názvu ïeckém
Androphagi témëï bych se domyslel, ze Èekûm Olbijskym
nëkdo Slovan z rodu Budinûv nebo Neurüv jméno Samojedcûv
(Samojedi), maje je mylnë za slozené ze slova sam, samec —
ávVjp, a jed, jedec, jedlik — çàyoç, tlumocil, ackoli sobë na
tom mnoho nezakládám. 13) Od nick na vychod, od královskych Skythûv na pûlnoc 14), dvadceti dni cesty od Tauridy
a zátoky Maeotické 15), bytuji Melanchlaenové (MeXayx.^<*froi).
Za nimi jsou jezera a zemë lidi prázná, pokudz vëdomo. Zdá
se, pravi Mannert, ze Herodot snad песо о pûlnocnich jezeïich
Ladoga a Onega zaslechnul, ale jen zaslechnul. O mistu jejich pfeb^váni nie dûvodnë tusili nelze. Mannert je misti okolo
pramenûv Donu, Potocki v gubernii Tulské 16) ; aie Herodot
Donu z jejich krajiny nepovozuje, nybrz z jiné vychodnëjsi.
Podlé toho bych za prûvodnëjsi pokládal, ze Melanchlaenové
vlastnë dále na zapad, okolo pramenû Volhy a vyáe, pfebyvali.
Keichard jim zrovna mezi cudskym, ilmenskym a ladozskym
jezerem misto vykazuje, a vëru nenepripadnë. 17) Melanch
laenové, die svëdectvi Herodotova, nebyli Skythové, t. Skolo
tové, ackoli odëv skythicky nosili a obycejem skythickym
iivi byli. Od cerného satstva slouli pry Melanchlaeni : a vsak
10) Herodot. 1. IV. c. 106.
") Herodot. 1. IV. c. 101.
") Mannert Nord. d. Erde. S. 154. Potocki Atlas. Tab. I.
Jméno Suomajeti pûvodnë platilo tolik со Suomalaini). t. Cudi a LopaH, od kterychzto ono teprvé pozdëji pïeneseno na Samojedy ; titof zajislé
jmemijí sebe Chazovo, Njenec.
M) Rozumèj „na pülnocní zapad," nebo Herodot sobè Skythii a prileäici krajiny, со do polozeni, opàcnë v mysli pïedstavoval. Srov. Niebuhr
Kl. hist. Sehr. S. 355—359.
») Herodot. 1. IV. c. 20.
I6) Mannert Nord. d. Erde S. 134. Potocki Atlas. Tab. I.
") Reichard Orb. ant. Tab. ХШ.
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kdyi jméno to ïecké jest, jehoz oni sami v torn smyslu uíívati nemohli, otázka jest, není-li ono pûvodnë z cudského
zkazeno, a netkví-li vnëm obycejná cudská forma národnich
jmen — np. Suomalainen, Hämälainen, Wirolainen, Sawolainen, Wadjalainen, Sabmelainen, Wenalainen, ßuocalainen atd.
Tíetl neskythicky veliky národ pûlnocni, od Melanchlaenûv
na vychod, daleko za královskymi Skythy, jsou Thyssagetae
(0uaa<xys4m), zivici se lovectvlm. V krajinë jejich se pryátí
Tañáis, a jiné tri veliké feky, vbihajici do Maeotn. Herodot
sice nad královskymi Skythy, v okolí hofejâiho Donu, klade
Budiny; tito vsak, die jinych jeho lepálch zpráv bydlelivsousedství Neurüv v podkrají reky Bereziny (srov. §. 10. c. 2
—4). Odtamtud, t. ode domnëlych donskych Budinûv na
pülnoc lezí pry pustina zsirí sedmi dní cesty, a za touto teprva к vychodni stranë jsou sidla Thyssagetûv. 1S) Podlé
toho bydleli Thyssagetae mezi Volhou a Kamou, a s této
ftraay Volhy v podkrají ïeky Оку a Sury, kdez pozdëji ëudské národy Merja, Mordva, (Seremisa a Votjáci vystupujú
V jejich zemi skuteônë veliké íeky tekou, tfebas o jejicb
bëhu do Maeotu Herodot myluë zpraven byl. Mannert sídla
Thyssagetû v krajinë Saratovské, Potoeki ve Vladimirské,
Nizehradeké a Simbirské, Keichard nejpfihodnëji mezi Vol
hou a Kamou vykazuje. 19) Dáme-li tomu misto, jakoz jinác
uciniti nelze, nebezdûvodnë souditi muzeme, ze tito Thyssagetové, jez i Mela a Plinius, ováem bez píidáni novéjsích
urcitëjsich zpráv, pfipominaji 20), byli v pravdë lidé kmene
cudského, pïedkové a pfíbuzní potomnich Merjanûv, Mordvinûv
Ôeremisanû, Votjákúv a j., cemuz i samo jméno jejich ponékud nasvedcuje, jení vidomé slozené jest ze slov Thyssa,
Thussa a Getae, rovnajíc se prvni svou polovicí skan. thuss,
mn. 6. thussar (gigas, misto thurs, thursar), téz národnim
jménûm Thisamatae, Thusii, a snad i Aga-thyrsi, druhou pak
,s) Herodot I. ГУ. c. 22.
lt) Mannert Nord. d. Erde. S. 140. Potoeki Atlas. T. I. Reiehard Orb.
ant. T. XIX.
20) Mela 1. I. с. 19. Plia. I. IV. с. 12. §. 88. Oba рШ Thussagetae;
coï vlastnê podlé píibuznosti hláaek v я и jedno л téâS jest.
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národnim gmenûm Getae, Tyre-getae, Massa-getae, Myr-getae
Sar-getae, Samo-jetae (Same-edna', Same-ednam, domácí název Loparûv), Samo-gitia с. Zmud, skan. Iötunn, mn. с. Iötnar,
Iötun-heimr, atd. (viz dole с. 8.)- Mozné, ze od tëchto Thyssagetûvfeka Cusovaja21) toto své jméno dostala," snad ze nëkterà
vétev z toho nârodu pozdëji na ni osedla, ac neposlo-li naopak
jméno nârodu od ïeky této. Napis Protogenûv [ok. 218—201
pf. Kr.] pïipominà mezi severními národy doléhajicími na Olbii,
vedlé Galatûv, Skirûv, Skythûv a Saudaratûv, i Thisamaty
(вюа^а-гаи) 22), a jeitë mnohem pozdëji vyskytá se na severa
národ Thusiûv, kmene cudského. 23) Slozené jméno Thisamatûv druhou polovici svou souhlasi sice se jmeny sarmatskych nàrodûv Sauro-matae, Jaxa-matae, Chari-matae, Agamatae atd., a vsak nie mène, ponëvadz tatáá jména v rozlicnych jazycich rozdílné formy si osobují, nebude odvázné, He
rodotovy Thyssagety, Protogenovy Thisamaty a pozdëjii Thusiy c. Thnssy aspoñ die pojití a kmenové pribuznosti za je
den a tyz národ pocisti. — Tytof jsou národy za ëasu Herodotova v pûlnocni Evropë za krajinami Budinüv i îfeurûv, lidi,
jakz jsme dokázali, kmene slovanského, a za konëinami riSe
Skythûv cili radëji Skolotûv, lidi kmene mongolského, bydllci:
о jinych Herodot nie nepfipominá, aniá jich tam podlé pravdivé historie bylo.2*) Povázime Ii, ze Herodot národúm tëmto
jednak urëitë sldla daleko na severa vykazuje 25), v tëch

2I) Srov. Kozara, Ruskaja, Obra a j. §. 8. c. 11. pozn. 98.
") Olbisches Psephisma, v Koppen. Wien 1823. 8° p. 9. Boeckh Corp.
inscr. graec. V. П. F. I. p. 117.
23) V zemépisn pûvodnë od Mojzise Chorenského sepaaném, a v§ak v 9.
nebo 10. stol. predêlaném. Edda Saemundar Ш. Lex. mythol. s. v. thurs.
M) Herodotovi Tyrcae (tak zajisté cistidluzno, nikoli Jyrcae), pfináleïeji do aciatskych koncin. O Agathyrsích srov. niïe §. 20. с. 6. Pri národech obyvaváich v Tauridë se nezastavajeme.
M) Ze sobé Herodot Skythii velmi opàcnë, ve zpüsobn ctverhranu,
pfedstavoval, a tudy rozestaveni téchto národüv za hranicemi Skytkie a
nèho ponèkud temná jest, vie jest vëdomà; a vSak vysvètleni zemépisn
Herodotora, jakéz Lelewel na mapë své (Pierna pomo, geogr. hist. 1814.
8°) pïedlozil, podlé néhozby Meianchlaeni na Donci, Tbyssagetae, Budini
atd. mezi Kaukasem a Volhon byli sidlili, na odpor eeli nejen zjevnym vy-гокйш déjepisce íeckého, nybrz takofka i celé soustavë zemëpisnych známosti и starych.
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krajinách, kdeí pozdëji, v lním stol. po Kr., Cudové pod nëmeckym jménem Finûv se zjevuji, jednak ze je vyslovnë za
lidi jazykem i mravy od Budinûv, Neurûv a Skythûv rozdilné
vyhlasuje, snadnë tomu vira pridáme, zef oni byli kmene
cudského a pravi pïedkové potomnich Ôudûv cili Finûv.
Pro nás to jest nejdûlezitëjsi, ze sídla jejich nikdefc do tëch
krajin, kde£ my za podstatnymi dûvody StarosloYany mi
stime, nesahala, a tudy mezi resultáty nasimi a Herodotovymi zprávami o národech severnich zádného odporu není.
4. Mlceni o Cudech po Herodotovi.
Po Herodotovi dlouho väecky zprávy o této pûlnocni
stranë" mlëi. Jen o národech na hoïejsim pomorí baltickém
bydlicich nëkteré kusé a matné povësti dïevnich Ëekûv a
Ëimanûv, nepochybnë kupectvim v jantaru, poíád docházely,
z nichz ponëkud о pïebyvàni národu cudského v tychze stranách tusiti se dá. Jiá nahoïe (§. 8. с. 2.) jsme se domysleli, ze slovce Bannoma cili Vannoma, z Timaea [ok. 280
pï. Kr.] u Plinia zachované, pûvodnë od Ôudûv ëili Finûv
poslo, a Wännä ma öili Wenne-ma t. Vendûv zemi, vyznamenává. Starsif by jestë byla zminka národu Ostiaei (Osnáiot)
u Pythea [ok. 320 pï. Kr.], kdyby nebylo pravdë podobnëji,
ze tímto názvem ve spisich jeho nikoli obyvatelé baltického
pomoïi, jmenovani u pozdëjëich Aestyi, Ossii ëili Hossii, a
zemë jejich Osericta, u Skandinavcûv Austrvegr, nybrz radëji
obyvatelé poloostrovu venetického v Gallii, jmenovani jindy
Ostidamni, Osismii, se mini. 2e) Nepiime se sice, ze jméno
Aestûv cili Aestyûv, Ostiûv, v této stranë die vsi podobnosti
rovnë starozitné jest ; a vsak kdyz ono pouze jest zemëpisné,
vyznamenávajici obyvatelé v^chodniho pomofi od ëudské zátoky az к ousti Visly, z pouhého toho jména ovsem nie о
národnosti osedlého tam lidu dovëdëti se nelze. Stejnym za-

ге) Dûkazy viz v Ukert's A. Geogr. IV. 28. 335-336.
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jisté právem na Cudy, Litvany a SlovaDy vztazeno byti mftëe. ï7)
Procez nie jiného nezbyvá, nez abychom pohledávali svëdectví, V nichzby o národu íinském cili cudském vyslovná se
nalezala zmínka. Takovychto zpráv, vice mène svëtlych ajistych, nám poskytají teprva tfi pozdëjsi spisovatelé, Plinius,
Tacitus a Ptolemaeus, к nimz tecT pïistupnjeme.
5. Zprávy Pliniovy, Tacitovy a Ptolemaeovy o Öudech.
U Plinia,
kych národech
nabytou V cas
Chankûv -s), o

majicího sic jinak dobrou známost o nëmecs obojí strany vychodniho mofe obyvajicích,
jeho píebyvání v Germanii u moreplavnych
národech cudskych jestë nizádná jistá a ne-

omylná zpráva se nenalezá; nebof jméno ostrovu Eningia,
kteréz nektefí na Feningia zmëniti chtëji, jest a züstane predmëtem hádek a rozlicnych domyslûv ucenych vykladacüv,
z nëhoz s jistotou nicehoz dovëdëti se nelze. 29) Podobná
temnost smyslu a nepevnost vykladu panuje v torn, со nám
tyz Plinius o národech pûlnocni Evropy, mezi Donera a Volhou,
z jinych, pûvodnë na Cernomofi sebranych pramenûv, die
svého spûsobu pilnë sice, ale pïilis krátee poznamenal. Pravif on : „Nekteri jisti, íeby na rece Tañáis tito národové obyvali: Phatarei, Herticei, Spondolici, Synhietae, Amassi, Issi,
Catazeti, Tagori, Catoni, Neripi, Agandei, Mandarei, Satarchei,
Spalei." 30). Z tëchto ledakde shrabanych a bez rozboru skupenych, na mnoze snad i pokazenych jmen niceho o tehdej-

S5) Teprva mnohem pozdëji okres vyznamu jraéna toho souíen a na
Cudy v Estonech obmezen jest, jimí ai do dnes trvá. Schlözer Nord.
Gesch. 802. 319. 495. ЕЬ. Nestor П 40. Thunmann Unters, über einige
Nord. Völker. S. 18—20. Geijer Gesch. Schwed. L S. 87. Voigt Gesch.
Preuss. I. 196. Lehrberg Unters, str. 202. 209. — Na omylu tedy jsou,
kdo2, jako Arndt (Urspr. d. enr. Spr. 319) a Schni-.zler (La Eussie 598)
Tacitovy Aestye za praotee dneänich Cudü v Estonech vydávaji. — О
Aestyich viz ni2e § 19. c. 4.
Plin. Hist. Nat. 1. XVI. с. I.
2») Plin. H. N. 1. IV. с. 13. §. 96. „Nec est minor opinione Eningia."
(Так Sillig) codd. Hard, maji Epigia. Kufahl — Gesch. d. Deutsch. I. 14.
Anm. 33 — Ète Epigia, a rozumi to na nynëjâi Holmgard u Skandie.
3°) Plin. H. N. 1. IV. c. 7. §. 22.
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sím polozeni národúv ëudskych a slovanskych v tëch stranách
domakati se nelze, aëkoli podobné jest, ze nekterá z nich
ovsem lidem kmene cndského, jiná рак národúm kmene tureckého a sarmatského prinálezejí. Jediné jméno Spaleùv i
pozdëji jestë, v dobë gothické, u Jornanda na Donu se vyskytajici, az podnes ve staroslovanském slovë spolin, t. velikán, obr, násilnik, trvá a nëkdejslho sousedëni národu toho
se Slovany dosvëdcuje (srov. §. 15. ë. 2.). — Vyborny Taci
tus vynesl na jevo ve svém popsáni Germanie, prvni mezi
Ëfmany, nëmecké jméno ëudského kmene, t. Fenni, a pozûstavil nám nad to svëtlou a vërnou zprávu o národu torn,
kterouz pro dûlezitost jeji v celosti zde klademe. „Národy
Peucinûv, Venedûv a Fennùv mám-li ku Germanùm pocisti,
cili radëji к Sarmatûm, sám se rozpacim . . . Venedové ....
vsecky lesy a hory, со jich koli mezi Peuciny a Fenny
vzhûru se pne, pïiëinou koïistovâni probihaji
U Fen
nùv podivná surovost, spinavá chudoba: ani zbranë, ani konl,
ani domûv ; potrava jich byliny, odëv koÈesiny, loze zemë ;
vsecka jejich nadëje ve stfelách, kteréü, pro nedostatek zeleza,
kostmi zostïuji. I muzí i йепу pouhym lovectvím se iivi.
Nebof i tyto v torn zaëasté onëm tovarysí, a s nimi koïist
dèli. Dëtem spletené vëtvi pfed zvëfl a nepocasim jedinou
jest ochranou: v tëchto kosatinách meskají mládenci, outoëistë nacházejí starci. Toi oni za blazenëjâi vëc pokládají
nezli v potu zorávati pole, s praci stavëti domy, a mezi nadëji a strachem péëemi o vlastni i cizi zbozí suzovati sebe
bez pïestâni." 31) Zpráva tato o Finech, vázená, jakz toho
srovnalost jeji s povahou národúv cudskych, nám z pozdëjëich zpráv Jornanda, Prokopia, Pavla Diakona a j. znâmou,
svëtle dokazuje, z dobrych pramenûv, nepochybnë z vypravování Nëmcûv skandinavskych , znajících Finy z vla
stni zkuëenosti, ve dvojim zvlàstë ohledu pro historii drevnich
Slovanû vysoce dûlezità jest. Pïednë z ni vidime, ze Finové ji£ za casu Tacitova byli národ chudy, mizny, do zadnich koncin neourodného severu vytlaceny, a tam bidny zivot
3!) Tacit. German, о. 46.
Safaïfk, Slov, Staioîitnostl. I.

22
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V tichosti provodici, nikoli рак mocny, bojovny, panujici. 34)
Podruhé z ráznych a vyznamnych slov ousecného Tacita, praviciho, ze Vcnedové viecky lesy a hory, со jicb koli strmi
mezi Peuciny a Fenny... probíhají (quicquid inter Peucinos
Fenno&que silvarnm ac montium erigitur), nebezdûvodnë zavirati mûzeme, ze ji2 za jeho ëasu veliké to prostraustvi zemi
a krajin mezi Tatrami s jedné a jezerem Umenskym i hoîejsi Volhou s druhé strany Slovany bylo osazeno. Nebof о
malé nëjaké krajince by rozvázlivy Tacitus zvelicujíciho toho
vyrazu „quicquid silvarum ac montium erigitur . . pererrant"
jistotnë byl neuzil. 33) Tim zpüsobem nabyváme pïesvëdceni, ze yií v lntm stol. po Kr. Finové na pûlnoci jak со
do povahy a mravû, tak i со do sídel a vlasti, cele se
vrovnávali potomkûm svym, Finûm 5ho stol., o nichz nám
Jornandes, Prokopius, Paulus Diakonus a j. 34) hodnovërné
zprávy pozûstavili. — U Ptolemaea nalezá se sice jméno
Finnûv (<l>ivvoi) v poradi mensich nàrodûv Sarmatie evropejské; ale v takovém spojení a na tak nepfíhodném mi
ste, ze s nim v historickém ohledu nie poëiti nelze. Pravif
on: „na rece Visle pod Venedy jsou Gythones, potom Phinni,
potom Bulanes atd. 35) Domyslelbyck se, ie Ptolemaeus od
západu na pûlnoc postupuje, a podlé toho bych Finny jeho
ve dneánlch Livonech anebo nedaleko odtud mistil, kdyby
nebylo podobnëjëi, ze jméno to jen omylem sem vtrouseno. 36)
Mnim totiz, zef ono jej doslo ze západní konciny Evropy, ze
Skandinavska ; i nechtëje ho vypustiti docela, a neuméje sidel
32) О zprâvë Tacitové o Fennech rozumuy aoud císti dluino u Lehrberga (Unters, üb. ält. Gesch. Kusel, str. 201—203). Tento znamenity
skouniatel nalezá v tom obraze Lopary c. Lopany.
33)' Ostatné piipouätime rádi, ze sobé Tacitus prostranatvi to, od Venedùv zaujaté, mnohem menäi pîedstavoval a Fenny své v mysli jlzuèji
mistil, nezli to v sUutku bylo, zevrubnf znâmosti o polozeni tèchto zerai
ovàem neraajc. Viz о tom Lehrbergovy Untersuch, str. 201 —204.
34) Jörn Get с. 3. lîukopisové maji mylnè Screrefennae misto Screteí'ennae. — Procop. Hist. Goth. II. с. 15. Scritofinni. Paul Diaeon. Langob.
I. 5. Scritobini — Anou. liav. 1. IV. c. 12. 46 — Ad Bremens, p. 93.
(srov. Schlöz. Nord Gesch. 408.)
3i) Plolem 1. III. c. 5.
3C) Nesmirfié bludy, z nesoudného kompilováni poslé, jimiz zemëpis
Ptolenweüv naprznën jest, stfizlivych skoumatelüv tajny byti nemohoii
Srovnej, со jsme о tom pfipomenuli vyá §. 10. 5. 11.

$. 14.

Kmen cudsktf.

339

národu toho urëitëji vykázati, vstavil je mani a na bûhzdaf
mezi jiné, kdez se mu za dobré vidëlo. ßeichard se neváhá
pïenesti je az za Volhu ku pramenûm Mology 37), s ëimfc i
my nenesnadnë se snásime. Naproti tomu Kruse, pokládaje
Tacitovy Fenny za totozné s tëmito, sází oba na brehu
Visly 3S), cehoz naskrze za pravé uznati nelze. Kdokoli Ta
cita — кар. 43-46 jeho Germanie — cte ve spojení, nemûze
nenahlídnouti, ze Tacitus mluvë o Fenních nemíni nëjaky
národ na blizké Visle, nybrz na nejzadnëjsim severa osazeny,
za nimz jiz konciny známé zemë pfestávají a ríáe bajek se
zacíná. Porádáf on národy od jihu na sever takto : Lygii,
Gotones, Aestyi (t. vychodcané — Prusané, Litvané a Lotyái),
Fenni. Aestyi u nëho jestë vzdy ve branicech Germanie obsazeny jsou, ovsem mylnë („hic—rozumëj za Aestyi—Sueviae
finis"), nikoli ale Fenny. Jednav o Fenních mluví hned na
to dale: „Cetera jam fabulosa, Hellusü et Oxiones etc.," t.
dale za Fenny na severa jiz vsecko bajecné. Tacitus nebyl
takovy nevëda, aby krajinu nadvislanskou byl za zemi bajek
drzel: vzdyf sám za Vislou tfem národüm sidla vyznacuje,
Aestyûm, Venedûm a Peucinûm, ktefízto by od nëho, podlé
nedüvodného Krusova vykladu, na pûlnoc za Fenny byli posazeni! Procez jméno Finny u Ptolemaea vedlé Gythonûv
a Bulanüv budto zjevny jest omyl, anebo jím se vyznamenává nëjakà hrstka Cudûv nëkdo u prostfed Litvanûv neb
Slovanüv osedlá, nejpodobnëji v Samogitii cili Zmudi 39),
které^to jméno jesté züstatek dfevního pfebyváni lidu cudského v tëch stranácb byti se vidi, ас radno-li je spojiti
s domácím názvem Ôudûv Suomi. Zajisté Ptolemaeus, cerpaje
z rozlicnych, starych i novych pramenûv, mnohé vëci neskladnë smichal, jichz nám nyni v poíádek uvesti a vysvctliti
3") Meichard. Orb. ant. Tab. ХШ.
Kruse Mappa German. 1822 F.
Mj Staronënj. Sameite — Zmudin. Grimm's D. Gr. I. 778. SthoIIand.
Samcgyten, Sameyten. Chron. Eqa. ord. Tent. ар. Mauhaeuui T. V. п. 19!).
Ve volynekych letopisech lid 2mndsky slove Zemoif Kar. IV. 45—56. Obyvate'.é toho kraje, v dobô historicité, pokndï vëdomo, byli Litvané a Lotyài ;
proceï letopisci polstf a nëmecti jménem Getae zhusta oba tyto národy
vyznaënjf, vzatym od Samogetie éili Samogitie, nikoli od thrackych Getûv.
Srov. §. 44. c. 5.
22*

340

Okr. I. Cl. III.

Pfehlerl cizích kmenùv.

naprosto nelze. Jestëby z nàrodkûv u nëho vycitanych, soudé
podlé polozenf, aspoñ tito dva, Osii cili Hossii (zdaz" Ostii?)
a Sali za odno2e Finûv jmini byti mohli, aëkoli toho názornymi dûvody stvrditi nelze. Osiy obvykle pokládaji za obyvatele bud' Estonska, bud' ostrovu Oesel, Saly рак za lidi na
ïece Salis, v kraji pozdëji Salet-sa ïeeeném. Nëkteii, jako
Thnnraann a Arndt 40), se domySleli, ze i jméno Samlandu
od Snomûv cili Finûv pochází, coz ale prûvodné není. О
starych Kursíneeh v Kuronsku a na ostrovech prileáících dovozoval Thunmann, ze nebyli kmene litevského, nybrá ëudského, a základy toho jeho domnëni oväem uváíení zasluhují,
ackoli jimi vëc sama jestë vsi pochyby prosta není. 41) Livonclci na angerském nábfezi a Kreevingové na pomezf
Zmudi moliou byti cudstí pfistëhovalci, aniz je za ostatky
velikého národu Cudû v tëcbto krajinách drôeti nutno. Jestë
patrnëji na omylu jsou, kdo smyslí, zeby Kreevingové a Krivici byli jeden a tyz národ a tudy tito poslední Neslované. *2)
Slovanskost Krivicñv jest vëc zalozená na nevyvratném základu
historick;fch svëdectvi, a nedostatek stfizlivë skoumavého soudného ducha jeví, kdokoli v tom ohledu se mate a viklá.
(Viz o tom §. 28. c. 5.) Kreevingñv jméno bucT jen náhodnë souhlasi , bud' neni púvodní , bud' Kreevingové tito
jsou lidé odslovanënl. 43) Vsecko to a tomu podobné na
nejvyá к tomu vede, ze nëkteré hrstky estonskych Cudûv
bud'to ze starsi doby zde na baltickém pomoïi mezi sná,c) Tlmnmann Unters, üb. nörd. Volk. S. 18—22. Arndt Urspr. d.
europ. Sprachen S. 318. Naproti tomu Voigt Gesch. Preussens I. S. 179. I
Vater, ovêem mëlky a zrídka kdy jádra véci se dobirajíci spisovatel, zapfrá vplyv cudského jazyka na staropruské náfeéf. Die Sprache d. ait.
Preuss. str. XXXI.
4l) Thunmann Unters, üb. nörd. Volk. S. 18—23.
"j Watson v Jahresverh d. kurlän. Gesellsch. für Lit. П., a Strahl—
Gesch. Eussl. I 50 — vyhlásili Nestorovy Krivice za Lotyse, bez kusa dûvodu. Stat pro ratione voluntas.
43) O nich jedná Thunmann Vat. über. nörd. Volk. S. 19—20. Sten
dens Lett. Gramm. Й. 3. Schlözer Nenver. Russl. П. 363. Adelungs Mithridates II. 766. W. Dilmar v Heidelberger Jahrbücher der Liter. 1817. Va
ter d. Spr. d. alt. Prenss. S. XXXI. Lehrberg Untersuch. Str. 146. Bienen
stamm Geogr. Abriss d. Ostseeprovinzen. Riga 1826. 8°. str. 377. Walson
Ostsee-Prov. Blatt. 1824. Nr. 47. str. 201. Srov. Küppen O Lirovsk. nar.
v Material. III. 204. Onif pry mliivf doma a mezi sebou cudsky, s jinymi
ale lotyssky (?) —
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selivymi Slovany se zachovaly, bud'to pozdëji sera se pfistëhovaly. O velikém kmenu Ôudûv V této stranë nikde£
jistotného svëdectvi neni; ovëem ale národy od Ptolemaea ve
vnitrni Sarmatii od Tater az ku pramenûm Dnëpru a Volhy
rozsazené, jakz jsme nahore dokázali (§. 10. с. 7—12.), patrnë se vyjevuji byti kmene vindického cili slovanského. Naproti tomu velmi podobné jest, ze krajiny к hofejsí Volze
píilezící, V nichss y pozdëjsicb. casich cudské národy Meru,
Muromu, Öeremisu, Mordvu a MeSceru nalezáme, jiz i v této
dobé od cudskj'ch národúv zaujaty byly, a ze rnnohá z tëch
jmen, jez u Ptolemaea v Sarmatii a Skythii44) cteme, na tyto
národy slysána byti maji, ackoli aby kdy vsecka nálezité vylozena byti mohla, slusnë pochybovati lze. 45) Так np. snadaé
jest domyáleti se, ze Ptolemaeovi Sargatii 46), Ammianovi
Sargetae 47), obyvali v podkrají íeky Sergacky v Nízehorodsku
kdez i mësto Sergac, stolice soujmenného kraje. Podobnëz
i nëkterych jinych památka v pozdéjsích casich dosti dobfe
stopovati se mûze. — К do.liceni toho, со jsme zde o severnim
prebyvání Cudûv v lñím a 2hém stol. po Kr. podlé svëdectví u PHnia, Tacita a Ptolemaea obsazenych pfedDesli, píipomeneme jesté na krátce o eudskych národecli od Jornanda,
pfi vypravování o válkách gothického krále Ermanarika s Venedy a jinyrai severany [332—350], ze jména vytcenych.
Mluvíf рак Jornandes v tentó smysl: „Po smrti gothického
krále Geberika nastoupil panování Ermanarik, nejurozenëjsi
z rodu Amalovicûv, kteryz pïemnohé a bojovné národy severní (arctoas gentes) pokoril a svym zákonúm pod dañé byti
pfinutil, procez jej slusnë nëktefi z píedkñv Alexandrovi
Velikému prirovnávali; mël£ zajisté sobé podcinëné tyto ná
rody, Golthes, Lythas (an. Letta?), Thiudos (an. spolu Scythathiudos ?), Inaunxes (~ Jacuiuxes), Vasina, Broncas, (an.
Beormas, cili spolu Vasinabroncas ?), Merens, Mordens, Srem") Plolem 1. П1. c. 5. 1. V. с. 9 I. VI. c. 14.
45) Pokusil se o to Reichard v Hertho d. XI. sv. 1. str. 3—81, a na
mapë Sarmatie evropejské v Orb. antiq. Tab. XIII., ale jak zdafilé, jiaj'm
ka posouzeni ziiätaveuo budiï.
4e) Plolem. 1. IIL c. 5. Zasiyáttoi.
"} Amm. Marceil. 1. XXII. c. 8. §. 38. Sargetae.
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niscans, Rocas (an. Rogans), Tadzans, Athanl, Navego, Bubege
nas (an. Bumbegevas?), Coidas.48) Z tëchto národüv, jichz jména
ovsem obavnë porouchána jsou, aspon Thiudi, Vasina, Merens, Mordens a Sremniscans dosti svëtle spatfnji se byti
<3udi (v Estonech), Ves' (u Nestora a j), Merja (u téhoz a
Adama Bremského), Mordva (u téhoz a Konstantina Porphyrogennety), Ceremisa (u téhoz), a snad i Broncas není jiné nez
gkan Beormas, t. Perm'. Ostatni bud1 jako Goljadi a Letta
к litevskéinu, bud' jako Jaeuinxes, t. Jatvëzi, к sarmatskému
kmenu prinálezejí, anebo naprosto neznámi jsou. Ze slov Jornanda, postupujíclho v torato vycitání národüv od západu severem na vychod к Volze a Kamë, zvlááté рак z vyrazu jeho
arctoae gentes patrné jest, ze tu o nejsevernejsích národecli
ïec bëzi, o nichí toho casu cernomofsti Gothové známost
mëli, aniz budeme na omylu, uznâme-li za pravé, ze tebdejsi
polozeni Ôudûv (v Estoaech), Vesûv, Merjanûv, Mordvinûv,
Ceremisanûv, Permjàkûv atd. od pozdëjsiho okolo r. 850, jei
nám Nestor lief, na muoze se nerûznilo. Nebof hned potom
vypravuje tyz Jornandes о podmanëni od Gothû v tychie
stranách Venedûv, Antûv a Slovanûv, ktefiz, podlé nëbo od
pramene ïeky Visly к severovychodu píes nesmirné prostranství (per immensa spatia) obyvali, jakoz i souvëky jemu Prokopius pripomíná o nescíslnych národech Antüv, zaujímajíclch krajiüy od ôernomoïi na pûlnoc. Neosadime-li onyno
Thiudos, Vasina, Beormas, Merens, Mordens, Sremniscans
atd. daleko na severa, kde medie nalezneme nesmirné ío
prostranství pro nescíslné tyto národy Slovanûv, o nëmz obadva souvëci a hodnovërni svëdkové tito jednohlasnë vyznávají? Ba vëru, pováííme-li toho bedlivé, vsim právem zavirati mûzeme, ze rozhraní Cudûv a Slovanûv jiá téhdài pïi
nejmensim tam se nalezalo, kdez je pozdëji v 9tém stol:
nacházíme, ac ne severnëji-li, éehoá bychom podlé vystéhování
se pûmoenich Slovanû v 6tém stol. dolü na Dunaj a do Moe-

ie) Jörn. с. 23. Viz Pïilohy i. IX. Srov. Thunmann Untere, üb. östl.
Volk. str. 370. Schlözer Nestor II. 30. 39.—41. 107. Buhle Lit. d russ.
Gesch. str. 292.
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sie se domyüsleli (srov. §. 30. с. 7.). 49) Ostatnë jiz nahore
(§. 8. c. 13.) zminëno, ze vojny Ermanarikovy mezi 332—350
- po Kr. padaji, tolikéz ze Jornandes o skuteëném podmanéni
severnich Dárodúv pfevyáené mluvi; ale nám zde bëzi jediné
o zemëpisnou jelio známost národüv, nikoli o pravdivost vypravovanych od nëho dëjûv.
6. Skandinavské povësti o Cudeoh.
Mimo tato nahore uvedená, vice ménë svëtlà a vynosná
svëdectvi fimskych a ïeekych spisovatelûv o národech kmene
cudského niceho vice ve starych pamétech historickych domakati se nelze, címzby známost naáe o nich v tomto prostoru ëasu doplnëna a porozsírena byti mohla. Jediné v prastarych skandinavskych povëstech a zpërich nematné pamëti
o pranárodu tomto, ackoli mytliicko-básnickou roucbou zahalené, a tudy historii odcizené, se dochovaly, o kterychzto
,0) Slovozpytny rozbor místnych jraen, zvlàâtë mensich ïek a jezer,
soudnè vykonaoy a 8 jinorodymi svëdectvimi nâlezitë poméferiy, platno by
poslouzil к jietëjsïmu vykázánl nëkdejsfch sídel ôndû v krajinách ruskych
nyní od Slovanñv zanjatych. Pokudz uára vëdomo, tatái jména fek a jezer
prostá i slozená, na severu n öudüv a na jihu u Rusûv dosti zbusta se
vyskytají. Na pfiklad budtez zde nvedena néktei-á jména slozená se slüvkem
jtiga, jega, joga, ega, oga, jonga, jenga, onga, zkrácené ga, poâlëm z íud.
a lop. joki, jogi, jokka, juk, juch c. jub, samj. jahna, zyrjan. i perra.vja
<9rov. maoT. jég^glacies), coz znamená fekn: Andoga, Asuga. Caga Cavanga , C'uga, Dniiga (jez.), Doroéuga, Idolga, Jemenga (cud. Hamrnehjoki), Jerga, Jurenga, Karmanga, Kicmenga, Koksaga, Koksenga, Ladoga
(jez), Lapsanga, Larga, Linga, Ljiinga, Megrega c. Megrenga (cud.
Mägräjogi), Mologa, Mudjuga, Nimenga, Onega (jez. i, Osuga, Padenga,
Penga, Pinega, Poksenga, Pspga, Soga, Stviga, Svijaga, Sardenga, éarhenga, XJftjnga, Uhtjuga, Urga, Uronga, Usvega (jez.), Vajenga, Vajmuga, Varznga, Veduga , Verjuga , Vetluga , Viga , Vizenga , Vozga atd.
Toté2 plati o jraeních konctijícfch se na jar, jarvi, jervi, da, ma a j
PK torn vSak vàzïce dobfe na mysli, jednak velikou nepevnosti pouze
etymologického dovozování v historii, jeäto cím do etaräich casft vystnpujeme, tira vice etejnokofennych slov v rozlicnych jazycich nacbázíme, je
dnak téï nesmirnou trvalost podobnych jmen, kteraï zacastë zbëhn ranoha
tisícileti a stfidáni se rozlicnych kmenûv zdoruji, nebudeme, zvláété со do
vymèreni ëasu, na nich samych tuze ustavovati se a jimi nedávniho prebyváni Cudû v zemich nyni slovanskych kvapnë dolicovati. Ve pïfcinë nasi
to jediné prûvodné a jasné jest, ze nëkdy, v pïedbistorieké,, dobê, dávno
pred velikym stéhováním celtickych národüv na vychod, Cudové daleko
na jih dosahovali, byvse odtud pozdéji Siïicimi se к severu Slovany vytlaceni. Tim se velmi pfipadnë potvrzujf v^sledky nase o pravlasti Sloranû
v krajinách pfed- i zatatranskych , odjinud vydobyté a ve spisn tomto na
rüznych mistech piedneâené.
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zde nëco mistnëji pfipomenouti musime. Jiz nahofe (§. 8.
è. 11.) jsme dokázali, ze ve dfevnim skandiaavském bajeslovl
smyslené bytnosti, bohové, polobohové a obrové jmény rozlicnych nàrodûv, jez oni takofka pïedstavuji, podéleni jsou.
Co do Iôtunûv (jd. c. iötunn, mn. p. iütnar, téí iotr, iotar),
zvlâstni tîidy obrûv, äeby jméno jejich od nârodu cudského
vzato bylo, od mnohych skoumatelûv dïevnosti skandinavskych, zvlàstë рак nejnovëji od soudného Geijera za pravé
uznáno jest, a к dûvodûm od nich predloíeDym jesté i mnohé
jiné neménë vázné pripojiti Ize. V praetaré dobë dvüj národ
obyval na poloostrovë skandiaavském: totizto némecti Gothové i Svedové, onino na jihn, tito ve stíedni stranë, a cudstí
Finové i Lopafi na severu. Zemë tëchto, vlast divokych potloukajících se národúv, sloula Iötunheimr, a sám národ u básnikúv
Iötuni (Iötnar), Iâttové (Iättar), obrové, horní vlci, synové skal,
národ hor, národ zemnich doupat, protivíci se Asûm a shromazdujíci se okolo oltáfüv Forniotra (boba Jotûv), vyvrácenych od hfímatele Thora. Vûdce jejich tytyz slove Finne
höfdingen, t. nácelnik Finüv, a zemé od nich obydlená potomnë Finnmarken. Ve drevní povësti nadepsané Fundin
Noregur praví se, ze Norvegr slove vsecka zemë od Iötunheimu az dolû na poledne к Alfheimu ; pozdejsí Snorre Sturleson [umí. 1241] jiz misto onëch jmen polozil „od Finmarkûv az do Göthaelfu;" z éehoz patrné, zejménem Iötunheimr
ve starych povëstech vyznamenávaly se Finmarky. 50) V jiné
prastaré povësti jmenuje se Finn král Iötunheimn. 5I) A vsak
V nejstaréi dobë, pfed velikym stëhovânim uralskych národúv,
do níi nëkteré povësti v Eddë pûvodem svym a látkou svou
jietotnë zasahuji, slovo Iötunheimr nepochybnë ve mnohem
óiráím smyslu se uzivalo, t o vlasti Cudûv vûbec, rozprostïené
po celém dnesním ëvedském a ruském severu. Vedlé Iôtunûv
pfipominaji tytéí eddické zpëvy zhusta i Thursy cili Thussy
(thurs, mn. ë. thursar, thuss, thussar), obry, jmenujíce je po-

so) Geijers Gesch. Schwedens Bd I. S. 29—31. 36 08.
sl) Thorkelini Poeraa danicum dial, anglosax. Havniae 1815. 2hé vyd.
od Grundiwiija tamze 1820.
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nejvíce Hrimthursy, zimoobry, mrazoobry, ledoobry, syny
Ymira, nëkdy рак zprosta Thursy, caroobry, z pokolení Jättûv. Thursové prinálezeli ke starái Forniotrovë rodinë bohûv,
an lôtunové vice v novëjsim bajesloví o Asich, со protivnici
tëchto, se pïedstavuji. yi) Forniótr byl bûb Iôtunûv cili Finûv, jejz Thor, Odinûv syn, z rodiny Asûv cili sarmatskych
Alanûv, büh hromoblesku, bijce Iôtunûv, zabnal, a spolu s rodinou jeho o bozskou poctu pïipravil. Iôtuuové, synové obra
Bergelmira, potomci ztopenych Hrimthursûv, byli mnohymi krásnymi dary jak strany duse tak i strany tëla obdareni, jichz oni
ale nejvice ke àkodë bohûv i lidi uzívali. Pfipisuje se jini i umëni
run cili známost pisma, a nade vsecko zbëhlost v kouzlech a
carách (skan. seid), ve kterémzto poslednim umëni oni daleko
nad Asy vynikaji, coz s povahou Ôudûv, jimz v povëfe a
kouzlech sotvy ktery jiny národ na zemi se vyrovná, ovsem
dobíe se snási. Nalezá se u nich mnozstvi pokladûv a zbozi
(Öudi v Permii byli skuteënë bohatí obchodníci a kupci,
к nimz Skandinavci za pricinou loupeznictvi casto zajizdëli),
hojná stáda, krásné zeny, jeè oni kradou a unáseji, kdekoli
jen mohou. Svëtla nenávidéjí, bydlice v nepfístupnych krajinách,
zvlàstë рак ve tmavych skalnatych roklinách. lôtunové s Asy
dlouhotrvanlivé kruté války vedli, do nichz i Vanové zapleteni
byli. V tëchto válkách zminka se dëje o tfech ëarodëjnych
pannách z Iötunheimu, provdanych za Asy, kteréz potomné
Asûv posvátné runické desky, základ jejich vlády, ukradly,
a tim pricinou se staly záhubné pro Asy vojny. 53) Mám za
to, ze i samo jméno skan. âlfr, mn. é. âlfar, got. domnële
albs, stnëm. alp (genius), jménu Loparûv ëili Lopanûv pfíbuzné a od národu na mythické bytnosti prenesené jest ; aspoíi
jazyk podlé pravidel obdobné zmëny slohu v rozlicnych fecich tomu není na odpor, a geniové tito ve skandinavském
bajeslovJ zacasté со zvlástní národ vedlé Iôtunûv a Vanûv se
pfedstavují. 54) Ackoli рак v pochybnosti miti nelze , ze
") Rauschnick's Mythologie S. 375. 376, 378 407—408.
") Rauschnick's Mythologie S. 379. 384. 407. 411—429.
M) Grimm's Deutsche Mythol. str. 24S. eld. Spisovatel pravi na str.
255: Die Alfar bilden ein Volk, wie die Edda ausdrücklich sagt (Sn. 21),
daher auch im Alvîsmâl âlfar, helbûar und dvergar den Menschen, Riesen,
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jméno Iötuni ve skandinavskych povëstech pûvodnë od Cudû
vzato jest, véak proto kvapnë domnívati se neslusi, zeby
V bajeslovn^ch onëch rozpravách pravdivá historie obsazena
byla, vypravující nám o dëjech skuteënë zbëblycb. Doleji
toho podstatnymi dûvody dolicime (% 18. с. 9 ), ze mezi nëmeckymi národy, v polední polovici Skandinavska obyvajicimi
a mezi Öudy (Iötuny), Vindy cili Slovany (Vany) i Sarmaty
(Asy, Alany) jií ve prastaré dobé, na kterouí zádná historie
svëtla svého neprostirá, bylo nejen spolecné obcování, nybrz
nepochybnë i dlouhotrvanlivé kruté válceni, kterézto se pfedmëtem stalo národních zpëvûv, od skandinavskych skaldüv
umële tvoïenych a starostlivé zachovávanych ; avsak pravdivé
pïibëhy s bájí v dotcenych zpëvich a povëstech jiz tak jsou
smíchány a slouceny, íe kdokoli tyto od onëch oddëliti se
snazi, ten o skutek nemozny a nerozumn^ se pokousi. Ani
jen z ohledu casu, do kteréhozby pocátek tëchto mythickohistorickych bájí polozen byti mël, nie s jistotou fíci se nemûze; ackoli dosti к vife podobné jest, 2e zpëvûm o Odinovi
a jeho Asech nëkteré nám neznámé pfibëhy a války mezi
zmáhajicími se a dále na zapad vládu svou rozsirujicími Sar
maty (Alany, Roxalany, Jazygy), a mezi Normany (Gothy,
Svedy a dfevnimi Varjahy), v zemich Cudûv i Vindûv loupe'znictví provodicími, snad jiz v luim stol. pf. Kr., za základ
slouzily. 55) Nebof ze tyto bajeslovné povësti pûvodem svym
starëi jsou, nezli hrdinské zpëvy, v nichz cinové Hegelingûv,
Wôlfingûv, Nibelungûv a Hilnûv se vypravuji, о torn mezi
soudnymi znately staroskandinavského jazyka a básnictví nizádné pochybnosti neni. Pro nás to jediné jest pamëti hodné a к nynëjsimu pfedsevzetí posluzitedlné, ze i tyto uejstarái skandinavské zpèvy a bajepravné povësti v lötunich
Göttern, Asen und Vanen als besondere Classe, und mit ihren eignen Spra
chen, zur Seite stehen. Ob man daiaus ein historisches, in bestimmter
Gegend gelegnes Reieh folgern darf, lasse ich hier unentschieden.
") Pravdivá jsou slova F J. Mom — v Untersuch, zur Gesch. der
deutsch Heldensage str. 86. — Wenn der Name eines Volkes in der Heldensage
riesenhaft, und für Riesen gebraucht wird, so liegen immer geschichtliche
Thatsaclien zum Grunde, welche die Vergleich img uni Uebertragung ver
anlasst haben, aber die historische Verstehung dieser Sage ist nicht ihr
Grund, sondern nur eiue Anwendung ihres Inhalts auf ähnliche Ereignisse.
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vystavují obraz lidu severního, s oné strany Vanûv cili Vindùv bydliciho. Kladou zajisté Iotunheimr vyslovnë do nejzazslho severu, a Vanaheimr nize, mezi ïekou Vanaquísl (Tañáis)
ïecenou a moïem baltickym. Od Vanaheimu na vychod lezi
Asgardr ëili Asaland, t. zemë sarmatskych Alamlv za Donem.
7. Rozdílnost národuv Cudy jmenovan^oh.
Z tobo, со jsme az posavad o národech ëudskych z rozlicn^ch pramenû v mo2né krátkosti pïednesli, dostateënë patrné jest, áe sídla tohoto starobylého, а со do prostranství
rozsífeného kmene v dobë historické, t. od Herodota al do
Jornanda a Prokopia [456 p?. Kr. — 552 po Kr.], vesmës a
ouhrnkem mluvë, jiz v tychíe pfllnocnich konéíuách Evropy se
rozprostírala, kde je v 6tém a 9tém stol. nalezáme, a ze západní Finové jtá v lnim stol. po Kr. byli kmen slaby, na
mnohé jednotlivé národky rozdrobeny, znuzily a z divocely.
Vztahovala-li sepravlast Cudû ve staráí dobë dale do Asie, a
byli-li onino nyni od Rusûv tak jmenovani ôudové asiatiëti
ЬгаЩ a srodnlci tëchto evropej skych, toho vysetreni do oboru
starozitnosti slovanskych nikteraká nepfinálezi. Povsechnë
vëdomof jest, ze v horejSi Asii, v tom nesmlrném prostranství
od hor uralskych a Volhy près ïeku Irtys a Jeuisej aá к ïekám Selenga a Amur ïecenym, près 500 mil zdéli, mezi 58°
a 45° s. s., nescíslné památky rozlicného zpñsobu, zvlásté
рак náhrobky (jmenované majaky, slanci, kurhany), zmrsky
cili radni doly (slk. baue, rus. кору), rumy a valy atd., zjevné svédectvi vydávají o nëkdejsim prebyvání v téch krajinách národu mohutného a vzdëlaného. 5B) Národové tam oby^
vajicí sami vyznávaji, ze tyto ostatky nepocházejí od jejich
predkûv, nybrí od noznámého pranárodu, jeboz ostatni památka jinak jiz dávno docela vyhynula. Rusové, po rozsííeni
svého panstvivtëch stranách nazvali váecky dotcené památky
6e) Strucna zpráva o tèch vêcech obsazena jest v Riller s Erdkunde
von Asien Bd. I S. 320-342. Srov. i Schlözer'e Nestor I. S. 69 ff. —
Avsakproti пеягкепртц nadsnzování a zvelicováni tëchto pam:itek a stavent
na nich v histuiii povctrn^eh cudsko-obrovskych budov uzivej lólíu podaného po Ktaprotha v Asia polyglotta str. 184,
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cudské, pravice, zet' ony pocházejí od prastarého, vymizelého
národu Cudûv 57): jak dobfe a vlastnë , to ovsem nelze
tak snadno urciti. Nebof mozné jest, ze Slované rustí jiá
ve prastaré dobë jména Öud nejen o Cudínech v Evropé
za Volhou a pred Uralem bydlícich, nybrá i o národech za
Uralem v celé borní Asii azk rece Amura rozsedlych uzivaU:
takové zajisté prenesení jména od sousedniho národu na jiny
za nim sidlící v oné díevní dobë velmi obycejné jest. (Viz
vys §. 6. с. 10. §. 11. pozn. 33.) V této pïipadnosti by
název Cudûv asiatickych ovsem byl stary; ale pííbuznost
kmenová obou nàrodûv tim by jestë naskrze nebyla dokázána. Dobfef zajisté mozné, ba к vire nad míru podobné
jest, ze onino národové asiatiëti byli kmen od Öudüv docela
rozdilny, tîebas od Slovanûv toto jméno na në vztazeno bylo.
Eozdílni tito kmenové byli vzdy pïedce jednoho a téhoz piemené, a jakási v oci bijíci pííbuznost mohla ovsem mezi
nimi misto míti. Jiz naboíe (§. 13. c. 8.) jsme dokázali, ze
Slované borystenstí jmenovali Skoloty Öudy, tîebas tito die
vsi podobnosti mongolské ëeledi byli. S jiné strany i té
myslénky sprostiti se nelze, ze snad to sloviôko Cud teprra
v novëjsich stoletích omylem a naduzitim od ruskych Slo
vanûv, pokládajícicb je za totozné se slovcem cuzij (peregrinus, alienígena), ackoli oboje rozdilné jest, onëm neznámym
nàrodûm pïilepeno jestif. Aváak pomníme-li, ze, jakz íeceno,
jiz dfevni Slované jména Öud, zïectënë Sxù^tjç, o mongolskych Skolotech uzivali, snáze tomu pïidâme viru, ze pïenesení toho slova na zauralské národy jestif mnohem starsi,
nezli opanováni Sibirie od Rusûv. Bud jak bud, jen nechaf
napotom zádny z pouhébo jména Cndi totoznosti obou tëchto
kmenûv, t. známého evropejského a neznámého asiatického,
nedovozuje, aniz smysli, ze slova Cud a cuzij, jakoby z je-

") Ji2 Falk — Topogr. Beitr. Th I. str. 301 — nspsal, zevv cas
svého cestování po Sibirii zmizel^ ten národ poïàd Cudy, Cudaky, Cudské
Hdi jmenovati slysel. Totéz poznamenal Millier — Origines gentis et nom.
Eus3or. Petrop. 1 749. 4°. p. 13 — pravë, ze lidé taméjsí navotázku: od
koho by ty zústatky byly? odpovídaji: ne od Ruâùv, ale od Cudüv, kteíí
pied lidskou pamétí zde bydleli.
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dnoho korene poslá, nicjiného nevyznamenávaji, nez neznámé
prvobydlitele. 58) Co se рак dotyce onëck hmotnych památek a
pozemnych ostatkû vymizelého národu v Sibirii, ty mnobem
prûvodnëji dfevním Issedonûm, Arimaspûm a jinym podobnym kmenum, nezli Finûm pïipisovati se mohou.
8. Rozbor jmen Cudûv.
Pozústává, abychom к zâvërce jestë ke jménu Cud zïetel
obrátili, a je s jinojazycnymi názvy téhoz kmene srovuali.
Kmen Cudû v rozlicnycb dobách a zemich pod rozliënymi
jmény, domácími i cizími, povsechnymi i cástecnymi, vlastnfmi
i pouze aemëpisnymi, nám se vyskytá. Jii v nejstarsí dobë,
u Herodota, nalezáme jméno Thyrsûv a Getûv cili GMv, o
nichz domyäleti se Ize, ze národúm tohoto kmene prinálezejf.
Mám za to, èe od obojího pozdëjâi skan. thuvs ëili thuss, pl.
thursar, tbussar (cyclops), ags. tbyrs, stnëm. turs, mn. c. tursa,
got. snad thaurs, thaúrsis, a skan. iötunn, pl. iötnar (gigas),
ags. ëoten, ëten, stsas. etan, eten, got. domnële itans 59), sved.
jätte, dan. jette, mn. c. jetter, stnëm. ëzan, ëzzan, rozdtlné
neni. 60) V pozdëjsich éasích zjevuji se jména Finûv, Cudûv
a Suomalainûv, prvni nëmecké, drubé slovanské, tfeti cudské
cili domácí. Slovo Getae, Gitae, vyskytajicí se ve jmenich
mnoha prastarych národav, jako Getae, Massa-getae, Thyssagetae, Thussa-getae, Myr-getae, Sar-getae, Samo-getae, Samogitae, Tyre-getae, Tyran-gitae, Pieu-gitae atd., coby pûvodnë
vyznamenávalo, zevrub a s jistotou urciti sice neumim, a vsak
se domnivám, ze snad nie jiného, nez со rec. ут^с (od kof.
■yea = 7T) zemë), lat. getes = colae (indi-getes t. tuzemci, domorodci) 61), a podlé vyznamu slv. vit, (-cola, vitati habitare)
58) „Tschud bedeutet in ganz Sibirien bis an die Gränze von Si:".a
hin unbekannte Aborigines." Schlözer Nestor II. 39. „Czud als Appellativ
heisst fremd (sie), czudo ein Wunder, was befremdet (sie)." Eb. p. 40.
,e) Kam náleíi jména gothická slozená se slovem athana (Athanaricus
Athanagildus atd.)?
60) Mistnëjsl vycftani väech forem tëchto jmen viz a Grimma Deutsch.
Myfhol. str. 296—299.
ei) Plinius H. N. III. 3. §. 21) pïipominà v Hispanii nârod (nepochybng
ibersky) Indigetes (tamze i m^sto Ilergetum), jenz u Strabona 'Irthxiitai
slove. Snad i ve jménu severniho národu Matyketae n Hekataea (ve SjjV_
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nëm. -vari (habitantes) atd. ; aniz pocbybuji, ze se zachovalo
ve skan. lötunn, pl. Iötnar, áved. jätte, dan. jette, v zemëpisném jraénu knízetství Samogitia (lot. skrácené Smuddu c.
Smudszu semme, zpolstënë Zmudz), v domácfm názvu zemé
Loparûv Suomeädne, Suomeädnä, Sameednam, a ve pïespolnim pfijmi Njenecûv Samojedi. 62) Ze ve skandinavsk^ch povëstech Iötunheimr vlast Cudûv a Iötnar Cudlny vyznaraenává,
jiz nahoïe dokázáno jest. Co do Samojedùv, pravidelnëji Samojetûv, vëdomof, ze oni jednak nëkdy mnohem blíze к Loparûm bydleli, cehoz památka vjejich národnim podání jestë
se zachovala, jednak téz, ze jméno Samojedi jen ruskymi
Slovany od blizkych jim Loparûv a Cudinûv na në pieneseno
jest 63), nebo oni sebe jmenuji Njenec (homines) a Chazovo
(viri), naproti tomu Lopari sebe Samelafs c. Sabmelads, mn.
c. Samelatjeh, lid Sabme, Some, Suome, zemi svou Suomeädne,
Suomeädnä, Sameednam. 64) Lopari jen od Cudûv tlmto mistnlm
jménem, znamenajícím doupüáky nebo krajisfniky (od slova lapp,
lappa, t. doupë, krajistë), vytceni, pfiëitaji sami sebe к Cudûm,
uzívajíce stejného s nimi jména, к nimz oni vsím právem i prinálezejí. °5) Byl tedy název Samojeti nëkdy Cudûm, jmenovitë Loparûm, vlastni, a teprva pozdéji od tëchto к cizokmenthii) h misto (j stoji (jako Dadagoa i Dadaces, Pharnagos i Phâmaces u
starych). Ostatnè dluzno zde zfetel obrátiti i na rozdil hlasek ear
v téchto jmenich.
e2) Rask dovozoval, ze i Jutland v Denemarku, skan. Jotland, od
tëchto Iotunûv jraéno má, jeäto podlé jeho domnfnky i tu nêkdy Iötuni
ëili öudi obyvati mëli, jejichz jméno (Juti u Bedy I. 15, Jutnacynn v ags.
chron. p. 14) na potlacitele a nàmëstky jejich Ncmce preslo, proti cemuz
vsak jini skonmatelé, zvlâSte Dahlmann a j., mocnS se zaeazuji. Eozreseni tëchto záhadek n?meckym iicenym zùstaviti so musí, (srovn. Grimm.
Deutsche Mythol. XXVIII 297.)
°3) U Nestora Samojad' i Samojed' [1096 a j.]. Kar. Ist. roas. I. B.
43 pozn. 13. Schlözer Nestor. II. 02. Plan Carpin [1246] je jmenuje Samoyedes. V ruskycb letopisech slovou i Syrojed', Syrojadcy, coz novèjâi na
syr (crudas) potahuji; snad puvodnë Syro-jeJ—Zyrjané, sloïcno ze slùvjk
Syr=Zyr a jed' (gens, natio) Misto Semikola pîsef Nestor Zimjegola;
molilo tedy i naopak Syrojed' m ZyrojeiT pnáno byti. — Klaproth pfeneäeui jmëna Samojedi od Loparûv na Njenece zapírá, ale bez vëcnatyeu
a dostatecnych
pifcin.
polygl.
str Spr.
138.147. 322. 326. Schleiers Nord.
«•') Arndt Ueb.
d. Asia
Urspr.
d eur.
Gcsch. 301. Lehrberg Untersuch, str. 211—212.
"5) O jménu Lopar srov. Lehrherr) Untersuch, str. 219—227. Geijer
Gesch. Schwed. Bd I. S. 91—93.
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nym Njenecûm pïenesen jest. Jediná to az podnes jeäte pozústalá památka slovanského nëkdy jména Jotûv a Jötunheimu.
Dnesni národy cudského kmene ackoli zadného vseobecného
domáciho jména nemaji, píedce vetáim dilem jmenují sebe
Suomalainen, mn. c. Suoraalaiset, coll. Suomi, a zemi svou
Suomenrna, jmenovitë рак Cuchonci ve Finlanda nazyvaji
sebe Suomalaiset, Cudi v Estonech Somelassed, Lopari, jakz
reëeno, Sabmelads, Sabme66), Some, Suome; jen menëi odvëtvi jejich a Cudi za Volhou rozlicnyeh rodovycli jmen uzivaji. Slovo Suomalaiset nëmecti zpytatelé mylnë vydávají za
slozené ze suo (bafina, voda), mies (muz) a maa (zemë), jakoby Suomiebenmaa, skrâcenë Suomenmaa, t. vodo-muzûvzemë, a Suomalainen — vodomuzûv-zemâk. 67) Domnënku tuto
podstatnymi dûvody vyvrátil vyborny znatel cudskych nárecí
Sjögren, ackoli sám о vysvëtleni prastarého toho názvu pokusiti se neodvázií. 6S) Nëmecké jméno Finne, skan. Finnr,
ags. Finn, u Tacita Fenni, u Ptolemaea Phinni, u Jornanda
Fennae, u Prokopia Finni, u Pavía Diacona Bini, n Gvidona
Eavenského Feni, u Adama Bremského Finni atd. 69), die vsi
podobnosti pííbuzné jest island, sved. ags. fen, fenne, сой znamená luh, louku, pastvinu. 70) Staroslovanské 6ud, vyskytajici
6б) V tëchto formách b pouhá prisuvka jest. Lehrberg Untersuch, str.
212 pozn. 7.
•') Arndt Ueb. d. Urspr d. ear. Spr. S. 322—323. Geijer's Geschichte
Schwed. I. 90. Anm. 2.
68J Sjogren Ueb. Jamen v Méin. de Г Acad, des Scienc. de S. Pétersb.
T I. str. 303. Suomi jest pûvodni, neslozené slovo, v gen Suomen, oduudi
Suomen-maa, t. Sumûv zemë. Ve slovansk^ch praraeneeh jméno to dosti
casnë se vyskytá, nebo jiï v Novohr. Letop. été se Sumi [1240], a v Suzdalském Semi stoji misto Haeme, t. Jam'. Zdaliz i то jméuu Samogitia a
Senrgallia slûvko Suomi tkvi, cili radèji Same, Sabme, t. Ьо\}\ Lopari,
tèzko rozbodnouti. Slepèje loparsk^ch osad na baltickém pfimofl zachovaly
se ve jinënu obyvatelûv Narvy, t. Lapplakot, jichzto krajiáté v listinâch
papezskych ok. 1160 Lappia slove. Sjögren Ueb. finn. Bcvölk. d. S. P.
Gouv. str. 76. Misto Sçmigallia été se u Nestora Zimjegola , Nest. vyd.
Timk. p. 2. 6, a misto Zraud' v letop. volyn. i jinde Zemoii, eoi obé .poläti
Rpisovatelé na slovanské zemë sly§i, ovsem bezdûvodné. Aspoií v prvnim
koïenny zivel jest s, nikoli г, odkudí skrácenS lot. Smuddu.
?9) Podobnë i ve jména Vinde, Vende, hlásky t a e se stfidaji. Srov.
§. 8. с 15.
,0) Vyklad jméua Feni c. Fini podal Lehrberg v tcnto zpûsob: Diesen
Namen (Feni, Finii gaben ihnen die Germanier von den feuchten Niederun
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se V fecké formë SxiÂ-qç jiz u Herodota, v latinsko-nëmecké
Thiudi u Jornanda, naproti tomu u Adama Bremského [ok.
105G] Scuti, z kteréhoby korene pocliázelo a kdeby své pribuzné mëlo, nelze vykázati. Jen neumëlost mohla posuddvë
tak rozdilná slova, jako jsou CucF, Cudi, a ëuz, cuzij (cizi)
v jedno smásti, an mezi nimi niíádné pokrevnosti neni. Slovo
Öud v jazyku nasem v následujících formách se nalezá :
v cyrillském prelozeni biblí u Izaiáse 14, 9., Bar. 3., Jos. 12.
a 17., Par. 20.: Cud (gigas), cudov, cudskyj ve starobulharskych, ácud, scudov, êcudskij v ruskych vydánich a rukopisich, srb. ëudo (portentum, monstrum), chrv. cudo, kor. cudo,
bul. cudo, rus. a rusn. ëudo i Sëudo, scudo (np. 3 Esdr. 5, 8.),
pol. cudo i cud, slk. cudo ; v ceském, horno i dolnoluzickém,
jakoÈ i v polabském slova tobo neni, nacházi se naproti tomu
v madarském po§lé ze slovanského csuda (— cuda). V ruské
formé scud a scudo sloh i (misto s) jen prídech cili pfedsuvka jest (srov. § 13. ë. 8.); polské рак cudo, cud jest
mazurské zmënëui slohu с v с, an nie jinak i Poláci ïikaji
Cucko, Cùckie jezioro (Peipus-See). Od korene cud poslo sloveso cuditi sja (mirari, obstupescere), nacházejíci se v náfecích
ruskobulharsk^ch, illyrskycb, v polském a slováckém, a scházejicí ceskoluziekym. Slovce cizi (peregrinus, alienígena) z jiného pramene pocházi, jinymi zákonyse ïidi, a zni srb. tûd',
chrv. tuji, kor. ptuji (s pïedlozkou p), cyr. ëili stbul. átuzdi, rus.
ëuzij, rusn. ëudzi, pol. cudzy, dluz. a hluz. cuzi, stees. cuzi,
slk. eudzi. Od tohoto kmene odvozeno, mimo mnohé jiné,
sloveso srb. tûcRti se (alienan), chrv. tujiti se, vind. ptujiti .
se, cyr. c. stbul. átuíditi sg, rus. a rusn. cuziti sja, pol. a
luz. cudzyé siç, stees. a slk. cuziti se, nces. ciziti se. Pohled
na tyio formy a vyznam jejich kazdého znatele jazyka naêeho snadnë presvëdci, 2e tato dvë slova со do pûvodu a
gen, ai f welchen sie umherstreiften, und ihre Heerden den grössten ïheit
des Jalires über weideten. Denn Fen oder Fenne heisst im Isländischen,
Schwedischen, Angelsächsischen, Englischen, Holländischen, Ostfriesischen
und Altfriesischen, so wie auch im Niedersächsischen : Weide, Sumpf,
Wiese, niedriges Land u. s. w. Das Adjectiv fenny braucht Shakespear
für morastbewohnend; das Zeitwort fennen bedeutet im Niedersächsischen:
eine Wiese mit Vieh betreiben. Unters, str. 200—201. Lotyäi nazyvajl
Finland Pinnu semme, Cuchara Pinnis, Poéndilce Pintains.
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koïene svého docela jsou rozdllná. Slova cud, ëudo, ëuditi
se, jehoá 6 a d pravidelnë se nemëni, Cechové, Luzicané a
Polabci neznaji: slovo tûdi, vsem Slovanum známé, pravidelnou zmënou slohûv t a d 7I) projevnje pûvodni mëkké t ëili
vysuvku hlásky i, a prinálezí к nëmeckému tliiuda (gens)
lot. a lîtv. tanta atd. (srov. §. 18. ë. 10.). Ve slovë Cud,
cudo, zachovalo se prastaré jméno Ôudûv cili Finûv u tëcli
slovanskych nàrodûv, ktefiz nëkdy blize s nimi sousedili, t. u
Rusûv, Bulharûv, Srbûv, Chorvatûv, Vindûv, titof zajisté pozdëji z krajin zatatranskych do Illyrikum pïesli; téz u Slováküv a Polanûv: nestáváf ho naproti u nejvztlâlenëjsich vëtvi, Cechûv, Luzicanûv, Polabcñv. Cud' bylo jistotnë nëkdy
povsechné jméno nàrodûv fmského kmene u pûlnocnich Slovanûv: jiz Nestor rozdílné a vzdálené rozsochy, Cudy pomorské
V Estonech, a zavolocké v zálesi nad Volhou, jím vyznacova!,
zahrnuje menái vëtve pod obecnym názvem jazyci (gentes),
a pilné srovnání uci, ze i staroslov. jméno Finûv ve Finlandu
osedlych, t, -Cuchna, Cuchonec, Öuchar', z téhoz koïene utvoreno jest. Souhláska ch jest oblíbená koncovka muzskych
jmen u Slovanûv, pïiëinënà kmenûm, tytyz odvrzenim pûvodniho koncového slohu zkomolènym; srov. np, kmoch, brach,
m. kmotr, bratr, Stach, Vach, m. Stanislav, Vaclav, Lech,
Cech, Vlach atd. Od tëchto muzskych jmen pripojením slohu
na odvozují se zenská: Bratochna, Cmochna, Milochna, Bolechna, Svatochna, Malechna, Eadochna, Vladichna, Vacechna,
Bozechna atd. Так povstalo ze slova Cud' vysutim souhlásky
d a pïicinënim muíského vychodu ch, nejprvé Cuch (homo
cudicus) 72), potom рак coll. f. Cuclma (gens cudica). Prvotni
vyznam slovce Cud ve kterém by se jazyku hledati mël, do-

") Porovnej np. bIovo 6ado, cedo (proles), anebo celeiT (familia), jichito
с л d nezménné jest, v rozliënych slov. nàïeéfch, a naproti slova illyr. medju, cyr. iili stbul. meäidu, rus. mein, rusn. medzu, pol. miedzy, slk. medzi.
ces. mezi, hluï. mjez atd,, illyr. svjeca (candela), cyr. svjesta, rus. svjeca,
pol. swieca, slk. svjeca, ces. svice, atd.
") Staroceské 6ûcb, vyskytajici se mezi mnzakymi jmény (Qaeopis
Mus. cesk. 1832. str. 61.) nie jiného neni nez Cuchar, Óuchonec, Cudin,
nâpodobnë jako i Prus, Rus, Kusin, Uhrin (tanrâe 65, 66) со muzskâ jména
u Starocechûv se uïivala.
Safaïflt, Slov. Starozitnostl. I.
23
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mysliti se nelze. Podlé Tatiáóeva nynëjêl národy finské jména
toho naskrze neuzivaji, ba ani jen vysloviti nemohou, fíkajíce
Tuti misto Cudi, vyjmuc Öeremisu, ktefí pry dokonále Cad,
Öudi, vysloviti umëji. 73) A pïedce bych se domyëlel, ze ono
pûvodnë i tëmto bylo známé, snad domáci, a jen v prodleni
casu zaslé. 74) Vysetïeni toho jinym skoumatelûm zanechávaje, upomínám zde jen na podivnou shodnost zákonüv
mysli lidské, jevici se i ve pfetvofováni slov a vyznamu je- '
jich. Jakoz u Nëmcftv skandinavskych z národniho jména
Thyrsi, Thursi, povstalo obecné thurs, thuss (gigas), z Getae,
Gitae iötunn (gigas), tak u Slovanûv z národniho Cud (Finnus) obecné ëud (gigas) a cudo (monstrum). Jména tato,
poslá nepochybnë z nevystihlé dàvnovëkosti, dûkazem jsou, jak mnoho historicky dûlezitého sklad kazdého kmenového
a starého jazyka obyéejnë v sobé zamyká. Domyáleti se lze,
ze Slované a Cudi, sousediváe od nepamëti v nesmëïeném prostranstvi na severu a obcovavie vespolnë, jíz ve dfevni dobë
mnohymi slovy a obyëeji vzajemnë se podëlili, ackoli toho
pro nedostatek starych cudskych pamëti ráznymi píiklady
stvrditi nelze. Za tim srov. slv. cert s eston. kurrat, slv. kumir (idolum) s cud. kummardama, ëuch. kumartaa (adorare,
jako modla a modliti se), cyr. кар' (forma, idolum), kapiäte
(fanum) s macT. kép, bálvány kép (imago, idolum), slv. pakost'n (pravue) s cud. pahhast, cyr. vl'ch'v s euch, wölho,
wöllo (magus, öudi byli mistíi kùzlûv), cyr. prt', prat', priprt',
priprat' s euch, pörtte (domus), stnëm. bord, casa, cyr. cij
(magister, praefectus officio) v sau-cij, strjap-cij, bir-cij atd.
s ural.-tur. -dzi v kapi-dzi, bostan-dzi, balta-dzi, mune-d2i atd.,
slv. oriti, arati (vastare, captivare) s cud. orri (mancipiura),
«) Tatïsc. 1st. roes. I. 262 pozn. 9. II. 373 pozn. 77. Tyï spisovatel
praW, ze Öuvasum, jinde zas, ze Sarmatûm, t. die jeho smyelu Finùm,
slovce cud* (c-ili tuttu?) vyznamenává souseda, znâmého. èkoda, pïeskoda,
ze Tatiscev starych jtuen Sarmati, Skythi, tak pievrâeenë uiival a novéjsim nàrodûra pîilépal! Naproti tomu podlé Lehrberga (Untersuch, str. 208)
Loparové v opacném smyslu nïfvaji slova Tjude, t. nepfitel, о jihovycaodnfch evych sousedech.
'*) Jiz nahofe doteeno, ze skoumatel staroïitnosti cudskych z niïàdnych domácfch, vepïirozeném jazyku psanych pramenûv potfebného svëtla
к пг-uce své dobyvati ncmûze.
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orjama (serviré), cyr. a srb. ml'nija s mad', menydoïgés, menykö (tonitrn, fulgur, Mad'aïi jsou uralátí Öudi), cyr. ljet s mad',
lehet (licet, potest), strus. gobina s mad. gabona (fruges), rue. rok
(pauper) s euch, rukka, rus. jar, slk. járok (ïeëistë) s hun.
uar, lesgoavar. uar, or, hor (fluvius), mad', árok— reciâté, árvíz=potopa, povoden , cyr. sope Г s mad. sip (fistula), sipol
(fistulâ canit), strus. oderen', odern', od'ren', dernovatyj s ëuch .
deren (firmus), man-deren (terra firma,) strus. lojva s fin.
laiva (navis) atd., a naproti zyrj. ponda (ero) se slv. b$d%
pol. bgd§, ëud. akken, euch, akkuna se slv. okno, cud. vabbadus, euch, vapaus se slv. svoboda, euch, vari (aestus) s rus.
var, euch, tetri, ëud. tedder se slv. tetrev, euch, papu se slv.
bob, euch. pUrü se slv. burja, euch, setä se slv. zgt',
euch, lapio se slv. lopata, euch, palttina se slv. platno, rus.
polotno, euch, porsas se slv. prasg rus. porosja, euch, sirppi
se slv. srp, ëud. sata se slv. sto, euch täti se slv. teta, tetka,
ëuch. tori se slv. torg, tr'g, euch, leipä se slv. chljeb, euch,
aprakka se slov. obrok atd. 7ä)

§. 15. Odvëtvi uralskych Cudùv: Spali, Skamari, Hunové a
Sabiri.
1. Prvotni vlast kmene èudského.
Pfipomenuli jsme nah ore, йе vëtve kmene ëudského jak
druhdy tak jeâtë az podnes po oboji stranë velikého pohoïi
uralského rozlozeny jsou, a £e dûmyslny skoumatel dëjin i jazykûv národuich, Klaproth, toto pohoïi za kolébku a
pravlast celého kmene pokládá, z niz on v prodlenl casu áiroko daleko na zapad i vychod se rozloïil. Drevni historie
tëchto uralskych Cudùv ovsem neproniklou tmou jestif zahalena; a vsak z nëkterych, u spisovatelûv ïeckych maní dochovanych zlomkovych zpráv, ze hmotnych památek, nacházejicich se na povrehnosti tëch zemí, a nade vsecko z veli
kého stëhovâni národúv uralskych v 4—6tém stol. рэ Кг.,
") Jiná slova porovnává Lehrberg Untersuch, str. 118 pozii. 2. 225.
a Sjögren Ueb. finn. Spr. n. ihre Liter. S. Pet. 1821. 8o. str. 49—54.
23*
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s jistotou zavirati lze, ze zde, v Pfedurali i Zauralí, bylo jiz"
V nejdfevnëjsi dobë valné tribení a mlcháni se národñv со
do sily velikych a mohutnych, ackoli со do mravû divokych
a nevzdëlanych. Jisto jest, ze národové rozlicnych kmenûv
severskych, jmenovitë ëudského, mongolského a tureckého *),
vysilali ëas po case bucfto cisté a samorostlé, budto polovicátné ëili z vespolniho smicháni vystïelené ratolesti své hluboko na jih, az do krajin ëernomofskych, a ze jiï ve dfevni
dobë podobné stëhovâni nàrodûv severskych nejednou se
zbëhlo, o jakémz" nám dëjiny pozdëjsich vëkûv obâirnë vypravují. Cestu, kterou2 nëkdy Skythové z Asie na Cernomori
se pfivalili, nastonpili za nimi mnohé jiné, starsí i novëj§i
národy, jmenovitë Spalové, Skamarové, Hunové, Sabifi, Bulhaïi, Kozaïi a j. „Krajiny podnralské, pravi Klaproth 2), slnsnë
se pokládají za tu bránn, skrze kterouito kocovnici stfedni
Asie, ponejvíce národy ëeledi ëudské, turecké a mongolské,
do Evropy se hrnuli. Tazeni jejich, jak со do poctu lidu,
tak i со do sily a stësti, jinâ od jirjych znamenitë se rûznila.
Nejednou stëhovalci tito po mnohá stoleti zdrzovali se na
pouti své v tëcb. stranách vychodních, kde tucné pastviny pro
svá stáda a zvëïiplné lesy i jiná pohodli pro svou zivnost
nalézali. Tim zpûsobem ourodné krajiny s obojí strany
pohoïi uralského staly se jejich nejmilejsim stanovistëm a
obydllm, kdeï obcujíce s domácími národy celedi cudské,
nejednou s nimi docela se pomíchali. Odtud povstali noví
polovicátní národové, ktefiz potom bud v této své nové
vlasti sídliti zítstali, budto od jinych silnëjsich stëhovalcûv
z v^chodu puzeni jsouce, zapocaté od asiatickjfch pïedkûv
svych taïeni dale к západu konali. Tentó jest v nemnohych
slovich vyklad onoho povëechnë známého velikého stëhovâni
vychodnicb národúv na pocátku stïedniho vëku." Ackoli
рак pûvodu a kmenové pribuznosti tëcbto nàrodûv nelze vzdycky

') Jiz Herodot jmenuje Tyrky (tak zajisté cisti dhizno, nikoli Jyrky)
ЪШ Uralu, kdez je i Mela a Plinius misti. Herod. 1, IV. c. 22. Mela 1. L
c. 19. §. 19. Pltn. Hist N. 1. VI. с. 7. §. 19. Srov. Evagrius Hist. eccl.
1. V. et I. ult. c. 14, kteryz je jiz blii Kaukasu zná.
г) Klaproth Asia polygl. Str. 182.
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s dokonalou jistotou urciti, vsak nicménë podlé nejnovëjsiho
skoumání muzûvtéto tfidë umëni zbëhlych, zvlàstë Klaprotha,
vidi se byti pravdë podobné, zet jakoï Hunové, Avarové,
Bulbari, Kozaíi atd., tak i ostatní národové, jejicbi historie
mène známa jest, jmenovitë Spalové, Skamari a j., pfinálezeli ku kmenu uralsk^ch Öudüv. Ргоёей i my zde o národech tëchto со nejkratëeji pïipomeneme, majice na zreteli
zvlàëtë ony, jejichz dëjiny v této staré dobë na Slovanstvo
vëtài nebo mensí vplyv mëly. К takov^mto národúm poëftáme Spaly, Skamary, Huny a Sabiry, ostatnich do druhého
okresu odmësujice.
2. Spalové.
Spalei, Spali, národ bud shythicky bud1 cndsky, a tudy,
coz nejpodobnëjëi jest, pfibuzny potomnim Hunûm, ackoli pro
nedostatek zpráv pravdivé pokrevenstvi jeho vzdy nás zûstane tajno, obyval druhdy mezi Donem a Volhou. Plinius 3)
jej uvozuje v poïadi jinycb, со do püvodu jejich nám docela
neznámych národúv a národkúv, osedlych v podkraji Donu.
Kdyz Gothové mezi 1. 180—215 z vandalskych zemi a od
ousti Visly na bfeh cerného more se pfenesli, museli zde teprva o nova svá sidla se Spaly válciti, a tyto odtamtud zapuditi. 4) Odkudz patrné jest, ze i tehdáz Spalové tito jesté
vzdy na bïehu maeotické zátoky a v podkraji Donu со ná
rod mohutny a bojovny se zdräovali. Ve staroslovanském
slovë spolin (gigas), jakz ono ve starobulharskych a srbskych
rukopisech 5) se cte, cili ispolin, s obycejnou rusinskou pfedsuvkou i6), jakz je Rusové рШ, nepochybnë jméno tëchto

3) PU». H. N. 1. VI. о. 7. §. 22. (V rkp. Spaleos i Spalaeos.)
4) Jornand. Goth. o. 4. (Spali.)
6) Так np. i v tiâtëném ¿altáfi Cetinskcra, od Crnojevice pro Srby
vydaném, 1495. 4°., téï v bulharském od Imamiilc Koresi 1577. Fol., Zalm
18, 6. V'zradujet se jako spolin teSci put. Zalm. 32, IG I spolin nespaset
se mnoz'Ktvom krjeposti svoje. (Zdetf Koresi má : 1 ispolin).
6) Píedsouváni hlásky t nebo slohu iz, is pied nàslovni z, s, jest podnes vlastnosti rusinskébo é. malornského náfcéí: Srov. izrada, izpraviti c.
Ispraviti, izjev m. zrada, epraviti, zjev atd. Jiz u Nestora cte se Izkorostjea
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Spalûv nás doslo; z cehoz spolu patine vysvitá, íe je Slované znali, a s nimi ciniti mëli.
3. Skamarové.
Skamares (Sxapiàpsiç), národ loupeznicky, jehoz pojitf
rovnë nejisté, tolikéz s Huny a Avary na Dunaji vystoupil,
procez neneslusnë к tëmto pïifadën byti mûze. Kdyz 1. 57Ö
Avarové, uëinivse mir s ïteky, do svych stanovisf se navracovali, od Skamarûv ze záloh nenadále píepadeni, a z koni,
stríbra a ostatniho náfadi obloupeni byli. 7) I Jornandes
mluvl о „abactoribus scamarisque et latronibus undecumque
collectis" 8), a v zivotopise sv. Severina od Eugippia [mezi
450—500] se cte : latrones, quos vulgus scamaros appellabat. 9)
Jestë v pozdni dobë, okolo 1. 764, pfipomíná je Theophanes
v Bulhaïich. 10) A vsak nejdrevnëjsi zminka o nich, pokudz
mnë vëdomo, jestif u Priska okolo 1. 436, vypravujicího о
pohrüzkách Hunûv proti barbarskym ëili skythickym, к Ëimanûm se vinoucim nàrodûm na Dunaji, t. Amaldsurûm, Itamarûm (cti Skamarûm), Tankassûm, Boiskûm a Sorosgûm ")
Mam zajisté za to, ze slûvko Itamari u Priska, podlé obecného cteni, omylem misto Skamari polozeno jest. Byli tedy Skamarové podlé Eugippia a Priska v lui polovici 5ho
stol. jiz jistotnë ve dnesnlch Uhïich, nedaleko Dunaje. ia)
Gebhardi je bez kusa dûvodu, podlé svého obyceje, pokládá
m. Korcstjen, istob'ka (gornica) m. stob'ka aj., a vruské Pravdé Izgoj m.
Zgoj. Naopak misto rusinského izba (v letop. novohradskéni ist'ba) pfSet
Nestor zba, srov. srb amad', soba, пЫ. Stube. Nékdy, aè poïidku, Rnsíni
i pied jiiiyroi souhláskami t predsouvaji, up. ik m. к (ad) atd.
') Exc. e Menandri hist, ed Niebuhr p. 313.
8) Jörn. Goth. ap. Lindenbr. p. 142.
" ) Eugipp. Vita S. Severini c. 10.
10) Theophanes ed. Par. p 367.
n) Prisa Exc. de Legat. Roua Hunorum rex statuit cum AmaMsuris,
Itamaris, Tancassiis, Boiscis ceterisque gentibus , quae Istmrn accolunt,
quod ad armorum societatem cum Romanis jungendara confugissent, bello
decertare. Hncd na to vypravuje о taîeni Attilovè proti Sorosgûm. Srov.
Jordan Orig. Slav. IV. J55.
u) Ve vychodni Halici 6tvery vesnice Skomorochy, jedna Skomoroczea jedna Skomorosze se nalezajf. Velmi podobné jest, ïe zbytkové loupeïnikûv tëehto sem za Tatry se utoulili. Jsouf i v krat. polskêm, vojev.
Lubelském, tedy v koncinách vych. Haliëe, dvë vsi Skomorochy.
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za smësici Hunûv, Slovanûv, Antûv a Ëimanûv 13), Karamzin
naproti, jestë nesoudnëji, za ciré Slovany. 14) Jméno jejich
u Slovanûv ai podnes zije ve slovë skomrach, rus. skomoroch, t. ëtverâk, iibal. 1S) U Nëmcûv v zákonech Roth. кар.
5 znamená slovo scamera loupeá anebo loupeznika. 16) I
v jin^ch latinskych pramenech stredního vëku slüvka seamares, scamarae, scanierae, scamaratores atd. v témz smyslu
zhusta se nalezají. 17)
4. Hnnové.
Éádny národ v cas velikého stéhovánl na zaéátku stredovëkn vâleën^mi ciny sv^mi tak velikého jména nedoSel,
jako Hunowé, jená povsechnë zapûvody tobo stéhovánl jmini
byvajl. 18) Nejstarsí spisovatelé, u nichí jméno jejich se cte,
json Ptolemaens [175— 182] a Dionysias Periegeta [ok. 200
po Kr.]. Ptolemaeus je mlsti v evropejské Sarmatii mezi
Bastarny a Roxolany ,9), tedy asi na dolejsim Dnëpru; a
váak na zmateéném a nepevném ndáni jeho, snad jen poz
dëjëim píípisku, v historickém ohledu naskrze nelze spolehnouti. Dionysius je uvodl v poïadi jin^ch národúv na zá•3) Gebhardt I 12. 89.
") Karamzin Istor. rosa. I. 53. B. 71. pozn. 128.
,6) Dobr. Inst. 1. slav. p. 165. Rnské slovniky a. v. skomoroch.
,e) Grimm's Deutsche Rechtsalterth. atr. 635.
17) Srov. Du Camje Glossar med. latin, a. h. v.
,8) Vy<5et spisúv o Hunech viz v Buhle Literat, d. russ. Gesch. str.
197—201. My pripomínáme : J. De Guignes Histoire gén. des Huns etc.
Par. 1756. 4° 5. с , nèm. J. C. Dähnert Greifsw. 1768. 4°. 5. c. — J. G.
Siritter Memor. popul. Petrop. 1771. 4°. T. I. — G. Pray Annal, veter.
Hnnnor. Vind. 1763. F. 4. Voll. — (J. Müller?) Attila der Held des 5ten
Jahrh. Berl. 1806 8°. — F. Ch. Schlosser Univ. Ueberblick d. Gesch d.
alt. Welt. Frankf. 1826. 8°. Bd. 7. S. 373 ff. 8 S 215 ff 369 ff. — J.
Klaproth Tableaux de l'Asie etc. Par. Ш6. 4°. p 245—254. — Srov.
Palackeho Pojedn. v Casop musejn. 1834. III. str. 307—318.
le) Plot. 1 Ш c. 5. Tolikéz po nëm Marcianus Heraklcota. Oba pisi
Xovvoi. Srov. s tfm jméno Chuni u sv. Ambrosia, Gregor. Tnron., v Annal,
sv. A manda, Cbunigard, t. dnesni Eusko, n Helmolda, Conogardia u Saxona Gramm., Chundzag okoli v krajinë Avarûv na Kankasu, niad\ Kûn,
Kúnság a j. Podlé toho zdá se, ze s'aré jméno Chuni a novejsi maiïar,
Kun, mn. c. Kúnok (=Kim)an¡> , jest totozné. Mozné, ze tito pozdejSi Kúnové ёШ Kumani byli potomkové dfevních Hunûv, ackoli, jako ted* éudsti Baskiri a Mescerjáci, rusoplemenni (indoevropejätf) Kirgizi a j., enad jií
v 10—lltém atol, poturceni?
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padnim pomori chvaliském, postoupaje od severa к jihu,
takto: Skythové, Huni, Kaspiani, Albani. Til sice i Erato
sthenes [ок. 238 pï. Kr.] u Strabona tytéz národy a v témze
poíádku vyéítá; ale na mistë Hunûv jmenuje Uitie, ëimz
Dionysiova zpráva velice se zatemüuje a znejisfuje- Jistéjsich svëdectvi poskytají nám starí dëjepisci armensti, jimz
národ tentó pode jménem Hunk ode dávna znám byl. Kladouf рак mista prebyváni jeho na sever Kaukasu, mezi Volhou a Donem, jmenujíce soutësky Derbendské, prícinou hunskych vpádüv do zemí predkaukaskycb, valem (náspem) hunskym. Mojáis Chorensky, vypravuje o bojích krále Tiridata
Velikého [259—312 po Kr ] s národy severnimi, vpadsimi do
Arménie, pripomíná, áe dotéeny král, udeïiv na në v rovinách
karkerskych (Gargareeni u Strabona, v severni Albanii, v cásti Dagestanu mezi Derbendem a Terekem), porazil je a zabiv chakana jejich ostatky az do zemë Hunk cili Hunské
stihal. A Zonaras pripominá, ze podlé domnëni nëkterych
cisaí Karus [284] ve válce proti Hunûm zahynul. Z ceboz
patrno, áe národ tentó píede vpádem svym do Evropy nebyl
docela neznámy, aókoli jej Ammianus Marcellinus mezi ná
rody ve drevni dobë málo známé pokládá. 20) O pojití Hu
nûv tyz spisovatel, a vedlé nëho Zosimus a Jornandes, rozdílne se prohlásili, vydávajice je za potomky královskyeh
Skythûv, za potvory zplozené v pousti od bësûv z carodëjnic
aliorumen (alrûn) atd. ai) V torn, ze od Maeotu pïes Don a
Dnëpr Evropu pïikvacili, vsickni se srovnávají. Podlé nicb
a Sidonia Apollinara [472] byli Hunové malooci, pleskonosi,
tlustoblavi, bezbradi, prícinou rozryváni kûze ve tváfi u dëti,
a barvy zluté aneb snëdé. Zakládajíce se na tomto obrazu
hunské tëlesnosti, na dile, jak vime, umële a proti pfirodë vy vedené, na dile od tehdejsích spisovatelûv к ostrachu ctenáfstva
я, z jinych prirozenych pficin prevysenë áerednymi barvaini
lícené, dovozovali Deguignes a jeho postupnici mongolsky
])ûvod tohoto národu, ustrnuvse obzvlâstë na jménu národu
ae) Amm. MarcM. XXXI. c. 2. §. 1
2') Jornand. Goth. c. 24.
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Hiungnu cili Hiunyu, jcnz jiin v cinskych letopisech maní se
namitnul, a na etymologickém vykladu hunskych jmen, pii
ëemz aie velice s pravdou se chybili. Národ Hiunguu byl celedi turecké, nikoli mongolské, ok. 91 po Kr. od Ôinanûv do
konce porazeny a do stepi kirgiskych mezi ïekou Irtysem a
jezerem Aralskym vypuzeny, kdez on jeâtë 1. 448 se potuloval. Slovozpytni рак dûvodové к dolíceni mongolského
pûvodu llunûv tak jsou marní, jaloví a nicoucí 22), ie touz
mërou Hunové od kteréhokoli národu na svëtë odvozováni
byti mohou. Podlé vypovëdi hodnovërnych dëjepiscûv reekych, Menandra, Theophylakta, Nicety, Leona Grammatika,
Georgia Monacha, Cinnama, Cedrena a j., svëdcicich o píibuznosti Hunûv s Avary a MacTary, a podlé jinych neménë
podstatnych dùvodûv naopak s nejvëtsi jistotou za pravé
uznati lze, ze jakoz Avarové a Mad'aïi, tak i Hunové byli
národ celedi uralské, kmene vychodocudského, ackoli snad
jiz ve vlasti své s Turky pomlchani. Vypsáni tëlesnosti hanské, podané od starych, dobre se obrátiti dá i na dneäui
Vogulice, blizké pïibuzence Madarûv. Mezi ostatky Avarü
v Kaukasu, ktefiz ëàstku své vlasti jmennji Chundzag (srov.
macfar. Kunság), hunská a staromacFarská jména jestë az dodnes
jsou v uzíváni, jako Attila avar. Adilla, Budak avar. Budaeü,
Ellak avar. Ellak, Dingitsik avar. Diogacik, Eskam avar. Eska,
Balamir avar. Balamir, Almus avar. Armus, Leel avar. Leel,
Zolta avar. Solta, Bleda с Beled avar. Beled (t. nácelnik)
a j. Hunûm podlé Jornanda 23) slûvko uar znamenalo feku ;
v náíecí lesgoavarském uar, uor, or, hor, téz ïeku vyznamenává. V nëkterych vogulsk^ch náíeéích slovo hum, chum,
kum, znamená tolikéz со clovëk. Podlé tëchto a jinych základûv 24) pravdivé jest vyrceni oôitého svëdka Buysbroecka,

22) Takov#mi bavil ctenárstvo své np. Bergmann Nomad. Streifer
unter d. Kalmiiken. Riga 180i. I 129 a j.
M) Jom. cap. 52.
M) Obâlrné a dnkladné roïvinuti tëchto dûvodu viz v Klaprolh Tabl.
de l'Asie p. 238—249, к nimï bychom my jeSté nèkteré jiné pripojiti
mobli, kdyby nám zde о to bëzeio. Srov. Casop. écsk. mus. 1834. ХП.
etc. 307-318.
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kter^í navstiviv 1. 1253 osobnë krajiDy uralské, seznal a
vysvëdcil, ze tam jest vlast Hudûv a Hungarûv, jmenovaná
veliká Hunie cili zemë Paskatir, t. Baékirská. S5) Z tohoto
pûvodiétë svého vystoupiváe Hunové v neznámé dobë, potloukali se za nëktery cas, jak jiz ïeëeno, mezi Volhou, Donem
a Kaukasem, vpády odtud do pfedkaukaskych zemi cinice,
az рак léta 374 opustivse Volhu, vedenim krâle svého Balamira, nejprvé Akaciry, národjim pîibuzny, nepochybaë pïedky
potomnich Kozarûv, sobé podmanili, рак na Alany Donskér
jmenované Tanaitae, udefili, jichz drahnon ëàstku sobë pïipojivêe, hned na to na Ostrogothy se oboïili, kterychzto sestárly král Ermanarik, vida nezbyti, sám se meëem proklal.
Po pFemozeni Gothûv vylili se na zpûsob povodnë près jizni
Eus, Polsko a Uhry, az do Skandinavska nájezdy éinice, a
jiz 1. 388 na vychodnim cisafstvf rocnich poplatkûv sobë vymohli. Jejich vçâd byl pïicinou nejen pïesidleni se západnich Gothûv z Dacie do Moesie a poëlych tudy ialostnych
poklések fimského cisaïetvi, ale i tazeni rûznorodé zbëfi vojenské pod zprávou Radagaisa z okoli nynëjsiho Banata da
Italie. Domysleti se lze, íe náiiskem Huaûv polozeni ostatních severozápadnich nàrodûv, jmenovitë Slovanûv a Nëmcûv,
znacnë zmënëno jest ; taáení a êifeni se tëchto dvou kmenûv,
kteréá pïed tím к vychodu smëfovalo, tim najednou zpátky
к západu obráceno jest. Po smrti ïheodosia Velikého [395]
vpadli do fimské Asie, a ctvery jejich zástiipy rozlily se po
Evropë, znichz jeden pod správou Uldesa zahroziv Carhrada
[400] a jednav о mir s Arkadiem [404], posléze dokonále
potrin jest, drahy vedenim Aspara [424] v Italii králi Janovi
pomáhal, tfeti pod náéelnictvim Roilasa Thracii plenil [432],
ostatni lidnaté tlumy mëly své stanoviàtë pod panovánim
Raje v Pannonii, pozívajice znamenitého ro5niho plata od
vychodnich cisaïûv. Po smrti Ruje vláda národu toho prevedena na Beledu (Bleta) a Attilu, syny bratra jeho Munzuka.
Attila sobë nàsilnë, pfipraviv i bratra svého o hrdlo [443],

") Klaproih Tabl. de l'Asie p. 247. Schlözer Nestor Ш. 112. DneSnl
Baskirové se oväem jít, ai nevelmi dávno, poturcili.
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cestu к samovlàdë prorazil. Jsa vûdcem 700,000 vojinûv,.
z rozlicnych národúv sebranych, v kázni a poslusenství, v loupeznictvi avitëzstvi dobfe pocvicenych, panoval nad okolnimi
národy z vojenského stanovistë svého v Uhíích (blíze Tokaje?), jednak hrûzou a ostrachem svë zbranë, jednak odmërnou pfisnostf, muz neobyëejné dûvtipnosti a schytralosti v konáni i jednáni, plny dûvëry ke svému àtësti, nepíistupny pochlebenstvi, pohodlím vêak a radovánkám nedocela odcizeny^
schytrale povolny a lahodny к bojovnym knizatûm a národúm,
hrozuy a nenasyceny násilnik slabych a nestateénych. Persie
se ho strachovala, a vychodni cisafství mu platilo dan, po
neäfastnych vojnách [446] ze 700 na 2100 liber zlata povyëenou, Spolcen jsa s bojovnymi národy od chvaliského mofe
az к Rénu, obzvlááté рак se sluzebnymi Gothy, Gepidy, Durinky, obrátil se neskroceny tentó hrdina, domnélá metía boáí,
na pozváni Geisericha a pro stály odpor Marciana do západní
Evropy [450]. Po ukrutné bitvë na poli katalaunském [v podzim 451], zdá se, ze jediné nepfizen fímského vûdce Aetia
ke své vládé pfed konecnou záhubou ho ochránila. V nástupném roce [452] vpadnul do hoíejsi Italie, vyvrátil Aquileji, opanoval Mediolan, a vêak z Raveuny, ukojen jsa sliby
a dary. snad i vystálou nesnází a povërou pobidnut, naspëcn
zpátky se obrátil. Potomnë jestë jednou do Gallie vtrhnul,
a navrátiv se za Dunaj, po veseli svatebnim puknutim zlly
nenadále nmfel [454], prâvë kdyï na vojnu proti vycbodnfmu
cisafství se strojil. Tim zpûsobem udatny rek, jemuá se
zdálo, ze hfmotu jeho vâleëného i hvëzdy se boji, bidnë zahynul, a dosti dlouhému souzeni mnohych okolnich nàrodûv
konec aspon umiraje ucinil. Nebo po jeho smrti nesvornost
synûv hunskou ïisi brzo ku pádu pfivedla. Národové na Dunaji osedlí, jdouce za pfikladem Gepidûv pod Ardaricbem,
jho hunskébo panstvi hned svrhli; Ostrogothové vyvrátili íísi
Dengezikovu v Bessarabii a v severovychodni Bulharii (malé
Skythii) a6) ; ostatni mensi hunské fise na Donu a Dnë5e) „Scythia parva" sloula u byzantinskych spisovateliv 6—10. stol.
krajina podnes u Bulharùv Dobriê, n Tnrknv Dobrud^a jmenovanà, od
mësta Mankale êffl druhdy Tomi az к onstí Dunaje.
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stru sotva povstavse jiz se rozpadly. Léta 469 hlava Deugezika, syna Attilova, pfenesena do Carhradu. Na Donu a
Maeotu vzdy jestë nëkteré slabé ostatky Hunûv pod jmény
Onugurûv, Hunogurûv, Uturgurûv a Kuturgurûv s7) se udrzely
az i je prevaha sourodné jim zbëïi potfela. Tëchto dëjiny
nás se dale netykají; jakoz i mravopisné lícení tohoto národu,
podané nám ode starych spisovatelûv, aë dosti zanimavé a
památné, zde opakovaíi pomijíme. 2S)

5. Spolefenstvi, Slovan üv s Hun y.
O torn, byli-li Slované poddani Hunûv a tudyz i spolecníci jejich ve vojnách s Rímany aEeky vedenycb, nejedny
mezi ucenymi zpytately starozitností aasich rozepfe vedeny
jsou. Tvrdili toho jini, a jini nazpët zapirali naprosto. Tito
posledni poïàd zvlàstë to pïedstirali, ze souveká historie nikde
vyslovnë Slovanû ve spolecenství Hunûv nepripomíná. A vsak
historie nârodûv ne na zevnitïnich malickosteeh, pripadném
pripomenuti nebo vypustëni toho neb onoho jména, nybrz na
podstatë vëci osnovati se musí. Tato рак podstata vëci, t.
prirozeny bëh lidskych dëjûv a jejich vzájemné zavinuti se
jednëch do druhych, к tomu nás vede, ze Slované bud'to vsickni,
bud aspon vëtài jich cástka byli poddani a poplatnici Hunûv,
& tudyz i plukové jejich v pofadi Hunûv, zároven jinym podmanënym nàrodûm, se nalezali a v cizinë bojovali. 2Э) Prede
vëim zajisté jiz samo v sobë smysliti se nemûze, aby Hunové,
národ jednak tak schytraly a prevrhly, jednak tak mohutny
a die okolnosti ukrutny, jakyz jej byti z historie známe, byli
stanovistë své vlády v Dacii a vychodnich Uhïich zarazili,
nepokofivse a nepïïpojivse sobë drive lidnatych a bojovnych
Antûv mezi Dnëstrem a Dnëprem. Vypravy jejich na jih a
") Srov. Klaproth Tableaux de l'Asie p. 254—256. Thunmann Unter3.
üb. ös«. Volk. Str. 24. 27. sld.
28) Srov. Klaproth Tabl. de l'Asie p. 248—249.
28) V tfï smyel, mimo mnohé jiné, prohlásfli se Karamzin Istor. ross.
.gosud. 1. 16—17. OssoliAski Wiadomosei histor. - krj't П. 497—500. pïeloz.
«d Linde 154-158.
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západ pri takovémto nepfíteli v zadu vëru by vice na vâeteëné
drzosti nezli na prohlédavé zknsené opatrnosti byly spoléhaly,
a sotvy kdy к tak zdafilému vykonání pfiály. A váak ëteme-li rozvàzlivë to, со Jornandes vypravuje o tazení gothického krále Vinithara proti Antflm, a pomstë, kterouí jej
vûdce Hunùv Balamir pro tu vytrínost stihal [376] 3U), zajisté
jinâë se domySleti nemûzeme, ne£ 2e slovanâti tito Antové
Hunûm tak cizí a obojetni nebyli, jakoi obyëejnë za to se
pokládá. Neni pocbyby, 2e jak Antové, tak i ostatni Slované,
volnë nebo bezdëky, v2dy radëji se vinuli к opatrnym Hunûm,
nezli к nelidskym Gothûm, nelitujicim zvëseti zajatého krále
antického Boze i s nevinnymi syny a sedmdesáti velmozi jeho,
jesto u Hunûv, poknd vime, takovéhoto hovadského ukrutenstvi bez potïeby nikdy nepácháno. Tim zpûsobem neni nepodobné к vife, ze Slované, spolcivse se s Huny, s tëmito
spolu do Dacie a Pannonie [378] táhli, a ve dneânich Uhfich,
této dfevni vlasti své, v niz vzdy jestë nëkteré ostatky pfedkûv jejicb (srov. §. 11. ë. 9.) nalezati se mohly, znova se
osadili. Jornandes vyslovnë svëdcf, ze vedlé Hunûv ve dne
änich Uhïich i jmé jim poddané národy obyvali. 31) Porovnáme-li s tim zprâvn Priska, feckého vyslance na dvore Attilovë
bliie Tokaje ve dnesnich Uhíicb, ze domáci lid tobo kraje,
bydlecí po vesnicich za pokrm a nápoj uzíval prosa a medovce, mûzeme-li se jeêtë rozpakovati v obraze lidu tohoto
uznati Slovanûv? Pridejme ktomu hned to, со Jornandes poznamenal 3S), ze po smrti Attilovë slaveny pobfebni body,
jimz pry strava ñkaji, a tolikéz со Prokopius o Slovanech zapsal 33), ze pr^- „jidel pozívají hrubych a âpatnë pïipravenych
jako Massageti (t. Hunové u Prokopia), a ze nejsouce zlobivi,
a lstivi, nybrz upïimni, i v tomto také mravy hunské (то

30) Jornand. Goth. c. 28.
31) Jörn. Goth. с. 43. Ab Dada et Pannonia provinciia, iu qnibus tarn
Honni cum diversia subditis nationibns insidebant, egrediens (Attila) in Ala
nos movit procinctu. — К takovym národúm pïiaâlezeli i Satagové, jeí
jsme náhore §. 11. 6. 10 za Slovany uznali.
32) Jom. Goth. с. 49.
33) Procop. В. Goth. 1. in. с. 14. „Hunni Slavis finitimi" — pisef tyz
Prokopraa B. Goth. p. 573. Srov, Strilteri Memoriae pop. Т. П. p. 42.
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oúvvtxóv rfioz) zachovávaji." Z obojiho tohoto svëdectvi, rozumime-li mu dobre, vvsvitâ jasnë jakási spfiznënost Hunüv a
Slovanûv, poslá nepocbybnë ze starodávniho tovarysení a trvanlivych vzájemnych spolkûv obou tëchto nàrodûv: ackoli my
slova Prokopiova na tu stranu vykládáme, ze nikoli Slované
od Hunûv, nybrí naopak Hnnové od Slovanûv, jakoito surovëjsi od vzdëlanych pïikladem potomnich Avarûv, Bulharûv,
Varjabûv a j., jazyk, mravy a obyceje pfijimali. 34) Tim se
vysvëtluje, proë nejen spisovatelé byzanticti, jmenovitë Theophanes a Cedrenus 35), ale i západni, a mezi tëmito jiá Beda
Venerabilis 36), Slovanûm jména Himûv pfikládají. Tim se
naposledy rozumí, proc u Nëmcûv, podlé svëdectvi jejich národnlch povësti a jinych díevnich památek, jméno Huni о
lidech kmene slovanského tak zhusta se uíívá. Ze slovem
Huni u Bedy Slované v Nëmcich osedli se mini, jiz Thunmann za pravé uznal 37)7 a vyklad tento jistë jest nejprûvodnëjài. Podobnë v Eddë, ve zpëvu nadepsaném Quida Guthrúnar Giukadottr, názvem Hunûv mini se Slované, jakz ze
jmen vytcenych tam hunskych brdin Jarizleifr, t. Jaroslav, a
Jarizscár, t Jaroïir, dosti patrné jest38); v jinych рак povëstech mësto Valzborg, sidlo slovanskych Veletûv, jmenuje
se hlavnim mëstem Hunûv. 39) Helmold pravi, ze Eusko pfi3i) Med, pohïebnl hody sirava reïené a j., jaou jistë vèci cistë-elovanské. Viz §. 11. 6. 10.
36) Theophan. p. 197. Cedr. p. 386 a 558. Ol Ovvvoi ol /.où SxXaßivoi.
Stritler П. 42.
M) Beda Bistor. eccl 1 V. с 10. Sunt autem [in Germania) Fresones,
Bugini, Dani, Euni, antiqui Saxones, Boruchtuarti ; sunt etiam alii perplures iisdem in partibus populi, paganis adhuc ritibus servientes. Srov.
§. 43. c. 3
3') Thunmann Unters, üb. nord. Volk. p. 131.
3«) Edda Saemundar П. 303 -304, kdez vykladaêi na str. 882 takto
о torn pisi : In Germania boreali veteres regionnm incolae vulgo Bunen vel
Uuinen ab hodiernis appellantur, et eorum tumuli sepulchrales Bunenbette
sen Bunornm lectus vel cubilia. Slavos olim, et interdum Saxones (?),
postea Vindos vel Venedos dictos, atavis nostris Bucos andiisse, probabile
dnco, quamvis non denegem Hunos proprie mongolicae originis fuisse. I
Bunské dëveëky (Búnskar moyiar), prostirajfci vyâivané koberce a hotoviel blyskavé zlato, mohou dobfe na Slovanky slyáány byti. Viz Edda П.
311, a srov. Karamz III. 167. 216 В. 116. pozn 167. 163. pozn. 259.
39) Vilkinga Saga с 58. Srov. §. 44. c. 6. I Sweno Agonis jmenuje
tutéz Vinetu ëili Volin (Julin, Jomsburg) ВуптгЬигд, t. Bunûv mësto.
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cinou Chunûv tam nëkdy bydleváích i Chunigard slove, t.
Hunûv zemë (gardr ve skandinavském vyznamenává nejen
hrad, nybrí i zenii, krajinu, okoli). *°) Posléze sem patfi i to,
ze potomkové slovanskych osadnikû ve Svejcarsku, v kantonë
walliském, bliz mësta GraDges (Gradee), ve vsech Crimenza
(Kremenica), Luc (Luka), Visoye, Grona atd., az do dneska
ode tamëjsich Nëmcûv jmenováni byvaji Huni. *') Podlé
tëchto a mnohycb jinych, zde pro krátkost pominutych svëdectvi 42) nebezdûvodnë souditi Ize, ze za niíádnou jinou priëinou, lec za delsim sousedënim a obcovánim s Huny, Slované
sami, ovsem nevlastnë a nepristojnë, od cizincûv Huni prozváni byli. Podobnym zpûsobem a za tymtá pfiëinami jme
nováni byIi pozdëji od nëkterych spisovatelûv i Avary. *3)
Prilii tedy jest malovázné, со se obycejnë namitá, äe jméno
Slovanû v dejinácb hunskych u souvëkych spisovatelûv se
necte. Stari spisovatelé zahrnovali pod obeené jméno Hunûv

(Thunmann Unt, üb. nord. Volk. str. 131.) A väak Langebek T. I p. 51. a
Suhm vydávaji Hynnisburg za mylné psáai mfäto Jomsburg. бгот. Kanngiesser Gesch. Pomm. st. 74. — O jménu Hûa, Hüne, v nómeckych povëstech srov. Grimm D. Mythol str. 29Э—301, zvlàâtë zàvërek : Wenn
Hûni an Wenden und Slawen gemahnten, wird es gestattet sein entas und
die alten Antes zusammen zu halten. — Mone v Anzeig, für Kunde des
deutsch. Mittelalt. 1834. str. 217 sld celé pojednáni о t>fe<lmêtu torn napsal, mohouci, nâpodobnè onomu o Veletech (Wilzen, tamze str. 64 sld ),
dobre poslouziti к zatemnëni véci avëtlych, к vysvëtlenl temnych ovsem
nie. Po mnohcm jmen a slov rozbíráni a pfebiràni, odlaêovâni shodn^ch
a sluceváDi neshodnych, po zmëteni historie s bajeslovfm, skoumatel tento
koneené na tom se ustavil, ze Ptolemaeovi Hunové v okoli pry Kyjeva (!),
od Attilovych Hunûv jakoby rozdilni, byli Nëmci !
4Ü) Helmold 1. I. c. 1. Haec (Russia) etiam Chunigard dicitur, eo quod
ibi sedes Hunorum primo fuerit. Zde slovo Hunorum tolik platí со Slavorum. S názvem Chunigard srov. skan. Mittungard t. svét, Holmgard, Ostrogard t. Busko, Novohradsko, lothr. Mergarte a j. Misto Chunigard piSe
Saxo Grammat. 1. V. ed Steph p. 89. Conogardia.
41) Mullen's Bibl. d. Weltk. 1834. Bd. I. S. 28—50, kdez spisovatel
lidi ty nepràvë za skuteené Huny vydává. Srov. Ceská Véela 1834. 6. 9.
42) I Helmoldûv vyraz „Saxonum voce Slavi canes vocantur" (1. I.
c. 16.) sem patrí, t. Sasové jmenovali Slovany Huni, coz ntkteïi, ovsem
mylnè, vydâvali za totozné se slûvkem skan. hun (catuhuO, nëm. hund
(canis). Viz §. 43 6. 3.
43) Tkeophyl. 1. VI. с. 8. Síritter Mem. II 61. Avaricae cantilenae,
t. slovanské zpëvy. Const. Porphyrogen, De Adm. Imp. С. 29. Stritler П.
22. — Aniä za jinymi píicinami v rkp. Wessobrunském z 8ho stob- ve
Mnichovë v popisu nârodnich jmen été se : latría , Peigiria, Sclauus et
Auarus, Huni et Vinidi, jakoby bratri. Srov. Hormayr's Hzg. Luitpold p. 24.
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obvykle vsecky ostatní jim slnzebné anebo jinak s nimi spolcené národy, jejichí pluky v poïadi hunskych bojovaly, nerozeznávajice zvlágtních jmen jednoho kazdého z nich. **)
Podlé pána a hlavy obyëejnë i ëelecT jeho prozvána byvá.
Так vypravnjí Byzantinci o tazeni Rusüv do Ёеска [906, 964,
971], a naái o vpádu Francouzûv do Rusi [1812], ackoli vi
se, íq tam vlastnë Slované od Rnsûv, zde národové polovice
Evropy od Francouzûv vedeni jsouce bojovali. A vsak vády
к vire podobné jest, 2e scbytralí Hunové umëli lépe s pracovitymi a pokoje milovnymi Slovany zacházeti, nezli jejich
zhovadilí následnici Avarové, a tudy jich vice к jinym rovnë
platnym domácím sluzbám, к orbë a hospodáfstvi, nezli к vojnë,
uzivali. Nëktefi novëjêi se donryäleji, ze vpád Slovanûv do
Salony okolo 1. 449, о nëmz Konstantin Porpbyrogenneta vypravuje, vlastnë na Huny a Slovany spolcené slyseti se
má. 45) Lec domnënka tato jest bezdûvodnâ : nebo letopocet
Konstantina Porphyrogennety zde jistotnë chybny jest, a to,
со on Slovanûm pfipisuje, vlastnë od Avarû v 6tém stol.
anebo na poíátku 7ho vykonáno jest. °4). Tim vsak oucastenstvi Slovanü v jinyeb vypravách Hunûv naskrze se nezamezuje. Podlé toho nelze pochybovati, ze vpád mohutnych
Hunû do Evi'opy na polození tehdejéich Slovanûv mnohem
vetáí mël vplyv a pûsobeni, nezli nám dnes pro nedostatek
v^slovnych a ráznych svëdectvi dopustiti rádno se vidi. Zdá
se, ze Hunové nejvëtâi pïiëinou byli povsechného vystoupeni
Slovanûv z dávnych svycli sidel, a posinuti se s jedné strany
blize к dolejëinra Dunaji, s jiné рак strany к Odre, do krajin od Nëmcûv jiá dïive opuâtënych. Nenadály pád veliké

fi) Sidon. Apollinar. carm. 7 ad Avitum Aug. sháni se po klassickych
ju.tnich, а со básnik nemûze historickym svëdkem b^ti. Procez sobé ani
na jeho zpominání Neurûv, jez jsme nahore za Slovany uznali, hrubë nezakiádám: básnik ten slovicka toho snad jen к vyplnëni verse pouzil.
15) Ossoliñski Vine. Kadlubek v. Linde 8. 157.
4e) Constant. Porphyr. De Adm. Imp. с. 29. 30. Dëjepisec tyí pïibèh
dvakrát vypraviije : na prvnim miste národ ten jmenuje „Avari cili Slova
né, " na druhém jen „Avari;" prvni zprávajest starsinávrh, omylem v rkp.
züstaly, druhá sprâvnëjâi a porîdnëjgf vêci vypravováni. Avarové tito dobfe
mohli s podBnajskj'mi Slovany spoleíne vpád ten uëiniti.
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fise Hunûv, témëf jednim casem s koneënyin vyvrácením
fímského císaístvi na západu zbëhly, pojednou zmëuil polozeni vsech tehdejsích severoevropejskych národúv , zvlásté
рак tëch, kteïiz nëkdy hunské vlàdë podrobeni byli. S pádem Hunûv nastala svëtlejsi doba historie staroslovanské.

