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K. T. :

Kdyby nebylo Herdra
Tvrdí-li V. Flajšhans na str. 61 svých „Pozná

mek“ k doknmentárním fotografiím prof. Vojtě
cha, že „Libušin soud“ RZ „vypravuje pověst v té 
formě, jak ji podle německého překladu kroniky 
Hájkovy r. 1779 zbásnil Herder s názvem „Fiirsten- 
tafel“ desítislabičným veršem trochejským“, a že 
,,RZ je psán týmž, v české epice všech dob nezná
mým veršem“, zakládají se obě tato tvrzení na ne
dokonalém rozeznávání faktů. RZ a „Fürstentafel“ 
nemají společného těžiska dějového; u Herdra jest 
spor bratří pouhou exposicí děje, není ani řečeno, 
oč se bratří prou; spěje se hned dále k Libušinu 
sňatku. RZ jako době odpovídající protokol líčí jen 
spor, který byl svým způsobem právně důležitý, 
a nic nás nenutí uznávat, že děj se nese dál v ne
dochované části jako u Herdra — zvláště proto, 
že úvodní verše, tvořící obvyklý prolog s nazna
čením obsahu básně, narážejí rovněž jen na spor 
bratří, žádný sňatek předem neohlašují ani o věští 
moci Libušině nemluví; ač ta by byla právě ná
mětem, jehož by schopný falsátor spíše se chopil, 
má-li mít slovo romantik a romantický falsátor 
nějaký obsah.

Ke druhé thesi: chci ukázati, že RZ, ač je psán 
desítislabičným veršem, není psán týmž desítisla
bičným veršem. Průvodní rysy verše v Herdrovi a 
verše v RZ se nekryjí; ukáži hned, jak a proč. — 
Herderova báseň začíná:

Wer ist jene, die auf grüner Heide =
Sitzt in Mitte von z w ö l f  edlen Herren? || 
ist Libnsclia. ist des weisen Kroko =
Weise Tochter. B ö h m e n - L a n d e s  Fürstin, II 

5 Sitzet zu Gericht und sinnt und richtet. — n 
Aber jetzo spricht sie scharfes Urteil =
R o t z a n. einem Re i c h e n .  Und der Reiche =

Fahret auf im Grimme, schlüget dreimal =
Mit dem Speer den Boden und ruft also: II 
„Weh uns,, Böhmen, weh uns, tapfre Männer! ||
Die ein Weib verjochet und betrüget, II 
Weib mit langem Haar und kurzen Sinnen! II 
Lieber sterben als dem Weibe d i e n e n !  ||
Und Libuscha hört’s und ob es freilich, =
Tief sie kränkt in ihrem s t i l l e n  Bus e n ,  ň 
Denn des L a n d e s  Mut t e r ,  dler Guten =
Und Gerechten Freundin war sie immer — || 
Dennoch lächelt sie und redet gütig; 1|
„Weh euch denn, ihr Böhmen, tapfre Männer, II 
Dass ein lindes Weib euch liebt und richtet! II 
Sollet einen Mann zum Fürsten haben, ||
Einen Geier statt der frommen Taube.“ —■ ||
Und stand auf voll s c h ö n e n  s t i l l e n  Z o r n e s :  fl 
„Morgen ist der Tag, wenn ich euch rufe, ||
Sollt ihr haben, was ihr wünschet!“ — Alle =
Blieben stumm und tief beschämet stehen, ||
Fühlten alle, wie sie übel lohnten =
Ihrer Treu’ und Mutterlieb’ und Weisheit; ||
Doch gesprochen war’s und alle, lüstern =
Auf den Morgen, auf den Mann und Fürsten, j|
Gehn mit hellen Haufen auseinander. — || Atd."̂ )
V těchto prvních 31 verších „Fürstentafel“ 

zjišťuji 10 markantních případů (označeny zna
ménkem = ), kdy nějaký úsek věty v jednom verši 
započatý přesahuje do verše následujícího. Je to 
tak zv. enjambement, anglicky run-over-line verse. 
V celé Herderově básni (144 veršů) je takových 
případů 37 a dodávají jí určitého charakteru. Ná
zor na to, je-li enjambement dovoleno či ne, byl 
vždy důležitým průvodním znakem každého vy
hraněného literárního proudění 18. a části 19. sto
letí. Jeví se to ani ne tak v theorii, jako v praxi. 
Opakem enjambement je sloh řádkový.*) **)

10

15

20

25

30

*) Některá slova, tištěná proloženě, mají za účel upo
zornit! na věcné podrobnosti (Herder tvrdí, že v radě bylo
12 šlechtici!, RZ vypočítává 7 lechů, kmetů a vládyk; Rotzan 
— podivné jméno, jež by nadchlo sotva koho, kdo umí čes
ky — Rotznn je tu „boháč“ a o podstatě sporu se tu nedo- 
vídáme; těžiště Herderovy básně totiž leží zcela jinde; další 
dvě proložená místa (in ihrem stillen Busen a voll schönen 
stillen Zornes) jsou ukázkami výrazových prostředků, se

hnaných romantikem z dob od šebe velmi odlehlých: první 
je zcela homérovské a druhé (spatřující krásu v hněvu) 
typicky romantické.

• **) Jirečkové 1862 v Echtheit der Königinhofer Hand
schrift, § 35, praví o tom: „Es geht nicht an, dass etwa der 
Satz mitten in einem Verse, änfange und erst Initten im 
nächsten zum Abschlüsse komme.“



Velký je po této stránce rozdíl na příklad mezi 
originálem Kytice RK a jejím německým překla
dem, který pořídil r. 1822 Goethe v Mariánských 
Lázních — „Das Sträusschen“:

Wehet ein Lüftchen 
Aus fürstlichen Wäldern, 
Da laufet das Mädchen, 
Da läuft es zum Bach, 
Schöpft in b e s c h l a g n e  
E i me r  das Wasser.