G. Sabirové.
V historii Hunûv zhusta pïipominaji se Sabin ëili Seberi,
о kterychzto, ponëvadz jméno jejich ve starozitnostech slovanskych dûlezito jest, zde v krátkosti nëco vyloziti se musí.
Sabiri (Saßeipoi) byli nepochybnë národ celedi uralské,
pïibuzny Hunûm. 47) К vife podobné jest, ze vlast jejich zauralská sloula pûvodnë Sibir, kterézto jméno v prodleni casu
od Rusüv i na krajiny za ni lezíci pfeneseno a v toui mira,
jakz ho podnes se uzívá, porozsifeno jest. Byl to lid divoky,
za dlouhy cas dosti bojovny, na nëkolikero vëtvi rozdëleny.
Casu jejich vystoupeni z Pourali zevrub urciti nelze: bez pochyby i je vichïice hunská, volnë nebo nevolnë, do vira
vseobecného stëhovâni zachvátila. Okolo 1. 456 bydlili Sa
biri jiz u severni paty Kaukasu, spolecnë s jinymi plemennîky
svymi. Toho casu, byvse vyhnáni od Avarûv ze svého stanovistë, prinuceni byli oboriti se na Urogy cili Onugury. Po
nedlouhé dobë [516] vtrhli pïes bránu kaspickou do Arménie,
plenili Kappadocii, Galatii, Pontus, az do Euchatie, jiá se aie
zmocniti nemohli. Po dvanácti letech Boarex, vdova Balachova, panovavsi nad nimi u paty Kaukasu, v sousedstvi
Zychûv, nadriovala Ëimanûm ; na odpor jini jejich vûdcové
Perëanûm: odkudá domácí války mezi nimi vypukly. Potom
1. 531 znova plenili Armenii, Cilicii a jiné krajiny ïimské.
Okolo 1. 546 sidla jejich jeäte poïàd vykazuji se v Kaukasu
vedlé Alanûv, Abasgûv a Zychûv az" к moïi cernému. Léta
555 pomáhali Ëimanûm proti Perâanûm, hned na to tëmto
ir) „Unni quibus Saber appellatio" — „Unni Saber vnlgo nnncnpati"
Tkeophan. a. 516. 528. Hist. misc. etc. — Jmennjl se tyt^á i Sabiaori
Sabinngori atd.
Saíarík, Slov. Starozitaoati, L
24
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proti onëm; a vsak sila jejich jií byla na náklonku. Konecnë 1. 558 od ogorskych Ouar - Chanûv, рак 575 od Ëinianûv na hlavu porazeni byváe, klesli docela, a po 1. 585
památka jejich v zemích kaukasisch se tratí. 4S) Naproti
tomu pluky jejich témëï téhoz casu pojevily se v dolním
Podunaji, nevëdomo, zûstatky-li onëch potfenych v Kaukasu,
cili jiné, drive na západ pobëhlé tlumy. Odtud pomáhali 1.
622 cisari Herakliovi proti Perâanûm. 49) A vsak i zde nedlouho sila jejich kvëtla: nebof byvse jiz dfive od pfibuznych i cizich nàrodûv, Hunûv, Avarûv, Ëimanûv aj., ztyráni
a ztenceni, naposledek padli pode jho Bulharûv, mezi nimiá
v tëzké porobë brzo, az na to jméno své, docela se ztratili.
Cteme zajisté u Theophana 50), ze kdyz 1. 678 Bulhafi z krajin cernomofskych, muzi Dnëprem a Donem lezicicb, do Moesie vtrhli, a tarn u prostïed Slovanûv se osadili, Sebrûm,
jisto ze tu zastihlym a podmanënym, mezi Haemem a ústím
Dunaje na bïehu Cernomoïi sídla vykázali. Za tonz pficinou
u Bulharûv Sabiri cili Sebri slouli lidé sluzebni a v porobë
Ipici, kterézto slûvko v témze smyslu nejen u Slovanûv bulharsk^cb, ale i sousednich Srbûv zobecnëlo, tak ze ve dfevnich zâkonech srbskych clovëk prosty, poddany (plebejus,

4e) О téchto vychodnich Sabiffch zmfnkn cini Proco¡>, Pers. II. 29.
Goth.IV. 11. Piisc ed Niebuh 158. Menander ed Niebuhr 284. 317. 393
—394. Ayalhias De gest. Justin, ed. Ven. 1. III. p. 85. e!c. Znát je v Asii
i Jornandes Goth. c. 5. (misto Avili, Faviri v rkp. stcji Saviri). Srov.
Klaproth Tableaux de l'Asie p. 256.
4") Said Ihn Batrik je jmamije Saouariah. Srov. Ilerbelot Bibl. orient,
s. v. Saonariah. — Thunmann Unters, üb. östl Völker S. 108 to svßdectvi
na slovanské Sjeverany slyäi, ovsera mylaê.
30) Theophanes p. 297—299. „Bulgari — cum locura omnem retrorsum
ab amne Danubio, ante vero et ab utroque latere clusuris sive montium
angustiis et mari Pontico probe munitum conspexissent, et Sclavinorum
iilic degentium Septem generationes, quae dicuntur, in potestatem redegissent,
Seberenees (*oi)ç Seßegetg) qnidem ab anteriore Beregaborum clusura ad
orientales plagas, meridiem vero et occidentem versus ad Avariam usque
reliquas gentes Septem sibi vectigales factas illuc transtulerunt ac collocarnut."
Stritter II. 74. Ze slov Sclavinorum Septem generationes a reliquas gentes
septem patmé jest, ze Sebrové nepfinálezeli ke Slovanüm a nebyli slovansti
Severané, jakz i Moj/.íS Chorensk? v Moesii jenom sedmero pokoleni slovanskych pripomíná Viz Pfilohy é. XIV.
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rusticns) jinac se nenazyvá nez sebr 51), a jestë podnes, za
zniënënymi okolnostmi, v Srbsku a Dalmatsku sedlák tytyz
sebar, sibor, cipor atd. slove. 5î) Tim zpûsobem z vlastniho
a národního jména Sabiri cili Sebiri povstalo obecné sebr
(sedlák).

§. 16. Národy kmene sarmatského.
1. Pïistup.
Historie drevních Sarmatûv ohledem na staroáitnosti slovanské zvlàstë proto predúlezitá jest, ponévadí krivé domnení,
zeby nynëjsi národy slovanské od Sarmatñv pocházely, mnohem
pospolitëji rozsífeno a hloubëji vkoïenëno jest, nezli které
jiné, tak ze, má-li konecnë jednou vyvráceno a odstranëno
byti, zvlástni, ba takorka názorné düvodnosti к dokázání
jeho nepravdivosti potíebi. I spisovateli tëçbto rozprav se
prihodilo, ze v dávnejsím pojédnání *) medské Sarmaty
s vindickymi Srby aspon со do jména — nebo neslovanskost
Alanûv, Roxalanûv a Jazygûv od nëho i tara jiz urcitë byla
uznána a vyteena — smátl, a tudy к upevnëni bludného domnëni o pribuznosti Sarmatûv a Srbûv ponëkud i sám, ac
nie toho neobmysleje, pïispël. Tim vice tedy jemu nyni zde
51J Syntagma Matth. Vlastaris cod. bulg. seo. XIV. Epitome Matth.
Vlastaris cod. serb. ce. an. 1390 Leges Stephani Dusani [1349] cod. ce.
1390. (Na pïemnohych místech.)
52) Deilabella, Stiilli, Vuk Stef. Karadzic s. h. v. Jambressich s. v. Szeber.
Bellosztenecz s. v.Rusticus (kdez omylem szrebar, szlelyanin, m. szebar, szelyanin). Mozné, ba podobné jest, ¡Se slûvko zebrák jestif zkazené sebrálc ; r.ebof
cizi s v ceâtinë, jakovûbec ve slovanciuë, tytyz v í se mëni; srov. Sold a
zold, Sultan a zoldán, segnen a zehnali, Sumpf a slk, zomp a j. A väak
mezi staroceskymi muzskymi jmény i Seber se nalezá, napodobnë jako
Bavor, Öiich (=Öuchonec), Lutvin, Dnëpr, Rus, Rusin, ühra, Uhrin, Vlach,
Vlacheü, Vlachnik, a mezi starosrbskymi Ugrin, Ugrinja z , Chrvatin, Latinka z., Njemicic, Vlachusa 2., Kuman, Fruginja z. (=Frankynö), Grkinja z,,
Jarmenia, Jarmenka z., Sracin, Vlach, Vlachinja ï. a j. Srov. i jména
Davus a Geta u Kekûv. — Forma Sebrak, Sebrjak vyskytá se ve jménu
rnskych vesnie Sebrjakov atd., Seber v Sebernja atd. V záp. Halici jest
téí ves Siebierowice. Bylaf i v polabskyeh Slovanech villa Sibrovici podlé
list. Otty I. 955. (Wersebe Gane p. 105) Tato vSak snad od slovanskych
Sabrcûv iïli Sebrcùv tak slonla, о nichz §. 28. 6. 13.
') Abkunft der Slaven. Ofen 1828. 8o.
24*
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na torn zálezeti musí, aby, pokud mozné, vzeálou z oné poklésky skodu napravil, a sebe i jiné dokonále z omylu vyvedl, podlé oné vypovëdi starého zpëvce: Od ruky nás jedné
dosla i rána i lék. -) Coz, nastoupíme-li jen cestu к tomu
pravou a pfimëïenou, nepochybnë snáze, nezbychom se nadáli, nám se podarí. Nebof historie Sarmatû v tom ponëkud
historii dfevnich Skythûv a Celtüv se podobá, zef ona
jen ve spisich novëjàicb vykladacüv, cerpajicích z pramenüy rûznych, starycb i novych, cistych i zakalenych, a
michajícícb bez rozvaby Sarmaty onde se Skythy, onde
s Gotby, onde s Lotysi a Litvany, onde zase a sice nejcastëji se Slovany, jakz choutka nebo potreba káze, zmotána a
zanecistëna jest 3), naproti tomu v samych cistych a nepodezfelych pramenech, ve spisich souvëkych a. hodnovërnych
Reküv i Rímanúv, na biledni píed ocima bezpredsudného
skoumatele odhalená lezi. К tëmto tedy zíení své obrátiti
musíme.
2. Svêdectvi Herodotovo a Diodora Sikula.
Herodot, v ëas svého prebyvání v Olbii a cestováni na
pomofí Euxinském, nabyv známosti z oustnich zpráv Reküv
o národu na vychod ode Skythü, v pustinách asiatickych
mezi Donem a Volhou, pod jménem Sauromatûv obyvajícím,
neobmeskal vynos zvídavého dotazováni svého v déjepise
svém vërnë poznamenati. Jeho vypovëdi, aspoíi со do tehdejáích sídel a inravü lidu toho, jakozto svëdka i nejstaráiho

2) Una manus nobis vulnns opemque ferat. Ooid
3) O Sarmatech celé haldy spisûv a spfsküv cili pojednáni onde i onde
vydáiiy. Pripomináme zde jen Jordan Origg. Slav. Vindob. 1745 F. 2. voll.
Ch. Gatterer An Prussorum, Lituanor., cet. pop. Letticor. orig. a Sarinatis
liceat repetere ; in Comment soc. Scient. Gotting. Hist, et Pbil. Cl. T. XII. p.
116—272. XIII. p. 79—137. — B. G. Niebuhr Unters, üb. Skythen, Geten und
Sarmaten, in Eh. Kl. bist. Sehr. I. 352—398. — Surowiecki O pocz. nar.
Stow. str. 115—123. — A. Boeckh Corp. Inecript. Graecar. "Voll. II. Fase.
I. Berol. 1832. Fol. (Pars. XL Inscriptiones Sarmatiae p. 80—170.) — Jiné
starM viz v Buhle Lit d russ. Gesch. str. 185—187. Vynos vsech, со do
národnosti Saimatüv, jest pára a dym: jako sbírky star^ch svêdectvi o
kmenu tom vzdy ponëkud slouziti mohou.
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i nejpravdomluvnëjsiho, základ jsou väi na§i jisté známosti
0 dïevnieh Sarmatech. Ode Skythûv na v^chod, praví tento
otee historictvi, za fekou Tañáis, bydleji Sauromatae (Saupoркхтас), tfi dni cesty vzdálí od téze ïeky a tolikéz i od bíehu
zátoky maeotické. 4) Od krajistë tohoto rozprostiraji se sídla
jejieh patnácte dnû cesty zdéli primo k severa. 5) Stromoví
v jejieh zemi, di Herodot, naskrze se nenalezá ; jako£ skuteené
az podnes okolí na vychodu a jihn Donu pustina jest bezlesá,
bydlistë kocovnikûv. Co do zpïima severniho smëiovâni sldel
jejich Herodot ovsem ponëkud s pravdou se chybil, mylnë za
to maje, 2eby ïeka Tañáis kolmo od severa na jib. tekla ; sídla
jejieh smëïovala vlastnë ode bfehu Maeotu ku pûlnocnimii
vychodu, ai k tomu mistu, kde se Don a Volha v toku svém
nejvice zblizuji. Vesmës mluvë, Sarmati v dobë Herodotovë
sidlili v krajinë mezi Volhou, Donem a maeotickou zátokou
lezici. Z toho, со Herodot na jiném mistë, die povidek svych
krajanûv, o pojití tohoto národu z obeováni Amazonek s jinochy skythickymi vypravuje 6), kterouzto nesmyslnou bájku
1 Hippokrates opëtuje 7), dosti patmé jest, ze v cas pohostinstvi Herodotova na ôernomoïi Sarmati okolnim nàrodûm, jmenovitë osaduikûm feckym na Pontu euxinském, byli nepfistupni a со do pûvodu, vnitrní správy a obycejûv svych témëf docela nezuámi: sic jinak skonmavy tento dëjepisec, vypsavsí nám tak vërnë mravy a zivot Skythûv, misto té nejapné báchorky jiné podstatnëjëi zprávy o nich by nám byl
podal. Jestë vzdy pry zeny spolu s muïi na lov i vojnu se
vypravují, aniz která dívka drive za muze se vdá, nezby
aspoü jednoho nepíítele zabila, za kterouzto prícinou mnohé
v panenství se sestarávaji a umiraji. 8) Neví se, na pravdë-li
zpráva ta zalozena, cili jen na bajee o Amazonkách. Totéz
platí o vypovëdi Herodotovë o jazyku Sarmatûv, kteryz on,
nepochybnë podlé nepfesnych zpráv cbloubav^ch Skythûv,

4)
ь)
»)
')
e)

Berod. 1. IV. с. 116.
Herod. 1. IV. с. 21. '
Herod. 1. IV. с. 110. SS.
Hippokrat. p. 291. a.
Herod. 1. IV. c. 117.
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za zkazené nárecí skythické vydává, jakoby odtud povstalé,
ze Amazonky jazyku skythíckému dokonále se nenauëily. 9)
Zachovaná skythická slova naopak tomu nasvëdëuji, йе Skythové, budto ji£ V cas svého pïebyvàni ve staráí vlasti své,
V zemi Sakûv, v sousedstvi Medûv a PerëaDÙv, budto v cas
svého podruzstvi v Medii a Persii, anebo naposledy v obcováDi svém se Sarmaty na Donu, jazyk svûj sarmatskymi öili
medskymi slovy nakvasili, ba snad, aspoü na dvofe královském, i vesmës zkazeného medského nàïeci uzivali. — Od
kterého ëasu Sarmati v krajinë té, ve kteréz je Herodot nalezl, obyvali, a odkud do ni pïibyli, о torn nás jediny Diodorus Sikulus [kv. ok. 8 po Ki\] pouëuje, zachovaväi nám
predûlezité svëdectvi o stëhovâni Sauromatûv z Medie na feku
Tañáis v cas skythického panování v Medii a Malé Asii [ok.
633—C05 pï. Кг.]. Ode skythickych krâlûv, pravi dotëeny
dëjepisec, mnohé podmanëné národy do ciziny zavedeny byly.
Z takovych presidien! nejvëtSi bylo toto dvoje : jedno národu
aesyrského do krajiny lezici u prostïed mezi Paphlagonii a
Pontem. druhé рак z Medie к rece Tañáis, kteïizto zde osazeni národové Sauromati slouli. Tito po mnobych letech
rozmohSe se со do poctu i siiy, drahnou ëàsf Skythie poplenili, avyhubivse lid pïemozeny do posledniho kolena, vétáim
dilem zemi tu v poustku obrátili. ,0) Pravdivost podáni tohoto
potvrzuje se jednak svëdectvimi Pomponia Mely, Pliaia a
Ammiana Marcellina u), jmenujicich Sarmaty národem kmene
medského, со do povahy a obyëejûv Parthûm nejpfibuznëjsim
(srov. doleji ë. 11.), jednak jménem i jazykem dnesních Alanûv,
*>) Berod. 1. IV. с. 117. Sauromatae adsueverunt linguae Scythicae,
soloecizantes in ea jam antiquitns, quod eam non probe didicerint Amazones.
,0) Diodor. Sicul II. 43. Slova jeho pfedülezitá jsou sledujici:
,,'Улб de xovtiav Гш» ßaaiXiiav лаХХа iiiv xai xñv aXXo>v xmv халалокеццittvxmv i&vâv ficxoixtoO-!jvat, âvo de fieyiaxaf ànoixiag yevéo&ai, xrtv ¡iiv
ix xùv siooVQÍoiv /.texaoxafreîoav elç rrtv /ieXa$v yàçav xf\ç Te TtaipXayovicu;
xai xov Jlóvrov. tijv de êx ziji Mtjdiaç лада Xov Tàvaïv xa&iâçvv&eïaav,
7¡q xovç Xaovç 2aviiO[iâxaç' ovoiuao&rjvai. TovXovç à3 voxeçov лоХХо1^ t'tentv
avÛy&évzaç m>QÓr¡í<xi noXXrjv Xrp Sxv&iaç, xai xovç рехалоХеfiij&lvxaç âçdtjv
avaiçoiivxaç, i'çijftov лощот Xo nXeïaXOV fUçoç Xrji /oiçaç."
") Mela 1. Ш. С. 4. Plin. H. N. 1. VI. C. 7. § 19. Amm. Marcellln.
1. XXXI. c. 2. §. 17.
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jmeniijicich sebe Iron a zemi svou Ironistan (srov. 6. 9. 11.),
а со do jazyku národúv kmene medoperského nad miru
blizkycb, jednak naposledy shodou slov sarmatskych s medskymi a zendskymi.
/
3. Pïehled dëjùv sarmatskych.
Nedlouho po Herodotovi [ok. 390 ; podlé Niebuhra ok.
360 pf. Kr.] zvëstuje Skylax, ze na pomoíi maeotickém, па
západnim bïehu reky Tañáis, vedlé Skythûv, bydlí národ
Syrmatae (2up(xáxai), kteryz zajisté nebyl rozdilny od Sauromatûv (2aupo¡xá-cai), od téhoz spisovatele na vychodnim
brehu Donu osazen^ch. 12) Na téz rece vyznacuje sídla jejich i Eudoxus [379]. 13) Po nëm Euphorus [ok. 355 pï. Kr.],
jehoz slova nám Strabo zachoval u), pfipomínaje surové a
divé mravy Sauromatüv, na jevo dává, ze tu dobu jiá historická zpráva o národu tom к Ëekûm se byla dostala. Totéí
vysvitá z vypovëdi nejmenovaného spisovatele Hippokratického,
Skylaxovi bucî souvëkého, bud od nëho nëco staréího. 1S)
Podlé svëdectvi tëchto spisovatelûv domysleti se lze, ze Sarmati brzo po Herodotovi pfes Don do Evropy pïechâzeti a
V konëinâch Skythûv osazovati se pocali. V ëas vojny synûv
Parysadesa krále bosporanského [311 pf. Kr.] ob^vali Sauroniati porád ve staré vlasti své v okoli Donu, a sidla jejich
nikde se jestë netykala Getûv, tu dobu vládu svou na bfebu
cernomoïském za Dnëster rozprostirajících. Ve 3tím ale stol.
pfed Kristem jiz dokonále zavládli krajinou královskych Sky~
thüv na Donci, anobrá pod jménem Saiûv az blízko ke Dnépru se posinuli, acpravdivy-lijeetvyklad tëcb, jenz krále Saetapbarnesa, na kamenu Protogenesovë zpomínaného, za panovníka sarmatského uznávaji. ,6) Píevaha Sarmatüv rostía
,2) Scylacis Cat. Periplus p. 30—31. Opravu ctenf a v^-klad mista
tobo, u Hurtsona velmi porouchaného, viz v Niebuhr's Kl. hist. Sehr. I. 382.
13) Eudoxus ар. Steph. Byzant. s. v. Svf/iátat.
"I Strabo I. VII. p. 302 1. XI. p. 492.
,5) Hippocraticus scriptor de aëre, aqua, loéis p. 291 Foes.
le) Olbieky cestny pamàtnik (ok. 218—201) u Köppena, Köhlera a
Boeckha (p. 117—125.) Srov. Boeckh Inscr. p 84. Nfze nvidime, ze ohledem panstvi Saetapharnesova uceni vykladaei Niebuhr, Boeckh a j. se neerovnávajf. (§. 20. с. 3.)
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со rok vzMru. Kdyz jeden z pozdëjsich králüv skythickych
casté vpády cinil do krajiny Êosporanûv na poloostrovë Taurickém, tito hledali a nalezíi pomoci n Amaly, královny
sauromatské, manzelky Medosakka, kterázto s vybranym zástupem jezdcñv pfepadsi nenadále stanovistë skythického krále,
jej samého uskrtiti dala, a ustanovivái syna jeho za panovnika,
prisnë mu pïikàzala, aby spravedlivëji к sousedûm svym se
cboval. 17) Okolo 1. 94 pf. Kr. vyskytají se Roxolani, národ
sarmatsky, pod timto svym zvlàëtntm jméneni, mezi Dnëprem
a Donem, pomáhající pod nàëelnictvim Tasia Palakovi synu
Scilurovu, králi skythickému, proti vûdcûm Mitbridata Eupatora krále Pontu, ve kterézto vojnë ale na hlavu porazeni
byli. 18) Mezi 1. 60—55 pf. Kr. po vypleneni Olbie od G-etûv a brzkém pádu vlády getické v tëch stranách, vystoupili
Sarmatae mezi Dnëprem a Dunajem, kdez je Ovidius [1—
17 po Kr.] pod jménem Sarmatûv a Jazygüv uvádi. 19) Od
té doby historie Sarmatûv a jejich rozsidlení v Evropë pocíná byti jasnejsí a prostirá se az témëï do konce 4ho stol.,
kdezto národ ten, vyjma ostatky Jazygûv v baïinâch a lesich
polského Podlasí c. Podleáí (Podlachia) ukryté, najednou
z pole evropejskych dëjin se ztratil. Jakoz casu konecného
pfejiti Sarmatûv z krajiny zadonské do Evropy a odtud pfes
Dnëpr dale к Istru zevrub udati nelze, tak i pficiny stëhováni tobo pred námi ukryty jsou; a váak domysleti se lze,
ze jednak vyhynuti oslablych Skythûv, jednak zjeveni se
mocnyeh Sirakùv a Aorsûv mezi Volhou a Donem, nade vseско рак chtíc loupeze a kofisti byly hlavní pohnútky, vypudivSí Sarmaty z jejich prvotnich sídel do Evropy. Z pozdëjàich dëjin Sarmatûv nabyváme vëdomi, íe posinutim ge
sarmatské zbëïï, Koxalanûv, Alanûv a Jazygûv, do Evropy,

") Polyaen. h VIII. c. 5G. Srov. Mannerl Nord. d. Erd. S. 164.
>«) Slrabo 1. VII p. 306.
lu) Do tohoto casu, anebo nëco starsiho, poloïiti dluzno památnik krá
lovny sarmatské na pravém bfehn Bohu, o nemfc zmínku cinf Dion (Jhrysost.
Borystb. p. 75. Za jeho pfeb^vánf v Olbii [81—96 po Kr.] kocovali na
Oernomori okolo ousti Dnèpru Sarmati s nèkterymi ostatky Skythûv, jedni
drnbé ze stanovisk vyhánéjíce.
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asiatská pravlast jejich mezi Donem a Kaukasem tim od nich
nikterakz cele vyprâznëna nebyla 2n) : zûstalyf tam vzdycky
hlavní tlumy kmene tohoto, s nimií onino evropejsti vyrojenci a osadnici neustále spolky mëli, a byvse pozdëji ta
V Evropë potïeni, к nirn ucouvli, v nepfistnpnych oudolich
Kaukasu ochrany hledajiee. — Sarmati jiá v 6as kocováni
svého mezi Donem a Dnëprem Ëimanùm ve známost vesli;
prodravse рак se ай ке Dnëstru a Dunaji pocali bez pïestání vpády do panstvi fimského ciniti. Podlé Flora jiá Appius a Lucullus [78 a 71 pí. Kr.] proti nim vysláni byli; coz
ovsem na Sarmaty mezi Donem a Dnëprem slyseti se má. 2I)
Ëimské popisy národních vitëzstvi a triumfüv (Fasti romani)
zminku ëini 1. 15 pï. Kr. [739 po , zal. Щ '■ o vitëzstvi L. Asinia Galla nad Sauromaty 22); a Floras vypravuje, ze téhoz
casu, za eis. Augusta, Lentulus proti Sarmatûm vyslán byl,
aby je od Dunaje zahnal. яз) Cassius Dio svëdci, le onino
od Galla potreni Sarmati spolecnë s Gety do fimského pan
stvi vpády cinili; z celioz patrné jest, ze tu doby jiz s Gety
sousedili a na dolnim Dunaji ve Valachii bydleli. I po pfejití Jazygûv do Uber vétsí cástka Sarmatû ve Valacbii a
dále na Cernomofi v dávních stanovistëch svych zûstala, nepochybnë aá do pribytí Gothûv do tëch krajin [180—215 po
Kr.]. Toho ëasu jméno Sarmatüv zhusta se uíívalo i misto

20) Plin. Hist. Natnr. 1. VI. c. 7. g. 19. Dein Tanain amnem, gemino
ore influentem, colunt Sarmatae, iledorura, ut ferunt, sobóles, et ipsi ia
multa genera divisi. Sarmati, jez za Tiberiova vèku zpominá Tacit, Ann.
VI. 33., nezáporné bydleli na Don«. Sarmatské Rhoxolany a Jazygy klade i Ptolemaeus 1. III. с. 5 na Maeotu. podlé zpráv svého vëku, jakz se
domnivám. O Sarmatech na Donu pïipomina téz Lucían. Toxar. 39. Со
Strabo o Sarmatech, snad podlé starsich praraeniiv, poznamenal, 1. II. p.
128, 1. VII. p. 306, neni dosti svíHlé.
21) Florus 1. III. с. 4. Appius in Sarmates nsqne pervenit. — Lncullns
ad terminum gentium Tanaim lacumque Maeotira pervenit.
22) L. Asinius Gallus de Sauromateis.
23) Florus 1. IV. c. 12. Daci montibus inhaerent
Visum est Caesari Augusto gentem aditu dificillimam submovere. Misso igituv Lentulo
ultra nlteriorem repulit ripam: citra praesidia constituit. . . . Sarmatae patentibus campis inequitant; ethos per eumdem Lentulum prohibere Danubio
satis fuit. Nihil praeter nives rarasqne silvas habent. Tanta barbaria est,
tit pacem non intelligent. — A doleji : Misere legatos — Sarmatae arnicitiara petentes. Srov. Jordan Or. Slav. IV. p, 24. 25. §. 561.

378

Okr. I. Cl. III. Pféhled cizi'ch kmenûo.

jednotlivych vëtvi jejich, Roxalanùv, Jazygûv a Alanûv. Так
se cte na pamëtniku Plautia Silvana, ze pry zbourení Sarmatûv na vychodu udusil, a hned potom, ze králúm Khoxolanüv
jejich zajaté syny navrátil. 24) Так 1. 85 eis. Domitian jalovy
triumf nad Kvady, Daky, Gety, Sarmaty a Germany slavil. A
vsak nejvice nepokojili tito Sarmati eis. M. Aurelia Antonina
[161—180], kteryz po obdrzeném nad nimi vltëzstvi i pamëtni peniz raziti dal, na nëmz sobé pfijml vitëzitele Sarmah\v pfilozil. 2ä) V témáe casu jiá jednotlivé národy Sarmatûv, Jaxamatae, Roxalanae, Jazygové a Alanové, na poli
dëjin vystnpuji: к nimz nynl blíze zretel obrátiti muslme.
4. Jaxamatae.
Kmen Sarmatûv dëlil se jiz ve dfevni dobë na nékolikery vëtve 26), z nichz hlavnëjsi jsou Jaxamatae, Koxalané,
Jazygové a Alanové; mensich рак a nepatrnych dosti hojny
pocet u feckycb a ïimskych spisovatelñv misty se pripominá. 27)
Jaxamatae ('Ia^afxairai) , u Polyaena Ixomatae ('I^o¡j.áTai),
vystupují V dëjinâch jiz za panování krále Satyra v fisi bosporánské, jak se zdá druhého (?) toho jména [349 —311 pf.
Kr.]. Podlé Polyaena, spisovatele ovsem pozdéjsího [ok. 165
po Kr.], a vsak zachovavsího nám nemálo dobrych zpráv ze
staré doby, dotceny Satyras pïinutil blizkého krále Sindûv,
aby, zapudiv svou manzelku Targitao z rodu Ixomatûv, deeru
jeho za 2enu sobé pojal. Zapuzená královna vybídla národ
Ixomatûv к vojnë proti Sindûm, a teprva po mnobych ákodách
jim ucinënych a vyplnëni pomsty ku pokoji se nakloniti dala. 28)

21) Katancslch Geogr. epigr. II. 192—193.
25) Katancsich I. C.
26) Mela, pravf: Sauromatae . . . una gens, aliquot populi, et aliquot
nomina. I. I. с. 19. A Plinius: Sarmatae... ct ipsi in multa genera divisi.
H. N. 1. VI. c. 7. §. 19.
2') Np. Maeotae, Sindi, Toretae c. Toreatae, Urg:, Daudarii, Agri, Arrechi a j. S podrobn^mi o nich zprávami zde, kde2 nám jedinó о pováeehn^ prehled dèjin kmene a pomër jeho ke Slovanstvu ciniti jest, zanàèeti se déle nemüzeme.
2S) Pohjaen. 1. VIII. c. 55.
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Za Sarmaty je vydává Ephorus, podlé Skymnova svëdectvi. 29) Pomponius Mela [ок. 48], u nëhoz oni Ixamatae slujl,
sídla jejich vyznacuje na vychodnim bïehu Maeotu bliz ûsti
Donu, a povahu jejich zen témëf tymiz baryami liëi, kterychz
na jiném mistë o zenách sarmatskych uzívá. 30) Co Mela
na tomto misté o zpûsobu lapáni nepfátel do osidel a skrcení
jich pripommá, totéz Herodot vypravuje o Sagartech, národu
perském. 3I) V feckém vypsáni krajin pomofskych sídla je
jich na témz mistë se vykazují. 32) Tam, na poledním ohbi
Donu, mezi touto ïekou a Volhou, i Ptolemaeus je osazuje. 33)
Potom se o nich nikde vice zminka neciní. Svëdectvi Ephora
a skladatele periplu, ujisfujicího, ze Jaxomatae a Sauromatae
byli tyz národ, sidla, niravy a obyceje, naposledy jméno zaroven jménu Sauromatae s medsk^m slovem mat (lid, kmen)
slozené 34) , dostateënë vysvëdëuji , ze Jaxamatae byli lidé
kmene sarmatského.
5. Roxolani.
Roxalani, jindy Rhoxolani (rPo£oXávci), mohutny а velice
prosluly národ sarmatsky, podtimto svymjménem teprvaokolo
1. 94 pï. Kr. y dëjinach se pojevuje, bydlící tu dobu v pustinách
mezi Dnëprem a Donem. Strabo vypravuje o spolëeni jejich
s Palakem proti vûdcûm krále Mithridata a porázce, kteráz je
potkala 35), pri kteréz pfilezitosti i nëkteré jejich obyceje vym) Scymn. Fragm. p 140. Anon. Per. Ponti Eux. p. 2.
30) Mela 1. 1. с. 19. Apud eos (Ixamatas) easdera artes feminae, quas
viri, exercent, adeo ut no militia quidem vacent. Viri pedibus nièrent,
sagittisque depugnant: illae équestre proelium ineunt, nec ferro dimicant,
eed quos laqueis intercepere trahendo confidant. Nubunt tarnen, verum ut
nubiles habeantur, non in aetate modus est; nisi quae hostem interemere,
virgines manent.
31) Berod. 1. VIL e 85
32j Anonymi Peripl. Ponti Eux. p. 2. Post Sarmatas est genus Maeotarum, qui Jaxomatae appellantur, ut testatur Demetrius... juxta Ephorum
■vero voeatur Sauromatarum gens.
S3) Ptolem. 1. V. e. 9. 'JaSa/.iaTat "efrvoç,
3i) Prvni polovice snad jest jméno reky, od niz poäli, srov. Jaxartes
fl a j. Viz о torn Boechh Inscr. gr. II. 1. p. 85
35) Strabo 1. VII. p. 306. Eoxolani maxime septentrionales, qui cam
pos inter Tanain et Borysthenem incolunt — t. asi 40 pf. Kr., nebo Strabo
vsecko z pramennv asi o sto let sebe starsích vázi.
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pisuje. Pozdëjsi spisovatelé jméno jejich casto pïipominaji,
témëf v2dy jim sidla mezi Dnëprem a Donem vykazujice.
Plinius na Pontu aDonu jmenuje zajedno Alany i Rhoxolany. 36)
Tacitus je vyslovnë za vëtev Sarmatû vyhlasuje. Rhoxolané,
pry, národ sarmatsky. 37) Ptolemaeus je v Sarmatii evropejské uvoznje tëmito slovy : „V Sarmatii obyvaji nejvëtâi nârodové tito . . . po celém pomoïi Maeotu Jazygové a Rhoxolani" . . .
azase: „Mezi Basterny рак a Rhoxolany jsou Chuni". 3S) Zdáf
ge, ze i jméno Rakalani ('PaxaXávoi,), od téhoz spisovatelé
mezi Osily a Exobygity pripomenuté, neni od onolio rozdilné;
ackoli nëkteré rukopisy ctou Reucanali a Reukachalci (PsuxaváXcc, rPsuxaxa'Xx°0- V pamëtnich nápisech z rímské doby
jméno Rhoxolanûv zhusta se cte. 39) V nástupném ëase v dëjinácb rímskych jméno tohoto národu sarmatského az do konce
4ho stol. ëasto se hlásá, pfi cemz sidla jeho témëf nepromënnë
na Cernomorí, bilí ousti Dnëpru, se vykazuji. Za eis. Othona
[1. 09 po Kr.] Roxolani s devíti tisiei jezdcû vpadli do Moesie, aie od M. Aponía zahnáni byli. 40) Podlé památníku Plan
tía Silvana mezi 69—79 nové mëli Rímané s Roxolany potrzky. O Hadrianu [117 — 138] zpominá Spartianus, Èe s králem Roxolanûv, za pricinou umaleni roeni danë tomuto od
Ëimanûv placené, po vysetfeni vëci v mir veàel. 41) Po vystoupeni Gothûv na ëerném mofi jméno Roxolanù v tëch straiiách rídceji se pripominá, a po vpádu Hunûv koneënë se
oslavovati préstalo. Domysleti se Ize, ze Roxolani na dile od
Gothftv, na dile od Hunû vyhubeni byli; ostatkové рак jejich
s pîibuznymi jim Alany se spojili. Máin рак za to, le reka

3C) Plin. H. N. 1. IV. c. 12. §. 80. Alani et Rhoxalam.
3*) Tacit. Hist. I. 79. Rhnxolani, sarmatica gens.
"> Piolen. 1. Ш. с. 5
3U) Np. na pamëtnfku Plantía Silvana v Tiburu [69—79] : Regibiis
Bastarnanim et Khoxalanornm filios . . . captos . . . remisit; a na jiném
v Capo d'Istrii [mezi 117—138] : P. Aelio Rasparasano regi Roxolanornm.
Srov. Katancskh Geogr. Epigr. h 223. 294. 11 129. 193.
>») Tact. Hist. 1. Ï. e. 79.
4') Spartianus in Hadriano. Srov Kaiancskk Geogr. Epigr. I. 294, kter$i nebezduvodné se domysll, ze p?i té pïilezitosti pamètni kämen králi
roxolanském Rasparasanovi v Pole postaven byl, к jehoï jménu fímsky
císaf i své pripojil, jmenovav jej P. Aeliiis Rasparasanus.
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Volha auebo nëkterà jiná na blizce u Sarmatüv sloula Raxa,
od niz Roxolani jméno píijali. (Srov. Araxes a j.)
6. Jazygové podunajsti.
Jazygové (IàÇuysç, n. sg. uOvidia Jazyx) 42), närod sarmatsky, nejhlouböji na západ, do podkraji Tisy a Dunaje ve
dneSnich Uhfich a do Podlesí v Polsku, pronikly. Plinius a
Tacitus, ohledem na jejich pfivod, jmenuji je Sarmaty *3) ;
naproti tomu Ptolemaeus a jeho postupnici, snad ohledem na
jejich stéhování z Öernomori, drevni jejich vlasti, vyznacuji
je pïijmim Jazyges Metanastae. **) Obycejnëji u rimskych
spisovatelûv pozdëjsiho vëku slujl Sarmatae Limigantes. 45)
Strabo [ok. 20 po Kr.], cerpaje z dávnych pramenûv, klade
Jazygy Sarmaty jestë poïàd az za ïeka Hypanis, kdez oni
skutecnö okolo 50—20 pï. Kr. bydleli. V cas píebyváni
Ovidia v Tomich [1—17 po Kr.] potloukali se jiz Jazygové
na bfehu Dunaje, ve dnesni Bessarabii a Valachii. Asi okolo
1. 50, pïivâbeni jsouce tucnymi rovinami Uher, anebo pïinuceni své zemë jinym postoupiti, snad i necely národ, jakz
príjmí Metanastüv ukazuje a Jatvëzi za Tatrami nasvëdcuji,
vpadli nenadále do okolí potiského, a vypudili Daky z rovin
na dolní Tise dále do hor sedmihradskych 46), poôtmanivse
sobë ostatky Slovanûv pod Tatrami, známé potom pod jménem sluzebnych Sarmatüv (srov. §. 11 6. 10.). V okolí na
Dunaji a Dnestru, jez za Ovidiova casu Jazygové drzeli, na12) Ovid. Ex. Pouto 1 IV. ep. 7 v. 9.
«) Plin. H. N. 1. IV. c. 12 §. 81. Jazyges Sarmatae. Tacit. Ann. XII.
29. et Hist. III. 5. Principes Sarmatarum Jazygum.
44 ) Piolem. 1. III. c. 7.
4») Ammian. Marcell. 1. XVII. c. 13. a j. Mylne jest domnéní, zeby
slovo Limigantes znamenalo tolik со limitanei t. pohranicnl. Ammian jen
poddaué Sarmatüv tfmto jménem vyznaénje : svobodní Jazygové slovou u
8v. Hieronyma Arcaragantes, Srov. pozn. 54 tohoto §.
46) Mela o Jazygách v PotisI jeàtè nie nevi, a v cas vyhnáni Vannia,
kniïete Kvadûv, 1. 51, byli jiï na Tise. Tacit. Ann. XII. 29. O jejich pribytí mluvi Plin. IV. 12. §. 80—81: Campos et plana Jazyges Sarmatae,
montes vero et saltns pulsi ab his Daci ad Pathissum amnem. Co následnje: A Maro sive Daria est, jestit zkazeno; snad cisti dlnzno : a Marosio
Dacia est atd. Gatterer opaéné dovozuje z Flora — 1. IV. o. 12. — zeby
Jazygové jiz 32—11 pí. Kr. byli do Uher vtrhli.
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lezáme za eis. Othona [69] Eoxolatiy 4Î), ktefizto za bratiy
svymi Jazygy poíád dále se vlekli, pomáhavse Dakûm proti
Trajauovi ; a vsak po opanováni Dacie od Ëimanûv na dile
podrobeni, na díle dále ke Dnëstru a Dnëpru zapuzeni byli.
Ptolemaens, píáicí asi v polovici 2ho stol., sidla Jazygùv
Metanastûv obmezuje fekami Dunajem i Tisau a horami Tatrami 48), ackoli jisto jest, ze nëco drive i za Tisau az к horám, dneáni Sedmihradsko od Uber dëlicim, bydleli, odkudz
je aie nejprvé Decebalus vyhnal, a potom po opanováni Dacie
i îtimané vytevfeli. 49) Mësta v krajinë jejich od Ptolemaea
vyteena jsou : Uscenum, Gormanum neb Bormanum, Abinta,
Trissum, Parka, Kandanum, Pessium a Partiskum (cti Patissum).
Domyëleti se Ize, ze tato nejvice v hoïejsi stranë dnesnich Uber
lezici mësta nebyla od Jazygûv, nybrz od Slovanûv i vystavëna i
obydlena. Jazygové zajisté nestavëli mëst, nybrz zili ve stanech a na vozích po pastvinách. Na západu sousedili Jazy
gové s Kvady, nârodem nëmeckym, s nimiz v dobrém miru
zili, spolcujiee se s nimi ku potlaëovâni domácich nàrodûv
slovanskych a к odph-ání moci fiïnské. 50) Z pocátku, obávajice se zbrani ffmské, zdáli se Èimanûm nadrzovati, ale od
casu války markomanské nepíestávali pfes Dunaj do rimského panstvi, zvlàëtë рак do Moesie a Pannonie, vpády ciniti aËimanûm pïemnoho práce zavalovati. ZvlàStë рак eis.
Markovi Aureliovi, spolceni jsouce s Kvady, mnohé pûsobili nesnáze 5 ') ; potomnë рак, v cas klesáni ïimské sily, proti je
jich outokflmjiü nizádné bezpecnosti vice nebylo. Dnes zkroceni a zbiti zejtra jiz hlavy pozdvihovali, a kolem do kola
vpády ëinice, vsecko hubili a plenili. 52) Slovo mir a pokoj
u nich nemëlo platnosti. 53) Okolo 1. 334 podmanëny národ,
jakz se domyslime, slovaDsky (Sarmatae servi), zbouril se
*')
l")
■4rj)
50)
с 12.
»)
")
53)

Tacit. I. 79.
Ptolem. 1. Ш. c. 7.
Dio Cassius. 1 LXVÜI. 11.
Tacit. Hist. 1. Ш. с. 5. Annal. XII. 29. Ammian. Marc. I. XVII.
Dio Cassius 1. LXXI. c. 7. 8 16.
Srov. Ammian. Mat-cell. I. XVII. С. 12. 13. 1. XXIX, с. 6.
Florus. I. IV. с. 12.
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proti Jazygûm (Sarmatae liben) 54), a aspoû cast své zemë
ode jha jejich osvobodil. S obëma stranama potomnë eis.
Konstantius [358] nové války vedi. 55) Jestë v 5té:n stol.
se pïipominaji dva vûdcové tëchto Sarmatûv, Beuga a Babai,
zmocnivsi se Singidunu (nynëjsiho srbského Bëlehradu), aie
brzo od Gothüv porazeni. 56) Tlumy Hunûv, Gepidûv a Gothûv zlomily silu tobo divokého národu, jehoz ostatkové,
ukrytl v pustotinách potiskych, snad az do pïijiti Mad'arüv
se zachovali; nebof jméno Jazygûv trvá az dodues v názvu
jednoho z krajûv uherskych, t. Jázság (Jazygia, Jász — Jazyx),
ve kterémzto bylo bez pochyby hlavní sidlo anebo posledni
outocisfë jejieb. Na jedaé zlaté nadobee, nalezené s jinymi
klénoty nedaleko Tisy 1. 1799 a ted! ve videnském с. кг. kabinetu starotin stfezené, cte se ïeckymi literami: BOYAA.
ZOAIIAN. TECH. ДУГЕ. Т01ГН. BOY. TAOYA. ZÎÎAHAN.
TArPOrHÏZirH. TAICH. ve kterémáto nápisu slûvko zupan
(zoapan) dvakrâte se opakuje, svob. p. Hammer рак nad to
i jméno Jazygûv pátrati mní. 57) Znatelé starych jazykûv
by mëli rozhodnouti, jest-li ten nápis sarmatsky, t. medo-persky
cili géticky? Ze Jazygové byli Sarmati, bratfi Roxolanûv,
cela jejich historie jednohlasnë vysvëdcuje. V ohledu tom,
mimo jiz nahoïe nvedená svëdectvi starych spisovatelûv о
pojiti Jazygûv ze Sarmatûv, váecko pochybování zamezuje
Dionova zpráva. Jazygové, vypravujef Dion, odlouceni jsouce,
po rimském opanovâni Dacie, ode svych bratfí na Cernomori,
tak dlouho s eis. M. Aureliem válcili, pokud tento v zavfené
54) Ouino a Ammiana elovou Limigantes, tito рак u sv. Ilieronyma
Arcaragantes. Kdyby nebylo podobnê, ze'slova tato slozená jsou Limi-gantes,
Arcara-gantes, domyslelbych se, ze Limigantûv jméno pïibuzné názvu nynèjSich Lemkuv (Lemki rusn.) ve kraji Sandeckëm v Halici. Lewicki
Ruth. Gr. V.
55) Euseb. Vita Const. 1. IV. с. 6. Ammian. Marcell. 1. XVÍI. c. 12. 13.
5e) Jornand. Goth. c. 55.
Hammer's Osm. Gesch. III. 726. Misto ТАГРОГНТгТГН cte svob.
p Hammer Т4ГРЛГН. HTZ1TH. vykládaje to Aav.çiyoi 'IàÇvyeç, jmenované u Diona. — Ostatné mylí se Hammer, vydávaje za to, zeby tyto
stafiny 1. 1790 v Sárysské stolici nalezeny byly : nalezenyf jsou J. 1799 ve
stolici Torontalské blíze sv. Mikuláse (Szent-Miklós) na statku páué Nákó
ve vinici. — Nase cteni vzato z vlastnorucniho rukopisu Schbnvrisnerova a
Alterova. — Ptolemaeus v eouseditvl Getüv na Dnëstru v Sarmatii jnietraje
Tagri. 1. III. с. 5.
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s nimi smlovë sprâvcûm jejich svobodného píes Dacii obchodu
s bratry jejich Koxolany ла Cernomorí vyslovaë nepovolil a
nezarucil. 5S)
7. Jazygové zatatransti (Jatvëzi).
Jiná vëtev Jazygûv sarmatskych, osedlá v neznámém
case za Tatramî, ve daesiiini Podlesi 59), teprva v pozdèjsim
case, t. na konci lOho stol., jasnëji se na poli dëjin vyskytá :
pfibytí její do tëch travnatych a lesnatych pustin kryje se ve
hluboké starozitnosti. 60) A vsak mné nenepodobné byti se
vidi, ze mezi ouëmi od Jornauda vycitanymi severnimi národy, kteréz sobé král Ermanarik mezi 332—350 podmanil,
i Jazygové cili Jatvézi se ctou. ackoli ve zkazené zpûsobë:
Inaimxes a Manuxes misto Jacuitixes. 01) Coz mûze-li se pfipustitr, nejstaräi to jestif zmínka o nich v té krajinë. U letopiscûv ruskych sluje národ teutó Jatvjazi, Jatvjezi, Jatvjezje, u polskych рак Jacwiezi, Jadzvingowé, a u latiné
písicich Jacvingi (gens Jacvingorum, Dlugosz), tytyz i die
obydlí svych Pole§ané (Pollexiani, Kadlubek), v bullách papezskych Jentuisones , Jentuosi, Jacintiones 62), u Gervasia
[ok. 1211] Jarmenses (jisté omylem pisáküv m. Jacuenses) 63)
atd. Novëjsi spisovatelé, jmenovitë Naruszewicz, Swigcki a j.,
5e) Dion Cassius 1. LXXI. c. 9.
50) Lat. Podlachia, coz povstalo z pol. Podlachy, m. Podlechy, srov.
Podczachy i Podczechy v Polstê, Podrusje v Halioi, Podlitovje v Novohradsku atd. Rozdilné jest Polesí, rata. Polisje (od slova les, cyr. Ijes),
krajina na f. Pénè 6. Pinë.
б0) O tëchto Jatvëzfch obsfrnèji jednají, mimo Nestora, Kadtnbka,
Bogucliwala, Dtugose, Kromera ajiné staré letopiece raské i polské, zvlàstë
TatUc. Ist. ross. II. 401 str. 167. Naruszewicz Hist. pol. 1. 129—137. IV.
kn. I. кар. 26. pozn 115. Swigcki Opis Pol. I. 404—411. Karamz. I. 204.
B. 167. pozn. 432. II. 29. B.20. pozn. 35. III. B.80. IV. B. 45—56 pozn.
102. Voigt Gesch. Preuss. I. 359—364. O nich i zvlástni ucené pojednáni
napsal Hennig Comm. de rebus Jazygum s. Jazvingorum. Regiom. 1812. 4°.
01) Jomand. Goth. c. 3. Golthes, Lythas (Letta?), Thiudos (ci Scythathludos?), Inaanxes, (éti Jacuinxes), Vasina etc.
«) Baron. Annal, eccl. T. XIV. a. 1255 n. 59. 1256. n. 14. 1257. n. 22.
63) Leibn. Script, rer. Brunsvic. II. p. 756. Srov. Schlözer Nestor. II.
30—31. 50, kdeï nepràvë za Jamy jmini jsou. — I ve starohollandské
kronice rytiFûv ïàdu nëmeckého cte se jméno jejich Yetwesen. Matthaei
Analecta T. V. n. 172.
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vûbec za to pokládají, zef oni teprva po vpádu Hunûv,
vypuzeni jsouce ze dnesnich Uher, pïes Tatry do Poleêi se
utekli, coz vsak zádného základu nemá. Jazygové podunajsti,
vidouce nezbyti, by jistotnë do Tater byli ucouvli, jako pozdëji
bratri jejich Alanové do Kaukasu. Jatvëzi polsti nepocbybnë
V lepsi dobë v tëch tucnych pastvinách na Poleái se rozhostili. Procez za to mám, ze sarmatäti Jazygové jiz v lnim
stol. od oustl Dnëpru a krajin cernomoïskyoh ai sem vnikse,
zde u prostïed Slovanûv stanovistë své zarazili, a bucfto dan
a poplatek na nebohé okolní národy ulozili, bucïto loupeznictvim, plenënim a drancováním pMeüicích zemí se áivili. Jiz
Mela krajiny zatatranské Sarmatií nazyvá 64), a Plinius mezi
Tatrami vedlé Venedûv, Scirûv a Hirrûv i Sarmaty misti. 65)
Nepoebybiiji, ze tymz casem, anebo snad jiz nëco drive,
v lnim stol. pf. Kr., i bratri Jazygûv, sarmatsti Alanové, prodravse se píes pokojné a krotké národy slovanské i cudské,
daleko na severu, okolo pramenû Volhy a Dnëpru, sidla svá
zaujali, kdez nám je Ptolemaeus vymëïuje. 66) Epocha ta
byla pocátkem' velikého stëhovâni a tïibeni nàrodûv severnich :
o ni, ac jen matnë a temnë, svëdci i skandinavské povësti,
zvëstujice о Asech (Alanich), Vanech a Jotunech, a mnohonásobnych vojnách jejich. Podlé Henniga Jatvëzi tito obyvali a) v západni ëàsti Polesi, odkudz i Polesané G7) slouli ;
b) v celém Podlaäi; с) v té ëàstce Mazovska, kteráz mezi
ïiëkou Valpuâi, vpadajíci do Narvi, a Buhem lezi; d) ve
dfevní Sudavii prnské i zmudskolitevské. 6S) Nëco jinak, aë
nevelmi urcitë, sidla jejich vykazuje Swigcki, Sife je pïes celé
Polesi, coz na zádnych historickych základech spoléhati se
nezdá. 6!>) Mozné vsak jest, ze v 10—12. stol. vláda Jatvëzûv
песо dale, nezli sidla jejich, se vztahovala. 70) Byvse od
M) Mela l III. С. 4. §. 1.
e5) Hin, Hist. Nat. 1. IV. с. 13. §. 97.
66) Ptolem. I III. с. 5.
") Kadlubek 1. IV. ер. 19. Pollexiani. Varsavsky vydavatel Kadlubka
jmëno to mylnë odvozuje od kniíete Pollexia, jeho2 nikdy nebylo. II. 178.
68) Srov. Voiyi's Gesch. Preoss. I. 359.
e») Swi^eki Opis Pol. I. 404—411.
,e) Jecwesi na ï. Dajnë 6. Strebe v Priisich byli snad osady zajatycb.
a zavedenych Jatvëzûv? Listina Myndova 1259: Denove tota, quam etiam
Safarík, Slov. Statozitnostl. I.
25
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Rusûv a Polàkûv neustále stiháni, naposledy do západniho
Podleäi se utoulili. Divoky a surovy národ tentó plichtil a
rotil se nejvice s Litvany a Prusy, tu dobu jestë pohany,
proti Polàkûm a Rusûm: procez od téchto mnohokráte kratymi vojnami sklicen a naposledy do ostatniho kolena vyhuben a vysekán byl. Jiz 1. 983 Vladimir, podlé Nestora71),
je brannou mocí sobé podmanil, ovsem jen na krátky cas;
1. 1038 vytáhnul proti nim Jaroslav 72), a mnohé z nich zbil,
jiné daleko odtud pfesidlil, aie pokoïiti jichkonecnë nemohl.
Nedlouho potom Kazimir I. polsky 1. 1041 na hlavu je a
spolecniky jejich Pruäany porazil. Opët 1. 1192 Kazimir IL
je válkou sevrel. Okolo 1. 1241 Jatvëzi dostali se pod vládu
Litvanûv. Léta 1251 na násl. Rusové i Poláci bez pfestání do
krajiny jejich vpády cinili. 73) Léta 1256 od nájezdu Daniele
Halického vykoupili sebe cernymi kunami a bilym stfibrem. 74)
Léta 1264 vytáhnul proti nim Boleslav V. a sved s nimi 23
Cervna na hranici Podlasi a Lubelska ukrutnou bitvu, na
hlavu je porazil, vûdce jejich Komatha zabil, zemi vyhubil
a jinym lidem osadil. Ostatkové jejich, pozdvihse se jestë
nëkolikrât proti vládé polské, od krále LeSky [1279-1289]
zbiti a konecnë po Litvë rozpráseni byli, kdez se pomalu
ztratili. Za zivobytu Matëje z Méchova [umí. 1523] a Kromera [umr. 1589] jiz jen matné ostatky lidu toho po Litvë
a Eusi se potloukaly, jazykem od Litvanûv a Slovanûv jestë
vzdy se rûznice. 75) Nyni, pravi Swigcki, pamët Jatvëzûv
tak docela vyhasla, 2e ani v obecních podánych národu na
Podlesí nie o nich se nepïipominà, a jediné veliké mohyly
quidam Jecwesin vocant. Dreger Cod. dipl. Рош. I. 411. Thunmann Unters,
üb. nord Volker, err. 23.
") Nestor vyd. Timkovsk. str. 50. Sof. Vrem. izd. Strojev. I. 57. Karamzin I. 204. B. 167. Pamëti hodné jest, ze ji2 v oumlnvë Igorovè s Keky
J. 945 mezi posly cte se Jatvjag. Nestor, vyd. Timk. st. 20. (zde zkaienô
Javtjag). 8of. Vrem I. 32. Schlözer Nestor. IV. 49.
") Sof. Vrem. I. 153. Karamzin IL 29. B. 20 pozn. 35.
") Podrobné a zanímavé zprávy o têchtot ^pádech 1. 1251 a násl. podává letopisec volynsk^, z néhoï vytahy u Karamz. IV. B. 45—56.
") Karamzin Istor. gos. ross. IV. B. str. 50. pozn. 102.
") Cromer 1. IV. s. Cazimir. I. ed. 1568. p. 51. Fernntur adhuc tenues
quaedam eorum reliquiae superesse in Litvania et Russia, diversa prorsus
a Slavis et Litvanis lingua «tentes.
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(rjáhrobky) a casté nad fekami u prostïed lesûv náspy uponanají иа krvavé s nimi boje. 76) A vsak podlé zpráv od
Narbutta podanych, v okolí Skidelském, po levé stranë feky
Pielasy a Kotry, potomstvo Jatvëzûv, jmenované od sousedních
Litvanûv Jodvezay, jestë i podnes poëernou svou pleti, cernyni
odëvem a mravy i obyëeji patrnë od Bëlornsinûv i Litvanûv
se dëli, ackoli ted jiz mluvi bëlorusky s akcentem litevskym.
Jsout svëdectvi, ze títo Jatvëzi teprvé 1. 1553 z pohanstva
vytrzeni a kïestëni byli. Tamze mezi Kamenkou a Scucinem
dvë osady jmenuji se Jatwiesk, a tfeti, nynëjâi Lack, téz
pïed easy sloula Jatwiesk Lacki. U Bëlorusinûv na Podlasi
obeené jest píisloví: Vyhlada jak Jadvinga, t. vyhlizi jako
zbojnik, lotras. 7T) Vsi Jadwiengi a Jatwingi ve vychodni
Haliëi dûkazem jsou, áe rozbitiny toho lidu az sem
staly. Souvëcl letopisci nám lié! mravy národu toho
voké, surové, obyceje pohanské, jazyk cizi. Podivu
jest, ze vëfili v pfesídlení se dusi zemrelych 7S);

se doсо dihodné
procez

ïàdnf z nich ani z bitvy na outëk se neobracel, ani zivého sebe nepïiteli zajiti nedal, nybrz vsickni spolu i se
zenami svymi, vedlé nich bojujicimi, ochotnë smrt podnikali.
V boji uzlvali, zaroven Sarmatûm, dlonhych sudlic. V 13tém
stol. pïebyvali na díle ve vesnicech, na dile jestë vzdy,
die starobylého zvyku Sarmatùv, pod stany na vozich, jmenovanymi v letopisech ruskych kolymahy cili kolymohy.
(Srov. §. 13. c. 6.) Z celedi cili rodûv jejich pripominajf
se Zlinci, Krismencij Pokenci ; z bydlisf 2aka, Vizna, Privesca,
Taiseviëi, Burialia, Rajmoëi, Komata, Dora, Korkoviéi a j.;
z osobnich jmen Nebiast, Var'v, Stekint c. Stikent, Aikad',
Jun'dil, Komath a j., coá vse patrnë jestif neslovanské, nobrz dil sarmatské, dil litevské, ackoli tytyz s vychody slovanskymi, jako Taisevici, Korkoviëi atd. V pozdëjsich casich,
pfivykáe obyëejûm Slovanûv a Litvanûv, anebo z nnzné po,6) Swiçcki Opis. Polski I. 411.
")' T. Narbutt v Tygoân. Wilen. 1817. 6. 4. Woycicki Przyslowia narodowe. War. 1830. 12». с 3 etr. 160-161.
,s) Kadlubelc h IV. ep. 19. Est enim omnium Getharnm (mini Jatvëze)
communie dementia, exutas corpore animas nascituris denuo infundí corporitras. Srov. Herodot. L IV. c. 93.
25*
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tïeby, nemohouce die libosti loupeznictvi provozovati, obirali
se lovenim ryb a vcelaístvim, к cemuz je i sama vlast od
nich osedlá, plná lesûv a vod, vábiti musela. Kdybychom
toho, ze sarmatsti Jazygové nebyli Slované, a ze tudyi tito
od Sarmatûv pûvodu vzlti nemohli, zádnych jinych dûvodû
nemëli, jichz ovsem jasnych a ráznych dostatek mame, ze
samé historie tëchto Jatvëzûv bychom о torn ouplnë pïesvëdciti se mohli. Starsi polsti letopisci, Kadlubek, Boguchwat a
Dlugos, je ovsem michajl s Prusany, Ëmudiny a Litvany, a
vsak nepochybnë jen proto, ze oba tito národové byli pohané
a nepïâtelé Polàkûv 79) ; jiné prameny, letopisci ruäti, Matëj
z Mëchova, Kromer atd., oba nâlezitë rozeznávají, a jméno,
mravy, obyceje, slovem cely zbëh jejich dëjin jednohlasnë
vysvëdcuji, zef oni nebyli ani Slované, ani Litvané, nybrz
Sarmati. so) Jest tedy nám s podivenim, kterak je mohli
Schlözer i Thunmann a postupujici po nich Karamzin za
Lotyâe, Nai'uszewicz za predky Cikanûv, nejnovëji рак Woycicki za Cimbry vyhlásiti!
8. Alanové.
Ctvrty sihry a na slovo vzaty národ z kmene sarmatského
byli Alanové. Národ tentó sice v Evropë teprva na konci
lho stol. po Kr. ze skythického a sauromatského mracna
78) Kadlubek TV. 19. Snnt Pollexiani Getharum sive Prussorum genus.
Bvguph. ap. Sommersb. T. П. p. 49. Chron. Princip. Polon. p. 41. Gethae.
Nàzev Gethûv na në prenesen ne od vlastnica Getûv cili Dakûv, afbrï
od obyvatelüv pruské Samogitie. Dlugosz T. I. p. 394, ed. Krause 1. Ш.
p. 223. Gens Jacwingorum natione, lingua, ritu, religione et moribns magnam habebat cum Lithuanis, Prntbenis et Samogitie conformitatem, cultui
idolorum et ipsa dedita. Téï }. VU. p. 770. Jacningornm natio. . . cnm
Prntbenica et Litbuanica lingua babens magna ex parte similitudinem et intelligentiam.
80) Matèj z Mëchova, ackoli i ваш со do národnosti Jatvèze s Litvany
míchá. vsak nicménè vyznàvà, ze za jeho casu mluveno jesté jazykem
Jatvëzûv na Podlasi okolo Drobicfna, a ze Jatvêzovi mluvicimu втуш ja
zykem Litvané naskrze nerozumëji. Jeëté jasnëjâi a vàïnèjsi jest svëdectvi
Kromera, nazyvajiciho ostatky jejich reliquiae . . . diversa prorsus a Slavis
et Litvanis lingua utentes. Cromer. L IV. p 51. — Jiî Adelung (Mithrid. II.
699) a Watson (Jahresverhandl. der Kurl. Ges. Bd. П. 263), at o starSfch
mlcíme, Jatvëze za Jazygy uznali, aëkoli poslednl i za Litvany je vydává,
pokládaje tyto se Sarmaty, oviem mylnë, za jeden a tyï kmen.
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jasnëji vynikati poíiná; a váak v historii asiatské památka
jeho saliá do hluboké dàvnovëkosti. Podlé starobylého podání u Persanûv, zachovaného od dëjepisee Firdussi, v pre
staré dobë bydleli Alani (Alanân) na several stranë krajiny
Paropamisu, blize zemë jmenované Ghur ëili Ghordzeh. Král
Kai Khosru, t. Cyrus, vyslal Lohraspa pokoïit Turanû, cinícich
pïes ïeku Dïihun vpády do Iranu. Lohrasp, vybnav nepïâtele
Ghurûv a Alanûv, dostal tyto dvë krajiny pod svou správu,
a dráel je do vstonpeni svého na trûn. Podlé Ammiana
byli Alanové potomkové dïevnich Massagetûv, obyvavsich u
bïehûv chvaliského mofe na vychod i zapad, s nimií Cyrus
dvakráte boj oval. Tito pávodní Alanové slovou u Ciüanñv
Yan thsai, Alanna, Alanliao, Alan, poZdëji i Suthle, Suth.
V letopisech cinsk^ch jrz ok. 20 pf. Kr. zmfnka se dëje o
jejich vojensk^ch vypravách na západ; v lnlm a 2hém stol.
po Kr. pokofili se Sogdiancûm; v lni polovici 3ho stol. by
dleli na vychod Kaukasu, sousedice s fisi rímskou, kdeí sproëtënijsouce jha Sogdiancüv, zili ve svobodstvi. Potomnë mezi
435—480 jmenují se Suthe cili Suth. Po 1. 565 neni o
nich vice u Cinanûv zminky. 81) Historikové a zemëpisci
evropejäti znâji Alany v 2hém stol. mezi Kaukasem, Volhou a
Donem, со zvlástni vëtev Sarmatûv. Krátká zminka o nicb
se nalezá u Plinia, kteryi je ve spolecnosti s Roxolany na
Pontu pfipomíná. 82) Dionysius Periegeta, jeho2 spis do koncs
2ho stol. se klade, podobnëz mezi DonemaDnëpremje osázi,
nazyvaje je národem jezdeckym. S3) A vsak tyá spisovatel
i o jiné odnozi jejich v okolí Dacie a dolniho Dimaje známost
mël, kdez sjinymi Sarmaty jiz z pocátku 2ho stol. kocovali,
ustavicné vpády do panstvi ïimského cinice. s*) Ptolemaeus
okolo ousti Donu místí jen Osily, a na bfehu Volby Asaey
81) Srov. Klaproth Tabl. de l'Asie p. 174—181, kdez obsirné a dúkladaó
vëci zde bëznë podotknutych vylozeni se nalezá.
Plin. H. N. 1. IV. c. 12. §. 80. Alani et Ehoxalani.
83) Dionys. Perieget. V. 305. '308. Tmv d'vmo txztraTcu noivÏ7I7tn>v
çvXov yikavtiiv.
M) Aei. Spartian. Hadr. c. 4. Iladriamis, audito tumultu Sarmatarum
et Alanorum, praemissis exercitibus Moesiam petiit. Srov. Jul, Capitol. Ant.
Pins c. 8. Marcus с. 22.
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("OaiXoi, 'AcolIoC), u chvaliského рак moïe Asioty, jak se
domyslime, odvëtvi Alanûv; naproti tomu dále na severu,
okolo pramenùv Dnëpru, Volhy a západní Dviny, kde nyni
les volchonsky, klade hory Alanské, a vedlé tëchto národ
Alanûv. Tytéz hory Alanské a tentyz národ Alanûv podruhé
sázi do severnich koncin Skythie pfed Imavem, ovsem, jak
' jiz nahoïe dokázáno, jen omylem. (Srov. §. 10. c. 11.) S5)
2e V obojich mistech totéz pohoñ a tentyz národ se uvádí,
jichz nikde jinde, lec okolo pramenùv Dnëpru, Volhy a zá
padní Dviny, hledati nelze, patrné jest jednak z jinych zpráv
Ptolemaea, pïipominajiciho téz Alany na trech mistech v poïadi nàrodkûv Sarmatie evropejské S6), jednak také z v^slovného svëdectvi pozdëjsiho Marciana Herakleoty [ok. 400?],
kteryz nejen spisu Ptolemaeova, ale i jinych pramenùv pouzil.
Marcianus zajisté vyslovnë pravi, áe z hor alanskych feky
Borysthenes (Dnëpr) a Rhudon (západní Dvina) se vyrinuji,
a ze vedlé tychze hor Alanové bydli. V sousedstvi tëchto
Alanûv obyvali podlé Ptolemaea a Herakleoty Agathyrsové,
podlé prvniho pakiSuoveni, t. Slované. (Srov. §. 10. c. 11)
I v deskách Peutingeiovych jméno Alani psáno v nejzadnëjsim
severa nad horami, z nichz bezjmenná feka, do Maeotu vpadajíci, se prameni, o niz se vykladaci nesrovnávaji, má-li na
Dnëpr, nebo Don, nebo konecnë na Volhu rozumina byti. S7)
Bud' jak bud*, ze vsech tëchto do hromady vzatych svëdectvi
na jevë jest, ze alanské hory jsou ylastnë lesy volchonské,
z nichzto tri znamenité ïeky, západní Dvina, Dnëpr a Volha
se pryátí, a ze tedy i sidla tëchto Alanûv skutecnë v blizkosti tychze hor nalezati se musila. Tim zpûsobem nacházime Alany jiz ve dfevni dobë na trech rozlicnych mistech:
a) v okoli Donu a na bïehu Maeotu, ve pravlasti Sauromatûv,
kterázto zemë jako vlastni jejich hnizdo, odkudz se na sever
i jib rozletëli, povazovati se musi; b) mezi dolním Duaajem
85) Ptol. 1. III. с. 5. Alaunus mona. Alauni Scythae. L. VI. c. 14. Alani
montes. Alani Scythae. Marcianus Herakleota piäe správnéji a pravdivèji
Alani Sarmatae.
ee) Ptol. 1. III. с. 5. Stavani usque ad Alaunos. Sub Vibiouibus usque ad
Alaunos Storni. Inter Alaunos et Hamaxobios Caryones.
87) Katancskh Orb. ant. e Tab. Peut. I 242.
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a Dnëprem, na brehu cernomorském, s Roxolany a jinymi
Sarmaty, odkudz v 2hém stol. vpády do rimské fiâe cinili;
«) na vrchnim Dnëpru, v zemi Slovanû v sousedstvi Cudûv,
kdez oni jen pohostinu byli. Dëjiny Alanûv ohledem historie
starych Slovanûv pïedûlezité jsou: procez i my zde nëco áíreji о nich pojednati musime.
9. Dëjiny Alanûv na Maeotu a Euxinu.
Hlavni sidla Alanûv vztahovala se, jakz jiz doteeno, od
ousti Donu a bfehu maeotického severovychodnë az к Volze,
a zdá se, ze Roxolani od Alanûv jen jménem byli rozdílní,
tak prozváni po fece Volze, nebo jiné, kteráz v jazyku sarmatském sloula Raxa, Roxa. 88) Roxalani a Alani u starych
zhusta zajedno jak na Donu, tak i mezi Dnëprem a Dunajem
jmenováni byvaji. Potomnë na Dona jméno Sarmatûv a
Roxalanûv se zatemnilo, Alanûv рак tlm vice proslulo. Z tohoto okoli cástka Alanûv s Roxolany a jinymi Sarmaty jiz
z pocatku lho stol. na pïimofi cernomoïské mezi Dnëprem
a Dunajem preála, odtud vpády do Dacie a Moesie cinie,
{Srov. c. 6.) Gothové, pfitahse na konci 2ho anebo z pocatku
3ho stol. [mezi 180—215] na Cernomori, podmanili sobë
«ástku Alanûv, kocujicich mezi Dunajem a Donem, a s nimi
se tak spïiznili, ze potomni spisovatelé, jako Prokopius 89) a j.,
Alany za národ gothicky drzeti mohli, coz novëjsim nëmeckym
spisovatelûm, chtëjicim Gothy skandinavskym bajkám ke cti
za Alany cili Asy vyhlásiti, velmi vhod jest. Jiny pluk tëchto
cernomoïskych Alanûv s Vandaly, od feky Odry do Dacie
vpadlymi [275], se spolëiv, s tëmito spolu od Gothûv, pied
nâvalem Hunûv utikajicich, nejprvé 1. 333 do Pannonie vytistën byl, pozdëji рак [pied 407] odtud az do Gallie, Hispanie a Afriky se prenesl, kdez zmizel. 90) Obëirnëjâi vypravovâni dëjin tëchto s Gothy a Vandaly po Evropë se potloue8) Neni-li jméno Volhy Ra, Rha, u Ptolemaea a jin^ch zkrácené z Eaxa ?
»») Procop B. Vand. I. 3.
60) V Gallii càstka Alanûv osèdla v okolf nynëjâiho mésta Alençon,
na ïece Ligera, kterézitoto své jméno po nich dostalo. Jornand. Get. с. 43.
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kavsich a zbijeväich Alanûv sem nepfinálezi. A vsak tito
ponëmceni plukové Alanûv byli jen cástecné a takorka nejranëji na zapad a jih proniklé vystfelky velikého stëpu
Alanûv za Donem: hlavni châtra lidu toho zûstâvala jestë
vzdy v celosti ve svych drevnich sídlech v Asii az do pfibyti Hunûv, odkudz v rozlicnych casich près Kaukas hrozné
vpády do Arménie a Medie cinila. 91) Za panováni Tiberia
je zná Suetonius со obyvatele vychodnich koncin Kaukasu
Za panováni Vespasiana vyrítili se poprvé près bránu kaspickou do Medie. Od té doby neprestali vpády ciniti do
Persie, tak ze král persky prinucen byl pomoci proti mm
zádati od eis. Vespasiana. Za Hadriana plenili krajiny fímské v Asii, coz prefekta Kappadocie pobidlo к napsáni zvlástni knihy o taktice proti nim. a2) V gruzinské historii se
pïipominaji Alani pod jménem Osûv jiz 1. 87 po Kr7 со pomoenici Gruzûv proti Perëanûm, ve kteréáto válce ale na hlavu
zbiti byli, a brzo s Persany se pomirili. Bratfi krále alanskéhoi slouli Bazuk a Abazuk, sestra рак Sathinik. Armenské letopisy, vypravující o dëji torn na 1. 90 po Kr., jmenují
je Alany. 93) Vytrznosti Alanû v tëchto sti-anách vkrocila
na cas prevaba Hunû v cestu; kterizto pïesedse près Volhu
[374] udefili na Alany, a podmanivse je sobé, prinutili pluky
jejich bojovati prot Gothäm. Od té doby byli Alani vérní
spolecníci Hunûv ve váech jejich válkách az do smrti Attilovy. A vsak ostatky Alanûv za Donem a Maeotem opët
se zmohly, a jméno jejich ve stredni historii jestë dlouho
se pfipominá. Prokopius sidla jejich vykazuje v Kaukasu,
v nekdejsí Albanii cili v nynëjsim Dagestanu; pozdéji vsak
zase mezi Donem a Volhou kocovali. 91) V ruskych letopisech se jmenují Jasi, a Osi, i cte se o nich 1. 965, ze knize
Svatoslav je i Kosogy (pfedky dneáních Ôerkesûv) pïe-

»') Лтт. MarceU. I. XXXI. с. 2.
°2) Klaprvili Tableaux de l'Asie p. 179—180. T£2 skonraatel zàvaïnymi
düvody dokazuje, ze Albanové kankasti, o nichí ve starych zemëpisfeh a
dèjepisich se cte, nebyli od Alanûv rozdilni, cehoi my pri své váze neehávárae.
83) Klaproth v Journ. asiat. 1834. Janv. nr. 73. p. 49—55.
M) Stritieri Memor. pop. I. 644.
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mohl 95), 1. 1029, 2e knize Jaroslav mnohé z nich zajal, a
V Rusich osadil 96), 1. 1116, ze Jaropluk, bratr knííete Vladimira Monomacha, vytah za Donee, plenil v Jasech, a zajav
dcef knizete Jasûv s ni se ozenil atd. 97) Za Kaukasem,
v sousedstvl Kasachûv a Kozarûv, v rovinách mezi Donem
a Volhou, je uvozuje i Konstantin Porpbyrogenneta a Gvido
Ravensky. ,JS) Arabsti spisovatelé lOho stol, znajíce je na
témz mistë, jmenuji je té£ Alany. 9a) V polovici 13ho stol.
Batuchan je odtamtud do kaukaskych hör vypudil. V tëcbto
sidlech je nasli Jean Plan de Carpin [1246], jmenujici je
Alany ciliAsy (Alains ou Asses), mnich Rubruquis ëili Ruys
brock [1253], Josafa Bárbaro [1436], Klaproth a j. 10°) Dnesni
Alani, bydlící ne severni strane Kaukasu u prostfed nejvyäáich hor, sami sebe jmenuji Iron a zemi svou Ironistan, Gruzové naproti ïikaji jim Osi neb Ovsni a jejich pfibytkùm
Osethi, Rusové рак Asi, Asetinci (Osi, Osetinci). Na vychodu
mezuji s Miedzegy, na severu s öerkesy (dïevnimi Kosogy,
Kasachy), na západu s Basiany, národem tureckym, a s Imirethy, na jihu рак pïibytky jejich hluboko do Gmzie sahaji.
Hlavni ficky jejich sluji Arrdon, Ursdon, Dugor, Pog, Ksani
atd. Ëeë jejich má nejvëtsi pïibuzenstvi s perskou, ale i
slov kmene cudského nemálo se v ninacházi, coz nëkdejsim
obyvánim bratïi jejich na severu blize pramenûv Dnëpru a
Volhy, a obcováním predkûv jejich s tëmito a s Cudy dostateenë
»») Nestor na 1. 965. Sof Vrem. I. 45. Karamz. 1. 172. B. 154. pozn. 388.
se) betopisy na 1. 1029. Tatiècev II. 104.
»') Nestorüv prodluzit. na 1. 1116. Tattéc. II. 217. Кагатг. II. 151.
Ш1е v rusk. let. o nich zminka na 1. 1224. 1277. 1380. Viz Sof. Vi-em.
I. 230. 286. Achmatov v Atlase к historii Karamz. klade Jasy pod Kauka
sem na ïece Tereku ; mozné, ïe tehdáá jegté kocovali blize u Donn. BÜ2
otisti Volhy nacházel se hlavní hrad cili stolice Alanùv, podlé Kubruquisa ap.
Berger, p. 137. Cásí hor kaukaskych jmenovala se v 13—14. stol. v ruskjch letop. horami jas'sleymi. Voskr. ljet. II. 291. Jas'skyj hrad Dedjakov
nebo-H Tetjakov byl v Dagestanu, nyní Diven cili Deduch. jak podobno.
Kar. I. В. 154. pozn. 388. П. В. 88. pozn. 157.
m) Const. Porph. De Adm. Imp. с. 42. ар. Banditt i p. 113. Srov. Schlöz,
N. Gesch. S. 516. 522. Anon. Ravenn. 1. IV. с. 2.
o») D'Ohsson Histoire des Mongoles. Par. 1824. T. I. p. 693. 696.
Klaproth Tabi. de l'Asie p. 179.
10°) J. Plan de Carpin v Bergeron Voyages en Asie. 1735. T. I. p.
58. Rubruquis ib. p. 137—138. J. Bárbaro v Ramtisio Viaggi 1545 Vol П.
fol. 29. b. — Klaproth Asia polygl. p. 82 ss.
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se vysvëtlnje. 101) Alani byli národ sarmatsky; die podobnosti bratri Roxolanûw Dùkazem toho jsou pfede vsim spolecná obëma sídla jak za Donem tak i na primoïi euxinském,
spolecné mravy i zpûsob zivobyti ; potom svëdectvi starych,
kteïiz ondy Alany a Roxolany, Alany a Sarmaty pospolu jmenuji,
ondy zase со nëkteïi z nich o Sarmatech povëdëli, to jiní
Alanûm pripisuji 1U2); naposledy pûvod Alanûv od Medûv 103),
a nade váecko pfíbuznost dneáních Asetincûv со do feci i
mravû s Persany a drevními Parthy, od nichz i Sarmati pocházeli. 104) Ohledem jmen Alani a Asi, Osi, z nahoïe uvedenych svëdectvi jasnë vysvitá, zef jimi jedna a táz vëtev
Sarmatûv se vyznacuje. Jméno Alani se ëte v letopisech cinskych, ïeckych, latinskych a arabskych; Asi, Osi naproti
tomu v georgianskych, armenskych, ruskych 105) a skandinavskych, к nimz i podnesní jeho uzívání u Gruzûv a Rusûv
pfipojití dluzno. Oboje-li domáci, pûvodni, anebo snad jedno
z nich cizozemské, toho rozhodnutí jinym necháváme.
10. Déje a vplyv Alanûv severnich.
Dûlezitëjêi, пеШ tito Alani na Maeotu a Enxinu, ohledem
starozitnosti naiich jsou bratrí jejich na pûlnoci, v blizkosti
10 ') Klaproth Asia polyglotta p. 82 ss. — Podrobnou zprávu o téchto
Osetincech podává .7. A. Güldenstädt Beschreib, d. kaukas. Länder, heransg. v. J. Klaproth. Berlin 1834 8o. str. 138-146.
102) Plin. H. N. 1. IV. c. 12. §. 80 Ael. Spartian. Hadrian, с. 4. Pom
pon. Laetus: „Sarmatae, Alani." Euseb. Chronic, a. 120. Histor. miscell. etc.
— Arrianus ve knize о umënl váleéném dvakrát jmenuje Alany a Sarmaty
pospolu: ed. Scheffer Upsal. 1664. p. 5. 6. «5? 'AXavoi xcù Savço/iâtai.
Kde Ptolem. — 1. III. с. 5. — polozil Alanni Scythae, tam Marcianas
pi§e sprâvnèji Alani Sarmatae. Hudson Geogr. gr. min. I p. 56.
103) Ammian. Marcell. 1. XXXI. с 2. §. 17. Alanorum — mores e Me
dia. Viz niï pozn. 122.
,м) О této pïibuznosti jedná ЮаргоШ I. 602 Hrobové Osentincûv podobaji se na mnoze hrobüra dïevnich Sarmatûv, podlé svédectvf H. A.
Zwicka v Sareptè. Viz Dorpat. Jahrb. d. Liter. 1835. sv. 10. str. 295—296.
ios) v tëchto a v bulharskych vlastnë Jasi, jd. c. Jasin. — Ostatnë
Jasûv &. Jasinûv jméno ve Slovanstvu nêkdy dosti siroce bylo známo :
v bulharskëm popise národñv pfirovnává se Jasin jelenu (Chizin vjeverica,
Jasin jelen, viz pïilohy с. XXVI ), mezi staroslovanskymi muzskymi jmeny
Jasin tytyz se namità a podnes památka jeho trvà ve vsech Jasinow ve
vychodni Halici, Jasiñczyk v Pol§të, kraji Sandomërském, Jasinowka v gub.
Grodenské, Jasinovatka v Kyjevské atd.
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dïevnich Slovanûv novohradsk^ch, na rozhrani slovanského
a cudského svëta. Ptolemaeus, desky Peutingerovy, Marciauus
Herakleota, af jinych, jichzto svëdectvl ménë vází, mlcením
pomineme 106), souhlasnë vysvëdcuji, ze Alani bydleli na se
vera, nedaleko hor, z niehz Dnëpr a západní Dvina yytékaji ;
a vypovëdi jejich nabyvaji znamenitého potvrzení ve prastarém národnim podáni oAsech, zachovaném ve skandinavskych
povëBtech. Jakoá o casu, ve kterémz tito cizojazycnici tak
daleko do slovansko-ëudského severu pronikli, tak i o místech,
kteráz sidly sv^mi zaujimali, nie s jistotou ríci se nemûze.
A vsak z mnohych okolností domysleti se Ize, ze se to stalo
jiz v lnim stol. pï. Kr., V oné dobë, kdyz Sarmati, po ouplném
vyvráceni vlády skythické na dolnim Dnëpru se rozprostranili, a odtud dale a¿ do dnesnich Uher a do Podlesi (srov.
c. 6. 7.) vtrhli. Nebof v lním stol. po Kr. zemë zatatranské
az к Visle a zátoce cudské u Mely, Plinia a j. jiz Sarmatií
slovou, na dûkaz, ze jméno Sarmatü v tëch stranách jiz bylo
známéahrozné; tolikéz pûvod skandinavskych povësti, vnichz
jméno Asüv se slavi a na pfebyváni Alanüv mezi Slovany
(Vany) a Cndy (Iötuny) se narázi, sahá do etaráí doby, nezli
jsou gothicko-hunské války. Co do sídel, slovutny zemëpisec
ßeichard, kteryz prvni pravého smyslu dfevnich svëdeetvi o
tëchto severnich Alanech nâlezitë vyáetril, na mapé své je
vykazuje od horni Dviny près horni Dnëpr, a odtud po vychodní stranë této ïeky az za Desnn, témëf ku pramenûm
Donee. 107) Snááime se, со do samého polozeni s vybornym
zemëpiscem ; a vsak majice pïed ocima ty mnohé, nepochybné
jinoplemenné národy, jimiz Ptolemaeus Alany otáéi, za to
mame, ze jejich stanoviâtë mnohem ouzeji obmezeno bylo.
Jejich orda die vsí podobnosti tam se zdrzovala, kde nejvëtsi
roviny a nejlepsí pastviny byly, t asi v kraji Smolenském,
Mohylevském a Cernihovském, odkudz oni do sousedních krajin
,96) I Ammianus Marcellinus klade jedny Alany se Sargety daleko do
severa (L XXII. c. 8.), jiné jak s Jaxamaty, Maeoty, Jazygy a Roxolany
na pfímorí u Pontu a Maeotu. 1. XXXI. c. 2. Die Plolemaea Sargatii a
Caryones byli sousedé severnich A anûv.
'°'J Reichard Orb. ant. Tab. XIII. — Na mapë XIX. sám Eeichard
Alanûm tëenëjsi vymëïuje sidla, и pramenûv Dnépru, zàp. Dviny a Volhy.
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jen za pricinou vybiráni danë a Ioupeze zajizdëli. Nez
zevrubné vyznaceni sidel této alanské ordy budoucim skoumatelûm, zvlásté v Rusich, zûstaveno bucT. O národu Asûv
cili Alanûv díevuí skandinavské povidky, zvlásté tak ïecenà
Ynglinga Saga, mnoho bajecnébo vypravují 10S): tojediné pies
mythickou rouâku, kterouü váecky udáíosti zahaleny a historii odcizeny jsou, jasnë vysvitá, 2e tyz národ s domâcimi
Vany a Iötuny, t. Vindy a Cudiny, a s pfibylymi к tëmto
Normany brzo kruté války vedi, brzo v primëïi a pokojném
obcování pïebyval, az naposledy ode spolëivSich se Vanûv a
Iôtunûv pfemozen a vyhuben byl. Z rodu tëchto Asûv byl
pry Odin, nejslavnëjsi hrdina skandickych povësti, jemuipotom bozská poeta od Gothûv a Sveonûv ëinëna. Hlavni sidlo
Asûv jmenuje se v tychze povëstech «Asgardr, t. Asûv hrad
anebo Asûv krajina, coz vykladaëi obyëejnë bud' nakrajinku
Aspurgianûv u brehu cerného moïe 109), bucT na dnesni mësto
Azov u Donu obraceji, ackoli mozné jest, йе tím pûvodnë stanoviâtë Alanûv nëkde na Dnëpru se vyrozumivalo. A vsak
i to nepodobné není, ze skandinavsti dobrodruzi jiz ve dfevni
sarmatské dobë nejen naseveru, vokoli dnesniho Novohradu,
s Alany se míchali, ale i bloubëji az к samé zátoce maeotické
se prodrali ; ze kterychzto skuteenych pïibëhûv potomni skanlua) Rrátk^ obsak tëchto skandinavskych povësti cisti se múze v Geijtr's Gesch. Schwed. I. 1—18. Rauschniek's Mythologie S. 369— 447.
,ou) Straho Aspurgiany {'Aonovçyiavoi) dvakrát jmenuje, s dolozenim,
2e na pomori pontickém od mësta Phanagorie az do Gorgippie zdéli 500
honûv prebyvali. 1. XI. p 494. XII. p. 556. V prvnim misté obycejná vydání
majl sice Aspungitauy, a vsak mylnë, jak zfejmo z dinhého mista, z vypisovatele Stephana Byzantince, desk Peutingerovych a pfijmi krâlûv boeporanskych. Stephanas Byzantinue tolikéï, nepochybnë ze Strabona, je pripominá. Na dcskách Peutingerovych jméno jejich zfejtnë vyloäeno Aspurgiani. Srov. Katancsich Orb. ant. I. 237. Jini spisovatelé nie o nich nezapsali. A vsak králové bosporanstí, poënouc od Sauroraata I. [ok. nar.
Kr.], jmenovali se Aspurgiani, na duka¿, ze z tohoto národu posH. Ti,
ktefi Gothy pokládají za potomky Alanûv, vykládaji to jméno nëmecky
Asburg, t. Asûv hrad, coz vsak pouhy mam jest. Patrné zajistê jest, ze
slovo to skládá se z clankûv med. asp (»qmisl a urgos (neznámého
vyznamn, srov. sarmatska jména Urgi и Strabona VII. p. 306, Muliurgos
v nàpisech и Boeckha II. 1. p. 115, srov. tèï iber. urgis = voda a j.)
Slùvko Asgardr mnohem podobnéji vyznamenává okoli, krajinu, nikoli hrad.
Mini-! i se aie tfm v^razem mësto, slusnf'ji na Donu, v nëkdejsi Tanë, anebo
na Volze, hledafî se musi.
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dinavsti zpëvci a bajkáíi, die obyceje svého, veliké mnozstvi
rozliënych nemotornych baji nasnovali. no) Jest tedy vëc
jednak smichu, jednak politováni hodna, ze nëkteri nëmecti
dëjepisci, nejsouce spokojeni s pravlasti Teutonû v Germanii
a Skandinavii, ackoli vëci nade vsecku pochybnost vyvysenou,
opët cele do skandinavskych bajek se pohïizuji, a podlé
smyslu ci nesmyslu jejich pûvodu Gotbfiv a Sveonû v kaukaskych Alanech, ostatnieh рак Nëmcûv v Getech a Thracích
hledají. Normanové, Sveoni a Gothové ovsem jiz v této staré
dobë na severa a snad i na Donu a Maeotu obchod mëli
s Alany; vsak nicménë со do pojiti a prvotnich sídel onino
od tëchto docela jsou rozdilni, ackoli со do mravû, zurivosti,
loupeínictvi a zbijeni cizích krajin dosti sobé podobní. Ve
které dobë Alani severni vymizeli, a kam se podëli, nelze
sice zevrab vysetfiti; jest vsak к viïe podobné, ze od zmuzivsích se Slovanûv a Cudïnûv, jakz skandinavské povësti
nenesvëtle namítají, jiz pred panováním gothického krále Ermanarika odtamtud vyhnáni byvse, do hlavniho bnízda národu
svého а к ostatni rodinë své za Don se navrátili. Od tëchto
Alanûv, jakoz i od ostatních Sarmatüv, nepochybnë mnohé
obyceje, povëry, obrady, názvy ke Slovanûm i skandinavskym
Nëmcûm presly, jichi zevrubnym vysetrovánim na ten cas
zanáseti se necheeme. Píipomeneme jen, ze vjazyku ruskych
a jinych Slovanûv nëkterà sarmatská slova stopovati se daji,
jako bugor (sepulchrum, monimentum) med. a pers. gûr, kurgan (totéz) pers. kurkhane, djej (héros, victor) pers. div, arm.
di, skan. diar (pl.), bohatyr' pers. behâder, strjapëij pers. sa110) Nezle jiï Gruber v Orig. Livon. p. 114: Hervarar Sagae et Sturlonidum Scaldornmque cantus fabulaeque nonnisi ad fallendas regnm principnmque noctes, quas ibi longissimaa esse constat, comparatae. Reges sane
in medios fluctue semet immittentes atque in fundo maris cum hostibus
praelia miscentes, et bujus generis mirabilia sexcenta alia, non facile concoquet bominis Germani stomachus. Od casu Gruberova zaludek nejen
ncmeckych historikûv, ale i nëkter^ch mezi naäimi, tuze se zménil. Так
пр. svob. pân Brambeus (Senkovskij), kostovav z mocidla jedné skandi
navské Sagy, tak se zpil, ze Nestora a viecky naäe ostatni histeriky za
barbary a bajkáre, severni Staroslovanstvo za vymyslek tifeStivosti, naproti
tomu skandinavské povësti zá jediny ôisty pramen severni historie a staré
Eusko za druhou Skandinavii vyhlásil! Viz Bibl. dlja etenija S. P. 1834.

398

Okr. I. Cl. III. Pfehled ckúh kmenùv.

trapa, sobaka pers. spako, smerd pers. merd (vir), choros
(bonus) aset. chorsu, dugor. choars, pers. chos, ambar (granarium) pers. embar, buza (potus oryzae) pers. buze, certog
(thalamus) pers. cartak (excubitorinm), srb. kurjak (lupus)
pers. gurk, topor pers. tabar, kurd. teper, arm. dabar, ées. of
(ags. hors, agi. horse) oset. urs atd. Slovce t'imaé, tlumoch
(nëm. tullmatsch), pers. TcXjju§y)ç u Xenophonta 11 *), podnes
tilmaci, telmiz, poslo-li ze sarmatského, nevim, srov. slv. tlaina
(bucea, os), agi. tell atd. Ëeky Don (Tanais), Dnëpr (Danapris) a Dnëstr (Danastrus) nepochybnë od Sarmatûv nynëjsi
svá jména dostaly, misto starsîch Borysthenes, Tyras a j. ;
V nàïeëi kaukaäk^ch Alanûv az podnes don, dun, vyznamenává tolikéz со ïeka, soa-don pramen, odkudi jména jejich
ficek Arr-don a Ursdon (srov. c. 9 ). Naopak i Alani nepo
chybnë nejedno slûvko ze slovanciny a litevciny si zosobili,
jako knis c. ksanis slv. knjaz, knize, raëis (rex, princeps)
stslv. a litv. raci (srov. sua-rasici u Dithmara), mit (mel) slov.
med atd. Slovo gir, gor, guri, gauri, coz u Osetincûv znamená
kraj, okoli112), np. Vala-gir, Du-gor c. Di-gir, Ta-guri c. Tagauri atd., pokládám za pûvodnë sarmatské, nikoli slovanské,
ackoli Konstantin Porphyrogenneta 11 3) pravi, ze knizata rustí
s druzinou V zimë vyjedouce z Kyjeva po mësteckâch se
zdrzují, kteráz pryGyra slovou (та 7coXú5ia, S. XsysTai уира):
mohlo zajisté pojmenováni to po Sarmatech Kusûm züstati.
Podlé Eddy zdá se jisto byti, ze Skandinavci od Alanûv
mnohé nábozenské obïady pïijali, к jejichz liceni zde mista
není. Domácí jméno Alanûv, t. Asi, od normanskych dobrodruhûv jiz V pradávné dobë preneëeno do Skandinavska, odkudz potom i к jinym Nëmcûm se dostalo. Slujef zajisté
skan. âs (héros, divus) pl. aesir, fem. âsynja (mulier diva),
ш) Xenoph. Exp. Суп I.V. ixílevee Toífiiái¡v Tor xijçvxa.
,12) Güldenstüdt's Keise S. 188 ff. Kraje Osetincûv jmennji se pry gir
anebo valv, valp. S poslednim slovem porovnej rusn. valal (pagus), ma<T. fain.
113) Const. Porph. De Adm. Imp. с. 9. Striiier II. 985. V obojim vyd.,
Par. 1711 i Ven. 1729, téí v Opp. Meuers. ed. Lamí Flor. 1745., éte se
лоЫдю ä XéycTai, nikoli S, jakí Schlózer vytisknul, Nestor П. Ill, coi
neumëlého Rusa zavedlo к natahování slova toho ke smyslu vira (compo
site homicidii). Sjev. Prch. XXXVI. 107.
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ags. ôs, got. ans pl. anseis (u Jornanda anses semidii), stnëm.
ans pl. enjâî; odkudz tolik slozenych jmen u Nëmcûv, np.
skan. âsbiôrn, âslaug, âsmundr, ags. ôsdâg, ôsveald, stsas.
osdag, got. ansila, ansimund, stnëm. ansegis, ansegund, ansgîsil, ansbëlm, anshilt, ansnôt, anso, anspald, anstrât, an swait,
aspirin, astolf, asulf, fran. ansoaldus a j. m). Ve slovci ans
souhláska n jest zvuk nosovy. 1I5) Povstalo tedy i zdez vlastniho jména obecné, jako thurs (gigas), hiine (gigas), cud (gigas), spolin (gigas), obr (gigas) atd. 116) То рак jest nade
vsecko pamëti hodné, ze skan. âs, aesir, se slv. jménem Alanûv, Jasi, Asi (Osi), se srovnává, a ze skan. âsynja tolikéz
slovanskym, v nëmeckém jazyku az na nëkolik pfespolních
slov neobyëejnym skoncením U7) opatreno jest; srov. slov.
rabinja, boginja, druginja, knjagynja, Vlachinja, Grkinja,
Turkinja, Njemkynja a j. 118)
11. Národnost Sarmatüv.
Titof jsou dïevni, pûvodni a vlastni Sarmatové, a tentó
jest kraticky obsah jejich dëjin. Za Donem, v pustinách'
mezi Maeotem, Kaukasem a chvaliskym moïem jest hlavní
stanovistë pranárodu tobo, a kolébka v Medo-Persii, z níz
v prodlouzeném case mnohocíslné tlumy jeho, pod jménem
Roxolanûv, Jazygûv a Alanüv, do Evropy, к suzování ji, se
vyrojily. Od lho atol. pf. Kr. az do konce 4bo stol. po Kr.
prestirá se viada a tudyz i historie jejich v Evropë. Co poi") Grimm's D. Gramm. I. 286. II. 263. 319. 447. Téh. D. Myth. str.
17. Od slova äs, ans, rozeznati slusi ags. ent (gigas; got. antas с. anta?)
srov. §. 25. 6. 7.
115) Geijer's Gesch. Schwed. I. 14.
lle) К zamezenl vselikého nedorozumëni pfi této tak nedôtklivé a
mysli lidské témëf nedostapné vëci, odsiláme ëtenàïe к tomu, со jsme vys
§. 8, с. 11. о naäem historickych zivhi v mythickych povèstech stopování
a poméru historie к bajeslovi vûbec siroee pronesli. Slavn^ Grimm slûvko
âs porovnává s hetrnskym aesi, aesares, vztahûv jeho к vychodnim Asûm
c. Jasûm (Alanûm) nepiipouâtèje. Podlé nèho teprvé kresfanàti vykladaôi,
Snorro a j , smysl tento tëm bájem pry podlozili! Nase pfesvëdceni jest
docela jiné.
m) Neni jich vice пей âsinja, vargynja (lupa) a apynja (simia) ve
skan. nàïeci Grimm. П. 319.
"8) Srov. Dobrovshj Inst. 1. slav. p. 291.
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zdëjsi spisovatelé byzanticti i latinsti, od oho do lOho stol.,
nazyvají Sarmaty, nejsou vice Sannati, nybrz, bez ohledu
na pûvod a jazyk, smës severních nàrodûv, Slované, Nëmci,
Litvané, Cudi, Turci, Mongoli. К onëm tedy casûm a pramenûm, nikoli к tëmto, zfení obrátiti musíme, chceme-li
pravdu vysetriti, kdo byli Sarmatové? Na tuto otázku nám
jiz staïi, Diodorus Siculus, Pomponius Mela, Plinius a Ammiaíius Marcellinus svëtle a souhlasnë odpovëdëli, ze byli národ
asiatsky, pfibuzny Medûm a Parthûm cili potomnim Persanüm,
kterézto jejich vázné svëdectvi i odjinud odev§ad potvrzení
nabyvá. Diodorus Siculus 11Э) nám zachoval nejstarsí zprávu
0 zavedeni Sauromatûv z Medie к rece Tañáis skrze Saky
cili Skythy, panovavái nad Medii a Malou Asii od 1. 633 do
305 pí. Kr. Pomponius Mela jmenuje Sarmaty со do povahy
a zbranë národem Parthûm nejpfibuznëjsim. iao) Téhoá potvrzuji i slova Pliniova: Sarmati, jaká se pravi, poäli z rodu
Meduv. 12 ') Naposledy Ammianus Marcellinus, znaje dobíe
1 jedny i drnhé, pfisvëdcuje tomu ïka: Alanûv mravy jsou
medské, a vsak rozpásánym zpûsobem zivobytu pfejinacené. 12 z) Vseobecnë tedy u starych za pravé jmino, ze
Sarmatové posli ze dfevnich Medûv. Bylif oni bez pochyby
pokrevni potomnich Parthûv, jejichïto jazyk se od medského
ponëkud lisil. I domácí jméno dnesnich Alanûv, t. Iron (ná
rod), Ironistan (zemë), nejinâëe nezli rec jejich, tomu, ze
z Medie ëili ze dievniho Iranu posli, nasvëdcuje. Aria zajisté, pozdëji Iran, nazyvala se nëkdy hlavní krajina perská,
s mëstem Aria, nyni Herat v Chorasanu. Herodot svëdci,
ze Medové sami sebe Areice cili Ariany nazyvali, a Rhode
pravi, ze Aria bylo pûvodnë vseobecné jméno krajin nàrodûv

llu)
"oj
"i)
sobóles.
Solinus,

Diodor. Skid. II. 43. 'Ex tr¡¡; Mrjâiaç... 2avço/nàtcu STOV. è. 2.
Pump. Mela 1. III. с. 3. Gens habita armisqne Parthicae próxima,
piin. Hist. Nat I. VI. с. 7. §. 19. Sarmatae Medorum, nt feront,
Proti toma neéeli, îe nedbanliv^ a neumèly vypisovatel Plinia.
c. 25, naopak Medy od Sarmatúv povozuje.
Ammian. Mandl. 1. XXXI. с. 2. §. 17. „Mores e Media; at efferata vivendi secta immutarant." Podlé opraveni J. Vossa, misto nesmyslného : mores et media et efferatam vivendi sed jam immaturam. Viz Pomp.
Mela ed. Gronov. 1722. p. 535.
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zendsk^cb. O medském pñvodn jednosvornë vysvëdcuji naposledy i vsecky mravy, zpùsoby a obyceje lidu toho. lsa)
O jejich divokych a surovych mravich zdef jen nëkterà váznëjâi svëdectvi v krátkosti pfipomeneme. 121) Strabo, lice
mravy Koxolanûv na Maeotu die staràich pramenûv, pravi о
nich : jsouf ovsem bojovni, aie proti cviônym a dobfe ozbrojenym
plukûm váeliky cizojazyëny zástup jest pfedce tuze slaby a
bezbranny. . . . Nosi pïilbice a brnënl ze surovych volovyck
kozi; uzivaji stitûv (podlé jinych nikoli); zbraii jejich jest
sudlice (kopi), mec a luk. Jsouf kocovnici, majíce stánky
z plsti rozbité na vozich, na nichz se zdráují: okolo tëchto
stànkûv stáda jejich se pasou, jejichz mlékem, syrem a masem
se zivi. Stëhuji рак se pofád za pïicinou pastvy po rovinách
travnatycb, meäkajice v zimë v bafinâch okolo Maeotu, v létë рак
ve prílezícich jemu polich. 125) Mela mravy jejich opisuje v tentó
zpûsob: Sarmatûv národ со do povahy a zbranë Parthûm jest nejpïibuznëjsi, avsak jakponebi príkrejsího, tak i mravû osuhlej ëich. Nezdrzujíf se v mëstech, ba ani jen ve stálych sídlech.
Kam je pastvistë zove, ustoupajicí nebo postoupající nepfítel
pudi, tam s válecnym svym lezenim se obráceji, vëci a zbozí své
porád pvevlacujice ; lidé bojovni, svobodni, neskrocení a tak zurivi a lití, ze i zeny zaroveií s muzi do boje se postavují, к cemuz"
aby schopny byly, hned po narozeni pravy prs se jim vypaluje;
za kterouz pïicinou vztazená ruka к udeïeni tak se stává zpûsobna, jakoby prs ten muísky byl. Stfíleni z lucisf, jezdéní,
loveni jsou u nich denni oukol divek ; zabiti nepíátel zásluha
dospëlych, tak ze neubije-li která z nich zádného, za vinu jí to
pocteno byvá, a nevdánim za muze se tresce. 126) Podobnëz
zpûsoby jejich maluje Tacitus: Roxolani, pry, vice po plenëni
neáli po boji dychti. Kozprchlé dychtivosti po loupezl, anebo

123) Jmenovitë i podneänich Osetincüv, o cemï mistnèji jedná Klaproth L 602, jakz jiz vyS 6. 9. pozn. 104. dotèeno.
121) Obraz zivota Sarmatûv, ackoli neváelijak vërnô a rázné kreeleny,
podal Surowiecki r SIedz. pocz. nar. Stow. str. 115—123. ZvláSté рак
sceatné jest jeho pfibuznëni a püchténi Sarmatuv 8 Germany a Celty.
125) Strabo h VXI. с. 3.
Pomp. Mela 1. 1П. е. 4.
Sftfarft, SloT. Starozitnostl, I.
26
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obtizené koristi, zvlàstë prekází-li kluzkost cesty rychlosti je
jich, snadno со zapoutani zbiti byvaji. Témëï nepodobné
jest к vife, kterak vsecko jejich udatenstvi na vëcech vnësnych takoïka zavëseno jest. Pësky do bitvy naskrze se nehodl: skupi-li se v jizdné pluky, outoku jejich sotnë ktery
sik odolá. Ale veas destë a rozjihu ani sadlice 127), animece,
jakkoli pïedlouhé a obëma rukama máchané, jim к nicemu
neslouzi, an konë jich nehodou casu a tizi obrnënych jezdcùv
padaji. Nebof brnënl ze zeleznych plisek anebo nejtvrdêi kuze
slozené slouzi nâcelnikûm a urozenëjâim mezi nimi к zàêtitë,
ranám ovsem neproskoené, ale i jim nepfiliodné ku povstáni,
kdykoli je outok nepritele dolû skoti. Stitûv к obranë neuzivaji. 12S) Opët jinde tyz v^borny dëjepisec pïipominà, ze
Sarmati od Germanûv a Venedûv tim se rûzni, ze zadnych
domûv nestavëji, stitûv neuzivaji, pësky nebojuji, nybrz celiëky svûj zivot jediné na vozich a konicb protravuji. ia9)
S tím se docela srovnává to, со Ammianas Marcellinus о
zpûsobich tobo lidu ppznamenah Sarmati pry zpûsobnëjsi
jsou к loupeznickym vpádüm, nezli к boji v poïàdném êiku.
Nosít' pïedlouhà ostëpiska a náprsní brnëni z ostrouhanych a
hlazenych rohovych plisek, ulozenych na podobu ptacího peíi,
a ku plâtëné podsivee pïipevnënych. Koni obycejnë uzivaji
vyklestënych, chtice tím odvarovati, aby jednak vzezfením
kobyl se neplaäili a s nimi sem tam netëkali, jednak na zálobách zpouzejice se nernírnym svym rehtáním jezdee neprozrazovali. Na tëchto takovych okrocenych a pferychlych
konich zbíhají nesmírné prostranství poli, bud'to ze jinych
pronásleduji, bud'to ze sami na outëk se dají. Tytyz i druhého
konë vedlé sebe vedou, abyzâmënou vjezdëni jednoho s dra-

ш) Pïedlouhé sndlice (kopi) byly vyznaènym orudlm Sarmatûv. Jiz
Arrian poznamenal Taetic. ed. Scheffer p. 5—6. Ac contati quidem acies
hostium invadimt hastisque praeliantur aut contis (dóyaoiv ■ xómton;), sient
Alani et Sauromatae. . . Equitum quidem Romauorum aliqui gestant contos
(xovToiiç), irruuntque more Alanorum aut Sauromatarum (eiç tov rçônov
xùr Alavixàv rai tiîiv Suvçoftatm'), alii vero habent lanceas (Xóyyaf).
Padlé riiskych leropisûv hlavnl oindi Jatvezûv byly sudliee.
"8) Tacit. Histor. 1. I c. 79.
128) Tacit. German с. 46.
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hym, umoreny v ëas oddechu potracené síly nabyl. 13°) Loupezivost a hovadskou ukrutnost jejich nejen Ammianus Marcel
linus, ale i pozdëjsi Menander zivymi barvami liöi. 131) О
pramenn jejich zivnosti nejlépë se poucujeme z toho, со Dio
Kassius о zavïeni pokoje eis. Marka Aurelia s Jazygy
[L 175] poznamenal. „Jazygove, pry, povinni byli zajaté vydati, jichz asi sto tisic navrátili, mimo mnohé jiz rozprodané
anebo zemfelé, anebo z toho zajeti rozprchlé." ,32) Totizto
Sarmati neorali, neseli, nezali, ani pfibytkûv nestavëli : jediny
pramen zivnosti jejich byl ukládání danë a poplatkûv na rolnické národy, zvlàstë Slovany, vpády do panství íímského a
vydiráni roenich darûv (subsidia, stipendia), od vlády ïimské,
plenëni a hubeui okolnich bohatych zemi, a nade vsecko zajimáui a prodávánl cizincûv. Co do trhu s lidmi, zvífecí
schytralost jejich dozajista vyrovnávala se sousedûm a vërnym spolecnikûm jejich Kvadûm, o nichz tyz Dion pozna
menal, ze nikdy vseeh zajatych zouplna nevraceli, nybrz
jen nëkteré a jen takové, kteryeh bud na trhu odbyti, anebo
к zádnym robotám uziti nemohli. Jest-li pry dëti a nedospëlé
lidi navrátili, tedy pfedee rodice a pokrevné jejich v porobë zadrzeli, aby i onino zase dobrovolnë к tëmto se navrátili. 1S3) О
jinych zpûsobich i nezpüsobich lidu toho zde jen bëznë песо
podotkneme. Bohum svym obëtovali konë. Jatvëzi na Podlesi vëfili v pfesidleni dusí po smrti. V cas pokoje zili
ve hnusné lenivosti. Do vozûv, na zpftsob stanûv plstënymi
pokrovci nebo kozemi prikrytych (u Jatvëzûv kolymahy cili

'=<>) Amm. Marcel/, L XVII. e. 12. §. 2. 3.
,31) Amm. Marcell. 1. XV. XVII. XXIX. Sarmatae . . genus latrocinandi
peritissimum Sagacissimi. Populus ad raptus et latrocinia aptissimus. Versabiles etc. Menand. De leg. etc. p. 118: i'O-vo,- (jadiovçyixaheçov xal rfo.
ieowteçov,
,3a) Dion. Exc 1. LXXI.
ш) Dion. Cassius 1. c. Docela jináce naklâdali dfevnf Slované „podlé
zdkonùv svychj- jakz pravi Prokopius, sezajat^mi a vëzni. Totizto nedrzeli
jich u vëcné porobë, n^brï jen do vymëfeného casa, zristavnjice jim potom
na vûli, aby chtèji-li bud vyplativse sebe ke svym se navrátili, bud zustali
u nich jako svobodni a pïâtelé. Mauricii Strategic. 1. II. с. 5. Procop. В.
G. ). П1. c. 14. p. 497. Stritter II. 27., kdez o slov, zákonech patàhmo na
ze zajeti prisU zniinka ; bylof tedy po zâkonu, со Mauricius potahmo na zajalé ciiince vypravuje.
26*
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kolymohy), na nichz zeny jejich s dëtmi zili, zapfábali voly.
Ve líeskuté zimë kryly se v teplych podzemnich, rozdim a
hnojem prikrytych jamách. Divoké konë za tri dny mofili,
az skrotli, a potom na nich do tfidceti mil v jednom zâjezdu
ubihali. Stiely své napouâtëli jedem. V cas svého pfebyváni na Maeotu uzivali v bitvë osidla к lapáni nepíítele, a
zlapané skrtili, jako Parthové. V odëvu tim se rûznili od
jinych cizojazycnikûv, a Medûm i Parthûm podobali, ze nosili nohavice cili spodky siroké ,34), od beder az nize koleu
sahajici; ostatek tëla, 'od slje do pásu ouplnë nahy, pokryval
dlouhy plásf bez rukàvû, spiaty na ramenou záponkou, spredu
otevïeny. V zimé nosili velikou kápi na hlavë cili radëji
kukli, z kteréz jim sotnë oci a brada ven cumëly. Zeny pfi
dlouhém a nabraném (faldovitém) odëvu nosili zezhora zvláêtnl krátky kabát (tunica), nëkdy i zbrojnou snërovacku, majice ruce obnazené az do pazdi, a na hlavë vysoky klobouk
nebo серее podobny pïilbici. 13ä) O jazyku dfevních Sarmatûv nie mistnëji ïici nelze, ponëvadz nás zádné jeho památky nedosly; to vsak jest к vire podobné, ze jakoz fee
dnesnich Alanûv, tak i ostatnicb Sarmatûv byla medo-perská.
Tomu nasvëdcuji i nemnohá ona jména sarmatská 13<i), kteráz v reckych a latinskych spisich, na kamenecb a v letopisech asiatickych se ctou, jakáz jsou np. sarm. na -aces:
Arsaces, Ataces, Badaces, Vadapaces, Pharnaces, Spadaces,
Dadaces, Medosacces, srov. med. a pers. Arbaces, Arsaces,
Bassaces atd., na -ages, -agos: Amnagos, Abragos, Japhagos,
Macagos, Dadagos, Cunagos, Mucunagos, Argunagos, Ecchunagos, Tumbagos, Spotagos, Aluthagos, Amage (z.), srov. med.
a pers. Astyages, Harpagos atd., na -pharries, -fer : Ariopharnes,

,34) Tacit. German, с. 17. Locupleíissimi (Germani) veste distingnuntnr,
non fluitante, sicut Öarmatae ас Parthi, sed stjicta. Lucan. I. 430. Et qui
te Iaxis imitanter, Sarmata, braccis Vangiones.
U5) Doklady viz u Snrowieckého gtr. 116—117.
Sarmati v Potisf, outok ncinivêe na eis. Konstantia [359], kriceli
marha, marha, tito ale byli Sarmatae servi. Ammian. Marcell. L XIX.
c. 11. Quidam ex iliis fnrore percitus truci, calceo suo in tribunal conforto,
Marha, Marha, quod est apud eos Signum bellicum, exclamavit. Srov.
§. 11. 6. 10.
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Saetapharnes, Usafer, Zinafer, srov. med. a pers. Datapbernes,
Tissaphernes (od slova far — splendor, potentia majestatis), na
-aspus: Banadaspus, srov. med. a pers. Astaspes, Sataspes, Zariaspes, Hystaspes (od slova zend. aspebe, pers. asp, esp — equus),
na -argos: Muliurgos, Beurgos, Urgi (národ), Aspurgos (mësto),
Aspurgiani, na -niuth, -mod: Alaunouvamuth, Rausimod, dále
sarm. Bages, srov. pers. Bagaeos, sarm. Pharzeos, srov. pers.
Pharziris (od slova fars, terra, slv. prst'), sarm. Abragos, srov.
pers. Abradates, Abrocomas, sarm. Ammius, Babai, Beuga,
Candax, Fragiledus, Peria, Rasparasanus, Rumo, Sangibanus,
Saragosius, Sarus, Tasius, Tirgatao (z.), Zanticus, Zizais atd.,
а V letopisech asiatsk^ch Bazuk, Abazuk, Sathiuik (z.), naposledy jmëna pozdëjëicb Jatvëzûv Aikad, Komad, Stekint
atd. 137) Mésto Theodosia sloulo alansky Ardauda, coi znamená sirco&soç, t. sedmi bohûm nálezité. 138) Sem pfinálezejl i jména Sauromatae, Syrmatae, Sarmatae, Jaxamatae,
Rhoxolani, Jazyges a Alani, kteráá nejprirozenëji z jazyka
medoperského vylozena byti mohou. Jméno Sauromata, Syrmata, Sarmata, ode slovanského Srb со do pùvodu, koíene,
slození a vyznamu docela jest rozdilné, jakozto slozené die
vit podobnosti z asiatského sara, t. step (desertum) a ze
slovce mat, t. rod (gens) 13Э), tudy Sarmatae vlastnë stepozilci. 14°) Ze slovo Sarmatae slozené jest, о torn nás presvëdcuji jména národúv jak sarmatsk^ch tak i jinokmenn^cb,
13r) Vëtâi po'et jmen sarmaiskych, neï zde к naSemu ■ cili uvozovati
potrebi, vycitá a s perskymi porovnává Boeckk v Corp. Inger, graec. П.
l.p. Ill—117. Snáíime se dokoaále s úsudkem jeho tarn proneäenym : Sindi,
Maeotae, Jaxamatae, Sarmatae ex interiore Asia, Medica aliqua provincia,
immigraruut: hinc Medica et Pérsica, quae exacte distinguí nequeunt, Maeoticis Sarmaticisque vocibus explicandis adhibeuda. — Osetinska jména viz
niie c. 12 pozn. 142
I3e) Anon. Peripl. Ponti Eux. Porovnoj s tim oset. aafd (sedm) a pers.
kbodâ (bûh).
,3°) Murray Europ. SpracUenbau, v. Wagner I. 4:4. 222—223. Ritter
(Vorhalle europ. Völkergesch.) Sauromatae vykládá skrze severní kmeny.
Gatterer (Einl. in d. synchron. Un. Hist. I. 75.) myslil na Mateny c. Matieny, Medy. Jini erovnávali slovce mod. saur (hlava), pers. sar, oset. ser,
kurd. sari, afg. sar, sor, beng. sir, odkudí pry Sarmatae jakoby hlavni rod,
üelní pluk.
14°) Podobnë Kirgiz-Kozáci sami sebe nazyvaji Sare - Kajsaka, f. stepní
Kozáci.
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jako Jaxa-matae cili Ixa-matae, Thisa-matae , Aga-matae,.
Chari-matae, Mateni, Maty-ketae a j., jejichz poloviny i v jiném spojeiií se nalézaji, srov. Sar-getae ö. Sargatii, Sara-gosius, Sarus (jména sarmatskycb osob), рак Tbyssa-getae, Agathyrsi atd. 14 1) Sklad slov zde neméne rázny a makavy
jest, nezli ve jmenech Ale-mani, Boe-mani , Ger-mani, Cenomani, Marko-mani, Nor-mani, anebo Angi-varï, Amsi-vari,
Baju-vari, Vidi-vari, ags. Baegd-vare, Het-vare, Land-vare,
skan. Eom-veriar, Thiod-verier atd. Jméno Roxalani pokládám
za slozené z Raxa (feka Volha) a Alani; ve slovë рак Jaxamatae zdá se mi tkvíti jméno feky, snad Jaxartes? Vylození
jména Alanûv, Osûv cili Asùv a Jazygûv jinym zûstavuji.
Ostatnë jen brnbá neumëlost molda slova materií i formou
tak rozdílná, jakáz jsou Jazyx, Jazygové, a slovanské jazyk
(lingua) za totozná pokládati. Nase jazyk, vyslovované nëkdy
ode vsecb Slovanûv, jako podnes od Polákúv, jenzyk, pol.
jçzyk, cyr. jgzyk, znamenalo pûvodnë oud tëla, jsoucí nástrojem mluvy (srov. celt, jez, litv. liëzuvis), a teprva pozdëji
v tropickém smyslu cizojazycníky cili barbary; naproti tomu
národ Jazygûv, macT. Jászok, jmenovali staïi Slované, podlé
svëdectvi nejstarsicb nasicb letopisûv, ras. Jatvjag, pl. Jatvjazi, pol. Jacwiez, pl. Jacwiezi, pïibuznt рак Slovanûm Litvané
Jodvezay. Так vyraznë ble oddëlovali otcové nasi jedno
slovo ode drubébo, a my je chceme nerozumnë spolu smásti!
12. Zàvërek.
Byli-li Sarmati skutecnë národ kmene medského, okolo
1. 633—605 pï. Kr. mezi Donem, Volbou a Kaukasem osedly, a
teprva okolo 1 94 pi. Kr. pod jménem Roxalanûv, Jazygftv a
Alanûv do Evropy pribyly, jakoz o tom podlé nahoïe uveden^ch
svëdectvi pocbybovati nelze, tim samym jií vsecka toto2nost
Sarmatûv a dïev n ich Slovanûv na vëky se zamezuje. Opravdu
"•) Jméno Agamatae cte se n Plinia (VI. 7. §.21.). Charimatae z HelIanika u Steph. Byzant., Thisamatae na kameni Protogenové п Kohlera,
KSppenu a Boeckha, oatatni dilcm v tomlo spisu, dilem u Mannerta (Nord,
d. Erde) a j , snadno oalezena byti mohou.
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nenisuad vcelé staré historii dvou nàrodûv, jejichz rozlicnost
со do pojiti, prvotnich sidel, piirozené povaliy a mravù by
tak dokonále na jevë byla, jako Sarmatûv a Vindûv cili Slo
vanûv. O Sarmatech do lho stol. po Kr. ve vnitïni Evropë
ani zminky neni: Venedové, predkové Slovanûv, sedëli od
nepamëti v krajinách pfed- a zatatranskycb, ve dïeviri dobë,
pïed nápadem Celtûv, od adriatického píímoíí près dnesni
Uhry az к mori baltickému, v potomnim case, po utraceni
sidel podunajskych, od Tater a rozbraní Odry i Visly az
к Donu, ku pramenûm Volhy, Dnëpru a dale к jezeru Ilmenskému zasahujíce. Jsou-li Slované potomci tëchto Venedûv
cili Srbùv, nemohou byti rodina Sarmatûv: jedno drubé naprosto vylucuje, aniá bez zruâeni celé, na bistorickych základech osuované soustavy slovanskych starozitnosti spojeno
byti mûze. Mimo to , pîipatrime-li ее jen dobre a bezpredsudnym okem povaze i obycejûm jak drevnich Slo
vanûv tak téz i Sarmatûv, shledáme jistotnë, ze neni nebe
od zemë vzdâlenëjsi, a bilé od cerného rozlicnëjsi, uezli
pfedkové nasi, dfevni Vindové ëili Slované, od Sarmatûv
vzdáleni a rozlicni jsou. Sarmati byli od casûv Herodotovych az do konce 4ho stol. po Kr. pofád kocovuíci, lidé
zdivocelí a surovi, bez stálych sidel a domûv, zijicl podstany na vozich, toulajicí se po travnatych pustinách u Donu,
na Öernomori a v Podunaji, provodici zivot loupeznicky,
bojujíci jediné na koni, nikdy pësky, neuzivajici stitûv do
obrany: Slované naproti tomu byli národ od prvopocátku
historie své v Evropë domácí, lidé krotci, pokoje milovni,
v pevnych sidlech, domich, vesnicich a méstech obyvajici,
zivici se rolnictvim, hospodârstvim a kupeckym obchodem,
bojujíci pëàky, uzívající stitûv do obrany atd. 2ivot Venedûv
cili Slovanûv, jakz námjejocití svëdkové Tacitus, Jornandes,
Prokopius a Mauricius lfcí, znající dob?e jedny i druhé, Slovany i Sarmaty, jest pràvë opak zivota Sarmatûv. Slované
byli synové evropejské pravlasti své, lid otcovskou zemi svou
milujici a v tichosti i miru vzdëlàvajici; protoz také ve väecli
tëch hroznych casu vichïicech, v tom dlouhotrvanlivém západnich i vychodních nàrodûv pfes zemi jejich chumeleni
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¡se a tfibení, poíád se v ni udrzeli a rozmohli. Sarmati naproti byli pîistëhovalci asiatiëti, v Evropë jen podruhové a
a v cizi vlasti pohostinu, nezivící se ze zemë, po nlz se rozhoetili, anobrz z cizích potûv a mozolûv, z poplatkûv od rolnickych a hospodâïskych nàrodû vydïenych, z loupeznictvi a
zbijeni, z jimání a prodávání lid!; proto také kmen jejich,
jakkoli bujny a mnoholisty, korenûv do pûdy evropejské nevpustil, nybrz drive nadání vyschnul, az na tu posledni chudou jeho odnozi v Kaukasu, zachovanou nám na památku a
к osvëdceni konecného 03udu nârodûv loupeznickych. 2e
Slované takovéhoto národu potomky nejsou, to jim; ackoli
pïipadné jest, vice ke cti slouzi, nezliknëjaké ujmëaztrâtë,
a veselym srdcem mohou propustiti sousedûm svym Nëmcûm
pokrevnost Gothûv a sarmatskych Alanûv, о ni se tu dobu
salebnë ucházejicíni, jimz ouino pfedce aspon со do mravûv
tuze podobni byli, ackoli со do pojiti svého tolikéz od nich
valnë rozdllni. Mezi Slovany a Sarmaty nikdy nebylo pflznë,
píátelství a pfibuznosti, jakoz ji v pravdë mezi beranem a
vlkem, mezi obloupenymi a lupici, mezi potlacenymi a nâsilniky nikdy byti nemûze. Poláci a liusové, jakoby osudni
odmënou, vyhubili na krutych vojnách mezi 983—1289 ostatky
sarmatskych Jazygû v Podlesí az do posledního kolena; pa
ñovnlci rustí s lidem svym mezi 965 — 1116 poíád zajizdëli
za Don, pleníce a tyrajice tamëjsi Jasy cili Osy, ostatky dfevnich Alanûv. ïak die zàkonûv vëcné spravedlivosti Slované
aspon z cástky pomstili kfivdy jim nëkdy ve vlasti jejich
od sarmatskych Jazygûv, Roxalanûv a Alanûv cinëné! Jazyk
díevních Slovanûv a Sarmatûv, ackoli obûj к jedné a téz
indoevropejské tfidë píinálezí, nepochybnë jiz v oné staré
dobë tak byl rozdilny, jako podnes ïec Slovanûv a Persanûv;
aspoü zacbovaná sarmatská jména, jez jsme nahofe uvedli,
ani jen nejmensí podoby do slovanskych uemaji Ui), jesto

•■") Tolikéz plati о slovich a jmcnech kaukask^cb. Alanûv, sebrany-cu
od Güldenstädta a Klaprotlia, jakáz jsou np. jména osob Itlar, Kitan, Urns,
Saba, Kacin, Janslanop, Kunem, Kustok, Cenegrep, Surbar, Valdusa, ick
Airedon, Dugor, Pog, Ksaui, Terek, Kizil, Tkuptura, Patara-Liachvi, DidiLiachvi, Celet è. Kcleti, Birtaul, Dzedzo a j , kraju a vesuic Valagir,
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pfedce pûvodnë slovanská u starych letopiscûv, tíebas chybnë
psaná, hned svou slovanskost prozrazují, jako np. u Agathiasa Dabragesas (Dobrogost), Usigardos (Vsegrd), u Menandra
Kelagastos (Cjeligost), Mezamiros (Mezimir), u Theophana
Piragastos (Pirogost), Ardagastos (Radogost), Tatimires (Tatimir), anebo ve staronémeckych pramenech Jarizleifr (Jaro
slav), Jarizscari (Jaro¿ir), Burizlafr (Borislav), Valdamar (Vla
dimir), Jarizmarr (Jaromir), Tetizlafr (ïetislav) a j. Jiz ve
fitarsim, o pojitl Slovanûv sepsaném pojednáni 143), národy
sarmatské Roxalany, Jazygy a Alany ode Slovanûv nalezitë
jsem oddëlil, a dostatecnymi dûvody tobo provedl, ze tito od
onëch nijakz odvozováni byti nemohou ; nei со do jména
Sarmat jsem od pravdy se uchylil, pokládaje za to, zeby ono
pûvodnë prastaré kmene naáeho jméno Srb bylo, od Ëekûv
do slova Sarmat pfejinacené a na onyno cizojazycniky, t.
Roxalany, Jazygy a Alany, jen zemëpisnë prenesené. Nyni,
po lepëim vëci té vyäetfeni, jsem se pfesvëdcil, ze obë slova
со do pûvodu, korene avyznamu svého jsou docela rozdílná:
ono domácí, neslozené, znamenajici tolikéz со rod, národ
(srov. §. 9. с. 5.), toto рак cizí, slozené, mohouci tlumoceno
byti stepozilci, stepny kmen. Rozdil tentó obojiho jména i
starym byl patrny a známy : jiz Plinius a Ptolemaeus domácí
naie jméno písi Sirbi, Serbi, rozeznávajíce je tlm ode jména
Sauromatae, Sarmatae. Jméno Sauromatae, Syrmatae, Sarmatae od národu Roxalanûv, Jazygûv a Alanûv jest nerozlucné:
onof s nimi povstalo, s nimi zase i vymizelo. Zemëpisci fecti
a ïimsti, jmenovitë Mela a Ptolemaeus, nazvali sice celé to
nesmírné prostranstvi evi-opejského severa Sarmatil, ale jediné
v zemëpisném obledu, z pfíciny ze za jejich casu od Donu
az к Dunaji nepfetrzené pásmo národúv sarmatskych se táhlo,

Dngor, Taguri, hlavnl cisla : iu, due, arte, coppar, fúoe, achses, aafd, ast,
farast, des, seda atd., nejobycejnéjsi slova: chuzau (bäh), leg (clovèk),
adam (národ), fid lotee), mad (máti), arvad (bratr), cho, kisge (sestra),
firt, lappu (syn), kard (nii), don (feka), soa-don (pramen) atd. Co tu
medie cisté cfré slovanciny ? Zajisté nie : nebo slúvka jako due = dva,
des = deset, seds = sto, mad = máti, jsou kofeny indoevropejskych jazyküv
obecné, nikoli vyhradné slovanskö.
"») Abkunft der Slaven. Ofen 1828. 8".
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jehoz nëkteré odâtëpky sjedné strany az do Podlesi za Tatry,
s jiné рак az na hofejái Dnëpr se byly zavlekly a tam u
prostfed nàrodû vindickych cili srbskych vhuizdili. Zeby cela
tato smyslená Sarmatie od samych Sarmatûv byla osazena,
to ze slov jejich naskrze neni prûvodné, nybrz pvâvë naopak
oni sami vêudy nenesvëtle na mnohost a rozlicnost nàrodû
V tëch zemích apominaji. U4) Podobnë i jméno veliké asiatické Skythie pfed a za horami Imaus fecenymi od Ptolemaea jen za pricinou zemëpisné soustavy zvoleno jest: nebof
vime, ze za jeho casu pravych Skythûv tam vice nebylo. Ohlédneme-li se bedlivëji vdëjinâch, kterak okres vyznamu národnich a zemëpisnych jmen ondy se ëifi, ondy zase ouïi, pfipomeneme lif sobé, kterak z fimského mësta (Koma urbs) fimsky
svët (Romanus orbis) a z ruského pflmoïi (Roslagen) ruská
fiie jméno dostala, a naproti tomu, kterak jméno gallického
svëta do chalnp chudych Gaelûv jestif stësnëno, nebude nám
s podivenim, ze piäiei v Alexandrii, o severu evropejském
leda kusou, zmatecnou známost majlci Ptolemaeus jméno Sar
matûv i na ty krajiny pïenesl, kde nizádn^cb Sarmatûv
nebylo, a ie toto tak proslulé jméno v krátkém prodleni
casu zase docela se zatemnilo. U5) Pozdëjài spisovatelé, jimz
povaha a národnost severních' kmenûv jestë ménë známa
byla, nezli Ptolemaeovi, chopice se toho zemëpisnébo názvu
Sarmatie, pohrávaji s nim bezsmyslnë a pràvë dëtinsky,
kazdému bez vyminky národu, kteryz na severu se pojevil,
budiz on znám пеЪо neznám, jej privëâujice. l46) Kdyz tedy

ш) Ptol 1. 1П. c. 5. Marc. Eeracl. p. 56. Sarmatia habet gsntes LVI.
Amm. Marceil. 1. ХХП. c. 8. Circa haec stagna plures habitant gentes,
sermonum institutorumqne varietate disparues.
I45) Namftaji: kam se ten veliky a lidny kmen Sarmatûv podël, jestlize do Slovanûv se nepïelil ? — Ze domnèli ta velikost a lidnost kmene
earmatského pouhy roam jest, posly z hluku jména a ïemesla jejich v historii, vëdi soudni zpytatelé dëjin nàrodnieh. Siov. Surowiecki Sledz. pocz.
nar. otow. str. 121. Lelewel Dzieje Polski str. 14—15. (ní2 pozn. 149).
,46) Dexipus jméno Skythûv lépá Gothûm, Prokopius, Jornandes a j.
tymze jméno Getùv ; Konstantin Porphyrogenneta, Strabonûv Epitomator a
Joannes Kameniata jméno Skythûv Slovanûm, ïheophylakt a ïheophanes
tymze jméno Getae, naproti Konstantin Porphyrogenneta zase jméno Avari
atd. U tèchto a jim souvëkych spisovatelûv pofád se cte : Skythae cili
Gothi, Skythae éili Slované, Getae cili Gothi, Gethae cili Slované, Avari

§. 1в. Knien sarmatshj.
V deskách Peutingerovych a jinde takováto spojení cteme,
jako Amaxobii Sarmatae, Lupiones (misto Lugiones) Sarmatae,
Venadi Sarmatae, Hoxalaui Sarmatae, Suani Sarmatae, Sasones Sarmatae atd., nemûzeme jinak nez za to miti, ze zde
slovo Sarmatae jalovy zemëpisny pïilepek jest: nebo Lygiové
ve dnesním SIezsku a Poznaûsku, téz Suaui v Kaukasu jistotnë
к Sarmatûm nepïinâlezeli. A kdyz konecnë v letopisech od.
6ho az do lOho stol. jméno Sarmatae a Skythae vsem bez
rozdlla nàrodûm several Evropy a Asie, nejen Slovanûm, aie
i Litvanûm, Cudûm, Hunûm, Avarûm, Kozarûm, Matfarûm
atd., prilépáno byvá, сой jiného pfi torn mysliti mûzeme, nez
ze spisovatelé, ktefiz jmen tëch tak pïevrâcenë uzivali, ohledem pûvodua pïibuznosti tëchto nàrodûv sami ve hrubé tmë
samali? Na jejich svëdectvi nikdo domnëni o totoznosti Slovanûv a Sarmatûv zakládati nebude, kdokoli, zásoben jsa potïebnymi propravnymi vëdomostmi, sám ocima svyma tfebas
jen povrcbnëv pramenech historie obojího národu se poohlédnul. Tolikéz o domácích nasich spisovatelich, jakkoli starych, plati, kteiiz nedorozumënim jméno Sarmatae slovem
Srb vykládají, jako nás cesky Vacerad v glossách rkp. Ma
ter verborum zvaného z r. 1 102, kdez se ete : Sarmate . . .
Sirbi tum dicti, a doleji Sarmathe Zirbi populi. U7) Pravy
smysl slov jeho jen tentó byti mûze: „v Sarmatii bydlejí
Srbi", anebo „kde stafi místili své domnëlé Sarmaty, tam my
známe obyvati nase slovanské Srby". Kdo byli vlastní Sarmati a kdo Srbové, tomu ne z Vacerada a jemu podobnych
pozdëjsich pisâlkûv, nybrz ze souvëkych obéma národúm

cili Slované, Sarmati cili Gothi, Sarmati cili Slovanè atd., nejinác, nez
jakoby to väecko jedno a téí bylo. Nefâd téchto pisakùv vykracuje z mezí
obycejoého naduztváni národních jmen. Plytvánf ruznymi a hroznymi jmény
pokládáno tu dobu za pïiznak ucenosti.
147) Cod. Mus. bohem. p. 303 c. 3. Sarmate, quas graeci reginas vocant, exorti sunt ab ascanio filio gomer nepote japhet ; hü patentibus campis inequabant armati, priusquam eos lentulus danubio prohiberet atque obStudium armorum sarmate nuncupati existimantnr. Sirbi tum dicti a serendo
id est quasi sirbiTtiTT. pag. 471. с. 1. Sarmathe zirbi populi (Slovicko
zirbi psáno nad Ни il) — Podobnë napsali Svidas a jini glossator! ïeétf
stredniho vèku 2xvO-r¡q ó 'l'otç, Ms. Paris, t. Skytha Rus; "Ovvvoi "Ovyyaçoi, t. Huuovë Uhfi atd.
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historickyeh pramenûv uciti se musime. U8)

A vsak musi-li

tïebas napotom vèecka nadëje a zádost stotoznëni dfevnich
Sarmatûv a Slovanûv z pravdivé historie konecnë vymezena
byti, dëjiny Sarmatûv pfedce ohledem na starozitnosti slovanské zûstanou vzdy dûlezité a vàelikého uvázení hodné.
Slované nejen ode dávné neznámé doby sousediü a obcovali
se Sarmaty, ale i nëkteré vëtve tëchto mezi onëmi stanovistë
své rozbily a blizké lidi slovanské, jakz se domysleti lze, po
nëkolika století bucFto v poplatnost sobë uvedly, bucTto aspon
nájezdy svymi suzovaly a nepokojily. Tady po§lo, ze i
jazyk i mravy a nábozenstvl jeduëch s druhymi se michaly 149), cehoz nëkteré ac slabé sledy jesté az podaes vykázati se mohou, jakz о torn na svém misté siïeji podotkneme. 15e)
§. 17.

Národy kmene celtického.

1. Náhledy ucen^ch o národnosti Celtûv.
Veliky kmen Celtâv cili Gallûv, nëkdy hrùzu celé Evropy,
potkalo to nestësti, ze právé na rozhraní staré i nové historie,
kdy£ nejednoho národu osud na dlouhé easy se rozhodnul,
,48) Öeätl spisovatelé 15ho a 16ho stol. zhnsta takto se vyjadrujt:
Z Vandalüv totiz Srbúv, Vandalové aneb Srbi, Vandalové Srbi aneb Chorvati s Gothy, Genserikns se svymi Hunny aneb Siby, кral Gotsky cili
Srbsky anebo Slovensky atd. M. Kuthena Kronika 1585. 4o. Placel Hist,
zid 1592. F. Petrek Kejstrik bistor. 1596. F. — SluSi-li proto hned kvapnë
zavirati, ze Gothové, Vandalové, Hunové a Srbové i Chorvuti byli jeden
a tyz národ?
149) Jiz Tacitns vytyka Slovanüra, ze mravy své sarmalsk^mi nezpüsoby zprzüovali. German, с. 46.
15°) S podanyin zde resultátem naáeho skoumáni o Sarmatech srovnává
ве úsndek dûrayslnéhoauëendho dejepisce Lelewela, jehoz stova zdo stüjte:
„Powiadajq, ze naród Sarmatów, z Azyi do Evvropy przyszediszy, wzial
pózniéj imiç Stawian od stawy, którq sobie chciat zjednaé. Ale to jest zle
utworzony domysi. Так wielki i liczny naród, jak stowianski, nieprzychodzi,
tylko na miejscu wzrasta. Jego tedy przyjscie siasznie do czasów bliskfch
arki Noega odniesc mazna Sarmatowie zas byt nnród nieliczny, na koniach
i na wozach zyjacy, z okolic gor Kaiikazu przybyly, w obyczajacb, ubraniu, uzbrojeniu podobuy do Czerkiesaów, którzy dotad blisko Kaukaza
przesiaduja. Ci Sarmatowie na kilka hord podíieleni, na stepaeh ukrajinskich lub koto Dunaju na sposób pózniejszych Tatarów, tulajac sie,, naplywem neprzyjaciót, albo od miejscowych krajowców do szczçtu rozpçdzeni
i wytçpieni zostali." Dzieje I'olski str. 14—15.

§. 17. Kmen celtichj.
z ïàdu samostatnych národú vymiäen byl. Nehodami mnoha
stoleti matné ostatky tohoto druhdy tak mohutného a slavného kmene az do nejzadnëjsiho kouta severozápadní Evropy,
na bïehy Morbihanu, na ostrov Irland a do bor skotskych
vytlaceny jsou. Historie Celtüv, jakzkoli mnobo o ni psáno,
pfedce jestë ze tmy nejistoty na svëtlo nepodezïelé pravdy
dostatecnë vyprovozena neni, a jméno jejich stalo se ve
mnohém ohledu, jako jméno Skytbûv a Sarmatûv, hfickou
dûmyslnych skoumatelûv. Nemenäi nejistota panuje i z ohledu
jazyka celtického; nebof az podnes mezi ucenymi spor jest
о to, pfinálezí-И on ku poradí jazykûv plemene indoevropejského, cili radëji severského, anebo snad od obojiho se liai
a vlastní trídu stanoví. Coz zvlâstë proto s podivenim byti
musi, ponëvadz neskrovny pocet jednotlivych celtickych slov
z prastaré doby se zachoval •), a vystïelky staroceltického
jazyka, jakzkoli odrodilé, v Irlandu a Skotsku az podnes
jeëtë kvetou, jejichz nëkteré pisemné památky, glossy, duchovní pisnë a j., do 9ho stol. zasahuji. 2) Nejnovëjâi zpytatelé pfedmëtu tohoto, jmenovitë Grant, Thierry, Betham
a j., bud'to sami sobë na odpor jsou, anebo aspoii nie jistého
nám nepodávaji. Podlé Granta starobyli Gallové jsou ostatky
zvlástního kmene, kteryz, pribyv v nepoznalé dobë od vychodu,
píes celou Evropu se vysul, a nejen Britannii, nybrz i Francouzsko, Ëecko a Italii prvnimi obyvately zalidnil, ponëvadz
vzdëlanëjsi kmen Pelasgûv na në pritáhnul, a je i s jazykem
jejich odtamtud vypudil, tak ze ostatkové jejich jediné v Anglii a Irlandu cistë se zachovali, kamz se Pelasgové neprodrali. Za dûkaz této nejapné historické domnënky slouziti
musí prede vsim srovnání jazyka galského s feckym a la') Zbfrku bIov celtickych dosti hojnou viz n Adelunga Mithridates 1Г.
40—77, a и Radlofa Keltenthnra. Bonn 1822. 8n.
2) Kterak nad nealnsnym zanedbánfm zdravého. t. historicko-grammatického jazykozpytn celticiny sára vzneSeny gramraatik J. Grimm sMïnost
vedo, о torn éiati lze v jeho Deutsche Gramm П. pïedml. VI. pozn. 1,
Tfmto zanedbánim vinna jest nejvico blâznivâ celtomanie rozlicnych nevyspèlych spisovatelûv, kteráí podobné stndie u soudnèjâich v oêklivost
uvedla Diez Roman. Gramm. I. 81. Za pfiklad té takové celtomanie slou
ziti mùze, jakozto nejdostupnèjSf, Parrotûv spis о Livonech, Lotyäech a
Estech 1828. 8». a j.

414

Okr. I. Cl. JH.

Pfehled cizich kmenùo.

tinskym, z cehoz patrné byti má, jakz podstatnë staroceltická rec na vyobrazení obojiho klassického jazyka vplyvala.
Cehoz tam nëkteré smësné pfiklady se uvozuji, jakoz mezi
jinym, ze jediné v galské íeci koíeny slov máti, bratr a otee
к nalezení jsou! Dáme-li tomu misto, Celty za pranárod plemene indoevropojského a ïikaje koren ostatnich kmenûv
uznati musime, coz ovsem neshodué jest. Podlé francouzského
skoumatele Thierry dluzno ve dfevni Gallii tri rozlicné jazyky
a tudyz i tri národy oddëliti: a) Ibery, jejicbi potomkové
dae§ni Baskové, b) Gâly, od nichz dnesni Gaelové cili Gailové v Irlandu a pûlnocnim Skotsku posli, c) Kymry, jejichz
zârod v Bretansku, v Kornwallu a Walisu trvá. Vseeky tyto
tíi národy jsou sobë pïibuzné a haluze jed,noho kmene. Galli,
Gâlové, jsou pry jenom ratolest velikého kmene nebo-li radëji plemene Celtûv a cástka celku. Dáme-li tomu za pravdu,
Gâly s Ibery od plemene indoevropejského vyloaciti a к severskérau pfipojiti musime, cehoz s dobrou rozvahou nikterakz, mnim, uciniti nelze. Dûmyslny Humboldt ve spisu
svém o prvotnich obyvatelich Hispanie 3) pïibuznosti Iberùv
a Celtûv jen povsechnë a zlehka se dotknul, niceho stanovitë
neurcuje, ovsem рак o pokrevnosti Iberùv s kmeny severskymi zhola se nepronesl, kterouz teprvé Rask za pravou
uznal a ponëkud dojistil. A vsak, neohlédajice se na to, ze
kmenová pïlbuznost Iberùv a Celtûv vëc jestë nad miru pochybná jest, nejdfive Arndt 4) a po nëm jazykozpytec Pott 5),
muz sic jinak stíízlive skoumavy^ a soudn^, vyhlásili Celty
za kmen pHbuzny Cudûm a Mongolûm, ováem nizádnych
pevnych zàkladû tohoto svého domnëni, mimo náhodnou srovnalost nëkterych slov a koïenù v obou jazycích, nemajice.

3) Humboldt's Urbevvohner Hispaniens. Berlin 1821. 4U. str. 179. Die
Iberer sind von den Celten, wie wir diese durch Griechen und Römer und
in den Ueberresten ihrer Sprache kennen, in Charakter und Sprache ver
schieden. Es gibt indees keinen Grund, alle Verwandtschaft zwischen bei
den Nationen abzuleugnen, die Iberer können vielmehr sehr wohl selbst
ein zu den Celten gehöriger, nur frühe топ ihnen abgezweigter Stamm sein.
4) Arndt Ueb. Urspr. und Verwandt, d. europ Sprachen. N. A. 1827.
•8n. S. 29—56.
e) Pott's Etymol. Forschungen I. S. хххш. lxxxii.
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Uceny Ukert, podav nám vybornou zblrku zemëpisnych a
národopisnych zpráv o dïevnich Celtech, vázenych ze starych
spisovatelû, vsemu dalsíinu skoumání pûvodu a kmenové pfíhuznosti jejich zoumyslnë se vyhnul. °) Jiny znamenity zpytatel, Gonybeare, pokládá s nejvetsí jistotou Celty za kmen
plemene indoevropejského 7) ; a ponëvadz i J. Grimm, kdykoli mimochodem o nich se zmiûuje, v poíadí kmenûv tohoto plemene je uvozuje 8), fidíce se soudem tëchto zaatelû,
nejináce nezli svou vlastní, ovsem slabou a nedostatecnou známostí jazyka a historie Celtûv, nevábame se i my vykázati jim
mista v lûnë plemene indoevropejského, nejblize Kymrûv a
Nëmcûv, dokonalejsího vëci té vyskoumáni jinym züstavujíce.
Tím zpûsobem nemíníce se zapoustëti ve hluboká a sukovatá
rozjimáni o pûvodu Celtûv, an to ku predsevzatému dílu nasemu vlastnë neprinálezi, pfestáváme zde na kratickém vycitání dfevních národúv celtickych, zvlásté onëch, jejichz.historie
s dëjinami starych Slovanù v uzsím jest spojení. 9)
2.
Jméno Celtûv poeházi od Ëekûv : Ëimané , postupujice
po tëchto, psali Celtae, obycejnëji vsak Galli. Teprva ve
e) Mlëime zde o nestvûrné domnënce Angliëana Bethama, vydávajíciho
Celty za osadniky Phoenióanü (!), a tvrdiciho — historii a zjevnym svédectvim na vzdor — zef oni jeste za casu Julia Caosara mluvili phoenicky !
') Conyheares Illustrations of the Anglo-Saxon Poetry. Lond. 1825. 8e.
p. LVni. The Celtic languages still extant (or at leaät those languages
which are usually denominated Celtic by philologists) are reducible to two
branches (confined to the British isles and opposite coasts of France) : 1)
The Hiberno-Scotish, including the Irish, the Gaelic of the Scotch High
lands, and the Manks dialects ; 2 ) The Gambro - British, includin g the
Welsh , Cornish and Armorican. The difference existing between these
two principal branches is at least as striking as that which distinguishes
the Greek from the Latin languages ; the particular dialects of either agree
as closely as the various dialects of Greek: both are clearly and nearly
related to each other, and may bee traced, though more remotely yet with
equal certainty, to the great Indo-European race of tongues.
8) Grimm's D. Gr. Bd. II. S. VI.
8) О Celtech, mimo nescislné jiné, psali: M. S. Boxhom 1654 — P. J.
Pezron 1703. — J. Martin 1727. — 8. Pelloutier 1740. — J. B. Gibert
1744. — J. D. Schöpflin 1754. — J. B. Bullet 1759. — Be Fortia
d' Urban 1805. — J. Cambry 1805. — Nejnovèji рак J. Grant Thoughts
on the origin and descent of the Gael. Lond. 1828 — Ame'dée Thierry
Histoire des Gaulois. Par. 1828. 8o. 3. vol. — W. Betham The Gael and
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3tim stol. pî. Kr., zvlàâtë v cas vpádu Celtûv do Йеека (ок.
278 pï. Кг.), zobycejnëlo u Rekûv jméno Galatae misto
Celtae. 10) К vlfe podobné jest, ze Celtové sami sebe jmenovali Gaely cili Gaily, Gâly, jakoz jestë podnes potomkové
jejich v Irland« a Skotsku, z kteréhozto slova recké • Celtae,
Galatae, snad povstalo. U Slovanûv, jakz jsme jiz nahofe
(zvlàâtë §. 11. 6. 5) pïipomenuli, národy kmene gallickéhood nepamëti slouly Vlachové, a zemë jejich Vlachy. n) Jméno
toto s nëmeckym Walah, Wälscher, se srovnává. Nalezáme
рак slova tohoto v nëmeckych náfecích následující formy a
vyznamy: stnëm. walah (peregrinus, italus), walholant (gallia)
ags. vëalh, pozdëji vëal, vil (peregrinus, vallicus,
servus), theov vëalh (brittischer Knecht), vilen (ancilla) 13),
skan. valr (peregrinus, gallus, italus), valland (gallia, italia),
srâëm. walch, walhes (italus); podobnë i pridavná jména
v ags. vylisc (vallicus), skan. valneskr (vallicus) od nepravidelného pl. valnar m. valar, sïnëm. walhesc, obycejnëji welsch
(peregrinus, italicus, gallicus), nnëm. welsch (italicus); naposledy i sloveso welschen, klauderwelschen (jako jüdschen a j.)
v potupném smyslu. 14) Ackoliv рак anglosaské vëalh, vëal,
vil, vilen, vylisc, pospolu i podmanëné obyvatele zemë waliské,
tedy lidi kmene kymrického, vyznamenává, v§ak nieméné
uzíváni téhoz slova v ostatnich nëmeckych nàreëich o lidech
italskych a gallickych zïejmë svëdci, ze tento iirsi vyznam
pûvodnëjël a starsi, onen рак obmezeny mnohem pozdëjsi &
Cymbry. London 1834. 8°. — V zemëpisném ohledu nejlepsl jeet: Ukerfs
Geogr. d. Gr. в. R. IV. Bd. Weim. 1832. 8°. — Mnoho plev a malo zrna
zaTirà v sobë J. G. Radlofs N. Unters, d. Keltenthums. Bonn. 1832. 8°.
">) Ukerfs Alte Geogr. IV. 188—189.
") Vyznam slova Vlach = pastyr, skoták, pozdíjáí jest ode skotáetvi
Valachû v Thracii, Macedonii, Dacil a Tatrách posly, ackoli Jií v 12 stol.
v nzfváni byl. Anna Comn. k. 1. 1081: pastoritiae durati vitae laboribus
agrestes jóvenes incertis sedibns vagi, qnos communis dialectos Vlachos
vocare consnevit. V typiku sv. Sávy [ок. 1208] a v zákonech Stëpana DuSana 1349 nckolikrát se cte Vlasi, acc. Vlache (pastores).
") Cod. Wessobrunn, in bibl. Monach p. 8.
13) V britanskych a francouzskych latine psanych kronikách tytyí i
Gwal, Gwëalh se cte, kdez G poubá pîedsuvka, jako ve slovu Gwined m.
Vined a j. (§. 8. с 15.)
") J. Grimm's D. Gramm. Bd. I—Ш. ЕЬ. Deutsche Bechtsalterthümer na
rozliènjch mlstech. Tolikéz i ve W. Grimm's D. Heldensage 1829. porúznu.
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nevlastni jestif, poSty z pïeneâeni jména toho v obecné mluvë
od Gallûv Da valiské Kymry, proto snad, ze je omylena s onëmï
smiteno a za jednokmenné jmlno. Nam zde shoda Nëmcûv
a Slovanû v uíivání jména Vlachûv o lidech kmene gallického nade váecko dûlezlta jest. Co do kofenové pfibuznosti
slova Vlach éili Valach s názvem Gal, Gael, Gail, Gallus,
jiz nahoïe jsme podotkli, íe jí niéimz dojistiti nelze, a ze
zvlááté slozené jméno Galvalas vkronice auglosaské, aé rozumime-li mu dobïe, jí vcestë stoji (§. 11, 5. 5). 15)
3. NejstarSi sidla Celtûv.
Pravdivl a vlastnl Celtové zaujimali v nejdfevnëjâi dobé
historické Gallii a pïilezici krajiny na západ i vychod. Drahná
cástka poloostrova pyrenejského v jejich byla drzenl ,6), a
obyvatelé Britannie od pfedhofí Kornwalu az к vrsmám Grampianskym byli, die Ágricoly, vëtsim dilem kmene celtického. 17)
S druhé strany pûlnocni Italie a poledni Nëmce od nich byly
obydleny, a rflzné jejich vëtve rozàiïily se т prodlenl casu
na poledne ai za ïeky Drávu a Sávu do vlasti illyrskych
a thrackych , na pûlnoc рак az ku pramenûm Visly, ba az
ku brebtim Dnëstru, do vlasti vindickych. Ëe Celtové vlastnë
tak ïecenou Gallii jtë v pfedhistorické dobë zaujali a zalidnili, o tom neni sporu, anof áádného staráiho národu památka
v tëch stranách nám dochována neni; a vëak nëktefi z novëjëich skoumatelûv pokládají Gaily pod timto obecnym jménem i v pûlnocni Itaiii (Gallia cisalpina), a pod jménem Helvetûv, Bojñv a Tauriskûv i v polednich Nëmcich za prvobytele (autochthonyj, t. za takovy národ, o jehoíto pïibyti od-

") Pûvodni vyznam slova Gâl, Gael, Gail, v nedobyté tmé ukryty leïi.
Obyiejnë jméno te odvoznj) bucT od irského kalian (garrió), britoanglicbého cal (cti käl, kel, voco), srov. nèm. gällen (clamo, cane), jakoby
slovnl, slovutnf ; anebo od nom. wallen (v celt, pry = gallen, gwallea ?),
jakoby tëkavi, po'loukavi. V§e to nejisto, na dile i nesmyslno. Sroy. Arndt
Ursnr, d. europ. Spr. S. 246. Cluver Germ ant. I. Barth'* Teutschl. Urgesch. I. 98—100.
'») Sirabo III p. 153. IV. p. 196.
") Tacit. Agrícola с. 11.
Safaïft, Slov. Starozitaoeti L
27
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jinud nikde pamëti a zminky není, cehoz my sluSnë pH
své váze uecháváme. 1S) Takovymto zpûsobem vëîsi cástka
západni Evropy v nepoznalé dobë od národúv kmene celtického byla zaujata a zalidnëna. Dlouho dëjiny lidstva o
velikém kmenu celtickém mlcí naprosto. Hekataeus Miletsky
[509 pf. Kr.] mël první mezi Ëeky lepsi známost o této zá
padni stranë Evropy a o prebyvajicích v ni Celtech. 19) Jak
daleko meze tohoto kmene v této díevni dobë zasahovaly,
tëzko ovsem urciti. Ëekové Phocejstí, odvázivSe se nejprvnëjsi mezi krajany svymi vystoupiti z ouzin mofe stredozemniho a pokusiti hladiny neobmezeného oceanu, nalezli anebo
piavdivèji domnívali se nalezati v nejzadnëjâich koncinách
západni Evropy az daleko na pûlnoc a ííkaje na samém krajisti obydlenë zemë samé Celty. 20) Nesmirné prostranství
zemi od Celtûv skutecnë zaujatycli, naduzivání jména Celtûv
a Gallûv u staryck spisovatelüv a nëkteré zmatecné zprávy
o píebyvání Celtûv jakobyna severa evropejském 21), vseeko
toto zavedlo mnohé z novëjsich skoumatelûv, ze, nejsouce
spokojeni bistorickymi Celty, témëi v kazdém koutë Evropy
Celtibery, Celtogallya Celtoskythy slídili, a ponëvadz je tam
míti chtëli, i skutecnë je vsudy najíti se domnívali. Od ouziny Gibraltarské az к oustí Dviny a Obu, od nejzadnëjâich
koncin skotského hornozemí az ku Balkanu a thrackému Bosporu vsudy slakováno a nalezáno Celtûv. Takové neziízené
tekáni mysli po vëcech vsí historické podstaty prostych a
umu lidskému naprosto nedostupnych slouzí nikoli к vyjas-

,8) Dûv'ody viz u Mannerta German. S. 474 Bld.
•») mat's Alte Geogr. Bd. IV. S. 14—15.
so) Herod. I. П. с. 33. Tito neohro&eni plavcové zalozili I. 536 na
poledním bíehu Gallic, u prostïed Celtûv, slovutné mSsto Massilii (Mar
seille), matku mnohych okolnich osad, a hlavu kvetoucf obce, pro svou
vzdëlanost, silu a bobatatví na slovo vzaté. Onif otevreli vychodním národüm bránu do západni Evropy, a zjednali nám, zvlásté vysláním Pythea
{332], nejdFevnéjái jistotnou zprávu o národech v ni obyvajicich.
21) Zatmëlà a naprosto nesrozumná slova Pliniova: primum inde noscitur Promontorium Celticae Lytarmis, fluvius Carambucis — Hist. nat.
VI. 13. §. 31. — jini slyäi na ïeku Dvinu, jini zas na reku Ob, oboji
jistë nedûvodnë. ULert Alte Geogr. IV. 39. Tomu, zeby na poloostrové
skandinavském pïed Nèmci byli Celtové bydleli- odpfrá Kufahl Gesch. der
Deutsch. I. 23. Anm. 75.
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uëni a obohaceui, nybrz ke zmôteni a zpuëtëni dïevni histo
rié nàrodûv.
4. D6je Celtûv pïcd Kris te m.
Jakzkoli veliké prostranství v západní Evropë starobyli
Celtové sidly svymi zaujimali, pïedce jednak zrûstajici lidnatost, jednak chtivost novych vëci abazenl po válecné loupezi
i slàvë pobídly je jiz pfilis casnc, aby, vystoupivse ze svych
prirozenych mezi, daleko na vychod a jib se vysuli, a po
zbiti, vytlaceni anebo podmanëni okolnich nârodû v cizi zemë
a vlasti moci se uvázali. Celtové byli druhdy nârod tak bojovny, anebo radëji loupeznicky, jako potomnë Nëmci, a v tomto
lotrovském zbíháni, vybijení a plenëni ostatni Evi'opy jim ani
lednaté snëzky Alpûv a Tater, ani neprûcliodné houâtë lesûv
hercynskych cesty zavaliti nemohly : vojenské pluky jejich
stthaly Italy, Nëmce, lllyry, Thraky a Vindy. 2a) Vidëli jsmc
nahofe (§. 11. c. 8), ze okolo 1. 388 pf. Kr. nescislné zástupy
gallickyck vystehovalcüv pod správou Sigovesa za prûvodnictvim vësfëich ptàkûv píes Rén do okoli hercynskych lesûv
se vyrojivse, tam nova sidla zaujaly; a ze jednim a rymi
casem jiny zástup, podobnym zpûsobem od bohù veden, pod
vládou Bellovesa píes Alpy do horni Italie vraziv, zde se osadil (srov. §. 11. 6. 8.). Není к vire podobné, zeby toto je
jich tazeni do ciziny bylo prvni: nebof Umbrové, pokládani
za nejstarái národ v Itaiii 23), ji£ byli pry osadníci Gallûv. a4)
Léta 382 pr. Kr. váleéné tlumy Gallûv pod správou Brenna
cili krále svého (slovo to v celtickém jazyku vyznamenává
panovnika) az к samému Ëimu prirazivëe, jcj, mimo Kapitolium, opanovali, brzo potom od Ramilla poraieni a nazpët za-

22) O neobycejném vysuti ее a stëhovânf celtickych narodüv ze zapadDÍch zemi na vychod ranohá svëtlà a rázná svèdectvi drevnfch dëjepiscûv pïed rukami máme. Polybius pravf, ïe okolo 300 pr. Kr. ehti'5
vojen a stëhovânf se jako nëjakà nákaza väecky Celty byla posedla, a ze
tèkànf jejieh po Evropë nebylo kraje ni miry. Polgb. 1. П Frontín. Strateg 111. c. 16 Srov. Ukert's Alte Geogr IV. 189—190. 202.
M) Plin. Hist. nat. 1. III. с. 14 §. 112. Flor. I. с. 17.
") Solin. с. 8. Servius ad Âeneid. XII.
27*
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hnáni jsouce. 25) Nëco pozdëji [ок. 350—336 pr. Kr.] jini je^
jich loupeznicti plukové, nejisto z Gallie-li, ëili z Bojûv zemë
a hereynskycb lesûv, podobnëz pod správou svého Brenna
Cili krále, na krajiny illyrské a Pannonii se vyfítili, a po
mnoholetych krutych bojích tamnëjii Slovany na dile zbili,
na dile к Tatrám a dale za Tatry vytiskli, sami pod jménem
Skordiskû V krajinë na Dràvë, Sàvë a Drinë se osadivâe,
jakz о tom nahoïe mlstnëji vylozeno (srov. §. 11. ë. 8.).
Odtud jinl Thracii, Macedonii a Thessalii az к samym Delfûm
za pïlcinou koristi zbihali [280—218], jini рак ai za mofe
do Asie se prodrali, a tam nové království Galatii zalozili
Pûlnocni Celtové, nespokojeni zemëmi Nëmcûm vydrenymi,
V neznámé dobë, vsak bez pochyby pied vyplynntim tretiho
století p?. Kr., dál a dále na vychod se posouvajice, domáci
vindické národy bucTto z vlasti jejich vypuzovali, bucTto násilnë sobë podmaüovali. Takovym zpûsobem se dostali celtiëti Ombroni a Kothini ku pramenûm Visly a za feku Odru,
a Anarti ëili Anartophrakti, Teurisci, Bastarni i Peucini az
daleko za hory Tatry do podkraji ïeky Prutu, Dnëstru a Buhu>
iinobrz Galatae okolo 218—201 pi. Kr. az" к ousti Dnëpru,
jakz о torn dole obsirnëji oznámime. 26) Tim zpûsobem se
potkali Celtové s Vindy ëili Slovany na pannonském Dunaji
a za chorvatskymi Tatrami, a dëjiny dïevnich Gallûv s historii
starobylych Slovanûv jsou v tësném, nerozluëném spolku. Za
kterouz pñcinou i nám zde polozeni a dëje nëkterycb, ohledem na Slovany pamâtnëjêicb celtickych národüv bedlivëji
oblédati dlu2no.

«) if». 1. V. c. 35. Slrabo 1. IV. p. 195. V. p. 212.
2e) Co do smëru stèhovâni Celfûv a pravlasti jejich, dovozovali nêkteïi stafi i nov^jáf, ïe pry pûvodnë z v^chodnich krajin na zapad tihli.
Srov. ükeris Alte Geogr. IV. 201. Celá historie starobylych vèkû v základech svych a v podstaté své tomn zjevnè odpirá, ëehoz ctouctmu pozorné
tento §• a jiné hoFejâl i dolejäi obzvlaêf dokazovati Detfeba. Posidoniova dohâdka (Posidonius. . . conjectura colligit, pravi Strabo), jakoby Cimbrové a
tim i Celtové z Cimmerianäv byli poëli, jakozto na samé nahodilé podobnosti
dvou nestejnych jmen zalozena, pfi svëtle pravé historie v niveé se rozpadá.
Srov. Boeckh Çorp, inscr graec. П, 1. p 85.
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5. В ojo vé.
Z celtickycb, vnë Gallie obyvajícich národüv do okresu
pradëjin slovanskych zasahují Bojové, Tauriskové, Skordiskové, Ombroni, Bastarni a nëkteïi jiní, ïaénë prosluli: procez i my zde, pokud za potrebné soudíme, porádem o nich
zminiti chceme. fiojovê, nejsilnëjsi a nejslovûtnëjài ze vsech
národüv kmene celtického 27), jiz ve prastaré dobë ve tfech
sebe blizkych krajinách se nám vyskytají. Jiní zajisté bydleli od pramenûv Dunaje a jezera venedského (lacus Veneticus, Bodensee) к vychodu v podkrajl Dunaje, na pûlnoc
az ke Smrcinám, na poledne az к horám mezi Tyrolskem a
Bavory, na vychod píes feku Emzi ai к bofe Cetius cili
Lysé (Kahlenberg), nedaleko Vidnë es), tudyz v poledni ëàstce
Svabska a v eelém dneánim Bavorsku. Jiní zaujímali dneäni
zemi ceskou, Moravu a pohori mezi Moravou a Slezskem, kterymzto zemlm od nich jméno Bojohaemum (Bojenheim, Böh
men) i po potlaceni a na díle vypuzení jejich odtamtud
skrze nëmecké Markomany, ano u cizincûv az podnes, züstalo.
Jini Bojové naposledy obyvali za nëktery баз v severní
Itaiii, odkudá okolo I. 191 pF. Kr. od Ëimanûv près Alpy
vypuzeni jsouce, ku pfibuznym a spolecnikûm svym Tauriskûm
ve dnesnim Chorutanu a Styrsku se utekli, a vedlé nich,
v pannonskych preourodnych rovinách, jak se zdâ od podnoze hor na vychod к jezeru Pleso (nyni Blatno) ïecenému,
se rozsadili. 29) Mannert za to má, íe tyto tri od bojûv obydlené krajiny hranicemi sv^mi nikde se nestykaly, a protoz
ani ty tfi vëtve jednoho národu v jeden obcansky celek spojeny nebyly, coz vsak nám od nëho dostatecnë provedeno
byti se nezdá. К vlïe podobné jest, ze Bojové v Cechách
osedli byli oddil onëch Gallüv, jenz ok. 388 pï. Kr. z Gallie

гт) Appian in СеШе. 1. I.
гв) Sir- bo 1. Vn. p. 292. IV. 206. — Mannert — Germ. 478 — ïekn
Emzi, Kujahl naproti tomu — Gesch. d. Deutsch. I. 21 — horn Cetius poklàdà za v^chodni hranici.
J9J Obâirnëji cti u Mannerta German. 478—487.
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pod Sigovesem do krajin liercynskych 3") byli vytáhli a v nicb
se rozbytovali. Pozdëjsi jistá zminka o velikëm tomto národn pocházi z oné doby, kdyz Cimbrové a Teutoiiové na
Itaiii se oboïili [1. 113 pf. Kr.], o nichz Posidonius die Strabona 31) poznamenal, ze ucinivse outok na Boje vlesich hereynskych sedici, od tëchto porazeni a píes Dunaj az ke Skordiskûm zahnáni byli, odkudE obrátivSe se к Tauriskûm ve
Styrsku a Boj'ûm v Bavofícb, a spolëivse se s tëmito près
Tyrolsko do Italie vpadli [1. 101], kdeï aie od Maria a Katulla na hlavu byli potríni. V nesfastné válce Helvetûv proti
Juliovi Caesarovi [58 pf. Kr.] i Bojové, aë s velikou svou
ztraton, bojovali. 3î) Nedlouho potom mnobem vëtsi pobroma
uvalila se na Boje na stredním Dunaji a v Pannonii osedlé :
totizto Boerebisla, král geticky, maje války své spolecniky
Skordisky, jednokmencûm svym nepriznivé, a cbtéje vsecky
okolni národy vládé své podmaniti, stíhal vojnou Boje a spolcené s nimi Taurisky, a sved ukrutnou bitvu nedaleko ïeky
Pari8us ëili Patieus (Tisa) recené 33), porazil je na hlavu a
dokonce [asi 1. 48 pr. Kr.]. Nacez zemë jejicb od Getûv tak
hroznë byla poplenëna, 2e od té doby témëf za sto let nejináce nez pouSti bojskon (deserta Bojorum) nazyvána byla. 34)
Ostatkové Bojftv porazenych nstoupili nepochybnë do öecb,

30) Nechoeme-H staryth zfraè- a dójepiscñv neustále z hrubë nevëdomosti a zmatku viniti , musíme dvüj hercynsky lea pripustiti. Jménem
Hercynia sylva vyznamenává so pfednë pohoff, od pramenûv Dunaje severovychodnè ke smrcinàm (Fichten gebirge) a odtnd , témë? rovnobézuô
s dotcenon ïekon, dale pcd jraény rodych hör (Erzgebirge), Krkonosïi
(Riesengebirge), Sndetôv a Karpatdv lïater) se táhnoucí. Caesar — В
G. 1. VI. с. 24 — pasmo to hor ponejprvé zevrubnë a dokonále opsal.
— Jiny severnpjëi les hercynsky pocinà se die Clandian. panegyr. in IV.
cos. Hon. v. 450 — u hor Haargebirge na polednim pomezi Brukterûv ;
odkedï jej Florus — 1. HI. с. 10. — provodí píes zemi Sygambrüv, Taci
tus — German, с. 30 — píes vlast Chattñv, a Vellejus — 1. H. c. 109 —
spojuje s horami ceskymi, Plinius рак — Hist. nat. 1. XVI. с. 2 — i nejsevernéjsl vrcholy hor Wesergebirge blíz jezera Steinhuderského a Diimmerského к nëmn pocítá. — Kufahl Gesch. d. Deutsch. I. S. 17. Anm.
43. Ledebur Das Land und Volk d. Bructerer. S. 3 f. Anm. 15.
31) Strabo 1. VII. p. 293.
32) J. Caesar B. G. 1. 1. c. 28. 1. VII. c. 9.
33) Obyëejné, ale snad mylnë, cte se n Strabona Parisus misto Palisus.
3i) Plin. Ilitt nat. 1. Ш. c. 24. §. 146. Noricis junguntur lacus Peiso,
deserta Bojornm. "Eç^toç Boio>v — Strabo V. p. 213. VII. p. 292. 304. 313.
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kamä nezdá se, zeby Boerebista je byl stihal ; ale sila jejich národni zemdlená klesla, aniz potom vice zotaviti se
mohia. Od té doby Bojové jií nikoli skutky váleénymi, ale
jen umënim pokojnym, setïice domácnosti a hospodáístvi,
památku svou zachovali. Kvëtouci stav jejich domácích veci
pobidnulbez pocbyby krále markomanského Marobnda, muze
ducha vysokého a vlády zádostivého, aby zemi jejich panství svému podrobil. Kteryá udefív na në, asi I. 12 pf. Kr.,
bez velikého ousill je pïemohl a sobë podmanil. 35) Zdá se
váak, ze ani tehdáz jestë Bojové docela z nynëjsich Öech
vypuzeni, nad to рак vyhlazeni nebyli36): jménof zajisté je
jich i pozdëji jeëtë v tëch stranách, jakoz i na stïednim Dunaji zhusta se pripominá. 37) A váak zde i onde, dostaváe
se v poddanstvi Nëmcûv, národu toho casu nâramnë se rozmáhajíciho 38), naposledy národnost svou potratili, a jazyk i
mravy panovníkúv sv^ch prijali. Zajisté ostatkové Bojüv na
Dunaji, je§të za ëasûv Attilov^ch pod jménem Boiskûv pripominanf, pomalu s nëmeckymi obyvately Bavorska, kteréíto
krajinë tólikéá po nich jméno toto zûstalo, v jeden národ
srostli. Zeby Bojové, od Markomanñv potlaëeni jsouce, za
Tatry se byli vystëhovali, jakoz nëkteïi za to mëli 39), není
vëc prñvodná: tamf zajisté Celtové pod rozlicnymi jmény
mnohem dííve se vyskytaji. To váak dobíe moíné jest, ze
nynëjsi Valachové v hornatinách Moravy jsou poslovanëni
potomci Bojûv, anebo radëji smës Celtftv (Vlachûv) a Slovanûv. 4Û)

35) Strabo ). VIL p. 290. Tacit. Annal. II. 62.
M) Slova Tacitova: „pulsis olim Bo}W — German, с. 42 — podlé ponëti ïimskych pronesena jsou a s pravdou neostojl.
Ä
37) Ptolem. Geogr. 1. II. c. 11. Baemi, Boioehaemae, ve dneênich Cechâch. — U téhoZ 1. П. c. 15. Boïoi ma. Coisl. (jiná vydáni mylnè Bii)
v PannoDii, kdez i na nápise u Grutera str. 490 ô. 2. jméno jejich so été.
Boiskové na Dunaji u Zusima V. 26, Priska De leg. ed. P. 47.
M) Strabo 1. VII. p. 290. 293. Tacit. German, с. 28. 42.
39) Munnert's German. S. 481.
40) MlsrnéjSf vylozenf historie o Bojech, тАе jen bëznë podotâené, viz
od Fr. Palackího v Óasop. Musejn. 1833. sv. IV. str. 412—425. — Dëjiny Bojûv vïdy zûstanou ponëkud temné a nejisté, zvlastë proto, 2e nenréit^ch zpráv staryeh spisovatelûv о Bojech pannonskych , bavorskych a
bohemskych, со do mfstnosti, dokonále oddt'liti nelze.
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7. Tauriskové.

Tauriskové, pozdëji od Ëimanûv jmenovani Nonci, obyvali V horách dneáního Styrska, Chorutanu a poledniho Sa!cbnrèka. Jméno jejich jest rnistnf, poslé cd celtického a nëmeckého slova taur t. hora, a znamená tolikéí со obyvatelé
horcatin, horáci, horalé. 41) Odkudz Tauriskové zdají se bjti
pûvodnë Bojové aneb vùbec Celtové v horách osedli, a proto
timto zvlástním jménem od jinych vyznacení, asi jako u nás
drnhdy Srbové v Tatrách ëili Chrbích osedli prozváni byli
Cbrvati. Z tëchto püvodnich sídel svych Tauriskové pomalu
dale na jih se posouvajlce, s Karny, Japody a jinymi illyr«kymi národy se pomiebali. 42) Ëimanûm dïlve ve známost
yeáli, nezli pûluoëni jejich bratïi, Bojové v Ôechâch. Nebof
plukové jejich, 8 italskymi Boji spoléenf, proti Ëimanûm válcili 43) ; procefc pozdëji porazeuí a vyhnani Bojové z Italie
к nim se uchylili, jakí nahoíe doteeno. Так rozmnození a
sesileni, buefto za pïicmou nedostatku zeml к obyváni, anebo
z poubé zadoati koíistováni, vytáhli oba národy pod správou
krále svébo Kritasira proti jeduokmencûm svym Skordiskûm,
bydlicim v podkrajl Drávy a Sávy [ok. 48 pf. Kr.], spolcencûm mohutného krále getického Boerebista. Ale jak jiz
napovëdlno, od tohoto na hlavu porazeni byvée, nenadále
témëf o vàecku svou silu a znamenitost pKáli. Potom dlouho
byli pokojnô ve svych horách, trvajíce v dobrém mlru a pfátelstvl s Ëimany, tu dobu jií vládu svou v konéinách jejich
rozprostlrajícimi, ай i je naposledy ostrost mece íimského1
potkala, jemuá po ukrutném boji a zonfanlivém sebe brânën
podlehli okolo 1. 13 pí. Kr. V íimské dobé krajina jejich
bohatá na vyborné zelezo, ode hlavního mësta Noreje dostala
jméno Norikum. Za kterouá pficinou praví Plinius: Nëkdy
pry Tanrisci slouli, nyni Norici44), s èlmï vûbec i Strabo
ge srovnává, ackoli tentó na jpdnom misté naopak Taurisky
") I obyvatelé západních Alpû ve dnesním Piemontu sluli Taurini, pro
touï pHéinu.
") Strabo L IV. p. 207.
4aj Polybius I. IL с. 23. 30.
MJ Hin. Hist, nat I. Ш. с. 20. §. 133. Tauruaci.
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cástku Norikuv byti mylnë praví. *5) Sonjmennë jim Taurisky uvádi rtolemaeus v Dacii, o nichz níze (c. 10).
7. Skordiskové.
Skordiskové, znamenitá haluz kmene celtického, bydleli,
oddëleni a vzdáleni ode bratfi svych Bojùv, mezi Drávou,
Sávou a Dunajem, s oné рак strany Sávy na vychod az
к oustí Moravy, na jih az к horám nëkdy Skardus, nyní рак
Sar recenym, dfevni Triballii od Macedonie dëlicim, na západ,
jak se zdá, voddilnych hromadách ai blizko ku bfehu more
adriatického. Podlé Troga Pompeja, z nëhoz nâm vytab Justinus zachoval 46), Skordiskové tito byli vëtev onëch gallskych vystëhovalcûv, kteriz hledajice nadarmo novych sidel
v ItaUi, pïes Alpy do Illyrie se obrátili. Svëdectvi tohoto
spisovatele , ohledem na historii staroslovanskou pïedûlezité, od nás jiz nahore (§. 11. c. 8.) mistnëji pfedneseno
jest. Athenaeus vypravuje, ze to jejich pïitazeni do Podunaji zbëhlo se pod správou vûdce Brenna. 47) Nenl tedy
pochyby, ze Skordiskové nebyli pûvodni obyvatelé Pannonie
a Illyrie, nybrz pïistëhovalci. Jen со do casu a zpûsobu
jejich pfibyti, zdá se, ze stafi dëjepisci mezi taïenim gallskych Sennonûv pod vûdcem Brennern do Italie i vzetím
fiima, сой se 1. 388—382 pi. Kr. zbëhlo, a mezi vybojovánira
Pannonie ode Skordiskûv rozdílu jak nálezí neëinili. Kdyby
Skordiskové z Italie do IHyrikum byli táhli, nepochybnë by toho
jejich tazeni jiné mnohem patrnëjsi sledy v dëjepise ïimském
a feckém byli pozûstaly. К vire tedy podobnëjsi jest, ze Celtové
tito, nëco pozdëji po onom ïimském tazeni, budto ze vnitïnf
Gallie, buifto z poledni Germanie, pfes krajiny Bojüv do Pan
nonie a IHyrikum vrazili a tu se osadili. Öasu této zbëhlosti zevrub urciti nelze: to jedinéjisto jest, ze jich zacasu Herodota
[456 pf. Kr.] jeâtë tam nebylo, a йе naproti tomu za ëasu
Alexandra Velikého jiz tato svá nova sidla zaujímali. Pri45) Sirabo 1. IV. p. 207.
4e) Justin. I. XXIV. с. 4. 1. ХХХП. с. 3.
4Ó Athenaeus VI. p. 234. ef. ib. Casaub.
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byti tedy jejich pïipadâ nejpodobnëji mezi 350—336 pf.
Kr. 48) DokonalejSi urëeni casu pribyti gallskych Skordiskûv do Pannonie a Illyrikum dëjepisci slovanskému jiz
proto jest pïedûlezité, ponëvadz ono stanovi epocliu vyhubeni
a vypuzeni Praslovanûv z krajin podunajskych (viz §. 11. c. 8).
Pojevení se bojovnych Celtûv na Dimaji, ve dnesnícb. Uhrich,
zmënilo najednou polozeni a mimé svazky tamnëjsich národûv, t. Praslovanûv (Venetûv ëili Venedûv), Illyrûv, Sigynnûv a Thrakûv. Slované, vidouce nezbyti, vëtsim dilem ucouvli do neprûchodnych hor tatranskych, anobrz i dále kn píibuznym svym za Tatry, jakz Nestor ze starého podáni poznamenal. Triballové a jini Illyrové 40), vytiâtëni ze svych
sidel, z podkraji reky Driny a Moravy, píesli dále na zapad
do Moesie mezi Dunajem a Haemem, coz zavdalo pricinu
tamëjsim Mysûm, ze se ku pokrevnym svym Getüm cili
Dakûm píes Dunaj ntoulili. Po smrti Alexandra Velikého
vybujnëli Celtové, znamenajíce slabost jeho následovnikftv,
plenili V rozlicnych zástupích, mezi nimiz Trokmi, Tektosages a Tolistobogi ze jména ode starych se uvozuji, Thracii,
Macedonii, jejihoz krále Ptolemaea Cerauna 279 pf. Kr. na
hlavu porazili a ubili, Thessalii, az i samému mësta Delfûm
zahrozivse [278 pï. Kr.]. Jeden jejich roj, pfesed [278] pïes
thracky Bospor do malé Asie, zalozil v Bithynii nové, vsak
nedlouho [dol89pr. Kr.] trvalé královstvi Galatii.- 50) Ostatek
v dotëenych krajinách na Sáve a Drinë pevnë se osadil, a
po mnohá století okolni národy hubiti neprestával. 51) Ta
dobu se pojevilo v Athenách a ve vsem ostatnim Ëecku náramné mnozstvi otrokûv z rodu Getûv a Davûv (t. Daküv),
ëehoz tam az potud nebylo vidáno. Teprva zajisté т no-

48| Mannert German, p. 494—495.
«) Die Sirahona 1. VII. p. 318. Autariatae.
50) Strabo I. V. p. 188.
51) Justin 1. XXXII. c. 3. „Ex his manus qnaedam in confluente
Dannbii et Savi consedit, Scordiscosque se appellari voluit." Na stoku
Dunnje a Sávy dvoje mësto, Sigidumim, dneSni srbsk^ Bëiehrad, a TauTunum, dnesnf Zemlin, od nich celtické jniéno dostalo. I dále na zàpad,
ai к adriatickému moïi, kde Celtové podruhovali, zhusta celtická mistni
jména se vyekytajf, jako Segestiea, Canhodunum, Noviodnnnm a j.
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vëjsi komedii recké [po 338 pr. Kr.], nikoli рак ve staré [500—
404] a stïedni [404—338 pr. Kr.], sluji otrokové a sluhové recti
Geta a Davus. Туto otroky do Athen a jinych ièckych mëst prodávali Celtové, t. Skordiskové a Bojové, pïes IUyrii a Macedonii, a není nepodobné, ze v oné smutné dobë i nejeden
zajaty jinoch z rodu Slovanûv na Athenském nâmësti se
octnul, ackoli Ëekové, jakz obyëejuë byvá, jménem blizsiho
a sobë znâmëjsiho národu i syny vzdâlenëjsiho a neznámébo
zabrnovali. Ëimanûm bylo dochováno, bojovné tlumy Skordiskû v nepïistupnych horách illyrskych nejprvé pokofiti a
neákodné uciniti. Polední, na pomezl Macedonie u podnoïi
hory Skardu osedli Skordiskové nejprvé klesli pode jho Èimanûv ; песо déle se udrzeli sjednoceni Skordiskové na Savë,
о jejickz vitëzstvi nad Taurisky nahore zmlnëno jest. Ji£
cisaf Augustus к vojnë proti nim se chystal; a vsak teprva
za panování pastorka jeho Tiberia po^tëstilo se Ëimanûm,
po skroceni odbojnych Pannonûv, i udatné Skordisky na
hlavu potiïfi. 52) Sila jejich byla sice zlomena, nez lid sám
tim pïedce dlouho nevymizel: Ptolemaeus zajisté, Appianus?4
a jini 53) je v tëch stranách jestë mnohem pozdëji pripominají, a podnes trvajici u Srbûv jméno starého Vlachu (Stári
Vlah), kterym2 odvëtvi hory Skardu a pfilezicl krajinu mezi
Ibrem a Drinou vyznacuji 54), tomu nasvëdcuje, ze ostatkové
utiâtënych Gallûv cili Vlachûv do tohoto nepristupného okoli
se utekli, a zde od Srbûv jestë okolo 1. 638 po Kr. postizeni
byli. Podobnym zpûsobem domysleti se lze, íe i dale na
západ krajisti tomu, kdez meze dnesni Dalmatie, Chorvatska
a Bosny se stykají, jméno Vlacb, jiz ve stfednlm vëku známé
az do dneska obvyklé, od gallskych Skordiskûv zûstalo (srov.
. §. 11. è. 5. sld.). 55)
62) Sliabo 1. VII p. 318. Vellej. II. 19. Livü Epit. с 56. 63. Eutrop.
1. IV. c. 24 Flor. 1 III. с. 4. Srov. Man. Orig. Slav. IV. 19—20.
63) Ftolem. J. II. с. 16. Appian. Illyr. С. 3.
54) V. Si. Karadzic Srbski rjoënik s. h. v. Ш. Dánica 1827. str. 56.
55) Pape2 Èeho? XI. v dopisu svém ko Frantiûkanûm v Bosné 1. 1373
jmenuje krajiâtë to Majorem Vlaehiam. Birlad Illyr. sacr. IV. p. 63. —
S tfm vSak nesluäl jména chorvatskycli Pomoranüv cili Morljàkûv (srov.
Srblják a j., kdeï l vstavka.jcst) smâsti, anii jeho budto od Major Vlachia,
buiTto od Mauro-Vlachi odvozovati.
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8. 0 m b г о V é.
Ombrové ("Ojißpwvs?), jinak Ambrové, národ beze váí
pochyby celticky, bydleli die Ptolemaea, kteryzto je samojediny ve svém popsánl evropejské Sarmatie ze jména uvádf,
nedaleko pramenû Visly , v sousedstvi Avarinûv a jinych
menSich, málo známych národkúv. Slova jeho jsou: „Na
ïece Visle pod Venedy jsou Gythones, potom Phinni, potom
Bulanes, pod nimi Phrugundiones, potom Avareni vedlé pramene ïeky Visly, pod nimi Ombrones, potom Burgiones,
potom Arsietae, potom Piengitae a Biessi u hory Karpatu." 56) Z tëchto krátkych a temnych slov ovsem trudno
urèiti vlastni sidla Ombronüv; tolik vsak vzdy patrno jest",
le u odnozí Tater a nedaleko pramenû Visly bydleli. Keichard
na mapë své obydlí jejich vymëruje v podkraji feky Obry
mezi Vartou, Notcí a Vislou. Mannert a Kruse sídel jejich
urciti se neodvázili. Lpëjice na slovich Ptolemaeovych a majlce
zïeni к sidlûm celtickych Kothinûv mezi horni Odrou a Vislou,
máme za to, zefi i Ombrové nedaleko od ostatních svych
pokrevnycb, a tudy jiinëji, blíze ku pramenûm feky Obry a
Tatrám, bytovali. Йе Ombrové byli kmene celtického, tobo
domnëni svého mnohé a podstatné máme základy. Pfede
Tëim jméno jejich se jménem italskych Ambronûv, národu
celtického, jedno a téz jest. Ëimsti spisovatelé jmennjí nej«tarst gallické obyvatele pûlnocai Italie Ombry, Umbry, Ambrony, kterézto jméno vlastnë vsem národúm celtického kmene
na vychod i západ Alpüv bylo obecné. 57) Hofejäi jejich
cást nad fekou Padem sloula Insubri, vlastnëji die Polybia
Isombri 5S), dolej§í ale prostë Ombri, jich stolice Mediolanum.
I v krajinë Bojûv, národu jak vime celtického, bydleli Am
brové, jejichzto jméno píi tazení Cimbruv a Teutonüv do
Italie se pí'ipomíná [113 pf. Kr.]. 59) Podlé domnëni Mannertova bydleli tito bojictí Ambrové na dneání ïece Amber,
vpadajicí do Isary v Bavofích, kterázto pry i jméno své od
56)
*')
5»)
5a)

Píolem. Geogr. 1. Ш. C. 5.
Adelung's Mithridates II. 453.
Polybias I. II. c. 82.
Liv. I. XXXIV. c. 46.
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domyâleti se lze, áe pïipominani jiz od Herodota Ombrikové
V tëchto stranâch byli pïedkové tëchto Ambronûv. 61) Tomuto
domnëni o celtickém pojiti nasvëdcuje i sousedstvi Anartophraktûv, Kothinûv a Bastarnûv, nârodûv, jak dostateënë provesti lze, celtickych. Naposledy i jména nëkterych mëst celticky pûvod a ráz pronááejí; slova zajisté Karrodunum, Rhobodunum, Tarodunum, Eburodunum, Lugidunum, Meliodunum,
Kasurgis, Korridorgis, Budorgis ëili Budorigum atd., jsou celtická. 62) Od které doby tito Ombrové vytcená nahoïe mista
zaujímali, nelze oväem dokonale urciti. Mannert se domyslf,
ze teprva po potlaëeni Bojûv ve krajinách podunajskych a
Öechdch [mezi -12— 9 pf. Kr.] ostatkové tëchto dale za Tatry
a Krkonoëe pïeSIi, a v rovinách Polska se osadili, kteráíto
doba se nám pfiliá pozdni byti zdá. К vire podobnëjsi jest,
ïe onino Celtové, ktefi jiz okolo 388 pf. Kr. z Gallie ту-'
táhli a v hereynskych lesich se umistili, v prodleném ëase
pomala dáladále se posouvajice, v oddilnych tlumách ai. do
této pûvodnl vlasti Vindûv se prodrali. Stalo se to die podobnosti jií ve 3tím stol. pïed Kristovym narozením. Bylyf tedy
národy vindické se dvou stran od nârodûv celtickych stíhány
a dále ku pûlnoci puzeny: od Bdjûv a Skordiskûv z Pannonie a Illyrie mezi 350—336 pf. Kr., a zase od Bojûv, Ombronûv, Kothinûv, Bastarnûv a j. z okolf Visly a Dnëstru
asi 300—200 pf. Kr. 2e ze jména Ambrftv, Ombrûv slovanské obr (velikán, gigas) povstalo, neni-li tfebas jisté,
aspoû velmi podobné jest. Slûvko ambro v celtickém jazyku
pûvodnë vyznamenávalo vojína, pozdëji bud* naduzitim, bud!
pro loupezivost Celtäv, lupiëe, loupeznika. 63) Znlf рак velikánPolákúm olbrzym a obrzym, Laziëanûm hobor, hoborski mnz,
Ôechûm obr, Slovâkûm obrín, obor; z ëehoz" ponëkud vysvitá, íe odvozovánl slûvka toho ode jména* Avar kvapné
60) F. Rid Versuch üb. d. Ambronen. Abh. d. bair. Akad. 1804.
Berod. 1. IV. c. 49 О nich srov. Schlözer Nord. Gesch. 108 Manneri's German. 8. 510.
e2) О mfstnfch jmenech na -diinnm a -orgis, -urgis srov. Humboldt's
Urbew. Hispan. 1821. 4°.
61) Srov. Du Cange Glossar med. lat. s. h. v.
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jest, ackoli pozdëjâi Nestor i Avary prozval Obry, Obrjeny. 64)
Tëm zajisté Slovanûm, ktefiz s Avary nejvíce ciniti mëli,
Rusûm, Bulharûm, Srbûm a Korutanùm (Vindûm), slovce obr
naprosto jest neznámé, bëiné a vsední naproti tomu u nëkdejsich sousedù Ambronûv, t. u Polàkûv, Cechûv a Luzicanûv. Polské olbrzym mobló povstati z pûvodniho ombrzyn
(srov. Greczyn, Kurszyn, Litvin, totvin, Murzyn, Turczyn,
Wggrzyn, Woloszyn, Zmudzin a j.) pfelozenim a zmënënirn
slohûv ; srov. rus. ladon m. dolon, mrus. vjedmjed m. mjedvjed,
Komlyk m. Kalmyk, namisto m. monisto, mrus. a srb. namastyr'
m. monastyr', ces. manzel m. malzen, ratolest m. letorost, pol.
Inflanty m Liflanty atd. °5), a со do zmëny soulilásky n v l
pol. Multany m. val. a srb. Muutany a j. ив) Cechové, nosov^ch zvukû nemilovni, casnë vysuli m cili ;¿ (srov. ambo
— oba a j.). Mozné ze z téhoz slovniho kmeue poslo i got.
abrs (validas). Tolikéz i rece Obre jméno toto nepochybnë
od národu druhdy u pramenû jejich obyvajiciho zûstalo.
Vimef sicc, ze obycejnë národové mistni svá jména od ïek,
na nichä sedi, dostávají: a vsak i opak toho není bezpfikladn,y\ Ode Svevûv Sveena sloula ponë Suevus 67), od Guttonûv cili Gothûv Pregla ponë Guttalus 6S), od Silingñv sluje
podnes Slgza (die kleine Lohe), a známáf jest ve Svedsku
ïeka Göthaälf. I u Slovanûv se vyskytajl jména ïicek jako
Srba, Srbica, Slovecna c. Slovenska, Dregovica a j. 69)
9. Kothini б i 1 i Gothini.
Koiliini cili Gothini, podobnë celtick^, v sousedstvi Ombronûv bydlici národ, uvozují se ze jména nejprvé u Tacita.
M) Nestor izd. Timkovsk. atr. 7. Sof. Vrem. izd. Strojev. I. 6. 7. Pfeneseni starffho jména na novèjâf národy, pïfcinou podobohlasi podlé svédectvf historie, nie neni neobycejného.
C5) Vice prikladûv viz v Dobrovslceho Slovance II. 65.
ee) Forma obrzym été se sice jiz ve Psaft. krol. Mafgorz. Wied. 1834.
4n, ïalm 32, 16., znamenati vsak slusï, jednak 2e polsky prekladatel pri
eve práci ceské vzory pïed oèima. mêl, jednak ïe zakonôeni -ym i v jinych
polskych slovicb (ojczym, pielgrzym) ze stariiiho -in povstalo.
67) Plolem. Geogr. 1 II. с 11.
68) Plolem. 1. Ш. c. 5. Gattalus obeenë potahuji na Preglu: jini vsak
jinak, о ceroï §. 22. 6 3
ы) Jiná sem nálezitá jména viz §. 8. с. 11. pozn. 98.
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Pravíf on: „Neménë mozni jsou dale nazad Marsigni, Gothini, Osi, Burii, okruzujíci s oné strany Markomanny a Kvady.
Národy tyto z mala po rovinách, vetsím dilem po lesích a
híbetech hor se rozsadily. 70) Pfipominá dále, zie Gothiny
Celty, Osy рак Pannony byti rec jejich dojiáfuje. 71) Za
jeho casu obûj národ Sarmatûm a Kvadûm byl poplatny.
Dion Kassius jmenuje onyno Kotiny. 72) Sídla jednëch i
druhych Keichard a Kruse mezi hoïejsi Vislou, Vartou a
Odrou vykazuji. Podlé Diona Kotini jiz okolo 174 po Kr.
bydleli V severovychodníck Uhïich, kdeÈ nedloubo potom pry
docela vymizeli. 73) A v§ak já se dom^slím, áe Kotensii,
kteréz Ptolemaeus v hoïejâi Dacii místí, od Kotinfiv rozdílni nebyli. 74) Néco dále na vychod, v sousedství jejich, bydleli
Sidones , podlé Strabona odvëtvi Bastarnûv 75), nàsledovnë
kmene celtického. Mám za to, ze i Anartophrakti, ode Ptolemaea
vedlé Sidonûv umistëni, byli z rodiny Celtûv, soujmenní a
tím i pokrevni Anartüv, od téhoz zemëpisce v Dacii, v souseds'tvi Bastamftv, vytcenych. Nalezáme tedy zde v pozdëjsi
dobë nëkoliko národkúv celtickych, jiz od Nëmcûv a Sarmatûv potlacenych, a jim v poddanost uvedenych. Co do
Osûv, národku die Tacita z Pannonie 76) poâlého, tito bez
pochyby v oné vichïici a stehováni Slovanûv podunajskycb,
kteréz vpa/ïem Gallûv do Pannonie a Illyrikum se zaëalo
[350—336 pf. Kr.], volnë neb nevolnë sem se dostali a ve
dlé jinych nàrodû vindickych osadili. Jejich pfitomnost zde,
v takovém vzdálí od vlastni Pannonie, novym a ráznym dükazem jest stëhovâni národúv podunajskych na pillnoc za