10

Vorsichtig, bedächtig 
Versteht sie zu schöpfen.
Am Flusse zum Mädchen 
Schwimmet ein Sträusschen, 
Ein duftiges Sträusschen 
Von Veilchen und Rosen.

15

„Wenn ich, du h o l d e s  
B l ü mc h e n ,  es wüsste. 
Wer dich gepflanzet 
In lockeren Boden; 
Wahrlich, dem gäb’ ich 
Ein goldenes Ringlein.

20
Wenn ich, du h o l d e s  
S t r ä u s s c h e n ,  es wüsste. 
Wer dich mit z a r t e m  
B a s t e  gebunden:
Wahrlich, dem gab’ ich 
Die Nadel vom Haare.
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Wenn ich, du h o l d e s  
B l ü mc h e n ,  es wüsste.
Wer in den k ü h l e n  
B a c h  dich geworfen: 
Wahrlich, dem gab’ ich 
Mein Kränzlein vom Haupte.“

Und so verfolgt sie 
Das eilende Sträusschen.
Sie eilet voraus ihm.
Versucht es zu fangen;
Da fällt, ach! da fällt sie 
Ins kühlige Wasser.

V češtině má Kytice 16 veršů bez jediného 
enjambement. Goethe v třiceti šesti verších se do
pustil šestkrát enjambement. Nevěnovali tedy ně
mečtí básníci náležité péče tomuto rysu lidové
poesie.

Můžeme však uvésti o jiném velkém básníku 
světové literatury, Lordu Byronovi, že ač jinak 
oplývá v enjambement, jakmile přejde do tónu 
lidové tvorby, veršuje v slohu řádkovém.

(Byron, Childe Harold’s Pilgrimage I., st. LXXX.) 
Such the ungentle sport t h a t  o f t  i n v i t e s  
The  S p a n i s h  mai d ,  and cheers the Spanish swain: || 
Nurtured in blood betimes, h is  h e a r t  d e l i g h t s  
In v e n g e a n c e ,  gloating on another’s pain, I I  atd.

Naproti tomu stavím Byronův verš z básnické 
povídky „Oscar of Alva“, v. 1—4:

How sweetly shines through azure skies I I  
The lamp of heaven on Lora’s shore; I I  
Where Alva’s hoary turrets rise, 1|
And hear the din of arms no more! ||

K poznání české básnické praxe doby, v níž 
byly nalezeny Rukopisy, nechť si čtenář laskavě 
3ryhledá nejdříve Jungmannův překlad Miltonova 
„Ztraceného ráje“ z r. 1800—1811 (srovnej předml. 
k 2. vyd. 1843). V anglickém znění je v prvních 
13 verších deset s enjambement, v českém překla

du sice méně, ale přes to stále ještě sedm. Na 
takové bámické praxi mohli snadno čeští básníci 
pozbyti citu pro sloh řádkový jako rys lidové 
poesie. Další příklady ukáží pravdivost tohoto 
pozorování.

(2 Šafaříkovy básně „Slavení slovanských pacholků“, 
1814, Tatranská Múza s lyrou slovanskou.)

(V. 13-16) Přispěj, ó rozmilá dívčino, mému 
snažení ,  přispěj; a básníři mdlému 
ve věci příkré, v.šak důležité, 
uděliž známosti rozmanité.

(V. 61-64) Takovou-li odplatu hrdinské č i n y  
v z a 1 y ? Ach, také-li byly tvé viny, 
že, kdy jsi právě se k hrdinství měl, 
ohavnou smrtí jsi se světa sšel?

Jedna z ranných básní Hankových (1809) má 
jedno enjambement, nehledíc k „mohutnosti“ líčení 
přírody:

Ve č í r .

Čcrvenaj se kopce, 
stádo běží z obce, (!) 
ptáci zpívat přestávaj, 
slunéčko zachází, 
večer k nám přichází, 
večerní mlhy již vstávaj. 
Na zoraném poli 
vypřahají voly, 
tichoučký vítr věje.

žádný nepracuje, 
neb se n a v r a c u j e  
tma, jenž y.šecko přikreje. 
Sůva hrozně syčí, 
blikač také křičí, 
na rybníce v rákose.
U domu pes vrčí, 
a korotev cvrčí 
na osení tam v rose. Atd.

Ani později se Hanka nebránil užívání enjam- 
beraent, a tak je najdeme 1814 v básni „Svůdce 
ncAunnosti“:

(V. 57-60) Ukrutný! ach! pomni co je  z ž e n y  
be z  muže ,  a co tvůj bídný plod? 
počaVs jej by byl snad zavržený? 
ach, že sem já upadla v tvůj svod!

(V. 133-164) Přemýšlela zde v tom pustém lese, 
co kdys byla, a co nyní jest, 
a co mohla být — tu zas se třese, 
na předešlou poměvši svou čest: 
že ji vůkol žádné z dívek v k r á s e  
p ř i r o v n á n o  nemohlo být, zd á  se 
l i l i e  a r ů ž e  j e j í  tvář,  
hochům drala oči, jako zář. 
Rozvažujíc všecky šťastné chvíle, 
radosti vše, které užila, 
které mohla užit, a ja k  mi l é  
j es t ,  jenž milovníka ztratila. — Atd.