,0) Tacit German, с. 43.
") Тоши ponèkud, ас jen na око, odporuje, со Tacitas с. 28. о Osech
dokládá.
"J Dio Cassius 1. LXXI. с 12 — Co do j'ména nebude snad od v£c¡
porovnati Kotiny s Cossiny v Gtallii; ve staronëmeckém jazyku zajisté t
zaetupuje misto ss.
,3) Dio Cassius 1. c.
") Ptolem. 1. III. C. 8. KoTijvoioi.
«) Slrabo 1. VII. p. 306.
,e) Urëitéji „z Pannonûv," tedy z Bosny, pravlasti Pannonûv. Srov.
§ 20. é. 2.
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ochranné Tatry, kdez pïed outokem ukrutnych Celtûv bezpeënost najiti, ackoli mylnë, se domnivali.
10. В a s t a г и i a Peucini.
Bastarni a Peucini (Bacnrápvai, BasTs'pvac, Ileuxîvoi, u
Plinia Basternae) oby>ali v podkraji feky Dnëstru a v horâch
sedmihradskycb, kteréá po nich Alpes Bastarnicae slouly. О
torn, celtického-li byli kmene nebo germanského, mezi ucenymi az podnes mnohonásobny spor jest, ponëvadz je staíí
dëjepisci jednak к onomu, jednak к tomuto pïiëitaji. Byli
národ nad miru udatny a bojovny, jiz v dëjinâch 2ho stol.
pï. Kr. prosluly. Nejstarâi zminka o nich v tomto okoli pocházi z onoho ëasu, kdyz posledni macedonsky^ král Perseus
s Èimany válcil [ок. 170 pf. Kr.], jemuí oni т poëtu 10,000
pomáhati chtëli, a váak od nëho pïijati nebyli. Spisovatelé •
о dëji tomto vypravujlci rozliënymi jepodëluji jmény: Diodor
je jmeDuje Galaty 77), Polybius a Livius Bastarny i Gaily75),
Justinus Gaily i Celty ,9), Plutarch Galaty i Bastarny 80),
Dio Cassius Thraky 8I), Appianus Gety 82), oba posledni jistë
omylem a jen jakoby zemëpisnë. Pozdëjëi spisovatelé je
nejvice pïiëitaji к Nëmcûm. V Mithridatesovë vojnë byli
spoleënici krále pontského. S3) Ëimanûm se tehdáz znâmëjëimi stali, kdyz, jeâtë pïed panováním Augusta, blií oust!
Dunaje ostrov, po nich Рейсе ïeëeny (aëkoli ïeëti spisovatelé
со do jména naopak tvrdi), opanovali. Strabo je misti na
pûlnoc mezi Germany a Tyregety, a jednotlivé haluze jejich
vyëituje Atmony ('át¡jlovoi,), Sidony (2i5o'vsç) i Peuciny (Ши
ше!). s4) Atmonûv kromë nëho zádny jiny^ nezná; Sidony

") Diodor. Excerpt. Peiresc. p. 313. ed. Wessel. II. p. 580.
Щ Pohjb. Exc. legat. LXHI. p. 883. Tyi spisovatel Gaily od Galatûv
mylnè rflzní. — Liv. 1. XLIV. c. 26. 29. Galli, 1. XL. o. 5. 50. 57. XL.
e. 10. 23. Bástenlas.
«) Justin. 1. ХХХИ. e. 3.
8°) Plutarch. Vita Paul Aemil. c. 11. etc.
в') Dio Cassius 1. XXXIV. с 73.
,г) Appian. Exc. Peiresc. 562. S. de reb. Mac. XVI. 1. 2.
») Appian. Beil. Mithridat. с. 15. 69.
M) Strabo 1 VH p. 306. '
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blade Ptolemaeus vedlé Burûv jihovychodnë nad prameny
Visly; Peuciny рак spolu s Bastamy pocitá mezi veliké národy V evropejské Sarmatii, obyvajici v horách tatranskych
mezi hoiejsi Tisou a Dnëstrem, kdez je i Peutingerovy desky
umësfuji. Podlé Plinia a Tacita 85) zdá se, íe sidla Bastarnûv dále na pûlnoc a vychod, près feku Daëster, snad az
к Buhu, zasahovala, coz vsak velmi nejisto jest. V Markomanské válce spolu s jinymi národy plenili Dacii. Pozdëji
se velmi zhusta pripominají ve spolecnpsti Gothûv, s nimia
se smíchali a v jejichz poddanosti byli. 86) Cisaï Probus
près sto tisic Baetarnûv do Thracie presidlil, kdez se rolnictvim obirali: odkudá u Prokopia mezi thrackymi mësty cte
se i jméno Basternas. , Podlé toho vlastni sidlo Bastarnûv a
Peucinûv bylo pohorí mezi hoïejài Tisou a Dnëstrem, a Peucini
zdají se byti jen osadníci jejich v horách sedmihradskych,
jmenovitë v okolí dnesní hory Buëes (mons Рейсе u Ptolemaea),
kdez i vèsnice Bucesd, Bucesul, Bucerde atd. zhusta se vyskytaji (srov. nlz §. 22. A. c. 2.). 87) Aspoü o Peucinech
na soujmenném ostrovë, ve vidlech Dunaje, osedtych jisto
jest, ze z tëchto hor vysli. Mam za to, ze i Ptolemaeovi
Anarti a Teurisci byli Celtové, oddil Bastarnûv a Peucinûv.
Anarty pripominá v téze stranë i Caesar. 8S) Teuriskûv рак
jméno jistotnë ode jména bojsk^ch Tauriskûv neni rozdilné,
budto ze cástka tëchto do Dacie se pïenesla, budto ze jméno
obou za stejn^mi pfiëinami z celtického taur (mons) povstalo,
a horáky vyznamenává. Tim zpûsobem Celtové, vypudiváe
Agathyrsy, kteréz pozdëji daleko na severu nalezáme (§. 20.
с. 6.), ve zlatorodnou Dacii se uvázali, pokud jich v ni nejdfive Getové, potom Ëimané, naposledy Nëmci neskliëili a
pomalu nevyhubili. Ostatky jejich, jak se zdá, byli ovëàci ,
odkudz u Slovanû v tatranskych horách valach, vlach, az
podnes ovëàka vyznamenává (srov.- c. 2). Ve které dobë
S5) Plin. Hist. nat. 1. IV. с 12. §. 81. Tacit. German, с. 46.
8в) Trebell. Pollio Vit. Claud, с. 6. Zosim. ]. I. с. 42. etc.
e') Jméno Bnkoviny mà-li se jménem Buces a Peucini jaké spojeni,
velmi jest pochybno.
№) Caesar В. 6. 1. IV. с. 25. Ad fines Dacorum et Anarlium.
Safaïfk, SIov. Staroiitnosti. I.
28
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a odknd Bastarni i ostatni Celtové do tëchto vindicliych a
getickycb, y seru dàvnovëkosti od Agathyrsûv obydlenych
krajûv priputovali, nelze ovsem urcitë udati; a vsak domysleti
se lze, ze se to stalo pfi nejmenêim na konci 3ho stol. pf. Кг.
a ze to jejich stëhovâni slo od lesûv hercynskych, severni
stranou Tater. Od nich zajisté azk Bojûm v Cechách nalezáme nëkolikero celtickych nàrodûv, jakoby ohniva nepîetrzeného fetëzu, t. Ombrony, Kothiny, Sidony, Anartophrakty,
Atmony a j., z nichzto Sidony a Atmony Strabo vyslovnë
odnoze Bastarnûv byti pravi. 2e my Bastarny od Germanûv
odluëujeme a к Celtûm pfiëftâme, toho máme mnohé a
dùlezité pïièmy. Svëdectvi staráich spisovatelûv, Livia, Diodora, Justina, Polybia, Plutarcha a j. вя), cokoli Nëmci v odpor tomu namítají, nám zde vice plati, nezli novëjsich, Strabona a j. V lnim a 2hém stol. po Kr. Celtové jiz témër
váudy mizeti pocali. Germanové zastoupili jejich mista jak
v tëkàni po Evropë a drancováni cizich národúv, tak i v boji
proti Rimanum. Vsudy slidëno a nalezáno Némcûv; Celtûv,
jakozto slabych a neàkodnych, vice nevsimáno. Tacitov^m
svëdectvim 90J nëmeëti hloubalci darmo se zastiraji : on zajisté
se váhá a rozpaci, má-li Peuciny к Nëmcûm cili radëji к Sarmatûm pïicfsti, a tim samym dosti zjevnë vyznává, ze zádné
dûkladné známosti o této vëci nemël; ackoli se mu Peucini
Germanûm ponëkud podobati zdáli. Vëdomo, zef on i Venedy za Germany vyhlásil, ale jak nepravdivë, jií jsme dostateënë dokázali. Marnéf jsou i ostatni duvody ode zrostu
a udatenstvi Bastarnûv brané, jezto predce na jevë jest, йе
Gallové byli nëkdy vëtsi mistfi v boji a ukrutenstvi 91), nezli
Germanové, jejich uëenci, a со do zrostu, postavy a pleti od
tëchto témëf nicimz se nelisili. 92) Básnickému nadsazování

8Э) Liv. 1. XL. c. 57: „ Facile Bastarais Scordiscos iter daturos, nec
enim aut lingua aut moribns aequales abhorrere." Totè pfedee svètlé a
rázné !
»°) Tacit. German, с. 46.
el) О ukrutenstvi Galatüv svedcíinápis Protogenesùv. Srov. ml с. 11.
e2> Alexander Velik^ divil se zrostu a smélosti vyslancúv gallick^ch,
a Strabo — IV. p. 280 — pravi : Irans Khenum post Celtiuos G^rmani in-
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Hmsk^ch spisovatelûv o velikosti zrostu star^ch Germanûv
podnes jen Wackerbarthové viru pïidati mohou. Stïizlivy a
nestranny Blumenbach z pozûstalych koster starobylych Némcûv dostatecoë dokázal, ze ani o vlas nebyli vêts!, nezli lidé
okolních nàrodûv, Gallûv, Ëimanûv, Vindûv, a ze tudy vsecko
to, со nám Ëimané o velikanství svych neprátel selhali, za
poetickou anebo radëji politickou svobodu jmíno byti musí.93)
Naposledy celtickébo pojití Bastarnûv, Anartûv a Teuriskûv
dolicují i nëkterà náhodou nám dochovaná, ac nehojná jména
jejich mést, jako Carrodunum, Vibantavarium. Zemizirga atd.
Zmëteni Bastarnûv s Germany u cizích spisovatelûv tím snáze
nastoupiti mohlo, ponëvadz tito jiz ve dfevni dobë s jinymi
národy tuze byli pomicháni, nejdfíve s Agathyrsy, Gety a
Vindy, potom se Sarmaty, naposledy s Gothy. Po vyhynutí
Celtùv na Dunaji a horni Visle, za prícinou nátisku Germa
nûv, po zjevení se Gothûv na cerném mofi a pfivtelent se
к nim Bastarnûv ovèem nenl divu, ze spisovatelé pozdëjsich
stoleti téméf nie vice o gallickém pojití Bastarnûv nevédí, n^-brz je Germany byti pokládají. Novëjëi nëmeëti spisovatelé,
nejsouce spokojeni Odrou a Labem, a usilujíce, s vyloucením
Slovanûv z celé drevní Evropy, jiz i Vislu, Dnëster, Dnëpr a
Tatry za pranëmecké feky a hory vyhlásiti, ovêem i nejmenëiho stínku podobnosti jim slouzicí rádi se chytaji, a nemohouce pfi váí své chtivosti a smëlosti proti dûvodûm pravdy
odolati, Bastarny aspon za Polonëmce (Semigermani) vyhlaêuji : 94) ackoli i mezi nimi se nalezaji stoudnëjsi dëjepisci,
kteri nèmecké pojití Bastarnûv bu(fto v pochybnost berou,
bud'to zrovna zapiraji.95) A vsak hlavoim dûkazem, ze Bastarni byli Gal'.ové, jest v^slovné svëdectvi o pïeb^vàni Ga-

colunt, a Gallis parnm différentes, si feritatia, corpormn magnitudinis et
fulvi corporis excellentiam species, sed et forma et moribus et victu assi
miles sunt Gallornm. Podobnym zpûsobem je srovnává i vys IV. p. 195.
°3) „Ad licentiam si non poeticam, certe politicam referendum" viz
J. F. Blumenbach Nova pentas collectionis craniorum. Gottingae 1828. 4°.
01) Так je np. nazyvá Kruse ua mapë Germania a j.
ee) Luden's Gesch. d. deutsch. Volks Bd. I. S. 9. — Niebuhr drzi Ba
starny za ponëmcïlé Celty. Kleine Schriften Bd. I. S. 352. ff. V pozdëjsf,
gothické dobë ovsem; ale dfive — kdo je medie ponëmcil?
28*
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latûv V podkrají Dnëstru na konci 3ho stol. pf. Kr.; o kterémz zde mistnëji jednati musime.
11. Galatové v podkraji Dnëstru.
Mezi osadami feckymi na brehu cerného moïe, zalozenymi od Miletëanûv a jinych Hellenûv jiz v 7mém stol. pf.
Kr., vynikala lidnatosti, bohatstvim, slávou, mocí a trvalostí
svou nade vsecky ostatní Olbia, mësto od Miletcanûv ок.
655 pf. Kr. nedaleko ousti Buhn vystavené. 96) Osada tato,
navátívená a opsaná od Herodota, jií ve skytlncké dobë obchodem a kupectvim, s okolnimi národy provozovanym, vysoce zkvetla, pod ochranou lakomych Skythûv, jimz zname
nitou roen! daíi platila, dlouho stálého pokoje pozívajíc. Kdyz
ale národ skythicky sestárnul a slábnonti poéal, kdyz rozliëné bojovné národy s protivnych stran, od vychodu Sauromatae, od západu Celtové, od baltického moïe Seirové a j.,
bloubëji do zemí pokojnych Vindûv se vtirati, a panující na
Dnëpru Skythy odtamtud vybíjeti pocali. nastala i pro Olbii
nova, smutná, nebezpecná doba. Z takovéto doby zacboval
se nám pamëtny kámen s ïeckym nápisem asi od r. 218—201
pf. Kr.. poucující nás o tehdejsím velmi truchlivém stavu
obce Olbijské. 97) Podlé tohoto, od obce a rady Olbijské
vytecnému mëëtëninu Protogenesovi, ke zvëënëni památky jeho,
postaveného nápisu Olbia tu dobu byla nesfastná, jsouci ty"í6) Sutiny mësta toho, jmenované Stomogil, spatruji se blízko vsi Iljinskoje«ïecené, hrabéti Bezborodkovi nálezici.
9') ObSirnéjSi zpráva o tomto prepamátném, od Köhlera v Petrohradö
(Zwei Aufschriften der Stadt Olbia. S. Pet. 1822. 8°.), od Köppena ve Vidni
(Olbisches Psephisma zu Ehren des Protogenes, herausg. v. Koppen, Wien
1823. 8°.), nejnovèji рак od Boeckha v Berlinë (Corpus inscr. graee. Vol.
II. fasc. 1. p. 117—125. Nr. 2058) vydaném nápise été se v Niebuhr's Kl.
histor. Schriften Bd. I. S. 352—398 Ueber d. Skythen, Geten u. Sarmaten.
О vëku, z kterého pamëtné toto znam< ni pocházl, nestejná jsou muzuv ucenych zdání: Köhler do casùv eis. Augusta, Rochette do casùv Mithridatovych válek s Kimany [90—64 p?. Kr.], Maltebrun do 240—200 pï. Kr.,
Niebuhr do casùv druhé punické války (218—201 pï. Kr.) anebo песо starSich, Boeckh do 2ho nebo lho stol. pr. Kr. je klade. Boeckh p. 122—123.
Bud jak bucT, tak mohutné a valné brojeni Celtûv na Buhu a Dnépru, о
jakémz nápis tentó svédci podlé hodnovérné historie do casùv fimskych
cisaiùv blfzkych poloziti nelze.
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rana a znuzena krutou vojnou s Galaty, a obávajeci se nového outoku tychze Galatûv a spolëenych s nimi Scirûv s jedné
strany, s jiné рак strany nátiskn Thisamatûv, Skythûv a Saudaratüv (§. 13. c. 5 ). Zdef hle máme vyslovné a pfedúleíité
svédectvi к dolíceni toho. ze na konci 3ho stol. pf. Kr. Galatové ëili Celti (Gallové) v sousedstvi Olbie, nepochybnè
V podkrajl Dnëstru (die Niebuhrova domyslu ve dnesní Ukrajinë, coz vsak iádného základu nema, 9S) obyvali. odtud
s okolnimi národy válcice. Thisamatae, Skythové a Saudaratae chtëli se pevného mësta Olbie jen proto zmocniti, aby se
v nëm proti Galatûm. ubránili ; odkudz patrné jest, jak mocní
a hrozni toho éasu tito • Galatové by.ti musili. Nápis ten nám
pospolu i к vysvëtlent jména Celtoskythûv slouzí, nalezajicího
se u starych "y, a Jinak temného. Bytovalif tedy Celtové
skutecnë ve staré Skythii v siráim smyslu ; a neníf pochyby,
áe Bastaraové a Peucinové byli rodina tëchto Galatûv, o nichz
Protogenüv cestüy nápis zmtaku cini. Srovnávají se casové,
mista a svédectvi rúznopramenná, jistá, nepodezíelá. 10°)
12. Z á v ê г e к.
Ze vseho toho, со jsme zde v krátkosti, pokudz ku píedsevzetí nasemu potfebné a posluzitedlné byti se vidélo, o národech kmene celtického pfednesli, soudny ctenáf snadné
dostatecného pïesvëdceni nabude. ie historie starobylych Slovanûv s dëjinami dfevnich Celtûv v nejednom ohleda v ouz-

ot) Z kraje na západu Buhu leííciho povozuje Galaty, na Olbii outok
ëinicf, i Boeckh lnscr. graec. П. 1, 85.
00) Straho 1. I. p. 33. Na Peutingerovyeh deskách (segm. 8 ) vedlé
reky Tanais napsàno stojf Galatia („Tauasis Galatie"), coz téz nèkdejâfnra
bytováni Celtù v tèch etranách nasvëdénje. Snad i zatmëlà Pliniova slova :
Promontorium Celticae Lytarmis, fluvins Carambucis (viz с. 3. pozn. 21.)
sem potahovàna byti roohou.
,0°) Niebuhr v dotcenëm epise se domyäH, ie Galati byli snad Kymbrovë, о nichi Posidonius die Strabona, ze nëkdy ai na Pontu brojili,
ovâem mylnê, se dohadoval. Domnënku tnto, jakoZto a historii ve zjevném odporu jsoucf, dûvodné vyvrátil Boeckh (str. 85—86), pïijimaje za
pravé, ïe dotëeni Galatové byli vëtev Skordiskûv a Tanriskû, v 4tém stol.
pï. Kr. v Podunaji osedtycb. Ostatnëi Niebuhr se s tim snàsi, ie Bastarni
pïiâli zajedno s tëmito Galaty do hor sedmihradskych.
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kém jest spojení. Af nie na ten caá nedime o adriatickych
Venetech, národn die vsi podobnosti kmene vindického 6ili
slovanského, osazeném u prostfed Celtûv, a tudy do vira
jejich dëjin takofka zatoceném ; hlavní nase zásada, podlé
nahoíe uveden^ch svëdectvi, nade vsecku pocbybnost vyvysena jest, t. ze národy celtické, pode jménem Bojûv, Tauriskûv, Skordiskûv, Kotinûv, Bastarnûv, Peucinûv, Galatûv
atd., ve svém stëhovâni jiz ve dïevni dobë daleko na pûlnoc
a vychod, do vlasti pûvodnë vindickych, se vsuly, a zde
s národy slovanskymi dlouhé a kruté války vedse, je sobë
na dile podmanili, ña dile dale na pûlnoc ustoupiti donutili.
Vidëli jsme, ze nejstarsi vsenárodní naáe podáni o vytlaceni
Praslovanûv z pannonského Podunaji od Vlachûv, zachované
u Nestora a Kadlubka, nejen s yyslovnymi svëdectvimi jinostrannych dëjepiscûv, ale i se váemi jinymi historickymi okolnostmi a s celou spojitosti tehdejsich dëjûv vybornë se srovnává , a tudyz neni vymyslek pozdëjsich vëkûv , alebrz
na samém skutku osnovaná pravda. (§. 11. c. 3—10.) О
Ombronech , Kotinech, Sidonech, Anartophraktech a Atmonech na jevë jest, ze bydleli ve krajich anebo docela pûAodnë slovanskych anebo aspon neprostïednë s tëmito mezujicích , a tudy ze nemohli byti bez vzájemného obehodu se Slovany a vplyvu na jejich pïibëhy a osady. Aniz
рак nesmirnému tomuto vzdálení Celtûv ode své kolébky,
ode bïehu Ligery, Rhodanu a snëzek helvetsk^ch az za
Tatry a ku pramenûm Prutn, Dnëstru a Buhu diviti se, a je
snad za pûvodni obyvatele tëcbto krajûv drieti budeme, povázíme-li, jak vyslovná a nepodezfelá máme svëdectvi o tazení valnych nàrodûv celtickych od západu na vychod a se
ver, a obrátíme-li zfení ku podobnému tazení nàrodûv germanskych, uralskych a mongolskych v dobë pozdëjài. Obyëejnë, kdyz se chtíc tazení do ciziny nëkterého velikého
kmene zmoeni, trvá potom ten proud za nëkoliko stoleti,
anii drive pfestane, lee mu bud'to protiyny nával mocnëjsiho
kmene dalâi eestu zamezi, bud dokonalym vyrojenim sila
samého národu, jako povoden po pïivalu, náhle oehabne.
Так se íítily národy celtické, mající na zapad nezmërenym
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oceanem cestu zavalenou, v bëhu patera století na vychod,
prodraváe se pomalu od hör pyrenejskych az ke Dnëpru a
do Galatie ; tak pozdëji pluky germanské, vystoupivse z pülnocnich Nëmec a Skandinavie, po tri stoleti témëf jednou
cestou pies celou Evropu, az do Afriky se hrnuly ; tak naposledy nesectené tlumy uralskych a mongolskych cizojazycnikûv témëf za celych sest století z Pourali a ze vnitfni Asie,
со z nëjakého pékelného jicnu, près Volhu do ubohé Evropy
se chrlily a ji mnohonâsobnë drancovali. Pokojné vystoupeni
nàrodûv slovanskych ze dïevnick svych sidel mezi 4tym a
7mym stol. a osazeni neprostïednë píilezejícich, nazvice pustych krajin tak jest od tohoto dirëho tékání a zbijení rozdilné, jakoz sama povaha lidi kmene tohoto od povahy dotëenych tfi kmenûv patrnë a pïijemnë se lisí. Sledy obcování Slovanûv s Celty, nëkdy ovsem patrnëjsi, jestë az podnes nejsou zmazány. Nejen mnohá slova v jazyku slovanském, jako obr, balvan c. bolvan (celt, peulvan), terë (skot.
targ, walis. tarian, bret. tyren, srlat. targa), skála, bànë, pavéza (kymr. c. walis. pafais, gall, pavois, srlat. pavasia, nïec.
juaßs~£ia), chotár, br'zda (froenum), tyn (celt, dunnm, stnëm.
tun, agi. town) a j. 1U1) z celtického jazyka vzata jsou ; ale i
nëkteré obyceje a obrady slovanské, tolikéz i jména bësûv
ráz celtického pûvodu na sobë pronáieji, jakí о torn obsirnëji dole jednati budeme. Ostatnë nechaf vsecko to, cokoli
od nás ve pïitomném spise podlé moznosti, ac velmi neouplnë a nedostatecnë, o vzájemn^ch svazcich dïevnich Celtûv
a Slovanûv cili o vplyvu celticiny na slovancinu podotknuto,
zdaïilejsi pilnost budoucich skoumatelûv doplui a vydokonali. 101)

101 ) I jméno Goratan cili Chorutan, t. Korutany, Korutansko, pozûstalo
po Celtech. Srov. nii §. 36. 6. 1.
,02) Jii nahore jsme pïipomenuli, ie staroïitnosti celtické, zvlásté jazykozpyt, nynrjäiho casu od kritiky opultény a zanedbàny jsou, obnovitele
svého ocekavajice.
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§. 18. Národy kmene némeckého.
1. Nejstarâi sidla Nëmcûv.
Stará historie národúv kmene nëmeckého ode ffl století
neunavenou pilnosti domácich spisoyatelûv tak jest bohatë
vzdëlâna, ze nám zde o to jediné peëovati potrebí, abychora
hlavni resultáty cizich badáni со nejkratéeji a nejvérnéji vylozili. Sousedéni Nëmcûv nejprvé s Gaily, potom s Ëimany,
vcasné jejich vystoupeni na poli dëjin, zvlááté рак dlouhotrvanlivé krvavé války s Ëimany, a nèkteré jiné okolnosti
byly na pricinë, 2e o staroiitnostech nëmeckych mnohem vice
vërnych a podrobnych zpráv u dïevnich Ëekûv a Ëimanûv
se zachovalo, nezli o kterémkoli jiném národu severozápadní
Evropy. Jiz za casûv Caesara, Plinia a Taciia ') nëmecké
národy pokládaly sebe v tehdejsí vlasti své za prvobytele cili
autochthony, a blas národu, zvlàâtë na staré povësti pïebohatého, coz о Nëmcich toho éasu plati, v tomto ohledu jestif
vÈdycky evëdek nejpravdomluvnëjëi. Podlé toho vsickni témëf novëjsi skoumatelé nëmeckych starofcitnosti lepSiho zrna,
jichzto zdravému soudu, podlé vyjeven^ch plodûv jeho, slusnë
dovëïiti se mûzeme, tu cástku Nëmec mezi Odrou, horejâim
Dunajem a Kénem leáici, dále poloostrov dansky i skandinavsky, uznali za pravlast (t. nejstarâi historicky známou vlast)
Nëmcûv, v níá oni od nepamëti bydleli, a z nisi v potomni
dobë bojovné jejich pluky, со z nëjakého vcelince, na vsecky
svëta strany se vyrojovaly. Slova dûmyslného skoumatelé
starozitnosti nëmeckych, Jindficha Schulze, v tomto ohledu pronesená, jsou obzvlàâtë dülezitá, nebo na nepohnutém zàkladë
pravdy osnovaná. „Nëmci, tenf jest résultât jeho badáni,
nepïitâhli od v^chodu, n^brz jiz ve prvotni dobë a od ne
pamëti obyvali v nynëjsim Nëmecku, v cástce horejáí Italie
a Belgie, a ve Skandinavsku. Jiz Hannibal nalezl v penninskych Alpách Semigermany 2) a Pytheas Nëmce ve Skau
') Viz obzvlàâtë Tacit, German, с. 1. sq.
a) Li«. 1. XXI. c. 38.
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dinavii. Tazeni Gothûv a Cimbrft vyznacuji nám cestu, kterouí dfevní nëmectt národové nikoli od vychodu na západ,
ale od západu na v^chod, za Tatry a ku Pontu se stëhovali.
Tolikéz i Slované nepfibyli od vychodu na západ, nybrá od
nejdïevnëjsi doby ve krajinách vychodni Germanie a na dolejsim Dunaji sedëli: ale bojovné národy nëmecké vychodni
Germanii v dlouhotrvanliv^ch krvavych válkách v nevystihlé
dobë na Slovanech vydobyli, a mezi témito, со lenní pánové,
asi jako Frankové mezi Gally, anebo Langobardové mezi
Italy, se osadili, tak ze stfedovëkové dëjiny vychodnich Némec
jsou vlastnë jen opakováni prvovëk^ch." 3) Jak zde dûmyslny^
Schulze, tak o této vëci smyâleji témër vsickni celnëjsi spisovatelé nëmeëti v této tfidë vëd, np. Wersebe, Biester, Luden,.
Reichard, Kufahl, Barth, Pfister, Phillips a j., na jejichzto
resultáty sluinë bezpeciti se mûzeme, ackoli dobre víme, ze i
takovjfah se nenedostává, ktefizto, nevázice sobë svëttych a rázn^ch v^povëdi tolikerych nepodezïetych svëdkûv dàvnovëkosti
о prvotnich sidlech Nëmcûv mezi Odrou, Dunajem, Rénem,
v Danii a Skandinavsku, a zosklivivse sobë cisté historické
prameny, s novymi domnënkami o pojiti Nëmcûv hned ze slovanskych Budinùv na Pripeti, hned z medskych Alanûv na Kaukasu
a Donu, hned z persk^ch Dadikûv, hned z taurickych Cimmerianûv, hned zase z Thrakûv, Celtûv a jinych starych národüv,
domnënkami butfto z pouhého domyslu, bucTto z nerûdnych
skandinavsk^ch povídek vázen^mi, pofád na jevo vyjiidëji. 4)
Cemuz vsak hrubë diviti se nemusíme, pamatujíee, ze rozum
, 3) H. Schuhe, Urgesch. d. deutsch. Volkes. Hamm 1826. 8°. Spisovatel,
soudir tak zdravè о starobylosti Nëmcûv i Slovanû v Evropé, vykráci
z mezi historické pravdy, pokladaje západni Evropu za kolébku cclého plemene indoevropejského. Váeho s miru ! —
4) Mannert Germ. S. 17—26, a po nëm Brehmer Entd. I. 482. si.,
Ku/ahl Gesch. Deutsch. I. 4—5, Hailing de Budinis Berl. 1834 8" , vyhlásili Budiny za Nëmce; Ritter Erdk. II. 845, Geijer Gesch. Sehwed. I. 28.
a j. zavadili o Alany, a Rauschnick HB. d. Mythol. 370. 441—447 jii za
jisto polozil!, ze Gothové teprvé asi 100 lety pï. Kr. z Alanie do Némec
pfisli (nbohy Pytheas tedy selhal, kdyz vypravoval, 2e 320 pï. Kr. Nëmce,
jmenovitë Gothy ve Skandinavii a na vychodnim pomoïi potkal!); Hammer
a jeho postnpnicb mermomoci perské Dadiky poteutoniti usiluji; jinf jeStà
poïàd s Cimmeriany, Thraky, Celty atd. se hrdlujf. Nejdàl na odcesti
tomto postoupil Hailing ve svëm spisu: Geschichte der Skythen oder der
Deutschen Berl. 1834. 8°.
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lidsky, brou8í-li se píílis, velmi suadno se pfebruSuje, a ze nejvyssi dûmyslnost a ucenost od nejvëtëiho diváctví a bláznovství
az nadto uzouckou liuii oddëlena jestif, píes niz, kdo na pozoru
se nemá, velmi snadno se vysinuje, jakz toho pfemnohé svëtlé
pfiklady V tëchto novëjsich casích zvlásté na Nëmcich spatfujeme. My zde, majíce soustavu starozitnosti jak slovanskych tak i nëmeckych neomylnymi základy historickych
svëdectvi pojistënou, bezpecnë mûzeme tëchto takovych bájek
a snû о pravlasti Nëmcûv na Visle a za Tatrami pominouti
a jich sobë dále nie nevsimati.
2. Nejstarsl dëje Nëmcûv a vétve j e j ich.
Nejstarsi zprávy o národu nëmeckém zamykaji se v kusich zldmcich, dochovanych ze spisûv Pythea a jinych Ëekûv
u pozdëjsich vypisovacûv, zvlásté u Strabona a Plinia. Plavec
Pytheas, vyslany" od reckych osadnikûv z Massilie, pïicinou
ohledání plavby po západním oceanu [320 pi. Kr.], nalezl
Teutony a Guttony osedlé na obojim brezisti vychodniho more,
cili ve Skandinavii a na priniofi Visly. 5) Ëimsky konsul
Marcellus [220 pr. Kr.] svitëzil nad Gally, Iusubry a Ger
many. 6) Spolceni Cimbrové 7) a Teutonové, pfitáhse od pûl.
noci, zahrozili zhoubou Italii, premohli Ëimany u îioreje [113
pï. Kr.], a pustivèe se na zapad drancovali Gallii a Hispanii,
рак se vrátili na pomezi Italie, kdez je naposledy Marius
[102 pf. Kr.] na hlavu porazil. Svevové v Gallii [72 sld. pf.
Kr.] pod vûdcem Ariovistem [umf. 55], spojeni jsouce s jinymi Nëmci od Basilee az do Kolonie, vedli krvavé války
s Juliem Caesarem. Po opanováni krajin Norikum, Vinde5) Plin. 1. XXXVII. c. 2. §. 35. Polahmo na Pythea srov. §. 8. é. 1.
pozn. 5., téi nize v tomto §. pozn. 16.
e) Neostojí-li tîebas tato a tèm podobná avédfictvf 6tar>'ch (Fasti Capitolini ad a. 531, Liv. ). XXI. c. 38. a j.), s Imtorickuu pravdou, vzdy
aspoü toho cîolicuji, ze Nèmci povèechnè pokládáni byli za prastaré obyvatele tèch krajin, v nichz se pozdèji nalezalí. O kapitolském nkpise „De
Galleis Insubribns et Germaneis" viz Zander v Üeebode Arch. f. Philol.
1825. Hft J. Wilhelm's Germanien S. 15.
") Cimbrûv jméno jií za casúv Alexandra Vel. Ëekûm známé bylo: zpráva
о nich nepochvbnô od Massilcanûv к têmto se dostala. Strabo 1. VII. p.
293. Ukert II. 2 26. 35.
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lieie a Rhaetie od Ëimanûv [32—13 pi. Kr.] a po vpáda Drusové do zemí mezi dolejsim Rénem а Vezerou &í ke vnitíním
horám Germanie [13 — lOpf. Kr.] pocátek vzaly spolky rozlicnyeh nëmeckych národúv proti Ëimanûm a poslé odtud dloubotrvanlivé ukrutné války, od l. 6 pf. ai do 1. 180 po Kr. s promënnym stëstim a s nëkolikerymi pfimëïimi yedené, jejichz
mistnëjsi vypravováni sent nepfináleií. 8) V cas tëchto hroznych válek a národnich rozniisek seznámili se Ëiraané ouplnëji s polozenim nejen nëmeckych, ale i jinych pûlnoënich,
jmenovitë slovanskych a cudskych nàrodûv, jakoz spisové
Plinia, Tacita a Ptolemaea zjevné о torn svëdectvi vydávají.
Dotcení tito tri spisovatelé, af o jinych staràich i pozdéjsích
nie nedíme, vyeitaji takové mnozstvi nëmeckych národúv a
národkúv, ze neni divu, jest Ii vyáetrování jak sídel jednoho
kazdého z nich, tak i pííbuznosti kmenové, az posavad nejdûmyslnëjôi skoumatele národnich starozitnosti mezi Némci
zaneprazñuje, aniz jestë к zádanému skonceni pfivedeno jest.
Podlé Plinia a Tacita 9) dëlili se tehdejsí Nëmci na tri hlavní
haluze: a) Svevy, jez Plinius na dvë vëtve poddëluje, Vindily cili Vandaly a Hermiony; b) Ingaevony; a c) Istaevony.
Ku prvnímu cili vindilskému oddélení Svevüv pfinálezeli Gothové s Gepidy, Greuthungy, Therwingy, Taifaly, Wiktofaly,
Burgundové, Rugiové s Turcilingy, Sciry s Hirry, Heruly a
Rutikly, Sideni, Varini, Anglové a Langobardové ; ke druhému cili hermionskému Chattové, Chasuari, Cheruskové, Fosi,

8) Lepii spisové o starych N'émcích jsou: J. J. Mascou Gesch. der
Teutschen. Leipz. 1726—37 4o 2 d. - C. U. Grupen Orig. German. Lem
go 1764. 4o. 3. voll. — J. С. Adelungs Aelt. Gesch. d. Deutsch. Lpz 1806.
8°. — Ch. С. Barth Urgesch. Teutschl. Bair. 1817. 8°. 2. d. — Montierte
Germania 2. Ausg. 1820. 8°. Teh. Gesch. d. alt. Deutsch. Tiib 1829. 8U.
. 2. d. — A. B. Wilhelms Germanien 1823. 8°. — C. G. Reichard Ger
man. Nurnb. 1824. 8". — H. Schulze Urgesch- des deutsch. Volkes. Hamm.
1826. 8°. — L. Ledebur das Land und Volk der Brukterer. Berlin 1827.
— H. Luden Gesch. d. teutsch Volkes. Gotha 1825. 8". (posud 10 d.| —
L. Kufahl Gesch. Di'Utschl. lr Ы Berl. 1831. 8°. — G. Phillips Deutsch.
Gesch. Berl. 1832. 8°. (posud 2d) — Ouplnejsí vycitánf pramenüv a pomocnych spisúv sem nálezitych viz v F. 0. Dahlmann Quellenkunde der
deutsch Gesch. Gött. 1830., a v G. A Stemel Grundr. u. Liter, zur deutsch.
Staats- und Rechtsgesch. Bresl. 1832. 8".
") Plin. Hist. nat. IV. c. 14. §. 99.-100. Tacit. Germ. c. 2.
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Hermrraduri, Nari&kové, Markomani, Kvadové, Marsignové,
Semnoni a nârody lygické Burii, Arii, Naharvali, Elysii, Diduni, Manimi, Helvekoni; к Ingaevonûm se pocitali Frisové,
Chaukové, Angrivari, Sasici, Cimbrové a Teutoni ; naposledy
рак к Istaevonûm Batavi a Kanninefati, Gugerni, Vangionové,
a Nemeti, Brukteri, Marsi, Tubanti, Dulgibini, Ansivari, Chamavi, Usipeti, Tenkteri, Sigambri a Mattiaci. Zevrubnëjâi rozebráni a vysvëtlcni tohoto roztrídéní kmene teutonského ve
spisich ucenych Nëmcûv pohlédávati se musí. 10) К zamëfenému cili naëemu pfmálezí vysetreni prvotnich sídel a dfevnich dëjin jediné tëch nëmeckych nàrodûv, kteriz bud', jako
Gothové, Vindilové cili Vandalové a lygické ratolesti, jiz ve
prastaré dobë ve slovanskou vlast se uvázali, domáci lid z ni
jednak vypudivSe, jednak sobë podmanivse, bud'to, jako Langobardové, Herulové, Kvadové a j., ve dievni dobë se Slovany,
V míru i nemlru, vice nezli jini jejich bratïi ciniti mëli.
3. Obyvatelé zemë mezi Odrou a Vislou.
Mezi Odrou a Vislou bylo od pocátku historické doby
rozhrani svëta nëmeckého a slovanského, na kterémz národové obojiho kmene eidly i obchodem vzajemnë se podëlovali.
Jiz celnëjài zpytatelé starozitnosti mezi Nëmci, jako Schlözer,
Spittler, Anton, Sell, Biester, Wersebe, Schulze, Ledebur a
nëkteïi jini, vázivse sobë vice pravdy, nezli marné národní
chlouby na mamu a klamu zalozené, podstatnymi dûvody
toho provedli, êe ve dïevni dobë sidla Slovanûv mnohem dále
na zapad píes Vislu ай ku poïici Odry a na díle az za ni
se vztahovala, nezli je Mela, Tacitus a Ptolemaeus, matouce=
se jménem Sarmatûv, vymëfovati se zdají, a ze jakoz Go-

,0/ Gaupp ve spise Das alte Gesetz der Thüringer. Bresl. 1834. 8°.,
prijimaje Tacitúv rozdil mezi Svevy a Nesvevy (Germ. c. 28—37, 38—46>
za hlavni a podstatny, väecky starontn.eckö národy bud'to kjednèm anebo
ke druhym píiéítá, a sice ke Svevùm Gothy, Burgundy, Gepidy, Vandaly,
Langobardy, Alemanny, Hermundury, Markomanny, Angly, Variny ; к Nesvevúra Franky, Cherusky, Frisy, ingaeronské Sasy, Cimbry atd. (str.
28—64.)
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thové na primofi baltickém , tak i Vindilové a lygické
národy mezi Odrou a Vislou byli jen pozdëjsl nëmeëti
osadaici vepravlasti Venedûv ëili Slovanûv. Snáéíme se docela s vyrokem tëchto skoumatelûv, jakozto osnovaném na
pravdë, na neomylném základé mnohych a ráznych bistorickych svëdectvi. ") Co do Gotbûv na jevë jest, ze pûvodistë jejich nikoli za Vislou, ani u Alanûv na Ccrnomofi,
jakz nëkterym hloubálküm se snivá, nybrz bud! v poledni
Skandinavii anebo v severní Germanii na západu Odry hledáno byti musí. Gothové sami, jakoi Langobardové, podlé
nejstarsiho svého národniho podáni, zachovaného u Jornandesa a Pavla Diakona, povazovali Skandinavii jako svou kolébku, a blas celého národu jest v takové pïipadnosti vzdy
hlas nejjistëjsi pravdy, aniz tomu na zàvadë jest, ze Jornandes a Pavel Diakon, podáni tomu nâlezitë nevyrozumëvse,
cistotu jeho nezazitou svou uceností, primichánim nosliodného
letopoëtu a jin^ch okolnosti, naprznili. NejsoudnëjSi zpytatelé skandinavskych dëjin pokládají Gothy byti prvotni a
mnohem starsí národ v poledni cástce Skandinavie nezli Sveony, pûvodnë ve prostredni a západní ëàstce poloostrova tobo
osedlé. Jiz Edda jméno Götaland praví byti starsim na se
vera, neili jména Danaland a Svealand. Od nejdïevnëjêich
letopiscûv Skandinavie pfednost Gothûv со do casu v poledni
Skandinavii pred Sveony vseobecnë za pravou uznána a со
vëc nade vsecku pochybnost vyvysená povazována jest. 12)
Naproti tomu z hodnovérn^ch svëdectvi jisto jest, àe mno") Muozi nëmectf spisovatelé, jmenovitë Thnnœann, Barth, Menzel,
Luden, Pfister, Voigt, Hering (ve spisu Ueb. d. Kenntnisse d. Alten von
d. Lande u. d. Völkern anf d. Südseite d. Ostsee. Stettin 1833.) proti tomuto vysledku urputny polozili a kladou pofád odpor, na Tacitovö rozäiïent Germanie az po Vislu, anobrz po brenn baltickém az za Vislu, nenstupnê lpice. Nase domnénl n prostïed mezi obèma stranama stoji : ponStime Pragermanüm velikou Germanii na západu dolnf Odry, nevydävajice
Svevy в Wersebem za odrodilé Slovany : osobujeme vsak Praslovanûm zemë
lygické na vychodu Odry, pokládajice se éulcem Gothy a ostatní Svevy jen
za pobudy v nich.
") Chronica Erici Olai Decani Upsalensis. Srov. Geijer Gesch. Schwe
dens I. 29—32. Mnozi za to maji, 2e zàliv a ostrev Kodansky (sinus
Codanus, insula Codanonia) u Mely, Plinia a Ptolemaea po Gothech tam
obyvavSlch toto své jméno dostali. SchlSzer Nord. Gesch. str. 56. 66. Man
nen Germ. 308. 311—312 Buhle Lit. der ruse. Gesch str. 187.
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hem drive pïed Gothy na baltickém pfimorí Venedové obyvali, V drzeni jsouce bïehûv jantarovych, jakz jsme nahoïe
(§. 8.) mistnëji dokázali. Bylif tedy Gothové za Vislou ve
krajinë vindické jen osadnici a podruzi, procez také cizí tuto
vlast a zemi tak snadnë opustili, nemohouce do ni stálych
koïenûv národniho zivota hloubëji vpustiti. Váecky historické náznaky a slepëje к tomu vedou, ze jiz v nevystihlém
sera starozitnosti národy nëmecké ze Skandinavie 13), z tohoto
drahého svëta, jak ji Plinius a Adam Bremsky '*), cili z této
dilny nàrodûv, kolébky kmenûv, jak ji Jornandes nazyvá lä),
rozmnozivse se pïes mira, a nabyvëe ducha smëlosti a udatenstvi na divotvorném tom moïském zivlu, jimz otoceni byli,
vyrojovaly se na vychod, nemajice prûchodu na západ, a
zde na blizkém bfezisti Venedûv, Litvanûv a Cudûv pod
jmeny Gothûv, Scirûv, Hirräv cili Herulûv, Normanûv, Varjahûv atd. se osazovali. Smële tedy mûzeme tvrditi, ze Go
thové na primorí zavislanském byli jen pristëhovalci ze
Skandinavie, tïebas jiz Pytheas okolo 320 pf. Kr. tam je
nalezl. 16) Tolikéz к viïe jest podobné, ze i nëmecti Vindilové, Vandilové ëili Vandalové, nebo tak rozdilnë jméno jejich v nejstarsich pramenech se cte, mezi Odrou a Vislou
byli jen podmanitelé tamnëjâich pûvodnich Vinidûv cili Ve
nedûv, poâli z pokoleni Svevû, a pomichavsi se s Vinidy, pro
cez jim od okolnich nàrodûv, Celtûv, Litvanûv, nepochybnë
i samych Nëmcûv .pïezdëno Vindilûv, Vandilûv ëili Vandalûv,
,3) Co Tacitus — German, с. 44 — о Sveonech, jejich lidnatosti, vlàdë,
locTstvu, zbrani, bohatstvi atd. poznaraenal, dosvédcuje jejich starobylosti
V tá krajiné. Viz Geyers Gesch. Schwed. I. 9.
M) „Alter orbis terrarum" Plin. 1. IV. c. 13. §. 96. „Alter mundus"
Adam Brem. с. 60.
") „Officina gentium, vagina nationum" Jornand. Get. c. 4.
,e) A vsak i toho váziti slusi, ze starobylost a rozäifenost Gothüv na
pomoïi nadvislanském za Casu Pytheova véc jest v nejednom ohledu záhadcivá a pochybná. NejstFizIivëjsi skoumatel Ukert o tom pravi v tentó
smysl: „Plinius slova Pytheova podlé svého smyslu kroutil a pïejinacil,
slüvka Germaniae genti sám ze své hlavy pfidal atd Kam Massilcan Guttony sázi, a jak daleko je az na vychod obyvati pravl, naskrze nelze s jistoton urciti." Ukert A. Geogr. IV. 33-34 Anobr/; i jméno reky Guttalus
u Plinia IV. 14 nèktefi vykladaci nikoli na Preglu v Prusich, nybrz na
ï. Gothaelf ve Skandinavii, a sice dosti pffpadné, potahuji. Ledebur Archiv
VII. str. 166—168. — ¿e Gothové tu bytovali, jisto jest ; ve kterych okolich a hranicecb, a kdy sem se vhnízdili, nejisto.
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t. jakoby Povendilcûv, Poslovancilcûv. Jméno zajisté Vindilûv, jakz doleji provedeme, nebylo vlastni a pûvodni, aie
jen vedlejsi názvisko národu toho, slovem — pïezdivka. Domáci a váeobecné jméno jejich bylo Svevi, a podlé rodûv a
mist Burgundi, Bugiové, Silingové atd. Podobnym zpûsobem
i tak recené národy lygické, na dile nëmeckébo, na dile celtického kmene, jen v zemëpisném ohleda slouly Lygiové,
Lugii, Lngiones, protoze krajinu venedskou jmenovanou Luhy
zaujali a v ni se со lenní pánové osadili; pûvodni jejich
jméno bylo tolikéá jednak Svevi, jednak Celti, a podlé ccledí
i obydli Burii, Arii, Naharvali, Elysii, Diduni, Manimi, Helvekoni, Ombrones, Kotini atd. К vire podobné jest, ze Vinidovè v této své pravlasti fecené Luhy ani pod Nëmci ani
pod Celty docela nevymizeli, nybrü setrvavse aá do odtazeni
Vandalüv, Burgundûv , Langobardûv atd., a po upráznéní
hranic do dnesních Luzic se stéhovavse, dfevni jméno otcovské zemé do této nové vlasti prenesli, kdez ono az do dneska
se udráelo. ") Dûvody tohoto píebyváni Slovanûv mezi
Némci a Celty v krajiné Luhy fecené mám zvláste tyto dva.
Pïednë v deskách Peutingerovych, zamykajicich v sobë dûle 2ité zprávy zemëpisné, nebo poslé z ouíadnich zápiskú, cte se
Lugiones Sarmatae 1S), cimí vlastnë Venedy se vyrozumivaji,
nebo v tycbie deskách hned doleji Venadi slovou Sarmatae.
Z éehoz patrné jest, ze skladatelé desk Peutingerovych, pokládajice obyvatele zemé lygické, na odpor tehdejsimu obyëeji, nikoli za Nëmce, nybrz za Sarmaty, jistou o tom zprávu
miti musili, zef oni jsou plemennici nârodûv v Sarmatii obyvajícich, t. Venedûv cili Slovanûv, jez tu dobu povsechnë,
aëkoli nevlastnë, jmenováno Sarmaty. Podruhé zachováni
tolika starych zemëpisnych jmen ve krajinách drive odNëmcûv a po nich od Slovanûv osedlych, jako Slezsko od Silin 17 1 Luïice iest dim. slova Luhy, a toto tak tvorené jako Cechy, Lechy, Mazovy, Kujavy, Rakousy, Uhry, Sisy, Bavory atd. Так i Srbové a
Chorvati jméno své pravlasti za Dunaj prenesse, zde nám je dochovali, an
naproti za Tatrami jiz dávno docela vymizelo! Srov. níz c. 4
,e| V zachovaném exempláfi vinon pfepisovace stojí sice Lupiones
misto Lugiones. A váak váickni vykladaci desk téoh souhlasné uznávajf
a vëe вата nasvëdëuje, ze dluzno cisti Lugiones.
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gûv, Djedosi od Didunûv, Krkonoäe od Korkontûv, Rakousy
od Rakatûv 19) atd., a pfeneseni jména krajiny Luhy na Luzice jasnë vysvëdcuji, ze Slované s této strany Visly na blizce
bydleti a po vystëhovâni se Nëmcûv bez prûtahu, mnohem
dííve nezli obecné se mni, sidla jejich zaujiti museli, sic jinak zdédëni to jmen byloby nepïirozené, nerci-li nemozné.
Dáme-li tomu, jakz to pravda vymáhá, misto u sebe, teprva
,té smësici jmen , Svevûv, Vindilûv a Lygiûv, kterouz u starych
Ëekûv a Ëimanûv znamenáme, dokonále vyrozumíme. Nebof
národy, ktefiz u Piinia slovou Vindili, jmenuji Strabo a Ta
citus Svevy i Lygy, jini, zvlàstë pozdëjsi, zase naopak. Pravy
smysl tohoto zmëteni jestif tento : nëmecké národy, osedlé na
rozhrani Odry a Visly, Kugii, Burgundi, Silingi, Marsigni,
Omani, Diduni, Visburgii, Burgiones, Avarini atd., slovou die
pûvodu svého vlastnë Svevi, pricinou smícháni jejich s Vindy
nevlastnë a jen pïezdënim Vindili, Vandili, Vandali, v zemëpisném рак ohledu, pro uvázání se jich ve siovanské Luhy,
vesmës Lygii, Lugii, Lugiones. 20) Z cehoz jiz patrné jest,
èe mezní cáru mezi sídly národúv nëmeckych a slovanskych
nad Odrou a Vislou jak ve stars! a píedhistorické, tak téz i ,
v rimské dobë zevrub vytknouti vëc jest naprosto nemoáná.
Historie nalezá zde smës lidi kmene trojího, t. nëmeckého,
celtického a slovanského. Mela, Ptolemaeus a jiní zemepisci
pokládají sice Vislu hranici mezi Germanií a Sarmatii, ale
jak neprâvë, dostatecnë vi se. 2I) Tacitus jest opatrnëjâï,
,0) Sem píinálezejí i stará jména rek a m?st, jako Odra, Labe,
Kaliä, a j.
20) Ze takovéto zmëteni ve zpravách ítfmanüv a Ëekuv skutecnë sc
nalezá, o torn, kdo do samych pramenûv nahlédne a rsecko bedlivé srovná,
nemûze se nepîesvëdciti. Plinius — IV. 14 Burgundy, Variny, Kariny,
Guttony jmenuje Vindily. Tacitus — Germ. 2. 43. — o jménu Vandali
jen mimochodem zminku cini, a nejen dotiíené národy ale i Marsigny a
Buriy nazyvá Svevy. U Tacita — German, с. 43. — národy lygické
jsou Arii, Helvekoni, Manimi, Elysii, Naharvali; u Strabona naproti tomu
— 1, VII. с. 1. — ve epolku Lygiûv pïipominaji se Zumi, Butoni, Mugiloni a Sibini! U Ptolemaea — II. 11. — stoji Bnri, ode Tacita mezi Svevy
poctené, v poïadi národúv lugickych: „Lugii Omani, Lugii Diduni, Lugii
Buri" (v nëkterych rkp. mylné Lutii). To i o jinych jmenecb plati.
21) Mela 1. III. c. 3. „Germania ... ab oriente Sarmaticarum confinio
gentium . . . obducta est" a doleji c. 4 na zdarbûh takto : „Sarmatia . . .
ab his quae sequuntur (t. od Némec) Vistula amne discreta." — Ptol. Ge
gr. 1. II с. 11. 1. Ш. с. 5.
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mluvë ïe Germanie od Sarmatie jen vzájemnóu bázni anebo
horami se dëli. 2î) Jako dnes veliké ïeky Rén, Dunaj, Labe,
Visla, Dnëpr, Don, Volha a j , pomichánf se rozliënych kmenûv nepïekàieji, anií dokonalym dëlidlem národüv jsou ; tak
jistotnë ani Odra a Visla za casu Mely a Ptolemaea nebyly
takové mathematické cáry mezi chalupami Slovanüv a Nëmcûv, jichïby se obëstrannë nebylo pïestoupiti smëlo. Spisovatelé toho vëku, nemajice dostatecné, z vlastního názoru nabyté známosti o polozeni krajiny mezi Odron a Vision, a rozsídlení rozlicnych národú v nf, chytali se, v nedostatkii znaënych bor, nejblizsí veliké feky, vseobecnë za hranici Germanie
ji vydávajfce. 23) Ze s této strany Visly nejen Lugiones Sarmatae, národ die vsi podobnosti со do pojiti a jazyka venedsky, ale i celticfí Ombroni a Kotini bydleli, toho oni, о
zevrubnëjsi odrûznëni národüv podlé pribuznosti kmenové
nejsouce hrubë peclivi, nie sobë nevsimali. Podobnëz" nelze
dokonále urciti, ve kterém ëase to rozsífení Nëmcûv mezi
Odrou á Vislou, a vytistëni nebo aspon podmanëni pûvodnich
Venedûv se zbëhlo. A vsak к vire podobné jest, ze pïitaieni
celtickych Bojûv do dnesnich Cech a postoupeni Ombronûv,
Kotinûv, Kognûv, Sidonûv, Anartophraktûv a jinych Celtûv
к Visle, hlavni bylo pïiëinou zmënëni pfedeslého poloíent národû v této stranë Evropy. Nëmci, majice cestu na jih od
Celtûv, na západ od oceanu zavalenou, pfinuceni byli posouvati se pofád dále na vychod do vlasti venedské. Tazení
Bojûv do Cech a za Tarry zacalo se ok. 388 pr. Kr., a Pytheas jiz okolo 320 pf. Kr. nasel nëmecké Guttony nedaleko
oustí Visly. Slusnë tedy zavirati mûzeme, ïe uvázání se Sve-

32) Tacit. German, с. 1. Germania a Sarmatis Dacisque mutno metu
ant montibus separatur. Srov. Mannen Germ. S. 405.
") Mannerl's German. S. 405. „Man lernte, dass deutsche Stämme
sich weit gegen Osten erstreckten, dass sie durch keine natürliche Gränze
von den sogenannten Sarmaten getrennt wurden, sondern sich theils zwi
schen sie hineinzogen, theils näher an der Weichsel hielten, je nachdem
die Lage eines Waldes oder einiger Berge, oder das Verhältniss der beider
seitigen Macht es mit sich brachte. Die Ostgränze von Deutschland Hess
sich also wegen der vielen und fa?t mit jedem Jahre veränderten Beugungen,
nicht bestimmen." Ostatnü i Mannert rozäirenost Nèmcu v té stranë ai
pHliä nadsazuje. Srov. tvi Wilhelm Germanien str. 25.
Safarft, Slov. Starozitnosti. I.
29
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vûv ve slovanské Luhy nastoupilo v bëhu 4ho stol. pf. Kristem.
O národech celtickych jiz nahore vylozeno (§. 17. с. 5. 9.
10.); pozústává, abychom i na nëmecké své tehdejsí sousedy
dozvidavé se ohledli. Mám za to, ze vsecky nëmecké národy
v sousedství Slovanüv byly anebo z haluze Svevû v uzáím
smyslu, jako lygiëti Nëmci, Vindili, Burgundi, Kvadi a j.,
anebo z haluze Gothûv, jako vlastní Gothové, Gepidi, Vithingové a j., anebo z haluze Svedûv, jako Sciri, Hiri a Heruli,
Rugii, Turcilmgové a j. ; aékoli sobé na tom rozvrzení mnoho
nezakládám, a rád duvodnéjslho té vëci vysetfent Nëmcûm
poustím. Zde je vzdy v tomto poíádku nejpfihodnëji pfehlednouti mûzeme.
4. L u g í o v é.
Nejstarsí spisovatel, u nëhoz jmeno Lugiüv se éte, jestif Strabo. Podlé nëho к národúm od Marobuda podmanënym [8 pf. Kr. — 19 po Kr.] prínálezeli mimo Markomany
„i Lugiové, národ veliky, i Zumové, i Butoni, i Mugiloni, i
Sibini, i veliky Svevü národ Semnom."24) Jména Strabonov^ch národkúv lugick^ch ode Tacitovych a Ptolemaeovych
patrnë se liëi a ponëkud na slovancinu ponáseji. Po nëm
Tacitus v popisu Germanie 25) národy lugické, slovutného, jak
sám pravi, jména, osází za hory svevské, pocítaje к nim
Ariy, Helvekony, Manimy, Elysiy (sprâvnëji Elusiy) a Naharvaly. Tyz dëjepisec na jiném misté 26) o vpádu Lugiüv
a jinych národúv do zemë krále Vannia [50 po Kr ] pfipomíná. Ptolemaeus mistí vedlé Burgundûv Lugy Omany i
Lugy Diduny az к hore Asciburgius, a zase vedlé Korkontûv, jejichz jméno se v Krkonoáich udrzelo, Lugy Bury az
к fece Visle.27) Dion bëznë dotyká nátisku Lygiûm ode
**) Strabo I. VII c. 1. V rkp. a vyd. mylne Jovioi misto Aovyioi, jak
vSickni vykladaéi opravují.
25) Tacit. German, о. 43.
щ) Tacit. Annal. 1. XII. с 29. 30.
") PioJem. Geogr. 1. П. с. 11. V nékterych rkp. a vyd. Aovtot, Aovxtoi, Aovtoioi, v jinych Aóyyoi ; ale v rkp, Pika z Mirandoly a Coisliu.
sprâvnè Aovyoï.
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Svevûv èinëného a poselstvi jejich к Éimanûm [ok. 91 poKr.].88) Na Peutingerov^ch deskách slova Lupiones Sarmatae,
misto Lugiones, u prostred mezi Amaxobii Sarmatae a Venadi Sarmatae polozena jsou.26) Podlé Zosima eis. Prohns
1. 277 pïemohl na Rénu „пётеск^ národ Logiony," a krále
jejich Semnona i se synem jeho zajal 3") : z cehoz patrné
jest, ze nëmeëti obyvatelé krajiny Luhy fecené tu dobu jiz"
se byli vystëhovali a na Rénu s Burgundy a Vandily brojili.
О lugickych Burech cili Boranecb z Diona a Zosima jistotnë
vi se, ze jii mnohem drive na poledni stranë Tater se pojevili ; jsouce s tamëjsimi národy, Daky a Jazygy, ve spolku. 31) Okolo 1. 99 cte se, ze spolëeni jsouce s Daky, eis.
Trajana od války proti tëmto odstrasiti hledëli. 32) Pozdëji spolceni jsouce s Jazygy, s eis. Markem Aureliem о mir rokovali
[175]. 33) Naposledy za eis. Galla a Galliena s Gothy, Karpy
a Burgundy z okolí zátiského près Ister do ïimského panstvi vpády cinili [252, 262], az do Asie vtrhnouti usilujice,
pfi kteréz pïileiitosti Zosimus vyslovnë poznamenal, ze s dotéenymi národy nedaleko Istru bydleli. 34) Ve kterém case
z okoli zatatranského docela se vyhostili, nelze zevrub urciti;
Ptolemaeus, snad die starsicb zpráv, je tam jeâtë osazuje,
z Diona naproti Katancié se domyáli 3ä), ze v cas války markomaneké ji2 pîed Tatrami na rece Hernadu sidlili. Ve 3tim
stol. jistotnë jiá nikoli za Tatrami, nybrz v Uhrich, v jiznim
podkíidlí Tater, mezi Jazygy a Daky obyvali Na deskách
Peutingerovych jméno jejich u prostred mezi Kvady a Sarmaty se cte. 36) Domyslim se, ze Buridensii ëili die jinych

2") Dio Cass. 1 XLVn. Lygii a Saevis quibusdam in Mysia bello vexati etc. Co zde Mysia ? Jordan IV. 33 pravi : Lygios in Moesiam migralione ex terris Vistulanis venisse dubitandnm non est.
»») Tab. Peut. eegm. VII. Katancsich Orb. ant. ex T. P. I. 206.
30) Zosimus I. 67. Aoyioiviç.
") Dio Cass. I XLVIII. с 8. Zosim. I. 67.
зг) Dio Cass. I. с ,
«) Dio Cass. 1. LXXI.
=») Zosim. 1. I. c. 27. 31
M) Katancsich Orb. ant. I. 199.
") Tab. Peut. Sect. IV. V. Katamskh Orb. ant. I. 19Э. Na deskách
BUR nectitedlnè ; proéeï jiní, as nepravè, na Ilermundury to obraeejf.
29*
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rukopisû Burredensii (ВэирЛтрлэ'.), kteréz Ptolemaeus v hoïejsi Dacii misti, od Buriûv a Boranûv nébyli rozdilni. 37)
Tim zpûsobem vendické Luhy jiz v bëhu 2ho a 3ho stol. od
nëmeckych podruhûv vyprazüovati se poëaly, a rozâiïovâni
se Slovanûv na zapad volny prûchod otevfin. Sidla národûv ode starych к lugickym pïiëtenych podlé Tacita a Ptolemaea nenesnadnë urëiti se daji mezi horou Asciburgius
zvanou cili Korkonty a Vislou, na pûlnoe az к Burgundûm,
vedlé nicha Ptolemaeus své Aelvaeony cili Tacitovy lngické
Helvekony osázi, t. v boïejsi Luzici, v dolejsim Slezsku, v
Poznañsku a v západnl cásfce polského království. Zemé
tato rovná, na luby bobatá, váim právem mohla slouti Luhy,
ode slovanského luh, lat. lucus, t háj nebo porostlina na
mistë rovném, babnitém. Proti tomu nevadf, ze nëkteri spisovatelé Lygii misto Lugii piäi; mámef zajisté na to mnobo
svëtlych a ráznyeh pïikladûv, ze ííekové a podlé nich i Ëimané misto slovanského и obycejnë v, y, psávali, np. MsyupsTOuç
m. Medjurec, Pagyritae m. Pagurici ëi Pagorici, Skythes,
Skytha m. Cud a j. 3S) Oblíbené u Nëmcûv odvozováni
jména Lugiûv od гес. Xúpj tma, Xuyia-oç kïivy, Хиушт^ bednáf, od nëm. Inger t. speh, od celt. Ingus t. havran 39) atd.,
pred soudem zdravé kritiky nikterakz ostati nemûze. Zemëpisny název Luhy u nejednëch Slovanûv od nepamëti byl
v uiiváni. Na severu Luga, krajinka Novohradská, na soujmenné rece, známafi z letopisûv ruskych 1. 1242 a 1346.40),
U polednich Srbuv krajina Lugomira v polóvici 12ho stol.
se pripominá41), a reka ji zavlaíující aá podnes prastaré to
jméno podrzela. Nynëjsi рак jméno Luzice, jakz jiz nahofe
dotëeno, coz jiného jest, nez zdrobnëlà forma názvu Luhy
з') Piohm. Geogr 1 III. с. 8.
se» Mistnèjsi doklady viz §. 13. с 8.
зо) Barth's Tentsclil. Urgesch. I. 90. 297.
40) Sof. Vremonii. izd. titrojev. I. 258. 328.
41) Cinnam. ed. Venet. 46. Stritter II. 177 Ovsem mylnë Aoyyo^tj.
çov m. Aovçone(jov. V listinë krále srbského êtëpana 1222—1236, podlé
nápisu Zicauskélio, jmenuje se krajma ta „zupa Lugomira." Mir, mira zde
znamená kraj, vlast; srov. ves-mir=svèt, mir (kraj) v Pravdé ruské {Ewers
Das ält. Recht d. Russ. 268.), rus. mir (Bauerngemeine) atd. Podobiië VIkomir, Äitomir, Usomir (ua r. Uäi), puvodné kraje, zupy, potom mèsta.
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ч

{srov. Morava a Moravica), na dü kaz, ze luziëti Srbové z této
krajiny vysedàe, milé jméno dfevní své vlasti do nové pfenesli. Za sluin^mi tedy priéinami domj'áleti se mûzeme, i&
ve praslovanské té obsirné krajinë, Luhy ïeéené, mezi Odrou
a Vislou, i y torn celtickém a nëmeckém nátisku Slované se
ochránili, a ie to vystëhovâni Nëmcûv odtud nebylo tak dobrovolné, jakz nám to dëjepisci ïimsti, nëmeckymi zprávami
zavedeni, na bílo maluji. Jediny Julius Capitolinus, mluvë
o vpádu nëmeckych nàrodûv do Pannonie a Dacie na za«átku markomanské války [mezi 165 — 169] di vyslovnë, ze
vyhnáni byvse od severnich cizojazycnikûv na hranice rimské
nabíhali, zádajíce o nova sídla, s vyhrozováním vojnou,
jestliíe jim odepïina budou. Tito severni cizojazycníci (su
periores barbari, Barbaren nördlicherer Striche, jakz Mannert
uhodnë tlumoci), podlé tehdejáího polození kmenüv na severa
nemohli byti jioi, nez Slované, jenz jiz v polovici 2ho stol.
Gothy a Vandaly z krajin nadvislanskych konecnë píes Tatry
vybànëti poëali. 4Ï)
5. Vandalové 2. Vindilové.
V téi prostranné vlasti lygické osazuji dievni spisovatelé Vindily, Vundily cili Vandaly, národ od nahoïe pfipo42) „Victovalis et Marcomannis cuneta turbantibus, aliis etiam gentibus,
gum pulsae a superioribus Barbarie fuyerant, nisi reciperentur, bellum inferentibue." Jordan. IV. 39. Mannert Germ. .127. Jak to Luden v duchu
nemeckém chytre pïevracuje a za smySlénku vydává, riz v jebo Geech. d.
deutsch. Volkes. II 465. Anm. 22. — Na Sarmaty to nelze vztahovati; tito
zajisté tu dobu, s Némci те prizni, na Dnnaji a Cernomofi brojili: za Tatrami o zmocnéni se vlády jejich v 2. a 3tím stol. nie se nevf, nybrí právé
na opak o vyvrácenl jejlm. Slované naproti vystupuji brannou rukou —
quicqnid inter Penemos Fennosque silvarum ac montium erigitur, latrocináis
(t. brannon rukou, na vojnach) pererrant." di Tacitus Germ. с. 46 — za
Tatrami; Venedi a Veltae t. Veleti zaujimaji podlé Ptolemaea [176—182]
baltické pomoíi atd. Procez uhodny a pravdívy jest úsudek Gauppúv, pravíciho: Sehr wahrscheinlich haben die vielen Züge der östlichen Völker
Germaniens, топ denen die Geschichte namentlich seit dem 2. Jahrb.. weiss,
mit Bewegungen anderer östlichen, hauptsächlich slawischen Völker in Ver
bindung gestanden. Gewiss ist man oft viel zu gjneigt, die Ursache grosser
Völkerzüge bloss im Wanderungstriebe zu suchen; meist wirken auch äus
sere Motive mit, ja diese pflegen die stärksten zu sein. Gaupp Ges. d.
Thür. S. 46.

454

Ohr. I. Öl. Ill, Pfehled cizkh kmenûv.

menutych Helvekonûv, Manimûv, Elusiûv, Naharvalûv, Didunûv, Buriûv atd., jen jménem rozdílny : jedni i druzí zajisté
byli Svevové, sedící porûznu v zemi lugické. Prvni zminka
o národu torn ciní se u Plinia, pokládajiciho Vindily za hlavni
haluz кшепе nëmeckého, rozvëtvenou na ctyïi mensi ratolegti,
Burgundiony, Variny,.Kaiiny, Gnttony. 43) Tacitus, mluvë о
nich mimochodem, nazyvá je Vandaliy. 44) Ptolemaeus jich
mezi Odrou a Vislou naskrze nezná, ackoli Silingy, vëtev
Vandalûv, v té etranë pfipomíná. 4Ü) Dio Kassius reku Labe
povozuje z hor vandalskych, 4G) doleji рак v cas války markomanské [181] o Vandilech spolu s Bury a Jazygy zminku
ciní 47),, jinde zase 4S) mluvi o nich со o jizních sousedech
Markomanûv, bydlících na severním bíehu Dunaje, ve dnesnich Bavoíích a Rakousích, kdez je i Peutingerovy desky
osazují. 49) Julius Capitolinus a Eutropius v rozpravách o
Markovi Aureliovi osvëdcuji, ze cisaf tentó Markomany, Sarmaty, Vandaly a Kvady pfemohl a Pannonii od nich osvobodil. 50) Z tëchto poslednich ëtvera svëdectvi zavirati slusí,
2e Vandalové v éas války markomanské [166—181] z Lugie
blíze к Dunaji pïitahse, zde sedëti züstali. 51) Okolo 1. 215
ëteme o rozmtékách jejich s Markomany. 52) Z tëchto novych
sidel váleli proti eis. Aurelianovi, nepochybuë v Rhaetii. 53)
Za eis. Proba jiz na pomezi Gallie spolu s Burgundy se pojevili, by vàe tarn od Kimanùv na hlavu porazeni. 54) A váak to
bylo jen jedno odvëtvi národu vandalského : jiní Vandalové, vyI 43) Plin. Hist. nat. 1. IV. c. 14. §. 99. V rkp. cte se Vindili. Vandili,
i Vandilici.
. .
. .'
. .•
' ■
44) Tacit. German, е. 2.
45| Ptolem. Geogr. 1. IL O. 11.
4C) Dio .Cansius I. LV c. 2.
. . . -i . .
4') Dio Cass. 1. LXXII. c. 2
"8) Dio Cass. 1 LXXVII. c. 20.
*«) Tab. Peut. Segro. III. Kalancsich Orb ant. I. 198.
»°) Jul. Capitol, in Marc. Aurel, с. 17. Eut,op VIII. 6.
") Так tomu rozumëji témëï vsickni zpytatelé starozitnosti, jmenovité
Jordan Orig. Slav. IV. 4G—47., Mannert German. S. 348 , Kaiancskh Orb.
ant. I. 198. .
") Dio Cast. 1. LXXVII. с, 20. Pischon's Chrono!. Tafeln L 69. Man
nert German. 349 pozn. t.
53 Dexippi Esc. ed Par. p. 12. Petri Megistr. Exc. p. 25.
S4J Zos'imus 1. Г. c. G\
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stonpivse V neznátném case, die vài podoby anebo ve spoleëenstvi Gothuv, anebo nedávno pied tim, pod zvlástním Astingûv a obecnym Vandalûv jménem, osadili se v podkraji ïek
Maroáe a Kéreëe, mezi Tison a Dacii *5), hledajice vojenské
sluiby u Ëimanûv. Podlé Flavia Vopiska eis Prohns okolo
1. 280 Vandalum, Gepidûm a Gautunûm sidla v fimské fièi,
nepochybnë v Pannonii, vykázal 56) ; podlé Jornanda to teprva za eis. Konetantína Velikého, po zbiti Vandalûv od gothického krále Gebericha, okolo 1. 333 se zbëhlo. i7) A vêak
jiz ëesky dvorsky rada J. Kr. Jordan dostateenë provedl, ie
Jornandes hrubého omylu se doëinil, pfipsav skutek eis. Proba
Konstantinovi Velikému. 56) Tito, na pomezi Dacie ve dne§nich UhHch osedlí Vandalové v dëjinâch potomnich vëkûv ai
do 1. 406 se nepripominaji. Teprva kdyz Hunové v Evropé
se zjevili a národy na Cernomori a dolejáim Dunaji jednak
podmañovati sobé, jednak odtud vypuzovati zacali, kdyz Gothové pod správou Alaricha jiz dvakrát byli do Italie vpadli
a jiné nëmecké pinky pod nácelmctvím Radagaisa krajinu tu
opanovati hrozily, v cas oné odtud vzeilé tlaéenice národúv
cte se o nich, íe vztyëivse se spolu s Alany, jak se zdá z Pannonie, ackoli se to vyslovnë nikde nedokládá, pfes Alemany
ai na pomezi Gallie vytábli, na kteréz cestë nové pluky loupeznickych Svevûv к nim se pfírazily. 5B) O jejich vpádu do
Gallie pod správou Godegisila [umf. 407], do Hispanie 411
(odkudz Vandalitia, nyní Andalusia), do Afriky 429, a koneëném vyhynuti v Africe po 534, zde vypravováno byti ne
maze. Zeby tito do Gallie vpadli Vandalové tu dobu z krajiny nad Odrou byli vytáhli, na to u souvëkych spisovatelflv
zádného svëdectvi se nenalezá. V celém 3tim a 4tém stol.
zjaainka o Vandalech na Odre se necini, kromë u Prospera
Aquitanského, vypravujíciho na 1. 379, ze Langobardové, vy65) Dio Cassius 1 LXXI. с 12. Petr. Mag. Exc. ed. Paris, p 24.
5e) Flav. Vopisc. in Probo. Mamert. Paneg. П. 17.
«) Jornand. Get. с. 22.
te) Jordan Orig. Slav. I. 65. II Г. 16*.
■ '
") Uieronym. ad Agenich. ер 9. Sabían. De gub. Dei 1. VII Prosper
Aquitan. et Cassiod. ad a 406. 409. Idat. Chron. ad a. 409. 411. etc.
t0) Prosp. Ayuit. Chron. ad a. 379.
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ëedâe ze Skandinavie a Nëmec,
mohli, 6,j coz po nëm i Pavel
к tomu, ze po zbiti Vandalûv,
Anty se oboïili, ba aï za Don

na Vandaly udeîili a je pïeDiakon opakuje, dokládaje
Langobardové na Venedy a
к Bulharûm pronikli. G1) A

váak zprávy obon tëchto letopiscûv, vàïené z kalného pramene oustniho podání, a со do letopoëtu hroznë zmatené, bez
pôdpory jinych hodnovërnëjsich svëdectvi nepostaëujl к dokázáni tehdejsího pfebyvání Vandalûv mezi Odrou a Vision.
Moïné zajisté jest, ze budto Prosper, jehoï slova Pavel Dia
kon vypsal, slovanské Venedy, tu dobu jiz èiroko daleko
mezi Odrou a Vislou rozsedlé s nëkdejéimi nëmeckymi Van
daly pomicbal, 62) anebo ze dëj ten do starsi doby pïinâlezi.
Thunmann 63) z Prokopia 64) dovozoval, ze v 5tém stol. jeâtë
ostatky Vandalûv na Odfe bydlely. Aëkoli рак Prokopius Odry
nejmenuje, a slova jeho dosti pfipadnë na vlast Vandalû v západnich Uhïlch, odkudz Godigisil do Gallie vytáhnul, kteráí
jestë v 7mém a 8mém stol. Vandalia sloula, ba na dile &i
podnes jméno toto zachovala, potahována b^ti mohou; v§ak
nicménë koneënë odporovati nebudeme, chce-li kdo jimi dolicovati pfebyvání chudych ostatkû Vandalûv na západu Odry,
v dolnim Slezsku a Luzici, aï do casu pïibyti Slovanû v ty
etrany. (§ 43. c. 2.) Vëtsi jistoty со do casu ouplného vystëhovâni se nëmeckych Vandalûv z vlasti nadodranské by
náin poskytlo jméno Silingûv, kdyby o tomto národku vice
zpráv u starych se nalezalo. Silingové byli ratolest vandalskych Svevù ve dnesnlm dolejàim Slezsku. Ptolemaeus je pfipomíná takto: Vedlé Semnonûv obyvaji SiliDgae. 65) Od té
doby az do 1. 411 nie se o nich neëte: teprva v dotëeném
roku najednou se pojevili v Hispanii s ostatnimi Vandaly.
Idatius о nich na 1. 411 toto poznamenal: Vandali a Svevi
»') Paul. I)iac. c. 7. 9 10. 13 16.
") Tim zpùsobem by Vandali z Prospera u Pavla Diakona jen nedoroziimènim stáli, a véc sama by se tykala Vandúv (Vendúv) a Antùv,
tamze pfipomenntych.
63) ThunmaniCs Untersuch, üb. nord. Volk. S. 117.
M) Procop. В. Vand. t L c. 22.
65) Ptolem. Geogr 1. II c. 11. Erasmovo vyd. mylnë Aiyyat, 'Ihyyai- lépe iyd. 1513 a 1520 StXiyyai. V rkp. psàno oUovat Xiyycu, rovt
tïhyyaç, tamto oí, zde o zdvojiti sluäi.

■
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zaujali Gallaecii, pfílezici západní konëinë oceanu; Alani krajiny lusitanskou a karthaginenskou ; aYaudali prijmim Silengové Baetiku za podil dostali. Doleji рак na 1. 418: Vattdali Siliogové v Baetice od gothického krále Vallia vSickni
jsou vyhubeni. в6) Podlé toho nelze ovêem casa vystëhovâni
se Silingûv ze Slezska zevrubnëji urciti: obyéejnë se za to
má, ze Silingové s jinymi Vandaly ve 3tim stol. jiz za Tisou
v Uhfich obyvah", a odtud do Gallie a Hispanie pïeâli, coi
«kuteënë к vife jest nejpodobnëjsl. 67) Sidla jejich ve Slezsku
byla na ïece ai podnes ïecené SI§za (Nëmcûm die kleine
Lohe), tekoucí blíz mësta Nëmci (Nimptsch), u hory Sobotky
(Zopten). Го' nich kraji toma jméno Slezsko, pol. Slqsko,
Szüjsko, Sl%sk, Szlq.sk zûstalo. 6S) Dion Cassius, psavSi
okolo 1. 222, povozuje sice feku Labe z hor vandalskych; a
vsak jméno to horám tém snad i tehdáí jestë zûstalo, kdyz
tam jiz zádnych Vandalûv vice nebylo, a mozné, ze Dion
zprávu tu ze starsich pramenû cerpal. Bud, jak bud, Vandalové anebo jiz okolo 1. 200, anebo aspon pied 406 z.podkraji Odry se vyhostili a po Evropë i Africe rozprchli, az na
nëkteré chudé, málo známé ostatky jich, v severnim podkïidli Krkonoàû ukryté. Zemë jejich dostala se v podil Slovanûm, v polovici öho stol. valnë pies Odra do Germanie,
ai i do Cech, se sificim. (§. 43. ë. 2.) Ze Vandalové pûvodem a jazykem byli Germaniwé z haluze Svevûv, toho novëjii nëmecti spisovatelé mnohymi dûvody proti Slovanûm,
chtëjicim je za Venedy uznati, provesti usiluji, 69j v ëemï
my jim, jakozto ve vëci historicky jistotné, rádi za pravo
dáváme, nebazice tuze po licbé chloubë pfibuzenstvi s národem tak zlopovëstnym, jakym slouti Vandalové váim prá
«•) ldat. Chrome, ad a. 411. 418.
<") Puchon's Chronol. Taf. I. 73. Omylem-li m. Astingi?
M) G. S. Bandtkie Analekten zur Kunde des Ostens. Bresl. 1802.
Tehoi Dzieje krol. Polsk. 3. vyd. I. 16. pozn. — Mistnëjài toho vylozeni
viz aii §. 38. 6. 5.
.
•») Mannen's German S. 352. Barth's Teutschl. Urgesch. U. 194 aj.
Gatterer a Adelung pficinou némeckosti Vandalûv i Venedy к Nëmcûm
potáhli, ováem opaèné, za nimiz pozdéji i náá Dobrovsky krácel. Viz
§. 7. с 7.
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vem zaslouzili. 70) A vsak s jiné strany neméné pravdivé
byti soudíme, ze názvisko Vandalûv nebylo jejich pûvodnim
jménem, nybrz jen prezdívkou, pfivësenou jim jednak od
ostatnich Nëmcûv, jednak od sousednlch celtickych Bojûy,
Ombronûv, Bastarnûv a j., jednak snad i od Litvanûv, za pficinou jejich pomicbáni se s Venedy, pûvodnimi obyvately té
vlasti. Jméno Vandalûv ode jménaVenedûv nikoli kofenem,
alebró jen skonëenim se liâi, jakoz to jiz nahoïe (§. 8. ë. 16.)
obsirnë od nás provedeno jest. Podlé toho témëf neni pochyby, ze na svevské Nëmce teprva po osazeni se jejich ve
vlasti slovanskych Venedùv cili v Lubách a po smioháni se
s pûvodnimi obyvately jméno Vindilûv, jakz je nejstarsi svëdek
Plinius pise, píeilo, znamenajicí asi tolik со Povindilci, jako
np. Srbové uherstí a slavonstí své bratry v Bosnë obyëejnë
Potnrice, PoturëeMky, Slováci a Cechové odcizené rodáky
doma i vnë Ponëmëilce atd. jmennji. %e Vandalové národ byli
polovién^ (bastardsky), ze smësice Svevûv, Slovanûv a Celtûv
posly, tomu i vübec známá podlost jejich charaktern nasvédcovati se zdá. Védomofi zajisté jest, ze poloviéátné národy
(smisenci) obyëejnë byvaji nejpodlejsl a nejlitëjâi, jakoá toho
historie váech kmenùv a vôkûv mnohé svëtlé pfíklady stftzlivému ekoumateli pïed oëi stavi. 71) Piesvëdëen jsem, ze,
kdyby Nëmci tomuto vylozeni, jak slusno, za pravdu dali*
dfevní jejich déjiny by tudiz v této strané zádouciho svëtla
nabyly, jeêto nyni ani nejucenëjsi mezi nimi odporu starych
zpráv a svëdectvi o Svevich, Vandalích a Lugiich porovnati
neumëji. Nëmecké národky mezi Odrou a Vislou, vyjma
Rugy a Gothy, byly die pojiti a jazyku Svevové, jejichz nëkteré vctve, np. Astingové, Silengové atd., snad dfíve tam
,0) O neslychanó divokosti, ukrutnosti a zurivosti tohoto odrodilého národn pfekrásná a pronikavá slova éfsti lze ve Sctilosserovè Gesch. d. alt.
Welt. Bd. 8. S. 424—429. Bd. 9. S. 98—100.
") „Néma (zla) Tnréina bez poturéeñáka (t. nebyvá Tiirek zly bez
Potnrèence) — pravi srbské pHslovl, л náS vytecny Placel dosti rázné о
torn zapsal : яТак vgdycky byvalo, ze ex confusionibus gentium, to jest ze
smieeni národu a lidf v bromadn a v jedno obec' píicházely confusiones religionum, legum et consuetudinum, to jeot vyléhala se michanice a smésice
i zkáza nábozenstvi , práv a starobylych ehralitebnych zvyklosti." Hist,
iid. Btr. 4.

.
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pfibylé a ouzeji 8 Vindy slité, nejprvé и sousedû svych pfezdivkou, potom i doma novym názvem 72) Vandalové, jiní рак
у zemëpisném ohledu, podlé osad svych, Lugiové pojmenovány byly. — К doplnëni toho, со jsme zde o Vandalecbt
vylozili, pripomeneme jestë na krátce o naduziti jména.Vandali ëili vztazení jeho na Slovany. Pribuznost jmen Vandali
c. Venedi, poälych z jednoho koïene (§.8. c. 15.), рак podruzstvi Vandalû v krajinë Vinidû i pomlcháni se s tëmito, byly na
pïicinë, íe jméno jejich ode spisovatelûv stfedniho vëku na tyto
poslední pïeneàeno jest. Stalo se to nepochybnë jiz velmi casnë.
Mozné, ba podobné jest, ze, jakoz nahore dotceno, jiz Prosper
Aquitansky [nmf. po 455], mluvë o nápadu Langobardûv na
Vandaly [379], jméno toto omylem misto Venedy poloziL I
Jornandee, ackoli jindy Vinidy a Vandaly nálezité od sebe
dëli, pfedce na jednom mistë sluvko Vandali o Slovanech,
domnënim nëkterych, uzívati se zdá. 73) V 7mém a 8mém
stol. jiz jména Vandalûv o Slovanech, zvlastë рак v polednich
Nëmcich, zhnsta a témëï bez rozpaku uíiváno. Так v rnkopise weseobrunském, nyni v Mnichovë chovaném, z 8ho stol.,
été se: „Pannoma slove zemë na poledni etranë Dunaje,
v nii Vandali obyvaji," a nëco dále: „Slovan i Avar, Huni
i Vinidi, Vandali ëili Vandoli." 74) Tu dobu v Pannonii jiz
Slované obyvali, slujlcl az podnes na hranici Styrska Vandali.
V legendé o sv. Rupertu, tolikéz v jiné o sv. Marina a Anianu, pocházejici z poëàtku 8ho stol., 7S) Slované jménem Vaadalüv se vyinamenávaji. 76)

Koch-Sternfeld tvrdí, íe slovanSti

") Co Tacit. Germ. с. 2. о Germanech jiati, plat! s malou promënou
i o Vandalech, t. primum ab aliia ob fastidium, mox a se ipsia Vandali
vocati.
i !.■... v
...
") Jornand. Get. с. 4. VicinoB Vándalos. Srov. Voigt's Gesch. Preuss.
Bd. I. 96. — Mnë se to zdáb^ti nejlsto.
") Hormayr's Herzog Luitpold p. 23—24., Pannonia vocatur illa terra
meridie Danobio, Vandali habent hoe, — Sclavus et Avarus, Huni et Vi
nidi, Vandali aut Vandoli. — Tuïlm, íe о Slovanech.
,5) Koch-Sternfeld's Beitrüge I. p. 189.
™) Ecrmayr's Hüg. Luitpold p. 20. Koch - Sternfeld I. 189. Linhart's
Gesch. v. Krain Bd. II. S. 146-147.
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osadníci, V bavorském lese slooli latiné Vandali. ") Zdalií
jezero Thunské ve Svejcarsku v 7mém stol. po slovanskych
osadnicích vandalskym plesem prozváno bylo, rozhodnouti
neumim. ,8) V glossaíi Salomonovë [z konce 9ho stol.] jméno
Vandalus skrze Wint se vykládá. 79) Zmëteni Avarûv se Slo
vany, poslé odtud, ze oba národové spoleënë v 6tém stol.
v Zadunají vystoupili, zavedlo annalisty ku pfeneseni jména
Vandalû na Avary, domnëlé Slovany. Jasné a rázné dûkazy
tobo naduziti jména poskytaji nám letopisy Alamanské a
Sangallenské, porovnané s Petavianskymi, Laureshamskymi,
Fuldenskymi a j. Kde zajisté onino jména Vandali a Van
dalia, tam tito Avari a Avaria (tytyz novym naduzitim i
Huni, Hunia) kladou. 80) Podlé toho ovsem pochybno jest,
memá-liz to, со legendy sv. Ruperta a Marina o Vandalech píipomínaji, a vykladaci zvykle na Slovany slyëi, vlastnëji a lépe na Avary rozumíno byti? Podobnéz i н Adama
Bremského jméno Vandalüv vedlé jména Vinilûv Slovanûm
se pfipieuje, sdolozením, íef jest starsi. SI) Knizata meklenburská, králové polétl, danäti a ávedátí, jelikoz nad Vendy
panovali, nazyvají se ve starych listinácb knizata vandalská,
králové vandalàti. 82) I ná§ Vacerad [1102] v Salomonovë
«lovníku jméno Vandali glossoval cesky Slovené. S3j Ze po-

") Im baieriscuen Wald werden die slawischen Colonisten ala Vandalen bezeichnet. Koch-Stemfeld's Beiträge I 212.
,8) Der Thunersee in Hasliland hiess im 7ten Jahrh. laeus vandalicus,
und auch noch später Wendensee. Ersch- Gruber''s Eucyclop. 8. v. Hasli
land Sect. II. Bd. 3.
"О V rkp. cesk. Mus. str 378. sloup 1. Vandalus Wint.
80) Pertz Monum. German, histor I. 47—48. 75. ad а. 7Э0. 795. 796.
798 etc.
81) Adam. Bremens, ed Lindenbrog p. 18. Tyi Adam 1. I. c. 3. v Pannonii v lltém stol. vyúítá: Dríades, Bardi, Sicambri, Huni, Vandali. —
Chron. August , mluve o porázce Sasúv od Lutícúv 1. 1056, praví : Exercitus
fiaxonum a Vandalis trucidatur. Chron. August, ар. Freher I 497.
e2j Kollár Rozpravy str. 270. A vsak na hrobnim nipise Boleslava
Chrabrëho y Poznani necte se, jakz zde psáno stojl, reí Vandalorum, nybri regnum Sclavorum, Gotthorum seu (t. et ve stíedni latiné) Polonorum,
o cemz z pojednáni Lelewela v Tygodn. Wil. 1816. I. 291. a Naiuszewicze
HUt. pol. wyd. Lipsk. IV. 147. zpraviti se Ize.
*3) Cod. Mus. bohem. p. 359. col 3. Vandali justa Vandiculum (tak
v rkp., v Hankove Vocab. str. 24. mylnè tiàtêno vandalicum) amnem qui
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zdëjët episovatelé ceëtf, np. Plácel, Petfek, Veleslavina a j.r
dïevni jméno Vandali v ôeském obycejnë skrze Srbi, Slované
pïeklàdali, vûbec vëdomo jest. Z cehoz patrné, jak starodávni jest to zmëteni Vandalûv a Vinidûv, poslé nejen z totoznosti jména, ale i ze spolecnosti sidel a nëkdejsiho smi§eni obou nàrodûv.
6. Burgundové, Kvadové a Langobardi.
Vylozivâe mistnëji své domnëni о sldleeh i vystëhovànf
nëmeckj'ch Lngiíiv a Vandalûv, nynf jeâtë nëeo o jinych
svevskych národech, v této stranë se Slovany 'mezujících, t.
Burgundech, Kvadech a Langobardech , na krátce podotkneme. Plinius Burgundiomj praví byti zároveñ Gothûm
ëàstkou Vindilûv, 84) clmz oni skuteënë byli, t. cástkou osazenych Svevûv v krajinë drevnich Vinidûv.85) U Tacita
jméno jejich se necte. 89) Ptolemaeus jich sidla vykazuje
mezi pobreznymi Rugy, Lygy a Vandaly, asi od Odry dále
к Visle v podkrají Varty. S7) Potom dlouho o nich déjiny
mlci ; jen z Jornandovy rozpravy o porazení Burgundüv od
Gepidûv okolo 1. 245 domyélejí se novëjsi skoumatelé, ze té
doby jiz nëkde v podkridlí Tater, blfze Gothûv, byli osedli. 8S) Podlé Pavla Diakona Langobardové, zbihavâe An-

ab extremis gallie erumpit inhabitasse et extraxisse nomen perbibentnn
Pod slovem Vandali mezi liniemi psáno zlovene. Podobná i na str. 378*
sloiip 1. ke slovûrn Vandalus Wint pridal Vacerad zlouenin.
84) Plin. Hiat nat 1. IV. c. 14. §. 99. Pribuznost jejich 8 Gothy potvrssuje i Agathias I. 3. ed. Bonn. p. 19.
85) Bnrgundové sfdlili i na ostrové Bornholme, kteryiS po nich u Islandcanuv Borgnnderholm, n Othera Wulfstana Bnrgondaland slove.
ee) Strabo 1. VII. c. 1. jmenuje Mngilony, z éehoi nëktefi usiluji vyïditi Burgundiony.
e'J l'tolem. Geogr. 1. II. c. 11. Jiovyovvrai. Ze 'I>QovyovvdiiAi>eç od téhoá zenwpisce 1. Ш. с. 6. v Sarmatii vytcenf, Prusové jsou, nize §. 19.
é. 5 provedeme. Ve jména Bngnnti m. Burgunti r nápodobné vysuto, jako
ve jmenech Saboci m. Sanboci, Phmgundiones m Phrusgimdiones, Terakatriae m. ïejrakatriae, Wisburgii m. Wislbnrgii, Sifridus, Wibertue, WibaldtiB atd. prostfedni souhlásky potlaèeny json. Viz §. 10. é. 10. lit. с , §. 19.
ë. |>. Obdoba tato svëdêi proti odvozování jména Burgunde od got. baúrgs,
stnëm. puruc (iirbs). Orimm D. Gr. II. 343.
88) Jörn. Get. с. 17. — Kruse Atlas Tab. VII. Pischon Chron. Tafeln I.
S. 69.
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thaib a Banthaib, t. zemi Antûv a Venedûv, i do Vurgontbaibu vtrhli, coz nëktefi mylnë na Burgundy mezi Dnëstrem
a Dnëprem slysí, jeáto jménem tim se vyrozumivâ vlast Bulharûv za Donem, jakz jsme nahofe (§. 8. c. . 10.) vylozili.
Okolo 1. 252 a 262 cte se o nich, йе s Gothy, Borany a
Karpy píes Ister vpády do íímské físe cinili, bydlíce nedaleko Istru. 89) Nedloubo potom [1. 277], spolëivSe ее s Logiony, Vandily a jinymi Nëmci, s eis. Probem na Rénu bo- ^
jovali, byvse od nëho na hlavu poraïeni. 90) Od té doby
jméno jejich ani na Odfe, ani na dolejsim Dunaji vice se
nepfipominá, tim hustëji ale v Alemanii na rece Nekaru 91),
a od 1. 407 v Gallii, coz vsak sem neprinálezi. Odkud tito
do Alemanie a odtud do Gallie vpadli Burgundové vysli,
neprostfednë-li ze dievniho sidliska svého na Vartë, cili z podkrají dolejáiho Dunaje, z onoho tehdejsiho rejdistë kocovnich
nàrodûv, z Uher a Dacie, jest to záhadka, jiz já rozhodnouti
se váhám. — Kvadové, u Latinikû Quadi, osedll v nynejsí
Moravë, jiz v lnim stol. po Kr. Ëimanûm ve známost veâli.
Strabo, u nëhoz nejdîevnèjëi o nich zmínka, je pokládá za
vëtev Svevùv, rozlozenou vedlé hercynskych lesûv. 92) Sidla
jejich nejlépe vyznacil Tacitus, v horách na vychodni stranë
Markomanûv. 93) Tamf, mezi lesem hercynekym a Iunskym,
zná je i Ptolemaeus. 94) Podlé nëho sidla jejich ve dneâni
severovychodni Moravë, nikoli рак v Uhficb, hledati se museji, aëkoli vzdy mozné jest, ze panstvi jejich az do okoli
Váhu se vztahovalo. 9ä) Kvadové nejvy§ v ëas války mar-

es) Zosim. 1. I. c. 27. 31. Borani et Gothi et Carpi et Vrugundi, nationum haec nomina propter Istrum sedea habentium Srov. Jordan Orig.
elav. IV. 62.
»»| Zosim, 1. I. c. 67. 68.
01) Burgundové od Bénu nazpët zahnáni [277] ucouvli do poledniho
Nëmecka a tu se osadili. Amm. Marcell. 1 ХУ1П. c. 2. I. XXVIII. c. 5.
°2) Strabo 1. VII. o. 1. Kólóovoi misto Ková&ot.
аз) Tacit. German, с. 42. — Vystïelky Kvaduv byly enad Burgiones,
Avariai a j., jez Ptolem. 1. III. с 5. pripominá.
»4) Ptolem. 1. IL c. 11. Kovâôoi.
i6) Mannert's German, str. 379 daleko od pravdy se nchylil, vykázav
Kvadûm sidla od Moravy pïes hoiejSi Uhry az к Tise. О torn ve etar^ch
pramenech nie se necte. Tacitus pravi, ze Markomani, nikoli Kvadové,
z rozkazu Tiberia, mezi ïeky María a Cusus prevedeni byli, a Vannia z po-
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komanské se proslavili, odkudz jejich jméno n vëech tétoëf
vypravovatelûv tëch zbëhlosti se hlásá. I v pozdëjàlch casich
zhusta cteme о jejich vpádech do fimského panstvi, ai témëf
do konce 4ho stol., ve kterézto dobë sila jejich klesati pocala. V 5tém stol. zachváceni jsouce do hunského viru pod
Attilou, v nëm se ztratili. 96) Jméno jejich potom jen jednou
jeStë v Hispanii se pïipominâ. Jejich sídla zaujali na krátky^
cas jini národové nëmeëti, jmenovitë Rugové, Skyrové a Turcilingové, od nichz i krajina ta Rugiland prozvána byla. —
Langobardové pocâtecnë sice nesousedili se Slovany, ponëvadá ale pozdëji о jejich vpádu do zemë Venedûv a Antûv
cteme, tuto o nich zminiti se slusi. Sedëli oni pûvoduë na
vychodnim i západním bïehu Labe asi od Dëvina az do
Luneburkn 97), kterázto zemë i potom jeâtë dlouho po nich
Bardungo cili Bardengan, t. Bardûv vlast, sloula.98) Jiz Ti
berius tam s nimi válel. Dlouho potom nie jistého o nich
se necte, az teprvé na konci 5ho stol. [podlé Mannerta 487,
podlé jinych 491] najednou v zemi fecené Rugiland, t. ve
dnesnl Moravë, se pojevili, odkudz L 548 do Pannonie pfeáli,
Gepidy podmanili 1. 565 "), a naposledy v hoïejsi Itaiii
vlastni ïiâi zalozili [568 —774]. A vëak Prosper Aquitansky
a Pavel Diakon poznamenali o nich památné pfíhody [na 1.
379], o nichá u jinych spisovatelûv niceho docísti se леке.
Podlé Prospera tottá Langobardi L 379, vystoupivSe u velikém poctu, z nejzadnëjsich koncin Germanie a zábíeíí oce-

koleni Kvadûv za krále doatali. Tacit. Ann. I. П. с. 63. 2eby Marus а
Cusus byli Morava a Hron, neni tak jisto ani podobno. jak se Mannertovi
zdá : jini nenepHhodnë to slyäi na Maros" a KéreS (Ciïsius). Jordan Orig.
Slav. 1. III. p. 183. U Plinia tuäim dluzno ëisti: „a Marosio Daeia eat"
misto a Maro sire Duria est. Hist. nat. 1. IV. 12. §. 81. A v§ak i tak
misto toto u PHnia vidy jest a züstane porouohané. Zdá se, ze tam z testa
néco vypadlo, anebo ze sám Plinius ho nedoplnil.
»6) Histor. miscella. 1. XV.
") Strabo, Tacitas, Ptolem., Vellej. Paterc. etc. Viz Mannert's Ger
man. S. 173—174. Wilhelm German. S. 281 násl.
88) Bardongavenees ц Pertza Mon. Germ. T. I. index, Bardi u Helmolda 1. L c. 16. 26. 34.
") Adam Bremsky 1. I. C; 3. jeStë v 11. stol. v Pannonii pripominá
Dríades, Bardi, Sicambri, Hani, Vandali. Snad pouhé opakovâni zastaralych jmen.
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anu i velikého ostrova Skandinavie , a ïàdostivi jsouce nov^ch sidel, pod správou vûdcûv svych Iborea a Ajona nejprvé Vandaly pïemohli. ,0°) Podlé Pavla Diakona hnuvâe se
ze zemë Mauringie lt)l) pfiplouli do Golandu, I02) kdez za
nëktery^ cas obyvali potom pry za nëkoliko let vládli zemèmi Anthaib, Banthaib, Vorgonthaib. Odtud az za Don
pïesedse s Bulbary se potykali, aie od tëchto zahnáni byv§er
naposledy do zemë Rngilandu, pràvë ta dobu opustëné [1. 48 T
neb 491], se vrátili. 103) Jiz nahofe (c. 5, §. 8. ë. 10.) jsme
se domysleli, ze Prosperovi Vandalové jsou snad Pavlovi
Antové a Bantové t. Slované, tolikéz, ze zemë Vorgonthaib
jestif nejpodobnëji vlast Bulharûv na Donu (§. 8. ë. 10.).
Dëjepisec, vázící z národního podánl, со do pûvodn Langobardûv ze Skandinavie a jména Vinulñv, kteréz jim prilépár
snad na omylu jest: ale vëc hlavni, t. dobrodruíské vpády
Langobardûv do krajiny Venedûv, zdá se byti pravdivá, anot
obycejûm tehdejsich Nërncùv veskrze jest primëfenà, ackoli
zeby со do casu tëchto událostl vsecko nasnadë a pochyby
prosto bylo, tvrditi nesmime.
v

7. (ïothové.

Goihùn 10*) jméno v dëjinâch mnohem drive nezli ostatnich Nëmcûv se pojevilo. Jiz Massilsky plavec Pytheas okolo 1. 320 pr. Kr. nalezl Guttony na baltickém bfeáisti, vedouci obehod s jantarem, jejá pry jinym Nëmcûm prodá10°) Prosp. Aqnit. Chronic, ad a. 379. Jordan Or. si. IV. 180 sq.
101) O zemi Mauringa — srov. Maurungaui (tak etn m. Maurungani)
n nejmenovaného zemèpisee Ravenského — viz Grupen Orig. Franc, с. VI.
Vn. Dahlmann's Forsch. I. 319.
102) T. do baltickych Prns, budiz ie polozfme Goland=Gotland (jako
Bngnnti m. Bnrgunti, Saboki m. Sanboki atd., srov. pozn. 87, '§. 10. c. 10.
lit. e), anebo 2e to potáhneme na pruskon Galindii. Viz §. 19, c. 5.
•103) Paul. Uiac. De Langob, 1. I C. 1—19.
,04) Slonlif oni vlastnS goth, Gutans, ekan. Gotar, stnèm. Knzim. IT
Plin. Guttones, u Tac. Gotones, n Pt4>l Iu#<»ve?, n Byzant. ГптЗ-oi, ró&oi
atd. Od nich rozeznati sluiM jiny ném. národ ve sev. Skandinavii, got.
Gantôs, skan. Gantar, ags. Ceatas, stnëm. Kôzâ, n Prokopia Tavroi. Viz
Grimm's Myth. str. 10. 131. 219. — Vycet spisüv o Gothech viz v Buhle
Lit. d. russ. Gesch. str. 189—191.
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vali. 105) Ze Gothové tito pÛYodné z polední Skandinavie
poäli, kdez snad pravlast jejich hledána byti musí, a ze ve
krajiny Vinidûv i Litvanûv jen со pïistëhovalci se uvázali,
jiz nahoïe jsme dostatecnë ukâzali (ë. 3.). Dlouho potom
o nich historie mlcí. Plinius je к vindilskym, t. ve vlasti
Vindûv osazenym Nëmcûm pocitá I06J, aëkoli oni snad pûvodnë z jiné haluze, nezli sveváti Vandalové a Burgundi, posli.
•Okolo 1. 19. po Kr. Katualda z pokoleni Gothûv, jak pozoameaal Tacitus, markomanského krále Marboda o vládu pïLpravil, a vsak brzo sám od Hermundurûv byl vyhnán. 10ry
Tyz déjepisec zná Gothy v jejich nadvislanskych sidlech,
za Lugiy, a raravy jejich nëkolika slovy uhodnë lici.408)
Jestë i Ptolemaeus [172— J85] je tam píipominá, 109) aëkoli
od Venedûv jiz z baltického bfeziàtë hloubëji do povislanské
zemë vytistëné. 110) Tu dobu Gothové, na dile markomanskou válkou, kteráz vsecky nadodranské némecké národy zboufila, к opuSténí starych sídel a hledaní novych koristi byvse
vybidnuti na dile od rozsifujicich se Venedûv vypuzeni, opustili konecnë bïehy baltické, a pfenesse se na euxinské
pïimofi, mezi Dnëstrem a Dnëprem, blize Dacie, u prostred
rozptylenych Roxalanûv a Jazygüv, se osadili [ok. 182— 215].
Od té doby о castych jejich vpádech do fimské ïlse a о
rozsíreni jejich panství na celé okliee cernébo more tehdejsi
dëjiny obiirnë vypravuji. Císar Karakalla, táhna do v^1°5) Plin. Hist. nat. 1. ХХХУП. c. 2. §. 35. — Ukert A. Geogr. IV.
33—34 pochybujc, йеЬу Pytheas baltické more sám byl navätivil, tolikéz
zeby zpráva jaho o Gothech v téchto koncinàch vërnà a jistá byla. Budiz:
a väak tim starobylost Gothûv a jinych Nëincûv na tomto bieziâti se nevyvraci, jesto ji i mnohà jiná svëdectvi a vsecky historické okolnosti dojiätujf. Hlavni dùkaz dùvniho pfejiti Némcûv do Slovanska jestii zminka
Sciruv na kameni Protogenesovë v Obii ok. 218—201 pï. Kr., jiz tu dobu
ve Slovanech zle tropicich a plenicich.
W6) Plin. Hist. nat. 1 IV. c. 14. §. 99.
•°!) Tacit. Ann. 62. 63
108) Tacit. German, с. 43.
ш) Ptolem. Geogr. L III, c. 5. rvoiyeç».
,10) Svëdectvi Jul. Capitol, jiï nahoïe с. 4. nvedeno. Bezdëcné vypu?.eni ode Slovanûv, brannou rukou s'alé, ас nerad, pïedce aspoft odpolu pfipouSti i sám Voigt Gesch. Preuss. Bd. L S. 65—66. A vsak netreba о
torn mnoho pochybovati: nenl pfikladu, aby troupové dobrovolnë z oulu
ее vyklidili.
Safah'k, Slov. Starozitnostl. I.
30
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chodnich krajiu, bojoval s Gotby a outoky jejich na hranicich odrazil [215]. »") Za eis. Alexandra Severa [222—235]
suzovali Dacii a jedva penëzityrui dary a poplatky fimského
nàmëstka v Moesii к mini naklonëni byti mohli. 1I2) Nicménë pïedce nedlouho potom, za eis. Philippa, opanovavse
Dacii odtud pfes Dunaj do Moesie ai к samému hlavnimu
mëstu Marcianopolis (potom Preslava fecenému) vpády cinili.
Nasyceni kofisti a uplaceni velikou summou penëz vyliostili
se na cas z Dacie do svého etanoviStë na Cernomoïi
[242 - 249]. 113) Brzo potom potieli bratry své Gepidy, osedlé
vedlé nich na zâpadu a zpysnëlé zvitëzenim nad sonsednimi
Bargundy, 1 14) vlrhli znova do Moesie a Thracie, dobyli
mësta Philippopole, a stiháni jsouce od cíe. Decia porazili
jej na blavu u Abritu nedaleko dneëni Vamy 1. 251. 115) Sám
cisaï i se synem, proradou svych vûdcûv, v té bitvë zahynul. n6) Od nàslupcûv Decia poplatkem a dani v té stranë
ucblácholení Gothové obrátili bran svou na vychod, vybojovali zàbïeïi mezi Dnëprem a Donem, zmoenili se poloostrovu
Tanridy cili Krimu117) i cimmerického Bosporu, a nabyvse
tam hotového lod'stva, pîepravili se do Maloasie, vâecko vsudy
&ï po Ephesus hroznë plenice a drancujice [253, 260]. 118>
,n) Spartian. in Caracall. c. 20.
иг) Petri Pair. Excerpt, p. 24—25. Tillemont ad vit. Alex. Sever, p.
347—348.
i") Jornand. Get. с. 16. Capitol, in Gordian, с. 34.
»*) Jörn. с. 17. Aschbach's Gesch. d. Westgoth S. 5.
"5) Tab. Peut. Elite. Srov. Katancsich Orb. ant. I. 362.
»6) Ammian. Marc. 1. XXXI. c. 5. 13. Anrel. Vict. c. 29. Zosim. 1. 1. C. 23.
Jörn. Get. с. 18. Syncell. p. 376.
i") Potomkové jejich pod jménem Gothüv Tetraxitúv, i po vystéhováni
se jin^ch Gothüv, na Bosporn blfz onsti Knbanu ai do 6ho, a v Tauridé
ai do 17ho stol. se ndrzeli. Promp. Goth. IV. p. 418. V ruské básni o
Igorové tazeni proti Polovcum pfipomfnaji se gothské davy na cerném moíi.
Podlé Grammatina str. 167 byli Gothové 1. 1050 od Plavcüv pfemozeni.
Podlé listiny 1. 1383 vztahovala se Gothie v Tauridé na jizním bïehu od
Cembary (Baliklava} az do Soldaje (Sndaku), kdez na západu Varjazi s nimi
sousedili. Wien. Jahrb. d. Lit. 1834 Bd. 65. S. 11. 13—14. Podobnë i
cestovatel Josa/. Bárbaro [umï. 1494] sidla jejich tamïe vymëinje. — Bus
beck Epist IV. v Oper. Amst. 1660. p. 320—326 sebral a zapsal nèkterà
elova tèchto potomku Gothüv. — Srov. Wien. Jahrb. der Lit. 1834. Bd.
65. S. 5—17. Thunmann Unt üb. östL Volk. 126—129. Grammatin Slovo.
o polku Igor. str. 167. pozn. 111.
»e) Zosim. 1. I. 32—39. Aschbach p. 9—12.
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Toho casu, na dile jií nëco drive, nestychané mnoístvi némeckych plukûv pod jménem Burûv ôili Boranûv, Burgundûv,
Gepidûv, Vandalûv, Herulûv, Skyrûv, Turcilingûv a j., vyvábeni jsouce povësti gothickycb ëinûv a nadëji bohaté ko. ïieti, nadto i ode Slovanûv puzeni, vysuli se z cástky na
pfímofi euxinské, z cástky do dnesnfch hornich Uber, a srazivse se s Gothy, novou zdvojenou silou odeviad naléhali na
zviklané panstvi ïimské. Okolo 1. 269 vytâhli Gothové, Herulové a jini Nëmci po mofi i po suchu proti Rîmanûm, plenili pomoïskà mësta celého Recka, zbijeli Macedonii i Thracii
a ackoli u Naissu (NiSe) od eis. Klaudia na hlâvu byli porazeni [270], vsak nieméné brzo potom Dacii konecné opanovali [272] a fímskou vládu za Dunajem zrusili. 119) Toho
casu povstalo dvoje gothické královstvi na dolejsim Dunaji
a Cernomori, t. vychodni mezi Dnëstrem a Donem (Ostro- •
gothac, Greuthungi), a západní v Dacii (Wesegotbae, Therwingi). Gothové a jiní Nëmci tëch krajin, Gepidae, Burgandi,
Vandali, Heruli atd., odvráceni ponëkud od Kimanüv, sápali
za cas v domácich rozmiskách sami sebe, anebo sousední
sarmatské Alany [272—333]. I2°) Nedlouho potom pojevil se
v Mi vychodnich Gothûv moeny a bojovny panovnik Ermanarik [332—350], lal) jehoz vládé nejen vsickni Gothové, ale
i mnohé severni národy podlehly, mezi nimiz i Venedové 6.
Slované a Aestiové c. Lotyäi, potom nëkteré litevské a cudské národky 122) od Jornanda ze jména se uvozují. Pridáme-li slovûm Jornandovym viru, nelze jinak nez za to miti,
2e panstvi Ermanarikovo od Odry a baltického more na sever
za Yolhu a Don az к ledovému moïi, a na jih az za Tisú
119) Zosim. 1. I. c. 43—45. 49. Aschbach p. 12—15.
12°) Panegyr. vet. Mamert. II с 16. 17.
I21) Ammian. Marcdl. 1. XXXI. c. 3. Jméno jeho, got. Airmanareiks,
stnëm. Irmanrîh, ags. Eormenrîc, skan. Iörmunrekr, zní liternö slv. Kamenrek, jakoby ná-ramny rek, veliky hrdiua. Mám za to, ze got., airman,
stnèm. irman atd., kteréhoz slova prvotni vyznam Grimm tak pracnë pohledává (Gramm. П. 448, Myth. 81, 208), stejné jest strus. ramen t. ve
liky (dorogov' ramjana. Ljet. u Karamz. II. B. 243, klic ramiia Kar. III.
B. 13., ramjan dozd Kar. III. B.41), ces. ramen v ná-ramny atd. Némecká
comp. 8 irman rovnaji se naäim s vele-.
m) Litevské mnim GoJjady, eudske Vesy, Permjaky, Merjany, Mordvu,
Ceremisu a j. — Jemand. Get. с. 23. Sro?. §. 8, б. 13. §. 14. ё. 5.
30*
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se vztahovalo. 123) A vâak ne bez dûvodu tusiti lze, ie Jornandes ciny Gothûv, obzvláste krále Ermanarika, nestydatë
zveiicoval, a íe celá jeho zpráva o nesmírné ffsi Ermanarikovë bucTto na omylu, buJto na klamu zalozena jest. m)
Veliká tato rise, jakï na spëch a bezpravim povstala, tak
také brzo ku pádu priâïa. O Athanarikovi, vladafi Therwirjgûv, ëte se, ze s eis. Valensem za tïi léta válku vedi
[367-369]. m) V torn hrozni Hunové, jiz dïive s Alany a
Roxalany spolceni, vritivse se près Don do Evropy, a udefivse nejdfive na Ostrogothy, jednlm rázem roztíiskali fisi
gothickou [376]. Sestárly král Ermanarik, nemoha Himûm
odolati a vida nezbyti, v zoufáni sám sebe mecem proklal.
Jeho nástupce Withimir polehnul v bitvë proti Hunûm, a
drahná cást Ostrogothûv pädia v porobu téchto nralsk^ch
divochûv. ,26) Ostatek Ostrogothûv s Wisigothy utekli se,
s povolením fimského cisafe Valensa, píes Dnnaj do Moesie
a Thracie, kdeá brzo mezi nimi a Ëimany hrozná válka vypukla, v niz i sám Valens zahynul [378]. 127) Dalsí dëjiny
Gothûv, pïejiti Ostrogothûv dílem do Maloasie, dílem к Hnnûm, píebyváni jich po smrti Attilovë v Pannonii [455]. tazeni do Italie [49ó] atd., osazeni se Wisigothüv ve Thracii,
jejich rozmlâky a boje s Ëimany a konecné odtaíeni do
Gallie i Hispanie [412] atd., zde vypravovány byti nemohou.
Historie Gothûv, ohledem na starozitnosti slovanské pfedûlezitá, zasluhuje ováem mistnëjsiho vylození a vsestranného
uvázeni ; a vsak takovéto skoumáni ve zvláütních spislch pïedsevzato byti musí. Gothové sousedili a obcovali se Slovany
na baltickém morí od 1. 320 pf. Kr. az do 182 po Kx., a
,M) Podlé Jornanda c. 23. podmanil sobé Ermanarik a) vSecky Venedy
cili Slovany (tnne omnes — Vcnedi — Erraanarici imperiis serviere) ; b) Aestiy ;
с) následujícf severní národy : Goltbes, Lythas (Letta?), Thiudos (6i Scythathiudos?), ínannxes (Jacuinxes), Vasina, Broncas, (Beormas, ci Vasinabroncas ?)
Merens, Mordens, Sremniscans, Rocas (Rogans), Tadzans. Athaul, Navego,
Bubenas (Bumbegenas), Coidas. — Toté mnoho, pHHS mnobo !
,M) Byla-li ïise Ermanarikova tak veliká a moená, ргоб se nevzepíela
návaln neëetnych Hunüv ?
,M) Ammian. Marc. L XXVIL c. 4—5. Zosim. 1. ГУ. С. 11—12.
»e) Jornand. Get. с. 24. Amm. Marc. 1. XXXI. с. 2—3.
»«) Amm. Marceil. 1. XXXI. с. 3—4. Aschback S. 43—55.
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zase Da Dnëstru, Dnëpru a Donu od 1. 182 do 1. 376. К viïe
podobné jest, ze ostatkové Gothû v Moesii, Dalmatii a Pannonii se Slovany, pozdëji tam pribylymi, se pomichali. Neni
tedy divu, ze v jazycich obou tëchto nàrodûv znamenity pocet slov se nalezá, jimiá oni tak fikaje vzajcmnë se podarovali. Na pfiklad a к doliëeni toho uvedeme zde jen nëkterâ
z nich. Так mezi jinym v gothickém náíecí nalezají se tato
slovanská slova : cyr. dl' g (debitum) got. dnlgs, cyr. plçsati
pol. pl%saé (saltare) got. plinsjan , cyr. smokva (ficus)
got. smakka, cyr. йпрап (dominus) got. sipôneis (discipulus , domicellus , srov. Jünger , Junker) , slv. djera,
djerka (foramen) got. thairkô, cyr. plat (pannus) got. plats
(assumentum), cyr. koz'n ces. kuzlo (praestigia) got. skôhsl
(daemon), cyr. tras (terrae motus) got. drus (ruina), cyr,
mr'zjeti got. marzjan (skandalizare), cyr. klik, klicanije (jubilum, plausus) got. klismô (cymbalum) a j. A naopak ve
slovanském jazyku tato slova za gothická pokládati diurno:
got. aúrtigards (hortus, od got. aurts, herba) cyr. vr'tograd,
got. ausahriggs (inauris, od auso, stnëm. ôra — auris) cyr.
userçz', got. ganisan (sanari) cyr. gon'zn^, got. svibla (sul
phur) cyr. zup'l, got. sêls (bonus) cyr. soljejài (melior) suljeje
(melius), got. kaldiggs (puteus, sved. källa, dan kilde) cyr.
kladçz' rus. kolodjaz', got. bôka (liber) cyr. buky, got. bôkareis (literatas) cyr, bukar', bukvar', got. farjan, faran (proficisci) cyr. varati, got. Staigs (platea) cyr. st'gna, got. skauts
(fimbria) cyr. skut, got. biuds (discus) cyr. bljudo, got. skatts
(numus) cyr. cata, got. nithjis (cognatus, а^у^т^) cyr.
netij, srb. netjak, got. seithu, seiths (serum , sero) cyr. setnje, setnjeje, got. liuta (hypocrita, od lûtôn seducere, decipere)
cyr. Kcomjer, got. sôkareis (inquisitor) sôka (inquisitio, podlé
Grimma od saka, causa) strus. prosoka, prosoky (inquisitio)
ëes. sok, stnëm. karawan skan. göra (zaubern, vlastnë ma
chen, srov. slk. porobiti t. carovati, a viz Grimm Myth. 580.
Anh. XXIX) cyr. koreniti (fascinare) korenitec (magus) a j.
O jinycb, jako cyr. st'klo (vitrum) got. stikls, slv. kotel (cacabus) got. katils, slv. chljeb (panis) got. hlaibs, slv. m'zda
(merces) got. mizdo, slv. kngz' (princeps) got. kuniggs, cyr.
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vari (domus, habitacula) got. vari (habitantes), slv. vitçz'
(victor, judex) got. vithings, cyr. tysaêta (mille) got. thusundi, slv.
chvila (mora) got. hveila, cyr. stukan rus. istukan (deastei) stnëm.
toukaninc, cyr. chadog (peritus) stnëm. kundic, cyr. mec (ensis) got. mekis stsas. mâki ags. mêce skan. moecir, cyr. or§áije pol. orgá (arma) got. arhvus (telum) skan. ör agi. arrow
atd., komuby pûvodnë nálezela, na obë stranë dohadovati se
lze. Casu a mista, kdy a kde tato obmëna slov se stala,
zevrub urëiti tëzko. О nëkterych z nich ne bez pficiny se
dom^ëlim, áe jií ve dfevni dobë na baltickém poraoïi zamënëna jsou, jako np. userez' srov. litv. ansuiiëdas, kolodçz'
a j. ; jiná se mi zdajl, v ëas pfebyváni Gothùv na Cernomofi, od sousednich Antûv, cili pozdëjâich bulharskyck Slovanûv, z gothického váíena byti, jako np. buky, bukar* ë.
bukvar' a j. To vsak jisto jest, èe nejvëtsi cástka tëchto
elov pied skonëenim 4ho stol. od jednoho národu ke druhému pfesla, nebo slovauská jiz ve pïelozeni Ulfilovë se nalezaji, ias) anií о pozdëjâim trvanlivém obcováni Gothûv se
Slovany s jistotou nëco vi se. 129) Neménë uvázení hodné
jest i to, zé pûvodcûm pisma slovanského, Cyrillovi a Methodiovi, podlé vsí podobnosti gothické pismo Ulfilovo známé
bylo, a ze pràvë v cyrillském preloíení svatého pisma, рак
ve duesnim nàïeci bulharském, na díle i ve starycb. zákonech
srbskych, 130) nejvíce gothickych slov se vyskytá. V letopieech stïedniho vëku nalezaji se svëdectvi, ze ostatky Gotha
v horách Moesie, Pautalie, Dardanie a zvlàstë v Epira a

,2e) Zajati kresfané vgtfpili kïesfanstvi Vïsigothûm za Dunajem ji2 raezi
1. 274—325. Gothicky biskup ülfilas kvëtl mezi 350—375, a pfelozil biblí
ok. 360. Z tohoto pïelozeni jen nékteré cástky se zachovaly. Aschbach str.
28—40. Gabelentz et Löhe ülfilas. Altenb. 1836. 4o. Prol. IX. щ
m) O vplyvn gothiéiny na valaätinu viz J. С. Schüller Argum pro
latin. 1. valach. epicrisis. Cibin. 1831. 8o str. 34. 78—87. Soudnéji o píedmëtu torn jedná Diez Roman. Gramm. I. 53—54.
130) y obecné mluvë bulharské uïivaji se np. sakam (cupio, quaero)
erov. strus. pro8oky=Spehy, pol. szukam, got. eôkjan, eterk (ciconia), vardim,
vartim (exspecto, custodio), setne (serius) a j. ; ve starosrbskych zákonech,
ее ctou stapje (baculus), pronja (dominium), odkudí pronjarevic (nèm. fröhnen
pronjavor с. prnjavor (allodium, vicus motiasticus) a j. — I v jazyku albanském nalëzaji se nèkterà, ас nehojná, gothická slova.
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у krajinë jmenované Praevalis i ve slovanské dobë jeâtë' bytovaly, сой ovsem lepsího vysetreni vysoce zasluhnje. 13 ')
8. Gepidové, Taifali, Wiktofali, Withingové, Scirové,
Hirrové, Heruli, Turcilingové, Kugiové.
Které z jednotlivych nëmeckycb nàrodkûv, pod rûznymi
jmeny Gepidûv, Taifalûv, Wiktofalûv, Withingûv, Skyrûv,
Herulûv, Turcilingûv, Rugiûv atd., v dëjinâch 3 — 5ho stol.
vedlé Gothûv se vyskytajicich, к haluzi gothické, a které ke
sveonské cili normanské pficisti dluzno, nesnadno jest rozhodnouti. A vàak zdá se, ze daleko od pravdy se neuchylime,
polozime-li prvni ctyïi za pfibuzné Gothûv, posledni рак za
odvëtvi Sveonûv cilli Normanûv. — Gepidûv jméno mnohem
pozdëji se na jevo proneslo, nezli Gothûv. O jejieh vyjiti ze
Skandinavie a pûvodu jejieh jména Jornandes mnoho bájecného vypravuje. 132) - Na poëàtku 3bo stol. bydleli Gepidové
pod správou krále Fastidy jiz nedaleko Gothûv za Dacii.
Okolo 1. 245 oborivse se na pïibuzné sobé Burgundy, potfeli
je na hlavu 1аз), coi podlé zdání novëjsich nëkde v podkfidli
Tater se stalo. 134) Zpychavée tim stëstim zacali i Gothûv
pokouseti, cehoz väak zle zazili; neb od tëchto [246] blíze
mësta Galtis na rece Aucha potreni jsouce, 135) do Uher
ustoupiti museli, kdez napotom v podkraji Tisy a Marose
osedli. 13e) Po opanování Dacie od Gothûv [272] staly se
dnesni Uhry rejdistëm kocujicich národúv nëmeckych. Tamf
i Gepidové az do píitazení Hunûv se potloukali, do jejichzlo
viru zatoceni jsouce, ai do Gallie se octli. 13i) Po smrti Attilové zprostivse se jha hunského osadili se na novo ve díev131) Malchus Exc. de leg. ed Par p. 80. Procop. B. Goth. 1. I. o. 5.
7. 16. — Srov. Martin- Leake Researches in Greece Str. 239—240. Zink
eeisen Gesch. Griech. I. 644. 651 Pejacsevich Hist. Serbiae p. 11—12.
Thunmann Unters, üb. östl. Volk. 271.
13a) Jemand. Get. с. 17.
133) Jornand. 1. c.
134) Pischon Chronol. Tafeln I. 69. Mannert German. S. 369.
135) Jörn. Get. с. 17. Mèsto Galtis zdá se b^ti Galio, a feka Aucha
ficka Lukev.
,3e) Jornand. Get. с. 5. 22.
ш) Jörn. Get. с. 38. llieron. ad Ageruch. ер 8.
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nëjsim svém stanovisku za Tïsou, ve dnesnlm Sedmihradsku. 138) Odtud cástka jich pomalu za Dunaj do podkraji
Sávy cili do nynëjài Slavonie se vystëhovala. 139) Po pfejiti
Ostrogothûv do Italie a pfitazeni Langobardûv do Pannonie,
byvse od tëchto porazeui a rozpráseni [665], 140) к jinym nëmeckym nàrodûm se utekli a pomalu z historie vymizeli. 14 ')
— Taifali a Wiklofali byli tolikéz odvëtvi Gothûv, jejichfc
pïlbëhové V dëjinâch celého toho národu se pohfizuji. Tai
fali pfinálezeli к západním Gothüm, v pozdëjsi dobë, jakz
vime, v Dacii osedlym, a mëli svá vlastní knízata. 142) Jméno
jejich napotom v déjinách Wisigothüv v Gallii znovu se pojevuje. 143) O Wiktofalech jiz v ëas vojny markomanské
zmínka se ciaí, potom je témëî vzdycky ve spolku a ve stejnych sidlech s ostatnltui Gothy nalezáme. 144) — Muohem
znamenitéjsi z ohledu na staroiitnosti slovanské jsou Withingové,
aëkoli jejich jméno teprva pozdëji na bfehu baltickém v dë
jinâch proslulo. Withingové tito, odnoze gothická, pocházeli
beze vsi pochybnosti, jakoí i sami Gothové, ze Skandinavien
kdez potomkové jejich i pozdëji jestë se pfipominají. Baltiëti Withingové s Gothy a jinymi Nëmci 1. 269 vytahse proti
Ëimanûm, 145) hubilii plenili konciny ïimské. Sidonius Apol
linaris je tak« zná. I4e) Aurelius Victor jméno Vithungi
dává Juthungûm, ,47) odnozi die Ammiana Marcellina Alemanûv. 14S) Gatterer a Thuumann ua) za to maji, ze Vitae
a Jutae pûvodnë tototozné jest slovo, jediné die rozlicnych

"в) Jörn. Get. с. 50.
™) Proc. Vand. L I.
»e) Paul. Diac. Langob. L I. c. 27.
">) Od Gepidùv dostala pry Spisská stolice, Sp¡.« (ném. Zips) své jméno.
и») Amman, Marcell. 1. XXXI. c. 3-4. Mutrep. 1. Vllt o. 2.
»3) Gregor. Turón. 1. IV. С. 9.
i«) Jul. Capitol. Vit Marci С. 14, 22. Amm. Marc. 1. XVII. с. 12.
Eulrop. I. VIII. с. 2.
. .
'«) Trehe.ll. Pollio Vit. Claudiari. с. G. V tistëném textil Virtmgui,
v rkp. Vittingui.
»«) Sidon. Apoll. VU. Vithungi.
Aur. Viel. Caes. с. 35.
Amm. Marcell. 1. XVII. С. 6.
"») Thunmann IM. üb. nord. Volk. S. 31—39. Edda Saemundar
Hafniae 1787 sq. T. III p. 610.
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náreci rozdilaë vyslovované, cehoz my pfi své váze necháváme. V rukopisech neumënim pfepisovatelûv slohové iu a
ui V násloví oysem zhusta se míchaji. Národ Withûv, nepochybnë stejny s Withingy na mofi baltickém, nëco pozdëji
pripomíná se od Jornanda (Vidivari) a Guidona z Ravenny
(Vites). ,5U) Jménu Withingûv pïibuzné, t. ze stejného kmene
poálé, jest slv. vitëz (victor), utvoíené jií ve prastaré dobë,
ponëvadz pozdëji pïijatà nëmeckâ slova na -ing jinou obdobu
následuji, np. Waring
Varjak, Kolbing — Kolbjak atd.,
nikoli Var§z', Kolbçz' otd. Slovo vitëz v obecné mluvë Slovanûm z krajin nadvislanskych poslym, t. Poláküm, Luziëanûm, Ceehûm, Moravanûm a Slovàkûm jest nejznâmëjsi:
naproti tomu málo aneb dokonce neznámé, leda zde tam ze
knih, jestif Rusûm, Bulharüm, Illyrûm. Zef osobni jména slv.
Vita, Vitan, Vitas, Vitasa, Vitek, Vitohost, Vitomir, Radovit,
Semovit, Bohovit, Budevit, Dalevit, Hostivit atd., téz nëm.
Vitericb, Vithgar, Vithicab, Vithemir, Vitigas, Vitiza, Liudewit, Liutwit, Angenwit atd., к témuz slovnímu koíenu nálezeji, velmi jest podobné. 15 *) — Rugové, Skyrové a Herulové
zdaji se byti národy pûvodnë ze Sveonûv ëili z Normanûv
poslé. Rugy Tacitus s odvëtvim jejich Lemoviy místí na
baltickém bíezisti mezi oustim Odry a Visly. 152) Ptolemaeus
1S0) Srov. Voigts Gesch. Preussens Bd. I. S. 107—110. 114—120.
23C—238. Podlé tohoto spisovatele polovyspa Sambia po t»chto Witech.
prozvána byla Witland. Bd. I. S. 101. Anm. 4. Jini о torn jinak smySlejf. Srov. §. 19. c. 2. Podobnëji, zev mistnim jména Witagofa v Litvë
památka Witñv podnes trvá ; srov. Serbigat, Wendzegota, Latygota, Prejsigota, slv. Ljudin konec a j., od slovce gatas, gats, konec. Ostatnë Voigt
dvë veskrze rozdilná slova, Viting é. Withing a Viking (pirata, bellator, od
kmene vig, vie = pugna) neopatrnè michá. U Adama Brem. с. 212 misto
Withingos dluzno éisti Wichmgoe. Neménë opàeny jest jeho vyklad jména
Vidivaii skrze Withenwehrer, misto Einwohner Widlands. Slovo Vithingi
ëte se podlé Voigt» zhusta v listinäch Sambie stîedniho vèku.
1M) Koïen tentó jest slv. vit с. vét (vitija 6. vëtija = ïeënik, vitati
pûvodnë tolik со osloviti, zavët, odvët, pïivètivy atd ), s kterynrâto porovnati lze skan. vitkr (magus, vates), ags. vita (consiliarins, sapiens; pro
cer, óptimas), s?nëra witzig (judex, stnëm. snad witing, srov. Grimm Rechts
alt. 266, 778—779. Phillips Deutsche Gesch. I. 231), t. liternë íes. vitéz.
Tim se vysvëtluje nejen prastar^ vyraz ve Snëmich v. 59: Vyucenë vëscbám vitëzovym, nybrä i zpráva Gallova, pravíciho, ze polsky Semowit
toto své jméno ex praesagio ftiturorum dostal, a Boguchwalova, ujiáfiijfcfho,
ïe Semewit znamená tolik со jam loquens. Viz §. 37. й. 4.
15г) Tacit. Germ. с. 43.

474

Okr. I. Cl. III.

Pfekleä cizi'ch kmenûv.

tamze osází Rhntikly, s mëstem Rhugium, podlé ëekoz domysleti se lze, ze tim Rugy mini. 153) Potomkové jejich, snad
ubihajice pied Venedy, osedli na ostrovu Rügen (slv. Rana)
po nich prozvaném. V hunské vichïici i tentó národ na bojisti se pojevil. 154) Po smrti Attilovë cást' Rugûv s Huuy a
jinymi národy y okolí Haemu obydli hledala; lü5) vetéi vsak
jich cástka, osedsi na cas ve vlasti Skyrûv, od GotMv porazenych a zahnanych [b 471], v zemi potomnë Rugiland prozvané, ve dne§ní Moravë a v Rakousích, 156) tuto brzo, potfína jsouc od vlastního krajana Odoakra [487], Langobardûm
propustiti musila. 15T) Nedlouho potom, pomíchavse se s Gothy
a jinymi Némci, a rozprásivse se po Italii a Rhaetii, docela
zmizeli. Jemandes ostatky jejich blíz ousti Visly jmenuje
Ulme-Rugy, ve kterémzto slovu snad Tacitovi Lemovii vëzeji,
ve Skandinavii рак pripomíná Ethelrugy, coz nám dûkazem
jest, áe Rugové pûvodnë z této polovyspy vysli. 15S) К Rugi\m pfinálezeli i Turcilingové, aspoñ vzdycky pospolu zmínka
o nich se ciní. Procez i krále Odoakra jinl v rodu Rugûv,
jini рак z Turcilingûv byti pravili. I59) Jméno jejich teprva
na konci 5ho stol. se pripomíná. 160) Pfíbuzní obëma byli
Scirové (Skyrové) a Hirrové ëili Herulové. Jméno Scirüv,
со spolcencû Galatûv, cte se jiz na olbickém mramoru ke cti
Protogenesa okolo 1. 218-201 pf. Kr. (srov. §. 17. c. 10.)
Ze elov Pliniovych 16 ') domyèleti se lze, ze Scirové bydleli
na brehu baltickém ve dnesních Kuronech a ve Zmudi, kdez

,ы) Ploient. Geogr. 1. II c. 11. PovxirMioi.
,M) Sidon. Apoll. Paneg. in Avit. v. 319. Histor. mise. 1. XV. p. 97.
éd. Murât.
155) Jornand. Get. с. 50.
»6) Jörn. Get. с. 53. 54 Vita S. Sever, с. 5. 22. 31. 42. in Veheri
Oper. Nov. 1682.
,6Î) Vita S. Severini с 45. Paul. Diac. Langob. 1. I. c. 29.
,5e| Jornand. Get. c. 3. 4.
i»») Jornand. Get. c. 46. 57
160) Tureiling, die formy, jest patronym. nàzvu Thorkil, n Svedûv uïlvaného (srov. Tborkel, Thorkiel, Thorkelin a j.) U Aflama Bremského
с. 222. slove vètev Öndüv Turci, jak se zdá Luderevané (Abo), jmenujicí
eebe Turkulain. Schlöz . N Gescb. 486. Nest. II. 55. — Mozné, íe jméno
to od Cudüv ke Skandinavcüm pfeSlo.
Plin. Hist. nat. 1. IV. c. 13. §. 97.
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je také Reichard niisti. Nasvëdëuji toma ponëkud i jména
okoli, vesnic a statkû v té stranë, jako np. Skiri, Skirele,
■Skirucie, SkirySki, Skirwojnie, Skirgajle, Skirse, Skierdynie,
Poskierdynie, Skirmonty,- Skirmontiski, Skirozemie atd., ac majili ona s názviskem národu skutecné svazky. Potom ai do'
4ho stol. nie se o nich neslychá, hunská vichíice je na svëtlo vyvála. Jiz na konci 4ho stol. [379—395] s Huny nabihali na Ister,
kdeà vëak zabnáni byli. 162) Okolo 450 táhli s Attilou do Gailie-, 163) po jeho smrti osedli [ok. 471] jiní v dolejsi Moesii, 164)
jiní na Dunaji s Turcilingy, byvse brzo na to od Gothûv
docela vyhubeni. 1G5) Vûdcové jejich slouli Edica a Hunulfus. A
vëak vzdy nëkteré jejich zûstatky v zemi Rugûv ai do casu
Odoakra se zachovaly, jejz potomnë do Italie provázely[476]. I66)
Sám Oboacer sloul králem jindy Rugûv, jindy Tnrcilingûv, jindy
Scirûv, jindy zase Herulûv; z cehoz zavirati lze, ze vsecky
tyto národky byly jeu ratolestky jedné haluze. 167) Ostatkové jejich po Bavoïich se rozptylili. 16s) Jméno Hirrûv ponejprvé Plinius na jevo vynesl. 16Э) К vire podobné jest,
ze Hirrové, vyëedse ze Skandinavie, opanovali breh estonsky,
kteryá potomnë ve stiednim vëku po nich sloul Harria l7°),
uvedáe domácí Öudy ve sluzebnost. Tim zpûsobem celé to
pfimoïi od Estonska az к oustí Odry jiz ve drevni dobë právé
tak bylo vystaveno nàplyvûm bojovnych Gothûv a Svedûv,
jako potomnë v 9—1 ltém stol. pobfezí témëï polovice Evropy
outokûm dobrodruinych Normativ. 'Mám za to, ze potomní
Herulové byli potomei tëchto Hirrûv; i samo jméno jejich
Zosim. i. IV. o. 3i.
ш) Sidon. Apoll. Carm. VU. ad Avit Aug.
1M) Jornand. Get. с. 50.
i«8) Jornand. Get. о. 53. 54.
lee) Jornand De regnor eticcess. p. 130—131 ed. Lugd. Batav. Exc.
de Const. M. (pïi Amra. Marc.) Hist. Misc. 1. XV. p. 99.
le') Procop. Goth. 1. I. с. 1 pravf: Romani Scirros, Alanos, et alias
qnasdam gentes Gothicas in societatem adsciverant — kde Jemandes jmenoval Bngy, Turcilingy. Sciry, Heruly.
Iee) Gaupp Das Gesetz der Thüringer p. 18—19. Hormayr Hzg. Luit
pold S. 97.
,ee) Plin. Hist, natur. L IV. c. 13. §. 97.
m) U Jindîicha Lotyae a j. Srov. Lelewel Rznt oka na lit. nar. 23.
42—46. Hirrynu jest staré jméno mèsta nyni nëm. Revel, cud. Talline (t.
TanUine, Danúv hrad), lot. Dahni pillis (totéí), rus. Kolyvañ zvaného.
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zdá se jen zdrobnëlà forma slova Hirri byti (srov. §. 8. 6. 15.
pozn. 162). Herulové jiz ve 3tim stol. za Gotby a Gepidy
na ôernomoïi vytáhli, a jak tam, tak pozdéji na Dunaji,
V Italii, Gallii a jinde vojenskymi skutky na slovo vzesli.
Okolo 1. 259—260 tovaryàili Gothûm ve vypravë proti mofskym mëstûm Ëecka. 17 ') Okolo r. 269 plenili s jinymi
Nëmci Moesii. 172) V 4tém stol. jiz i Gallii zbijeli, acköli nevi
se, odkud tam pronikli, z baltického-li pomofí, cili z pûvodistë
svébo Skandinavie? 173) Po smrti Attilovë, pozbyvse hunského jba, sedëli za cas v Uhfich, v tomto vseobecném rejdisti tehdejsich koëovnikûv a loupeznikûv; a vsak oboïivâe
se na sousedy své Langobardy, od tëchto na hlavu porazeni
byli [493]. m) Nemohouce se zmocniti zemë Rugûv, cásf
jich obrátili, se к eis. Anastasiovi, a vstoupivse do Hmské
vojenské sluzby dostali sídla u stoku Dunaje a Sávy, ëàsf
рак píes Slovany, Varny a Dány, do pravlasti své Thüle
cili Norvegie se navrátili [493]. 175) V nástupnych casicb о
jejich divokych mravich a loupeznickych vpádech do Norikum
atd. jestë mnoho se cte, az naposledy ostatky jejich v Bavofich s jinymi Nëmci se slily. 2¡e i Scirové i Herulové pûvodnë ze Skandinavie poàlï, na to ináme dvoje závazné svédectví, Jornanda, vyslovnë Skandinavii za kolébku jejich udávajíciho 167), a Prokopia, vypravujíclho o navrácení pozûstalych
Herulûv po bitvë s Langobardy do vlasti své Thüle ëili Nor
vegie. 177) Dojisfuje tobo со do Skyrüv i mistni jméno Sci-

«•) Georg. Syncell. ed. Par. p. 382. Zosim. 1. Г. e. 32—39. Srov. Lu
dens Gesch. 4 teutscli. Volks II. 103. 493.
"*) T/ebell. fyllio Gallien, с. 23. Claud, с. 6. I Jornanded je v 4.
Btol. s Gothy na Cerném moíi místi. Get. с. 23.
Mamerl. Pan. C. 6. Ammian. Marcell. 1. XXVII. С. 1. 8. Syncell.
p. 382.
>") Paul. Diacon. 1. I. c. 20. Procop. B. Goth. 1. II. o. 14.
"») Procop. B. Goth. 1. II. O. 14. 15. Paul. Diac. 1. I. c. 20.
Jornund. Get. e. 3. Podlé nèho vypuzeDi byli ode Danúv.
"') Procop B. Goth. 1. II. o. 15. Pozüstali na jihu n Singidonu Heru
lové pozdéji krále sobé ze Skandinavie vyzádali. Proc. I. c. Geijer Gesch.
Schwed. I. 28. íe byli Néraci a némecky mluvili, svëdci vjslovné i Cassiodor. Var. L IV. ep. 2. Otóenás , od Meklenbiircana Franka nenmènim
nebo chytrostí za vendsky podmetnuty (Lazii De gent. migr. Bas. 1572. ■
p. 787.), neni vlastné herulsky, nybri lotyssky. »
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ringesheal u Othera, cili Skiringssal u Snorry, na západnim
bfehu V chobotu christianském. 17S) Na jevë tedy jest nëmecké
pojiti nàrodûv tëchto a daremné jest usilování Kojaloviëe,
Hartknocha, Bohuse, Lelewela, D. Paskiewice a Narbutta, prevrácenym zpûsobem dokázati prahnoucích, èeby dneéni Lotysi'a Litvané jejich byli potomkové (viz §.19.).
9. Nejstargi styky Sk a n d i n a v с û v se Slovany.
Az posavad jsme vypravovali o osadáeb a vojenskych
tazenich nëmeckych národüv na baltickém a cerném mori
podlé vyslovnych svedectví souvëkych spisovatelûv íeckych a
íimskych; nyní nám zbyvá jeàtë promluviti песо o brannych
vypravách a nájezdech skandinavskych Svedûv do severní
vlasti Ôudûv a Slovanüv, o nichz recká a fímská historie
nie nevi. Jakoz nahofe od nás vylozeno jest, ze smëli Skandinavei, Gothové, Rugiové, Herulové atd., jiá те díevní dobë,
opustivse domov svûj, na vindickém a loty§ském bfeziáti se
osazovali, hledajice zde со vojíni a loupeznici morstí lepsího
stësti a vëtëiho bohatstvi, nezli je doma míti mobli; tak podobnë máme tobo nematné düvody pïed rukama, ze totéá
v nejdfevnëjài dobë i na dalekém severa se dálo Ji£ letopisec ná§ Nestor, mluvë o rozsiïeni se Slovanüv na severa,
poznamenal, ze ve prastaré dobë, dávno pïed pribytim Varjahûv do Eusi [859], byla cesta z Varjah do Ëecka, a naopak z Ëecka po Dnëpru, Lovoti, Volchovu a Nevë do Var
jah. ,79) Ze Nestor cestování to do nejdfevnëjsi doby staví,
patrné jest z toho, со potom vypravuje o pfibyti sy. Ondïeje
apoätola touz cestou do Eusi, o zalození Kyjeva atd. Svëdeetvi jeho potvrzuje se tím, со ve franskych letopisech
1T8) DaUmann's Forschungen Bd I. 442 sld.
uo) „Po'janom ie ziveim osobje po goram sim, bje put' iz Varjag
v' Greki, i iz Grek po Dnjepru, i verch Dnjepra volok do Lovoti, po Lo
voti vniti v Ilmer' ozero velikoje, iz negoie ozera potecef Volchov, i v' tecet' v ozero velikoje Novo, togo ozera vnidet' ustje v more varjaz'skoje."
Nestor vyd. Timkovsky p. 4. Sof. Vrem izd. Strojev I. 4. — Tuto cestu
mini ve svych vyoisech i Konstantin Porphyrogenneta Oe Adm. imp. ap. Slritier П. p. 982. a Adam Bremsky Hist, eccl 1. И. c. 13.
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na 1. 838 cteme о pîibyti Sveûv cili jak je Slované a Cudi
jmenovali Rusûv z Konstantinopole do Nëmec к eis. Ludvikovi, zádajících volného prûchodu do Skandinavie, ponëvadfc
pry- obyëejnou cestou pïes sever, pfiëinou zufivosti taméjáích
národúv, domñ se navrátiti nemohli. 1S0) Sám Nestor vypravuje, ze pred zalozením nové raské rise, 1. 859 napadli Varjazi, starodávnym obycejem pricházejíci ze zámofí 1S1), na
Cudy, Sloveny. Merju, Ves' i Krivice, a vzlozili na ne dan ;
z kterychzto jeho slov dosti patrné jest, ze tentó jejich vpád
nebyl prvni, nybrz ode dávna opakovany. V dëjinâch skandinavskych zhusta se vypravuje o eestováni Sveûv do krajin
vychodnich, jmenovanych Gardhar (m. pl.), Hólmgardhr, Gardhariki, Austrríki, Austrvegr, Ostragard, t. do nynejáího Ruska,
a do Recka, Grikia, Grikkland. 182) Aëkoli рак vetsí cástka
tëchto zpráv do pozdëjâi doby, t. do lOho a llho stol., prinálezeti se zdá ; vsak nieméné o vsech toho jistiti nelze, jestonëkteré nápisy runské, na nichz slova Grikia, Grikkland, se
ctou, mnohem jsou staráí. U císaíúv byzantskych od 4bo az
do llho stol. nalezala se zvlástni tilda vojinûv a tëlesnych
strázcúv, vybiranych drive z Gothûv a jinyeh Nëmcûv, potomnë
рак ze Sveûv, a jmenovanych lat. Foederati, skan. Väringarr
od slovce vara, vaere (pactum). К vire podobné jest, ze
Sveové tito onou od Nestora vyznacenou cestou do Carhradu se
dostávali. 1S3) Majice takovéto svëtlé dûvody dfevniho obehoda

,8°) Qaoniam itinera, per quae ad ilium (imp. Constantinop. TheophiIum) vénérant, inter barbaras et nimiae feritatis gentes immanissimas habnerant, quibus eos , ne forte perieulum inciderent, (imp. Theophilus) redire
nolnit. Anm. Bertin. ad a. 839. v Pertz Mon. Germ. I. 434, téz v Mura- .
tori Script, rer. Ital. Т. П. p. 525. Srov. Schlözer Nestor П. 179—183.
Geijer's Gesch. Schwedens. 1. 37.
,ei) „Prichodjasce iz zamorja" die nékt. rkp., coz J. Müller uhodné
preloïil „welche von jenseitdes Meeres zu kommen pflegten.11 Müllers Nestor
p. 80. I to íe Slované Novohradstí, podlé Nestora, sami obrali sobë panovnika z Varjahûv, avèdci o starobylych vztazich a dávni známosti mezi.
obëma národy.
,82) Schlözer's Nord. Gesch. S. 543 aid. — Vyklad téehto v^razü viz
doleji §. 28. é. 1.
183) Dûkladné о torn jedná Geijer Gesch. Schwed. I. S. 37—39. Jií
za Prokopiova casu [552] Skandinavci pîichazeli do Byzantu. Prokopias je
osobnë znal. Procop. Goth. П. 15. ed. Par.
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Sveûv s Cudy a Slovany . na hofejsim severa, proc bychom
nesmëli jestë о nëkolik vëkûv dale pokrociti a ve prastaryck
skandinavskych povëstech nejdievnëjsi sledy obcováni Sveûv
s Vendy slakovati ? Ve skandinavskych povëstech mnohonásobné se vypravuje о pûvodu zboinëného hrdiny Odina
z rodu Asûv t. Alanûv, o mírnych i nemírnych snúskách národûv Suithiod, Vanir (Vindové) a Iotnar (Cudové) jmenovanych, o vlastech Vanaheimr a Iötunheimr, o vojenskych vypravách králñv z rodu Ynglingûv do krajin vychodnich Austrvegr, Austrriki, Gardhariki, Gardhar, Hólmgardhr atd. zvanych. Povídky tyto v prodleném case promënily se oväem
V bájky, aniz mozné jest bucFto skuteëné pfibëhy od básnickych pfisivkû v nich nâlezitë oddëliti, bud'to cas, ve kterémz
dëje, slouzící bájkám :tëm za osnovu, se zbëhly, dokonâle
urëiti : a vsak soudni skoumatelé tëch vëci souhlasnë na tom
se snásejí, äe látka tëch povësti starsi jest, nezli setkáni se
Hunûv a Gothûv 4ho stoleti. A v pravdë spojeni Sveûv, Iötunûv, Vanflv a Asûvv tëch povëstech ukazuje na dobu kvetouciho panstvi Alanûv cili Asüv na severu, kteráz podlé vàech
okolnosti nemohla ani mnohem dfive pied lnira stol. pi. Kr. ani
mnohem pozdëji po lnim stol po Kr. nastoupiti. Pfed ouplnym
pádem skythické rise na Cernomofi zadonäti Sarmati v hofejëi
Evropë rozsiïiti se nemohli; a naproti v 2hém slol. po Kristu
podlé Ptolemaea sedëli sarraatsti Alani jiz" na hoïejsim Dnëpru u
hor alanskych t. Okovského lesu. Zdef, nedaleko tohoto lesu
v okoli Novohradu, na rozhrani svëta slovanského a cudského,
ve stolici sarmatsk^ch Alanûv, jest to rejdistë skandinavskych
povësti. Zdef az podnes jestë nëkteré nematné sledy a ostatky
starozltností vnukati senám zdají nevyzpytné pïibëhy vëcnou
tmou pokrytych vëkûv, nëmé svëdky velikych a hlasnych ëinûv, со náhrobky bez nápisú, nakupené nade prachem vitëzoslavnych hrdin. Zdef aá podnes jestë viaje se jezero Se
liger aficka Seligarovka, temeniâtë to Volhy, proslavené pode
jménem Sylgr (Sylgur) ve skandinavské Eddë, soujmenné
iece Salgir vTauridë, poloostrovu nëkdy spoleônë od Alanûv
a skandinavskych Nëmcûv obydleném, téá i dolinë Slagir
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v Kaukasu, nynëjsi vlasti Osetûv cili Alanûv. 184) Mám za
to, ze Odinûv Asgard mnohem pravcji zde nezli na Donu a
Azovské zátoce hledati se mûze, ackoli nepflm se, £e jiz
V této nevystihlé dobë svedstí dobrodruzi az na Cernomoïi a
za Don, do vlasti Alanûv, se destávali. Ano, domysleti se
lze, ze Odin byl vlastnô hrdina posly ze kmene sarmatskych
Alanûv a osedly ve Skandinavsku. S nim se pfipominaji hrdinové z rodu Vanûv cili Vindüv Niördhr (Nurin) a Freyr
(Prij), рак bobynë Freyja (Prija), naposledy mudrec Kvasir.
Svedsti hrdinové, jak vypravuji skandinavské povësti, jmenovitë Ynglingasaga, i pozdëji po srarti Odinovë, jednak navêtëvovali rodinu jeho u národu Asûv, jednak putovali do
vlasti Vanûv. Swegdir, druhy král upsalsky z tridy Ynglingûv, konaje cestu к Odinovym pokrevnym, pojal sobë manzelku z rodu Vanûv cili Vindûv. Nástupce jeho, se Slovankou zplozeny, sloul Wanland. Králové Ingvar, devatenácty z tridy Ynglingûv, Iwar Widfarnme, prvni z tridy Ivarovicûv, Harald Hildetand a Ragnar Lodbrok, podlé tychze
povësti, pïedsevzali vojenská tazeni do krajin vychodnich,
Austrvegr zvanycb, a nëkteré z nich pry sobë i podraanili. 18i)
Ragnar Lodbrok kvetl ovsem teprpa ve drubé polovici 8ho
stol. 18e), a casu ostatnich dávno pïed nim panovavsich urciti
nelze: to jedoak vzdynajevë jest; ze panování starêich z nich,
jmenovitë Swegdira, Wanlanda a j., hluboko do dfevni doby
píipadá. 187) Sledy obcováni Skandinavcû se Slovany na severu zachovaly se i v jazyku obou nàrodûv: К vysvëtleni
a dojistëni tobo dosti budiz jen nëkoliko slov z nejstarsich
pramenû porovnati ; np. skan. nar, narr (anima defuncti, spec,ч») Köppen's Alterthnra und Kunst in Russland S. 29.
i«5) Geijer's Gesch. Scuwed. Bd. I. S. 35 —36 301—303.
Geíjer S. 44.
19T) Mlcime zde o vypravàch starého Eimunda a norveského Hadinga
•do Euska dàvno pfed Rurikem, o mofském srazeni pfi Brawalle, u bfehu
Skanie [1. pry 735], v nèmï pry i Slované podil mèli, jakz skandinavské
povësti Sffeji о torn vypravuji. Poraijime i zprávy od Saxona Grammatika
ze dfevnfch danskycb povësti váiené o vpádech danskycli a norveskych
kràlûv Frotha, Halfdana a j. do nynëjâiho Ruska v lnfm a nástnpnych stol.
po Kr, jakozto bud cele bajeené, bud aspoù eo do letopoëtn zmateèné,
trebas snad na dile na skuteënych prib^zich osnované. Srov. Tappe Gesch.
Russl. I. 47. Dahlmann's Forsch. Bd. I. S. 240.
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trum) got. nans cyr. a strus. nav lot. nahve (mors), skan.
sund (fretum) strns. sud, skan. thorp (vicus) rus. derevnja,
skan. gâlkn (campana, got. kêlikn=turris) rus. kolokol i kolokolnja, skan. smiör sved. dan. stnor (butyruin) slk. cmer,
cmar (Buttermilch), skan. a got. rasta (milliare) rus. versta,
skan. hvarf fris, warf stsas. huarab (conventus) stras. vrV,
skan. tbroell (servus, agi. droll n nebulo) slk. trulo m. (Ltimmel, Bengel), skan. bird (curtis, aula) rus. gridnja, skan. hirdmadr pi. hirdmen (satelles) strus. gridin, skan. thion thiun
(servus) strus. tiun, sved. ämbed (officium, got. andbahts ~
ministerialis) strus. jabednik, skan. vira (homagium, odkofene
got. vair — vir) strus. vira , skan. lodhi ags. hlodha lodha
(sagum, chlamys) strus. luda atd. ; a naopak slv. sluga. sluzka
(servus, ancilla) skan. sloeki (ancilla) sved. dan. slökefrid
slägfrid (concubina), cyr. selk (sericum) sved. silke, slv. jelen
(cervus) skan. elan (cervus alces), slv. tr'g (forum, nundinae)
skan. torg dan. torv, slv. zba, izba, istba, soba (coenaculum)
skan. stofa (srov. mad', szoba), slv.1 sraka, sracica (indusium)
skan. serkr dan. särk atd. ,sS) Nepïime se, ze nëkterâ z tëchto
slûvek, jako tiun, jabednik a j., teprva pozdëji s Varjahy
[859 sld.j ke Slovanûm ruskym se dostala; a vsak o vsech
toho tvrditi nelze. Sluvko nav (anima mortui, spectrum) vyskytá se jií V nejstarsích písemnych pramenech nejen Rusuv
ale i Bulharûv, okolo 1. 500 zdalekého severa dolünaDunaj
sestoupivsích, 189) na dûkaz, ze tito sobé je jiz pfed 6t)vm stol.
ve staré vlasti své osobili a odtamtud pfinesli. 19°) ísaproti

,BB) Nasehvál zde pomijime slova nejiatého pojití, snad jeStö od pramateíe v Asii zdëdëna, jako srb. slk. Vila (nympha, dea silvestris) skan.
vólo, vblva, vala (aagaj a j.
1Ba) Np. v Joanna Exarcha pfekladu bohoslovi „nav' iz groba .izchodjasci" vyd. Kalajdovice str. 137. (srov. „v naveeh" tamíe str. 210), u Nestora „se nav' priScl, — jako nav'e b'jut1 Polocany" viz Karamt. 1st. П.
В. 96. pozn. 159.
w) Mám za to, zc prisouvání námestky t, ta, to, na zpüsob skan. záslovního clánku, v náíecí strus. a bnl. (np. n Nestora die rkp. 1377 : cholmot 48, otrokot 87, voot ze den' 73, u téhoi i gradokos' 13, grados' 30,
u Jana Ezarcha slogot 156 atd.), jiz na severu pocátek sváj vzalo, byvsi
potom v Moesii pod vplyvem albanêiny a valastiny dále rozäfreno a dokonceno. Srov §. 30. c. 7.
Safan'k, Slov. Starozitaosti. I.
31
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tomu slovanské trg (torg) a sraka (serkr) cte se jiz v Eddé.
Totéí i o jinych platí. Z ëehoz patrno, ze obmëna tato slov
a tudyz i vespolné obcováni Skandinavcûv, Slovanûv a Alanúv na severa do starsí doby patfi, nezli jest stehování Slovanû v 6tém stol. do krajin poledních, anebo slození zpëvû
v Eddé obsazenych. Ze vseho toho s dostateënou jistotou
zavírati se mûze, ze jiz ve prastaré dobë, jmenovitë v caá
obyvání sarmatskyeh Alanûv na hofejsim Dnëpru, mezi skandinavskymi Nëmci, Slovany, Cudy a Alany vzájemny obchod
misto mël, a ze vykázaná od Nestora cesta od Nevy az к ousti
Dnëpru jiz tobo casu slouzila ke spojování rûznych národúv,
jednak na baltickém a pontickém pfimori, jednak u vnitf zemë
obyvajících, národúv druhdy nepochybnë i lidnatéjáich, i vzdëlanëjsich, nezli dnes pro nedostatek ráznych dûkazûv obyëejnë za to se pokládá. 19 ') O jejich dëjinâch nekterá temná
a nesrozumitelná navësti, jakoby hlasové zemïelych z onoho
svëta, náhodou nás doslá, svëdeetvi nám vydávaji, jimzto my
ani nevsímavé sluchu a víry docela odepfiti, ani jakkoli chtivé
poslouchajíce dokonále vyrozumëti nemûzeme. ,9a)
10. Slovanské název Nëmcûv.
Mistnëjài toto vylozeni nejdàvnëjsich dëjin národúv nëmeckych, postavenych jiz v sera dâvnovëkosti na rozhrani
pravlasti slovanské, a na dile i v koncinách jejich osedlych,
nechf aspon ponëkud poslouzí к lepsimu vysvëtleni spolecnych
svazkûv obojího toho pranárodu a vzájemnébo vplyvu národnosti jednëch na druhé jií, v oné prastaré dobë. Jakoz slepëje tohoto vplyva ve dïevni slovancinë bystrému zraku na

19 ') Timto nëmeckych národüv, Gothüv, Langobardûv, Normanüv,
jednak píes vlasti slovanské stéhovánim, jednak téz v koncinách jejich, na
Bohu i Cemomorí, podruhovánim, poälo mezi jinym i to, ze nëktefi starái
spisovatelé rodu némeckého zemé slovanské, oväem nevlastnè a nepravdivë,
za Germanii vydávaji. Paul. Ziiacon. 1. I. с 1. Universa illa regio Tanaitenus usque ad occiduum . . . generali . . . vocabulo Germania vocitatnr. Alfred
v Dahlmann Forsch. 1. 417. Vom Flusse Don links bis zum Flusse
Ehein . . . alles das hcisst man Germania.
m) S tim, со zde vylozeno, porovnati sluSi §. 8. c. 11. §. 16. c. 10.
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nejednom misté patrnë se vyskytajl ; tak i v památkách dïevni
nëmciny bezpïedsudnë skoumavym okem znamenati lze mnohonásobné sledy nëkdejsiho sousedëni Nëmcûv s Vindy ëili
Slovany, a vzeôlého tudy pfíjímáni slov, obycejûv, obïadûv,
nástrojüv a vynálezküv slovanskych. U nás о torn nikdypochyby nebylo, a my zde také, kdekoli se nám prílezitost zavdává, rádi к tomu své zïeni obracime; nëmecti spisovatelé
sobë toho posavad kusa nie nevsimali, procez také jejieh starozitnosti, jakkoli mnoho o nich psáno, v tomto ohledu jestë
vzdy jsou temné, matné a nedostateéné , a pri bezprikladné
nechuti a Deprizni nëmecké ke Slovanstvu bez pochyby jestë
dlouho takovymi zûstanou. Z pfehledu tohoto nabudeme spoln
jistého pfesvëdceni, ze národové nëmecti jiz mnohem dïive,
nezli obycejnë za to se má, z krajin mezi Odrou a Vislou
vyhosfovati a na Cernomofí, do Dacie i nynëjsich Uber stëbovati se pocali, cimá dalsímu rozsidlení se Slovanüv v oné
several stranë takofka volná a prostranná brána otevïena byla.
Stëhovâni ëili vlastnëji tëkàni toto nàrodûv nëmeckych od
baltického mofe na cerné a na dolejsi Dunaj, jiz v 2hém stol.
zapocaté, trvalo ai do konce 5ho stol. Jiz pïed 1. 174 byli
celticti Kotini pïes Tatry do Uber pïesli, kdez brzo vymizelij
Gothové mezi 180—215 osedli na Pontu; Gepidové, Burové
cili Borané, Burgund ové a Vándalové, opnstivse pïed 1. 252
zatatranskou svou vlast, potloukali se v Uhïich ; Heruly okolo
1. 269 na Pontu, Sciry nedlouho potom na Istru, jiné jinde
nalezáme; nepocítajíce sem lygickych a vandalskych plukûv
v touz dobu к Rénu a na pomezi Gallie se vystëhovavâicb.
Vsecky tyto nahofe jmenované národy bunská vichïice na
Cernomoïi, v Dacii a ve dneênich Uhrich zastihla, a'odtud
po celé témëf Evropë rozprásila. Po utiáení této bouïe zbytky
jejieh na novo v tychïe krajinách, nikoli za Tatrami, se
sbromaácFovaly, az pïed návalem Avarûv zase po Nëmcich,
Italii a Gallii se rozprchly. Tim zpûsobem zpustlé nivy nejen
mezi Odrou a Vislou, nybrz i dále na západ, casnë se staly
ornicemi pracovitych Slovanüv, jimz ony podlé spravedlivosti,
со utracené dëdictvi, i nálezely. Neminíce zde navrei obrazu
národniho iivota dïevnich Nëmcûv, anf ho snadnë ve knihách
31*
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vsudy pred rukama jsoucich dohledati se moÈné, a my со
к yëci naëf pñnálezi, pfihodnëji na svych místech porûznu
podotkneme, poznamenáme misto tobo к zavirce песо o slovanském jménu tohoto kmene. Starobylosti a pûvodnosti jmen
Germani a Teutones nëmeckym zpytatelûm vysetïovati dluino. ,93) U Slovanûv národy tohoto kmene od nepamëti slouli
Nëmci. Jméno to jiní od nëmeckého národu Nemetes, l94)
jini zase ode slovce nëmy, t. cizojazycny, odvozují, aniz posavad urciti lze, kterpíby z tëchto vykladû byl pravëjâi. Ne
metes, haluz kmene germanského, obyvali na levém brehu
Bénn, V okoli Wormatie a Spiry, v sousedstvi Wangionûv a
Triboküv. Pfipominá je Caesar a Tacitus. 19s) Ve vojnë
Ëimanûv s Chatty pridríeli se onëch proti tëmto. A vsak i
v Gallii jména mëst Nemetum, Nemetaeum, Nemetocenna se
vyskytaji, a v celtickém jazyku pry slovo Nemet znamená
svatyni, , chrám. l96) Pïedce vsak bych se nevâhal vyklad
tentó za pravy uznati, kdyby se prokázati mohlo, ze Nemetové nëkdy v sousedstvi Slovanûv bydleli. Ti, kdo slovce
nëmy za koïen názviska tobo drzi, odvolávají se na jméno
Slovanûv, jakoby ode slova poêlé; a vsak mnohem dûkladnëji by se odvolávati mohli na Nestora, písíeiho: Jugra ze
jazyk jest njem, i s'sjedjat sja s' Samojedy na polunoscnych
stranach. I97) Tomuto odvozeni ponëkud piiznivo jest i è ve
jménu Nëmec. Dûlezitëjsf nám jestif zde slovce cuti, povstalé ze jména thiuda, a vyznamenávajíci Këmce. Ze slovce
to ode slova cudo, cudny, docela rozdilné jest, jiz nahofe
m) Jméno Tentonûv pry prastaré jest, a Germanûv, podlé Tacita,
nové. Plinius jiz ke zpràvëz Pythea cerpane jméno Germani pîimèSaje,
a v cas války Hannibala s Kimany se pïipominaji Semigermani.
,8*) Arndt Urspr d. Sprach. S. 251 a j.
»») Caesar, \. I. c. 51. Tacil. Annal 1. ХП. c. 27. German, с. 28.
ш) Adelung's Mithridates П. 65. — Nemeti za Nëmce, nikoli za Gally,
uznává i Ukerl A. Geogr. IV. S. 356 — 357. Humboldt Urbew. v. Hispan.
S. 103 pravi, ze slüvko nemet celtické jest, närod Nemeti ale nèmecky,
v Gallii osedly. Moznê, ze jméno Nemetes Teutonové od Celtùv doatali.
Coz, jest-li s pfibytim Celtûv za Tatry i jméno Nemeti, Nèmci, ke Slovanûm
se dostalo, jeäto pîedtim u nich jen vyraz Tjndi, Tuzdi, Cuzi (= Teutones,
Thiudisci), v uzfváni byl?
m) Karamzin Istor. gosud. rose. II. 38. pozn. 64. Karamzin vykládá
njem = inoplemenBjj.
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(§. 14. с. 8.) jsme dokázali. Litvané az podnes jmenuji Nëmecko
Tauta, t. Teutonia, a v lotysském nàfeëi tanta znamená lid,
národ (gens). S tim se srovnává got. thinda (gens), thiudan
(rex), stsas. thiod, thioda, ags. thëod, skan. thiod, etnëm.
diota f. a diot m. i п., sfnëm. diet atd. Gothové sebe jmenovali Gut-thiuda, Frankové thiot Vrankonô, Svedové Svithiod. ,9S) Povahou gothického zvuku th a následovnym г
vysvëtluje se obdobná zmëna slova toho v nàïecich slovanskych
t. srb. tucF, chrv. tuj, kor. p tuj, (s pfedsuvkou p), cyr. stuzd
a âtuïd 199), rus. cuzij, mrus. cudzi, pol. cudzy, hluz a dluz.
cuzy, polb. ceuzy, ceizy (sic jinak cuzba, cuzoba), ces. cuzi,
cizi, slk. cudzy. Slovo cudzi tedy pied easy u Slovanûv zatatranskych tak se uzivalo о Nëmcich, jako podlé Nestora
slovo jazyk, t. národ, o Cudech ao°), v oboji pfipadnosti skrze
cudzi (gentilis) a jazyk (gens) vyrozumivali se cizojazyënlci
urcitych kmenûv. A jakoz ná§ cesky Záboj pravi о Nëmcich :
i prüde cuzi usilno v djedinu, i cuzimi slovy zapovida ao')?
tak nepochybnë z prvopocátku slovem tûd (podlé vysloveni
zadunajskych Srbûv) minëno Teutony, a teprva pozdëji vyrazu toho i na jiné Neslovany obráceno. I Madarové jmenuji
Nëmce Német, coz nepochybnë od Slovanûv pfijali. Litvané
sice dnes Nëmecko tytyz jmenuji i Wôkië, a Nëmce Wokiëtis;
a vsak název tentó pocházi, jak se domnivám, z pozdéjâi doby,
t. z toho casu, kdyz hrozni loupeznici mofsti Wikingové zavládli ve stfednim vëku bïehy baltickymi, a tamëjsi od Lotyâûv obydlené krajiny près dlouhy ëas mnohonâsobnë suzovali. Wokiëtis zajisté zdá se byti pfetvofené slovo Wiking
(pirata). Lotyäüm nëmeckà zemë slove Wahzsemme a Nëmec
Wahzis, Wahzeets, Wahzsemneeks. Proë Litvané nynëjâi Rusy
nazyvají Gudas, doleji vyloiime. (§. 19. c. 4.)
m) Grimms Deutsche Gramm. Bd. Ш. 8. 472—474.
,m) Dobrovsky Instit. linguae Slav. p. 174. stuíí antiquissimi codicie.
— Koppen Sobran, slov. pamjatn. p. XXX : Stqïdem (omylem rkp. m. §hiäidem) a stuzdiich z 03tr, Evang. 1. 1057. — Kalajdovic Joann Exarch.
6tr. 142. 147. stuzdii.
50°) „6u(Ti vsi jazyci," t. Merja, Ves', Muroma, Ceremisa, Mordva atd.
Так i v cyrillské Bibli jazyci (gentiles, gentes).
гс") Kralodvorsky Rukopis vyd. od V. Hanky. 1819. str. 74.
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§. 19.

Národy kmene litevského.

1. Pomër kmene litevského ke slovanakému.
Národové kmene litevského, dfevni Pruâané, Goljadi, Sudéni, Kurové, a dnesní Litvané i Lotyäi, pro dvojí priëinu
zasluhují zvláátniho uváíenl slovanského dëjepisce a mluvozpytce; prednë, ponëvadà mezi nimi a Slovany со do jazyka
a povahy i mravû mnobem bliíáí znamenati pïibuzenstvi,
nezli mezi ostatnimi kmeny plemene indoevropejského, zadruhé рак ponëvadz oba kmenové, podlé historickych svëdectví, od nepamëtné doby az posavad v nepfetríeném soueedstvi u bíehu more baltického a za Tatrami spoleënë pïebyvali a tudyz od prvopocátku svého evropejského bytu со
do národnosti jedni na druhé mnohonásobny vplyv mëli. Со
do pïibuznosti jazyka, povahy a mravû obou kmenûv, fato
tak jest patrná a na jevë vystavená, ze nejsoudnëjài zpytatelé jak minulych tak i nynëjsich casûv Slovany a Litvany
cili Lotyse za kmeny bratrské pokládali, ano nëkteïi z nich
koneënë za to mëli , fceby litevsky kmen pûvodnë nebyl ode
elovanského rozdllny, nybrá jen odvëtvi tohoto, pomicháním
s Gothy a Öudy Slovanûm ponëkud odcizené. Za svëdky
toho dosti budiz zde uvesti z na§incûv Dobrovského, z cizincûv рак Thunmanna a Potta. Dobrovsky, vytecny znatel ja
zyka slovanského a spolu stfizlivy, váeho básnického nadsa. zování prázny skoumatel dëjin, v prvotni dobë svého spisovatelství takto o tom se pronesl: „Pomoii baltické, blíz ousti
Visly, jest nejstarsi vlast Vendùv cili Slovanûv. Zdef byla
od nepamëtnych ëasûv, mnoha stoletími pfed Kristem, sidla
jejich, ponëvadà i jazykem jim nejprlbuznëjài Lotysi, Pruâané
a Litvané zde anebo ve blízkém sousedstvi sidla svá mëli.
2ádny jazyk v celé Evropë není slovanskému tak podobny,
jako staroprusky, lotyásky a litevsky, kterézto tri já jen za
náfeéí jednoho jazyka mám. Asiatickym jazykûm slovansk^
nëco ménë nezli nëmecky se podobá. Mezi nëmeck^mi náfecími alemá nejvëtSi pfíbuznost se skandinavskym, danskym,
ávedskym a dolnonëmeckym : a vsak jeitë mnohem vëtsi
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s jaaykem latinskym. Mezi timto a slovanskym stoji litevsky jazyk u prostfed. Ëeckému témëf nëco ménë pïibuzny
jest, neíli nëmecky. Так о torn soudim po opëtovaném
pilném srovnání vsech dotcenych jazykûv. Proéeí od té doby,
od které Latiníci, Ëekové, Nëmci v Evropë bydleji, musel i
kmen Slovanû v ni obyvati, aniz mohl teprva po narozeni
Kristovë, budáe pfedHuny nebo za Huny, od zátoky maeotické,
jakoá jesté nedávno nékterym se snivalo, do ni píibyti." •)
Jestë mnohem dále áel dûmyslny historik Thunmann, z roda
skandinavskych Nëmcûv, neváhaje se Lotyse a Litvany jen
za odvëtri Slovanûv, teprva v pozdëjâi dobë, t. mezi lnim a
5tym stol. po Kr., náplyvem Gothûv a Cudüv kmenu svému
odcizené, vyhlásiti. 2) S tim se docela srovnává to, со cvicny znatel starych i novych jazykûv jak Evropy tak Asie,
Pott, o této Yëci propovëdël. „Jen neumëlost anebo pïedsudek, pravif on, staropruskému, lotyáskému a litevskému náfeëi, v samém jádru docela slovanskému, mista mezi naïecimi z jazyka slovanského poslymi odepïiti, a je nàïeëimi
lotyskogothskymi anebo slovenskofinskymi jmenovati mûze.
PHbnznost zajisté kteréhokoli jazyka nikoli podlé pozdëjëich
pïimëskû, jichá ovsem v lotysském a litvanském hojnost,
nybrz podlé základni a podstatné jeho látky urciti se musi." 3)
Naproti tomuKask a W. Humboldt zamitaji pozdéjsi odrozeni
se litevciny ze slovanciny a nëmciny, pokládajice ji za jazyk
pûvodni, u piostïed mezi slovanskym a ïeckym stojici, ackoli vzdy slovancinë nad mira pfibuzny, kterázto pfibuznost
by jim jistotnë v jiném svëtle byla se ukázala, kdyby hlou-

•| Dobrovsky „Ueb. die ält. Sitze der Slawen in Europa" v Mouse's
Landesgesch. des Markgrf. Mähren I. S. xix—xx.
J) Th mmann Untersuch, üb. nord. Völker S. 8. — Thunmannovu domnènku pfijali mnozi jinf, np. Ä'. G. Anton Vers. üb. d. alt. Slav. Leipz.
1783 8°. pïedm. J. Chr. Adelung Mithrid П 696. U. E. Zimmermann
-Gesch. d. lett. Liter. Mitau 1812, 8°. Uvv. Arndt Urspr. d. eur. Sprachen
8tr. 99. Karamzin Istor. ross. gosud. L 38. B. 47. pozn. 81. Fr. Adelung
Uebers. all. Sprach. S. Р. Ш0. 8°. str. 64 S. B. Linde О jçz. dawn. Prusaków. \V. 1822. 8°. str. 110. К. F. Watson Ueb. d. lett. Völkerstamm,
v Jahresverh d. kurl. Ges. Bd. II. str. 254—268, 269—281. P. Koppen
О lit. narod. S. P 1827. 4o. str. 167.
3J Fou's Etymolog. Forschungen I. S. xxxui.

488

Okr. I. Cl. III. Pfehled cizich Icmenüv.

bëji byli do skladu prastarého jazyka naseho pronikli. l)
Так hie o pribuznosti Slovaaûv i Litvauûv soudili posavad
domáci i pïespolni znatelé jazykûv i historie národüv. Ëidice se pfi této dûlezité vëci netak cizi vypovëdi, jako radëji vlastnim presvëdcenim, nabytym po dlouhém vySetïováni jak vsech historickych svëdectvi, tak i povahy obou ja
zykûv a jinych okolnosti, uznáváme národy litevské a slovanské ve pïedhistorické dobë ovSem za rozsochy jednoho
kmene, vsak v historické dobë, pûsobenim vnëânich okolnosti
jiz tak rozdëlené, ze je nyni jako dva rozlicné, ackoli vzdy
jestë mezi vsemi indoevropejskymi nejpribuznëjsi kmeny povaíovati musime. Procez v zevrubni soustavë kmenùv indoevropejskych tyto dva bratrské kmeny stavime pospolu a
vedlé sebe, pod jménem celedi vindieké je zahrnujice. 5) Odlouceni to kmene litevského nastoupilo nepochybnë nedlouho
po osednuti obou nàrodû v Evropë, jak se zdá jednak proto,
ze Litvané dïevnich Cudi\v ze sidel jejich docela nevypudivse
s tëmito se pomichali, jednak také ze jiz velmi casnë pod
vládu cizich Gothûv a jinych Nëmcûv se dostali, jesto naproti
tomu jini národové slovanstí, osedli hloubëji v zemi okolo
Tater, nepomichavëe se tak brzo s cizimi kmeny, jazyk i
národnost svou svobodnëji ze sebe a proto také i spësnëji
vyvinovali. Pomíchánim jazyka s jinymi, jak tobo mnohé
pïiklady potvrzuji, svobodny jeho tok se zastavuje, a vseliké
jeho formy, jakoby mrtvé a zkamenëlé, jiz tak bujnë do
kvëtu a klasu nezenou jako pïed tim: naproti tomu pïesnyjazyk, jde-li pfirozenym bëhem, со do forem svych cili gram4) Rask Unteriuch. üb d. altnord. Sprache. Kopenh. 1818 8". W. Hum
boldt's Die Urbewohner Hispaniens S. 70. — Ostatnë samobytnost litev
ského kmene a jazyka vpofadi jinych nejprvé uznal Schlözer Nord. Gesch.
Str. 316—318, ackoli vidy vàhavè, mnohem urcitéji J. G. C. Rüdiger y Zu
wachs d. Sprachk. St. V. S 233, v pozdèjsich spisich J. S. Vater Anal,
d. Sprachk. Lpz. 1821. Hft II. S. 85—86 (drive toho drzel se strany
Thunmannovy), prof. Bohlen Ueb. d. Sprache d. alt. Preussen v J. Voigt
Gesch. Preuss. I. 709—723., Eichhoff Parallèle des langues do l'Europe et
de l'Inde. Paris 1836. 4°. a j.
5) Podobnë dva tyto kmeny vjednu celed' (famille) spojil F. в Eichhoff'
v zanimavém spisu svém : Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde.
Par. 1836. 4°. str. 30—31, uznávaje Litvany za krouzek vizici Slovany neprostîednë s Indy. Srov. Schnitzle/- La Russie str. 547—548.

§. Iff. Kmen Utevskij.
matického skladn, rycbleji a mnohonasobnëji se mëni. Dûkazem této pravdy zanáseti se zde nemûzeme: kdo jazyky
zpytuje a pïiëiny jejich vzniku, pádu i promën zná, sám se
o torn snadnë pfesvëdëi. 6) Tim to poslo, ze jazyk litevsky,
со do forem nyni pûvodnëjsi, starsi a asiatickych blizsi byti
se zdá, nezli slovansky. Onen jií v nepamátné dobë, mnoha
stoletími pfed Kristem, cizinou se naprznil a zkamenél; tentó
sel svou cestou, vyvijel se svobodnë a sám ze sebe, a na
podobu stromu ëerstvého a bujného mnohonásobné vëtve, listy,
kvëty a отосе vzhûru vyhnal. 7)
2. Starobylost Litvanûv v jejich sldlech.
Pocátek národu litevského pohfiïuje se v nevystihlém
seru dàvnovëkosti . To jediné jisto jest, ze od té doby, od
nía kmen vindicky za Tatrami bydlel, i národy litevské a

6) Viz Bohlen Ueb. d. Sprache der alten Preussen v Voigt Gesch.
Preuss. I. 714.
') Pole jazyka a historie národúv kmene litevského jeStë ladem lezi ;
со posavad o nich psáno, pïipravy jaou a zacátkové. A. W. Kolajowicz Histor. LHnan. Dant. et Antw. 1650—1669. 4°. 2 Voll. — J. Lasicii De*
diis Samagitarum in Michaehnis Fragmentis de morib. Tataror. Litnanor.
et Moschor. ed. J. J. Grasserus Basil. 1615.4°. — Ch. Bartknoch Diss, de
lingua vet. Prussor. v pïilohàch к Dusbnrgové krönice. Jen. 1679. 4o. str.
- 91, 97. — Ph. Ruhig-ЫП. Gramm. Königsb. 1747. 8o. Úvod. — Schlözer
Allgem. nord. Gesch. Halle 1771. 4P. str. 242 -244. 316-323. — Thun
mann Untersuch, üb. nord. Völker. Halle 1772. 8°. — Schlözer und Geb
hardt Gesch. v. Litt. Kurl, und Liefl. Halle 1785. 4". (50 d. vgeob. hist.) —
J. Ch. Gallerer An Prussor, Litnanor. ceteror. populor. Letticor. originem
a Sarmatis liceat repetere ? Dissert. IV. in Comment. Societ. Eeg. Scient.
Gotting. T. XII. ХШ. 1792—95. 4°. — J. LeUwel Kzut oka na dawnosc
litewsk. narod. Wiln. 1808. 8°. — X. Bohusz Rozprawa о poczQtkach nar.
i jez. lrtewskiego, v Roczn. tow. przyj. nauk 1810. T. 6. str. 148—291. —
U. E. Zimmermann Vers. e. Gesch. d. lett. Liter. Mitau 1812. 8°. — ¡L. C.
D. Bray Essai sur l'hist. delaLivonie. Dorpat 1817. — Watson's Abhandl.
üb. den Lett. Völkerstamm In den Jahresverhandl. der Kurl. Gesell, für
Liter, u. Kunst. 2 Bd. Mietau 1822. 4°. — D. Paszkiewicz O narodech litewskich v Dzienn. Warsz. 1829. è. 44—45. — Voigts Gesch. Preussens.
Königsb 1827. 8°. Bd. I. — J. L. Parrot Ueb. Liewen, Letten u. Esten.
Stuttg. 1828. 8°. — Adelungs Mithridates Bd. II. — J. S. Voter's Die
Sprache der alten Preussen. Braunschw. 1821. 8°., polsky od S. B. Linde.
Wars. 1822. 8°. — Р. Koeppen O proischoídenii, jazykje i literaturje litovskich narodov, v Materialach dlja istorii prosvjescenija v Rossii. S. Pet.
1827. 4°. str. 151—254 , drahocenná sbirka dülezitych, к dèjezpytu a ja'zykoslovi Litvanûv se vztahujicich zpráv uceného a vyscce zaslouzilébo
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lotyèské vedlé nèno a ve blízkém sousedstvi a nim v tychze
stranách obyvali, a ze naprosto mozné není, aby teprva v pozdëjsich ëasich, po narozeni Kristové, od vychodu nebo poledne, z Indie nebo z Latium, jakz se nëkterym snivalo s),
prodravse se pies neprelomné siky tolikerych mohutnych
kmenûv do této vzdálené vlasti byly vrazily. Pilaost novejsich dëjepiscûv neobmeákala sice i tohoto národu poëâtek
v tëch nejvzdálenéjsich caeich a v lûnë rozlicnycb dfevních,
proslavenych kmenûv probledávati, a viak vzdy s marnym
namáhánim, s nizádnym pevnym, plodonosnym vysledkem.
Nechtíce sem tahati nëkterë divoké vymyslky a sny starsích
cmarykáfüv, povozujících Litvany jindy od Getûv a Thrakûv,
jindy od Kekûv, jindy od Latinûv, jindy zase od Trojanûv, pripomeneme jen nëkterà zdáni novëjsich spisovatelûv. Uceny a na
slovo vzaty Gatterer obáirné ctyry rozpravy sepsal к dokázání
toho, ze díevni Prusové a dnesni Lotysi i Litvané jsou pravi
potomkové Sarmatûv. Jak dûvodnë asi to od nëho provedeno
jestif, о torn rozumny ctenáf podlé toho, со jsme nahoíe o
Sarmatech vylozili, sám souditi müíe. Ctihodny Lelewel byl
na mnohem lepsí cesté, ohlédaje národnost dfevnich Scirûv,
Hirrûv atd.; ale zavadiv náhodou o nëmecké Heruly, jiz dfive
od Lazia (lotysskym otcenásem za hernlsky podmetnntym),
Kojalowicze a Hartknocha, litevskému déjezpytci v cestu zavalené, tak se do nich zamotal, ze uaposledy Lotyse a Lit
vany za Heruly vyhláeil, címz starozitnosti obou národúv
doma i vné na dlouhy cas znejistil. Postupnik zajisté jeho,
neznámy odjinud D. Paszkiewicz, cbytiv se Herulûv, jiz s nimi
az к rece Germs za Dnëpr zaletél, od této feky své Litvany
odvozuje. Podlé tëchto spisovatelûv otcovství Herulûv za
pravé pfijal Schnitzler v nejnovëjsim spisu evém. Horlivy"
Bohuez téí. se pricinil pocátku litevského národu vysetfíti. Jak
Koeppena. — J. H. Schnitzler La Russie, la Pologne et la Finlande. Par.
1835. 8°. p. 527-548. — T. Narbutt Dzieje star. nar. litew. T. I. Mitología
litewska. Wilno 1835. 8". — Ostatek viz v Buhle Liter, d. russ. Gesch. str.
281-291.
8) Jmenovité i sic jinak stfizlivému Watsonovi, nalézajieimu kolébku
Litvanûv na azovském mofi, odkndï pr^ je Asiati, snad Kozafi, potom
Sarmati a jini Slované près Dnëpr na západ vytlacili! Jahresverh. II, 265.
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umële a zdarile, z toho ponëkud poznati lze, ie dnesni Öudy
V Estonech za haluz kmene litevského vydává! Ostatnë i
jemu Scirové, Hirrové, Herulové, Alani, Agathyrsi a j., slovou
praotcové Litvanuv! Opatrnéji ponékud sobé poéínal uceny
historik Voigt ve své knize ó dëjinâch pruskébo národu,
uznávaje starozitnost Lotysûv a Litvanuv ve vlasti jejich,
tíebas nám staré prameny téchto jejich jmen teprva pozdéji
podávaji; a váak i jemu slusnym právem vytykati se musí,
ze pin jsa dacha uëmeckého a na vsecko strannyma ocima
hledé, vsudy jen Némce nalezal, kdekoli starí spisovateié zemëpisného jména Aestyi, Haesti, Austrregr, Austrríki atd.,
uzivaji, a ze tudy mnohá starobylá svëdectvi, па Litvany a
Lotyse se vztahující, tëmto je odciziv, nepravë Gothûm pfiosobil. Nejnovëjsi dëjepisec Litvy, Narbutt, opët celou duáí
к Hertdûm a jinym cizojazycnikûm pfilnul. 9) Nemohouce véestrannym vyskoumánim a vylozenim dûlezitého toho pfedmëtu
zde se zanáseti, pfedneseme hlavni myôlénky své о nëm
V mozné krátkosti.
Národové litevëti bydleli , jakz ïeceao , od nepamëti
ve dneânf své vlasti, 10) v sousedstvi Vindûv ëili Slovanûv , ukryti jsouce jednak pod jménem nejpïibuznëjàiho
jim kmene Vindûv, jednak pod nëmeckym zemëpisnym názvem Aestûv, t. lidi na vychodu bydlicich. Dûkazy toho jsou
s jedné strany nemoznost, aby ve známé historické dobë, jmenovitë po narozeni Kristovë, odnëkud jinud tam byli vtrhli,
jednak patrné neomylné historické sledy a slepëje jejich tamëjàiho prebyváni. Nemoznosti pritazeni Litvanû v pozdëjët
dobë bud'to z polední Evropy, bucFto z Asie, do této vlasti
zatatranské zde mnohymi slovy dolicovati neminime; nepfedsudnému váziteli sama sebou se dojisti. Byl li kmen ten veliky, mozny, bojovny, toz toho tazeni jeho jistotnë nëkteré
památky a zminky ve' staré historii by se byly zachovaly;
°) Kojalowioze, Hartknocba, Gatterera, Lelewela, Paskiewicze, Schnitzlera, Bohusze, Voigta a Narbutta sem náleiiti spiaové jii v pozo. 7. na konci
pïedeslého èisla vytceni.
10) Bozumi se, ze zde povieclinë mluveno о vlasti za Tatrami, bez
zevrubniho vymêrovânf jejich hranic, kteréz v rozliênyeh casech rozliéné
se Sifily a ouiily, i jinam pfenàêely.
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a vsak tohonikde nie neni. Byl-li ale, jakz о nëm vime "),
ша1у a slaby, neni podobné, aby proti proudu nëmeckych a
slovanskych nârodû v prvnich stoletich po Kristu sem na
sever byl se prodral. Ku poslednim dûkazûm pfináleíí ne
jen ranni zminka Prusanûv, Sudinûv a Galindûv, nârodûv,
jakz hned dokázeme nepochybnë litevsk^ch, aie obzvlàëtë i
jméno more baltického, Baltia. Slovo Baltia, o mori a prilezicim poloostrovu sambijském 12) jiz za easu Pythea [ok.
320 pï. Kr.] bylo známé: zjeho zâpiskûv pïeslo do knih pozdëjsich spisovatelûv Tiraaea a jeho vypisovace Plinia, zpotvoïené do Abalus (Abalcia) a Basilia (Balthea). (§. 8. ë. 2.)
Cistëji nám je zachoval Xenophon z Lampsaku. I3) Mám
рак za to, ze slovce to pocházi od stprus., lot. a litv. báltas,
bálta (adj. 2 termin. — albus, srov. slv. bledy, Iat. pallidus)
a vyznamenává bílé mofe, ackoli dobíe znám, ze je jini od
nëm. belte, balte (baltheus, pás) 14), jini od slv. bláto odvozuji. A vsak nëmecky vyklad jiz proto jest bezdüvodny,
n) Jiz za casüv DIuhoSe [umF. 1480] pokládali Slované podlé tisíciletého národniho podáni Litvany za kmen od nepamëti maly a slaby. Slova
jebo v tom ohledu json nad miru dülezitá a závazná: Inter septentrionales
populos obscurissimi [Lituani], Ruthenorum servituti et tributis vilibus obnoxii, ut cuivis mirum videatur ad tantam eos felicitatem, sive per finitimornm ignaviam et desidiam provectos, ut imperent nuac [ec. 1328J Ruthenis, sub quorum imperio annis prope mille veluti servile vulgus fuere. Dlugoss
Hist, polon. 1. X. p. 117. (Jak docela jinak mluvi nejstaräi svëdkové o
Slovanech! Jornandes: Vinidarum natio populosa per immensa apatía consedit;" Prokopius: „Antarum populi infiniti;" zemèpisné zápisky Mnichovské :
„regio immensa, populus infinitas;" lit. episc. Matthaei ce. 1150: ,gens illa
„ Ruthenica multitudine innnmerabili ceu sideribus adaequata .... Ruthejiia
quae quasi est alter orbis etc." — О rozäireni se Litvamiv a LotySûv srov.
Thunmann Unters, üb. nord. Volk. str. 61—64. Do náméstnictva Wilenského a Trockého teprvé v polovici 13ho stol. a pozdèji se vhostili: prvopocâtecnë v okoli tom objvali Vlëkové a Veleti, potomei Neurùv, a jini
blované. (Srov. niï §. 44. (. 2—4.)
,2) „Маге Balticum, insula Baltia," tato vlastnë polovyspa Sambia
(Samland), ji2 staïi za v^spu pokládali, coz obledem na ïeky ji od pevniny
délici ponèkud jeâtë ai podnes platné. Viz §. 8. с. 2. pozn. 32.
Seytharum tridui navigatione insulana esse immensae magnitudinis Baltiam
tradit.
и) I sim Jak. Grimm D. Gr. III. 448. Jalové jest o jménu tomto rozumováni Voiyla Gesch. Preussens Bd. I. str. 100—101. pozn. 4. Dûleïito
jest, ze (podlé Stendera a map) v Kuronech dvoje jezero slove lotyäsky
Baltumuischa, z nichz jedno Némci jmenujf Weissensee , druhé рак
Baltensee.

§. 19. Kmen litev$k$.

493

ponëvadz Nëmci more to Austrmarr, Eystrisalt, Ostersalz,
Ostsee, nikoli Bait, Belt, jmenovali 15); a slv. bláto jen o jezeïlch, bahnách, nikoli o moíích, se uzívá, np. Blato, Blatno
V 9tém stol. 16) dnesni jezero Balaton (Plattensee) v Ubrich,
pinské Blato a j. 17) Procez pfesvëdcen jsem, ze jiz v oné
dávné dobë, mezi Pytheem a Pliniem i Ptolemaeem [320 pr.
Кг. — 175 po Кг.] Prusané, Lotysi a Litvané v tëch krajinách, kde je pozdëji' nalezáme (povâechnë mluvë), sedëli.
Pïipustime-li, coz ovsem velmi podobné jest, ze ve skythickém
jménu jantaru sacrium cili satrium 1S) vlastnë lotyáské sihtars
vëzi '*), nabudeme tudy nového dûkazu starobylosti kmene
litevského v této stranë. Pomijime zde pro krátkost jiné dñvody ze slovozpytu vááené, jako ze v gothském náíecl litevská, a naopak v litevském gothská slova se nalezaji ; srov.
np. got. reiks (princeps) prus rikye (dominus), got. andbahts
(minister) lot. ammats (officium), got. haims (domus, vicus)
prus. kaimo (vicus), got. thius (famulus, skan. thyr, stnëm.
diorna, thiarna — serva) prus. tarnaite (famulus), got. barn

15) Dukladué о torn jedná Werlau/;' Geogr. med. aevi ex monurn. Island,
p. 33. not. 11.
">) „Kocel knjaz' Blatensk" v pojednáni mnicha Chrabra, v. Kalajdovic Joan Exarch, str. 192.
") Bayer (Connu. Ac. Petrop. V. 359) a Praetorius tvrdi, ïe obyvatelé pomori sambijského a zmudskëho jmenuji sebe Baltikkei t. bily lid,
a totëz opakuje Bohusz, vyslovnë pravë, ïe vyspa jantarorodná mezi Preglon,
Strebou a kuronskym i cerstvym rukávem (Haff) u domácich aï podnes
slove Báltica, t. bilá. O nar. lit. str. 188. — Podlé toho trudno zapriti domàcnosti tohoto jména, pomyslûm a obycejûm prastaryeh národüv.veskrze
pîimërenéhoj srov. bilé, cerné, rudé, zelené atd. more; Bëlorns, Cervenorns, ôernorus atd. — Thunmann (Unt. üb. nord. Volk. 56) a j. za to mëli,
2e nëmecké jméno té polovyspy Witland prelozenl jest lit. Baltia, t. Weiss
land, cemuz väak jazyk priëiti se zdá, nebo weiss slove goth. hveitj, stnèm.
hvîz, ags. hvît, skan. hvîtr, srnëm. wîz, agi. white, a jen dolnonèm. witt,
coï nevim hodi-li se pro tak staré easy? — Voigt jméno zemë vydáva za
totoznë se jménem narodû Vidivari, Vites, Withingové, maje za to, ze ji po
téchto zûstalo. Gesch. Preuss. 1. 101. pozn. 4. Starohollandsky sloula Vydelánt
(„Samelant dat heit Vydelant" ve krouice rytfïûv ïàdu nëmeckého v Malthaei Analect. T. IV.) — U Alberica a v list. Withland, Witland, Wittes
land. (Thunmann Nord. Volk. 53.) — Porovnej i jméno krajiny lotysské
Wid-semme, coz pry povstalo z Wdu-semme, a vyznamenává prostíedni zemi.
18) Plin. Hist. Nat. I. XXXVII. с. 2. §. 40., s dokládámm se Xenocratesa lékafe [kv. ok. 40 po Kr.].
") Schliher Nord. Gesch. S. 318.

494

Okr. I Cl. III. Pfehled cizích Jcmehùo.