Vidno, že poměr našich básníků obrozenských 
k enjambement byl zcela neuvědomělý. Slovní 
komplexy, jako „mému snažení“, „činy vzaly“, 
„se navracuje tma“, „z ženy bez muže“, „v kráse 
přirovnáno“, „zdá se lilie a růže její tvář“, „jak 
milé jest“ a j., které bychom z literatury té doby 
mohli vybrati, jsou celky, které se v normální řeči 
nedělí pausou. Zde však jsou děleny koncem ver
še. Básnictví lidové se tomuto úkazu vyhýbá, jak 
může, následujíc v užívání paus přirozené řeči. 
Konec verše jest v něm vždy též pausou. Proto 
lidové balady, písně všech národů, lyrika a epika, 
ať slovanská či románská, mají za jeden z hlav
ních rysů sloh řádkový. — Užijme příkladu nej
dříve srbského.

Ach moja vodo studená ||
1 moja ruzo ruměná
Što’s tako ráno procvala? 
Nemam te komu trgati: 1| atd.



Nebo ze „Smrti matky Jugovičů“:
Milí Bože, čudil velikogu! ň - 
Kad se sleže na Kosovo vojska, II 
11 toj vojsci devet Jiigovičah II 
i deseti star — Juže Bogdane, 1|
Boga moli Jtigovičah majka, II 
da joj Bog da oči sokolové, II 
i bijela krila labudova II 
i da leti nad Kosovo ravno || 
i da vidi devet Jugovičah || 
i desetog star — Juga Bogdana. II 
Što molila, Boga domolila: II 
Bog joj dao oči sokolové II 
i bijela krila labudova, II 
ona leti nad Kosovo ravno, || 
mrtvih nad je devet Jugovičah II 
i desetog star — Juga Bogdana, II 
i vise njih devet hojnili kopljah, II 
oko koplja ílevet dobrih konjah, II 
na kopljima devet sokolovali. || — Akl.

To jest sio procent veršů v slohu řádkovém. 
Kdybychom vzali kteroukoliv českou lidovou pí
seň, došli bychom k témuž výsledku. I nám tak 
odlehlá lidová poesie, jako jest španělská, vyka
zuje na sto procent slohu řádkového. Na př. pís
nička o pastýřce z TTinojosy:

Era tan liermosa, II 
Que apénas creyera, ||
Que fucra vaqiiera II 
De la Finojosa. II — Atd.

Z epiky si uveďme „Romancero del Cid“, které 
nám zároveň poslouží k ilustraci techniky Herde- 
rovy v jeho „Cidu“, který je parafrází španělského 
originálu:

„líomancero del Cid“, 3:

Non cuida de su niňez;
que en naciendo, es costumJirado =  (?)
a morir por casos de honra
el valiente fijodalgo.
Descolgo uiia espada vieja 
<le Mudarra el Castellano, 
que estaba vieja y mohosa 
por la miierte de su amo; 
y pensando que ella sola =  (?) 
hastaba para el descargo, 
antes que se la ciňese, 
asi le dice turbado;
— Faz cuenta, valiente espada, 
que es de Mudarra mi brazo, 
y que con su brazo riňes, 
porque suyo es el agravio. — Atd.

Herder, „Der Cid“, 2;

Bravheit i s t  er seiner Ehre 
S c h u l d i g ;  schadet er die Jugend?
Für sie stirbt aus echtem Stamme 
Selbst das neugeborne Kind.
Eilig l a n g e t  er den Degen 
Si c h  herab,  den einst M u d a r d a 
Führ t e ,  jener tapfre Bastard;
(Traurig hing der Degen da,
Als ob er, vor Alter rostend.
Seines Herrn Tod betraure.)
Eh’ er noch ihn an sich gürtet.
Redet er den Degen an:

„Dir gesagt sei es. Du e d l e r  
De g e n ,  dass ein Arm Dich fasset 
Gleich des Bastards Arm! und f ü h l e s t  
Du, dass ihn noch Stärke fehlt;“ — Atd.

V originále pozorujeme nanejvýše dva náběhy 
k enjambement. U Herdera jest zřejmých poklesků 
proti duchu španělského verše v 16 verších pět .

Srbský epický desaterac působil mezi Němci 
i na básníka Aug. v. P 1 a t e n a, který v něm složil 
a r. 1834 vydal pohádkové epos z bagdadského 
ovzduší „Die Abbassiden“. Z T. zpěvu na příklad 
lerše 37—47. (TTarun):

„Wahrlich, mehr gilt dieses Pferd als meiner =
Krone hundert beste Kronjiiwelen: II
Willst du diese, nimm sie, lass den Gaul mir!“ ||
Ihm versetzte drauf der Mohr: „Beherrscher 
\ 11 '■ I Gläubigen, aller Völker Sultan! |1 

Gold und Edelsteine wiegen keinen ==
Zauber auf wie diesen, nur die Schönheit =  
im Verein mit liohev Würde. Lass midi =
Dein Wesir, o Harun al Raschid, sein, ||
Dein Wesir, und la.ss als deiner Tochter =
Ehgemahl mich ihren Schleier lüften!“ || — Atd.

V prvních 50 verších „Abbassidů“ je de s e t  
pokleskfi proti přísnému pravidlu srbského verše 
o řádkovém slohu. Ani později si tedy ještě básníci 
itepovšiinli této stránky lidové poesie. Domnívali 
se, že verš je jednotka sama o .sobě, k napodobení 
srbského desaterce že tedy stačí odpíchnout deset 
slabik a zachovávat po případě nějakou tu pře- 
rývku. Tento omyl se nese až do dohy nové. .\však 
jako je enjambement charakteristické pro verš kla- 
.sický, tak pro verš lidové ražby je zákonitý sloh 
řádkový; ať se jedná o jarmareční skladby nebo 
skutečnou lidovou poesii, teprve sloh řádkový pe
četí jejich lidový charakter. Bez řádkového slohu 
bychom možná neměli krásných lidových ozdob — 
palillogií všeho druhu (anafor, epanastrof); těžko 
pochopili, že funkčně dosud nikdo, poktid vím, 
sloh řádkový neobjasnil.