(infans, puer) prus. litv. bernas, got. skula (debitor) lot. skola
(debitum), got. thusundi (mille) prus. lit. tukstantis, got. wairth»
(dignus) prus. werts, got. saurga (cura) prus. surgaut (curare),
stnëm. prunja, prunna (lorica) lot. brunnias, a zase prus. litv.
merga (puella) got. marcha (Walada-marcha u Jordana) isl.
marge (adolescens comm. gen., srov. stpol. mercha — necadná
deva), lot girnoe (mola) got. quern a j. O litevskych slovlch
domysleti se dluzno, se jii ve druhém stoleti do gothiëiny
se dostala; nebof Gothové, jak vime, jiz ok. 189 z baltického
na cerné mofe se vystëhovali. Nechceme ani jinych starych
slov rozblrati, jako Morimarusa, Cronium, glessum atd., kteráí.
téz nejpfirozenëji z litevského jazyka vykladu nabyvajl.
3. Nejstaräi dëje Litvanûv.
Pokládajice národy kmene litevského za prastaré obyvatele své vlasti, dávno pfed historickou dobou, spolu s bratry
jejich Slovany, na poinofi baltickém osedlé, slusnë zavirati
mûzeme, ze со stafi Kekové a Ëimané o národech tamëjsich
pod jménem Aestyûv, Haestûv, poznamenali, aspoü z ëàstky,
ne-li docela, к nim se vztahuje. Vidëli jsme nahorê (§. 8.
ë. 1., §. 18. б. 1. 3.), ze pûvodni obyvatelé pfímofí baltického
okolo ousti Visly byli Vindové, potomnë [asi ve 4tém stol.
pf. Kr.] odtamtud od Gothûv vytlaëenf. Jaké bylo toho casu
polozeni obou bratrskych národúv, vindického i litevského,
zvlááté со do bfehûv jantarovych, a jakové jejich vzájemné
svazky, о tom s jistotou nie tvrditi se nemûze. A väak do
mysleti se lze, ze jsouce oba národové ratolesti jednoho kmene,
tehdáz jeitë jazykem jen málo a nepatrnë rozdëlené, a náboïenstvlm i mravy ouzee spojené, na celém tom pomorf
V pokoji a miru jedni vedlé druhych sedëli, a obehod s jantarem od Vindûv, odtud pfes Tatry az ku pïimoïi adriatickému rozsírenych, provodin byl, pod jejichzto jménem se u
starych pïipomlnà. Píitazeni násilnych Gothûv a jejich piemennikûv, znám^ch potom pod jménem Windilûv ëili Wandalûv, do zeml vindickych, na pomofi a Vislu, vypuzeni
Vindûv odtamtud a podrobeni nàrodûv litevsk^ch zmënilo
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áfastné ty díevni svazky obou nàrodûv. Slované, vytlaëeni
jsouce od baltického moíe skrze Gothy a jiné Nëmce, od
adriatického рак skrze Celty, vidouce zde nezbyti a milujice
zivot svobodny a pokojny, ustupovali pofád dále к severu,
kdeí menai nalezali odpor; národové litevstí, pomichajíce se
s Gothy a jinymi Nëmci, a majíce mimo lo u prostïed sebe
nematné ostatky Cudûv, pïesnou svou národnost pomalu potratili a skrze to se Slovanûm odcizili. О pïibëzich neâfastnébo toho národu pod panováním Gothûv nám historie témëf nie nevypravuje. To vsak jisto jest, ze Gothové, osadivse se na pravém bïehu Visly, lidi kmene litevského nevyhubili, nybrz podrobiväe je sobë ve sluzebnost a porobu,
z pota a mozolûv jejich se zivili. Jantar i napotom byl porád sbírán od podmanënych Prusûv, ale dodáván panujícim
Gothûm, a od tëchto prodáván dalsfm Nëmcûm. Pytheas,
navstíviv okolo 1. 320 pi. Kr. pomoïi baltieké, nalezl je obydlené od Gothûv. 20) Lidé studené té krajiny, pravi on, zivi
se nejvice prosem, zelim, ovocem a kofenn^mi rostlinami,
âtëpnych plodûv a pitomych zvifat ovsem nedostatek majice.
Kde se zito a med rodi, tam sobë z toho nápoj stroji, zito
рак pro nedostatek stálého vyslunf, do velikych stodol svázejí, aby nepocasim a destëm skodu na poli nevzalo. ai) Ji£
tento obraz lépe svëdci rolnickym nàrodûm dfevnich Litvanûv
a Vindûv, nezli bojovnym Nëmcûm. Strabo nám ze zpráv
Pytheovych i jméno národu Ostiaei ('Oeriaioi) zachoval, aëkoli s nesluänym tim dolozenim, ze „vsecko, со tento plavec
о Ostiaeich a o krajinách od Kénu az ke Skythûm napsal,
selháno jest." 22) Az posavad jméno to vztahováno na Aesty 23),
a vsak podlé lepëiho vysetïeni Ukertova nálezif ono nikoli.
sem, nybrz do Gallie. a4) (Srov. §. 14. ë. 4.) Podlé Plinia

20) Porovnati zde sluäi, со ohledem na Pythea a zdánl noyejäfch vykladacûv о cestë jeho, vyä §. 8. с. 1. pozo. 5. 6., а §. 18. с. 7. pozn. 105.
jeme zaznamenali.
21) Slrabo l IV. c. 5.
M) Strabo ]. I. C. 4.
23) Voigt's Gesch. Prense. I. 25.
M) Ulcert's A. Geogr. IV. 28. 335—336.
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t$z Pytheas nalezl lukomofi (aestuaritmi), Mentonomon zvané,
obydlené od Guttonäv, národu germanského, a asi den cesty
vzdálí odtud ostrov Abalus (Abalcia), jeboz obyvatelé jantar
sbirali, Teutonûm jej prodávajlce. a4) Tyz Plinius jinde pravi,
áe Pytheas a die nëho Tiraaeus ostrov ten jmenovali Basilia
(Baltbea, Balisia), Xenophon Lampsacenus Baltia, Mitbridates
рак Osericta. 26) Sjednoceni a vylozent tëchto sobë protivnych jmen pfemnoha ucenym ай posavad neslychané práce
zavalovalo, ackoli jiz Schöning a Schlözer na dobré cestë
byli, dokazujice, ze -jen Baltia a Osericta jsou slova pïesnà,
ono domáci pruské jméno vychodniho mofe, toto pfespolni
skandinavské pfijmí zemí jemu pïilezicich, Abalus a Basilia
рак ze jsou od pïepisovatelûv utvorené odrûdy slova Baltia,
s öimz my se cele snásfme. 27) Nemensí spor jest o vylozeni slova Mentonomon, kterézto nëktefi pokládají za cudské
Mendä-niemi, t jedlové predhoïi ss), predstirajice, ze estonsti
Cudiazpodnes jestë pry kuronské okridli tak jmenuji; Voigt
рак je z feckého jazyka, ode slova ¡a<xívo¡x(X'. (vztëkàm se) a
vo'[jloç (krajina) vyvodi, jakoby krajina na vztëklém mofi lezíci! 29) К vife podobnëji jest, ze i toto pojmenováni od
lid! litevského kmene poslo, u nichz az podnes noma, numa,
») PUn. H. N. 1. XXXVII. c. 2. §. 35. Srov. vys §. 8. c. 2. pozn.
22. a 30.
2S) Plin. H. N. I. IV. c. 13. §. 95. L XXXVII. c. 2. §. 35. Slovce Banпоша z Timaea tamüe pokládám za jméao pevniny (Skythie), nikoli oatrovu. Viz nabore §. 8. c. 2.
21> Schlözer Nord. Gesch. S. 23. pozn. p., str. 114. pozn. g. h. V rkp.
Solina se été Abalcia m. Abalus, m. Basilia рак v rkp. Dalech. Balthea,
ve Vatik. Balisia. Vi» §. 8. с. 2. pozn. 22. 23. 30. Plinius vypisoyal
z nèkolika tisíc knih; piocei neni divu, ze nèkdy tatáz jména nestejnè
psal. Mimo to text Plinmv jest jestë aspoö misty stabulum Augiae. Nejnovéji Voigt — Gesch. Preuss. I. 47—49. 632—649. — opovrhna tento
pKrozeny a düvodny vyklad, väecka ta jména takto stotoznil : Eaunonia
(tak on mylnë cte s Harduinem misto Bannoma) jest ves Roraove, Osericta
jest ôait] Kicta t. svaté sidlo králúv (polorecky a polonëmecky), Basilia
jest ßaoikeia t. královstvi, sidlo krále, Abalus jest äfliß^loq contr. á¿}r¡).of
videl. xónoq t. nepristupnë-svaté misto, pohansky chrám Prusû v Romovë.
Credat Judaeus Apella!
28) Die kurische Nernng könnte heissen auf flanisch Mendäniemi, auf
estnisch (nach dem Harrischen Dialect) Manteneem (ein Fichtenvorgebirge).
Thunmann Unt. üb. nord. Volk. S. 22. Tedy jen zdomyslu! Schlözer Nord.
Gesch. 124. Adelung Alt. Gesch. d. Deutsch. S. 85 a j.
2») Voigts -Gesch. Preuss. I. 21—23.
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numas 30J bydliâtë, sidlo (srov. slv. -selo, stnëm. -vari, -heim,
mad', -lak atd.) znamená, ackoli prvni polovice jeho v temnu
jest. Co do samé vëci, neni pochyby, ze Baltia jest dnesni
polovyspa Sambia, Nëmcûm recená Samland, kteroui atari,
jakoz i Skandinavii, omylem za ostrov drïeli; Mentonomou
рак íe vjazyku domâcim starolitevském slonlo celétodloohé
pomoïi, jez s protivné jeho strany bydlici Skandinavci a
ostatni Nëmci v Dánii jmenovali Austrvegr, Austrriki; a naposledy, ze zachované u Plinia z Mithridata slûvko Osericta
nie jiného neni, nezli zkaiené uëmecké Austrriki. Tim se
vêecken zdánlivy spor starobylych svëdectvi vyrovnává.
4. Národnost Aestiûv.
Vidëli jsme, ze podlé vytahu z Pythea u Plinia národ na
pomori baltickém okolo 1. 320 pf. Kr. bydlici sloul Guttones.
Nezapirajice nëmeckého pojiti Guttonûv 31), marne za to, ze
oni byli jen podruzi ve vlasti podvislanské, ze Skandinavie
tam pribyli. (Srov. §. 18. ë. 3V7.) Tyz Plinius, jak jté nahoïe ïeceno, dochoval nám ze ztracen^ch spisûv Mithridatovych [112—64 pï. Kr.] jméno domnëlého ostrovu, cili vlastnë
poloostrovu, Osericta, na nëmz drahocenny jantar sbirân
byl 32), na dûkaz, ze jiz toho casu západni Nëmci ve Skan
dinavii a Dánii baltické toto primoïi jmenovali Austrriki, Au
strvegr. Jestif рак toto jméno, jakz patrno, pouze zemëpisné,
z nëhoi na nëmecky pûvod vsechnëch obyvatelû tohoto breziâtë dûslednë zavirati nelze. 33) Anobrz z uvedeného na30) Так podlé Paszkewicze : podlé Ruhiga lit. namas pl. nammai (habitaentam),
31) Schlözer (Nord. Gesch. 124. 318.) a Thunmann okazovali na pruské Gudy v Nadravi a Salavech; aie tëmto, jakoz i vesnicem ve Zmudi
(Gndy, Gndiâky, Gudajce, Gudirwie, Gudiwny, Godfawkie, Gndele, GudsodZie, Gndkalnie, Gudwicie atd.), jméno to nepochybnë jen po Gothech
zistalo, jako dneSnim Rusûm u Lltvanàv pHjmi Godas, pl. Godai. Timto
jménem pfezvali je Pruâané a Litvané nepochybnë proto, ponëvadi jim ono
bylo znâmêjâi a obecnèjâi, nezli nové Varjag. Co do jmen vesnic ve Zrandi,
moiné, 2e to osady json zajatych Rusû z 14ho stol., nikoli рак potóme i
Gothûv.
и) Plin. H. N. 1. XXXVn. с 2. §. 39. Mithridates in Germaniae litoribas esse insulam, vocariqoe earn Oserictam, cedri genere silvosam; inde
< defluere in petras (snccinnm).
Safarft, Slov. Starozitaosti. L
\ 32
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hofe povahopisu tëchto obyvatelûv u Pythea, a ze starobylosti
sIot Baltia, Mentonomon, sacrium a j., viim právem domysleti
se mûzeme, ze pod tim cizim jméaem i národy litevské ukryty
jsou. Jméno Aestiûv éili Vychodcanûv od té doby az do stfednlho vëku u spisovatelûv ïeckych a latinskych zhusta se
pfípominá. Obchod 8 jantarem, za caen Diodora Sicilského
[asi 20—8 pf. Kr.] jestë pofád od baltíckého mofe do Italie
dodávanym 34), byl pramenem novych zpráv o této vzdálené
vlasti. Cíea? Nero ок. 1. 64—55 ро Kr. vypravil zKarnuntu
jednoho z rytlfûv fimskych к ohledáni bïehûv jantarovych. 35)
Dlouhotrvanlivé vojny Ëimanûv s Nëmci podaly onëm pfilezitost к nabyti lepsi známosti o poloïeni zemí severnich a
národech v nich osedlych. Vyspëlé ovoce této jejich rozsifené známosti spatrujeme pïede vsím u Plinia a Tacita.
Z Plinia, n nëhoz ani zemëpisné Aestiûv, ani národní Litvanûv a Lotyâûv jméno se nevyskytá, aspoü tomu se ucime,
ze za jeho casu jestë vzdy nëmecké národy Sciri a Hirri
vedlé Venedûv a tudy nepochybnë i vedlé Litvanûv v tëchto
zemich podruhovaly, jsouce obëma tëmto к nenabyté skodë a
zkáze. 36) Jistëjsi zprávu o národech této vlasti podává náni,
nedlouho po Pliniovi, vytecny Tacitus, u nëhoz i jméno
Aestiûv se ëte. Jednav obâirnëji o sídlech a zpúsobích národûv nëmeekycb, a podotknuv na krátce o Gotonech na vislanském pfímorí, zavírá tëmito slovy: „Na pravém bfebu
severního (t. baltíckého) moíe národové Aestiûv sedí, jichi
mravy a odëv svevskym, jazyk ale britanskému se podobá.
Matee Bohfiv poctu óiní. Zvlástní znamení povërëivosti. podobizny vepïûv nosi. Tof jim misto zbranë a vseliké záètity, ano ctitele bohynë i pfed nepñ'telem ochranuje. Ze^_
t
..
/ M) Voigt Gesch. Prensa. I. 25 57. nejen Pytheovy Ostiaey (podtó Ukerta
ne sem, ujfbrz do Gallie nálezícil, ale i Tacitovy Aestiy za Nëmce vyhlaSuje, ovsera jalové a nicouci toho píedstíraje dúvody, jaká ctenáf sám u
nèho docisti se muze. Kara se tito domnéii Némci podèli, a kdy a odkud
na jejioh miatë nenèmecti Prusáci, Korsáci, Lotyäi a Litvané se vypaïili,
toho nám prusky dëjepisec dúkladne vyloziti zapomenul. :
34) Diodor. Sic. 1 V. с. 23.
*).РЦп,~ШЛ. nat 1 XXXVIL с. 3s, § 45.,'. / : .36) l'Un. Hist. nat. 1. IV. с, 13. §. 97. Quidam haec habitai i ad Vistum usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Sei ris,. Hirris tradunt.
.....

S. 19. Kmen litevtk¡¡.

499

lezné orudí zïidka, naproti kyje zhuata u nich jsou v uziváni. íiito a ostatni obili pracnéji seji, nezli to u lenivych
Germanûv se spatíuje. I mofe prohledávají, a sami mezi
vsemi na brodech a bfezích jeho jantar sbíraji, jmenujíce jej
glesum." 37) Kdokoli vypodobnéni tomuto zivota národního,
okem bezpíedsudnym zblízka se píipaffi, zajisté nztiá, íe ono
jest obrazem nikoli ¡üvota bojovnych Gothûv a ostatních
Nëmcûv, ale dfevních potlacenych Prusûv, Kuräinüv a Litvanûv, slovem národúv kmene litevského. S8) Sám Tacitus
sice, jakz tobo zapfiti nelze, ponèkud se vábá a Áestiy se
Svevy míchá; ale nám ne tak nejisté domnënky jeho, z nevëdomosti poálé, jako radéji podstatnych znakûv, vjeho svëdectvi zavíenych, setriti dluzno. Nevyblásil-Ii tyz dëjepisec
na témze misté i Venedy, Finny a Peuciny za Germany!
2¡e Aestiové со do mravûv a odévu ponëkud Svevûm podobati se zdáli, není divu: byli od Nëmcûv potlaëeni, a s nimi
pohromadë bydleli, asi tak, jako podaes nasi Bulhafi a na
dile i Srbi s Turky. A väak Svevi a Gothové, jakí sám
Tacitus pravi, uzívali okrouhlych âtitûv. a krátkych meëftv
do boje: Aestiové, со národ podrobeny, mëli jen kyje! Nëmci,
tonouce v ustaviënyeh bojech, utikali pluhu, sluhûm a otrqkûm
odkázaného, со hada: Aestiové byli národ rolnicky a hospodàïsky. 39) . Matka bohûv, jii Aestiové ctili, byla pruskolitevská Seeva c. Zemmes mahti t. bohynë léta a obili (Ceres),
slovanská 2iva, jakfc to na jiném misté provédeme. Tolikéz"
podobizny vepMv obecné jsou Litvanûm a Slovanüm, nejináce nezli Germanûm. Slovo glesum s malou proménou ve
viech témëi indoevropejskych jazycích se nalezá: mimo to
Prusóvé, bycflice s Nëmci a sbirajice jantar pro pod

••") Tacit. Germ. е. 45, ¡
с
/
") Voigt Gesch. Prense. I. 57. 75. tyto Aestiy, jakï se do nëho naditi bylo, bez rozpaku za Nèmce vyhlásil, ale dozajista nedùvodnë. Seneкото svédectvi (¡Hedea v. 712) zde pranic neplatl.
3i) Pravdivé jiz Schiipflin Vindic. Celticae p. 115 poznamcnal: Cultura
agrorum, quod stadium apud eos viguerat, Aestios Germanos non fuisse
testatur. O nechuti Germanûv к orbe ¿ti Jul. Caes. Bell. Gall. 1. VL с. 22
Strub. 1. VII. Tacit.- Germ. с. 14—15. Anon. Vit. OttonU epise. p. 356 •
Agrorum cultus rams ibi (in Dania cc. 1124,) . .*
32*
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své, mobli jej vídy slovcem nëmecky skrojenym jmenovati.
Naposledy Tacitus sám vyslovnë praví jazyk Aestiûv byti
docela rozdilny od nëmeckého a britanskému podobny: ëimz"
vlastnë jen to vyznamenati chtël, áe jazyk Aestiûv neménë
nez Britanûv od nëmeckého se liâi ; 40) nebof on tusim sám ani
onoho, ani tohoto dokonále nezpytoval, ргоёей i daremná о
pffbuznosti jazyka Aestiûv a Britannûv hádka. 4l) Nelze
tedy s dobiym vëdomim zaplrati, áe Aestiové Tacitovi byli
národ ode Svevûv a G-Othûv veskrze rozdiln^, a tudy nejpodobnëji prusko-litevsky. **)
5. Prusi, Galindi a Südeni.
Svëdectvi Tacitovo, со do vëoi samé jasné, со do jména
národu Aestiûv a domnënky dèjepisce o jeho pokrevnosti
s Nëmci zmatecné, nabyvá svëtla a potvrzeni ze slov pozdëjéiho Ptolemaea [175— 182], uvozujíciho mezi národy nadbaltickymi, mimo jiné, ze jména i Phrugundiony, Galindy a Sudeny. 4S) Jména tëchto tfí nàrodkûv od té doby ai do stïedniho vëku se udrzela; o sidlech рак jejich jednak podlé vymëfeni Ptolemaeova, jednak podlé pozdëjSich zpráv, povsechnë4
mluvë, iádného sporu b^ti nemûzc. 2e tyto národky byly
vëtve Aestiûv, ëili vlastnëji Litvanûv, dostateënë provedeno
b^ti mûze, a nerozum jest, vyhlaäovati je za Nëmce. **) Ve
slovë Phrugundiones vëzi nkryté jméno Prusûv ëili Pru-

40) Na ten smyal to slySi i Arndt Ueb. Urspr. d. europ. Sprachen str.
319, aekoli on, zaveden jea jménem zemèpisnym, Aestiy tyto mylnë za
estonské Cudy pokládá.
41) Zdet porovnati dluzno, со jeme vyä §. 11. ë. 12. pozn. 110. o moznosti, anobrz podobnoeti pradávnych evazkúv baltickych nàrodûv s obyvately gallického pomoH, podotkli. Mozné ovSem jeet, ze jiz v oné dobé Britové baltického bfeziâtë, Vindové a Litvané Britannie, kdeï pozdèji osedlé
Velety nalezáme, docházeli, a 2e tndy zprára Tacitova nëjaky bytny základ
má, jehoï nam ted dále stopovati nelze.
42) Za takové je, mimo jiné, nznal sondny Lehrberg Untersuch. Str. 202
(preuBsiscbe Aesrier),"209.
*3) Ptolem. Geogr. 1. Ш. C. 5. ifrçovyovvâimvti; ... ГаХМ<иг Sovôtjvoi
xai Srctvaroi.
44) Voigt — die své oblibené soustavy — vyhláeil Galindy za Gothy,
a Sudeny i Stavany za Sarmaty ! 1. 74—76.
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sanûv. Váickni posavadnl vykladaëi 45) obraceli to slûvko
na nëmecké Burgundy, a vöak nedûvodnë. Ptolemaeus zajisté sidla nëmeckych Burgundûv ëili jak on je jmenuje Buguntüv (BouyouvToi) vymëïuje na západ Visly, ve dneSním
Pomofi, naproti tomu Phrugundionûv stanoviêtë padá na vychod
Visly u prostfed mezi Bulany (Poljany) a Galindy (Goljady).
Jméno рак Phru-gundioni jest slozené, a sice z kmene Phrusi
(Prusi) a slûvka gund. Slozitost jména potvrzuje se tím, ze
poslední jeho polovice ëili gund velmi zhusta vyskytá se
V zemëpisnych jménech u Lotyëûv, estonskych Cudûv a Cachoncûv, np. Nurme-gunde, kraj a hrad v Estonech, Lappegunde, kraj tamze, Syde-gonde (podnes Si-gund), hrad a ves
v Livonech, Sata-kunda ve Finlandu a j. 46) Ve stíedním veku
Kurony a blízky ostrov Osilie podëleny byly na kiligandy ëili
kilegundy t zupy, povéty.47) Mozné, íe i jméno Wur-guntha-ib
u Pavía Diakona ëili Wuru-gundi u Agathiaea, jez Gothové
tehdejái jistému uralskému národu na Donu pfilozili, podobnym zpûsobem sloáeno jest. (Srov. §. 8. ë. 10.) 48) Ze kteréhoby jazyka slûvko gund pûvodnë pocházelo, tëzko ílci:
podlé Thunmanna skan. gund znamená lid. 49) Mozné, íe
slûvko to Nëmcûm, Litvanûm i Cudûm toho ëasu bylo spoleëné. Vysuvka slohu s ve Phru-gundiones vysvëtluje se jinymi starymi, podobnë skládanymi jmény u Ptolemaea, jako
Sa-boki m. San-boki (Sanjané, obyvatelé feky Sanu), Terakatriae m. Tej-Rakatriae (Rakusané na fece Dyji, na rozdil
") Jediny Reichard sfdla Phrugundionûv na mappé své (Tab. XIII.)
vymëril v okolf nynêjsiho mésta PruSany.
*») Jména tato jté v památkáeh 13. stol. se cton. Gruber Orig. Livon.
p. 148. Parrot 195. 208. 206. Sjögren üeb. Ann. Bev. 7G. Geijer Gesch.
Schwedens I. 91 (Lappegunda = extrema provincia). Lehrberg Untersuch,
str. 2C6.
,
") Gruberi Origg. Liv. p. 164. 169. 176. 182. 267. („de terris . . et
kiligundis" . . d. 123Э. „de . . urbibus et kilegundU" ad a. 1225.) — Srov.
Thunmann Ueb. nord. Volk. str. 19.
,8) Mësto Arkona podlé nëkterych pramenûv sloulo Orekunda. Pischon II. 45.
' ; i .; ■„,.
49) Thunmann's Unters, üb. nord. Völker p. 39. U Grimma nie toho г
got. kuntbs =• cognatus, tuëim, rozdílné. V cudském nàieëf kihhelkond, kihhelkund, znamená osadu, rus. pogost, nëm. Kirchspiel. Viz Hupetùv Slov.
p. t. s. Cucbonsky podlé Juslena cunda. Lehrberg Untersuch, str. 220;
pozn. 3.
.. , -
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od RakatAv na fece Kampu), Visburgii m. Visla-Burgii, t.
Burgiové 50) bilí pramenft Visly atd. Naposledy Ph m. P
(Phrngundiones m. Prugnndiones) jest staronëmeckà forma
starsí gothické, jako phunt, phenning, phluog m. pund (pon
dus) atd. 51). Vlastnich sidel tëchto Prasûv za ëasu Ptolemaea nrciti témëf nemoïné jest; к rire vsak podobné jest,
ze sousedice spokrevnymi Galindy hloubëji v zemi sedëli, a
ze teprvé pozdëji na Meziâtë se dostali, kdeÈ jméno jejich
ve stfednfm vëkn zhnsta se hlásá. 5e) Osada jejich snad jii
v prvotni dobë octla se v okoli mësta Prnsany, v nàmëstnictvë Hrodenském. — Jméno Galindùv cte se i na pamëtnim penizi cisaïovice Volusiana [ok. 253], kteiyzto nápis jsme
jiz nahofe nvedli (§. 8. c. 7.). Bojovalif oni tehdáz ve spoleëenstri s Vandaly, Venedy (Slovany) a Finny proti Ëimanflm 53), uhonivse sobé porázku, ас pravá-li jest chlouba
pûvodce pamëtnf té monety, cisafovice fimského. Nëco po
zdëji pfípomlná je Jornandes, vyëitaje je mezi severnimi národy od gothického krále Ermanarika [ok. 332—350] pokofenymi. ■**) Potom az do llho stol. nikde o nich jisté zminky
neni ä5): teprva na 1. 1058 été se v ruskych letopisech, ze je

Ф) Pioleraae з totiï vyslovnë jmenuje národek Bargiones, ahnedvedlé
nëho Visburgii. t eogr. 1. II. c. 11. — Vysuvka souhlásky ze stïedu slov
sloïenych i ve s redni nèmciné neni neobyéejná, о éemz viz vyä §. 10.
i. 10. pozn. 74.
") Grimm D. Gramm. I. 131 sld. — Podobné misto staräiho ïeckého
a latinského Bhipae, Ripaei montes (a Ennia, Mely) piäi pozdèjsi Latinici
(Plinius, Ammianus Marcellinus, Aethicas a j.) Riphaei, s cimï ags. beorgas Riffin n Alfreda souhlasi (srov. §. 22. 6. 2.), a misto Pecenëzi stoji u
zemêpisce Bavorekého Phesnuzi.
b2) Dfevni PruSané jmenovali sebe Prnsai pl., n bratFi svych Litvanûv
slonli tolikéz sg Prusas, pl. Prusai, f. Prnselka. V zahranicnycb pamàtkách jméno jejich rozliénè se été : n Dithmara a v ürotopisa sv. Adalberts
Pruci, Prucia, Pruzzi, v zápiskácb Mnichovskyeh Bruzi, ve kroniee rytifù
ïadu nêmeckého jazykem starohollandskym psane (Malthaei Analect. T. V )
Pruyssen, Prnyssenaers atd VSecky posavadni vyklady jména tohb, jakoby
slozeného z Po-Rusi ( Voigt I. 667—673), jeon nicemné. Prus, Prusin, Prusák, jest slovo pûvodni, prosté.
53) Otázka jest, nejsou-Ii Prothingi n Zosima 1. IV. c. 38. a Prnthnngi
u Trebellia Polliona Vit. Ciaud. c. 6. tolikéz Prusové, pfibuzni a tudyî snad
i spoKenci Goljadûv?
M) Jornand. Get. С. 23. Golthes. — Jiï Thunmann jméno ohodnë vyfcládal skrze Goljady. Unt. üb. nord. Volk. str. 369.
55) Slova Pavía Diacona 1. 1. c. 13. o tazenf Langobardûv mezi 380—4 87 4

.■•■■•v.I §.19. Emen ШюЩ.
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veliky kníze Itjaslav válkou stihal, tolikóz na 1. 1147, íe
Goljad brad (die jinych rkp. GoljacT lid) ve Smolenském na
ïece Protvé (snad osada prevedenych Goljadûv) 56) od Svjatoslava Olhoviëe vzat byl. 57) I v liste papeïe Alexandra IV.
[1257] jméno jejich (Goltae) se pfipomíná, 58) Tu dobu jiz"
litevské pojiti jejich a pïibuznost s Pruey na biledni jest.
Byli-li tedy Galindové, jakoz Voigt tvrdí, v 2hém a 3tim stol.
Gothové, a naproti tomu v lOtém jiz Prusáci, kdo je medie
odnëmôil? Nacházi-li se v dêjinâch mnoho prikladûv, 2eby
nëmecké nârody snadné se byly do cizich, a jmenovitë do
litevskych a slovanskych, cele prelily? Galindové, kdyby
z Gothûv byli pocbázeli, jistëby v 2hém a 3tim stol. s ostatnimi Nëmci byli nëkam na dobrodruzstvi vytáhli, a necbntnajice sobë pluhu, vlasti prihodnëjsi meci hledali. âU) — Co do
Sudenûv, za to mám, íe jakoz potomkové jejich v lOtém stol.,
tak jiá i oni v dobë Ptolemaeovë byli praví Prusáci nebo-li
Litvané. Kdoby je medie byl najednou zprustil? Kmen litevsky ve prastaré dobë byl со do poëtu a moci maly, nepatrny, potlaieny: jeho listy a kvëty padaly do ciziho, në-

Egressi Langobardi de Mauringia applicnerant in Golanda, ubi aliqaanto tempore commorati dicuntar, pot»hoji sice mnozi vykladaci na GoJjady, dosti pripadné, a vSak vidy nejisté. Galindia zajisté neleïela na moïi.
Jini to slyëi na Gotland (s vysnvkon í, o cerní §. 10. с. 10., a zde vyä),
t. pruské pomofi od Gothûv nékdy zánjate, kterózto potom i Reidogolandia,
Reitbgöthland, sloulo. Voigt Gesch. Preuss. 1. 198. Jordan Or. Slav. IV.
180. 183. Koppen О lit. nar. str. 163. pozn. 22j ; t.
M) Nevim, nebyla-li jii те dïevni dobè osada Goljadûv i na ïece Gölte,
kde hrad Koltesk cili Goltesk, a snad i Jornandovi (c. 23.) Coidas ? Karamzin II. B. 107. pozn. 204. Nedaleko Vladimira na Volyni slovon dvö
vesnice ai do dneska Goljadin, Golendje. Minim, íe byly od zavedenych
Goljadûv zalozeny. A väak i jinde v Busich po rozna vyskytaji se mista
téhoí jména, np. Goljatkina (г m. d) v gab; Nííehradskó atd., tak téí i
v PolSté Golendzin ve vojev. Sandom., Golendzmdw v Mazow. atd.
") Tatiscev Istor rose. II. 116. 229. Karamzin Istor. gos. ross. II. 70.
B. 63. pozn. 110., 216., str. 176. pozn 299.
») Raynald T. XIV. a 1257 n. 24 Goltae. Ve pruskych památkách
dipL a. 1255 Golenz, a. 1257 Galandia atd Voigt I 360.
59) Jméno Goljad povoznji nëkteif od litv. galo, t. mohu, jakoby mohntni (erov. slv. vel moía, srov. i Velet a j.), coi neni-li jisto, aspoü podobno jest. Se jménem tim snad souvisf strus. golyd'ba, pycha, a stces.
goledbati se, pyäneti se (ném. gross than.) Viz §. 6. б. 10. pozn. 6.
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meckého lûna; on jistotnë cizi krvi ее nebohatil a nebujoël. 60)
— Podlé toho z Ptolemaea nafrpváme dostateëné jistoty, ie
ve vymëfené dobë národy litevskè, Praei, Galindi a Sudeni
jií skuteënë ob^vali v sousedstvi pïibuznych sobë Slovanûv,
те krajinë, kdez i mnohem pozdëji a na dile jestë ai podnes
potomkové jejich dotrvali. Tim se potvrzuje i tuáená od nás
nahore dfevnost tohoto národu, ováem na ménë jaenych a
v^raznych svëdectvicb, neíli jsou tato zde, podepfenát
6. Aestiové, Litvané, Lotysi.
Asi mezi 1. 180—210 po Kr. vytahse puzení od Venedûv
Gothové z vlasti nadbaltické, v niz со podruhové pïes 500
let se zdrïovali, odtud ай к mori cernénm se píenesü, kdeí
do pfibyti hroznych Hunûv sedëti zûstali. A vsak zdá se,
2e nëkteré jejich ostatky, nemohse se rozzehnati s krajinou,
ji£ vyssávati byly uvykly, v£dy jeâtë v ni zûstaly, к штй
potomnë jiní Nëmci téhoí gothického rodu, posli ze Skandinavie, pod jménem Witûv, Withingûv, Widiwarûv atd.61), se
pïirazili, aby na slabé domáci národy kmene litevského, Prusy,
Kursany atd., jho nové sluÈebnosti vzlozili. 6a) Tito Witové,
od nicbz i dïevni Slované, jak se zdá, шпоЬо strádali, zdr
ïovali se v krajinë okolo ousti Visly a porflznu v rozlicirych
okolich pruské zemë ай pozdë do sfedniho vëku, сой novëjsim
spisovatelûm opët na pfiëinë jest, aby vâecky národy, kteréz
v tëch stranách pod jménem Aestüv se pfipominaji, litevskému
kmenu odepïeli, a nëmeckému pfipocetli, jakkoli vâecky okolnosti tomu se pîiëi. O obojlm tom národu, pfibylém i doeo) Ostatnë o Goljadech (Galindech) a Sudenech, jakoz i о Pruäanech
stïedniho тёкп, obäirnfjei zpràvy, jeuï eem nepïinâleïejf, cisti dluzno va
Voigt Gesch. Preuss. Bd. I.
61) Trebel!. Pollio Vit. Cland. c. 6. Virtingui m. Vitingi. Jörn. Get. с.
5. 17. Vidivarii. Guido Ravennas 1. I. с. 12. ed. Gron. p. 747 Vites, (srov.
§. 18. fi. 8.).
"J PHcinou provozování ukrutenstvl od Gothüv nad nebohymi Pruäany
upadlo jméno jejich v oSklivost a kletbu u celého národu, Jakoí obec.iá
národni pisniêka vysvédéoje: Perknnas Diewâitis, Nemuszk Zemiâytis, Bet
musz Gndu, Keip szuniu rodn, t. Boïe Perune, Ne bi do Zmudfna, Nei Ы
do Gothina Co do psa rudého!
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mácim, cteme a Jornanda tato pfepamátná slova: „na bfehu
oceanu, do nëhoz Visla trojim onstim se vylévá, Widiwari
sedi, z rozliénych národüv shromâzdëni: za nimi dále na
bfehn téhoí oceanu tolikéz Aestii obyvaji, lidé ovëem krotcl
a pokoje milovní." 63) Na jiném mistë tyz Jornandes, mluvë
о podmanëni Venedûv od gothického krále Ermanarika [332—
350], dokládá, ïe i národ Aestiûv, na rozâlreném bfehu nëmeckého oceanu obyvajíci, od nëho byl zároveñ pokoren. 64)
Z obojiho mista jasnë vysvitá rozdilnost Aestiûv jak od nëmeckych Withingûv, tak té£ od slovanskych Venedûv. Pïednë
zajisté Jornandes sám rûzni Aestiyod Widiwarûv. Potom Ermanarik podmanoval sobé národy nikoli nëmecké, nybrz cizokmenné. Naposledy o zádném nëmeekém národu toho casu
nemohlo v pravdë ïeceno byti, zeby lid byl krotky a pokoje
milovny, jako zde o Aestiích cteme : vsickni nëmecti národové
té doby, Gothové, Wandalové, Withingové byli, coz Jornandes
dobïe vëdël,. nad obyèej bojovni, liti a zufivi. 65) Vypodobnëni povahy Aestiûv u Tacita, Jornanda a Helmolda eG) zjevnë
es) Jörn. Get. с- 5. Aestii . . . pacatnm hominum genus omnino
M) Jornand. Get. с. 23. Aestiorum quoque similiter nationem, gui longissima ripa oceani germanici insiJent, idem ipse prudentiae virtute subegit.
(V rkp. cte se Aestiorum, Aestrorum, Haestrorum.) Mûze-li to na necetné
öudy v ouzkych Estonech slySáno byti ? Uhodné pravil jiz Schläzer Nord.
Gesch. str. 319: Dieser Name (Aeatyer) war in Schweden entstanden, und
haftete auf der ganzen Küste von der Weichsel bis nach Finnland hin : nun
ist er bloss auf Estland eingeschränkt, und Völkern von einer ganz andern
Classe, nämlich von der Finnischen, nicht dir Lettischen, eigen. Na tyi
smysl i Geijer Gesch Schwed. I. S. 87. Der Name (Aestyer), aus der öst
lichen Lage gegen Skandinavien entstanden, umfasste vormals das ganze
Land zwischen der Weichsel und dem finnischen Busen und zu verschie
denen Zeiten verschiedene Völker, Gothen, Finnen, Letten, bis er sich
endlich auf die Finnen einschränkte. Podobnë Voigt Gesch. Pr. I. 196 a j.
Viz nahore §. 14. è. 4. pozn. 27. — U Einharda a Wulfstana zemè Venduv (Weonodland) prestává u Visly: naceí hned slednje primo?! Estuv.
Ëeku nfing (Elbing, Elblqg) vyptyvá z krajiny Estûv a teée do moïe estonského. — Tu dobu (v 9. a 10. stol.) bytovàni Litvanu a Prusanû v té
strané jii iádné pochybnosti nepodléhà.
О Gothech pravi Jornand. Get. e. 5. „Adeo fuere laudati ... ut
dudum Martern . . . apud eos fuisse dicant exortum. u O jinych Germanech
viz Caesar VI. 23. 85. VIII. 25. Horat. IV. 5. Diodor. V. 32. Mela Ш. 3.
Liv. V. 36. Tac. Germ. 14. a j. O litosti Vandalüv cti Schlosser Gesch.
d. alt. Welt Bd. VTII. S. 424—429. IX. 98—100, Frankûv Phillips D.
Gesch. I. 403.
ee) Tacit. German, c. 45. Jornand. Get. c. 5. Helmold Cron. Slav. L
L c. 1.
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svëdëi, íe to vzdy byl jeden a tyí národ slaby, od Némcftv
odvisly, potlaëeny, s rolnictvlm a hospodáfstvim se obirajicí,
slovem nenëmecky. Poselstvl Haestftv ku gothickému králi
Theodorikovi [ok. 510] za piiëinou vykonání mu poklony a
pHnesení daru v jantaru, navzájem uëinënà jim od ného
poeta královskym psaním a darem, jak mnëji, na zlaté a
penëzich 67), kterak к dokázání nëmeckého pûvodu Haestû?
slouziti mûze, já naprosto nevidím? Ováem to, со litevátí
Prasové sebrali, mohli vídy poslati darem páni jejich Némci :
nebof název Aesti, jakz dokázáno pouze zemëpisny, slouäl
v cizinë tak dobfe к vyznaëeni jednëch jako druhycb, asi jako
dnes Uhry nebo Turky, tfebas и obou tëchto vice Slovanüv
a j. nezli Uhrûv nebo Turküv. 6S) Zemepisnó to jméno
Aestûv zûetalo obecné národúm tëch krajin ai témëî do polovice stfedního vëku u spisoratelûv nëmeckyeh Wulfstana,
Einbarda, Adama Bremskébo, Helmolda a j., a teprva kdyí
zvlástni jména Prusanûv, Knrâanûv, Goljadûv, Lotyàûv, Litvanûv a j. pomalu ve známost veêla, na severni ëastku téhoi
pomoïi obmezeno a na obyvajici v ni Cudy vztaïeno bylo,
jimzipodnes se prikládá. A vsak mám za to, zeive dïevni
dobë domáci jméno Litvanûv a Lotyàûv nebylo neznámé, a
ze u Jornanda v poruâeném onom misté o národech serernich
cisti se má Golthes, Lythas (neb Letta), Thiudos, Jacuinxes
atd., t. Goljad1, Lîtva (Letva), Cudi, Jacvëzi atd. 69) Jakoi
starobylost, tak i pûvodni vyznam jména Litra ëili Lotva
(oboje zajisté z jednoho kmene pocházi) те skrytë jest, anií
posavadoi jeho vyklady s pravdou a zásadami zdravého slovozpytu ostojí. 7n) Budoucimu stïlzlivému skoumání zftsta87) Cassiodor. Variae Epist. I. V. ep. 2.
ee) Schlözer Nord. Gesch. str. 496. to slovce Haesti skuteenë na Lotyäe a Litvany slyài ; Voigt naproti s jinymi na Nèmce 1
•») Jörn. Get. с. 23. Srov. §. 14. é. 5., §. 18. 6. 7. pozn. 123. Hettü
n Aethika jsoa-H Haestii ëili Letti, kdo rozhodnouti mfize ? Mela с Aethico
ed. Gronov. p. 716. Tolikéz jméno ïeky Lutta n nejmenovaného Ravencana (ed. Gronov. p. 772) nejisté jest; Gatterer cte Butta t Rossa, rame
Njemnu. Letta jest poboéoi fiéka Njemnu na nëkterych mapach. Stender
pfípomíná Háku Latte v Livonech, od nfí on jméno Lotyëûy odvozuje.
Lett. Lex 377.
*>) KSppen О lit. narod. str. 152—154.
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veno budiz" vysetreni a rozliodnntí toho, zdalií mezi národnim
timto jménem a staronëmeckymi názvy litas, letus (zvláitní trida
slniebn^ch lidi) nëjaké pfibuzenství misto má dili nie..71)
Ostatnë Litvin jmenuje sebe Lëtuwis a Lëtuwninkas, zemi рак
Brou Lëtuwà; u bratrí svych Lotyâûv slove Leitis, zemë Leetawa, u estonsk^ch Cadûv a u Cuchoncûv Litalain, u jinych
jinak. Naproti tomu Lotyâ eili Lotvin nazyvá sebe Latweetis,
zkrâcenë Latwis, zemi svou Latwiuzemme, die nëkterych zpráv
i Wid zemme misto Widdu-zemme (coz pry znamená stïedozemi); u bratfi svych Litvanûv slove Latwys, zemë jeho Latwija, u estonsk^ch Cudûv Lätti-mees (mees —. slv. muz),
zemë jeho Lätti-ma atd. Ve starobollandské kronice rytirûv
fádu nëmeckého, na díle jií v 13tém stol. psané, Litvané,
slovou Lettauwen, Letouwen, Lotyäi рак Letten. 7Î) Pri jinych
jmenech, jako Prusin c. Prasák, Kuräln, Koräip, 6. Korsák,
Zmudín atd., na ten cas zastavovati se nechceme, to jediné
jestë bëznë zde pfipomenouce, ze název Getae, Gethae, tytyz"
nesprâvnë i Gotae, Gottae, Gothae Gotthae, kterymí rozlicni
") O tèchto litech cili letech mistnëji jedná Grimm Deutsche Rechtsalt,
Str. 305—309. Letové б Laetové (Litfivé) tito ovSem jiï Éasnë nejen v Batavii,
nfbri i v Gallii со zvláátní, jindy germansky, jindy gallicky národ ее pripominaji. Amm. Marcell. I. XX. c. 8, ad a. 360: Letos qnosdam, eis Rhenumeditam
barbarorum progeniem. Id. I. XXI. с. 13. Zosimus 1. II. 54. Mttoixqaaç âi
tiç Aetovt e&voi yni.axixôv. Jörn. с. 36. Litiani . Eumen. Paneg. Const.
21: Laetus Not. Dign Imp.: Laeti etc. Avsak uvázírac-li bedlivë na mysli
jednak pozdëjSf prebyváni vindickych Veletû v têchto stranách (§.44. 6.5.),
jednak patrné sledy drevnich sva«kûv mezi obyvately gallického a baltického pomofi (§. 11. c. 12.), naposledy téz snadné pïelivani se odtrïenych
malych vètvi do jinych vëtâich nàrodûv, pfíjímáním jazyka jejich, a precházeni jmen zvláStnich v obecná (§. 6. ë. 10.), nebudeme nakvap, bez düvodnéjàïho vysetreni, га nemoznou a nemistnou pokládati ta domnënkn, ze
jakoz jméno téchto Letüv 6. Litûv jménu LotySay (Leitis) a Litvanûv pïibnzné jest, tak i sám národ odvëtvfm tohoto kmene byti mohl, tlm vice,
ze vSecko to, со skonmatelé nëmecti Grimm R. A. 305—309, Phillips
Deittsche Gesch. I. 504. pozn. 9. a j. к vysvëtleni slov litus a latus (lazzus)
prednesli, nad miru ncjistë, nerci-li nedâvodué jest.
") V Nestorovë letopisu stoji Sjet'gola m. Ljet'gola, t. Letûv konec
(lot. gais, litv. galas, t. konec, srov. Semgalle, stras Zim'gola, Serbigal,
slv. Ljudin konec, Prusia konec a j.), ovâem mylnë, jaki patrno ze Sof.
Vrem. I. 258, kdeï Latygola, a z mistnych jmen Latygol, Latygolici, Lotygol, Lotygolici, v rozliênych stranách Lotvy, Litvy i gubernii pHlezicich.
Pomfjime zde ze jniéna uvozovati pozdëjsï západni i byzantské episovatele,
u niehï jmëno LotySflv a Litvanûv se vyskj'tá: doklady sem naleïité viz
ü Köppena О lit. nar. 181—183.
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národové litevStl od spisovatelûv stïedniho vëku se vyznacuji, nepochází ani od thrackych Getûv, ani od némeckych
Gothûv, n^brz jest drahá polovice jména litevského Samogetae (odkudz stnëm. Sameite, stholl. Samegyte i Sameyte,
ïec. 2а[лота1, strus. Zemoif m. Semoif, jako Zim'gola, m.
Simgola, rus. a pol. ZmucT, Zmudz, lot. Smuddu, Smuhdscbusemme), od prvni odtrzená a о sobë uzivanâ. 73)
7. Z á V ë r e k.

,

.

Vâecka tato od nás nahofe uvedená svëdectvf o národech
na pomoïi baltickém díevním Ëekûm a Ëimanûm jednak pod
zemépisnym jménem Aestiûv, jednak pod domácimi názvy
Phrugundionûv, Galindùv, Sudenùv, Letûv atd., známych, nepochybnë к tomu postaci, aby nepredsudny ctenáf jistého
presvëdceni nabyl, ze v té stranë od nepaméti národové kmene
litevského, pfedkové potomnich Prusûv, Kursinûv, Lotysüv a
Litvanûv, obyvali, ackoli drive od Gothûv, potom od Withingûv
a jinych Nëmcûv podmanëni, a proto od novèjiich némeckych
historikûv vsetecnë zapfeni. Cemuz tuze diviti se nelze, nebof
historikové zaëasté pràvë tak nespravedlivi byvaji, jako lidé
obecni; onif veleslavi sfastného, a znevazuji nesfastného.
Aie ëlovëk duchem pravdy naplnëny a lâskou ke ëlovëéenstvu
rozzaty povinen jest vznésti se mysli nad posmourné niziny
zemské, a bez prohlédáni к osobám a nàrodûm, v historii
hledati a vyznávati pravdu bez tvárnych pfimëskûv, libte
sobë ji strany nebo nelibte. Dfevni historie nàrodûv kmene
litevského zasluhuje zvástniho uvázeni skoumatelûv starozitností slovanskych , jelikoz , jak vys feceno, oba bratrské
kmeny v nejstarsi dobë nenepravë jen со dvë rozsochy je-

") Ponejprvé, pokndz mnë vèdorao, u Venant. Fortun. [560—600] Gela
(srov. §. 44. 6. 5), potom u latinë piäicich Nëmcûv a Polàkùv nad mira
zhasta, np. u Galla, Kadlnbka, Bognchwala, na hrobnfm nápisu Boleslava
Vel. (u tëchto dvoa Goti, Gotti, Gothi m. Geti, Getae, viz Narusz. Hist. pol.
vyd. Lipsk. IV. 147. 252. Lelewel Tyg. WiL 1816. I 191. 308.), u Scholiasty Ad. Brem. Gethi seu Prussi v Lindenbrog Scr, S. p. 60. n. 87. Gothi
et Sembi atd. (Thunmann Nord Volk. 32. a Voigt G. Preuss. L 228 to
mylnë na vlastni Gothy potahnji.)
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dnoho Stëpu povaíovány byti mohou, v nástupnych ëastch,
eizi pïemoci a jinymi nepflzniv^rni okolnostmi, vzdy vice od
eebe odlouëené, tak ze nyni, po sjednoceni nëkterych jiz vadnoncich vëtvi Litvanûv в rozlozitym a bujnym stromem Slovanûv, lidé' pûvodnë pokrevni témëf sebe neznaji a za cizi
pokládají. Jest to ováem vëc politováni hodna, ze starozitnosti národüv litevekych ode dëjepiscûv slovanskych, zvláSté
рак ruskych a polskych, ktefízby к tomu i pïichylnëjâi, i
zpûsobnëjsi byti mëli nezli jini, jeâtë vzdy anebo tak poïidku, anebo aspon s tak malym prospëchem 74) ohledávány
a vyáetrovány byvaji. Zdef leíí veliká a ourodná role úhorem, öekajici na ruce bedlivého hospodâïe, kteryäby ji pilnëji zoral, a hojné plody z pûdy její na svëtlo vyvedl.
■<• 1
•

*
«
•
§. 20. líárody kmene thrackébo.

■ ■

"

1. Pïistup.
Pfed pritazenim Celtûv do Illyrikum a Pannonie, asi do
polovice 4ho stol. po Kr., kvëtly, jakí jsme nakore (§. lh
ë. 4—13.) mnohonásobnymi svëdectyimi dostatecnë provedli,
baluze velikého kmene slovanského ve dneänich Uhfich, ваbajice odvëtvlmi svymi s jedné strany az ke vlasti Thrakûv
a Illyrûv, s jiné рак strany, aspon porûznu a v jednotlivych
osadách, az к samému mofi adriatickému, na jehoz bfebu
slovaniti Venetové sedëli. Podlé navrzeni dila naêeho, chtëjice za píicinou lepáiho vysvëtleni starozitností slovanskych
vykázati pospolu polození blavních kmenûv evropejskych ve
vymëïené dobô potahem na sídla Slovanûv, mëlibychom jií
v poïadi torn zde sídla a rozvëtveni národüv thrack^ch ohlédati. Â víak uvazujíce jednak, ze prvotni sidla a starozit
ností národüv tëchto, pfiëinou hojnëjàich pramenûv a uïàtho
jejicb svazku s historil ïeckou pilnosti novëjàich skoumatelûv
jií vsemozné vysetifena a ve spisich kazdému pfistupnych vy'.*) I nejnovfjäf epis: T. NarbuttaDziejo starozitne narodu litewskiego.
T. I. Mitología litewska. Wilno 1835. 8°., jest jen, af dîme со nejmfrnëji,
tkanina ze starého brda, plácanina z odran^ch hadrùv.
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lozena jsou, jednak zase, ze Slované, byyôe ve ~4tém stol.
pï. Kr. od Celtùv z Podunají a z pomezí dfevní Thracie a
Illyrie vytistëni, jií takorka ve pïedhistorické dobë prestali
byti sousedé Thraküv, a mimo to èetfice nade vsecko slusné
krátkosti, pokudjibez ujmy dükladnosti dosicilze, upoustlme
zde naschvál od zevrabnëjëlho vylozeni toholo pïedmëtu, pïestávajice na následujících krátkych poznamenánich. *)
-, ,
2. Sidla národüv thrack^ch.

»"i "

Podlé hodnovërnych historickjrch svëdectvi dfevnich Ëekûv a Kimanûv jisto jest, ze vyminíc Gety cili Daky do Valachie anobrz pozdëji i do vlasti Agathyrsùv cili dnesniho
Sedmihradska veslé, a Pannony, od Éimanüv s poledoi strany
Sávy do potomni Pannonie pfevedené 2), nizádny thracky národ pûvodnë na pillnocni stranë Sávy a Drmaje, ve dnesních
Uhrích neobyval. Vsickni vlastnë tak recení Thrakové a jejich odnoíe i vëtvë Bessi, Bistoni, Brigové, Ciconi, Dersaei,
Krovyzi, Nipsové, Odrysi, Paeoni, Pierové, Sapaei, Satrae,
Skyrmiadae, Thyni, Trausi i Triballi, potom Getové dili Dakové, Moesové, Macedoni, Epiroti, naposledy vlastnë tak íeëeni Illyrové a jejich ratolesti Arupiai, Bulini, Cattharenses,
Gorini, Daesitiatae, Daorsii, Divitenses, Docleatae, Enchelei,
Epetini, Epitaurii, Jadestini, Japydes, Mucarenses, Neditae,
Novenses, Kisinitae, Senienses, Seodrini, Varvarini atd,, bytovali prvopocateënë na poloostrovn thrakoillyrekém s polední
') Struèny prehled starothrackych národüv viz Beck' Welt- end VSlkergesch. Bd. I str.-322 sld., mène kriticky v Adelung Mithr¡dates П. 35t
sld. К dûvodnèjsimu poucent, zvlásté v zemëpisném ohledu, mnobo dobré
látky poskytají Mannert's Geogr. d, Gr. п. Rom. Bd. VIT. a Káiancéict
Orb. ant. 1824 4°. 2 voll., i Tth. Geogr. epigr. 182&4Ч 2 veil, *- \fcet
starSich spisüv o národech tbraekych, jmenovitë Getech, viz v Buhle Liter,
der russ. Gesch. etr. Í74—179.
a) Pfivodiäte Pannonûv (ïecky Paeones)- jest dnesni Bosna. V podkraji Dunaje a Drávy obyrali po Slovanech Celtovè, ïauriskové, Bojové a
£k'ordisko"vé. Po potïeni Celtûv jednak od Getuv [ok. 48 pf. Kr.], j^dnak
cd Kimanûv [15 pï. Kr.]. leïeiy ty krajiny ponstkon, az je Èimané podmanénymi [12 pï. Kr.] a pro zpouru pïevedenymi [5 po Kr.] Pannony zalidnili. Dio Cass. 1. LIV. Mistnejäi vseho tone vylozeni a doliceni viz u
Marinería Gennan. str.. 5Q1—506, 554. sld..
',
." t
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strany Dunaje a Sávy, nikoli рак т onéch krajinách podtatranskych, v nichá ffiy nëkdejSi sidla národúv slovanskych jsme
vykázali. S této tedy strany mezi resultáty naáeho badání a
dfevni historií Thrakûv a Illyrûv zádného odpora neni. Kde
bylo vlastnë T oné prastaré dobë, pïed pfitaienim Celtûv,
rozhrani mezi národy kmene thrackého a vindického ëili slovanského, tobo nizádnou lidskou ostrovtipnosti dostateënë vypátrati a zevrub vymëïiti nelze. V celém oboru starého zemëpisu a dëjepisu nenalezáme jistych asvëtlych zpráv о polozeni národúv pod Tatrami v podkrají Drávy, Dunaje a
Tisy, ai do polovice 4ho stol. pï. Kr. Teprva s pfibytfm
Celtûv do Illyrikum a potomni Pannonie, a s jejich rozeiïenim se aï za Tatry, pociná první slabá záíe noéní temnota
tëch krajin bledë osvëcovati. A vsak tímto jejich pfibytím
koncf se spolu dotavadni pfebyváni Slovanû v pannonském
Podunaji. Nadto рак, kdyby trebas historie tëch zemí v oné
dobë i nëco svëtlejsi byla, pfedce polození národúv tkrackych
a slovanskych a rozhrani jejich sidel sotvaby s dokonalou
urcitostí vykázati se dalo. Nebof jakoz podnes národy od na
rodûv obycejnë nedëli se zdmi , pfikopy a valy, tak i o starobylych kmenich s jistotou víme, ie, byváe neménë nezli
dnesnf na rozlicné vëtve rozkouskováni, sldly svymi vzajemnë
se podëlovali a vëelijak michali.
i • ■ •. •/
3. Getové 6ili Dakové.
:
•'■•':;/ • v "' ■ •
■ •
■ • ■■ '
Geiûv a Dakùv närod jeden a tyz jest, ackoli dvojiho
prijmi, onoho Ëekûm, tohoto ftimanûm znâmëjëiho a uzivanëjàiho. Za Herodotova casa [456 pï. Kr.], u nëhoz jméno
Getae nejdïive se vyskytá, sidla jejich zavfina byla mezi
Haemem, Ditnajem a ëernym moïem. 3) Nedlouho potom,
vyplaáeni jsouce z pokojné své vlasti jednak od Macedonûv,

3) Berod. 1 IV. с. 93. I. V. е. 3. Banville Sur la nation des Getes
v Mém. d. l'Acad. des Inscript. T. XXV. str. 34 sW. '
Nièbnhr; * jini
maji za to, ïe Getové ji2 ve skythické dobe (ve kterém vlastné stoletl,
tobo neudávaji) na levéra bïehu Dunaje, ve dnesni Valachii, bydleli Kl.
bist. Sehr. I. str. 352 sld.
.■ : e ... I . . . . ¡
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usilujlcich sobé vëeoky several národy az к Dunaji podrobiti, jedúak od Celtûv, touz dobou do Illyriknm a Podiraaji
vpadlych, poëali Getové ustoupati pïes Dunaj do Dacie, t. do
dneüní Valachie a do Sedmihradska, odtud pomalu dále na vychod ai za Dnestr se áfíice. Mnohé jiné národy thracké, jmenovitë Moesové a Triballové, jsouce od podmanivych Celtûv
pofád ouze evirány, hrnaly se pïes Dunaj ke evym pfíbnzencum.
Nemajice ani zde od Celtûv miru, prinuceni byli bezdëky
obraceti se na vychod, naléhajíce zde na zmalatnëlé, zdloubavë umirajícl Skythy. Tim zpûsobem, nabyvie v toku casa
novych sil, pomalu panstvi své aï témëf к samému Dnëpru
rozëiïili. Kde vlastnë byla stolice jejich království, a kde
sldlil panovnik jejich Dromichaetes, nesnadno jest urëiti. 4)
Z pozdëjàlch jejich dëjin to jediné jisto jest, zef oni okolo
1. 60—55 pr. Kr. poplenili slovoutné mësto Olbiiajiné recké
osady na Cernomoii. Niebuhr se domySli,, ze to uëinil král
Boerebistes, kteryz i gallické Boje a Taurisky na hlavu potfel, Illyrii a Macedonii plenil, aie brzo potom sâm smutny
konec vzal. Po nëm vláda Getûv se rozpadla, a fifie Sarmatûv na pïimoïl mezi Dnëprem a Dnëstrem tim spëânëji a
bujnëji vzhûru zrostla. 5) Z toho, со jsme podotkli, dosti
prûvodné jest, ze thraëti Getové za nëktery cas vládu svou
na bfehu cerného moïe oväem dosti daleko, t. ai к samému
Dnëpru, rozäirili 6); vsak nicménë i to jest jisto, ze sídla
jejich nikde près snëiky Karpatské dále na sever do krajin
zatatranskych se nevztahovala, a ze obâirné ty zenië, ve kterychzto die svëdectvi starych spisovatelû Venedové obyvali,

<) Podlé Xiebuhrovt/ doranënky (Kl. hist. Sehr I. 362. sld.) Getové
královstvi své ок. 300—250 pr. Kr. ai za Dnëpr rozprostranill, do ofcoH,
kteréï sloulo Hylaea. Tu, v Hylaei, panoval pry nejen Dromichaetes, nybri i píipominany na Protogenesovë nápisu Saetapharnes, tolikéi nëeo
drive Aripharnes, jmenován n starben kr.il era thrack^m. Zapirá panováni
Getûv v Hylaei, z dúlezltych pïicin, Boeckh v Corp. Inser graec. Vol. П.
p. 84—85, nznávaje dotéeného Saetapharna za krále sarmatského. Totô
oväem podobnëjsi ku pravdé. Srov. со o pïedmétu tora nahoïe §. 13 с. 5.
§. 16. é. 3. jeme vyloäiü.
M Niebuhr Kl. hist. Schrift. Bd. I. S. 852—398.
e) Dio Chrysost. Orat. Boryethen p 437 ed. Morell. Tkunmann Unters,
üb. östl. Volk. S. 10.
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nikdy od nich zalidnëny nebyly. — ffistorie pozdëjâich Getûv
od obzorného zpytatele slovanskych starozitnosti nesmi byti
zanedbána, protoze Slované, jií v 5tém stol. po Er. pïeëedse
píes Dnëetr do Dacie, zde s Gety dlouhotrvanlivé svazky
mëli; cehoi dûkazem jestif dnesni valaëtina, z dobré pëtiny
slovanskymi, nejvice na femesla, zvedenost a vzdëlanost se
vztahujicimi slovy zùrodnëna. V odplata za tento dar vypudili Valachové v pozdëjàim vëku Slovany z Multan, jakï
o tom na svém mistë (§. 30. 6. 2.) vypravovati nepomineme. A vsak i to vyznati sluëi, íe ve slovanëinë nëkterà slova,
nepochybnë ze starogetického jazyka poêla, jako bnjtar
(opilio inferior), urda (caseus secundarme), brinza (caseus
friatus), bara (stagnum), brzjej (syrtis), êegy (scurrilitae)
a j., se nacházeji, jichíto pocet ale vesmës velmi skrovniëky jest.
4. Nor о psi.
Z ostatnich nàrodûv thrackych, jichz veliké jest mnozstvi,
do okresu naâeho badáni pïijati budteí jeâtë tito dva, Noropsi a Krovyzi, к zavírce рак tohoto §. pochybného pûvodu
národ Agathyrsi. — Noropes, lid thracky, obyvali druhdy
v krajince Paeonii, na severozápadnim pomezi Macedonie, na
rece Axius cili dnesnim Vardaru, v okoli mëst Kratova, Skopje
a Stipu. Bylif oni nepochybnë nejstarái kovkopové Evropy
nasi, o nichz пае památka dosla. Nebof jií Homer, jak já
se domyälim, podlé nieh nazval vóporca xaXxôv (lucidum aes) 7),
aëkoli vykladaëi jeho, nerozumëjice tomu slovci, divnë je
pfekrucuji a tlumoëi. Podlé Stephana Byzantského Epaphroditus, mluvozpytec z vëku Neronova, pripominá mësto No
rakos (Nupâxoç) v Paeonii. s) Clemens Alexandrineky о
nich toto poznamenal: „Noropes, národ Paeonie, nyni Norici prozvaní, vzdëlàvali kovy (xocXxèv), a prvni ïelezo cidili"

') Homer II. П. 578. XI. 16. Odyss XXIV. 466—499.
8) Stepk. Byzant. De nrb. ed. Amst. 1678 F. p. 502. not. 228. V>
kladaii орайпё a nemfetnë slorce Paeonia na Pannonia proméftoji.
Safarft, Slov. Statoiltnoatl. I.
33
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(t. ocel hotovili). 9) Zdef Noropové tito jii s Noriëany, tö-r
likéí kovkopy, a v fimské dobé nad onyno proslulymi, zmëteni
jsou. Clementa do slova vypsal Eusebius. 10) Suidas homerické чыроф x°^x°î vykládá skrze vy¡ a opàv, jakoby nevzbledny pro leskot svûj (nâpodobnë novëjsi skrze т^оф), a
vsak pH tom i vyklad Epaphroditûv opétuje. ") Podlé
mého zdání pozdëjii spisovatelé pûvodni tyto Noropy v Paeonii smátli s Noricany v Norikum, 6Ш, jakz oni rikali, v Pannoiiii. Samo slovce vùpc^ snad со do prvku a skladu svého
ode slova [ispovj; (homo) nenl rozdílné; nebo souhlásky v a pv
casto se stfidají. ,2) Tim zpûsobem onino Meropes, v rudnyeh
horách Pangaeu a Khodope, v podkraji feky Nestu ëili nynëjil Mesty, o nichí nám letopisové stfedniho vëku, jmenovitë
Kantakuzenus, Nicephorus Gregoras a j., vypravuji ,3), dobfe
mohon byti potomkové dfevnich Noropûv paeonskyeb. Bud1
jak bud, o tom nám pochybovati nelze, ie slûvko neropeh,
mn. c. neropsi, ëili s pozdëjsi zâmënou souhlásky пут
meropeh, meropsi (oboje zajisté forma v rkp. se ëte), jimzto
ve dfevnich srbskych a jak se domyslím i bulharskych zákonech sedláci a poddani se vyznamenávaji, poslo pûvodnë
od tëchto JSToropsûv, jez Slované okolo 1. 500 po Kr. v Paeonii zastihli a sobé podmanili. 15) Coz spolu novym jest
dûkazem, ze onino prastarl Noropsové zde, nikoli рак v No
rikum hledáni byti museji. Hory ty bliie Kratova, Novéko
Brda, Leskovce atd., byly v celém stïedoim vëku na zelezo,
•) Clem. Alexander. Stroraatum 1. L ed. Par. 16 U. Fol. p. 307.
10) Euseb. Pamph.il. Praeparat. evang. 1 X. c. 6.
") Suidas S. v. vwçoip'.
12) Meçontç sloul nèkdy i Ostrov Cog, a osobní jméno Mi(¡ónr¡ známo
jest. Vyklad prvku slova toho n ïeokyeh jazykozpytcûv jest lichy^ a nejisty. A Thrakûv neri, zdá se, vyznamenavalo êlovëka, mnze, jako podnes u Arnautuv.
» ,
") Kantakuzen. ed Par. II. p. 574. Niceph. Gregor, ad. a 1345. Strilter Mem. popal. II. 864. 874
M) Srov. stsrb. nicina (tuber), mezinac (Alius postremus), nestva (ti
bíale coriaceum), poefnati (ineipio), nacin (modus) a j. s. nsrb. micina, mezimac, me8tva, poeimati, naeim a j. ; ees. Mikulás (Nicolaue) a j.
15) Zákony srbského cara êtëpana Duâana podlé rkp. 'ок. 1390: nerop'ch, pl. nerop'si (rusticus, eubditus), nerop'sina (ager rusticus), podlé rkp.
17O0: merop'ch, merop'si, merop'àma Ve pfelození Matouäe Vlastara ok. 1335:
ot íitelstva poeilati v zitelstvo, rekse v meropsmu. Kkp. Opovsky 1. 1495.
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тёсР a stííbro pfebohaté, a jsou na dile jeâtë az podnes, ackoli ode Turkûv zanedbané. Dneänim Srbûm a Bulharûm
slûvka neropch a neropsina, pokud já о torn zprávy mám. iií
naskrze nejsou
16) щ ;-);n/i>? H|>. х/ 1
• .niznama.
.V •:.••..!«//
5. К г о V y z i.
Mezi národy thrack^mi pHpomínaji se jiz u Herodota i
Krovyzi. Tentó otee historictvi osázi je v Moesii, mezi Haemem a Istrem. Slova jeho jsou: Pïes Thracii a thracké Krovyzy (Kpoßu£<x) tekou Athrys a Noes i Arianes, vylévajíce
se do Istru. ") Athrys je dneání feka Jetra, u starben Bulharüv Jatra. Mezi touto íekou, Dnnajem, Pontem a Haemem
znaji je vâickni témër pozdëjâi zemëpisci, vyjmouc Plinia,
jehoí zpráva s jinymi nesouhlasi. Strabo je spolu s Troglodyty misti mezi Pontem euxinskym a Istrem v okoli mëst
Kallatis a Tornea, a v sousedstvi Korallûv, Besstûv, Maedûv
a Dantheletûv. 1S) Ve zlomeich spisu Hellanikova o zákonech
cizojazycnikûv 19) pravi se o nich, ze spolu s Terizy (obyvately pïimoïi na poledni Haemu) mudree svébo Zamolxisa
со nesmrtedlného mnze ctili. Plinius mluvi sice o Krovyzlch,
aie v takovém nepofádku, ie z jeho slov niceho dovozovati
nelze, leda Ze nedaleko Dunaje bydleli. so) Ptolemaeus je
uvádi v dolejSí Moesii, v té stranë ku Pontu. S1) Stephanus
Byzantinus, následuje Hekataea v jeho vypsánl Evropy, jmenuje je národem na polednf stranë Istra ob^vajlclm. Naposledy bezejemenn^ pûvodce periplu Pontu euxinekého sidla jejich zïetedlnë vykazuje v Moesii, v okoli mëst Dionysopolis

,e) J'mf pfiklad obráceni jména vlastnfho y obeené v t?chto krajinách
poskytaji listiny cara Stëpana Dusana ve slovè eakonetvo, od Cakonû, о
nichz viz § 30. с. 5. — О Sebrech ji2 jednáno §. 15. ё. 6.
,7) Berod. J. IV. с. 49.
18) Strabo I. VII. c. 5.
,e) Ve knize Etymologicon magnum s. v. Zá/wltii.
so) Plin. Hist. nat. 1. IV. c. 12. §. 82. In eodem famne Туга) insulam spatiosam incolant Tyragetae . . . Mox Axiacae cognomines flumiai,
ultra quos Crobyzi, flumen Khode, sinus Sagarins, portas Ordesus.
21) Ptohm. Geogr. 1. Ш. c. 10. ed. 1533 Kkoßvl;ol. lat 1545 Crybizi
cod. Coislin. KQißv^oi.
33*
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a Odessas, pod patou Haemu, nicménë váak jméno Skythie,
kteréí se tarn ëte, pfícinou bylo zmëteni nezbëhlym v zemëpisu a nevëdoucim, íe tobo jména (Scythia parva) ve 3tím a
násl. stol. po Kr. dáváno okolí mezi oustím Dunaje, Pontem
a Haemem. 2ï) Tyz spisovatel je vyslovnë nazyvá Thraky.
Podlé téchto souhlasnych, zde naschvál vycftanych svëdectvi
témëf nelze pochybovati, ze tito Krovyzi byli vlastnë národ
thracky, aspon v Thracii a mezi Thraky obyvajicí, kteryfc ze
sidel svych nikdy na sever se nevystëhoval, a ze.tudyá mezi
nimi a slovanskymi Krivici v Rusich kmenová pfíbuznost,
к niz nëkteré zpytatele podobnost jména vedla, dostatecnë
provedena byti nemûze. 23) Pouhá podobnost jmen, bez jinych historickych dûvodûv, nikdy nemûie hyti platnym dukazem pokrevnosti národúv; sic jinak kaukaské Zichy (grnzinsky Dzichy) a Lekky (Lesgy, armensky Lechy) musilibychom bez rozpaku za bratry naàich Ôechû a Lechû vyhlásiti!
6. Agathyrsi.
Agathyrsové ('АуоЙГираоц v rkp. i 'Aya^oúpaot.) obyvali
za ëasu Herodotova ve dnesním Sedmihradsku ; aspon vsecky
ode dotceného dëjepisce pfipomenuté okolnosti patrnéna tuto
krajinu ponkazují. V jejich zemi se pramenila feka Maris
(Màpiç), nepochybnë dneäni Maros, vpadajíci pry do Istru
(dfive do Tisy, potom Istru) 21) ; u nich se dobyvalo v hojnosti
zlato 25); krajina jejich byla horami obkliëena 26); povaba a
") Anón. Peripl. ponti eux. ар. Hudson T. I. p. 13. Dionysopolis an
tea Cruni appellabatnr . . . tandem vero, cum e mari appulsa esset Bacchi
statua, Dionysopolis vocata. In confinas vero Crobyzorum (KçoflvÇav) et
Scytharum regionis cum sita sit, incolas habet Graecos aliis mixtos . . .
Odessum condidere Milesii, quo tempore Astyages regnabat in Media. Cingunt тего banc Crobyzi Thraces Haemus .. a Crobyzis et montibus ponticis usque ad Adriaticos excurrit tractus.
M) Ruské Krivice ode thrackych Krovyzüv odrozuji, mimo jiné, Kop
pen v pojednáni Ueb. Alterth. und Kunst in RussL Wien 1822. 8°. str. 7.,
Lelewel Wiadom o narod. str. 4.
») Berod. 1. IV. С 48.
») Berod. 1. IV. С 104.
*«) Berod. 1. IV. c. 125.
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mravy jejich podobaly se thrackym. .") Jejich tehdejSi krá!
sloul Spargapithes, kteryzkrále skythického Ariapitha zrádné
zamordoval. 2S) Bylif oni muzi pfespanili, zlatoodënf, se zenami svymi zespolka obcujici, proto pry, aby jsonce tim zpüsobem vsickni spfibuznëni a jako domáci, váeliké nenávisti
a ïevniTOsti u sebe cesta zamezili. V jiném ve v§em thra
ckym obyèejem zivot provodili. a9) Stephanus Byzantinus
jmenuje Agathyrsy národem u prostred Haemu bydlicím. 3U)
Öerpal on nepochybnë buJ z Herodota, buó? jinych nemnoho
pozdéjáich pramenûv, v nichí nejen thracké, ale i sedmihradské
veliké pohofí obecn^m jménem Haemu se vyznaéuje. 31)
Váickni pozdëjâi spisovatelé misti Agathyrsy v krajinách nejzadnëjiiho severa: v Sedmihradsku potomnë jen Bastarnovô
a Getové Éflr Dakové se pfipominaji. Pomponius Mela, klada
je do Sarmatie bez zevrubného vyznaceni jejich sidla, poznamenal o nich, ze tváí i oudy barvüi, vice nebo ménë,
podlé toho, jak kdo nad jiného byl rodu staráiho a vzácnéjéiho, a váak vsickni stejn^mi znamenimi a tak, ze jich zmyti lze
nebylo. 32) Jiz Virgilius jim to barveni tëla píipisuje. 33) Plinius uvozuje „modrovlasé Agathyrsy* v poíadí národúv severnich, u prostíed mezi Badiny a Basilidy s jedné, a Nomady
i Anthropophagy s drnhé strany. 34) Podlé Ptolemaea bydleli
vysoko na severu, v sousedstvi Kareotûv, Salûv, Paguritüv a
Boruskûv. 35) Tyz spisovatel omylem klade je podruhé spola

") Herod. 1. IV. c. 104.
2«) Herod. 1 IV. c. 78.
*>) Herod. 1. IV. c. 104.
30) Stephan. ByzanU s. v. 'Ayà&vçaot.
31) Herod 1. IV. c. 49. povoznje ïeky Atlas, Auras a Tibisis, t. dneSif
Alutu, Sil a Temes, z Haemu, rozumèj severniko, t. ze dneSnich bor sedmihradskych. Staïl nepochybnë jmenovali oboje to pohorí те Thracii a
mezi Valachif i Sedmihradskem, ïeëistém Dunaje bitte RiaVT prosecené,.
thrackym názrem Haemus, t. snéîky, srov. Himalaïa, Imane a j. SloTce
ßoqrv misto vótov jest pomyleni bud* samého Herodota, slyëiclho Haemus
na bory tbracké, an to o sedmibradskyeh rozuméti mël, bud" jeho pfepisovaéuv.
3») Mela I. П. c. 1. §. 2. 10.
33) Virgil. Aen 1 IV. Cretesque Dryopesque fremunt pictique Agathyrsi.
M) Plin. Hist nat. I. IV. c. 12. §. 88.
s'j Ptolem. Geogr. 1. Ш. c. 5. т rkp. rozliénè 'Ayâ&vçooi i 'Ayafrovqaou
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8 nëkterymi jinymi národy do pfedimauské Skythie, kamz
oni neprináleieji. 86) Marcianus Herakleota, u nëhoà sice
jméno jejich chybnë psáno ('Ayaírocoi), mezi váemi pozdëjSimi spisovately sidla jejich nejurôitëji vyznaëuje, mluvë о
Dich V tato slova: „odtamtud pry ocean pïiléhà к severním
a neznámym zemëm : па ïece Chesnusy sedí Agathyrsi, jeden
z národúv Sarmatie evropejské," 37) coi i s nàvëâtlm Ptolemaeovym dobïe se srovnává. Kterázby ïeka jménem Chesynus
se vyznamenávala, о torn mezi uëenymi vykladaéi spor jest.
I Ptolemaeus i Marcianus ji kladou severnëji, nezli Rhudon a
Turuntus. Podlé Mannerta 3S) ïeka Ehudon má byti Niemen,
Turuntus Vindava a Chesynus západní Dvina; podlé Reicharda 39) рак ona západni D?ina, ta several Dvina, a tato
Mezeü! 40) Reichard se neváhá, Agathyrsy za obyvatele
dnesni Achtyrky vyhlásiti, proto nepochybnë, íe na staräich
mapách, np. u Zannoniho, jméno toto psáno Agatyrsko. A
vsak, mëli-li jinak Ptolemaeus a Marcianus skuteénou zprávu
ó národu tom, ze svëdectvi jejich jediné to vysvitá, íe Agathyrsové toho casa na severu, ve vlasti Cudûv, pïeb^vali.
Ammianus Marcellinus, vypisovatel staräich, pravíjeb^ti oby
vatele vnitfní Skythie a Sarmatie, sousedy Gelonûv, o zvyklostech рак jejich pfipomíná, íe tëlo i vlasy své na modro
barvili, o ecní lidé malych znakûv a poïldku, urození рак
Sirokych a hustëji uzivajíce. V zemi jejich pry bylo mnozství
diamantûv! 414 Jeáté je i Skymnus Chius *2) a bezejmenny
spisovatel pe.iplu Pontu euxinského, tentó s dokládánim se
Ephora 43), mezi znamenitëjsimi národy Skythie, t. Sauromaty
a Gelony, pripominaji. Agathyrsové jsou na obloze starych
dëjin ûkaz témëi zázracny. Herodot, sám v tëch krajinách
36) Piolem. Geogr. 1. VI c. 14. Nèkteïi rkp. ctou zde Alanorei m.
Agathyrsi.
3') Marcian. Hemel, ар. Hudson T. I. p. 56.
M) Mannerí's D. Norden der Erde Str. 258
3») Reichard Orb. ant. Т. ХШ. Darius Feldzug — v casop. Hertha.
Bd. XI. S. 22.
40) Mistnèji о tëchto ïekàch níze §. 22. б. 3.
41) Amnion. Marceä. 1. XXII. с. 8. §. 31. 1 XXXI. с. 2. §. 14.
") Scymnus Chius Fragment, p. 125.
43j Anon. Periplus Ponti euxin. ap. Hudson T. I. p. 4.
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prosly, jehoz vypovëdi v podezfeni bráti nelze, zná je ve
dneáním Sedmihradsku : podlé jeho zprávy se zdaji byüzpokolení Thrakûv, aspon z plemene indoevropejského, jaká i
zachovaná slova Spargapithes a Maris nasvëdëuji. Pozdëjêi
spisovatelé je bez vyminky kladou do nejzadnëjsiho severu,
a skandinavské povësti vypravují o velikánech, jmenovanych
Thursi, Hrimtbursi, v tak nazvaném Jötunheimu t. ve vlasti
ôudûv. 44) Jméno tëcbto velikànûv porovnávali jsme nahofe
(§. 8. ë. 11. §. 14. c. 6. 8.) se jménem národu Thussagetae,
Thusii; mozné vsak jest, ze i název Agathyrsi к témuí kmena
nálezí. Jméno Agatbyrsûv jest vidomë slozené; nebof první
cástka peho nalezá se i ve jménu národu Aga-mathae 45),
drnhá рак ve jménu skythického krále Idan-thyrsus. 46) Podlé
tobo domyáleti se nmíeme, ze skandinavské slovo thurs, tbuss
\o o —j
—o
;
*i
\ »/ r -j / i
—
— ^
jména Thyrsûv ëili Tbursûv povstalo, jako nëmecké hüne
z Cudín atd. Bylif-li Agathyrsové skutecnë za Herodotova
casu obyvatelé Sedmihradska, a naproti v pozdëjsi dobë, od
lho stol. pf. Kr. az do 3ho po Kr., podruhové a osadnici
v severních koncinách Evropy, jakoz podlé nahoïe uvedenych
svëdectvi o tom pochybovati nelze, coz jiného tusiti máme,
nez 2e pïicinou vystëhovâni se Agathyrsûv byli Ш Celtové,
ktefíz ok. 332 sld. i Slovany z Podunaji vypud.li, a jiá pfed
218 pí. Kr. i v Sedmibradsku pod jménem Bastarnûv se osa■ и 1 . t>t » » -Я -i , . : j i f i»»; .¡íji
>iinHi¡ í / '/h''\Ufi í .til)
'.füií
44) O téchto Thursech i Hrimthursech a jejich vyhlazeni struená zpráva
cisti ее raûze v Rauschnick's Handbuch, der german. Mythol. str. 375—376.
378. 407. 408 atd.
45) Plin. Hist. nat. 1. VI. c. 7. §.21. Cantocaptae, Agamathae, Pici ete.
4e) Herod. 1. IV. c. 76. 'Iâàvâv^aog. — Pherecyd. Fragm. p. 63. ed.
Sturz, cte Idanthuras (s obycejnou zmènou v na u) m. Idanthursas, Justinus 1. II. o. 5. zkazené Jancirus
4') Grimm's D. Gramm. I. 228. 309. Téh. Mythol. 297—299. Dokládá
Gsiium, ze y jen obrat jest hlásky u, a zastupnje misto íeckého u; sí m.
rs (thuas m. thurs) jest zpodobnéni, ve skandinavském náfecí obydejné.
Pamëti hodné jest, ze ve videnakém rkp. Ptolemaea psáno 'Aya&ovqaoi.
Pribuzná jménu O-ovçaoi vidi ве byti slova sans, driäy (audax), pers. du
ruzt, rec. в-âçaoç, &()áooí, iitv. drasue, lot. drohseh, slv. drzy, got. gadaursan, a snad i got. thras (thrasa-mundns n. pr., thrasa-balthei temeritaa),
ackoli jini tato slova od rozdilnych korenüv povozuj!. Pott Et. Forsch. I.
270. no. 313. Graff Gloss. ХШ. 2. Massmann Evang. Joh. 1834. s. v. thras.
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dili? Jako¿ Slované, со jich bezhrdli a poroby uálo, pfed
násilim Celtûv do Tafer aza tyto hory se utekli, tak i Agathyreové, vidouce nezbytf, dále a dále к severa postupojíce,
ai na rozhrani Slovanûv a Cndûv se vystéhovali, kdei pozdëji,
V neznámé dobë, v nestychaném tom severnich národúv tfibeni
bucFto nehodou zacbváceni do ostatka vyhynuli, bndto odnárodníce se pomalu, v jiném vétáim kmenn, со krûpëje v oceanu
se ztratili. 48)
§. 21. Vysledky prehledu cizich kmenflv.
1. Vyznam „näroduv" u starych spisov atelû v.
Titot jsou blavni kmenové a národové, jejichito sidla
pravlast Slovanûv, od пае ve druhém clánku tohoto spisu vykázanou, ve vyméfené dobë, t. do 4ho stol. pf. Kr. az do
5ho stol. po Kr., okruzovala, a jejichz jednotlivé vëtve, pod
rozHônymi názvy, budto na hranici této vlastí se rozlozivse,
se Slovany sousedily, budto со podmanitelé anebo podruzi
do ni vraziväe, za nëktery ëas v ni se ubytovaly. Neníf nám
sice nepovëdomo, ze mimo tyto nabofe uvedené kmeny jeétë
jména mnohych jinych domnële staroevropejskych nàrodû
v této severní cástee naâi zemë u dïevnich spisovatelûv se pïipominaji; a váak s jistotou tvrditi mûzeme, ze vsecky ty takové
národy jsou buiFto nepatrné zlomky zaslych neznámych kmenûv, jako np. Taurové v Tauridë
anebo malicherné vystïelky
vëtàich, od nás jmenovanych kmenûv, jako пр. mnohé od
jinud docela neznámé národky u Plinia a Ptolemaea 2), anebo
naposledy prázná jména od pozdëjiich spisovatelûv podlé
48) PilnejSf rozbor náreéí a podnáfeél nidkych, posavad samym domáclm zpytatelüm, nerci-li nám vzdálenym cizinenm, malo známych, vykáíe
nejedny patrné sledy a ostatky starych zaslych jazykûv tëch krajin v feci
ruské. Tehdáí bade moîné i sidla Agathyrsuv ла severa nacitèji stopovati. Со v podnáfecl Snzdalekém, Masovském (y okolf Toropce gub. Pskov.),
Galickém, Chodebském é. Ofenském, Nerechtanském a j. podnes trvà, není
vsecko zkaiené. ani smyâïené. A vSak o tom mistnëji jinde.
') Berod. IV. с. 102. 103. Pokládajlí se obyôejnë za ostatky dïevnich
Chamatanor.
a) Plin. Hist. nat. I IV. c. 12. L VI. c. 7. Ptolem. Geogr. L Ш. c.
5. 1, V. c. 8. 1. VI. c. 14.
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starsich nejistych podání jednak glepë opakovaná, jednak
vseteënë tvofená, jako np. Geloni 3), Basilidae, Gynaecocratumeni a j. Pravdivá historie v eeverov^chodni Evropë jinych národov^ch kmenûv, mimo jií dotëené, t. Skythy, Öudy,
Sarmaty, Celty, Nëmce, Litvany, Thraky a Slovany, naprosto
nezná, auiz jich bez podstatnych dûkazûv pfipustiti mûie.
Kmenové zajisté nàrodûv ani nevznikaji, ani nemizeji naspëch
a takoïka pies noc, bez velik^ch promëu v celém polozeni
élovëëenstva a bez patrnych sledûv svého bytování. Procez
vyskytne-li ее n&m nëkde u starych spisovatelûv nëjaké az
potad neznámé jméno národu severniho, neehtëjme se hned
domnivati, ze máme pïed sebou velik^ kmen, kteryí nëkdy
sidly svymi celou pûlnoc zaujímal, tïebaf toho ntáádné v historii sledy se nezachovaly. A koneënë doëteme-li se u Marciana
a jinde, ïe v Sarmatii evropejské obyvalo lest a padesáte
nàrodûv (sîrvT]"), tak tomu rozumëjme, 2e to bylo jen Sest a
padesáte místních, ëàstecnych jmen nëkolikera národnich
kmenûv, rozrftznën^ch na cetné rozsochy, haluze, vëtve, odnoÈe a vystfelky. Dïevni kmenové severoevropejëti rozdëlovali sidla svá na íupy, miry, povëty, pogosty, dezely (lat.
pagus, nëm. gau), z nichí kaídá tfebaf zacasté jen z nëkolika málo vesnic záleíejíci, své vlastni jméno mêla, kteréz
platilo. Jest zajisté naprosto nemozné, aby vsecko to, со
nám stafi vydávají za národ, bylo skuteënë národem, sic
jinak enadno na padesáti ctvercoy^ch mflech témëf tolik
rozlicnych národftv bychom pocítali. Podlé toho, kdyá nám
Plinius v malé té krajince mezi Maeotem a Kaukasem na
jeden douáek píes padesáte rozliënych národúv ze jména
vyëituje 4), domysleti se dluzno, 2e to byla jen mistni a rodinná jména dvou anebo tïi vëtâlch nàrodûv, jakoz ai
podnes podlé Klaprotha 5) maly národek Lesghûy v Kaukasu
rt !;!![_ ЬкЫя
rJhlz rfaôt v : n i'ytdt -vxtfiibab&ilôa ЬЬ, :i •
--—
ê
3) Berod. 1. IV. о. 108. Pozdéjül, ас je zhnsta pïipomfnaji, j¡2 jen
bájky o nich snuji.
4) Plin. Hist, nat L VI. e. 7. Neslychaná ta jména zvídavy Stenâï
ai sám n Plinia pohledá.
°) Klaprnth's Asia polyglotta str. 126.
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(asi 50,000 duäi) na pfemaohé ratolesti (np. Chundzag, Käzeruk, ffidatle, Mukratle, Anzokul, Karachle, Gumbet, Arrakan,
Burtuna, Ancucb, Tebel, Tumurga, Achti, Ruthul, Öari, Belakan, Andi, Kabnc atd.) podéleuy nalezáme, a jakoz jinde tyí
Plinius poznamenal, ze jediDy národ Hillevionûv na poloostrovë skandinavském v péti stech zupách obyval. 6)
.;
2. Sídla lílavnfch kmenûv cizích a Slovanûv.
Tim zpûsobem uznavëe za pravé, jakoz tobo s dobrym
vëdomim zapírati nelze, íe v tom okrese casu, kteryá zde
pred ocima máme, t. od Herodota ai do pádu hunské i rímské vlády, cili od poloviee 5ho stol. pr. Kr. az do polovice
5ho stol. po Kr., ntéádní jiní národovi kmenové, mimo jiz
vypsabé Skythy, Cudy, Sarmaty, Celty, Nëmce, Litvany,
Tbraky a Slovany, v severovychod ni Evropë neobyvali, smêle
mûzeme jistiti, ze krajiny pfed Tatrami az к dolejsímu Dunaji a Sáve, a za Tatrami od rozhrani Odry i Visly na pülnoc az к jezeru Ilmenskému a na yychod &í к hofejsimu
Donu, v této vyznacené dobë, od zádného jiného evropejského kmene pûvodnë a trvânlivë zaujaty nebyly, jediné od
Vindûv cili Slovanûv. Skythové byli, jakz jsme vidëlî, pristëhovalci z Asie, osedli v pustinách na Cernomorí mezi Dnéprem ,a Donem, lidé kocovni, jejich sidla nikdy za Tatry a
do podkrají Visly, Bereziny, západni Dviny, hofejsího Dnépru
atd., nedosahovala. Národ tentó divoky a bnusny, jakkoli za
cas mocny, a vsak jsa ve vlasti té pfíchozi, do evropejské
pûdy koïene nevpustil, nybrz pfinucen jsa vládu a panováni
mocnëjèim sousedûm, Sarmatûm, propastiti, brzo tak dokonále vyhynul, ze jiz ve 2hém stol. po Kr. iádné jeho zûstatky, mimo holé jméno ve knihách zemëpisnych, v Evropé
se nenalezaly. (§. 13.) — Cudové v celé této dobë byli obyvatelé nejzadnëjsiho severa : v tëch sidlech, kteráá jim vykaznje Jornandes a Nestor, t. za fmekou zátokou, v podkrají
hoïejêi Volhy atd. , nalezáme je jií za casu Tacitova, anebez-

6J PHn. Hist. nat. 1. IV. c. 13. §. 96.
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dûvodnë domysleti se mûzeme, ze jiz i dïive, aspon ve 4tém
stol. pf. Kr., tam bydleli. Hruby nerozum jest, ze slov Tacitovych a Ptolemaeovych, opàènë vykládanych, toho dovozovati, zeby Cudové té doby jeëtë v podkraji Visly, Bereziny
a Dnëpru byli obyvali, v této pravlasti Slovanû, v niz mnoholicná, svëtlà a rázná svëdectvi od nepamëti Veuedy a Srby
misti. (§. 14.) — Sarmatové byli v Evropë cizinci : kolébka
národu toho byla v Medii, potoniní hnizdo mezi Donem a
Kaukasem, odkudz bojovni ti kocovníci, porázejíce Skytby,
pomalu do Evropy se vysuli, opanovavse nejdrive pomoïi
mezi Donem a Dnëprem, potom i mezi Dnëprem a Dnëstrem.
Odtamtud jejich tlumy prodraly se v neznámé dobè na boïejéi Dnëpr pod jménem Alanûv cili Asûv, a pod jménem
Jazygûv do Polska na rozhrani Lechûv a Litvy, okolo 1. 50
po Кг. рак i mezi Tisú a Dunaj do dneénich Uher. Sarmati
nebyli stáli obyvatelé Evropy ; vichfice z vycbodu je prihuala
do ni, jako kobylky, vichnce ze zâpadu je zase zahnala do
Kaukasu, kdei zbytky jejich az po dnes pod jménem Alanûv
sedi, klopotny Èivot provodice. Sarmati nikdy lidem svy^n
obsirné krajiny pravlasti Slovanûv nevyplûovali a nezdëlàvali, tfebas za dosti dlouby cas v oddilnych stanoviskách
v nich podruhovavse, nëkteré vëtve Slovanûv, své vlàdë podrobené, utiskovali. (§. 1G.) — Pûvodiâtë Celtûv byla Gallie,
Helvetie a polední Germanie; odtud sla jejich taieni na vycbod do Illyrie a Pannonie, a dale severni stranou près Bohemii za Tatry. Onif zmënili, vytlacenim Slovanûv z Podunaji za Tatry, nacitë polozeni severnich nàrodûv, jsouce pricinou postupováni Slovanûv dále ku pûlnoci, nalezajicich
s oné strany mensi odpor u nebojnych Cechûv, nezli s této
u násilnycb, svëtobornych Vlachûv. Celtové vypudili i Agatbyrsy, národ thracky, ze dnesniho Sedmihradska, uvázavse
se v zemi tu pod jménem Bastarnûv. Pfed pribytim Bojûv
do nynëjsich Öech a Skordiskûv do Pannonie nebylo iàduych Bastarnûv, Peucinûv a jinych Celtûv okolo Tater. Národ
ten jak brzo priSel, tak brzo i vymizel, na dûkaz, ze okoli
Tater nebylo jeho pravá vlast: nebo velik^- národni kmen,
rozplemeniväi se ve vlasti své a ujaväi se kofeny svymi pûdy
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otcovské, mû2e ovâem tytyá naspëch со do povahy a jazyka
se zmëniti, ale vyhynonti a zmizeti docela tak naspëch a beze
vsech sledûv nemftée. (§. 17.) — Kolébka národü nëmeckého
jestif dneäni pûlnoëni Oermanie, Hollandsko, Denemarky a
Svedsko. V tëch zemicb jej zná nejdïevnëjàl historie evropejská : z tëch se vyrojovali v éas stëhovâni nàrodûv mnohoéetní zástupové bojovnych Gethûv, Scirûv, Herulûv, Gepidûv,
Langobardûv a j. pfes krajiny Vendûv na vychod a odtud
zpátky do poledni Evropy; tara tedy i vcelinec hledati se
muei, nikoli v Kaukasu, anebo ve Thracii, Persii atd., jak
to nëkterym pïeucenym Nëmcûm za naSich casûv se snivá.
V rovinách mezi Vislou a Odrou bylo od nepamëti rozhrani
nàrodûv nëmeckych a slovanskycb : tamf osady obon kmenûv
rozmanitë se michaly, sidla jednëch i druhych se stïidala.
Vidëli jsme, ze Gothové na pfimoïl baltickém byli jen pïistëhovalci ze Skandinavie, osadivSí se ve vlasti Slovanûv.
Toté£ platí o mnohych národech svevsk^ch, osedtych mezi
Odrou a Vision, ve krajinë druhdy slovanské, Lahy zvané,
a známych pod obecnym jménem Vindilûv cili Vandalûv, jehoi jim ode Slovanûv tam к nim pîivtëlenych se dostalo.
Podobnym zpûsobem v nevystihlé dobë kofistichtivé pluky
ivedské i do hofejsi krajiny Vindûv, na jezeru Ilmenském,
vpády cinily, a snad tam i za ëas sidlily. S vyminënim
tëchto éástecn^ch vpàdûv, tusim, ze historie о torn dostateëné svëdectvi vydává, íe krajiny zatatranské od Nëmcûv
nikdy obydleny nebyly. (§. 18.) — Pfibuzné Prasloyanñm národky Htevské, jií v nejdïevnëjSi dobë i со do poëtu nehojné, i со do sily slabé, pokoje milovné, ytychíe sídlech
na bïehu baltickém a v sousedství Slovanûv nám se vyskytají,
kdez je i pozdëji, od 6ho do lOho stol., nalezáme. Lidé tohoto nehojného kmene jistotnë v dotceném okresu к vyplnëni
nesmirného tobo prostranství od pobrezl Odry &í к oklice
Donu nepostacovali, anií tam bytovati mohli, kdeí. staíi spisovatelé v^slovnë národy jiného jména, Venedy, Svoveny
(Sloveny), Piengity (Pinjany), Savary (Sjevery), Serby atd.,
umëàfnji. (§. 19.) — O Thracich zbytecnë jest pfipomínati. jelikoz kaidy vi, íe pravlast jejich v zemich zatatranskych
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hledána b^ti nemüáe. (§. 20.) — Pfehlédneme-li byetrym okem
toto poloiení hlavnich kmenùv pàlnocni polovice Eïropy,
butfto, jako Ôudové, Vindové, Litvané a Némci, stále v ni
obyvajicích, bucTto jako Celtové, Skythové a Sarmati, jen za
krátky ëas v nëkteré konciny její se uvázavSich, ocenime-li
bezpredsudnou mysli vöecka svëdectvi starobylosti o prvotních sidlech a takofka domovu jednoho kazdého z nich,
smële jiz zavírati múdeme, ze nizádny jiny kmen evropejsky
v dotëenych krajinách pred i za Tatrami od tak dávné doby
a tak stále neobyval, jako ten, kteryz u cizincûv od nepamëti pod jménem Venedûv, u náe рак pod jménem Slovanûv a Srbûv znám jest, a ze tudy vëim právem krajiny tyto
za evropejskon pravlast Slovanüv pokládati se mobou. Jediné v této, potem a mozoly jejich zdëlané a tudy milované
pravlasti bylo mozné Slovanûm pfetrvati väecky ty mnohonásobné krvavé vichïice, kteréz jté ve drevní dobë nad Ыаvou jejich od vychodu i západn se piehànëly, a vzrüsti i rozplemeniti se vnárody tak lidnaté, mnohopoëetné, jakymi je
ku konci 5ho stol. po Kr. hodnovërnà historie, snaväi najednou se vlasti jejich rouáku, ku podivení naáemu byti ukazuje. Zaviráme závaÉnymi slovy dûmyslného Dobrovského,
v prvotni dobë spisovatelstvi jeho proneáenymi : Od toho éasu,
со Latíni, Ëekové, Némci v Evropë bydleji , musel i kmen
Slovanû v ni obyvati, anií mozné jest, aby teprva po narození Kristovë, leda pfed anebo za Huny, od zátoky maeoti«ké, jakoí pofád nëkterym se snivá, do ni se byl pïistétywkrü- ii'JHt к
íjUIjÍ >h\;>'ïm у\Ыч im':.
3. Úvahyliteraturni.
Pohled na toto od nás at dosavad s pilnosti sice a
vsemoïnou bedlivostí, ale vädy jeôtë nedokonále vypsané polozeni starobylych kmenùv severni polovice Evropy, jak со
do pûvodnlch sidel, tak téí со do stëhovâni jejich do cizich
vlasti, soudného skoumatele nasich starozitnosti povede pfimo,
*) Dobrovsky rUeb. d. ältest. Sitie der Slawen" \ Monse Gesch.
Mähren IL Bd. etr. ix.
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jaká se nadëjeme, к uznáni té hlavni pravdy, íe jediné tímto
zpûsobem , t. kdyí historie hlavních kmenûv této strany
Evropy jako celek se povazuje a ohlédá, starozitnosti nase
z rumu vydobyty a na pevném, nepohnutém základu postaveny byti mohou. Kazdé polovicatné, neouplné vySetfováni
tohoto pfedmétu vede neuchrannë na scestnosti a v poblouzení, jaká toho nescislné píiklady píed rakama mame. Posavadnf skoumatelé starozitnosti severoevropejskych obycejaé
vyplüovali celoa tu polovici naseho dílu zemë jindy Skythy,
jindy Sarmaty, jindy Celty, jindy Germany, jindy Finny atd.,
jak kdo sobé kterého jména liboval anebo zrovna do evého
krámu potreboval: o Slovaneeh, zeby pûvodni a prastaíí obyvatelé téch vlastí byti mohli, nikde ani jen tu§eni. Takovíto
ëmarykàfi a kazislavové, jakovych bohuzel v téchto novéjëich casich zvlááté v Némcich, ve Francii a Anglii mnoho s&
vylihlo, bez dükladné zemépisné a historické zaámosti krajin
severních a nàrodûv slovanskych, die vseobecného uznáni
aspoü od 5ho stol. po Kr. v nich stále obyvajících, zahoïevse
náhodné do toho neb onoho starého jména, bncFto Skythûv^
nebo Sarmatuv, nebo Celtûv, nebo Germanûv, nebo naposledy Finnûv, a ohradivse se tisicerymi klassiky i neklassiky
svymi, nade vsecko ale váe potírajieí, svëtobornou etymologii
z nového brusu, vydobyyaji z nich praené nékterá mista na
oblibeny jejich lid se vztahujici, рак pfidavse ostatek ze
svého etymologickéko haraburdi, dovozují divy, aá pfi tom
zdravému rozumu uzasno, nerûznice doby casové, nesetfice
rozdilu mezi púvódnimi sidly celého kmene a mezi obranym
v pozdëjèim stéhováni bydlistëm nèkteré jeho vëtve, neohlédajfce se na mnohopoëeinà jiná svëdectvi o soucasném prebyvánl
jinych kmenûv v téáe jejich skythické, nebo sarmatské, neb&
celtické, nebo germanské, nebo naposledy finské pravlasti. Takovéto knihy, jsou-li jen ponëkud ucenymi vypisky ze starych
foliantûv proplátané a novoïekymi etymologickymi nápady
opepfené, na domácí obecenstvo obycejnë pûsobi со nëjaky
zázrak : ucení i neuëeni jednorodci, tëm vëeem, о nëz bëzi,
ovSem tak málo, jako sami spieovatelé, rozumëjfce, pïijlmaji
splesem kaídé tak ové nové zrozeüátko, a hlasatelé národni
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slávy ncenost a düvodnost svfch krajanûv ve sterych ëasopisech i novinách horlivë roztrabovati nepomijeji. Tim zpûsobem neni divu, jest-li jisté hrubé bludy na ujmu Slovanûv
ode tïi stoleti v historii severni Evropy tak se zakofenily, ze
nám ai posavad rozumnymi dûvody a pfevahou pouhé pravdy
proti nim odolati nebylo. 8) Totë vërny obraz posavadniho
vzdëlàvàni starozitnosti eeverni Evropy! Kdo smysli, ze zde
od nás v pïepiatém zápalu z miry vykroceno a nëeo nesluënë
nadsazeno jest, af sobé shromáídi ty spisy о närodech se
verni Evropy, a cta je s rozvahou sám o nich i o naSi príkré vypovëdi soudi. 9) S druhé strany i domáei nasi spisovatelé, vystavujice sobë na zïetel celek historie díevních národûv severni polovice Evropy, a vázíce toho u sebe, ze Slo vané od nepamëti s jinokmennymi národy nejen sousedili,
ale i vlast svou podëlovali, о mnohych pïedmëtech svych
starozitnosti strizlivëji a spravedlivëji souditi se nauëi. NaIezse Slovany se Slovanech, odfeknou se piede vsim koneënë toho nerozumného a jiz témëf hnusného plichtëni Staroslovanûv ve Skythy, Sarmaty, Huny, Bulhary 10) atd., a
zaklnoace tyto a tëm podobné pfísery, na vëky je s oblohy
slovanského svëta zapudi. Dále i toho pïipusti, ïe jakoz
podnes národy a jazyky i mravy jejich mnohonásobné se
michaji, aniz ve kterém zemë této koutë nârodek bud'to slovansky nebo kterykoli jiny se nalezá, jehoí mravy a rec by
ode vsech cizich pfimëskûv cisty byly n), tak jiz i za sta-

e) U Nëmcûv ve epiefeh toho drnhu jakoby axioma pofád panuje ta
zásada: Germania a Rheno Tanaitenus, ponévad-2 to jednou Paviovi Diakonevi a Alfredovi tak povëdlti se libilo (viz §. 5. с. 6. pozo. 11.). Zlracen
jest soudem jejich kritikúv, kdo proti tomuto nesmyslu zepfiti se opováii.
Blahovëstem tëchto adeptûv stal se i na Severn baron Brambens (Senkovskij), jehoi vzorné pojednánf „ Skandinavskija sagi" stoji ve Smirdinové
Bibliotece dlja ôtenija. S. Pet 1834. é. I.
*) Zvídav^m porouÈime na pochoutku np. J. L. v. Parrot TJeb. Liven,
Letten п. Esten. Stuttgart 1828. 8o 2. с. С. Holling Gesch. d. Deutschen
oder der Skythen u. s. w. Berlin J833. sld. 8°.
10) Nejnovëji opët Venelin neocekàvanë Slovany s ßudsko - tureckymi
emisenci, uralskymi Bulhary, Avary a Huny, sbratïil ve knize: Drevnije i
nynjeänije Bolgare. Moskva 1829. 8e.
11) Lelewel Wiadom. o nar. str. 4, Niémasz narodu, którego by krew
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rodávna, ba jeôtë u vëtsi mife, Slované od cizojazycnikflv,
cizojazycnici рак ode Slovanûv mnohym obyëejûm a slovñm
se pïiuèovali, anii je hned gtrach a nechuf projimati bude,
fekne-li se kde za sluânymi pfiëinami, ze tentó nebo onen
staroelovaneky obrad, toto neb ono slovo z ciziny к nám pfiilo. Pfilià jsou malomyelni, kdo se domnivaji, zeby tim velebnost starého a velikého národu naêeho se urázela, jeSto
toui mérou z hojnosti naSi cizinci bohatli, nniz рак kazdé osobováni slov jinojazycnych nákaza jest a vada jazyka. ia) PH
vselikém sluáném cenéní národnosti vzdycky pamatovati sluái,
ze kazdy národ, byf sebe vëtài byl, jen ëastecka jest clovëcenstva, a jakoby krûpëje v oceanu, kteráz jen ve spojenl
s jinymi áivota nabyvá, odlouëena jsouc neuchrannë vyeychá a
mizí. Bude-li podlé tëchto zàkladûr od budoucich zpytatelûv
na poli slovanekych starozitnosti pracováno, nadëjeme se, ie
tato otcina a dëdovina naée, nyní poustkou lezici, brzo v utësenou zahradu se promëni. Nám jen, jako druhdy Mojàiëovi,
s daleké hory pies husté oblaky na ni pohlednouti bylo povoleno, dostati se do ni nebylo souzeno.

czysta i zadnym roda obcego zlíiwkiem zamçcona niebyfa. Owezem, nadto
jest dowodliva od samych podan dzieciñatva roda ludzkiego, ze kazdy narôd est colluvies gentium.
n) Závazná jeou v torn ohledu Elova jednoho z nejvëtâich jazykozpytcûv
naseho vèkn, J. Grimma, D. Gramm. Ш. 557. „Pfijlmäni cizich slov jest рНrozené, nevyhnutedlné, a zádného národu cest jim se neurází, nebo mezi vsemi
národy vzajemoá obmëna vèci i slov ве nalezá, mohouci nadto, jest-li ¡ve
stagné reiíe ее zachová, i к oíivenf a rozhojnèni domáci látky jazykové
prospèsDè poslouziti." My pridáváme, ze ohledem na historii nasi neméné
dülezito jest, nalézati ve starém jazyku nasem slova cizi, nezli vykázati v ci
zich jazycich slovanská. Jen chudí jazykové divochüv prosti json väi cizozemské látky. Bohatetví a vybornost jazyka nemaji se mèfiti pouze podlé
látky, nybri téí a obzvlásté podlé ducha jeho, t. pñvodnosti, hojnosti, a
mocnosti jeho grammatiekych forem.
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ÓLÁNEK IV.
ZEMËPISNY PËEHLED PRAVLASTI
SLOVANÙV.
§. 22.