Shrneme fakta. Naši básníci doby obrozenské 
měli k veršům způsobu řádkového poměr neuvě
domělý. Proklouzlo jim často enjambement. Týž 
poměr měl k nim Herder, ba i v. Pláten.

Avšak v Rukopise zelenohorském není enjam
bement ani jedno, v mnohem větším Rukopise krá
lovédvorském snad jediný náběh (nikoli pravé en
jambement, Oldř. v. 21—22). Je to tedy stopro
centní sloh řádkový, jaký však nalézáme i v pů
vodní lidové poesii všech národů.

Skladatelem KKZ nemohl tedy hýti Jiikdo z na
šich básníků doby obrozenské, kteří v tom směru 
často chybovali — a to v době, kdy srbské a jiné 
lidové předlohy již znali a pro ně horovali — ani 
někdo, kdo pro své podvrhy měl za vzor Herdra, 
neboť z Herdra nemohl nikdo nabij ti správné 
představy o verši a užití slohu řádkového v lidové 
poesii. Percentuelní shoda slohu řádkového v RKZ 
a v poesii lidové naopak dokazuje, že básně RKZ: 
Sněmy, Libušin soud, Oldř., Ben., Jar., Lud. a Pís
ně jsou složeny od básníků stylu lidového; kdy 
a kde složeny, pro to nutno vžiti v úvahu svě
dectví ostatní s náležitým zřetelem k svědectvím 
materiálním.



Subst. V erbale „vražba** znovu doloženo.
„Poznámky prof. V. Flajšhanse k dokumentárním fo

tografiím prof. Vojtěcha ve vyd. Čes. Akademie uvádějí k 
verši 217 Jaroslava: „vražba nedoloženo; jméno lesa v 
okolí rodiště Hankova.“ — Slovo „vražba“ bývalo vyklá
dáno různě. Jos. Jireček r. 1887 soudil, že utvořeno ze 
staropolského wrožba =  krevní pomsta. Tím by onen 
verš dostával nesmyslný výklad. Gebauer v „Poučení“ roku 
1888, str. 21 a 61 tvrdil, že slova „vražba“ ve známém 
jemu stě. jazyce není, v Jar. že značí „mord, vražda“. 
Seykora 1893, Na obranu RK, 84—108 učí, že utvořeno 
od slovesa vražditi příponou — ba =  —ení; vraždba jako 
dlažba, pažba a j. Tudíž by verš 217 Jar. měl smysl: 
(vzdáme-li se mečům našich vrahů) sami zaviníme vraž
dění (které na nás vykonají meče vrahů); srov. Mareš, 
Pravda o RKZ str. 167. K tomu poznamenáváme:

Mezi Nepomukem a Žinkovy je rybník, jemuž lid, 
zejména starší generace, říká „vražebný rybník“. Na spe- 
ciálce čsl. voj. ústavu zeměpisného stojí „Vražedný rb.“, 
ale na staré německé speciálce voj. kartografického ústavu 
ve Vídni (sign. 8—IX Nepomuk-Horažďovice 4251) je

jasně „vražebnej rb.“. Je pozoruhodné, že rakouský ně
mecký ústav měl větší pietu k starým lidovým místním 
názvům než český,- L. B.

Ještě  „vražba".
K slovu vražba (Jar. 217) byly dosud vedle místních 

jmen uvedeny tyto dosti pozdní doklady: z Petrýn-Stachova 
překladu Royka: Kteráž z bludné horlivosti aneb pro mls
notu — Bohu lásky s vražbou sloužíc všude plodí psotu 
(u A. Krause, Husitství, díl II., 169). Z „Ohnivé lamen- 
tací“ (rp. Nár. Musea z r. 1689, vypsal J. V. Svoboda 
v Ned. Listě 18. VI. 1933): Powstaly wraždby, Pranicze, 
Na Miste Lásky neswornost. — Je tedy zřejmo: 1. slovo 
„vražba“ žilo v řeči lidu, poněvadž je doloženo dvakrát 
jako místní jméno a dvakrát literárně. 2. je tvořeno pří
ponou —ba, značící u sloves IV. tř. (vzor prošiti) verbálné 
substantivmn ( =  —ení), a to zcela pravidelně: pros-ba, 
hon-ba; v Knize žilinské od božiti: božba. 3. je odvozeno 
jednak od vražd-iti s vysunutím —d—: vraž (d)-ba, anebo 
též od vražili (dosud máme , ne-vražiti“). Obojí je pro 
výklad dotčených veršů Jaroslava skoro stejně možné. Zdá

se ovšem, že původní „vražd-ba“ by u dokladu „vražebný 
rybník“ žádalo tvaru „vražt/ebný“. K původnímu význa
mu onoho „vražiti“ podotýkáme toto: staroslov. vraža =  
los, což se podle Brandla, Obr. Lib. Soudu 54, vyskýtá 
též v st. češtině (v mnichovském Cisiojanu); z toho přes 
význam „osud — špatný osud“ — (srv. polské „wróžba“ 
=  [malum] omen [Jir. tohoto nezná], ukrajinské „voro- 
žycba“ =  vědma, čarodějnice, a naše hojné pojmenování 
vrchů „Vráž“, na př. na Berounsku) lze pro „vražiti“ do
jít k významu „(špatný) osud přípraviti“ — čili, jak 
v .Jaroslavu RK stojí — „vražbu spácbati“. Výkladu Sey- 
korovu, ač na pohled jednoduššímu, není snadno přisvěd
čit!. Nelze „vražditi nad někým“, avšak (zlou) věštbu, 
ortel nad někým vyslovit! (naplnit!) lze. Tedy: „vzdáme-li 
se mečům svých nepřátel, sami se odsoudíme“. Ř.Texa.

Č asopisy o RKZ.
v  roce 1935 psalo 33 časopisů o Rukopisech a otiš

těno bylo celkem 206 článků, pojednávajících o rukopiso
vém sporu. Přehled novinářských zpráv od posledního 
čísla: „Národní republika“ přinášela téměř v každém čísle 
článek nebo zprávy o Rukopisech. 15. XI. otiskla část 
projevu prof. Vojtěcha z jeho přednášky (11. XI.) pro 
Společnost a současně přinesla pochvalnou kritiku našeho 
časopisu. — 29. XI. a 6. XII. referovala o soudním sporu 
Vrzalíkově; — 13. XII. přinesla kritiku Šťovíčkova 
spisku; — 20. XII. uvádí ve článku J. Táborského mí
nění berlínského slávisty prof. Alexandra Briicknera, po
dle něhož v polštině se slovo „tábor“ vyskytuje již od let 
1333—1470 a dostalo se tam z Německa; — 10. I. 1936 
přinesla kritiku Karlíkova spisu RKZ.

Stejně pečlivě zaznamenávala všechny rukopisové 
aktuality „Národní Výzva“. 18. X. psala o chystané • á íiě- 
pořádané výstavě RKZ v museu. — Prof. Fr. Mareš po
tvrdil 25. X., že I. tř. Akademie ve schůzi 25. V. 1935 
povolila podporu Kč 300.— na uspořádáni výstavy „Han- 
kových fals.“ — Prof. V. Icha shrnul (8. XI.) fakta, při
nesená ve sporu o zázrak hostýnský. — 22. XI. otiskla 
prohlášeni prof. J. Vrzalíka proti univ. prof. A. Pražá
kovi, jenž podrobil obránce (Mareše a Vrzalíka) ostré kri
tice při univ. přednášce. — 6. XII. přinesla rozsáhlou re
portáž J. Vrzalíka o jeho přednáškách v Duchcově a

Teplicích a 13. XII. článek téhož o soudním sporu s A. 
M. Píšou. — 19. XII. otiskla kritiku Šťovíčkova spisu a 
satirickou báseň, oboje od J. E. Hanky.

„Fronta“ v čís. 2. (23. X.) oznámila, že omezí a za
staví z důvodů technických a jiných otiskování rukopiso
vých článků. Zatím ještě otiskla 12., 19., 26. XII. rozbor 
rkp. a j. částí Herbenovy .Knihy vzpomínek“ od J. E. 
Hanky.

„Národní stát“ počal přinášet dost pravidelně roz
pravy rukopisové z péra J. .Jeana (12. X;, 8., 23. XI.). 
29. XI. otiskl rozsáhlé redakční pojednání o RKZ, kde 
pěkně shrnul populární formou historii sporu od nejstar
ších dob po dnešek.

Ostatní časopisy;

V polovině října prošla denními listy zpráva, že vý
stava RKZ, která měla hýti v museu od 1.— 2̂1. XI., se 
odkládá na neurčito. 16. X. přinesly ,.Ozvěny“ podobiznu 
prof. Vojtěcha se sdělením, že se účastni za GŠR pařížské 
fotografické výstavy. — 23. XI. konalo se soudní přelíčení 
ve sporu Vrzalík-Píša, které vzbudilo velkou odezvu v ce
lém denním tisku. Všechny listy české a německé přiná
šejí o něm obšírné referáty 24. XL — Koncem listopadu 
začalo ostře psát „Véč. Čes. Slovo“ v Praze i v mosteckém 
vydání proti chystané Vrzalíkově přednášce v Duchcově



a 30. XL vyvrcholilo kampaň otisknutím nepravdivé zprá
vy, že se přednáška nekoná. O rozbité duchcovské schůzi 
pak referovaly (3.—4. XII.) všechny denní listy praž
ské i severočeské a v „Lid. Nov.“ (6. XII.) k tomu obvi
nil Karel Čapek prof. Vrzalíka, že citát jím uvedený na 
přednášce (z Mlčení s TGM) není pravdivý. Veřejným 
prohlášením odpověděl jemu Vrzalík v „Ned. Listě“ (8. 
XII.), kde celou pasáž z Čapkova spisu přesně ocitoval. 
Venkovské listy provázely přednášky Vrzalíka po ven
kově kratšími glossami i články; tak „Písecký Obzor“ 
přetiskl 7. XII. článek prof. Vojtěcha z 1. čísla našich 
Zpráv. 8. XII. přinesly „Nár. Listy“ a „Ned. List“ (též 
15. XII.) velká insertní oznámení o vyjití Karlíkova spisu 
RKZ, k čemuž „Národní Výzva“ (20. XII.) připojila sdě
lení, že jde o samostatnou akci Karlíkovu, která není v 
žádné spojitosti s kult. odb. Vlajky ani s Csl. spol. rkp.