Hory, reky, jezera, mësta a hmotné stariny v zemi
Praslovanûv.
Pif i в tup.

Vyloíivse posavad domnëni své o pfeby>áni Slovanû
V nejdfevnëjàich jejich sidlech v Evropë, tolikéz o polozeni
jinych kmenûv ohledem na në, a snaíivée se vseho, со o tom
píedneáeno jest, dokázati zpûsobem pouze hietorickym, t. hodnovërnymi a ráznymi svëdectvimi spisovatelûv bnd! souvëkych, buí ëasu toho, о пётй se jedná, nejblizsich, pozústává,
abychom zfení své i na krajiny za evropejskou pravlast Slovanùv
uznané obrátili ; ne tak pfiëinou zevrubného se s nimi seznámeni,
jako radëji pfiëinou vydobytí podpory resultátúv nahoïe vystavenych i s této strany. Mezi národem zajisté ve kterékoli zemi
obyvajicim a mezi zemi jej chovajici byvá povzdy a povsudy
ouzky nerozluënf svazek. Jakoz zemë a podnebi její podlé
povahy své utvoïuje onde i onde jiny obraz národu со do
tëla i duáe, tak na vzájem národ zemi od sebe obydlenou a
zdëlanou pecetí nevytfetymi známkami zvláátního zivobytu
svého. Jestlize tedy resultáty nase, со do pûvodu a díevních sidel Slovanùv, jsou pravé, museji i s této strany potvrzeni nabyti; mezi historickymi svëdectvimi, vázenymi ze
spisûv díevních dëjepiscùv a z národnibo podáni, a mezi svë
dectvimi, jez sama zèmë vydává, nizádného odporu stávati
nesmí. V tomto ohledu vëc sama toho pozaduje, abychom
jeâtë pïed vysto'upenim z tohoto okresu zïetel svûj к evropej ské pravlasti Slovanùv obrátili a skoumavym okem v ni se
maliëko poohlédli. Ouplné zemëpisné vypsáni vSech tëch
krajin, kteréz od nahoïe vylozenych kmenûv a nàrodû v této
prastaré dobë zaujaty byly, sem nikteraki nepfinaleîi, n^brz
bud!to ze sam^ch pramenûv, bu<Tto ze zvláitnicb, о pfedmëtu
Ssfafik, SIov. Starozitnoetl. I.
34
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torn sepsanych knih od milovníkA vázeno byti musí. l) Procez
jediné to, со к nahofe vytëenému cili naäemu posluzitedlné
jest, zde na krátce podotknuto budií, s mistnëjsim zastavovánim se ve krajinách vlastnë od Slovanûv obydlenych,
s oumyslnym pospíchánim píes konciny Slorcmûm sice sousední, ale od cizokmencûv zaujaté.
A. Hory.
Na rozhrani svëta slovanského a nëmeckého jiz v dávné
dobë pïipominà se u Ëekûv proslulá hora hercynsM, kterymzto jménem u îiich se vyznamenávalo jindy celé to pohorl od pramenûv Dunaje près Smrëiny, Kruáné hoiy, Krkonose a Sudety az к Tatrám se táhnoucí, jindy jednotlivé
Mstky a odnoze jeho (srov. §. 17. ë. 5.). Jiz Aristoteles jmemvje arkynské ('Apxvvwç) hory na severni stranë Istru, a) a
z Apollonia Rhodiského i Caesara zjevné jest, êe i Eratosthenovi orhynshé lesy byly známy. 3) Pozdëji jméno jejich u
Strabona ("Epxuwaç 8pa[xoç), PHnia, Tacita (Hercynius saltue),
Ptolemaea ('Opxùvioç Spujjw'ç), Velleja (Hercinia silva) a j. casto
se hlásá. Püvod a vyznam jména ve skrytu jest; Grimm
ukazuje na nëmecky koren skan. harka (dnrare),' harka,
herkja (asperitas, durities), herkinn (durans), 4) cehoz my pfi
své váze necbáváme. — Askiburgion ('AsxißoupYiov t. opor)
u Ptolemaea jest cástka hercyaského pohorí mezi Slezskem а
Cechy i Moravou. Dion Kassius cástku tu nazyVá horami
vandaltky'ini, 5) a ïeku Labe z ni povozuje. Jakoz toto posledni jméno vzato jest od národu Vandalûv druhdy tarn ose-

Й Jako pomucky к tomu slonïiti mohou, mimo mnohé
Mannen Der Norden der Erde Lpî. 1820. 8°. F. A. Ukert's
Griech. n. Rom. 2 Tb. 2 Abth. Weim. 1832. 8°. (Ueb. d. Nord
8. i _ 74). С. G. Reickard Orb. antiqu. Tab. ХШ. Sarmatía.
Archeol. atlas evrop. Rossii S. Pet. 1823. F.
J) Arístot. Meteor. I. 13.
3) Apoll. Mod. IV. v. 640. „Негйупякё skály." Caesar
VI.
■ с.4) 24
Grimm D Gramm. I. 177. 179.
*) Dio Cass. I LV. С 1.

jiné: Äv
Geogr d.
v. Europa
1. РМоскг
В. Gall. 1.

tf. 22. А. Ногу.

*
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dlébo, tak i оно prvni od mësta Aeciburgium (t. Eschen
burg). 6) — Korkonti (KopxovxoQ podlé Ptolemaea národ domnële nëmecky, v nynëjiich Cechách pod horou Asciburgiem
osedly, v jehoá názvu nám jméno Krkonosí makavë se vyskytá. Staré t i v nëmeckém jazyku promënilo se v si, np.
got. vatô (aqua) stsas. watar ags. väter skan. vatn stnëm.
wazar nnëm. wasser, got. totas (pes) stsas. ags. fôt skan. fôtr
sfnëm. vuoz nnëm. fuss, got. nats nëm. nass, a ve jmenech
Batava castra — Passova, Borbetomagum — Wurmiss, Worms,
Strataburgnm — Strassburg a j. Podlé tobo i v ceëtinë povstalo
ze slova Rhakatae Rakousy a z Korkonti Krkonose. 7) Jméno
to v ceské ïeci dûkazem spolu jest dïevnëjâiho pfíbytí Slovanûv do Öech, nezli obycejnë se pokládá. — Luna les
(Aoùva uXiq), tolikéÈ u Ptolemaea, podlé nëkterych manhartsky
vrch na Moravë a v Rakousich, odkudzby mêla toto své
jméno, vyloziti neumim. s) — SarmatsM hory (та 2ap¡j.<mxá
-

орт)) slovou u Ptolemaea západní Tatry po Sarmatech, ovsem
velmi nevlastnë a jediné proto, ponevadí jemu domácí jméno
tëch hor, t. Tatry 9), ukryté zûstalo. — Karpates hora (о
Картсатт)? opoç), u téhofc Ptolemaea a Marciana Herakleoty
vychodni polorice Tater, dëlici Uhry a Sedmihradsko od Halièe. Schlözer se domyàlel, ie jtë Herodot, mluvë о ïece
Karpis, nëco o Karpatskych horách zaslechnul, coi vâak vidy
velmi nejisto jest. Jméno to, bud' zfeëtëné podlé jména fe-

e) Grimm D. Gramm. I. 76. It 412. 448. Srov. asco-manni (piratae)
n Adama Brem., od jesenovych sudlie i lodl. „Asciw vel navis* lex salic.
23, 3. Ags. äse-bora, hastifer. — Jiné jeat Vis-burgii (misto Vislaburgii)
а Ptolemaea.
Jiá ve snëmfch v. 44—45: Po Eatibor ot gor Kr'konosi, Ideze
Trut pognbi san ljutu. Za pficmou povësti o tomto drakobijci Trutu prozvali nepochybné pohoFl to Nëmci Riesengebirge. — Nëkteîï pH jménn Kr
konose myslí na Krakava rus. nos
píedhofi, srovnávajice s tim Kosmonosy, ves a zámek v Cechách; coi vsak pevného základn mlti se nám
nezdá. • ,
8) Barth (Teutschl. Urgesch. II. 22) tlumocí Aovva vlr¡ = Manharr,
nnëm. Mond-harz.
9) Myli se, kdo smyslf, zeby jméno toto tëm horára po Tataïich bylo
zûstalo. Jiz v nadaci listiné bisknpstvi Prazského 1. 973 éte se: Montes
qnibus nomen est Tatri. Cosmos ed 1783. p. 66. 170. cod. Raudnic. Tatii.
Viz Palacky Wlird. d. böhm. Geschichtschr, str. 15.
34*
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ckého ostrovu Karpathos (Kâproxïoç), bud ji£ drive od blizk^ch Celtûv pfejinaëené, pochází ode slv. chrib, chr'b t. vrcb,
hora, a dúkazem jest starobylosti Slovanû v Podkraji Tater.
Chrib u Vindûv aá podnes znamená vrch, pahorek; srov.
Slovenski hribi ve Styrsku (nëm. Windische Bühel). V Rusich
místni jména od slovce chrib odvozená tytyí se vyskytají,
юр. Cbriby ves na rece Kolpince, tekoucí s pravé strany do
Besedu a s tímto do Soie, lesy a babniska Chribské tamze 10),
ves Chrebine západné od Vladimiru a Buhu atd. Od kmene
chrib poSlo odvozené slovo chribet (v Ostroíské biblí 1581
<5te se chribty — tergora 3 Beg. 7, 33 f. 158, misto nynèjöiho chrebty), chrebet (ces. bïbet), u Ruskych uíivané vûbec
o hïebenech velikych pohoíí, np. Jablonoj Chrebet, Uralskoj
Chrebet, Kamcatskoj Chrebet, Stanovoj Chrebet a j. Cela
ta púlnocní stráñ vrchûv od Suéavy az ku pramenûm Visly
sloula ode 5ho az do lOho stol. Chrby, a s proménou sou.
hlásky b do w Chrvy, Chrvaty. U dneänich Chrvatûv, z této
krajiny vyálych, slûvko Chrib ponëkud ode prvotniho svého
vyznamu se uchylilo, nebof jim znamená tolik со breh (ripa).
Tamze v etolici Zàhïebské jest nëkolika vesnic Hrib, Hribec
Rusinové haliétí i uheráti, obyvajici v té odnozi Tater, kterou
Ptolemaeus Karpatem nazval, jmennjí ty hory Horby, t
Chrby, ") a nëkolikero svych pohornich vesnic Horb, Horbok, Horbov, Horbovica, Horbaëe, Zahorb, Hribici, Hribova,
Hribovce atd. Od hör tëch prozván národ druhdy pod nimi
osedly, Chrvati, Chorvati, jehoí jméno ЬисГ jiz od Celtûv, ЬпсГ
teprvé od Ëekûv a Èimanûv zjinaëené Karpiani, Karpi, Karpikotes atd., и starben zhusta se ëte (v. §. 10. è. 10.). Pfespolní aporouchaná forma Karpat, aëkoli ve knihách ode Slo
vanûv sepsan^ch jii vûbec panuje, obeenému lidu slovanskému

l0) J. A. B. Rizzi Zannoni Carte de la Pologne Par. 1772. 1. XII.
Chryby. Bagniska Chrybyskie. — Na mapë „Podrobnaja Karta" od Such
telena a j., 1. 26, tëi na SubertoW) speciálné mapë, 1. 35., ani ves Chriby,
a bahniska Chribská ее nenalezají. Ona anad v novejäich éasfch jiné jméno
dostala. Élcka slove n Suberta Kolpita.
"I Podlé zprávy, podané od O. Kucharakého, jenï L 1828 ваш ty
kraje zjezdil.

§. 22. А. Ногу.

533

na prosto neznáma jest. Poláci je jmenaji Góry а Tatry,
Slováci Tatry, Rusini Tatry a Horby t. Chrby. Slovo
Krçpak, jaki u Polákfiv jeden vrchol Tater slove, z jiného
koíene pocházi, anií je slusí se jménem Earpat másti. —
Bastamicae alpes slovou na deskách Peutíngerovych vychodní
odnoáe karpatskych hor mezi Sedmihradskem a Multany,
z nichz feky Maroà a Aluta se pryáti. Patrné jest, ze jméno
celtickych Bastarnûv preneseno na hory od nich zaujaté. —
Peuke (irj Шх>щ o'pcç) u Ptolemaea, nepochybnë nejpolednëjsi vëtev bastarnskych alpûv. Нога Buées mezi Sedmi
hradskem a Valachy, zdá se, dochovala sledy toho názvn,
jakoz i vesnice Buëesd, Buéesul, Baëum, Baëerde, památku
jména Peucinûv, aëkoli i Bikila, Bukla a j. hory i vesnice
V Sedmihradsku se jménem Peuke, Peucini, porovnati se mohou,
Bukovina nëco vzdálena jest, a jméno jeji elovanské. Mám
za to, ie Peucini bylo mtetni jméno té vëtve Bastarnûv, která
V podkraji hory Peuke osedla. 2e nikoli na severu, n^brfc
na jihu bydleli, z jejich rozsifeni se ai к ostrovûm na ousti
Dunaje 12) prûvodné jest. — Serrorum montes u Âmmiana
Mareellina ,3), snad nynëjSi Szairul aneb Szeracsin, Kogaeonum (Ko^aíovovJ u Strabona 14), snad do Thracie pfinálezíci, a Kaukalandenskt} les u Ammiana ëili podneâni hory
Küküllö V soujmenné stolici v Sedmihradsku naschvál pomijime, jako vnëvlasti Slovanûv leáíci, to jediné pfipominajíce,
ze Herodot a po nëm Stephanus Byzantinus hory mezi Se
dmihradskem a Valachy jmenuji Haernus, jakí jsme jii nahofe dokázali (§. 20. с. 4.). — V hofejüích krajiuách zatatransk^cb, kde vlastnë íádnych patrnych hor a vrchûv není,
Ptolemaeus pfedce ze jména uvozuje hory Venedské, hora
Amadoka, hory Budinské a Alanské. К vysvëtleni tohoto ne
obycejného uííváni slova o'poç mnoho jiz od uëenych vykladaéûv starého zemëpisu na mysli pfemitano a prednááím.
Podlé mého zdání Ptolemaeus, zemëpisec pouze kompilujicl
12) Strabo VII. p. 305. Na mapé n Dem. Kantemira psino jméno jednoho ostrovu v oustf Dunaje Piczina, snad die lat. Рейсе?
») Ammian. Marcell. I XXVII. c. 5. §. 3.
"J Strabo 1. VII. p 298.
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bez dñkladné známosti poloíeni tëch krajin. pfenesl slovce
opoç na lesnaté v^áiny, z nichá vétái feky vyplyvaji. Není
nepodobné к vife, ze dvojsmysl slovce hora, vyznamenávajiciho ve slovanském jazyku i vrch i les
první pfiöinn ke
smyöleni tëch vrchûv zavdal. Ëekové na Cernomofí, slySice
domáci Slovany mluviti o horách, t. lesnat^ch v^sinách (planinách), udëlali z toho opo'vç t. vrchy. Nestor pravi, ze Polané íili rozSiíeni po sv^ch horách (osobje po goram), a ze
Kyj, èëek, Choriv osedli na horách potomnë Boricev, Sèekovica, Chorevica nazvan^cb, aëkoli jistotnë sám nejlépe vëdël,
áe Polané bydleli v rovinácb, od nichz i jméno dostalí, a ze
onyno tfi hory byly vlastnë jen obv^Sné brehy Dnëpra. 16)
Jestlize domáci Nestor obvyénosti smël jmenovati horami,
proé by to cizí Ptolemaeus byl nëiniti nemohl? — Venedské
hory (та OùsveSixà pp-r/) kde by se vlastnë hledati mëly, о
torn daremná jest hádka. Zëmëpisec je sobé pfedstavoval
mezi vychodními Prusy, Kurony a Polskem, asi u pramenüv
feky Vindavy, Lubisy, Muse atd. — Amadoka hora ('A¡xáôoxa opK¡), podlé smyslu Ptolemaeova kdeby leïela, nesnadno
jest urëiti. Reichard, opiraje se na dûvodech nevselijak jistych
a pevn^cb, misti ji pobliï pramenûv Bereziny a Vilije (srov.
niieji jezero Amadoka) — Budinská hora (то BoúStvov Spoç',
podlé tého2 zemëpisce vevlasti Budinùv, tudyi nëkde v Minském atd., hledati se musi. — Alanshjmi horami (то 'AXaOvov
o'poç, Marcianus sprâvnëji то 'AXocvov opoç), podlé tobo, со
jsme nahofe (§. 16. ë. 10.) o sidlech Alanüv na hofejéím
Dnëpra povëdëli, a podlé Marciana ujisrajicího, ze Rhudon a
Borysthenes, t. západni Dvina a Dnëpr, z alanskych hor
plynoa 17), nazval zëmëpisec lesy vlastnë Okovské (pozdëji

I5) U Slovâkûv v Uhfich hora = silva, vrch «=» mona. S tim se srovnavá lit? girre — silva (vrch litv. kálnas). — U jin^ch Slovanâv ответ
slúvko hora vùbec jen o vräich se uzivá.
Nestor vyd. Tinikovsk. str. 4. 5. — I jinde v ruskych letopisech
slovce gora zhusta se öte o okolich, kde podlé nasicb poncti zádnych hor
není. Lid rueky pravy^ bfeh Volhy nazyvá gory i nagornaja, lcv£ lngovaja
strana. Tatiicev Ist. I. 104 pozn. 22
") Marciani Heracl. Peripl. ар. Hudson Geogr. gr. min. I. 56. O okovekém lesu srov. §. 10. c. 10. pozn. 105. Jfz Herberstein Comment, (v Eer.
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zkazenë Volkovské) feëené. 1S) — Pohledëni na jména tèchto hor
pfesvëdcaje nás, ze zde vlastnë jen názvy národu na hory vztazené pred sebou máme, a ze ve pramenech od Ptolemaea uzitych pûvodnë bez pochyby stálo asi takto : Venedové, Amadoci,
Bndini, Alani a j., ti véickni bydlejí ve svych vlastních horách
t vlastech, podlé cehoz zemëpisec, ehtëje ty hory nëjak názvati,
jména národúv na ne pfenesl. — Rhipaey (сРшх1) první u
Reküv pHpominá Alkman [633 pf. Kr.] 19), potom Hakataeue
[ok. 509 pí. Kr.], Aeschylus [ок. 490 pr. Kr.] a Hippokrates
[400 pf. Kr.]. Vöickni tito, pokud slovûm jicb, ováem tytyí
zatmëlym, vyrozumëti lze, místí je na nejzadnëjsim severa
známého svëta. Hekataeovo ponëti o nich zachovalo se ve
zlomku Damaeta 20) v tato slova: Vyáe Skythûv pïebyvaji
Issedoni, severnëji od tëchto Arimaspi, za tëmito jsou Rhipaei,
z nichz severni vitr vëje a na nichz vëëny snih lezi: za nimi
pïebyvaji Hyperborejci, sahajíci az к nejzazsímu rnori." SJ)
Od toho se hrubë nelisi, со Eudoxus [379 pf. Kr.] o Rhipaejech pïednàèel. Z Rhipaeûv, pravi on, leiicich hloboce ve
Skythii, vyplyvá Eridanua, tekouci vedlé Celtûv a jinych cizojazycnikûv do zâpadniho more. 22) Naproti tomn Aeschylus
mël za to, íe z Rhipaeûv Ister vyplyvá; Sophokles vsak a
vykladac jeho pïedstavovali je sobë na pûlnoci. 23) Aristo
teles Rbipy (ai 'PÏkcu) vjtelovnë misti pod arkturem (pûlnoci),
Moscoviticar. anet. 1600) p. 53 jmemije jej sylva Volkonzki dicta; naproti
tomu Don podlé nôho vzniká v Jesu Okonitzki lies alias Jepiphanov lies.
Ib. p, 49.
'") PK rozlírenosti sfdel Srbüv na severo divno ponëknd, îe jméno
srbskych hor nikdez u atarych se nevyskytà. Mozné siée, ze u Aethika hora
Surdus omylem tak psána m. Surbus, zâmènou litery Ь do tí. Slova jeho jsou :
„Fl. Tañáis nascitur de monte Hyperboreo, qua sunt Riphaei, in monte
¿urdo." ed. Gronov. 1722. p. 719. Mozné vSak i to, ïe zde clsti slusi in
monte arduo, jakoz nfze (pag. 723) stojf: Riphaei montis ardua. Zdaliz
ve zkazeném Syebi, Sycbi, Symbi montes u Ptolemaea I. VI. c. 14. nevëzi
slovo Srb, Srbské hory, jiï nahofe jeme se tázali (§. 10. 6. 11. роип. 134.)
i0) Welcher Fragtn. Alemán, p. 80.
■•»
™) U Steph Bysant. 8. v. vneQßooeiot.
21) Srov. Ukert Alte Geogr. IV. s. 15—16.
22) Basilii Hexaëmer. Horn. III. 6. ed. Par. 1721. T. I. p. 27.
«J Schol. Apoll. Rhod. IV. 284. cf Hermann De Aeschyli Heliad. p.
4. Schol Sophocl. Oedip. Col. 1284. Sophocl. Oedip. Col 1242. — Sopho
kles jmemije Rhipy noénimi horami, a klade je v tu stranu svëta, kde jest
noc a tma.
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v Dejzaiôi Skythii, a pïemnohé po Istru nejvëtéi feky z nicb
prameniti se pravi. 24) Melaz Ripejsk^ch hor povozuje fektt
Tanais cili Don. 25) Plinius je v téze severni stranë pïipomíná. аб) Podlé Ptolemaea ïeka Tañáis a podlé Marciana ne
jen tato, ale i jiné dvë, Turuntus a Chesunus, tekoucí do
oceanu sarmatského, z hor tëch vyplyvají. ' Jinych pozdéjáich
srëdectvi mlcením pomíjíme, mezi nimií nëkterà ovSem tira
se odliáuji, ie Bhipaey do jinych polednëjslch a západnéjsich
krajin kladou. S7) Niebuhr se domyêlel, íe Rhipaey Rekftm
slonly nejdfíve Tatry, potom рак, kdyz s tëmito se seznámili
a o blizkosti jejich pïesvëdcili, íe domnëlé hory toho jména
Tidy dale к severu v mysli pfenáseli: kteryíto vyklad, na
око podobny, v pravdë nie nevysvëtluje. Nejstarsi zajieté podánl u Ëekûv znëlo v ten smysl, £e Rhipaey na severu mezi
Evropou a Asií, v neznámych koncinách, se nalezají. Ëecké
osady kvëtly od 6ho stol. pf. Kr. na Ponta euxinském а
Maeotn; Âristaeas a jini Èekové dávno pfed Herodotem znali
Issedony, Argippaey a j. ; povëst, ackoli temnáa matná, o horách uralskych a altaiskych mnohem dfíve, neíli o ukrytych
ve stïedozemi Tatrách, ïeckych uSí donesti se mnsila. Podlé
této povësti nejstaráí spisovatelé feéti sázeli Rhipaey nikoli
za Haemus a Thraky, nybrz za Cimmeriany a Skythy, daleko
do severu, do krajin Hyperborejcûv 2S); a tak toma vsickni
stars! zemëpisci, Mela, Plinius, Ptolemaeus, Agathemerus, Pro
tagoras, Marcianus atd., rozuméli, jsouce mnohem blizsi net

M) Aristot. Meteorol. I. 13.
2») Mela L L с. 19 §. 18. 20. Rhipaeus mons. — Jiï Ennius Ripaey
zporainá.
M) Plin. Hist. nat. I. IV. c. 13. §. 96. Riphaea jnga. Так i A. MareelL XXII. 8. Riphaei montes, Aethicus ed. Gron. p. 719. Riphaei a j.
(Srov. beorgas Riffln u Alfreda.)
") Plutarch, in Mano. — PfenáSeni jména od jednoho pohori na drnhé
nie neni neobycejného. Jii vyä (§. 20. é. 4.) jeme pfipomennli, ie Herodot snèzky aedmihradsko-valaské jmenuje Haemem, a vêdomof, íe Nestor
i jini letopisci ruätf naäe Tatry jmenuji horami kaukaskymi. Nestor izd.
Timkov. 8tr. 2. Sof. Vrem izd. Strojev. I. 2. Ljetop. Volyn. n Karamz.
Ш B. 182.
™) Orphei Argonaut v. 1075. 1119 etc. 1121. Tfebas z pozdëjsïh»
vèkn, vïdy predee die staré látky. O Cimmerianech za Skythy sror.
Apollod. Tl. 1. 3.

g. 22. Aeky, jezera.
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my vèku toho, a majice mnohé nám ted neznámé prameny
pfed rnkama, dostatecné к vystiieni pravého smyslti starèich
podání o této vëci. Procez nejpodobnëji Bhipaey za hory
uralské se pokládaji 29), tim vice, ze v jazyku ëudskych národûv, jmenovitë obskych Ostjàkûv, jakoz i nëkterych jinych
asiatskych kmenûv, slovce rep, ref, ай do dnes horu vyznamenává. 30) 2e starái zemëpisci ïeky Tanais, Turuntus a
Chesunus z Ripaeûv povozovali, na pïièinë jest jejich nedûkladná známoet pravého polozeni severnich zemí, a zvlàétë
jejich mylná domnënka, ieby éudsky zâliv se chvalinskym
mofem spojen byl. Zatou pïièinou oni ßipaey kolmo do severu klásti nemohli, nybrz êikmo od vychodu na zapad protahovati je nraseli. 31) — Z pûvodnich a starych jmen hor
jediné tfi, Orkynské. Karpaty a Ripaey, na uvázení zasluhuji :
ostatni bud sem nepfináleíejí, jako Рейсе a Kaukalandii, bud
jen podlé narodûv smyslena jsou. Jména hor jak u starych
tak i novëjéich zemëpiscûv vzdy v nejmenêim poëtu se uvozuji; u starych z nouze a nevëdomosti, u novëjsich z pfevráceného zvykua nedbanlivosti. Pïi tom vsak i na nedostatek
hor v zemích zatatranskych pamatovati sluii. Onyno tfi hory
jsou takofka hnizda a pûvodiétë tfi rozdiloych národovych
kmenûv, od nepamëti okolo nich osedlych, öemuz i jména
jejich nasvëdëuji. Jméno zajisté orkynsk^ch hor z nëmeckého, Karpatûv ëili Chrbûv ze slovanského, Ripaeûv z ëudského jazyka nejpfirozenëji se vysvëtluje.
B. Éeky, jezera.
Jdoucimu od západu к severu po bfehu baltickém vyskyta
se na rozhrani nëkdejài vlasti Némcûv a Slovanûv nejprvé feka
Viadrus (v rkp. OùiaSoç), ze jména jen Ptolemaeovi a Marcianovi
»•) Schlözer Nord. Gesch. S. 112. _
30) Èekové napofád psali 'Penal 'Piñata i, 'Pmala opiy, starSí Latinici Bipaei montee, Plinius a jeho následovnfci (Amm Marcell . Aefhicus
a. j ) Riphaei, к cemni pfirovnáme-li âgé. beorgas Riffin u Alfreda, snadno
se pïesvidéime, ie forma Ripbaei jest némecká ipA m. j>, viz Grimm 1.
131). jako Phrogandiones m. Prugundiones i§. 19. è. 6.).'
31) Lehrberg Untersuch, zur Geech. Rusel, str. 202.
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známá, nynëjsi Odra. К vysvëtleni jména snad nejlépe litv.
audra f. (fluctus) poslouziti mûze, se kterymzto elovem porovnati slusi kmen témëi vâem jazykûm indoevropejskym spoleëny, sans, udra (aqua) ve slovu sam-udra (more), fee.
ü Sup , lat. udor, got. vatô, slv. voda atd. 3i) Pro nás v historickém ohledu zvlàètë to pamëtné jest, ze i v lllyrsku ficka
Odra se nalezá. 33) — Suebus, jméno reky u Ptolemaea na
zapad Odry vykládajl nëkteîi na Varnu, jini na Trebli a Rekenici, jini рак je mají jen za vedlejöi jméno doleníOdry (jejii
jedno ousti Swine), jakoby svevská ïeka, pro Svevy na ji osedlé ;
a tento vyklad dosti jest pïipadny. <— Vimla u Pomponia Mely,
Vistillus a Vistulla u Plinia 34), Vistula (OùictoùXcc) u Ptole
maea, Bisula n Ammiana Marcellina, Vistula a Viscia u Jornanda,
Viele u Wulfstana a Alfreda, ïeka povëecbnë známá, odkudz
by své jméno mêla, rozdílná jsou ucenych zdáni. Dobrovsky
je drive Slovanûm pHosobil (jakoby od viseti), potom рак zase
odepfel. 3y) A vèak domnëly celticky koren is, vis, t voda,
ïeka, 36) nejen ve vsecb témëi- jazycicb indoevropejskych,
nevylouceje slovanského, ale i ve severskycb se nalezá, a
tudy neprâvë se Slovanûm odjimá. Známéf jsou ve krajinách
slovanskych ficky Wislica, Wislok, Wisloka a Wislocz c. Swislocz v Polsku, Vis (poboéní ricka Buhu), Isloc, Isa v Rusku,
Vis, Visa, v Marmaroâské stolici v Uhrích, Vis ostrov v Dalmatsku, tolikéz na fekách vystavená i potahem na vodu pojmenovaná mëstecka neb vesnice Wislica, Wislok, Wisioczek,
Wisloje, Wisiowa, Wisiowice, Wisioboki v Polsku, Vis, Visák, Vislava, Vislov v Uhrích atd. '¿eby vèecka tato jména
byla cizi, neslovanská, tomu viru nikterakz píidati nemobu.
Okonceni -la pfi jmenecb rek Slovanûm jest oblíbené, np.

32) Odtnd Adria, Adriaticum mare, Vidrus fl. u Ptolemaea (nynfjä.
Wechta) a j.
33) Bëh její zevrnb vymëfuje J. Mikoczi Otior. Croat, liber. Budae
1806. 8n. p. 292-293.
34) Plin. Hist. nat. L IV. c. 14. § 100 Vistillus sive Vístala. —
V rkp. vypisovace jeho, Solina, cte se Viscia, Visella, Viséela, Visca, Visda.
35) Dobrovshj Gesch. d böhm. Sprache. 2 A. S. 8.
3e) Srov. np Isara, Visnrgis a j.
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Birla, èigla, llovía, Ipla, Jakla, Jegla é. Igla, Karla, Kaspla,
Lipla, Nagla, Navla, Omla, Orla, Pnkla, Kesla, Sabia, Taála,
Tavla, Tepla, Udomla (gez.), Vabla, Vjazla, Vodla a j. Pocátkové V со prldech u Slovanûv snad ëastëji nez kde jinde
se uiivá, a tytyá v hustéjéi retové b mëni (srov. Bieula u
Ammiana Marcellina) ; podlé cehoí nase bystïina, bystfica (torrens), со do koïene, s ïeckym Ister, vlastnë a pnvodnë Hister,
dobïe se srovnává. Vkládavé t pïed l a r i u Slovanûv
misto má, srov. slup a stlnp, stlp, slama a stláti, srebro a
striebro, sraka a straka atd., aëkoli к vlïe podobné jest, ze
t ve slovu Vistula pfisuvka jest ïeckych a fimskych spisovatelûv. Nelze tedy zapirati, ze slovce Visla rymá právem Slovanûm pfipsati lze, kter^mfc obyëejnë Celtûm se pfivlastnuje. 37) Novëjâi vykladaci ïeku Eridanus za Visln pokládajl; já vsak jméno té ïeky radëji na bllzkon západnl Dvinu,
u starych jmenovanou Blmdon, obracím. A vsak byf tiebas
se sbledalo, ze Eridanem u starych Visla slonla, nemohla-li
téâ ïeka u rozlicnych kmenûv rozliëné jméno miti? Nie to
není neobyëejného. Так np. ïeka Ob u Vogulûv slove As,
u Samojednv Koldy, ïeka Irtyá u Vogulûv Sar, Dnëpr u
Turkûv Uzu, Volha u Kirgizûv, Baikirûv a kazanskych Turkûv
Idel atd. Dále i to vëdomo jest, ze jména ïek ëasem se
mëni. Naposledy, nëkdy ïeky jiné jméno bliz pramene, jiné
u vtoku svého majl. np. Danubins a Ister. Konstantin Porphyrogenneta poznamenal, ze záchlnmsti Srbové poáli z bilych
Chorvat od ïeky Visly jiuak jmenované Diëice. 3S) Domyálim
se, ze tím nemini veliké Visly, nybri mensi Иски nëkde za
Tatrami, snad Wisloku, nebo nëkterou jinou. 39) — Guitalus
3') Drevni Prusané Visla pry jmenovali Isla, coz v jazyku jejich mèlo
vyznamenávati vûbec tolikéz со reka. Ve starobollandské ¡tronico rytiïûv
rada nèmeckého slore Wissel, Wisschel. Matthaei Anal. T. V.
,8) Constantin. Porph/r. De Adm. Imp. II. 33. fit? rôv notaiiôv Bio).ai,
xôv énovofiaZonivov /tttiixrj.
39J Jméno feky Dicina v Srbsku, рак mèsta Dicin i ïeky Dica (u Kon
stantia Porphyrogennety JnÇiva.) v BulhaFich vysvëdcujf, ie AnKi*r\ disti
dluíno Diiica, nikoli Tyêica. Sic jinak v jazyka ïeckém a bulharském
misto à nèkdy t a naopak peino nalezáme. пр. v Konstantinovë pfeklada
recï sv. Athanasia u Kalajdoviie Jo. Exarch, str. 98. pozn. 40. Tyca m.
Dyèa (?). (Srov. tamze str. 189 gataachu m. gadaachn.)
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(Gntbalus) feka u Plioia a vypisovace jeho Solina podlé pfisedícich Gothûv tak prozvaná, drzi se za nynëjsi Pregln ve.
Pfusicb, ze tfí Heek, Pisy, Angramu a Instra postávající.
Jini se domnivaji, íe Visla u vtoku svého do mofe, po osazení se na ni Gothûv, tak byla pojmenována, 4") a tento vyklad neni bezdûvodny. Nahofe jsme podotkli, ze ïeka Odra
bliz ousti svého bezpochyby sloula Suevas, die pfisedicich
Svevû; tu jeètë dokládáme, ze Dnëpr u tureckych nàrodûv
jmenován byl Uzu, Uzi, die nàrodû Uzûv ëili Plaveûv (Kumanûv), Don u Skandinavcûv Vanaquîsl t. Vendûv ïeka die
Slovanûv, u pozdëjëich Arabûv рак Nebrer-Rusiet, t. feka
Rusûv, die osady tëchto na nëm atd. Jiné feky jinymi od
národuv vzatymi jmény podéleny byly. 4 ') — Chronus (Xpôvoç)
u Ptolemaea, Cbrunus (Xpuvoç) u Marciana Herakleoty, Chronius u Ammiana Marcellina, od zemëpiscftv skrze dneëni Nie
men se vykládá. Mofe, do nëhoi ïeka Chronus se vlévá,.
sloulo u starych Cronium, 42) nevëdomo, die feky-li, cili ваzpët tato die nëho. To viak jestif pamëti hodné, ze slûvko
Chrono o mofi tomto jestë ve stfednim vëku od Prusanûv,
podlé svëdectvi Lukàôe Davida, se uzivalo. 43) Na fece Niemnu jeâtë podnes nalezaji se hradiëtë Kroniikas-Pilnis, t.
Zámek Kronu, pansky statek Krono-Kilpinje, t luk Kronu,
a jiny Kronie. 44) Obvykle slovce to odvozuji od irského
kmene croinn (coagulatus, concretus), cehoi my pH své váze
a vife necháváme. 45) My máme feku Hrpn v Uhfich, v Rusich рак v gub. Novohradské teëe fícka GraniSka s prava
do Sliny. — U Gvidona z Ravenny 6te se jméno feky Lutta
v této stranë, tolikéí i Bangis. 4G) Ona, od Gatterera vyklá40) Thunmann Nord. Volk. str. 39. Dobrovsky v rukopisrtfch zápiskúch я j.
4 'J Píiklady vii §. 8. 6. 11. pozn. 98. — V Ledeburove Arohivu VII.
166—168 pfedneíena domnénka, ze Gattalns jest Gothaelf ve Skandinavii,
protoze Plinine i Soliuus zemi tuto к Germanii pocítali. Plin. H. N 1. IV.
c. 13. §. 96. Solin Polyhist. c. 23.
«) Plin. Hist nat 1 IV. c. 13. §. 95.
\
«) Voiyt Gesch. Preuss. Bd. I. S. 169.
") Narbutt Dzieje oar. Lit. I. 70. — D. Paszkiewicz О mir. Lit. w
Dzienn Warsz 1829. &. 44. 45.
«) Schlözer Nord. Gesch. S. 114.
u) A. Ravennas ed. Grono?. p. 772. 776.
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daná na Rassu, snad jest Leta; tato, soudé die jména, vyznamenávajlciho v litevéinë tolikéí со vina, nökde ve staré
Litvë hledati se musi, aé neni-li to jméno Bugu s nosavyni
zvnkem (srov. litv. banga — unda). — Rhudon, u Ptolemaea
zkaàenë Rhubon (Poußuv), 47) u Marciana sprâvnëji Rhudon
(PouSuv)) jest jistotnë nynëjsi západni Dvina, jez Lotyëûm
Daugava slove. Marcianus zajisté povozuje ïeku tu s bor
alanskych, ze kterychzto podlé nëho i Borysthenes se vyfinuje, coz na áádné jiné ïeky, lee na západnf Dvinu a Dnépr,
obracíno b^ti nemûze. Sabinus [1. 1544] feku tuto jmeooval
Rhodanus, pravë o ni, ze ze dvou íek povstává a skrze Livony a Kurony teée. 4S) Mám za to, ze Eridanus starych
Ëekûv, ponejpiTé od Hesioda, potom od Aeschyla, Herodota,
Eudoxa 49) a j. pïipominany, jest Rhudon pozdëjàtch aniz më
vzdálenost oust! Rhudonu od bfehu jantaroyého myli. Jantar
od bfeftàtë, na ьётй ho sbiráno, po mofi nebo po suchu az
ke'Dvinë, a odtud plavbou do Borjsthenu a Öernomoii vídy
dobfe sprovázen byti mohl. Jméno Eri-danus, Rhu-don slozené jest, jehoá kofenové Rha a Don ve mnoh^ch jazycich
indoevropejskych se nalezaji, vyznamenávajici vodu, ïeku ;
srov. со do prvniho celt, rus, ros (jezero, rybnik), rus. ruslo t
(feciáté, hlubiua, vir), a poslá odtud slovanská jména Rusalky
(nymphae), Rusa, Rasa, Resa atd., а со do druhého oset. dan,
don (feka), slv. tonu, tûnë atd. Díevni název Volhy, Rha, a
jména íek Tañáis, Danapris, Danastrus, Danubius a j. z tëchto
kofenûv poêla. s0) — Turantes (ToupoùvTTjç) u Ftolemaea a

") PHvrzenci cteni Rhubon táhaji sem Promontorium Rúbeas u Plinia
1. IV. с. 13. §. 95 , na ëemï vSak, pro nejistotu poloienf, nie pevného
stavëti nelze.
48) Sabini Comm. in Virgil. 1544. p. 50. Srov. Schlozer Nestor II. 43.
49) Eudoxovo [379 pï. Kr.J .uéeni o aevcrozápadních krajinácb Evropy
izachovalo se n Basilia Hexaëmer. Нот. Ш. 6. ed. 1721. T. 1." p. 27.
Podlé nëho Eridanus vyplyval z hör rbipejskyeh, hluboko ve Skythii lezi«ich, a tekl do moïe zàpadniho, vedlé krajiny Celtûv. Patrno, iet i on
pûlnocni Celty se západnfmi a ïeku Eridanus s Rhodanem mlcbal. Pramen
ïeky u Rbipaeûv ve Skythii, ousti рак n Celtûv v Galliil
50) Sklad Eri-dan, Ru-don, Iiternë ïeko-tûnè, jen na око se pïicf, jakoby totoznoalovny ; opravdn témèï väech ïek jména tak jsou slozená, srov.
Euld-aha, Vlt-ava, t. fluctua -aqua, Und-aba, Ond ava, t, unda-aqua, Mar
aña, Mor-ava, t. таге-aqua, Dana-pria, Dana-strns a j.
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Marciana, kteráby vlastnë ïeka byla, nevi se. Marciauus ji
vyvozuje z Ripaeûv, а к severa do sarmatského mofe sponstL
Podlé toho ji Reichard za severní Dvinu pokládá, coz nad
mira nepodobné jest. Pûvodu a smyslu jména vyloziti neumim. — Chesinus (Xeaivoç) u Ptolemaea (v nëkterych rkp.
Chersinus (Xs'paivoç), Chesynus (Xssuvoç) u Marciana, z tychze hor ve vlasti Agathyreûv do téhoz moïe se povozuje. Reichard ji drii za Mezeu. Mannert o poloáení posledních ctyr
ïek jiného byl domnëni, oväem na rovnë slabych anebo zádnych základech se opiraje. U nëho Chronus jest Preglâ,
Rhudon Niemen, Turantes Vindava, Chesinus zapadni Dvina. 5l)
Jak pïi hoïejëich, tak i pïi této fece snad by nejvice svétla
pódalo jméno, kdyby je s jistotou vyloziti Ize bylo. a2) —
Karamhuds, domnëlà ïeka na severa u Plinia, 53) jménem
svym narázi jednak na Koretus, zátoku v Maeotu, a Buges,
ïeku do ni se valici, jednak a jestë patrnëji na pïedhoïi Karambis v Paphlagonii. Podlé v^piskûv z Hekataea u Diodora Sicilského tekla ïeka Karambukas od feky Tanais uedaleko na vychod, kdez i národ Karambucae. 54) Bud' jak
bud1, ïeka ta do naseho oboru nepïinâlezi. — Rha (Và),
Rhos (P<5;), nynëjëi Volha, nejvëtsi reka blízko rozbrani
Evropy a Asie (podlé nasich zemëpiscûv, nebo staïi Tanais
za hranici pokládali), ze jména teprva u Ptolemaea (rPà),
Agathemera (сРы?), Ammiana Marcellina (Rha) a j. Se pojevila. A vâak Klaproth nebezdûvodnë se domysli, ze u Herodota jménem Oarus ("Oapoç) tato ïeka se mini, kterézto
slûvko v jazyku hunském a dneáním avarském vûbec ïeku.
vyznamenává. S5) Mordvini c. Moksané i nyni pry Volhu

B1J Mannert Der Norden der Erde S. 257—258
5Г) áíe dotéenych dvon ïek, Turimtes a Chersinus, s jistotou tirciti
nelze, v nejednom ohledu velice litovati musime. A vsak ôeho posud dosici nebylo mozné, to snad budoncné se podafi. Forma Chersinus podobnë
pravèjâi, npominà na jméno Korsâkùv cili Kursmûv u Nestora, Kore', Chors1,,
tedy snad feka Kuronska. Neí která?
53) Plin. Hist nat. 1. VI. с. 13. §. 34.
и) Ukert Alte Geogr. IV. S. 39. Dolozeni, 2e ïeka ta tece v Celtice,
zdà se ukazorati na dobu celtického rozhostèni se na Dníetru a Cernomoïf.
55) Klaproth Tableaux historiques de l'Asie p 23—24. 245. O slovci
uar, ma<T. ár, slv. jár, jár-ek, p vyä §. 14. é. 8. zminéno.
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jmenuji Rhou. 56) U nârodûv tureckych ode stfedniho vëku
&í do dneska slove Adal, Idel. 57) Slovanské jeji jméno
Volha jak by staré bylo, urëiti nemohu; « Nestora se jií été.
Mélaf tedy velikanská tato feka od pradávné doby u rozlicnych kmenûv rozliëné jméno. — Herodot mimo reku Oarus,
kterouz za Volhu uznáváme, jestë jiné dvë feky, t. Lykus a
Syrgis (Aùxoç, 3úpyií), hS) spolu s rekou Tañáis z krajiny
Thyssagetûv povoznje a do Maeotu Rpouâtî. Kterézby to feky
byly, o tom mezi uëenymi hádka jest. Moíné, áe Syrgie a
Hyrgis, poboëni feka Donu u téhoz spisovatele, 59) jedna a
táz jest, nejpodobnëji nynëjôi Donee. Lykus Reichard za totoïnou s Pliniovou ïekou Lagous 60) pokládá a na hofejsi
Volhu slysi ; od ïeky téhoz jména u Ptolemaea, kteráí dneèni
Kalmius byti má, ji váickni vykladaci oddëlnji. Oarus Reichard s Pliniovym Ocharius cili Opharas 61) poji, a za nynejái Oku drzí. Váecko to nad míru nejisto jest. Vyse Volüska
V gub. Saratovské vpadá do Volhy s levé strany trojf feka
Irgiz jmenovaná. Smí-li se staré jméno fek Herodotovych
Hyrgis a Syrgis s timto novym srovnati, toho jinym к rozhodnuti zûstavuji. Ëeky tyto vîastnë jiz vnë dfevni vlasti
Slovanûv leáí. — Tañáis (Tàvaïç), dneâni Don, ïeka od Herodota ai do Jornanda a Prokopia v dëjinâch a zemëpisu
zhusta zpomínaná, a povâechnë za hranici mezi Evropou a
Asii pokládaná, odkudby své jméno mêla, podlé nahofe feceného na jevë jest. Ponëvadà slovce dan, tan, vsem témëf
jazykûm indoevropejského plemene spolecné jest, nelze za
to miti, zeby teprva od Sarmatûv toto jméno byla dostala,
ackoli nejdfevnëjëi jeji obyvatelé, pokudá vëdomo, jtá v Gtéiu
stol. pïed Kr., byli Sarmati. Tatof jest feka, kteráz ve skan-

5e) Schlözer Nord. Gesch. 306. Zjablovskij Zeml. Ross. Imp. I. 88.
•') Kazansti Turci, obvykle zvani Tatafi, ji jmennji Idel (per excel lentiam), Viatku Naukrad-Idel, Kama рак Öolman-Idel. V tureekém náreci Cuvaèuv, obyvajicicb. na bfehu Volhy, kazdá íeka slove Adal. Klaproth Tableaux p. 240.
■ '. . .. «») Bend. 1. IV. с. 124
..
.■ .") B*red. 1. IV e. 57.
«>) Plin. Hist. nat. L VI. c. 7. §. 21.
»') Plin. le.
■ .
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dinavekych povëstech Vanaquîsl, t. Vindûv rámé (feka) slove.
Plinius о ni omylem poznamenal, zeby u Skythûv Silis
sloula 62), coz vlastnë о asiatské ïece Jaxartes plati, kteráz
tolikéí ve dïevni dobë jmenována byla Tañáis."63) — Maravàu (Mapaßioi) u Ptolemaea, ïeka vuë vlasti Slovanùv lezicl, podlé vykladu Reichardova nynëjéi Manye, poboeni ïeka
Donu s levé strany, jménem svyin na Moravu upomíná. Nedaleko odtud mëli ovsem podlé Flinia a Ptolemaea sidliti
V lnim stol. po Kr. Srbové (srov. §. 9. 6. 2), aie zeby ai
к této ïece byli dosahovali, na to íádoych dùkazûv nemáme.
— MenSích pomoïekych ïiëek Agarus, Poritus, Gerrhus, Buges,
Hypakyris, Acesinus, Pantikapes a Almatae, na díle jiz od
Herodota, na dile teprva od pozdëjslch spisovatelûv jmenovanych, jakozto vnë hranic dfevnlch Slovanùv tekoucich, pomijime. — Borysthenes (Bopva'isvTjç) u Herodota a témëï
váech pozdéjiich zemëpiscûv, tytyz i Borystenes (BopusTsviq;)
a na ñmskych nápisech Boiusthenes, nynejäi Dnëpr, odkudíby tentó název mël, tëzko ováem uröiti. A vsak ohledem na
to, ze z vlasti slovanské vyplyval, a ze viickni národové eizi
jména podlé povahy jazyka svého ohybati a jinaëiti zvykli,
aby jim domâcnëjéi tvâïnosti dodali 64), neváháme se slovo
Borystenes za zfeëtëné slovanské Berezina anebo Berestina
nznati. 65) Çïevni Slované jmenovali ïeky nejradëji podlé

S2I Plin. Hist, nat 1. Vi. с. 7 §. 20 с. 16. §. 49.
*>) Klaproth Tableaux hist, de l'Asie p. 181. (Srov. vys §. 13. 6. 5.)
M) Grimm D. Gr. Ш. 567—558 Potïs Etymol. Forsch. 1. S xxxív.
e5) Murray (Forsch, z. eur. Sprachenb. üb. т. Wagner П. 229) tolikéí
ca berest ukazoval. — Nezlejiz náS Veleslavín v krön. Mosk. str 24. „Slovo
Dnëpr od Borystena velmi se dëli : ale mnë se zdá, ze tak ïeéena ïeka Bere
zina, kteráz mimo Boryeov zámek a mimo mnohé jiné teée, a potom do
Dnëpru vpadá, tim jménem Borysthenes od starodávna jmenována byla."
Snáéi se s tim Schlüter v hist litev. str. 259 pozn. r¡ : „Dieser auch für die
Philologie merkwürdige Flues Berezina ist eben derjenige, von dem höchst
wahrscheinlich der alte Name des Dneprs Borysthenes, als mit dem er znsammenflieset, seinen Namen erhalten hat." Tolikéz i Herberstei» ed. Franc.
1600. p. 77. téi v Mizler Collect, magn. I. p, -218. sq. Beresina flavins,
qui infra Bobrantzko Borygthenem induit, praeterlabitnr Borisovo oppidum,
eetqae, ut oculis conspexi, amplior aliquanto tíorysthene ad Smolentzko.
Plane puto, hune Beresinam, id quod etiam vocabuli sonus indicare videtur,
ab antiqais Borysthenem habitum fuisse. Nam ei Ptolemaei dcscripUonem
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lesûv, z тсЫ ony vyptyvaly ; tak povstaly пр. v Cechách Bfeznice, Brusnice, Doubrava, Dïina, Habr, Javûrek, Elenice,
Lestina, Lipnice, Ostruzna, Rokytnice, Sosna, Trnava, Voleâka,
Volesnice, Vrbka a j., v Srbsku Brezovica, Dubrava, Grabovo,
Jasenica, Lepenica, Liplja, Lipovac, Lipovaëa, Lipovica, Topolnica a j , tak u jinych Slovanûv jiné tëm podobné. Veliká ïeka, a jakoby ràmë od západu do Dnëpru se valid,
slove do dneska Berezina; neí kterak medie sloula vychodni
ratolest ëili vlastni nynëjsi Dnëpr od pramene aï do stoku
s Berezinou pied zobecnënfm slova Danapris, poâlého od sarmatskych Alanûv, na fece této osedlych ? Domyslim se, áe
Berestína anebo Beresten: jakoï v skutku az podnes se
v Rusku nalezaji reky Berestjanka v gub. Ôernihovské, s leva
do Vnece tekonci, a Berestovaja, do Orelu, drevnlho Uglu,
vbihajici. Mësta Berestovo, 66) Berest , Brest v Rusku a
Polskn známa jsou: vesnic téhoz jména, zvlàStë v Busku,
nesmirny poëet jest Novëjsi jméno Danapris, Danaprus (AavwTcpiç) teprva u nejmenovaného pûvodce periplu Pontu euxinského, okolo 1. 333 po Kr , ponejprvé se pojevilo. 67) Jornandes, Konstantin Porphyrogenneta a jini je zhusta pfipominaji. Jméno to jest sloáené z dvojiho kmene, t. dan, don
(srov. oset. don zz fluvius, irs. tonn, tain, slv. tonu, tûnë atd.),
a paris, peris, thrac. a get. tok, potok (srov. alban. përua =
rivus, valas. pëfëu — rivus, përëoaSu — rivulus, slv. bara,
baïina, brenije — stagnum, lutum atd.). Oba tato prastará
slûvka ve jmenech pïemnoha fek se vysky4ají. 68) U në-

eonspexerimus, Beresina fontibus magis quam Borysthenes, quem Nieper ap
pellant, conveniet. I nàg Katancsich a Némec Reichard jméno Borysthenes
skrze Bereziuu vykládali.
ee) Berestovoje, knizeci mëstecko na Dnëprn bliîe Kyjeva, v nèmï
Vladimir Veliky skonal, od Nestora nëkolikràt [ok. 980. 1015] se pïipominá. Nestor vyd. Timkovsk. str. 48. 82. Sof. Vrem. I 49. 66.
") Anon. Peripl. Ponti eux. ap. Hudson I. p. 8.
M) Ode kmene dan, tan, pocházejf np. Tanais dvûj, Danapris, Danastrns, Danubins, Don, Donec, Dnnaj, Dunajec, Dvina dvoje a j., ode kmene
paris, péris, mimo jiï dotceny Danapris, feky v Dacii Na-paris, Poras (Pyretus, nyni Prnt), Poritna v Sarmatii, Pae-pirins (n Theopbylakta, tuäim
nynèjsi Buseo, Paeiaces n Ptolemaea die lepëieh гкр.), рак mësta v Sar
matii Nanbarum, v Dacii Zuribara, v Moesii a Thracii Drazipara 6. Druaipera, Beseapara, Snbznpara, Chesdnpara, Priekopera, Adnnipara, Tempira,
êafarft, SloT. Staroiitnostl. I.
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kterych spisovatelûv stíedniho vëku misto Danapris i Danubius se cte. 69) Turecti národové ïece pfezdëli Uzu, Uzi, Ozi,
Oza, Joza, 70) odkudá jméno zátoky, do niz vpadá, Ozolimna. 7:) O vrchovisti jejim, jakoz i o pramenech Nylu, Herodot, jakz sám vyznává, nie jistého dovëdëti se nemohl.
Ptolemaeus mël jiz známost o dvojim ramenu ïeky té, severnim, t. vlastnim Duëpru, a západnim, t. Berezinë. Gerard
Mercator те pfipisích ku Ptolemaeovi vydání Bertia 72) v tyz
smysl se prohlásil, ze Ptolemaeus obë feky, Berezinu i Dnëpr,
jedním jmenem zahrnuje, onéno prameny pry v popisu obrezí
vyznaëiv 52": 53°, této рак níze tëmiz sice cisly, avàak s dolozením slov „pramen, jenz nejsevernéjsí jest Boi'ysthenu"
(r¡ hi щуц y¡ apxTixoxar/) xoù Bopua^évouç uotizjaoö,), z cehoz
patrno, ze posledni pocty jsou zkazené. Naproti tomu slova
„Borystenu рак ïeky to со vedlé Amadoky jezera jest"
(Borysthenis autem fluvii id quod juxta Amadocam paludem
est) roznmi Mercator na nèkterou poboení ficku (divertigium),
nejisto kterou, nikoli na Berezinu. S Mercatorem se snásí
Danville. Na odpor tomu Keichard západní rámé Borysthenu
a toto divertigium za totozné pokládá, coz ménë uhodné byti
se vidi. Pravé temeniétë Dnëpru mezi vsemi starymi zemëpisci
nejvyraznëji urëil Marcianus, pravë, áe oboje reka, Rhudon
Topirus (pozdèji Pirus), Tranupara (jinde se nacházi jen Trana), Darda para. Briparum, Topera, Mutzipara, Skaripara, Vesipanrm, Veripara, Isgipera , Velaidipara, I lepara a j., z nichz nèkterà u Prokopia de aedific Ju
stin. Imp. se ctou.
6e) К pr. u Jornanda podlë nèkter^ch rkp.
!0) Moses Chorenens. Geogr. ed. Lond. N. 22. p. 345. „Joza.* V zemëpisu tomto etoji psano, ze Dnnaj u Rusûv (oväem Turkûv) slove Joza, rozuraèj Dnèpr, coz snad odtud posïo. ponévadï те strednim vèku jméno Dannbias i misto Danaprus se uzivalo. Ve starben rkp. armenské geogratie
vstavka tato o ïece Joza se nenachàzf. U spisovatelûv mahomedanskyrh
stfedniho vèku Dnèpr slove vûbec Uzu, Uzi, Ozi. Wien. Jahrb. d. Liter.
1834. Bd. 65. S. 4. if. Katancsich Orb. ant. 1. 204. Mela ed. Weichert p.
82. UèenJ Hammer dovoznje (ve Wien. Jahrb. d. Lit. 1834. Bd. 65 S.
4. ff.), ze slûvko Oxus u Tzetzeia (v 8 chiliadè), Ilumine d'Ellexe na mapàch stíedniho vèku atd., neni rozdilné ode jména Uzu, kteréito, podlé jeho
dûkazuv, ïece té dostalo se po tureckém národu Uzi, t. Plavci, rus. Polovci (jinde Kumani, Kuni), na ni osedlém.
n) Anna Comnena ed. Ven. p. 159. Stritter 1IL 870. Tim opravuji, со
jsem о torn kvapnë napeal v Abkunft d. Slav. S. 121—122.
") Ger. Mercator Anuot. ad Ptolem. Geogr. ed. Bert. p. 17.

§: 22. В. Éeky, jezera.
i Borysthenes , z jednoho a téhoz alanského lesu vyplyvá. 73) — Piena (ílisva), drubdy Pëna, dneSniho dne malorusky Pina, íeka do Pripeti a skrze tuto do Dnëpru se
valíci, jií za casu Ptolemaeova jistotnë timto jménem byla vyznacena, jakz patrné z pïijmi osedlého na ni a od tého2 zemëpisce vytceného národu Pien-gitae (Pinae accolae, srov.
§. 10. c. 10.)- Dnesni rusinské vyslovení Pina misto Pëna, a
Pinsk misto Pën'sk, z obdobné promëny hlásky ë v i poSlo;
Malorusi zajisté, zároveii Slovancûm a Dalmatineûm, vyzvukují évit, svit, tisto, misto, chlib, susid, bida, tobi, sobi m.
cvët, svët, tësto, mësto, chlëb, snsëd, bëda, tobé, sobé atd.
Naproti tomu Poláci, nëkteré vëtve Slovanû v Bulharích a ve
dfevnim Polabsku touí hlásku ve mnohych slovech promënili v ia neb a, np. pol. kwiat, swiat, ciasto, miasto, Lach,
szlachta (m. sliechta), bul. grjach, prosjak, mljako, rjaka,
orach m. grjech, prosjek, mljeko, rjeka, orjech, polb. mial,
clovak m. mël, clovëk atd. U Bulharûv a Valachûv zhusta
misto ia slyseti ea, np. Deavol m. Djevol (n. civitatis), DoIean m. Doljen atd. Tim se vysvëtluje jméno ïeky Peanis,
Panis, dnesniho dne Peene v Braniborsku. Totizto Lutici,
z podkraji anebo blizkosti Pjeny vyêlf, prenesli toto jméno
na dotcenou ïeku v Nëmcich, vyslovujice je podlé svého zpûsobu Piaña, Peana, jakz patrno z forem Péanes u Adama
Bremského, Panis a Penis u Helmolda, a ze jména vëtve Luticûv Zerezpani, Zerzipani, Cireipani, t. Cerezpianci (srov. srb.
Prekodrinci, a viz о torn gifeji niz §. 44. с. 6.). Tolikéz poboôni ricka Sury s levé sfrany, v Rusku, slove Piaña, snad
od Poljanûv tarn osedlych timto jménem podëlena ? 74) Moíné,
ze jméno jezera Pena téz sem pfinálezi, z nëhoî Volha se
prameni. 76) Vyznam slovce Pëna kazdému Slovanovi znám

") Pamatnë v historii elovanské prahy Dnëpru popsal nám Constantin .
Porphyrogenneta, о cemï nii §. 28. c. 15.
M) Vèdomof, ze Radimici a Vjatici byli z Lechùv. Ale i mnohem
pozdèji koizata rnätf zajaté Poláky do Rus pïevodili a na Volze i Каше
zosazovali. Viz Köppen Ueb. Alterth. n. Kunst S. 28. Ostatnê v Rusku
vioe jeet flêek a jezer Pena, Pijana, Pjana, Pjanaja, Peno atd.
'"') Karam-in 1st, rose, gosud, I. B. 205. pozn. 515.
35*
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jest: a väak podobné jest, íef ono pûvodnë vyznamenávalo
vûbec plyn, teklinu, vodu, jako sans, pañis (srov. litv. pénas
rr mléko). Zdef tedy márae prastaré slovanské slovo Pjena
(Iltsva), V pûvodni jeho formp, v jazykozpytném ohledu dûleáité, a spolu jedno z nejjistejälch svëdectvi staré historie
Slovanùv. — Z fek na západ Dnëpru do Cernomoíí anebo
do Dunaje sevalících, svyloucenlm nepatrnych (np. Nusakus,
Kuphis, Axiaces, Tausis, Hierasus a j.), pfipomeneme jen nëkteré vëtài, prameny sv^mi do pravlasti Slovanùv sahající.
Hypanis ("Yîcaviç), dnesní Bob, od Herodota, Mely, Strabona,
Plinia a jinych pripomínany, jiz v 6tém stol. dfevni jméno
V novëjsi Bog, Bob, promënil. 76) Jornandes a Gvido Ravennas jej jmenuji Bagossola, t. Bagos ïeka, sola zajisté ve stnëm.
vyznamenává ïeku, vodu, naproti toma Konstantin Porphyrogenneta Bogu. Prvotní vyznam jednoho i druhého jména nesnadno urciti. Slované ovsem bozskou poctu velikym ïekàm
ëinili: a váak nevim, smi-li proto jméno ïeky Bub, Boh, se
slovem bùh (deus) se pojiti? Na Maeotu feka Molocnaja
sloula ponë Buges ; a thracké Рек (fluvius), ïeeké щтг) (fons),
skan. beckr (rivns), stnëm. pah, nëm. bacb, lit. banga (anda)
atd., dávají nám právo domyêleti se, ze i Slovanûm druhdy
bylo znáraé slovo bnga (nnda). Herodot tuto ïeku z velikého jezera povozoval, dokládaje, 2e poboëni potûcek jeji,
vydávajíci hofkou vodu, slul skythicky Exampaeos ('E|«p.raïoç), fecky [pal о Soi, t. svaté ccsty. 77) Jméno Hypanis zdá
se byti slozené se slûvkem panis (aqua). — Tyras, u Herodota
Tyres (Tv'pTfjç), u Skylaxa Trisses, u Skymna, Ovidia, 7S) Stra
bona, Ptolemaea a j. Tyras (T-^paç), u Mely a Plinia Tyra
atd., nynëjài Dnëstr, podlé nëkterych zpráv u tamëjSich Rusùv
jeëtë aá podnes, jakoá u Multancûv u Turkûv, slove Turla
(Tural). I tuto ïeku Herodot ze stredozemniho jezera, na rozhrani Hse Skythûv a krajiny Neurûv, vyvodil. 79) Slûvko
'•)
")
™)
,0)
z jezer,

Jörn. Get. с. 5.
Berod. 1. IV. с. 52. Jini cton êvvêa oefo« (novem viae). Viz §. 13. ô. 7.
Ovid. Epist. de Pont. IV. 10.
Bylo to obycejné u starych. väecky néeo vëtài reky povozovati
coz nèkdy e pravdon se trefilo, nëkdy i chybilo.
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Tnr п Slovanûv znamená nejen b^ka (taurus), ale i boba
války: od onobo bez pochyby poSla jména krajûv, mëst, hör
a dolin, jako Tnrec, Turopole atd., od tohoto u Slovâkûv
jméno letnic turice. Tëmto slovûm jméno feky pflbuznëjii
byti se zdá. neïli celt, dur (aqua), iber. iturria (tons, ve sloieni jen tnr), tar. dere (vallis) atd. Jiá v sarraatské dobë
povstalo jméno Danastrus (Danastus), Danastris, od osedlych
na ousti jeho Jazygûv a Roxolanûv, ackoli ono teprva ve
spisich Âmmiana Marcellina, Jornanda a Konstantina Porpbyrogennety se pojevuje. 80) Jestif рак jméno to slozené ze
kmennv dan (fluvius) a ister (torrens, srov. bystfina). — -Aga~
lingus, na deskách Peutingerovycb, v té stranë, kde se slovo
Venadi ëte, ïeka na prosto neznámá. Jméno to bud? porouchané, bud cizl jest. Malé ficky Kagil'nik v Bessarabii, a
Kujal'nik mezi Bohem a Dnëstrem do ôerného moïe plynouci, jménem svym ponëkud na Agalingus se ponáSejí.
Slovce gui, kula, vyznamenává v nëkterych jazycich asiatskych tolikéz со pramen, feka, etoka; 81) odtud jméua tolikerych ïek a jezer ve vychodnich Rusich, kdei od zaëatku
stfedniho vëku uralâti a asiatâti cizokmenci koôovali, jako
Teli-gul (sprâvnëji Deli-gul), In-gul, In-gulec, Ka-gul, Derkul, Os kol a j. Pamëti hodné jest, ze jiá uPtolemaea jedno
ousti Dunaje slove Thia-gole, a ze ve skandinavské Eddë tolikéá feka Gjöl se pfipomfná. — Poras ôili Pyretus (Пора?
acc. Пората, Пирето'с) die Herodota onlm jménem ode Skythûv,
timto od ßeknv nazyván, u Konstantina Porphyrogennety Bru
tus, a 2 podnes slove Prut, nepocbybnë od thrack. përua, përëu
(rivus). — Ostatní feky, z hornaté Dacie do Dunaje splyvajícl, eem nepíinálezeji. Jií Herodot na jednom misté pfipominá feky Atlas, Auras a Tibisis, t Alutu, ^jl a Ternes, 8î)
a na jiném Tiarantos (=: Hierassus Ptol ), Ordessus, Naparus
(snad — Apus na deskách Peutingerov^ch ?) a Ararus (— Auras),
80) Amm. Marceil. 1. ХХП. c. 2. Danastus. Jörn. Get. с. 5. Danastrus.
Const. Porph. с. 42. Danastris.
ei) Köppen Ueb. Alterth. п. Kunst S. 29.
") Herodot. 1 IV. с. 49. Jak tomu místu vyrozumëti, nahore §. 20.
б. 6. pozn. 31. jeme ukázali.
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t. Seret, Ardziá atd., váiiv rozdílaé ty zprávy nepochybnë
ze dvou rozdilnych pramenûv. — Podlé desk Peutingerovych a nâpisûv ïimskych dneâni fiëky Cerna a Brzava,
V jihovychodnich Uhïich, na pomezi Dacie, jiz ve 2hém stol.
tato svá jména mëly. Jména mëst Tsierna a Bersooia nepo
chybnë od ïek pûvod svûj vzala (srov. §. 11. c. 9.). — Bustricius, t. Bystrica, V Pannonii, u Gvidona Ravenského ze
starych pramenûv 83), nevím, kde se hledati má. V Uhfich "
a krajinách pfílezícich nëkoliko jest ïicek téhoz jména. Snad
nëkteré ostatky Slovanûv v celtické dobë v torn koutë mezi
Dunajem a Dacii outociâtë nalezly; snad také sarmatskymi
Jazygy podmanëni Slované (Sarmatae servi), osvobodivse se,
sem ucouvli a tyto íícky slovanskymi jmeny prozvali. — Ti
bisis (Tißmic) u Herodota, Tibissus a Tiviscus na rimskych
nápisech, 84) Tibisia u Jornanda a Gvidona, neni Tisa, nybrz
Temes, jiz u Ptolemaea i Tomoechios zvaná, 85) u kteréhoz
sice i Tibiscus se cte, omylein bud' zemëpisce samého, bud
pozdëjsich. Promëna souhlásky h do m jest obycejná. —
Maris (Màpiç) u Herodota, Marosius u Plinia, S6) Marisia u
Jornanda a Gvidona z Kavenny, jest nynëjsi Maros, ze známého koïene lat. mare, slv. moïe, nëm. meer atd. — Kusus
u Tacita misto Krisus, sr) Grissia u Jornanda, Gresia и Gvi
dona z Kavenny, jest nynëjsi Kürös z Dacie do Tisy tekouci.
Vyklad jména ve skrytu jest. Valachové a Slované znaji
ficku a rybu karas. — Pathissus u Plinia, Partiskus (Háptîoxoç) u Ptolemaea (jak soudim die mësta Partiskon, llápxtaicov, na Tise), Parthiscus u Ammiana Marcellina, 8S) Tysianus,
Tisia u Jornanda, Tissus (Tiaaoç) u Theophylakta Simokatty,
M) Anonym. Ravenn. éd. Gronov. p. 779.
84) Tab. Peut. segm. VII. „Tiuisco." srov. Katancsich Orbis antiqu.
372. 374.
35) Ptolem. Geogr. 1. Ш. с 9. Tricorniam, jnxta qnam divertitur Tomoschins flnv. (ed. Móa/iog, cti To/ióa/юя, an то jmfno za clânek a omylem vynecháno, jako pH Tornea, Topirus, ve stfednlm vèku Mea, Pirus, a
rozumëj о vtoku do Dunaje s protivné, levé strany).
8e) Plin. Hist nat. 1. IV. c. 12. §. 81. Misto : A Maro sive Daria est,
cisti dluzno: A Marosio Dacia est etc.
8') Tacit. Anna). I. II. c. 63.
88) Parisus u Strabona snad omylem m. Patisus?

S. 22. В. Éeky, jezera.
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Tygia и Gyidona z Ravenny, Titza (TitÇa) n Konstantina
Porphyrogennety, Tiza u Ëinharda, S9) Thyscia, Tyscia, v nejetarâlch domácich listinách aletopisich, jest dnesni Tisa, lépe
Tysa. Neumënim pozdëjsich uherskych spisovatelûv bezpravnë
díevní jméno Tibiskus, rece Temes vlastní, na tuto feku obráceno. Parthiskus u Ptolemaea a Ammiana Maroellina chybnë
psáno misto Patiskus nebo Patissns, kterááto pfesná forma u
Plinia se vyskytá. Ze slovce slozené jest a pnvodnë Potisí
zuamená, jiz nahofe (§. 11. 6. 9.) jsme dolíciti se snazili.
V Ruskn ï. Tysja, nëkde mezi Pereslavem a Rjazani, pfipomíná se v list. 1496.— Oranna (Tpavoúa) u eis. Магка Au
relia Antonina, nynëjâi Hron (v. §. 11. c. 9.). — DanuUus
(Aavoußw?) u Aristotela, Diodora Sikula, Caesara. Ovidia, Mely,
Strabona, Plinia atd., Dannvius na fímskych nápisech, Ister,
Istrus ("IsTpDç) u Herodota, Skylaxa, Skymna, Virgilia, Kornelia Nepota, Hister u Cicerona, na Hmskych nápisech, Histrns
u Tibnlla atd, hlavni íeka Evropy, jejíz dvojité jméno, ono
v borejsí, toto v dolej&í strané (asi od prahûv blíz Ráavy)
uïivané, podlé toho, со jsme nahoíe o slovich dan a is, vis,
ïekli, jiz svëtlé jest. Slovef рак u Slovanûv rus. pol. bul.
slk. Dunaj, kor. Dunej, srb. Dunavo. Pozoru hodné jest, íe
v Bëlorusi, gub. Vitebské, nalezá se potok Dunaj, tekouci do
Viéby, na nëmz nëkdy mësto Zadunavje cili posad Zadunajsky. 90) Z téhoí koíene, z nëhoz praevropejské Isteri,
Hister a Histria (známá krajina na adriatickém mofi), vyrostlo i slovanské bystfina (torrens), Bystra, Bystfice atd. —
Obsfrné ty krajiny, kteréá jsme za evropejskou pravlast
Slovanûv uznali, plné jsou vëtâich a menslch jezer, ale stará
jména jejich nám bohuzel u zádného episovatele oné doby
se nezachovala. Herodot, váziv své zápisky o rekách pûlnoëni Evropy z oustních zpráv obyvatelûv ëernomorskych, téméf pfí kazdé fece, obycejem tëeh casûv, dolpzil, zebyz velikého jezera vyplyvala, pfi cemi nëkdy ovsem na pravdu
uhodil, nëkdy i ji se chybil. To vsak nemozné neni, ze nëm) Einhardi АппаГ. a 796.
№) Chodakowski O Stowiañszczyznie Krak. 1835. str. 37.
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která jezera v béhu éasu barfto sama od sebe osákla a ochabla
balito praci lidskou vysuäena jsou. Jména tëch jezer nám
Herodot nepodal. Ptolemaeas vyalovné jen jezero Amadoka
jmenaje, o jehoá polozeni, jakoí i o vyznamu jména, nie 8 jistotou neví se : ponévadz sám Ptolemaeas sobé odpornje, kdyí
národ, hory a jezero téhoz jména na tfi rozlicná mista od
sebe rozstavaje. Reichard jméno pokládá za slozené, jeboz
posledni éástka pry na nynëjëi mësto DokSice ve kraji Vilejském gnbernie Minské ukazuje, a jezero za bafiny okolo
ného, z nichz Berezina vyplyvá. Podlé staré národní povésti,
na niá se Maltebrun (ve svém Tableau de Pologoe) odvolává,
nëkdy v Minském okolo pramenûv Bereziny bylo veliké je
zero, pozdéji pry od jednoho z králúv Kyjevskych do Dnépru
spuSténé. 9I) O jménu nie rici neumim; mám vsakza to, ze
A v ném jen obyéejná pfedsuvka jest a ku podstaté slova
uepfinálezí (srov. §. 10. c. 10.). — O velikém jezeru Budiuském, jeboz zbytkové jsou bláto a bafiny Pinské, jiz nabofe
jednáno (§. 8. é. 3.). — Píed Tatrami se nám zachovalo znamenité praslovanské jméno jezera Blatenského „Pleso," a
Plinia omylem Peiso m. Pelso, u Aurelia Victora Peleo, u Jornanda Pelsodis lacus, u Gvidona Bavenskébo Pelsois, nejvétsi
pry jezero v Pannonii, sï) u nejmenovaného Earantance Pelissa, o némí ji¿ nahofe (§. 11. ë 9.) zminka byla. Jesté
podnes u Moravanûv, Slezáküv a Slovákúv v Tatrách kazdé
mensi jezero slove pieso. 93) Známof slovo to i Rusûm. 94)
— Z pïehledu tohoto patrné jest, ze jména ïek a jezer Visla,
Péna, Berestina, Öerna, Brzava, Bystrica, Potisí, Hron a Pleso
dosti jasné a dûkladné svédectvi o starobylosti Slovanüv pfed

»') Hertha Bd. Ш. S. 468. XI S. 3. ff. 46 ft Reichard Kl. Schrift.
1836. str. 427.
»2) Anon. Eavennas ed. Gronov. p. 779. Katancsich to téí slyäi na
Blatno : Comment in PUn. Pannon. p. 20—21.
и) Palkovic Ceskonèm. slov. 8. h. v. Staszíc O Bieskidach i Kjhvanie
v Rocz. tow. Warsz. Т. VI p. 139.
<") „Pleeo" Schiözer Gesch. v. Litt. S. 19. Eb. Nestor III. S. 356. Sof.
Vrem. I. 453. П. 145. Nikol'skaja plesa, jez., Ples, Pleso, Plesa, mnozstvi
vesnic v Busku (§. 11. 6. 9.). Pockino Pleso, v list, cara Mich. Theodor.
1. 1637 v Sobr. gos. gram. Ш. 364.
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i za Tatrami vydávajf, jemuz jiná, jako Rhudon, Tyras, Dnnaj
atd., bucF vsem evropejskym jazyküm obecná, bud nejpfirozenëji ze slovanského povoditelná, zádnou mArou neodporují.

■

C. M'esta.

Neni mne tajno, ze mnohym, majicím píed ocima vypovëd! Jornandovu o sídliskách Slovanûv v jezerách a lesích,
s nemalym bude podivenim, zef já v tomto oddíla а v této
dobë o mëstech Slovanûv ïcë ciniti minim. A vsak já opravdu
nejináée smyálim, neí ze Slované jiz" v této dfevní dobë rovnë
tak, jako podlé svëdectvi historié na poóátkn 9ho stol., nejen
v selskych vesnicech, ale i v obäirnych upevnënych mëstech
cili hradech (stslv. grad, lat. civitas, urbs, oppidum, goth. baürgs, stnëm. puruc, ags. byrig, skan. borg, gardhr) obyvali.
Dûvody tohoto domnëni svého na jiném misté pïilezitëji rozvinouti minim; zdef jen to pfipomenouti chci, ze okolo 1. 839
mësto Kyjev, tu dobu od Kozarûv skliéené, jiz vyslovnë bradem
se jmenuje ; ze Varjahové, byväe 1. 862 ku panováni nad nékterymi vëtvemi Slovanûv povoláni, jií zemi plnou mëst a
hradûv nalezli, z nicbá mnohé, jako Novhorod, Bjelozersk,
Ëostov, Izborsk, Smolensk, Polock, Murom, Ljubeé, Cernihov,
Kyjev, Pleskov, Perejaslav', Ovruc, Korosten 6. Izkorosten,
Vyâehorod atd., ze jména v letopisech se uvozují; áe nejmenny
pûvodce zápiskúv Mnichovskych (na konci 9ho stol.) a Kon
stantin Porphyrogenneta o mëstech cili hradech (rcóXij, civitas)
zatatranskych Slovanñv zmínku éíni ; a ze Slované, píeiedse
do Nëmec, hned z poéátku svého zde pfebyvání veliky poëet
slavnych a lidnatych mëst Da bïehu baltickém vystavëli. Nebyla to ovéem mësta zpüsobem feckym a fimskym stavéná,
ale dfevënà; a vsak pïedce byla mësta, pfikopy, náspy a
palisadami obraíená a branami opatíená, nebo Nestor ve svém
letopisu hrad a vesnici (selo) váudy bedlivë rûzni. 9S) Aniz

g5) Olha mésta Izkorostenn 946 za cely rok darroo dobyvala, a£ je
naposledy latí zapálila, tak íe celé vyhofelo.
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se doranívati lze, ze jich buí prilié málo bylo, bud téprva
nedlonho pied pfijitim Varjahùv nastavëno. V malé krajince
Drevljanûv о vëtsim poëtu hradûv zminka se dëje; 96) a z tobo
со nám о Novhorodu nejstarâi letopisci zapsali, 9T) s jistotou
zavirati mûzeme, ze takové, tak veliké, lidnaté a bohaté mësto
nemohlo najednou a jakoby pies noc zrûsti. Bylo-li ale n
Slovanùv V 8mém a 9tém stol. takové mnoMvi mëst a hradûv,
ргоб by jich nebylo mohlo ve 3tim a 4tém b^ti? Kdo je
medie tak naspëch nauëil mësta stavëti a v nich obyvati?
Povaha, mravy a zvyklosti naroduv se tak nakvap nemëni.
Národ rolnicky, hospodáíaky, kupecky, jakym byli dfevhi
Slované, od nepamëti musel obyvati v mëstech a vesnicech:
jen koëovnici bez stálych pflbytkûv a,sídel ostati mohou.
Jakoà nám tedy Herodot v krajinë Budinûv hlavni mësto, u
Slovanùv snad Budin jmenované, 9S) popisuje, jehoÈ vystaveni on, nevim jak pravdivë, Ëekûm pfiëità, tak se domnivati lze, ze i vsecka ostatni mësta Slovanùv v této dfevnl
dobë, o niz zde jednáme, spoíádána byîa. A jestliíe nám u
starych spisovatelûv budto áádnych, bucFto aspoû pfili§ málo
jmen mëst ve slovanskych krajinách za Tatrami zachováno
jest, pováziti slusi, íe váecky jejich zprávy o tëchto zemich
nad miru nedostateëné, kusé a matné jsou, a ze rímské oufedni mappy (itineraria), v nichiby jména ta nám se byla
zachovati mohla, az na tyto zemé se nevztahovaly. Toto poznamenavSe nyni jií ke jmenûm mëst u jediného Ptolemaea
zapsanym zfetel obrátime. — Mezi Odrou a Vislou s jedné,

8Í) Olba dobyvajeci hradu Izkorostenu obyvatelíim pfedstirala. ze pry^
jii vlecky ostatni pevné hrady Drevljanûin se poddaly. a ze tudyz daremné
jest jejich se zpouzeni a odporovánf. Podobnëi o pííbuznych Slovanüm
Prusech, Litvauech a Lotyäech od oiíitého svédka, Wulfstana, víme, ze mezi
890—900 zemé jejich pina byla ra^st c. hradûv. „Das Estlaad (t. vy«hodni
baltické zemé, Prusy atd.) ist sehr gross, uDd es sind viele Städte (byrig,
t. civitas, nikoli arx, Castrum) da, und in jeder Stadt ein König." Dahl
mann Forsch. I. 428.
") Mësto Novhorod platilo kniïeti Vladimirovi 3000 hfiven stFibra
roèni dañé !
ee) Kecky pry sloulo Gelonus. О nëm jiï nahoïe § 10. 6. 4. jednáno.
О polozenl jeho nie se nevi Brehmer je za Novohrad vydává v Entdeck,
im Alterth. I 481 ff. 486., ovéem nepodobnè

S. 22. С. Mésta.

555

a mezi baltickym шогеш i Tatrami s druhé strany Ptolemaeus
aëkolikero mëst poznamenal, jejtehz polozeni pocbybné jest, ")
a vyznam jmen urëiti trudno. Nèkterà jména, jako Lugidunum, Karrhodunum, Budorgis, Kasurgis atd., bud' zcela bud'
z polovice jsou celtická, jiná, jako Asciburgium, Wisburgum
nëmeckà, jiná, jako Setidava, Kalisia (nynëjsi Kaliá), Stragona, Arsenium, Asanka, Setovia, Parienna, Arsicua atd.,
procby slovanského pûvodu byti nemohla, já naskrze nevidim.
V tëchto koncinách lidé trojiho kmene, celtického, nëmeckého
a slovanského, obyvali: trojiho jazyka i jména mëst tëeh
byti se zdaji. Ze Ptolemaeus v této stranë vice mëst, nez
jinde za Tatrami pfipomíná, na pficinë jest lepli známost
tëch krajin u Ëimanûv, nabytá jednak ve dlouhotrvanlivych
válkách jejich s Nëmci, jednak téz na v^pravách kupeckych
ku bfehûm jantarovym. 10°) — V samé tak nazvané Sarmatii
zvlaStë рак ve sfedozemi, Ptolemaeus jen nëkolikero mëst ze
jména vytknul, ackoli Marcianus Herakleota podlé jinych pramenûv tïi a padesáte znamenitëjsich mëst v ni napocítal, jen
skoda , ze jich ze jména nevylozil. lül) Z tëchto mëst
mnohá sice byla pomofská, od Ëekûv na Cernomoïi vystavënà, ale o vsech toho tvrditi nelze. Ve stïedozemni Sar
matii Ptolemaeus místí Azagarium ('AÇayapiov), Amadoka
('A|xa8óxa), Sarum (Sápov) a Serimum (2s'pi[i,ov), a okolo pobocni feky Dnëpru, nejisto, Bereziny-li ci nëkteré jiné, Leinum

M) Kruse a Eeichard, ïidice se nazvice ponh^m zvukem jmen, ovsem
väecko nrciti umèji, aie jak dûvodnë. о torn souditi nechci. Nejsmèsnèjsï
pii torn jest, iíe ti páni, nemajice dûkladné známosti jazykûv, jmenovité slo
vanského, tytyi ty nejbidnëjSi, leda vcera povstalé vesnice za Ptolemaeovy
mësta vydávají, kdyz jen jraéno se jménem asi tak souhlasf, jako Karrho
dunum a Carnovice ! Prob deum bominumque fidem 1 Celt, kar (saxum) a
pol. earn slv. ern (niger), jaká to pribuznost? — Так Wisburgum Kruse
mini byti Bèlici ve Slezsku. A väak slovce vis v torn jménu vztahuje se
к Viele, nikoli к némeckému koïenu weiss; dneSni zajisté weiss (albus)
sloulo stnëm. hnît, got. hveits, ags. livît. skan. hvîtr atd. Z tëchto prikladúv snadno o jiu^ch souditi.
,0°) Moiné, ie u Ptolemaea Setidava a Setovia, tolikéz i KarrhoduDum, jen omylem dvakrat jsou polozena., . . .
101) Sarmatia habet gentes (ßd-nf) 66, urbes insignes (я-ôAtiç ея-го^ои?)
53. Murcian. Heracl. Péripl. ap. Hudson J. p. 56.
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(Aijívov), 10S) Sarbakum èili Barsakum (2apßaxov, Bápaaxov)
a Niossum (Nw'ecov). Domy^leti se lze, йе Ptolemaeus polozeni técbto méat jen na bûhzdaf nrcil, a 2e pfes to jeStë i
poëty jeho pozdëji zkaieoy jsou: podlé tobo nechoulím se
vyznati, íe vsecko mé usüováni, vyznaëiti pravé poloüeni a
misto tëchto mëst, bylo daremné. Mnë Azagarium slv. Zagorije, Sarbakum slv. Srbec atd., byti se zdá : ale kde jich hledati? Nëzin od Niossum pfílis daleko leíi. Památka mësta
Serimon snad se zachovala ve jménu mësta ¿irmuny a srbské
:upy Serimnnt t. Zirmunty na Labi? (§. 44. ë. 10.) Na nejstarsí ruské mapé jmenované Bolsoj certeá hora Zagurina nedaleko Perejaslavla se vyznaëuje, coi z polozenim Ptolemaeova Azagarium dosti dobfe souhlasí. I03) Mësto Amadoka,
po odlouèeni íeckolatinské pfedsuvky A, ujezeratéhoz jména
bledati dluíno. Polozeni jak tëchto tak i ostatnich mëst nech
pilnost budoucich skoumatelùv staroáitnosti nasich, zvlàstë po
vyjiti sprâvnëjsiho textu Ptolemaeova zemëpisu, urciti se vynasnazi. — Na pomezí Dacie, mezi Dnëstrem a horami bastarnskymi, misti Ptolemaeus Eraktum, Vibantavarium, Klepidavu, Maetonium a Karrhodunum. Vibantavarium a Karrhodunum jména jsou celtická; a vsak znatnenati sluáí, ze zakoncení -vari i Slovanûm známé bylo ; srov. cyr. vari (domus,
habitacula), 104) prjevari (kniíeci sídlo, srov. prje-stol), Iw5)
prnjavor m. pronjavor (allodium, nynt tak slovou podklááterni
vesnice v Srbsku), Gostivar, Vukovar, Antivar, Tomisvar (t.
Tomi na Cernomofl) a jiná mësta ve krajinách slovanskych. 106)
Podlé toho mozné, ie Vibantavarium jest tolik со Vibionùv
sidlo. I07) Karrhodunum, v Germanii snad omylem opáéené,
nepochybnë sem nálezi, a na Dnéstru hledati se musí. Zakonceni -dava getick^m mëstùm vlastni jest. — Pied Tatrami

,oi) Lianum (Aeiarov) na brehu Maeofu snad jen omylem opakováno ?
103) Tatiecev 1st. roas. L 176. pozn. 65.
M) Joan Exarch. 8. 192.
,0») Joan Exarch, s. 63.
,oe) Tuèim, íe i ceské yary (m. vafi) v nékterych jmenech vesnic sem
nàleài, jako Malovary, Pasovary, Velvary a j.
,0') O Vibioneeh 6. Ivionech jednáno v §. 10. c. 10.
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V nëkdejâi pravlasti Slovanûv, kteráí potomnë rejdistëm národûv celtick^ch, nëmeck^ch a ëudskotureckych (t. Hunûv,
Avarûv, Kamanûv atd.) se stala, zachoval nám sice Ptolemaens nëkolik jmea mëst, jako Uskenum (CKiaxsvov), Bormanum 6. Gormanum (Bópfiavov, rópfxavov), Abinta 6. Abieta
('AßiVua, 'Aßfyxa), Trissum (Tpieróv), Eandanum (KávSavov),
Parka (Парха), Pessium (üsaaiov) a Partiskum (Ilápiriaxov),
o nichz se domysleti Ize, ze bud od Slovanûv, bud od Celtûv
poêla, an sarmatsti Jazygové mëst nestavëli : ale pfi tak porouchanych jmenech a poëtech nie jistého o nich pfednesti
nelze. Jen Pession zdá mi se byti nynëjsi Peát, a Partiscon
mylné misto Pâtisson, t. Potisje. — Mnohem ëistëji nám zachovaly ïimské mappy a Ptolemaeus jména ctyr staroslovanskych mëst v té stranë, t. Bersovia, Tsierna, Serbinum a Serbetium, o nichz jiz nahofe jednáno (§. 11. ë. 9.). — Vyminíc nëkoliko jmen, jako Azagarium — Zagorije, Sarbakum,
Serbinum, Serbetium zz Srbec, Pessium zz Pe3f, Patiskon zz
Potisje, Bersovia zz Berzava, Tsierna zz Cerna atd , v jinych
ovüsem pramálo nepodezfetych sledûv slovanciny se zachovalo. Pflciaa toho jest jednak poruàenost samych tëch jmen,
poélá od nevëdomosti a vkusu ïeckych a latinskych pisaiûv,
jednak i pïilië skrovniëky ten poëet, ve kterémz náa ona
dosla. Kdyby ïimské тару (itineraria) do Sarmatie byly
zasáhly, neni pochyby, ze bychom mëli pied rukama hojnost
slovansk^ch mistnich jmen, obybauych sice a pïejinacenych,
aie pïedce vzdy znatnych, asi jako u Konstantina Porphyrogennety Kioava zz Kyjev, Vititzevi — Viticevo, Miliniska —
Smolensk, Teliutza zz Ljubeë (ts zbyteené), Tzernigoga, zz
4 Cernihov, Vusegrade zr Vysehrad, Nemogarda zz Novohrad,
anebo u Kodina Kyevon zz Kyjev, Novogordon — Novohrad,
Tzernichovi zz Cernihov, Susdali rr Suzdal', Rostovi zz Rostov,
Vlantimoris zz Vladimir, Periesthlavi zz Perejaslav'l, Asprokastron zz Bjelhrad, Poloska zz Polock, Rozani zz Rjazan,
Typherni zz Tver, Galitza zz Halic, Peremysli zz Peremysl',
Lutziska zz Luck, Turuvi zz Tarov, Cholmi zz Cholm, Smolenskon zz Smolensk, u jin^ch Tophari zz Tver, Unkratis zz
Novohrad, Moschovion zz Moskva atd.
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D. Stariny.
Kafcdy národ, kteryá ze stavu surovosti se vydobyl anëjakého stiipnë vzdëlanosti dosáhnul, obyvaje pfes deUi éas ve
stálych sidlech cïli ve své vlasti, vyznaëuje povrchnost zemë
mnobonásobnymi a trvanlivymi známkami íivota svého, tytyz
jestë i po tisici letech a po onplném jeho vyhynutí jasné svédectví o nëkdejsim bytu jeho vydávajicimi. Déjinám Aegyptcanuv, Ëeknv, Ëlmanûv a j. neménë svëtla píibyvá z vysetfování zemë od nich druhdy obydlené a do dnes nescislnymi
zbyrky jejich pûsobeni pokryté, nezli ze knih souvëkych dëjepiscûv : V nëkterych рак stranách zemë nasi, np. v horejsi
Asii, povrchnost zemë, posetá rozmanitymi památkami lidského promyslu, рй ouplném mlceni historie, jest témër samojediná zvëstovatelkynë díevního tam bytováni národúv,
nynl копеспё bud vyhynulych bud pïejinacenych. V tomto
tedy oliledu i my zde památku dfevniho zivobytu nàrodûv,
obyvajicich druhdy ve pravlasti Slovanûv. za zfetel sobë vystaviti a zbëznë prehlédnouti musíme. HIavni památky toho
druhu jsou valy a náspy, hradiâtë, hroby a náhrobky (moliyly), nástroje a náfadi, zbrañ a orudi, penize atd. Vsecky
podobné zbytky starozitnosti, nalezajici se na nesmirném tom
pvostranstvi zemi od Slovanûv jiz ve dfevni dobë zaujatych,
podlé národíiv podëliti mozno na památky pfedhellenské cili
cimmerické a skythické, na klassické cili ïecké a fimské,
na cudské cili finské, na skandinavsko-nëmecké a naposledy
na domáci slovanské. Z tëchto ovsem vlastnë jediné tyto posledni pîedmétem pïitomného dila byti by mëly : a vsak pro
vzájemnost dëjin vsecb dotcenych kmenñv v oné sfaré dobë
nelze ovsem jednëch beze vseho dotykáni se druhych nálezitë uvazovati. Neminice о predmëtu tomto, dûlezitém sice
aie témëi neobsáhlém a mnoholiënych pracnych skoumánf
vymáhajícim, jichz nám ted podniknouti nelze, zde feëi siïiti, podáme jen zbëznë nëkteré zprávy a myêlénky, jakz
nám byly na snadë, IepSiho vëci té vylozeni jinym umëlej
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sim nástupcüm zûstavujiee. 10S) Znamenati zajisté slusi, ze,
ackoli jiz mnozi vysoce zaslouzili souplemennici nasi, Koppen,
Chodakowski, Kucharski, Strojev a j., drahnou cástku zivota
svého na podobné skoumání vynalozili, véak pïedce jestë nikde ovoce ûsilnych jejich prací v celosti na svëtlo vyprovozeno a jinym ku pouziti predlozeno neni. Со рак o jednotlivych pïedmëtecli tohoto druhu na Rusi a v Polstë buíto ve
zvlástních pojednánich, bud'to v casopisích psáno, tak jest
roztrouiené a vûbec nedostupné, ze toho vzdâlenëjsim milovnikûm ani jen poznati, nadto рак ouplnë sebrati nelze.
Mohyly, valy, jeskynè.
Pocinajiee od vychodnich hranic zemi slovanskych, prede
vSfm o památkách taurickyeh a skythickych nëco zminiti muslme. Témëf na celém pomori nëkdejsiho Maeotn a Pontu,
obzvlàstë рак v nëkterych jeho krajinách, znamenati az podnes mnohé hmotaé pomníky a památky, kteréz podlé zdáni
znatelû nikoli Ëekûm, tam teprva pozdëji osedlym, пуЬгй
Cimmerianûm a Skythûm piicteny byti museji. V okoli nëkdejáíbo mësta Pantikapaeum na poloostrovë Tauridë vykopávaji se v náhrobkách, nazvanych prastarymi jmény buhory
a kurhany, rozlicné zûstatky starozitnosti. Tamze v hojném
poeta nalezají se i podzemní klenutí hrobové, díla ohromná,
prastará, pfepamátná. Neménë pozoru hodné jsou náhrobky
na pûlnocnim brehu Maeotu v okolí Takmaku, jak to jiá
hrabë Potoeki poznamenal. Tyto náhrobky (tumuly), od onëch
klenutych hrobûv rozdilné, jediné v okresu nëkdejsi Herodotieké Skythie se vyskytají. Takové nejdále ku pûlnoci vzdálené buhory cili kurhany, jez bedlivému zpytateli Kóppenovi
nalezti se podarilo, leái ve krajinë Kurské, 12 vrst (l5/7mile)
od Obojanu ku pûlnoci :lie Drozdovskych ëili kozáckych
hospod. V téí krajinë, v Chotmyském kraji, u prostfed mezi

108) Pïedmèt tentó uvazován zde jen povseehnë a z hledlgte zemëpisného; podrobné vycítání a rozbiráni hmotnych památek staroslovanskych
nàsledovati bnde v oddilu niravopisném.
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Bëlhradem a Borisovkou, vyëetril Koppen i nejsevernëjsi kamenné podobizny z ëasu píeddaedalova, od té doby jiz bohuzel
zmaïené. Zdëné knrhany, zjakovych Ritter jen jeden vTaurii
poznamenal, 1U9) nalezaly se i v Olbii, kdez je Köppen spatfoval, od té doby jiz poruêené a rozboíené. Z toho následuje, áe tyto zdëné náhrobky nejen za Dnëprem, jakz nékterym se vidëlo, ale i pfed Dnëprem, a vsak vzdy nedaleko pomoïi, jakz jiz Güldenstädt a Zujev dokázali, lin) Ыеdati se musejí. Bylif to náhrobky slavnych muzüv, hrdin a
králúv, u Skythûv podlé Herodota, tolikéz u jinych asiatskych, zvlàstë severních národüv, podlé svëdectvi historie od
nepamëti v uzivání. 1U) — Podobné náhrobky (tumuli), jmenované mohyly, sopky, vlcí kopce, homolky, zelníky, lot. milsengu kappi, i v severni éástee Ruska, v okolí Ladogy, Bjezecka a Novohradu. po bïezich ïek Pase, Sjasi, Msty, Luhy,
Rusy, Volchova, hofejsí Volhy, Dnëpru a j., ba i v samém
Polsku, na Buhu, Visle i Odfe, zbusta se nacházeji, ackoli
od skythickych tím se liáí, ze nejsou zdëné, nybrz jen na
svrchku zemë z prsti a písku nasypané. Domyáleti se Ize, ze
Staroslované a Litvané nâpodobnë Skythûm a jinym Asiatûm, téz Skandinavcûm, od prastarodávna náhrobky stavëli.
Mezi Mohylevem a Rohaëevem po bfezích Dnëpru vynikaji
nescislné mohyly téhoz druhu, tak ze zdá se, jakoby kraj
ten odvëcnym byl kladbiâtëm (hfbitovem) jakéhos ohromnéha
národu. Nejvétái takové mohyly blíze staré Ladogy ke spä
tren! jsou. Chodakowski a Köppen, otevïevse jednu z nich
na rece Volchovu blíáe Novohradu, oëitë se pïesvëdéili, ze
jen seshora nasypána byla, jeàto svrchek zemë vcelostianeprokopany nalezli. Podlé toho souditi lze, ze zde obëf anebo
spálení, jakz toho uhll vmohylách tëch se nalezajici dosvëdcuje, na svrchku zemë se vykonávalo. Za touz pfícinou i Ne
stor uálvá vyrazu „nasypaf mohylu" (eine Grabeshalde aufш) Ritter Vorhalle S. 258.
,10) Güldenstädt П. 173. Zujev I. 187—192.
11 ') Köppen Alterth. u. Kunst in Basal. S. 5—6. O památkách taurick^ch zvláitni spis od Köppena, vjborného znatele tëch véci, pod nápisem
Krimskij sbornik, tu dobu se oéekává.
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schütten). 11 2) Na západu podobné móhyly vyskytajl se vnemalém poeta v Bëlorusi, Lotysech, Litvë, Prusich, Podlesí а
па pûlnocnim bïehu Buhu, tolikéí i nad Vislou v okoli Krakova. пз) V Mazovech a Pomoíanech nesypáno mohyl, nybrí
déláno malych náspúv (hrobovcûv, kopcûv) kamenim oblozenych neb ustlanych. Ve kraji sandomirském, ve vsi jmenované Rusca plascizna, v rozbofené mohyle nalezen peniz
z llho stoL, vjinych mnohem starsi, rímské penize se nacházeji. 114) U Slovanílv, jakz na svém mistë vylozime, ode starodávna dvûj byl zpûsob pohïebovâni mrtvych tël : jedni je
pálili, a prach i popel v nádobách (popelnicech, íelkách, urnách) zahrabávali, jini je nespálené do zemë pochovávali.
V oboji pripadnosti bud sypány nad hroby mohyly a náspy,
bud i nesypány. Mohyly jsou pomniky hrdin, vitëzûv, lechûv; mrtvoly prostych lidí, spálené neb celé, ukládány bud
po rûznu, v jednotliv;ycb, zvlástnim osobám a rodinám nálezitych hrobkácb, bud na spolecn^ch celé obci spáleniátécb,
àupiétëch, kladbistëch, hrbitovech. — Jiz nahofe (§. 14. é. 7.)
jeme podotkli, ze vhorejáí Asii, v nesmirném tom prostranstvi mezi horami uralskymi a rekou Amurem, pïemnohé památky nëkdy tam bytovaviího mohútného národu, jmenovité
kurhany (tak ïecené majaky, slanci), emrsky cili rudokopné
(slk. bañé, rus. кору), rumy, valy a náspy, se nalezají. Zdeí
píipomenouti slusí, ze v evropejském Kasku, podobnëi jak
i vasiatském, v rüznych stranách, np. na Donci, U5) spatfují
m) KSppen 1. c. Tyz O drevnostjach v Tverskoj Kaielii, v Zum. Min.
-vnutr. djel. S. P. 1836. 3. sv. — V KSppenovych Bibliogr. listech 1825.
str. 187—188 trojí rozdil kiirhanüv cili mohyl se pokládá: 1) Prastaré a
takoïka pïedhistorické, od ÖcrnonioH do Obojanu v Kurském („rov. KSppen's Alterth. am Pontus, Wien 1823. 8o. 2tes Snppl. S. 104); 2) Varjahoruské u Ladohy, Volchova atd.; 3) Kozácké v jiïnim Rusku. Srov. Swiçcki
Opis Polski IL 91 — 92., kdez o mohylách v Ukrajnë zmlnka. H A.
Zicich v zauimavém pojednání svém: Die Gräber in den kaukasischen Donund Wolga-Steppen devatery ffldy rozlicnych náhrobkñv stanovi, z nichi
väak jen asi patery do ataré doby nálezeji.
из) J. Lippoman Zastanowienie sie, nad mogifami, pustemi siedliskami
i zamczyskami, okopanemi zmijoremi walami atd. Wilno 1832. O mohylách
litevskych viz T. Narbutt Dzieje národu litewsk. T. 1. Mitología. Wiln.
1853. 8°. str. 360. Rozdzi VII. Mogiiy.
Lelewel v Pamiçt umiejçtn. mor. i lit. 1830. m. Luty (Unor).
'">) Güldemtädt Th. П. 225. 226. 238. 239.
Saftùik, Slov. Sta'.ozltnostl. I.
36
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se ohromné náspy ëïli valy (Circnmvallationslinien), tytyz nëkolik mil zdélf, jimiz vídy jisté urcitë vymëfené prostranství
zemë se obmezuje a ohrazuje. Zdaliz tyto náspy od Ritiera
pfipominanym ve stfedni Aeii na Oxu se podobaji, jeité urceno
neoi. 116) Nápodobné na západ Uralu, v zemi nyní od Samojedflv obydlené, nalezaji se na mnobycb mistecb, u jezer,
vedlé ïek a bafin rnecbem porostlycb, jeskyné ve skalinách
a pahorcích zdélané, otvory éili vychody na vzor dveri opatfené, s kamny, zeleznym, mëdënym a hlinënym náíadím,
zacasté i s lidskymi kostmi. Rusové jeskynë ty pokládají za
sfdla dfevnich Ondüv, Samojedové za obydlí neviditedluych
bûzkûv Zirtûv, pofád pry honbou se bavicích, a jediné ëarodëj.nikûm jejich ëili Tadibejûm tytyz se zjevujicich. 117)
Penfze a náspy r 1 m s к é i recké.
O f eckych a ïimskych památkácb, nalezajícich se na C'ernomoïi a pfed Tatrami, zde slovo sifeno byti nemùze. Védomof, ze severni bfehové Maeota a Cernomofí jiz od 6ho
stol. pf. Kr. pokryti byli osadami ïeckymi, a ze pozdëji Ëimané vládu svon s oné strany az к ouzioë cimmerické, s této
рак az za Dacii ke Dnëstru rozsiïili. Neni tedy divu, ze
v oboji etranë tolik pamâtek ïeckého a ïimského pûvodu se
nalezá, zasluhujícich uvááení i slovanského zpytatele ; nebof
mozné ov§em jest, ze na pfemnohych tëch nápisech, jichzto
poéet со den se mnozí, nëkdy nëco i pro slovanskou historii
dûlezitébo se vyskytne. I18) My zde jen tobo zbëznë podotkneme, со ku pfedlozenému cíli nasemu blize lezi. 2e mezi
dfevnírai reckymi osadníky na cerném mofi, tolikéz pozdëji
mezi Rimany v Dacii a Pannonii s jedné a mezi národy za
m) Köppen S. 29. — Porovnati s tfm sluäf, со o velikych obradách
Avarûv piäe Monaehus Sangallensis Gesta Karoli I. II. c. î. v Pertz Momim.
German, hist. II. 748.
»
ш) Klaproth Asia polyglotte p. 165.
lls) èkoda, Ze nàfS Katancsich ze svého dila : Geograph, epigraph. Впdae 1826. 4o. 2. voll. Sormarii vylouéil! — Nejlepäf ebfrka nápisuv feckycht
v tôch krajinách nalezenych jest Böchh Corpus inscript. gr<¡ecar. Vol. П.
Fase. I. Berol. 1832. F.
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Tatrami obyvajicimi s druhé strany vzájemné spolky byly„
toho dosvëdcuji fecké a fímské peníze, nejen ve stfedozemním Ruskn a Polsku, ale i na bfehu baltickém zhusta se nalezajici. Bliz Osterodu ve vychodních Prnsich nalezeno léfa
1740 do 1123 fimskych penizûv, z nichí ováem nejstarsl jen
z casu Neronova jestif. 11э) A vsak ve Émudi 1. 1707 i jiné
fecké penize nalezeny jsou, o nichz se mni, íeby od Ëekûv
éernomofskych za jantar tam se byly dostaly. 12°) Léta 1798
vykopán na bfehu zmudském, ve vsi Velehubeníku, v jantarovém smrsku 104 stfev. zhloubí, stfibrny íecky peníz obce
Athenské, 1% lotu ztízí, soudem znatelûv asi sto lety pfed
Kristem bity. 121 ) Pomijime zde penizûv byzantinskych císaMv Anastasia, Zenona, Theodosia mladâiho a j , na bfehu
pruském tytyz se vyskytajicích. lï2) Podobnëz v nevelmi
dávném case na bfehu baltickém nedaleko Rigy v mohylách
nalezeny nejen tri fecké penize, z nichz jeden thasicky jest,
nybrz i jedna broncová podobizna asi pët palcûv zvyëi, schované ve sbírce ucené spolecnosti Mitavské. 123) Neménë dftlezité jest nejnovëjâi objevení [1834] prastarych penizûv feckych na roli mësteéka Subinu blízko Bydhoâtë v Poznansku. 12 4) Neni pochyby, ze tyto památky pocházejí z oné
staré doby, kdyz obchod po Eridanu (Rudonn, t. západní
Dvinë) a Borystenu mezi baltickym mofem a ëernym, tolikéz po suchu к Venetûm adriatickym p rovozován byl (§. 8.
6. 1.). V okoli Kyjevském a jinde na Dnëpru starofecké a
fimské penize jiz nejednou nalezeny. 125) Na Pfipeti tolikéz
,19) Bayer De nnmis Romanis v Opuse, p. 414. Erläut. Preussen Th.
1. S. 410. Ш. 404. Lüienthal Abhandl. eb. Bd. V. S. 134.
,2°) Bayer De numo ßhodio in agro Sambiensi reperto v Opuse, p.
496. sq.
Popsáni jeho viz ve Vater Die Sprache d. alten Preussen S.
XXXVI — XXXVII.
. ;. .
»*) O nalezenych tam 1. 1795, 1800 а 1801 penizech viz Acten der
Mohrungischen phys. Gesell. Hfl. 3. S. 159 N. Berliner Monatsschrift 1802.
S. 151.
"») Mitauische Zeitschr. 1820. Nr. 12. Köppen Alt u. Kunst. S. 6.
,M) Lewezow Ueb. die im Groseherz. Posen gefand, uraltgrichieschen
Münzen. Berl. 1834. 4°.
ш) Müllems Samml. ruse. Gesch. Bd. IX. S. 56. Güldenstädt's Reisen
2. Band.
36*
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vykopány peníze

Hmskych cisafüv. I26)

Ve slovanskych

mobylách porûznu na Rusi a v Polite nalezaji se casto pe
níze z doby Trajana, Hadriana a Antoninuv; coz novym dükazem jest, ze díevní Ëimané pïedkûm naiim nebyli docela
neznámf, 127) а к ntvrzení svëdectvi nápisu peníze Volusianova o boji Rimanûv s Venedy vybornë se hodí (srov. §. 8.
с. 9). Sem pfinálezi i val tak nazvany Trajansky, a sice
dvfij. První, podlé Platera, proryvá náméstnictví Podolské
ode Dnëstru az ke Zbrucï, près kraje Usicky, Kamenecky a
Proskurovsky, podlé Marëinského sledy jeho spatfují se ve
kraji Uàickém, mezi Michalovkou a Vorobijovkou, ve kraji
Kameneckém, v podkraji vsi Helenovky, Kaliny, Beznoskovce,
mezi Paüovcemi a Kulcijovcemi, odkudz se táhne pfes lesy
Boriákovicky, Karapcijovsky, рак prosed lesy panstvi Gtodeckého od Jaromilky, nkazuje se v okoli vsi Kremené, jiz
ode vsi Lysovody dëli, vybihá pfes statek Zwierchowiec i píes
samu ves к mëstecku Satanovu na Zbruci, odtud pry az do
Halicka sahaje, kdez zbytky jeho u mësteèka Magierova spatrovati se maji. Val ten misty jiz docela zruàeny a neznatny
jest; nëkudy рак vysokost jeho jestë az do pëti i osmiloktü
vyniká. V jisté vymëïené dálce, jmenovitë ve Kremené, na
lezaji se okopy na zpûsob vojenskych okrouhlych ohrad.
Neni zádnych historickych zpráv, kdy a od koho by val ten
zdélán byl ; ale velikost dila i mnozství penizüv íímskych okolo
nëho se nacházejících svëtle vysvëdcuji, íe jest fimskych ci
safüv útvorem. 1US) Marcinsky se zrovna domysli, ze val ten
povelením eis. Trajana okolo 1. 106 к oznaéeni hranic Dacie
nasypán byl, coz ovsem к vire nejpodobnëjâi jest. Takovéto
valy, к odstranëni eizojazycnikûv od fek a vyznaceni mezi
Ëimané vêudy zdëlàvali. V Uhfich mezi Dunajem a Tisou,
v Banâtë, ve Valachii atd., znamenité jejich zbytky az do
dneska stávaji. Siarciñsky ujiSfuje, ze vHalici okolo Magie
rova jsou ovsem ctverhranné náspy, ale ne îimské, nybrz
"») Möller's Reise nach Cherson S. 84.
12ï) Lelewel v Pamiçto. 1830. m. Luty.
,2e) Plaler Geogr. vschodn. ci. Evropy str. 232. Marczmski Opie Po
dóla I. p. 186.
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Bandtkie pfipominá jiny val rímsky,

od Bëlocerkve do Dnëpru protaáeny, tolikéz od lidu pry
Trajanskym zvany (?), a jiz na mnoze zruseny. V okoli torn
pry ëasto penize eis. Trajana nalezeny byvaji. "°) Podlé ji
nych vërnëjâich zpráv val tentó, vyblhající ode Dnëpru nedaleko Kyjeva vedlé vsi Motyzina, Chvastova, Bëlocerkve atd.
do stepl ukrainskych (gub. Kyjev.), slove u národu tamëjâiho
nikoli Trajanskym, nybrz valem zmije, о nëmz povësf rozliënë zni, jindy, ze pochází od hrdiny zaporozskébo Zmije,
jindy, ie jej satán v podobë zmije (sanë, smoka, draka) nasypal atd. 131) Zdef jen to jestë pfipomeneme, ze podobné
náspy a hradby, jmenované tolikéá valy zmije, i jinde ve
Staroslovansku, kdez nikdy Ëimané nebyli, np. od Visly na
zapad píes Velkopolsko do Slezeka a Luzice se spatíují : 13a)
ohledem рак na v^raz val zmije odsiláme ctenáfe prozatím
к tomu, со jsme vys (§. 10, ё. 6.) nadbéíné podotkli.
Památnlky elovanské.
S oumyslnym vyloucením památek skandinavskych a nekterycb jinych, jmenovitë v^chodnich, 133) jakozto ku pfltomnému píedsevzetí naáemu nepfislouchajících, násieduje, aby-

"») Siarczyñski Czasopism Ossoliñskich 1828. II. p. 120
13°) Bandtkie Dzieje król. Polsk L p. 6. Mèlk£ a zmateön^ Siarczyñski
neznamenal, íe Bandtkie o jiném valu, o jinéra Marczyñski mluri.
,31) PowszechDy Pamietaik. Krak. 1835. III 417 sld.
ш) Ledebur Archiv. XL 347 sld. Lippoman Zastan. sie, nad mogilamî
atd. Wilno 1832.
ш) Na baltickém pïimofi a v okoli Ladozského jezera zhusta nalezeny
b^vajl penizo nëmeck^ch králüv a jinë nëmecké paraátnosti. Runské nápisy posavad jen v Litvé nalezeny; Koppen ujiáfuje, íe jlch 1. 1821 s této
strany Nevy, na Ladoze ai к Tichvinu hledal, ale nadarmo. Alt. n. Kunst
8. 7. 22. Tamtéï i tak nazvané knfické a byzantinské monety v hojném
poéta se vykopávajf. Fischer Gesch. des deutschen Handels 1785. Nedaleko staré Ladohy a Dorpatu vykopány 1. 1821 penfze knfické spolu s Edelredovymi a jinjTni severoevropejskymi i byzantinsk^mi. V okolnostech Novohradn neustále vydobyvaji se celé nádoby monet arabsk^ch Chalifüv a
bulharekych Samanldûv, t. celé kapitâly dfevnfch Novohradéanûv. Mnohé
z tëchto monet pHnaleïeji к 7mu a 8mu stol., a veliké jejich mnoïstvi
naevédéuje tomu, 2et ony sem pïineâeny byly v bèhn dotdenych stoletl.
Penèïny zajisté ráz u Mohamedancûv znameni jest vrehni vlády: proêei
nástnpci poka£dé zniéujf monety svych pfedchúdcúv, dosaznjice jich ev^mi.
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cbom jeâtë o staroíitnych pamatnostech cistë slovanského
pûvodu a rázu к zavirce zde nëkolika slovy zminili. Jiz nabofe od nás pripomenuto, ze mezi památkami tobo druhu,
podlé zdání Chodakovského, pfedni misto náleíi svatohradûm
ci Ii tak nazvanym hradistëm, jakoïto nejstaräim a nejpûvodnëjsim. Со o tomto jeôtë vzdy nevyvázeném a dokonále nevyjasnënéni pfedmëtu, z predneáení neunaveného poutnika
Chodakovského a z vedlejôiho pfipomenuti dümyslného zpytatele starozitnosti rnskych Köppena, nám ve známoet veàlo,
to vse jsme jii v §. 11. 6. 2. pozn. 1. obSirnëji vyloiili, aniz
tobo zde opëtovati potíebi. Jsouf ovsem i nëkteré jiné slcdy
starobylého zivota predkûv nasich, roztrousené po obéírnych
polech nëkdejsi jejich vlasti, a jeété porád, ackoli v nevelikém poëtu, zlûn.a zemë vydobyvané; ale o tëchto pïihodnëji
dole, ve zvlástním élánku o hmotnych památnostech a zbytcích zivota nëkdejslch Slovanûv, jednáno budiz. К cili nasemu zde pfedbëinë ten résultât postacuje, ze svëdectvi starych tëchto památek historickym zásadám o starobylosti SIovanû v krajinách zatatranskych, od nás jinou cestou vydobytym, nikteraki neodporuje, riybrz ku potvrzení a upevnéni
jich znamenitë slouzí.