V čís. 45 roě. 62 „Listů fil.“ dokončuje prof. K. 
T i t z své „Studie o RK“. K slovu „Luděk“ v Záb. krom 
staré námitky o nedbání jerového pravidla dodává ze 
svého, že prý je hypokoristikon a tudíž v době, kdy se 
jím ještě nekřtilo, nemožné. V dalším polemisuje Titz 
s názory Mareše a Vrzalíka v otázce „tábora“. Nadmíru 
složitou argumentací při tom dokazuje, že autorem „Ja
roslava“ RK byl prý Josef Linda, jemuž Hanka při staro
české redakci básní RK vyškrtal části této skladby, takže 
Linda si později musil vše vynahradit vydáním zvláštního 
dramatu „Jaroslav ze Šternberka, vítěz nad Tatary“. K sla
binám, nedůslednostem a podivnostem této konstrukce 
se vrátíme při příležitosti. — V témž čís. L. F. píše O. 
H u j e r , že výraz „vteřina“ byl utvořen matematikem 
Sedláčkem r. 1822 od v t e r ý , které mohl znát jen 
z RK (Jar. 57, 112, 118, Záb. 13 atd.).

Univ. prof. M. Mů r k o ,  slavista Karlovy university, 
v pařížské revui „Le monde slave“ (svazek IIL, str. 
216. 391, sv. IV., str. 40) otiskl na několika stranách po
jednání o RKZ-sporu od nálezu Rkp. po dnešní dobu. 
Obsahem článků se nemíníme zabývat, poněvadž prof. M. 
nezná rukopisovou literaturu v období posledních pade
sáti let. Jenom jako zajímavou ukázku jeho názorů citu
jeme: „RK a RZ či Libušin soud . .. byly po dlouhou 
dobu překážkou. . . uměleckého vývoje v skutečném 
duchu národním (!)“ v orig.: „ils firent pendant long- 
temps obstacle . . . á une production artistique dans le vé- 
ritable esprit national“). — Vystoupením prof. M. byla 
obrana zbavena ohledů, které až dosud vůči zahraničí za
chovávala. Obránci chystají kroky, aby cizinu o skutečném 
stavu věci řádně informovali. Blíže se o věci nezmiňujeme 
ze stejného důvodu, jako jsme prozatím upustili od ozná
mení výsledků říjnové pařížské výstavy reprodukcí RKZ.

—Ik.

Způsob vědecké polemiky.

Y Karlíkově-Seykorově spise RKZ, který vyšel v pro
sinci m. r., jest uveřejněna anketa řady našich předních 
osobností o tom, co sondí o otázce rukopisové. Z projevu 
prof. Vád. F l a j š h a n s e  tamtéž, citujeme část, jednající 
o slově „tábor“:

...ten poslední krásný nález Pekařův „tábor“! Co se slo
vanští filologové polští, ruští, bulharští atd. natrápili vý
kladem z orientálních jazyků! (Dnes to po nich papouš
kují obránci!) Až r. 1927 ukázal Pekař, že ten „tábor“ 
není možný před 1. dubnem 1420! Krásně ukázal — dopo
ručuji Vám jeho žižku, v IIL, IV. díle, zde máte výklad 
zevrubný — že z původního biblického jména Tábor se 
stalo jméno Tábora husitského pak jménem obecným pro 
vysunutou pevnost, redutu — pak názvem pro husitské 
ležení vůbec u cizích národů (Maďarů, Turků, Tatarů — 
v Rusku — Němců) a že od Maďarů přešlo k nám ve 
významu „castra“ teprve v druhé polovině XVI. stol.! 
Taktéž ovšem k Polákům, Rusům atd. Pekařův důkaz

jsem doplnil spolu s Titzem důkazem, že „castra“ (jichž 
jsou Spousty dokladů v bibU) překlád.áňa ve XIV.—XVI. 
stol. zcela jinak, nikdy „tábor“. Byly ovšem uváděny pod^ 
vodné doklady, s úmyslem klamali — ale žádný pravý-... 
Cituje-li někdo polský doklad ze XIV. stol. pro tábor', 
měl se podívat do textu a viděl by, že je rukopis ze XVI. 
stol.!... A citovat na důkaz mínění maďarských filologů, 
kteří jsou deset let zpět, je bez ceny. Zde mohou mluvit 
jen slovníky historické, jaké máme my, Poláci, Němci, 
Rusové, Maďaři atd., nejstarší maďarský doklad je z roku 
1518, německý z doby asi 1450, polský něco pozdější atd. 
Ale to je ovšem marné vykládat. A přece. Vám jako advo
kátu, je věc zcela jasná: v Jaroslavu jsou čtyři doklady 
vesměs zcela jasné castra; takové doklady zcela jasné 
jsou r. 1810 u Jungmanna a jinde; pro RK by měly tedy 
býti doklady z doby kolem r. 1520 aspoň tak hojné jako 
jsou kolem r. 1816. Jak víte, není žádáno ani tolik; aspoň 
j e d i n ý  doklad, jasný jako v RK nebo u Jungmanna, 
před 1. dubnem 1420, z textu českého, polského, němec
kého, maďarského, rumunského, srbského atd.. . .

Tento Flajšhansův projev byl napsán kolem 15. XI. m. r„ 
tedy o 14 dní později, než vyšlo 2. číslo „Zpráv“, které při
neslo pojednání o „táboru“. Prosíme čtenáře, aby si onen 
náš článek znovu pročetli a srovnali. Ke větě, kterou jsme 
u Flajšhanse vysázeli kursivou, poznamenáváme:

Doklady na slovo „tábor“ před r. 1420 byly až dosud 
uveřejněny celkem čtyři. První přinesl Dr. K a 1 i s t a , do
cent Karlovy University (Nedělní List 25. XI. 1934), druhý 
Petre Z a m f i r e s c u  (tamtéž), třetí univ. prof. Dr. V. 
Š a n d a (uvěř. ve 2. č. Zpráv), čtvrtý maďarský učenec 
prof. János M el ic h  (Magyar Nyelv, č. 5—6., 1935). Jest 
věcí těchto čtyř autorů, aby k nařčení prof. Flajšhanse za
ujali stanovisko. —Ik.