CLÁNEK V.
OHLAVENÍ A ZÀVÈREÔNÉ ÚVÁHY.
§. 23. Ouhrnek zpráv a vseobecné úvahy.
1. Pïehled dëjûv zevnëjâich.
Na rozbraní okresu prvniho a druhého, po dokonéení
práce nad miru krusné a ducha nnavujici, budiá nám povoNejnovíji v mèsici srpnu 1. 1833 nalezeno v Novohradském nániéstnictvf
nékoliko arabskych monet 1. 711 a vètsi jich poéet 1. 790 a 792 bitych.
Bibliotb. dlja ctenija S Pet. 1834. с. I. str. 24. Následovné u Novohradcanuv byla jií v 7méra a 8mém stol. hojnost penèz, bylo bohatstvi i kupeetvi; a jií tehdáí mëli Normanciei z ceho je lonpili, proéez i tak usilnè
к nim se tfeli. Kde kapitály, tam i vzdélanost; divochúv a surovcûv podilem jest chndoba. Jiné kufické mince ukazujf na taïeni Normanûv do v^chodnlch krajin, na more ehvalinské atd., o kteryehz nám arabiSti gpisovatelé
mezi 1 9 1 3—945 za Ihora vypravuji. Viz M. C. d'Ohsson Des peuples du
Caucase Par. 1828. Geyer Gesch. Schwed. I. S. 40.
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leño, pozastaviti se malicko a poohlédnooti nazpët na zméïené od nás pole, abychom sobé summa vydobytych na této
cestë resultátüv tim lépe oevédomili а к budoucí potfebé hloubéji V pamèt vtiakli. Vykázavse ve proprayném pojednání
misto Slovanû v pofadí lidskych piemen a kmenûv (§. 5.),
pfesvëdéivie se, íe pocátkové historie národúv slovanskych
nikdez jinde, lee v Evropé, v sousedstvi a takoïka ve stfedu
nejpïibuznëjsich jim kmenûv, Thrakûv, Celtûv, Germanûv a
Litvanûv, hledáni byti nemohou (§. 6.), a nabyvse о torn
dokonalé jistoty, ze pfedkové potomnich Slovanûv ostatnim
kmenüm evropejskym od pradávné doby na dile pod cizoizemskym jménem Vindûv, na dile pod domácím Srbûv a j.
známi byli (§. 7.), pïistoupili jsme ku podrobnému rozbirání
starych svëdectvi o Venedech, Srbech a Slovanech, hledice
tim zpûsobem vydobyti jist^ch a pravdivjfoh resultátüv
к urceni starobylych sidel Slovanû v Evropë, а к vysvëtleni
jejich prvotnicb dëjin. Hlavni vyeledky vykonaného v té pficiné badání naäeho jsou asi tyto. Dfevni Kekové dostali obcbodni cestou, budto od Phoeuicanûv a Karthagenùv, aaebo
od sv^ch osadnikûv na Poníu a v Massilii , temné jakési
zprávy o fece Eridanu [750 — 520 pi. Kr.], do severozápadního mofe tekoucí, o príleíící jantaroplodné krajinë a Vene
dech v ni bydlicich. Známost tato, sama v sobé matná a
nedostateéná, zmënënim okolností a pïetrzenim star^ch ná«
rodnieh svazkûv [494 — 360] docela se zatemuila: jméno
Vendûv obráceno mylnë na Venety adriatické, jméno рак
feky Eridanu na Padus a Ehodanus (§. 8. è. 1.). Zvidavy
«estovatel Herodot objevil ÎÎekûm krajiny od Pontu na západ
i sever lezici; meskaje v Olbii u osadnikûv feckych sebral
dûleiité zprávy o Budinecb, Neurech a Borystheneitech cili
nevlastnë tak nazvanych Skythech rolnicich a oràëich, vlastnim Skythûm poddanych, kteftëto tïi jmenovani národové,
podlé polozeni, mravû a pozdéjsiho trváni jejich v tëch stranáeh, od nás za vëtve Vindûv cili Slovanûv uznáni jsou.
Z vypravováni Herodotova patrno, ze Neurové a Budini jiz
550 — 513 tatáá sídla zaujímali, v nichz i pozdëji, v cas podruhování dëjepisce na Ponto, se nalezali. U Ëekûv ponti
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ckych nejisté a snad i docela nepravdivé trvaly povëeti, zeby регвку král Darius ve svém tazení proti Skytbnm [513}
ai do zemë Nearov a Budinûv byl proniknul (§. 10. ë. 3—6.
§. 13. ë. 2—4.). Vnitfni krajiny pïedtatranské, cili potomni
panonské, Podnnaji a Potisi, zûstaly jak Herodotovi, tak i
ostatnim Ëekûm témëï naprosto neznámé: z pozdëjàich teprva svëdectvi a mnohych vyraznych náznakuv dovidáme se
s jistotou, ie mohntni Celtové, poëavse se iiïiti od západn па
vyehod, а jií па konci 4ho stol. potomni Bohemii oeadivse,
mezi 350—336 také do Illyrikum a Pannonie vâleënë vtrhli,
a vedáe zde s pûvodnimi obyvately kmene vendiekého mnoholeté krvavé boje, tyto na dile vyplenili, na dile za Tatry
к jednoplemencûm jejich ucouvnouti domitili. Zûstali nicménë
vídy nëkteïl ostatkové Slovanstva vjiznich ouboéinách Tater.
RozSifeni se Celtûv s jedné strany &í za Odru a západni
Tatry, sjiné рак strany píes celé Uhry az do Dnëstru [216]
sevïelo na západ i jih hranice Slovanstva neprobitnou hradbou (§. 11. ë. 7—10. §. 17. с. 4—11.). Témëf tymí ëasem
dobrodrníní Gothové a jiní Nëmci, vystoupiváe ze Skandinavie, Danska a severnl Germanie, odnali Venedûm bfehy jantaroplodné, vypudili Slovany z baltického Ротой a Nadvisli
hlonbëji do vnitfni krajiny, a podmanili sobé blizky, slaby
kmen Litvanûv (§. 18. ë. 3. 7 §. 19. c. 3 — 4. srov. §. 8.
ë; 1.). Slované, s této strany od mohutnych kmenûv ouzce
sevfini, tim volnëji se rozsifovali na pûlnoc i vyehod, slabé,
rozdrobené vëtve Cudû vídy dál pïed sebou do neznámycb
severnich konëin posouvajice. A viak jméno jejich i na Viele
a baltickém pomofí docela nevyhaelo: podlé Timaea sloula
tato strana Bannoma, t. Vendûv zemë, a slovanské jmén»
nadvislanské krajiny Luhy pofád ai do 2ho stol. po Kr. se
udrzelo (§. 8. ë. 2. §. 18. ë. 4.). Potom o krajinách tëch
dlouho dëjepis mléí: teprvé okolo 1. 58 pf. Kr. ëteme, ie
vindiëti kupei, plaviväe se mofem a vyvrzeni jsouce na bïeh
Germanie, zde zajati a рак od batavského krále ïimskému
prokonsulovi Gallie, Metellovi Celerovi, v dar posláni byli
(§. 8. ë. 3.). Po rozpadnuti se mobntné físe Skythûv na
Donu bojovni Sarmati, kmen medoperskému pïibuzny, poSi
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nuváe se na západ, sousedili na Dnëpra se Slovany a na hoíéjsi Volze s Öudy ; s jiné strany skandinavSti dobrodruzi jiz
to dobu zajiidëli aá к Sarmatûm, michajice se s nimi a
ranohé nábozné obfady od nieh pfijimajice f 100—1]. Jednotlivi národové sarmatáti i bloubëji do pravlasti Slovanû vnikli, tak ze nerozsudni zemëpisci následovniho vëku po nich
cely zatatransky Bever Sarmatii pojmenovali (§. 8. ë. 11. §. 16.
c. 10. § 18. è. 9.). Téhoá ëasu mocnáíi fimäti Julius Caesar
a nástnpce jeho Augustas, o zdokonalení zemëpisu peëlivi,
skrze muíe uëené a zkusené í zatatranskych zemi pilnéji
vyáetfovati pocali [50 pf. Kr. — 2 po Kr.]. Památka toho
zaebovala se v pozdéjáim zatraëlém podáni, v nëmz i jméno
Venedov vyslovnë se pfipominá (§. 8. é. 12.). £e Ëimané
a vedlé nich Ëekové té doby jistëjsich a zevrubnich zpráv о
národech v té tak nazvané Sarmatii nabyli, dftkazem nám
jsou spisové Plinia a Ptolomaea, v nichz vedlé jména Venedûv ponejprvé i domácí jména Srbové, Slované, Polaué, Veleti, Pénané, Chorvati, Kreviëi, Sjeverané atd., nám se vyskytajf. Známost tato potomnë skrze kupce, vyslance [za Nerona 1. 54 an. 55] a zvëdaëe, zvlàstë po opanováni Daeie
[106], naëitë rozhojnëna byla. Starozitnost jmenovala pfedky
potomnioh Slovanûv a Antûv Srby (Spory), pravi Prokopius.
Bylif tedy Ëekûm i Ëimanûm dobfe známi (§. 7. с. 15—18.
§. 9. б. 3.). Plinius [79] mezi národy od baltického mofe
к Visle sidlicimi pfipomíná Venedy v sousedetvi Sarmatüv,
Scirûv aHirrûv, a mezi obyvately nadmaeotské krajiny, blíz
vycbodni okliky Volhy, osazuje Serby, nevëdomo, omylem-li
ëi po pravdé (§. 8. c. 4. §. 9. c. 2.). Vyborny Tacitus [100]povabu a mravy Venedûv, podlé vyznaéeni jeho u prostred
mezi Germany, Peuciny, Sarmaty a Finny bytujícich, krátkymi sice, ale ráznymi slovy Jicí, ackoli sám z ohledu píibuznosti jejich s Germany a Sarmaty v nejistotë vëzel (§. 8.
с. 5.). Opanováni Dacie za Trajana [106] otevfelo Ëimanûm
brána do zemë Vindûv, a neni pocbyby, ' ze plukové jejich
tytyí i do krajiny mezi hofejäim Dnëstrem a Dnëprem lezici
zabihali (§. 22. c. 7.). Mezi tim krvavi, dlouhotrvanlivi bojové podmanivych Ëimanûv s mohutnymi Nëmci hodili po
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chodni vàenârodnlho zboufeni do vnitfni Germanie , jejizto
plamen v krátkém casu od bfehu Labe a Odry az к borejsimu Donu a Velze ее rozmohl. Markomanská válka [166]
vyvábila Nëmce a ostatky Celtûv z nadodranskych jejich stanovisf. К vire podobné jest, ze tymz casem cudèti kmenové
vPourali a na Volze i Donu, pïedkové Spalûv, Hunûv, Sebrûv, Avarûv, Bulharûv. Kozarûv a j., blize к západu pohybovati se pocali- Sevfeni odsud i odonud Slované, od Rimanûv
- domácim zvykem nazyvaní jen severnirui cizojàzycniky (su
periores Barbari u Julia Capitoliua, viz §. 18.- с. 4 ) obrátili
se na západ, kdez jim pomalu ucházejíci к vyboji proti Éímanüm Nèmci volnë i bezdéky pouprostrañovati zacali. Gothové od bïebûv jantarovych hloubëji к V isle se poèinuli: je
jich mista zaujali Venedové a Veleti (Viltové) jizl. 175—182.
Prevaha Nëmcûv mezi Odrou a Vislou rusiti se a padati pocala
(§. 8. c. 6. §. 18. C.4— 8. 9. erov. §. 25. c. 2.). V pocâteôné dobë
toboto velikého tribeni a tlaceni zatatranskycb nàrodûv spofádal Ptolemaeus svûj povëstny zemëpis, tuto podivnou obilnici
starych i novych, dobrycb i lichych zpráv a zâpiskûv. Vykazujef on ve své libovolnë vykreslené a nepHslusnë tak pojmenované Sarmatii a Skythii, ovàem nad mira matnë, sidla
jak Venedûv, Slovanûv a Srbûv, tak téz i mnobych jinych meusich nàrodkûv slovanskych (§.8. c. 6.§. 9. c.2.§. 10. c. 7—12.).
Jií na konci 2ho stol. zapocalo se klepotné, náramné a valné
stëhovani nëmeckych národüv, Gothûv, Vandalûv, Burûv, Burgundûv, Gepidûv, Scirûv, Herulûv, Turcilingûv a j., z podkrají Odry a baltického pomuri do Dacie, na Cernomori, do
Uber, к Rémi, к hofejsímu Dunaji atd., trvajíc aá do konce
4ho století. Stejnoôasnë nastoupilo tiehé, poznenáhlé zosazováni se Slovanü v uprázdnenych a zpustlych po onéchuo
sidlech (§. 18. c. 4 — 8. 9. srov. §. 25. 6. 2.). Oddíl Slo
vanûv, pod jménem Karpûv (Carpicolae, Chrvati) ve vycbodních Tatrách sídlivsí, michaje se s Nëmci a celtickymi Bastarny, nëkolikero bojûv s Rimany vedi [192—306J (§. 10.
é. 10 ). I jini Slované, do vira litycb vojen Nëmcûv proti
Éimanûm zachváceni jsouce, vystupovali ve spolecenstvi s Pruthiogy (Phraguudiony, t. Prusy), Galindy (Goljady), Finny
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{Cudy) a j., ac velmi po íidku, oa vseobecném bojiéti Cae
sar Volusianus, GaMv gyn, chlub.ië па pamétnich penízech
0 sobé hlásal [253], ie jest vitézitelem Vandalûv, Finnûv,
Galindûv a Venedûv (§. 8. c. 9 ). Vybujnëli stëstim a dychtíci po válkách národové germansti nové uvalilí pohromy na
pokojné. 8 rolnictvim, hospodáfstvim, íemesly a obchodem se
obírajíci Slovany. Ermanarik, bojovny panovnik Gothûv бегnomoískych, dlouhé a krvavé války tocil s Venedy ve krajinách zatatranskych [332-—350]. Jomandes, oulisny pocblebnik Gothûv, die svého obyèeje prevysenë mluvë, hlásá о пёш,
ze vàickni Slované tebdáz bezdéky poddaly se panstvi jeho;
coi s pravdou neoetojí, ackoli, te drahná jicli cástka jema
ее pokorila, píipustiti se mûze (§. 8. è. 13. §. 15. 6. 5.).
Pycha Gothûv brzo па to skrotili Hunové. Tito vyrojenci
Cudûv uralskych, pfeiedáe píes Volhu a Don [375], a porazivse AlanyiGothy, osvobodili, jak se zdá, Slovany od tëchto
1 onëcb, vstoupice s nimi v mirné svazky, drzice nad nimi
ruku со vrchní pánové a ochrancové vëtsiho dila jejich zemi.
Na vzdor tëmto svazkûm opovázil se zpronevëfily král
Gothûv Winithar vpadnouti do zemè slovanskych Antûv, kdez
po tnhém boji krále jejich Boze (Booz) i se syny a sedmdesáti velmuzi jeho zjlmav, povelel je vsecky, к ostrachu prjjiuym, zvëàeti [384]; pro kterouíto vytrznost a éelmovskou
«krntnost od panovnika Hunûv pfisnë strestán byl (§. 8. c. 13.
§. 15. ë. 5.). Po skroceni a zteuëeni v té stranë nàrodûv
germansk^ch, pfi mirnych svazcich pokojnych a pracovitych
Slovanûr s Hnny, sidla jejich, s jedné strany obraniëenà Tatrami, ejiné jiz blize ku Pontn a Dunaj i dosahovala. Âspon
na deekách Pentingerovych, podlé starych pramenûv s novymi opravami apfidavky za Theodosia Mladàlho [423] zhotovenych, sidla Slovanûv oznaëena jsou poprvé za Tatrami
(alpes Bastamicae) slovy Venadi Sarmatae, a podruhé na
Cemomofi, mezi rekami Dunajem a Agalingus, slovem Venedi (§. 8. c. 8.). A vsak v dobë Attilova panovnictvi, ac
nebojovali-li Slované v poîadi plukûv jeho, jistë rodiny je
jich jiz v Uhfich (Satagové a j.) sa nalezaly, moâné, ze nedávno pfed tim od polnoci pfibylé, moiné vsak, anobrz po
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dobné, ie od praetaré doby tam zachovalé, vydobyvajice
V timé té vlaeti z lûna zemë neunavenymi rnkami svyrni
sobé i jinym národnm zivnosti. Surovi, pfi tom váak opatrnl a lidsti Huaové pfijimali od vzdèlanëjiich Slovanûv jemnëjsi mravy a mnohé obrady i vyrazy ; Slované od cizincftv
pro své spolky s Hnny dlouho potom jménem téchto podélováni byly (§. 11. 6. 10. §. 15. c. 5 ). Do neznámé, snad jií
pfredhunské, ale podobnèji pozdéjët doby padá tazenl Langobardûv z Germanie píes zemé Antftv a Venedûv (Antbaib a
Barithaib) к Donu, do krajiny Bulharûv, jehoí památka z národnich povësti u Pavía Diakona se zachovala (§ 8, c. 10.
§. 18. é. 6.)- Vyvrácenim rise Hunftv a Ëimanûv, nedlouho
po sobé zbéhlym [469; 476], dokonává se prvni zatmélá a
nejistá doba historie staroslovanské. Slované, majice cesta
na jih i západ uvolnénou, pfi zrostlé lidnatoeti doma a nepíestálém nátiskn kmenâv cudsko-tureckych, od velikého pohoíí Uralského éas po case se vyrojujícich, valné vystapují
ze starobylych sídel svych, a na jih i západ, к Dunaji i Labi,
se §iíi. Svétlo historie jasnèji a hojnéji papreky svymi déjiny jejich ozafovati poéiná.
2. Pïehled sousedüv a sidel slovanskych.
Tentot jest kraticky obsah a jako summa hlavnich svëdectvi starobylosti, bezprostfedné o pfedcich Slovanüv jednajicich. Svëdectvi tato со do poétu ovsem nehojná json, a
vsak pfesnosti a vydatnosti svou vzdy к tomu postacuji,
abychom, pficinice к nim vysledky z pfehledu historie jinych
starobylych kmenû vydobyté, a majíce zíeni na píirozeny
bëh vécí lidskych, na základu jejich vérny a dosti ouplny
obraz starozitností slovanskych ponavrbnouti sobé mohli. Podlé
toho hodnymi pfiéinami a dûvody donuceni jsme pfijimati
za pravé, ze kmen slovansky v Evropô rovnë tak stary jeet,
jako pííbnzní jemu kmenové litevsky, nëmecky, celticky. latinsky a thracky, ze sidla jeho v nejstarái dobé rozprostirala
se od mofe adriatického az к baltickémn, od nábfezi Odry
az ku pramenûm Dnëpru a Donu, a ze lidnatostí svou jií
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tebdáz nejlidnatèjâim kmenûm evropejskym se vyrovbal anebo
je i pïevysoval. Domnënka nékter^ch, zeby Slované teprva
V ëas velikého stëhovânl nàrodûv uralskych anebo nëco dfive
do Evropy byli vtrhli, íed' jií v pravém svëtle, t. v celé své
niëemnosti a nesmyslnosti, nám se pied oci stavi. Так velici kmenové, jakyz slovansky na konci tohoto okresn a na
poéátku sledujiciho byti vidime, nikdy pojedaon odjinud nepíicházeji, nybrznamistë vzrostaji. Tisicileti pokojného pfebyvání ve stálych sidlech potrebi к tomu, aby nèktery národ
takové rozáirenosti a lidnatosti dosáhnnl, v jakéz kmen slo
vansky na náklonku tohoto vëku pfed námi se pojevuje.
Velici a lidnati kmenové vysílaji svou celádku, nadbytek lid
natosti své, со nëjaké roje do cizich vlasti : samo vsak otcovské
plémë ze zdëdëné, potem svym oplodistvené zemë ani dobrovolnë ani bezdëky jinam se nestëhuje, v ni vzrostá, v ni dozrává,
v ni téz i umírá, Jednotlivé vëtve bucüto samy se odâtëpuji,
bucFto nàsilnë odryvány a jinam posouvány byvají; hlavní kmen
zustává nepohnuty tam, kdez v bëhu tisicileti hluboko do
zemë se vkoíenil, ulébaje zde osudu svémn. Celtové, Germanové a pctomné i Slované vysilali mnohocetné pluky, národy, rodiny, budto ku podmanëni, budto к zalidnëni cizich
vlasti: sám kmen celticky, nëmecky a slovansky z puvodní
své vlasti, v níá byl vzrostnul, ve známé historické dobé
nikdy docela a takofka s koreny svymi jinam se nevystéhoval. I jsouf tedy Slované rovnouz mérou s pfibuznymi
sobé kmeny, s Litvany, JSfëmci, Celty, Latiny a Éeky, prabydlitelé Evropy, od nepamëtnych casûv majetnici tëch vlasti,
ve kterychz je v pozdëjâi historické dobë sidliti spatïajeme.
Nalezení toto Slovanstva ve Slovanstvë, ëilî vySetfeni pravého pûvodu kmene naseho, spojené s bedlivym skoumánim
pûvodu a pradëjin ostatnioh, s timto naâim sousediváích
kmenûv, zamezíf napotom, jakè pevnë doufáme, cesta vëelikému slepému a vêeteënémn plichtëni Staroslovanûv seSkythy,
Sarmaty, Hnny, Avary a jinyrai cizoplemenniky, jimz posavadní déjepis nás ode domácich i cizincûv tak ohavnë nakvaëen avesmrduté kaliâtë nerûdn^ch ávatlanin obrácen byl.
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Svëtlo, jehoí historie staroslovanská z pfehledu pradëjin a
pñvodnich sidel cizich kmenûv nabyvá> v nejednom ohledu
stejné jest ceoy a vynosnosti s tim, jeí bezprostfedná svëdectvi starych o pfedcích nailch na ni vylévají. Ze pfe
hledu cizich kmenûv (§. 12 — 21.) dosáhli jsme jistého a
onplného pïesvëdôeni, ieaëkoli národové rozmanitych piemen
a kmenûv, od západu Celtové a Nëmci, od vychodu Skythové a Sarmati v rozliënych éasfch do vlasti Slovanûv nepfátelské vpády ëinili, anobrá v konéinách jejich onde i onde
se zosazovali a po mnohá stoleti v nich podruhnjíce Slovany
utiskovali, vsak nicménë pFedce, vymíníc ztenéeni Staroslovanû v Podunají od Celtûv a mezi Odrou i Vislou od Nëmcûv,
ostatní vlast staroslovanská, od Odry ai za Dnëpr, od Tater
ai к jezeru Ilmenskému, nikdy cele a stale od jiného nezli
slovanského kmene zaiijata nebyla. Dïevni památky Ëekûv
a Ëimanûv pfipominajl v tëch stranách pofád veliky kmen
Venedûv 6ili Srbûv, tfebas o vnitfním jeho stavu a poloienf
za pfirozenymi pfícinami, málo со vypravovati umëji. I kte. rakby medie bylo mozné, aby Slované na konci tohoto okresu
v tak náramném poôtu a sile v dotéenych zemich byli po
jednou vystoupli, kdyby je v nich drive jini kmenové docela
byli potlacili a vyhubili ? Drancové jejich, pficházejici s hlukem
odsud i odonnd, pfehnali se pfes zemë jejich jako kobylky,
a zhasli po krátkém bytu svém jako mracénka, an zatim
Slované v tichosti a ukryti svém, zdëlàvajice roll a pole svá,
zrostli v národy v poctu nesëislné a v sile nepïemoàené. Tim
zpûsobem uznavse podlé toho, со jsme napovëdëli, Slovany
za prvobydlitele svych evropejskych vlasti, t. za kmen v nich
rovnè tak stary, jakoá jsou Thrakové ve Thracii, Hellenové
v Èeckn, Latini v Italii, Celtové v Gallii a Nëmci v Germanii i Skandinavii, zoumyslnë nevcházime zde v ni2ádná
daléi rozjímání o odâtëpeni se jich od velikého plemene indoevropejského, o pfibytí jejich z Asie do Evropy, o rozhostëni
se ve krajinách pfed i za Tatrami atd., ponévadz to daleko
za mezemi pravdivé historie leái, a kaídé jakoli vtipné o tom
rozumováni neuchylnë bucTto ke bludûm a scestnostem, bnd'to
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ku pouhym neplodnym domyslñm vede. *) Na ûsvitë hi
storie severoevropejské, kdyí prvni bledého svëtla jejího praménky krajiny pfed- i zatatranské teranë ozafovati poëinaji,
nalezáme jiz vëtve Slovanûv* pod jménem Venedû v tëchto
krajinách od mofe adriatického aá к baltickémn, od Odry
ai za Dnëpr rozloíené. Návalem bojovnych Celtftv do Pannonie a Illyrikum a osazenim se jich v tëchto zemtch,
pfiSly polední vëtve, snad nehojné, snad jií i sestárlé a seslablé, ëasnë, t. jiá ve 4tém stol. pf. Kr., ke ztenceni a vyhlazeni (§. 11. è. 7 — 10. §. 17. 6. 11.). К vife podobné
jest, ze Venetové adriaticti byli téá jedno, v nevystihlé dobé
od kmene odtrzené a brzo docela odnàrodnëlé odvëtvi Slovanûv (§. 11. ë. 13). Vyhynutim Staroslovanû v Podunají
skonává se ni pûle temné, nejisté doby Staroslovanstva :
historie jejich odtud aá do 6ho stol. po Kr. na krajiny zata
transké obmezena jest. Zbytkové Slovanûv pfed Tatrami
trati se ve smësici jinych kmenûv a národüv, anií z jejich
daláiho slidëni jaky vëcnaty uzitek pro starozitnosti slovanské
vyplyvá. Nëco dfive, jakoí i pozdëji jeàtë, sevfeni Slované
od celtickych Bojû v Bojohému a nèmeckych Gothûv i Vandalûv na pomofi baltickém, ustupovali na vychod i sever,
kdeï jim ëudské národy slabèi prekáiky v cesta zavalovaly.
Západnich hranic Slovanstva v této dobë zevrub a na viae
nrëiti naekrze nelze; národové a celedi tfi rozdílnych kmenüv,
celtického, nëmeckého a slovanského, podëlovali se zemëmi
od Krkonosi az к Viele lezicími, aniz jest nepodobné, 4e jifc
v této prastaré dobë, a snad i pfed pfibytim Celtav, slovanátí
národové do nynëjSich Cech zasahovali. Na vychodu a se
vera hranice Slovanstva v dobé Herodotické tolikéz zevrub
urciti nemozné jest; mám vsak nicméné za to, ze ona jií
tehdáí az za Dnëpr vbihala, v následujicich рак stoletich
ai к jezeru Ilmenskémn, к hofejsí Volze a ka pramenúm

') Zvfdavy ctenáf nëkteré, dosti podobné domysly, aô vïdy jen domy
sly, o pHstébováni se indoevropejskych kmenüv do Evropy, dHve pry od
kmenûv plemene eeverskélio obydlené, éísti maze v Surowieckého Sled. pocz.
narod. stow, str. 177—195. Spis пай tèchto a tèm podobnych raoíností a
podobnos'í dotykati se nesmf.
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Dona porozäifena byla. Aspoií to za véc prüvodnou pokládám,
ze v 1 — 4tém atol, po Kr. meze Slovanstva néeo dále na
sever se vztahovaly, neili, podlé Nestora, v éas pfibytí Varjahûv do Slovan cili v polovici- 9no stol. ; nebof z téchto nejsevernëjiich krajin vystoupily neseétené pluky Slovanstva,
na konci 5ho a ve prûbëhu 6bo stol. ke hranicem rimského
císarstvi а к dolejsimu Dunaji se hrnoucí (srov. §. 25. §. 30. é. 7 .). Od jihu na sever Tatrami a moïem baltickym meze
Slovanstva urèitôji vytceny jsou, vyjma to neveliké prostrangtvl, jez pfibuzní Slovanûv, nehqjni Litvané spoleénë s nimi
a v sousedství jejich zanjimali. V tomto vyméfení hranic
Slovanstva slnéií nám i napotom hledati ouplnéjáíbo objasnéni
historie jejich, a nenif pochyby, ze ve prodleném éase, pfi
rozàiïenëjsi znáraosti zfidel, lepslm vykladu jednotn^ch svédectvl a dokonalejáím vyloáeni historie pobocnych kmenûv, i
nase starozitnoati ,v nejednora ohledu к vëtsimu stupni jiatoty
a plnosti pfivedeny budou, nezli to na ten cas v zapoëatém
od nás dile atáti se mobló. Zde jest nesmirnó to pole, jeáíé
z veliké ëastky ladem lezici, cekajici rukou pilného a cvicného opatrovatele. Vseliká nazpët celicí práce, vynalozená
na vyáetíováni Slovanstva v jinj^ch stranách a dávnejSicb
casich, u korábn Noelova, v Indii, Paphla^onii, Tbracii, Gallii,
ve Skythii pfed i za Imavem atd , zûstanef povëky marná
a bezplodná. Jest to sice povaha rozumu lidskému pfirozená,
ze, dobyv se na chlum zádostí svych, к jinym vysSím tuzbám
pospíchá; i jest se tedy ceho obávati, ze nejedni skonmatelé, nejsouce na dlouho spokojeni timto naáim Staroslovanstva
со do éasu i prosti-anstvi obmezením, neukojenou svon tuzbou
vzdy dál a dále nésti se a Slovanûv i tam, kde jicb nikdy
nebylo, vyhledávati budou. A vsak stïizlivému badaci, vázícimu bez zahorení slly i povinnoeti své, slusíf obraceti se
к naukám plodistvym, a neshánétí se po nemoznostech.
3. Pïiêiny chu do в ti zpráv o Staroslovanech
Povrchní a zbézny píehled zpráv o Staroslovanech, od
nás v hofejöich íláncicb, zvlááté рак ve 2hém, vylozenych,
kaádého i ménë píisného a pfebiravého vazitele o tom píe
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svëdciti musi, ze historie a starozitnosti na§e • od historie a
starozitnosti jin^ch evropejskych kmenuv, jmenovitë Thrakûv,
Ëekûv, Lattnûv, Celtùv a Germanûy, naëitë se dëli, ze jest
mnohem, nezli tyto, chudäi, ze v ni mnohem ménë, nezli
V tëchto, о slavnych cinech pïedkûv nasich, o jejich bojech
s cizimi kmeny, vpádech do blízkych i dalekych zemf, o loupeni, vybíjení a drancováni mëst a nàrodûv atd., vypravuje
se a hlásá. Jest to sice pravda, kteréz zapirati nemüzeme,
a vsak ji со zàstëry a dûvodu к malovánl povahy naéich
pïedkûv na cerno, jakz mnozí, zvlásté zahranicní spisovatelé
cini, uzívati za nesluëné a nespravedlivé soudime. Skoupost
práv o dëjech starych Slovanûv má své pïiciny jednak ve
mravní povaze, jednak v zçmëpisném polozeni národüv kmene
slovanskèho, a obojim tim dostatecnë, bez ujmy cti a slávy
pfedküv nasich, vysvëtliti se dá. Dïevni Slované, ac rozumime-li dobíe jejich déjinám, со lidé krotci, pokoje, orby, femesel a kupeckého obchodu milovni, provodivsí vzdy radëji
zivot obhájny, nezli podmanivy, u cizozemskych historikûv,
jmenovitë reekych a fímskych, táhnoucích se obvykle jen po
hluku válek, atiché velikosti národüv malo viimav^ch, ovsem
mnohem ménë proslali, nezli jiné loupeznické, svëtoborné národy, nezli sousedé a drancové jejich Skythové, Sarmati a j.
Jest to odvëënà vada historie, ze obycejem obecné chatry vzdy
radëji obracuje zfetel svûj ke zevnitïnim, hlucnym, krvavym,
na smysly tuze dorázejicim dinûm, nezli к bohumilym úkazúm
vnitfniho zivota národüv, ze vzdy hojnëji vypravuje o krut^ch
bojech, násilnych podmanitelích a potlaëitelich, plenitelich a
zhoubcích, neili o mirnych zaméstknánich, domácich etnostech,
vzdëlavatellch rolnic a poli, milovnlcich tich^ch umení a femesel, obchódu a kupectvi, uéitellch lidu, rozsiíovatelich nauk,
ie nám vzdy ochotnëji maluje cernou, lidskou krvlhojnë vypestrenou, a protoz dürazuéjéi, nezli bilou, pfi tom vsak jednotvárnéjsi národniho zivota stranu. Dïevni Slované, nebyvse národem v^bojn^m a podmanivym, a s okolnimi, zvlááté
jiznimi národy mnohem ménë váléivée, nezli sousedé jejich
Geltové, Germani a Sarmati, nemohli ovsem v téz mire, jako
tito, státi se pïedmëtem pozornosti a pilnosti ïeck^ch a ïiméatoífc, 8)ov. StafOittaoiUk-b37
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skych historikûv, tiebat i obojím nejen podlé jména, n^brz i
podlé sidel a povah svjfch dobfe známi byli. V pozdejä
dobë, kdyí Slované ëas po case, na dile pfikladem Hanñv,
Avarûv a Bulharûv pobídnuti, na dile kftvdanú jim od nesnááelivycb sousedûv ëinënymi donuceni jsouce, krvavé boje
s byzantickymi Ёеку na Dunaji a s Nëmci na Labi vésti poöali, i déjepisci cizozemátí mnohem vice o nich vypravovati
umëjL A váak pïi vil své náklonnosti ku pokojnému zivotu
a mirn^m zamëstknànim nebyli dfevni Slované к umënl váleënému naprosto nezpûsobni, aniz se dotnnivati slnèi, ze ve
vlasti jejich popofád b^valo bez bojûv, a zef oni kazdému
dranei krkûv svych bez odporu ku porobë a jaímu nastavovali. Umëlif Slované, kde toho potíeba vymáhala, tak dobre
a udatnë potykati se zbraní, jako ledaktefi nejcviënëjsi nepíátelé jejich: rozdil mezi nimi a nepïâtely jejich byl jediné
ten, íe u nich vojna nebyla remeslem ke váednf zivnosti, jako
u Sarmatûv, Gothûv, Vandalûv a j., let oni zbrañ nosili
к obranë, nikoli к vyboji. Jestlize lonpezivi plukové Skythûv, Sarmatûv, Grermanûv, Hunûv, Avarûv a j., ac poctem
nehojni, váak ve zbrani ovicoi a po nicera jiném, lec boji a
lupu, nebazici, nalezli prostfedky podmaniti sobë tytyz jedny
nebo druhé národy slovanské, mirnymi likoly, orbon, femesly, obchodem zamëstknané, na nesâislné drobné oboe rozkoaskované, bez trvalych svazkûv a jedinovlády, o hájeni hranic
nedosti peëlivé, к cizincûm prlhá lehkovërné a nepodhlfdavé :
nemeékalif zajisté i tito, spamatovavse se v nehodë své, sebrati ostatni své sily do hromady, uiiti prvni pfilezitosti a
vyhnati nezvané hosti, násilujfcí lupice své, со darmozerné
troubce, ven píes hranice plodonosné své vlasti. Jisto jest,
ze nëkterà pokoleni Sarmatûv, Celtûv, Germanûv a pozdëji
uralskych Cudûv (Huni, Avari, Kozafi) do praviasti Slovanûv
se vedrali a jeduotlivé národy slovanské sobë v poddanost nebo-li
poplatnost uvedli; a váak nicménë i to zjevné jest, ze tarn
panování jejich na dlouze nebylo, ze jeden po druhém zmizeli jako kobylky, az na ty posledni sledy jména jejich. . A
jestlize kde nëkde hrstka cizincûv i песо déle v neodvislosti
od Slovanûv mezi nimi podruhovati zûstala, jako np. Jatvëzi
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V Podlesi, nie to neni divného; vlast byla prostranná, a Slované snááeUví, pokud se cizinci dobïe a v miru к nim chovali. Kdoby, medie, povëdom jsa bëha vëei lidskych, tomu
snadno uvëïiti mohl, ze onino podmanitelé jednotlivych, pomeznich ëeledi slovanskych, Sarmati, Celtové, Gothové, Vandalové, Avarové a j., dobrovolnë krásné ty roviny Vislanské a
Dnëprovské, zirnou zemi a vynosné panstvi, byli opustili, kdei
bez potu svého z cizich mozolûv pohodlnë im byti mohli?
Jiê Tacitus cosí o Veaedech namitá, z cehoz na tehdejsí
udatnost a bojovnost jejich zavirati lze: pozdejsí hodnovërné
zprávy o povaze Luticüv ciü Vlkûv ,na pomoñ baltickém a
Antûv na Pontu, odpovëd vévody Lovrety avarskym poslüm
daná, vévodëni Slovanû v armadë byzantskych cisafûv, boje
Slovanû s Ëeky na Donaji, v Moesii, Thracii atd., dostateëuô
vysvëdëujl, йе takováto udatnost, evienost a vytrvalost те
zbrani nebyla oùëinkem pouhé náhody, dilem slepého, okamzitého zahoíeni к lupa a plenu, nybrz ïet ona byla stálou a
starobylou etnosti celého silného, neporuseného kmene, od praotcûv na syny zdëdënoa a ve dlouhé ëasu koleji, ve mnohonasobn^eh s cizojazycníky pütkách zkusenou a stvrzenou. Slynuli tedy i Slované slávou oruzí ve vlasti své ; nebylof jistë
jiz i v této dobë na Visle, Berezinë a Dnëpra bez litych, krvavyeh bojüv; a jestlize nám souvëky dëjepis о nich nevypravaje, toho pïiciny v nedostatku domáciho dëjepisectvi, va
zdáli severa od historické dilny Ëekûv a Ëimanûv, v nepïistnpnosti krajin zatatranskycb s této strany Evropy, zkrátka
v ukrytosti domácich dëjûv, jakkoli veljkych a slavnych, pied
ôcima jihoevropejcûv, hledati se musejí. Starobyli Slované,
aë majiee od starodávna své zvláátní písmo, uMvali ho, zároven Nëmcûm, velmi pofidku a nejvlce к naéertávání poevátnych tajemstvi a zákon&v na runskych deskáeh ; spisování
knih, jakéz u Ëekûv a Ëimanûv tu dobu jiz vysoce kvëtlo,
u nich naprosto nemëlo mista. Z národnlch рак zpëvûv a
povësti této doby, jimiz Slované jistotnë optyvali, a kteréz,
byt i v historickém ohledu к vystaveni vërného obrazu déjin
na§ich pïedkûv nepostaëovaly, vzdy pïedce aspoü vnitrni Шbeni zivota jejich v mythicko básnkké rouâce, jako skandi37*
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navské povësti Nëmcûv, pfed oëi by nám stavëly. nie nám
bohuíel se nezachovalo. Známost Ëekûv a Ëimanûv о ze
itlich zatatranskych, ackoli èas po case, zvlàstë v lnim a
2hém stol. po Kr., ouplnëjâi a dûkladnëjâi se stala, nikdy
predee nebyla tak siroká a dokonalá, aby od nich pofádné
vypsáni dëjin nàrodû v tëch krajinách sidlivàich oëekàvati se
mohlo. Svëtlo, kteréz s podniknutim Ëimanûv do Nëmecka
a Dacie poznenáhla i píes zatatranskou Sarmatii àifiti se poëalo, po vystonpenf Nëmcûv na dolejâim Dtmaji i Pontu a po zraseni pfevahy ïimské vyhaslo pojednou docela. Zádná strana
Evropy nebyla Ëekûm a Ëimanûm, со do pravé polohy krajin,
hor, fek, jezer, mëst a bytováni kmenû v ni, tak málo známá,
jako ta, jiz Ptolemaeovi evropejskou Sarmatii nazvati se libilo. 2)
Kdyby nám osudové aspon tëeh pûvodnich pramenûv byli
zachovali, z nichz pilni kompilatorové Plinius a Ptolemaeus
nerûdnou svou smës nàrodû v Sarmatii evropejské vyátárali
a splátali, prameny jistë hojnëjéi a vydatnëjsi, nezliby komu
pfi povrchném prehlédnuti jejich plátaniny se zdálo, snad by
i nám aspoü nëjaky stin toho, со Tacitus ve své Germanii o
Nëmcich tak umële dovedl, o pfedeich svych navrei se postëstilo: ale ani té potëchy nám není práno! Uvazujice
véecky tyto ted vylozené okolnoeti myslí bedlivou a bezpfedsudnou, nemûzeme 1еб kárati z hrubé nevëdomosti anebo
dokonce slepé strannosti a zarytosti vsecky cizozemské spisovatele, kteíí, predstirajíce mléení dfevniho dëjepisu o Staroslovanech, bytnosti a rozsiíenosti jejich ve staré Evropë
bezstoudnë zapiraji, evropejskou pravlast Slovanüv, jako néjakou pustou dëdinu sobé osobuji, a ji potvornymi vymyslky
své obraznosti, Celty, Skythy, Gothy atd., vyplnuji,- pfedky
рак naêe leda za pobudy v ni, za neokrocené divochy a nezvedené surovee, nevédomo kdy a odkud vypafilé, aniá ku
pûvodni rodinë evropejské pfinálezejici, váetecné vyhlaáují.
г) Bfdny stav zemépisné nauky u Éekñv a Rimanü v torn ohledu vysvitá z píehledu od nejlepäfch spiaovatelùv naseho vëku podaného. Viz
np. F. A. Ukert Ueber den Norden von Europa nach den Ansichten der
Alten v TA, Geogr. d. Griechen n. Körner. IV. 1 — 73. J. Lehwela Bad.
staroz. we wzglçdzie geografii W. 1818. 8o.
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My o pïedcich svych spravedlivëji souditi se uëme. Vysokost
a jasnost mista, kteréz tentó neb onen národ v historii clovëcenstva zaujimá, nezakládá se pouze na mnozstvi vítéznych
akrvavych bojûv; pied stolid vyéáího soudce, nezli jest klátivy rozum nás, i tiché domáci ctnosti majif svou cenu. Jestlize Slované, milujíce svou vlast, orba, hospodárstvi, ïemesla
a kupecky obchod, netékali s oruzlm a nesbíjeli po pülsvété.
snásejice radéji doma nejedny nátisky cizincüv, zachovalif
oni tlm jak sebe, tak i krásnou, rukama svyma ve plodonosnou zahradu obrácenou vlast svou nám, jejich potomküm
a ski-ze nás clovëcenstvu : sic jinak bez pochyby i po nich,
jako po Skythech, Sarmatech, Gothech, Vandalich, Hunecb,
Avarech a j., jiz by niceho vice, leé holé jméno a bohopusté
pustiny, nezbyvalo. A jestlize nám nepfíznivy losové i nezachovali takového mnozstvi vërnych a podrobnych zpráv
o vnitíním zivotë Staroslovanûv, o jejich vzdëlanosti, mravech, obycejích , nábozenství , fádu, íemeslech atd., jakézby
prirozené tazbé nasi po ouplnëjâim poznáni pfedküv sv^ch
dosti uëiniti mohlo: vzdyf pfedce z proudu casu vse pohlcujícího aspou tolik zlomkûv a rozbitin vytonulo, kolik
к nejnuznëjsi potfebë nasi, к vykázáni prvotnych sídel pradëdûv nasich v Evropë, doliceni jejich starobylosti , rozsirenosti a vztaküv к jinym kmenñm, к osvëdomëni si jejich
pfirozené povahy а к urceni stupnë jejich vzdëlanosti, neekoupé postaëuje. Vynos tentó mozolného rumování v obmesen^ch rozvalinách nejzazáí starozitnosti, cím skrovnëjâi na
pohledëni, tlm jest v sobë zrnatëjsi a závaznéjsl, aniz má
lehce cenën byti. Mnozi ûkazové v pozdëjsi dobë Slovanstva zûstaliby bez tohoto základu povëky temni a nepochopni.
4. Obraz vzdëlanosti etaroslov anské.
O tëlesné i mravni povaze Staroslovanûv, o jejich zpfisobích a obycejfch, o nábozenství i rádu, o správé domovnl i
obecni, o stupni vzdëlanosti a rozsahu umëni jejich atd., jakozto o vécech, kteréz zvlástním pïedmëtem skoumání naêeho ve druhém cili mravopisném oddile pïitomného spisu
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buiiou, na konci tohoto okresu zevrub jednati nemürieme.
Vypovëdi starych svëdkûv, podlé casu do mezí tohoto okresu
padajíci, ohledem na dotceny cil, jsou arci jak со do poctu
pflliö skrovné, tak со do slov a vëci pfiliS skoupé; spoji-li
se nicménë s tim, со nám fecti spisovatelé na samém zaéátku druhého okresu o mravich a zpûsobich Slovanûv, jistë
äe ze starsi doby pocházejicich, zapsali, poskytaji rpboraë
platnou látku к navrïeni povâechného obrazu mravniho zivota a к urcenl stupnë vzdëlanosti starobylého Slovanstva. Со
otee historictvi Herodot о zpûsobich tehdejsich Budinûv, Neurùv
a nevlastnë tak nazvanych Skythûv oràëûv ëili rolnikûv nastínil spise, neïli pofâdnë vypsal, со pozdëji dûmyslny Tacitus
krátkymi sice ale ráznymi slovy o povaze a mravich Venedüv, к rozeznáni jich od Sarmatûv, poznamenal: tof dokonále
souhlasi a ve shodny celek splyvá s tim, со nám spisovatelé
fecti, Prokopius a Mauricius, o blizSich a znâmëjsich sobé Slovanech svého vëku. t. asi v polovici 6hoístol., zapsali. К vfpovëdëm tëchto nejstaràich svëdkûv slusn^m právem pfi6initi
se mohou zprávy pozdëjâich spisovatelûv o mravich a zpûsobech pohanskych Slovanûv ; nebof soudë podlé ducha starych
nàrodû, vëim právem za jisté pokládati Ize, йе v oné dâvné
dobë zdëdëni od nepamëtnyeh casûv národni fádové a zvykové tak klopotnë a valnë, jako v dobë sificiho se kfesfanstva, ke zmënëni svému nepficházeli. Nade vsecko рак, naIezneme-li v pozdëjsi dobë u Slovanûv sidly svymi vzdálenych,
np. u Srbûv polabskych a zadanajskycb, u Polanûv dnëprovskych a Slovencûv chorutanskych atd , tytéi mravy, obfady
a zvyklosti; tot ji2 s dostateenym sebe pfesvëdëenim tvrditi
mûzeme, ze tato shoda ze starsich ëasûv, neïli jest veliké
stëhovâni nàrodûv slovanskych v 6tém stol., pochází, a ze
tedy z tëchto stejnych ukazû v rozptylenosíi na nëkdejâi stav
domácích vëci ve spojené vlasti bezpecnë zavirati mûzeme
Podlé tëchto základüv, chtëjice zde nëkolika málo slovy
aspon misto vyznaéiti, jez dïevni Slované ohledem na mravni
stav a vzdëlanost v pofadi jin^ch kmenûv zaujimaji, neváháme se s pfisluinym potupenim odmrâtiti lehkovàzny a liivyonen zpûsob, kterym posavad zvlàstë zahraniënym spisova
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telüm o mravich naSieh píedküv jednati se libilo. Podlé tqhoto panujiciho zpûsobu ëili radëji nezpûsobu, y nëmz nejvëtsiho mistrovstvi jizlivy Slovanûv nepfítel Gebhardi dosel,
a,jehoá ani nejzaslouzüejái spisovatelé mezi námi, np. Dobrovsky, Karamzin a j., jakoby nëjakym nakaílivym povëtrim zarazeni jsouce, docela se neuvarovali, Slované aá do
prijetl víry kfesfanské a nëmeckych mravû od amerikanskych
a afrikanskyeh divochûv, anebo dokonce od nerozumnycb hovad niëim, leda mluvoù, se neliáili: surovost, divokost, nkrutnost, podlost, nendatnost, chlipnost, hloupost, hnusná neëistota
a jiné tëm podobné nectnosti byly pry zdëdëné, vSem spoieëné,
vyrazné Staroslovanûv pïiznaky! Chlapstvo a rabstvo, sluzebnosta otroctvi byly pry odvëcnym jejich losem. 3) К velikému stësti a potëêeni nasemu prameny historie staroslovanské zrovná vèeho toho opak osvëdcuji; tak ze kdoby
urputnë bezstoudného tohoto lháfství a oáemetného rouhání se
národu velikému a v dëjinâcb clovëëenstva vznesené misto
zanjimajicimu zastávati chtël, tomuby dfíve, aby ve klamu a
a lzi stíhán byti nemohl, nálezelo zniciti vsecky ty dotëené
prameny, cehoz bohdá zádny nedovede. Pokud tëehto pramenûv stávati bude, potud, nadëjeme se pevnë, i muzí se
naleznou, kteïiz nepíedpojatou mysli cistou pravdu z nich
váziti a ji proti naprznëni strannych a zlomyslnych pisálkúv,
budtez oni kdokoli a kdekoli, smële hájiti umëti budou. ,
Slované, podlé svëdectvi nejstarsich pramenûv, ode dávna
nálezeli do íadu stále osedlych národúv, rozdilnycb. od kocovniküv cili pastyfskotoulavych lidi. Jakoz Tacitus pravil o
Venedech, ze, na rozdil od kocovnych Sarmatûv, domy stavëji a v nich pfebyvaji, tak pozdëjsi Prokopius, Jornandee a
jini totéz potvrdili. Stavëni domû vize lidi к urcitym mistûm,
obmezuje dëjnost jejich na tësny obvod prilezici dëdiny, kdez
oni jediné zdëlàvânim zemë mohou sobë opatïiti a pojistiti
3) Uceni toto stalo se heslem novëjsich spisovatelûv ruskych, sobë i
nám jim uíi otloukajícich. (Viz §. 27. с. 5. §. 28. í. 15. a j.). Na nëm,
со Da základe své viry, ohtèjifoni roznititi u národu svého lásku ke staroiitnosti, jazyku, literature slovanské, jira vnuknouti jemu ducha dovêry
к sobé a utuzit cit jeho samostatnosti, ua nëm — ponévadï v HSi nauk
väeeko spfizn^no a slouceuo — vystavéti nirodnl osvícenost a slávu!
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potíebné zivnosti Nepfemoiená Slovanüv náklonnost к rolnictvi jest dilo samé píírody, neuchylny následek dlouhého
jejich pfebyváni v nejpfihodnëjsich v Evropé krajinách к orbé,
V rovinách Vislanskych a Dnëprovskych. V této pravlasti
Vindûv jiz za casu Herodotova kvëtla orba a obchod s obilim:
ve krajinë Budinûv nalezalo se veliké dïevëné mësto, navstëvované a vëtsim dílem obydlené i od samych kupcûv ïeckych. S takovouto náklonnosti a zpûsobilosti к rolnictví
vystoupili na konci tohoto okresu nârodové slovanâtl z prvotnych svych sidel ; a jestlize nëktefi z nich po cas svého stëhováni zanáSeli se zbrojí, stalo se to jediné proto, aby opanovali polopustou zemi, a zaujavàe ji, obrátüi zarostlé nivy
jeji v ourodné pole- 4) Váecko u nich smërovalo к tomuto
zaneprâzdnënl, vsecko jemu bylo primëïené: pïirozenà lahodnost jejich povahy a mravû, náchylnost к zivotu svobodnému
jediné v samém povoláni rolnickém mohla najiti vyhovy a
ukojeni. Rozdrobeni jejich na malé i neodvislé obce a Iidovládná správa domáci zastavovaly vseliké odtrzeni se od rolnictvi. Sám napoeledy rolnictvi nad miru pïiznivy zpûsob
stavëni domû ve znamenitém od sebe vzdálí, tak ze kazdà
rodina ve stfedu sv^ch roli a statkûv obyvala, jeji podnes
jestë u polednich Srbûv a Chorvatûv, tolikéz u pfibuznych
Staroslovanûm Lotyáüv, nalezáme, a jenz podlé Prokopia nëkdy váem Slovanûm byl obecny, jasné о torn vydává svëdectvi, ze prvotny a hlavni Staroslovanûv zivel, z nëhoz teprvé
vsickni ostatni se vyvijeli, bylo rolnictvi a hospodáfství. Lid
4) VypovëcT Jornandova Goth. c. 5. „Hi (Sclavini) paludes silvasque
pro civitatibus habent," s ni2 i sám nàâ Dobrovsky proti Staroslovanûm
vyjizdël, nemá jinébo smyslu Iec ten: ze jim (Staroslovanûm) balmaaleey
misto hradùv slouïf, jakï i Caesar pravl o Britannech: Oppidum vocant,
quum silvas impeditas vallo atqae fossa muniverunt. B. G. 1 V Civitas a
oppidum je zde jakoz i u zemëpisce Bavorekého (viz pHL c. XIX.)=hrad,
hraiené mésto, nëm. Feste, stnëra. puruc, t. bürg, c. jak Strahlenberg pfipadné tlnmoci Burggarteu. Poloha zemè vykázala Slovanûm teuto zpûsob
obrany, zajisté na ty easy nejlepsí a nejbezpeënëjsï. Jeätö pozdëji stavèli
Slované svë hrady, ostrohy, tvrze v nepïistupnych lesich, mezi vodami: v otevïeném Sirëm poli naproti své domy avesnice (srov. np. Herherstein Comm.
rer. Moscov. v Auct. rer. Moscov. p. 49 o hradu Mcenaku). Stavëni hradùv
na ekalnatych vrsïch jest zpûsob nèmecky, teprvé v 12tém stoL od tëchto
ke Slovanûm pïeély.
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zajisté timto se obirajlci, skrotty, lahodny, vzdëlanëjsim cizincûm nehrozny, anobrá pfistupny a pohostinsky, dlouho bez
jin^ch pohodlí zivota, vynálezkúv, femesel, kupectví atd., zûstati nemobl. Jakoí v pravdé stopy neposlední spoleéenské
vzdëlanosti, promysla cili femesel a umëni, a mravní zvedenosti ji2 u nejstarsích Slovanûv spatîujeme. К vysvëtleni toho
dosti budiz zde na nëkteré hlavni a rázné taby jejich mravní
povahy a domácího iivota poupomenouti, s odkázaním podrobného о pïedmëtu tomto rozjimání к jinému mistu. Pïirozenou povahu jejich sami nepfátelé jejich schvaluji. Prökopius
0 nich pravi, ze zlobivi a Istivi nejsou, nybrz upfimni a prosti,
a Mauritius, le ku pïespolnym jsou dobrotivi, pilnou péëi о
jejich zachováni vedouce, a z mista na misto, kamz za svou
potfebou jdou, je sprovázejíce. Podlé toho prostota beze zloby
a lsti, upfímnost, lahodnost a lidskost byly panujici pïiznaky
ve mravni povaze nàrodùv slovanskych. Jejich nábozenstvi,
práva, obycejové i sám zpûsob zivobytí váudy takovymto duchem byly nadseny. Jsou dûkazové pied rukama. ze Slované ctili jednoho nejvyssiho boha, stvoïitele nebes i zemé,
vedlé nëhoz i jinym mensím bûzkûm, jako prostfedniküm
mezi nimi a onim nejvyssim, obëti prináseli, zálezejici z dobytka, ovéc a jinych zviïat i plodûv zemë. Zabijení Hdi
V obët bohûm u nich nemëlo mista, a tfebas pozdëji z ciziny
к nëkterym jejich odvëtvim na baltickém pomofí a v Eusích
1 tentó krvavy obfad uveden byl, vsak nicménë ani zde se
nikdy stale a obecnë neujal. Vëfilif oni v trvání duse po
smrti a nastávajicí odplatu za dobré i zlé éiny. Správa
obecnich vëci nalezala se v rukou národu samého : celedni
otcové vládli neobmezenë rodinami svymi, vybíraní a zfízeni
od nich na národnich snëmech cili sjezdech starsi, vévodové,
knëfci, pozdëji rozlicnymi jinymi jmény, jako lechûv, panûv,
vládyk, zupanûv, bojarûv, kniíat atd., vyznaceni, spravovali
vëci domácí i obecné, náboíenstvi, fád, pravo, soudy, kupe
ctvi a obchod, válení i miíení se s cizími. Neni pochyby, ze
Slované jiá ve prastaré dobë, dávno pïed vystoupenim jejich
z prvotnych sidel mëli své zvlástni zákony a práva, kteréá
na dile oustnë od pradédüv na syny precházely, na düe téá,
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aspoñ V jádrn svém, ode knëzi v pismë zbëhlych na deekácb
psány éili radëji na podobenství run naéertávány byly. Váickni Slované byli eice v prvotné dobë, oo do svobodstvi a
práv, jedni drubym tovdí; a vsak zdá se, ze rozdü stavu a
dëdiënost nejvyäsiho dftstojenstvl v zemi, bez njmy lidovlády,
n nëkterych, zvlásté s Nëmci sousedicich a s nimi se raichajfclch pokoleni jii velmi ëasnë se vkofenily. 2e v nejdavnëjif dobë, cili v tom ëasovém okresu, о nëmz zde jednáme, poroba a nevolnictvi, v tom smyslu, ve kterémz pozdëji slov tëchto uziváno, u Slovanûv, vûbec mlnvë, naskrze
mista nemëlo, vëc jistá jest. Vsickni Slované, od nejvyä
siho zemského dûstojnika az do nejprostëjëiho sedláka, rovného ve své vlasti poíívali svobodstvi. Ano i tehdáz, kdyz
u Slovanûv tfida slechty a pànûv povstala, lidé slovanáti, do
rádu slechty nenálezejicí, zûstali volnymi, ackoli los jejich a
vztaby к ostatnim bratïim skrze to naposledy к veliké promënë pïijiti musily. Poroba a nevolnictvi prislo к západním
Slovanûm teprvé pozdëji od Némcûv, ku polednim od Èekûv
i Vlachûv. К nejdàvnëjëim ustanovenim národüv slovanskjch
pfinálezelo následujícl dûlezité vymëïeni, ze Slovenin vëzeû
nebo zajaty, bud on v cikoli moci, jak mile dostoupil na
zemi slovanskou, tudiz pfestával byti nevolnikem, aniz kdo
vice mël pravo kjeho osobë. Ohledem cizozemskych nevolnikûv rovnë lidské právo pripomíná cisaï Mauricius. Zajatych pry a vëzfiûv nedrfci и vëëné porobë, jako jini náro
dové, nybrz jen do vymëïeného ëasu, zûstavujice jim potom
na vûli, aby, chtëji-li, bud vyplativSe sebe ke svym se navrátili, bud zûstali u nich jako svobodni a pfatelé. Takovéto
ustanoveni ohledem cizincùv, obmezujict cas jejich nevolnictvi
a usnadûojici jim navrácení se к utracenému svobodstvi,
byloby jistotnë ke cti slouzilo tehdejsim osvicen^m a pyànym
Èimanûm i Sekûm. Opatrováni starcûv, osob neduzivych a chudych bylo pfedni povinnosti a obecnou ctnosti Slovanûv : v zemi
jejich nevídáno ani zebrâkûv, ani tulakûv. Nadobyëejnou
pHvëtivost jejich ku pfichozim a hostûm, z pfirozené lidu
slovanského dobrotivosti a slechetnosti srdce vyplyvající, a
nadto jestë i zvláétnirai zákony za svatou povinnost ulozenou,
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sami nepïizni?ci jejieh, Mauricius, Helmold a j., na nejv^fi
zvelebují. Mnobozenstvi, pôvëecbnym obyëejem tehdejslho
vëku, nebylo sice u Slovanüv zabránéno; jest vsak vëc ne
jen pfirozená, nybrz i svëdectvim pozdëjèich spisovatelûv pojiêtënà, ze pospolitost lidu pfestávala na jediné zenë, a vëtài
jich poëet leda zámoznym vládcñm a pánúm se povoloval.
Zeny jejich nebyly ani stïeïeny, ani zamykány, jako u vychodcanûv; anobrz voltio jim bylo pfedstupovati die libosti
jak píed domácí tak téz pïed pïichozi a hosti. Toto áetfenl
pïirozeného práva slabsfho pohlavi jasné o mravní zvedenosti
jejich vydává svëdectvi; jakoz opak toho nejjistëjSi jest divokosti, surovosti a zkazenosti národu znameni. Kromë pokojného obíráni se s orbou, vcelaïstvim, pastyrstvím a lovectvím, Slované vsudy jevili náklonnost к obehodu a kupectví.
Soude podlé polozeni jejich zemí a jinych okolnosti, zdá se, ze jiz
vnevystihlém áeru dàvnovëkosti veliká cástka kupeckého obchodu mezi Asií a západni Evropon bucFto v rukou jejich se
nalezala, aneb aspoü prostredkem jejich zemí illa. Slova, jako
kniga— ein. king, selk — sericum, od jména Seres t. Cinané,
moudry, pol. m%dry — mandarin (onïednik nebo mudfec ëinsky), slon, velbloud, ráj a j., ukazuji na dobu kvëtouciho
nëkdy obehodu mezi v^chodem a Slovany. Obchod s jantarem tolikéz z poëatku v jejich byl rukou, pozdëji рак
aspon na dile skrze jejich zemë veden byl. Od nich
kozesmy, obili, med, vosk, vyrobky dïevëné atd. к jinym,
na Tzájem od jinych к nim plody pfirody i promyslu cizich vlasti, zlato a stfibro, hedváb, zbroj atd., vyvázely a
privázely se. Za casu Herodotova kvëtnul obchod na obydleném od Slovanüv Borystenu (Dnëpru i Berezinë). V lním
stol. pf. Kr. pripominaji se vindicti cili slovanStí kupci,
plaviväi se po mori baltickém pïiëinou obehodu do cizfch
zemi. Odtud povstala u nich v hojném poctu kupecká
mësta, jez od ëasûv nepamëtuych zrostla ve znamenitou lidnost, bohatstvi a promysl. Váecka celnéjáí mësta a mësteëka
na Rusi, v Polstë, v Pomofanech atd., kvëtla jiz dávno pfed
pïijetim viry kíesfanské, tak ze jejich poëâtek a zrûst nebezdûvodnë do nejstarâich ëasûv poloziti se mûze. Mësta tato
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byla, die povahy zemé rovinaté a lesnaté, dfevéuá. Ode 2ho
do 7ho stol. po Kr. nalezáme rozlicné sledy a slepéje, íe
Slované na severu i jihu, u Skandinavcûv i Éekuv, pokládáni za národ zvedeny, majici nauky i plsmo. 7л knëzi a
mudrcové jejich hlavni obsah národních práv na dfevënych
deskách zapisovali, ze pomocí zvláitniho, runského písma
vëSfby a hadactví konali, a snad i vyvolené z lidu jistym
naukám a známostem, jmenovité nábozenství, lékafstvi, básnictvi, ëaeopoétu atd., vyucovali, jiz nahore se podotklo. Ve
skandinavskych povëstech a podánich Vanové, t. Vindové, obyéejné vydávají se za lidi osvícené. Do Vanaheimu, t. do
zemë Vindûv, vysílali Normani, podlé pfedstav bajepiscuv,
své bohy i slavné muze pro nauky moudrosti ; od Vanûv pfijali nékterá ■ boístva obfady a jednotné vyrazy, vztahujicí se
ku pfedmëtûm vzdëlanosti, jako torg (trh), serkr (sraka —
indusium), pfluoc (pluh) , trumba (trouba) , croena , krusna
(krzno) a j. V národnim básnictvi a zpëvu v hudbé a plesu,
soudé podlé zprávy Theopbylaktovy о jejich poslech к Avarûm, tolikéz о zpëvlch slovansk^ch bojovnikûv, a podlé
piislovi latinskych spisovatelûv na pocátku stíedniho vèku
(Sclavus saltans) i mnohych jiny'ch okolností, pfedcili Staroslované nade vsecky jiné evropejské národy. Ze ve mnoh^ch
femeslech, jmenovité v tesaíství a kovafstvi, ve stavitelstvi a
lodnictvi, v jirchafstvi a v remenáfství, v hornictvi a íezbáfství
atd., nevsedni zbëhlosti dosli, vëc jistá jest. Jiz v polovici 6ho
stol nejen Avarové, n^brz i sami ííekové uzívali jich к déláni
a spravování korábüv. 2e pozdëji, t. v lOtém a lltém stol.,
и nëkter^ch Slovanûv obchod a promysl témëf docela vymizel, mésta klesla, surovost, lenivost a nedbalstvl vzhûru vzaly,
stalo se to vinou ukrutn^ch potlacitelûv a zhoubcûv jejich,
nikoli nedostatkem promyslového ducha u samého národu.
Národ, kter^z, oddav se rolnictvi a obchodu, neznaje neobmezené samovlády, sám uvazovati zvyknul skutky kazdého
pfedsevzetí, jakoz к vyboji nebyvá ochotnym a kvapa^m,
tak v obranë s?é vlasti, v hájení svych svobod, obycejnë
prevyáuje jiné. Tato pravda potvrzuje se déjinami Slovanstva.
Go Tacitus o válecném zpûsobu tehdejêich Venedûv, v éemz
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oni vice Nëmcûm, neíli Sarmatûm se podobali, zbëznë pfipomíná, vyvracuje lichou v^povëd1 stranného Jornandao neudatnosti a necvicnosti Slovan û ve zbrani, kteráz mimo to i
ráznymi a mnoholiënymi svëdectvimi jinych, souvëkych jemu
i pozdëjsich spisovatelûv o nepfemozené bojovnosti a sile
Slovanûv nepravdivou se byti vykazuje. Z vypsáni váiecného zpûsobu Slovanûv н Mauricia dosti patrno, zet oni ve
vojnách jasnëli nejen osobni udatností a silou, anobrz i zdravou
rozvahou, obratnou cvicnosti a vojenskymi obmysly. Jak
V náramném poctu zvykli vystupovati do boje, mûzeme souditi z toho, со nám Konstantin Porphyrogenneta o poctu bojovnikûv и polednich Chorvatûv poznamenal. Nëkteïi spisovatelé scitaji na Slovany nâklonnost к rozbrojûm a ukrutné
nakládáni s nepïâtely; ale námitky tyto jsou stranné. Kdokoli bez predsudkû v dëjinâch tehdejëich vëkûv nëco bedlivëji se poohlédne, snadnë se pfesvëdci, ze neprátelé jejich
erym pfikladem, nespravedlivosti a ukrutnosti, sami byli pfiëinou zlého. Slované, kromë samé zemë, nepodrobovali sobë
zádného ciziho národa; cizinci, podmanujice je sobë, skládajice
na né nasilnë tëzké jafmo poroby, podvracejlce nelitostivë je
jich domáci "ûstavy, obrady, zvyklosti, a vttrajice jim misto
nich své vlastni, podlé slnsnosti by nemëli viniti jich z neepokojenoeti a neposloänosti. Vojny Slovanûv se sousedy je
jich byly, die svëdectvi historie, nejvice vojny odporu cili
odplaty: v takovéto pïiëinë tëzko jest udríeti zápal pomsty
v mezech mirnoeti. Sluinëji by nepriznivci tito vytykati
mohli dvë hlavni vady ve mravni povaze Slovanûv, kteréá
çd prastarodávna hyzdily krásny vënec národnich jejich ctností
a na celá pokoleni tëzké bidy a pohromy, ai i neuchylnon
zkázu, uvalily. Z tëchto první, jií od clsaïe Mauricia na
konci 6ho etoL vytcená, 5) a z lehkomyslnosti jejich poslá,
jest, ze Slované, nenávidéjice sobe vespolek, v ustaviënych
s) I Prokopius vypravnje o svárech a domáoich bojech Slovaaúv a Antûv okolo 1. 534. Stritt. П. 26 Schlöz. N. G. 349. Podobnë íivotopisec
8v. Demetr. с. 185 — 193. (srov. §. 29. í. 8.) Téí Nestor 1. 862 vyd. Tlmkovsk. str. 12. (viz §. 27. с. 5.) Mlcíme o germanstych annalistech 10 —
llho (toi.
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mezi sebou zili rozmískách a roztrzitostech. Jsouce na nesëislnémalé obce rozdrobeni a rozkouskováni, iili bez péce a
starosti о pfitomnost i budoucnost, o svou slávu a potomkûv
svych étësti, a nikdy nemohli sebe povznésti kvysàimu politickému duchu, ke sjednoceni vseeh oumyslûv, s udusenim
OBobních vásní a náruzivosti, pro domáci blaho a proti cizi
premoci. °) Druhá, majícl své zrídlo v zivó jejich smyslnoeti
cili ve pfilisné vnímavosti vnëènich dûrazûv a jakési tëkavosti mysli po následovnictvi, bez ustaveni se na tom jediném, cehoz nejvlee potfebí, jest nezfizené milováni cizozemstiny, к niz od vëkûv Inula srdce slovanská, tak ze jim váe
pïespolni vzdy bylo ochotnëjsi nezli domáci, cizi jazyk a
zpûsob zivobytí vzdy píijemnéjái neíli vlastni a matersky.
Jiz Tacitus scítá na Venedy, ze mravy své sarmatskymi zpüsoby nakvasovali. Tim obojím to poslo, ze Slované, kmen tak
veliky, lidnaty a rozsííeny, jiz ve prastaré dobë tak snadné
ledakterému dobrodruznému, tíebas sebe mensímu národa, Celtûm, Skythûm, Sarmatûm, Gothûm, Hunûm, Avarûm, Kozarûm, Bulharûm aj. v poddanstvi a sluzebnost se dostávali, a
ie, povadivëe se mezi sebou, volili sobë panovniky a drance
pfivolavati z ciziny, z Varjah, Bulbar, Frankûv atd., nezli, pustivse mimo sebe hnëv, pokoriti se jeden drubému. Cas vyrovnal
vinu i trest : Slované vrchovafë zazili plodûv své nesnááelivosti.
Majice zde na oumyslu, oceniti jedinë stupen mravni povahy
a vzdëlanosti Staroslovanûv, nikoli рак podati ouplny obraz
domácího jejich stavu a ïadu, nevcházime v dalài rozvazování jinych к cili nasemu mène pfibodnych piedmëtùv, np.
jazyka, odëvu atd., к jinému to mistu a èasu odkládajíca. 7)
°) Suntque privatae familiarisque vitae justissima exempla Slavi, publioae contra tristissima: non enim satis est, te non faceré injnriam vieino,
sed et propulsare oportet illatam sicque deterrere inferendam. Slavi vero
rem rusticam et vel civilem satis quidem recte exereebant, at militarem
plane neglexerant ; e sua metientes aliorum aequitatem et jastitiam, ingenti
suo damno. Kopitar Glagol. Clozian. Vindob. 1836. Fol. p. XXX. col. 2.
Srovnej s tim, со ternie následuje str. XXXI sloup. 1. Slavis .". . more
patrio assuetis juste potius ex agro sua opera et labore facto cultoque
quam ex rapto vivere etc.
«
\.
') Z pfíciny, ze о pïedmètech v tomto §. obsaîien^ch podrobnéji ve
2hém oddilu jednáno bude, propustèno na misté tomto váeliké dokládaní
pramenûv.
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Upfeváe oëi na tyto krátké tahy, sebrané bez vymmky
z vypovëdi cizozemskych , Slovanûm nehrubô pHanivych
svëdkùv, mûieme ted jiz smèleji pristoupiti к závérecné
otäzce : mozné-li podlé véebo toho, со jsme napovédëli, Staroslovany, jakz obvykle se dëje, poèitati mezi divocby a barbary? O recké a rímské vzdëlanosti, o vysáích umënteh a
vëdàch u nich ovsem fee byti nemûze: aie toho stapnë pûvodnl a cistolidské vzdëlanosti, jehoz neporuseni kmenové
prirozenou cestou v dlouhém projiti casu sami od sebe dosahují, a jehoz np. i Mexikanci pred prijitim Evropejcûv byli
dosáhli, jim slusnytn právem tuëim zádny nestranny soudee
odepfiti nemfize. Ano zdá se, ze nëkdy ve prastaré dobë
nejen v asiatském, nybrz i v evropejském severa, ve krajinách mezi Pontem a Baltem lezicich, mnohem vëtsi i lidnatost i spolecenská zvedenost a zdëlanost se nacházela, nezli
podlé zbytkûv jejich ve stfednim vëku, po tëch tolikerych
pohromách velikého stëhovâni národúv, nám, ïeckymi a ïimskymi vzory vseeko vymërovati uvyklym, pïiznati za dobré
se vidi. Slova pfedûmyslného znatele tajemstvi pïirody i dëjin lidskych, Vil. Humboldta, 8) v jiném ohledu, t. o Iberech a
8J W. v. Humboldt Untersuch, üb d. Urbewohn. Hispaniens. Berl.
1821. 4°. str. 156. Poslysmez zde jeâtë zlata slova vzneseného Jakuba
Grimma potahmo na pohanské Germany pronesenà: Aus Vergleichung der
alten und unverschmähten jüngeren Quellen habe ich in andern Büchern
daraithun gestrebt, dass unsere Voreltern, bis in das Heidenthum hinauf,
keine wilde, rauhe, regellose, sondern eine feine, geschmeidige, wolgefiige
Sprache redeten, die sich schon in frühster Zeit zur Poesie hergegeben
hatte; dass sie nicht in verworrener, nngebändigter Horde lehten, vielmehr
eines althergebrachten sinnvollen Rechts in freiem Bande, kräftig blühender
Sitte pflagen. Mit denselben und keinen andern Mitteln wollte ich jetzt
auch zeigen, dass ihre Herzen des Glanbens an Gott und Götter voll waren,
dass heitere und grossartige, wenn gleich unvollkommene Vorstellungen
von höheren Wesen, Siegesfreude und Todesverachtung ihr Leben beseelig
ten und aufrichteten, dass ihrer Natur und Anlage fern stand jenes dumpf
brütende Niederfallen vor Götzen oder Klötzen, das man, in ungeräumtem
Ausdruck, Fetischismus genannt hat. Diese Beweisführung fühlt durch
meine vorgegangenen Arbeiten sich erleichtert und gestärkt: das dritte
folgt hier innerlich nothwendig aus dem ersten und zweiten: ein Volk, zur
Zeit, wo seine Sprache, sein Recht gesund da stehen und unversiegten Zu
sammenhang mit einem höhern Alterthum ankündigen, kann nicht ohne
Religion gewesen sein, und wir werden zum voraus ihr dieselben Tugenden
und Mängel beilegen dürfen, welche jene auszeichnen. Unserer Mythologie
gebricht es indessen auch nicht an eigenthümlichen, ihrerseits auf Sprache
und Recht zurückweisenden Bestätigungen, an welchen sowol dem Histo
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Celtech, proneáená, zajisté uhodná a pravdivá jsou i те pHcinè naií: „Stfezme se, pravi on, abyehom národúv, jeí staff
barbary jmenujf, s divochy, jakéz nynëjàiho casu v Americe
a T jiznim oceané nalezáme, neromali. Stupeñ zajisté vzdëlanosti, na nëmz onino stali, byl docela jiny; aniz рак jeétë
vûbec vázná ta otázka rozhodnuta jest, zdaliz ten stav zdivocelosti, kteryí vsak i v samé Americe v rozlicnych, jindy
mirnëjsich zpûsobich se jevi, poëâtek jest vznikajici, cili radëji konec zapadajici spolecnosti, velikymi boufemi a nesfastnymi pohromami roztïiàtëné a na rûzno rozptylené. Mnëf se
zdá toto posledni mnohem, nezli ono prvni, byti podobnëjâi."

riker gelegen sein mnss, wenn er die öden verlassnen Anfänge deu
scher Geschichte beleben will, als dem Theologen, nm der Einwirkur;
des Christenthums auf das Heidenthum, wie der Spuren dieses in jenem
sicher zu werden. Es macht aber überhaupt Freude, das leere Haus wieder
voller zn stellen. Grimm Deutsche Mythol. IV — V. Zasvitne-li brzo ten
den, v nëmz nëktery uëeny Rus takto o svych pracech к objasnënf pohanského Staroslovanstva, milé otciny a dëdoviny své, mluviti bade ?
(§. 27. 6. 5. §. 28. 6. 15.)
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750—494 pr. Kr. Ëekové, nevëdomo, obchodem-li svym s Venety adriatickymi, cili Phonicanûv aKarthagincûv
anebo osadnikûv pontickych [655] a massilskyck
[600] se severozápadními stranami Evropy, nabyli
temné jakési známosti o rece Eridanu [Hesiodûv
opravce 750—700, Pherecydes 520], do severozápadniho mofe tekouci, o prílezicí jantaroplodné krajinë a Venedech vni bydlicich (§. 8. с. 1.).
.фО—513 Národ Neurûv, opustiv dfevni svá sídla, do koncin
8L
Budinûv se stëhoval (§. 10. c. 3. 5.).
513 Vyprava perského krále Daria proti Skythûm a
domnëlé taèeni jeho skrze krajiny zatati'anské, od
Budinûv a Neurûv obydlené (§. 10. ë. 3. 5. §. 13.
ë. 4.).
494 Mylné obráceni jména Eridanus к íekám Padus a
Rhodanus, a zmëteni Venedûv pûlnocnich s Venety
adriatickymi u Aeschyla [494], Euripida [440], Skylaxa [360] a j. (§. 8. ë. L>
460—444 Herodot, meskaje vïeckych osadách na Pontu, sebral V Olbii dûlezité zprávy o Budinech, Neurech
a Borystheneitech ëili nevlastnë tak jmenovanych
Skythech rolnícich a orácích, vlastnim Skythûm
poddanych (§. 10. ë. 3 — 6. §. 13. ë. 2.).
388—382 Veliké tazeni Celtûv od západu na vychod: osazeni se Bojû v potomním Bojohemu. Sevïeni Slovanû v té stranë (§. 11. ë. 8. §. 17. ë. 8.).
350—336 Vpád Celtûv do Illyrikum a Pannonie ; vypuzeni dïevnich Venedûv cili Slovanûv z Podunají к jednoplemencûm jejich zaTatry. Sííení se Slovanûv na severu
i v^chodu, utiskovan^ch od Celtûv az za Tatry proniklych [216]. (§. 11. ë. 8 — 11. §. 17. c. 4 — 11).
Safarfls, SIot. Staroiitaorti. I.
38
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340— 320 Gothové a jini Nëmci nàsilnë osadili bïehy jantaroplodné, vyzuvëe z drzeni jejich Slovany a podmanivse sobë slabé Litvany (Aesty). (§. 18. 6. 3.
7. §. 19. ë. 3—4. srov. §. 8. ë. 1.)
280 Západni konciny Skythie ëili cástka pomoïi baltického od Visly az к zátoce Rizské slove u Timaea
Bannoma t. Vannûv cili Vendûv zemë (§. 8. ë. 2.)
[

100—1 Sousedëni Alanûv s Vindy (Vany); tëkàni dobrodrnzekych Skandinavëikûv po Slovanech i Sarmatii.
Vojny Alanûv (Asûv), Vanûv (Vindûv) a Jotvû
(Cudûv). Poëâtek dëjû v Eddë zvëënënych (§. 8.
ë. 11. §. 16. c. 10. §. 18. ë. 9.).
58 Vindicti kupci, pfihnáni byvse bouïi morskou ku
brehûm Germanie, byli zde zajati a od krále batavského prokonsulovi Gallie, Q. Metellovi Celerovi,
darem pfisláni (§. 8. ë. 3.).
50—2 pï. Kr. Zatmelá a nejistá památka o pfibyti Èimanûv do krajin Vendûv a Litvanûv pïicinou zmëfeni zemi zatatranskych za Julia Caesara a cisafe
Augusta (§. 8. ë. 12.).
1 — 100 po Kr. Starozitnost jmenuje piedky potomnich Slovanûv a Antûv Srby (Spory) (§. 7. ë. 15 — 18.
§. 9. ë. 3.).
79 Plinius mezi nàrody od baltického more к Viele
sidlieími jmenuje Venedy, v sousedstvi Sarmatùv,
Scirûv a Hirrùv, a mezi obyvately zamaeotské zemë
Serby (§. 8. c. 4. §. 9. c. 2.).
100 Tacitus povahu a mravy Venedûv, u prostred mezi
Germany, Peuciny, Sarmaty a Fenny sídlícich, krátkymi sice, ale ráznymi slovy liëi (§. 8. ë. 5.)
106 Po opanováni Dacie Ëimané ai do konëin venedskych zabihali. Dvoji val ïimsky za Dnëstrem
(§. 22. с. 7.).
166 Markomanská válka vjrstvala Nëmce a o^tatky Celtûv z nadodranekych jejich sidel. Tlacenice cud
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sk^ch a tureckych kmenû v Pou rali a na Volze i
Donu. Posouvání se národüv slovanskych к západn: vystoupeni Venedûv a Veletüv na pomori
baltickém. Pfevaha Nemcûv mezi Odrou a Vislou
klesá: Gothové ustoupají pïed Venedy (§. 8. 6. 6.
§. 18. «. 4-8. 9. srov. §. 25. ë. 2.)
Ptolemaeus v nesmirném prostranstvi své Sarmatie
a Skythie vykazuje, aë velmi neurëitë> sidla jak
Venedûv. Slovanûv a Srbûv, tak téz i mnohych
jinyeh drobnych národüv slovanskych (§. 8. 6. 6.
§. 9. é. 2..§. 10. c. 7—12.).
sld. Klopotné vyhosfování se nemeekych národüv
(Gothûv 180-215, Vandalûv a Burûv 200 sld.,
Burgundûv a Gepidûv pf. 245, Scirûv, Herulûv,
Turcilingûv a j.) z podkrají Odry a baltického nábrezí do Dacie, na Cernomofí, do Uher, к Eénu a
horejsímu Dunaji atd., a tiché osazování se Slovanû v uprâzdnënych sidlech jejich (§. 18. è. 4
—8. 9. srov. §. 25. c. 2.).
Boje tatranskych Karpûv (Chorvatûv), s Nëmci se
plichtících, proti Ëlmanûm (§. 10. c. 10.).
Marcian Herakleotsky pïipomlnà zátoku Venedskou
cili Vindickou (§. 8. c. 7.).
Caesar Volusianus válkou stíhal Vandaly, Finny,
Gralindy a Venedy, a vitëzstvi sobë nad nimi chlubnë pripisoval . (§. 8. ë. 9.).
Ermanarik, bojovny král Gothûv na Öernomori,
dlouhé a krvavé války vedi s Venedy ve krajinách zatatranskych. Podmanëni mnohych slovan
skych národüv (§. 8. 6. 13. §. 18. с. 7.).
Valné pïejitl Hunûv pïes Volhu a Don do Evropy.
Porázka Gothûv a mirné svazky Hunûv se SIovany (§. 8. c. 13. §. 15. ë. 5.).
Langobardové, tahse z Germanie na v^chod, vpadli
do krajiny Anthaib a Banthaib feëené, t. Antûv a
Vendûv zemë (§. 8. c. 10. §. 18. c. 6.).
38*
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384 Vpád vzteklého krále Vinithara do krajiny Antûv.
Hanebné odpraveni Boze (Boos), krále Antûv, synüv
i sedmdesáti velmuzûv jeho. Pomstëni se Hunûv
nad Gothy pro tuto vytrznost (§. 8. é. 13. §. 15. c. 5.).
422 Na deskách Peutingerovych sidla Slovanûv oznaëena dvakráte, jednou za Tatrami (alpes Bastarnicae) slovy Venadi Sarmatae, podruhé na Cernomofi, mezi ïekami Danubius a Agalingus, slovem
Venedi (§. 8. è. 8.).
443—453 Národové slovanstí, vëtâim dilem Hunûm poplatni,
V mlrnych s tëmito ziji svazclch Sledy Slovanstva
V Uhficb, bHzko stanoristë Attillova: Satagové,
proso, med, pohïebni hody ke cti Attilovë strava
jmenované atd. Slované dlouho potom u cizincûv,
zvlàstë Nëmcûv, slovou Hunové (§. 11. ë. 10.
§. 15. c. 5.).
469—476 Po pádu Hunûv [469] a îhmanûv [476] Slované
valnë vystupuji ze starobylych sídel sv^cb, a na
jih i západ, к Dunaji i Labi se áifi (§. 25. ë. 2. sld).
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Pfehled kmenûv s Vindy cili Slorany mezujících.
§. 12. Pi-ístup
302
A) Plémë severské. B) Plémë indoevropejské.
§. 13. M&rody kmene skythinkého .
. . . . 304
i. Prístup. — 2. Skythové kocovní, královstí, rolníci a oráii. —
8. Nejstaráí o Skythech zprávy. — 4. Válcení Skythûv s Asiaty.
— 5. Pozdëjsï dëje Skythûv. — 6. Náradnost a mravySky(hûv. — 7. Jazyk Skythûv. — 8. Skyt totoiné se slov. Cud.
§. 14. Warody kmene ¿udskéhe
325
I. Priöiny chudybh zpráv о starych Cudech. — 2. Prvotní
rozsírenost kmene cudského. — 3. Zprávy Herodotovy * . '
o Cudech. — 4. Mléení o ôudech po Herodotovy. —
5. Zprávy Pliniovy, Tacitovy a Ptolemaeovy o Cudech. —
6. Skandinavské povësti o Cudech. — 7. Kozdílnost národúv Cudy jmenovanych. — 8. Rozbor jmen Cuduv.
§. 15. Odvëtvi uralskych Cudíiv: Spall, Shamari, Kanové а Nabirl
355
1. Prvotní vlast kmene éudského. — 2. Spalové. — 3. Skamarové. — .4. Hunové. — 5. Spoleèenstvi Slovanûv s Huny.
— 6. Sabirové.
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§. 16. llíárody kinene sarmatskélio •.
. . .. . * * 371
l.Prístup. — 2. Svëdectvi Herodotovo a Diodora Sikula. —
3. Prehled dèjûv sarmatskych. — 4. Jaxamatae. — 6. **
Roxolani. 6. jazygové podunajstí. .— 7. Jazygové zatatranatí (Jatvëzi.) — 8. Alanové. —.9. Dëjiny Alanüv.na
Maeotu a Euxinu. — 10. Dèje a vplyv Alanûv severních.
;'
— 11. Národnost Sarmatûv. — 12. Zàvërek,
§. 17. Sárody kmene celtickélio .
•.? '. . 412
1. Náhledy uísnych o národnosti Celtûv. — 3. Nejstarèï
"sídla Celtuv. — 4. Dëje Celtûv pred Kristem. -г-.б. Bojové. — 6. Tauriskové. — 7. Skordiskové. — 8. Om^
brovc.
9. Kothini èili GothiDÍ. — 10, Bastarni a Peu-j. cini- — ll.Galatové v podkrají Duëstru. — 12. Zàvërek.
§. 18. Aárody kineoe ncmeckého
.
r . .
440
l.Nejstarsí sídla Nënieûv. — 2. Nejstarái dèje Nëmcûv a
vëtve jejich. — 3. Obyvatelé zemë niezi Odrou a Vislou. "
4. Lugiové. -— 5. Vandalové ë. Yindilové. — 6. Burgundové, Kvadové a Langobardi. — 7. Gothové. — 8. Ge- »
pidové, Taifali, Wiktofali, Withingové, Scirové, Hirrevé, ^ "
Heruli, Turcilingové, Rugiové. — J. Nejstarsí etykj Skan•
dinavcûv se Slovany. — 10. Slovansky názcv -Nêjreip.
§. 19. Hiarody kiuene litevského . . .
» .. . <. 486
1. Pomör kmene litevského ke slovanskému. — 2. Starobylost Litvanûv v jejich' sídlecb. — 8. Nejstarsï dëje Litvanûv. — 4. Národnost Aostiüv. — 5. Prusi, Galindi a Su- '
deni. . —i 6. Aestiové, Litvané, Lotysi. — 7. Závérek.
§. 20. Márody kmene thrackélio
,.'„*. 509
1. Prístup. — 2. Sídla národúv thrackych. — 3. Getové óüi
Dakové. — 4. Noropsi. — 5. Krovyzi. — 6. Agathyrsi. -.V
§. 21. Vjfeledky prehledu cizich kiueniiv .
. . 520
'. l.Vyznam „naroduv" u starych spisovateluv. — 2. jSídla ^
hlavmch kmeimv cizich a Slovaimv. — 3. Uvahy literaturní. '
Ólánek IV. :
ZcuicpisDy prehled pravlasti Sloranûv. .
§. 22. Ногу, теку, jezëra. uièsta, a hinotné etui-iny
v zemï Praslovanftv
;
. 529
, Pïlstup. — A. Hory. — B.' Ëeky, jezera. — C. Mësta. —
D. StaHny. — Mohyly, valy, jeekynè. — Pernze a náspy
rímské i recké. — Památniky slovanské.
Úláneh V.
Ohlavenï a zâvèrecné úvahy.
§. 23. Ouhrnek zpráv a vàeohecné ûvahy
• •- 566
3. Prehled dèjûv zevnèjsicb. — 2. Prehled sousedûv a sidel
slovanskych. — 3. Pn'ciny chudosti zpráv o Staroslova• nech. — 4. Obraz vzdëlanosti staroslovanské.
Prehled dèjia poí'ádem let.
t
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