Knihy.
o  bitvě na Turském poli a 8 básničkách RK. Napsal 

F. Š ť o v í č e k .  V Praze 1935. (A. Neubert.) Stran 46. Za 
Kč 5.—. První část knížky sestavuje údaje stč. kronik a 
zpěvu o Čestmíru a Vlaslavovi RK v jednotný děj. Hlavní 
zásluhou jc tu odůvodněná lokalisace t. zv. Turského pole, 
na němž Neklanův vojevůdce měl zvítězili nad luckým kní
žetem; bitva se udála nikoli na sever od Prahy, jak dosud 
vykládáno, nýbrž poněkud dál na severozápad, v krajině 
slánské; starší Kuffnerova lokalisace se nám ve světle vý
vodů Šťovíčkových, opřených o přesné znalosti místopisné, 
jeví jako nepravděpodobná: bylo by bývalo lépe, kdyby 
Šťovíček byl aspoň poznámkou na její vady upozornil. 
Druhá část knížky jest také zajímavá. Šťovíček řadí všecky 
písně RK do pořádku jiného, než jsou v rukopisu, tak, aby 
z nich bylo možno vyvodili jednotnou dějovou souvislost 
historie mladé lásky v okolí Miletína. Tato myšlenka Šťo- 
víěkova jest ovšem ceny spíš literární než vědecké, poně
vadž pořadí písní v RK se jí staví na odpor. —řix—

P řed n ášk y .
P r a h a
29. Hjna 1935 pořádal kulturní odbor Vlajky přednášku 

prof. J. V r z a l í k a .  Prof. V. promluvil o účasti rakouské 
policie na boji proti RKZ a uvedl málo známé doklady 
o příčinách zahájení sporu r. 1886. Přednášející chystá na 
počátek r. 1936 další svůj spis o Rukopisech pod názvem 
„Naše nepřemožené Rukopisy“.

11. listopadu uspořádala Společnost přednášku univ. 
prof, dra V. V o j t ě c h a  o „Fotochemickém zkoumání Ru
kopisů“. Prof. V. promluvil obšírně o methodách, jichž po
užívá fotochemie a dokumentární fotografie, podrobně se 
zmínil o použití neviditelných paprsků k těmto účelům a 
ocenil jejich možnosti. Výklad učinil srozumitelnějším před-



ložením ukázek svých prací. Ke konci zmínil se o svém 
patnáctiletém zkoumání RKZ, jehož výsledkem bylo, že 
přestoupil meizi obhájce pravosti RKZ. Do debaty zasáhli 
pp. Dr. K. Kettner, prof. Z. Kuffner a j. Závěrem podal si
tuační zprávu o sporu rukopisovém a o posledních aktuali
tách prof. J. V r z a 1 í k. Přednáška byla velmi četně navští
vena. Mezi přítomnými byly dcery významného obránce 
RKZ dr. Julia Grégra, pí. N. Veverková (Washington) a pí.
K. Syrovátková (Praha), dále prof, techn. dr. Engl, býv. 
poslanec dr. V. Perek a j.

12. listopadu mluvil obšírně o Rukopisech a jejich 
dnešních obráncích univ. prof. dr. A. P r a ž á k  ve svých 
ujiiversitních přednáškách. Stručný obsah jejich byl uve
řejněn v „Nár. Výzvě“ (22. XI.) a odpověděl na ně 22. listo
padu na veřejné přednášce pořádané kultur, odborem Vlajky 
prof. J. V r z a 1 i k.

18. listopadu pokračoval ve Společnosti ve svém cyklu 
vzpomínkovém Boh. S t ř e m c h a. Přednesl řadu nezná
mých podrobností o vystoupení D. Žunkoviče a o akci prof.
L. Píče r. 1911 a závěrem přečetl několik článků z „Českého 
Slova“ z let 1911—1912, které v porovnání s dnešním „Čes. 
Slovem“ vzbudily u přítomných podiv.

9. prosince promluvil pro Společnost dr. K. K e t t n e r  
o Zlomdích freisingských a rukopise Zelenohorském. Pouká
zal na jejich podobu paleografickou a v závěru přednášky 
porovnal paleografické důvody prof. Friedricha proti pra
vosti RZ s jeho „Latinskou paleografií“.

16. prosince referoval ve Společnosti Luboš B l á h a  
o všech novinářských zprávách rukopisových, uveřejněných 
od 15. X. do 15. XII. 1935.

20. ledna 1936 se konal diskusní večer, zahájený refe
rátem proti pravosti RKZ, který podal p. Ph. C. Jos. Bar-  
t ůšek.  Řečník se snažil objasniti přítomným odmítavé sta
novisko oficiální vědy k rehabilitačním pokusům a velmi 
živá debata, která se pak rozpředla, týkala se subtility a 
precisnosti, s jakou pracují vědy exaktní oproti vědám filo
logickým.

M i m o P r a h u ;

Přednášel prof. J. V r z a l í k  se světelnými obrazy:
10. listopadu D Kralupech pro Ml. Nár. Sj.,
26. listopadu o Jičíně,
1. prosince v Duchcooě. Proti této přednášce vyvinuta 

ostrá kampaň v místním tisku. Při přednášce prof. V. na
paden a insultován. Na to pro stálý hluk schůze rozpuštěna 
(podle zprávy nár. soc. „Stráže na Severu“ 7. XII. Podle 
téže zprávy hlavní zásluhu o znemožnění přednášky má 
místní pokrokové učitelstvo, profesoři a legionáři).

Téhož dne přednášel prof. V. v Teplicich-šanooě pro 
Klub Ďs. Turistů,

11. prosince n Písku pro Ml. Nár. Sj.,
12. prosince o Benešově pro kulturní odbor Vlajky,

, 13. prosince o Jihlavě pro Nár. Sj.,
14. prosince v Polně pro Nár. Sj.
Žádáme korporace, které by si přály uspořádat před

nášku o RKZ s diapositivy, aby se přihlásily u Společnosti. 
Adresa: Praha II., U Karlova 5.

Oprava. Spis. Fr. Kolda žádá nás o opravení zprávy 
o jeho přednášce dne 30. září 1935 z minulého čísla „Zpráv“ 
v tomto smyslu: Nemluvil „o vztahu písní RK k melodiím 
novočeských písní“, nýbrž: podal krátké ukázky, že Ruko
pis Královédvorský i Zelenohorský je zpěvný a že jsou 
V harmonickém souladu s prostonárodními písněmi sbírky 
Erbenovy. Výslovně přitom uvedl, že Hanka hudební vzdě
lání neměl.

D ary.
Dq knihovny Společnosti věnovali: prof. V. Vojtěcli, 

Vojtěch-Flajšhansa „RKZ“ a četné staré výstřižky z novin; 
řed. F. Šťovíček svůj spis „O bitvě na Turském poli“; spis.
A. Kožmínová dvě orig. kresby k RK; L. Matoušek, Flajš- 
hans „Boj o Rkp“ II. díl; prof. A. Setunský četné výstřižky 
z novin a řevní.

O rganisační.
III. řádná valná hromada

Čsl. spol. rukopisné konala se 10. ledna t. r. v hotelu 
u Beránků za hojné účasti členstva. Za churavého předsedu 
univ. prof. V. Vojtěcha zahájil a řídil Ing. Vil. Götzl. Jed- 
natelskou zprávu doplnila zpráva archiváře a bibliografa, 
podle které za minulý rok vyšlo v časopisech 206 statí a 
článků většinou pro pravost RKZ; rozebrala ve všech smě
rech otázku rukopisovou za poslední rok a podala kritický 
nástin boje od r. 1886 i pro nejbližší budoucnost. Okolnost, 
že za tři poslední roky napsáno bylo 748 statí a článků o Ru
kopisech, svědčí o rostoucím zájmu v řadách inteligence. 
Přírůstek členstva za poslední rok (80%) pak jest důkazem 
zvýšené důvěry v seriosní a vědecký postup Společnosti. 
Vedení Společnosti pro příští správní období zvoleno a usta
veno takto: předseda: univ. prof. Dr. V. Vojtěch; místo
předsedové: Ing. Vil. Götzl, prof. Leop. Zubr; pokladník insp. 
F. Čech; jednatel prof. Ing. K. Antirlík; čl. výboru: sen. pres.
B. Říha, L. Bláha, prof. J. Vrzalík, B. Střemeha, VI. Křivý, 
L. Matoušek; náhradníky: J. Pazelt, sl. Bl. Nováková, E. 
Peřka, L. Malínský; revisoři: řed. J. Anderle, nakl. Z. Binko. 
Od 15. října byli do Společnosti nově přijati 3 členové za
kládající a 29 členů činných.

. l

V roce 1955 zemřeli naii členové: 
Prof. lan Sachl,

Prof. lan Slavík (St. Boleslav),
B. PIntnerová (Plzeň),

Univ. prof. Dr. Vlad. Mladějovský.

Evidenční členské formuláře, které jsme v min. roce 
rozeslali, nebyly nám dosud všechny vráceny. Ti členové, 
kteří je dosud neposlali, dostanou je proto v únoru ještě 
jednou a prosíme je, aby je řádně vyplnili a obratem nám 
zaslali zpět. Pro přesné vedení kartotéky jsou nezbytný.

Členové Společnosti, pokud budou míti do konce mě
síce línora řádně zaplacené příspěvky pro běžný rok, ob
drží zdarma kolekci propagačních RKZ-pohlednic, které k to
muto účelu věnovala Společnosti edice TPS.

Prosíme své členy, aby nás upozorňovali na zájemce 
o otázku rukopisovou, jimž bychom mohli zaslat tyto 
..Zprávy“ na ukázku.

Čsl. společnost rukopisná sdružuje přátele Rukopisů — 
laiky i odborníky — pořádá přednášky a exkurse, spravuje 
Rukopisový fond, podporuje vydávání publikaci a zpravuje 
své členy o posledních aktualitách rukopisového boje.. Staňte 
se jejími členy! Příspěvky: Zakládající člen Kč 200.— jed
nou pro vždy, činný Kč 20.— (studující Kč 10.—) ročně, 
zápisné Kč 10.— (studující Kč 5.—).

Silueta, která zdobí čelo našeho listu, jest obraz Mysl- 
bekova sousoší „Žábo je a Slávo je“ (z básně RK) na mostě 
Palackého v Praze. Fotografoval a pro reprodukci upravU 
Boh. S t ř e m e h a .  ml.

Redakční uzávěrka pro příští číslo „Zpráv“ dne 25 břez-
Redakční uzávěrka pro příští číslo „Zpráv“ dne 25. břez

na. Význačnější pojednání dosud vyšlá budou ve 4. čísle 
opakována pro cizinu v stručných anglických výtazích.


