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Jan B i e 1 a t o w i c 7., Krakow:

RKZ w Polsce.
Uveřejňujeme původní práci našeho spolupracov

níka z krakovské university, která ukazuje, jak živý 
zájem panuje v Polsku o osud nejstarSích památek 
slovanské minulosti. Red.

Odnowienie sporu o RKZ ma dla nas Polaków, pa- 
trẑ cych naií z pewnej perspektywy, znaczenie gl̂ bsze, 
niž 7 wyczajna, a chocby i nadzwyczajna kwestia lite- 
racka czy naukowa. Wi ž̂e sî  odrodzenie tego sporu 

-̂ maokim nurtem cpolti, kt^rej cc-chif zagadnicz:3f jest
odrodzenie idealizmu, pol ĉzonego ze zwrotem do prze- 
.sztosci. W Polsce mamy dzis podobné gatunkowo zja- 
wiska do wznowienia sporu o RKZ: rzecz zdawaioby siq 
rozstrzygniqt̂  na jej niekorzysc — autorstwo sw. Woj- 
ciecha najstarszej přesni polskiej Bogurodzicy z dužym 
prawdopodobieňstwem wznawia Józef Birkenmajer. A 
druga sprawa, juž reálná i niezaprzeezona: prehistorycy 
polscy z prof, józefem Kostrzewskim odkrywajq w Bis- 
kupinie w Wielkopolsce wielk  ̂ prastarý kultur? síowian- 
skq w osadzie bagiennej. Ataki wrogów Slowian maĵ  
ten skutek, že Slowianie coraz lepiej poznají wielkosc 
swej rodzimej kultury.

Wymienione prače polskich uczonycb, podobnie jak 
i sprawa RKZ, dowodz ,̂ že nawet do trudných spraw 
naukowych potrzebna jest wiara i idealizm. I nic dziw- 
nego, že pogl̂ d na spraw? RKZ ksztaltowal si? w histo
rii zaležnie od obecnosci zasadniczych pierwiastków 
duchowych w danej epoce: romantyzm przyj l̂ zabytki 
staroezeskie z radoscî , pozytywizm je odrzucil, dzi- 
siejsza epoka idealistyezna przyjmuje je znowu. Tak

bylo i w Polsce, chociaž w Polsce z nátury rzeezy bylismy 
zdáni na echa dochodz ĉe z Czech. Fale stosunku do 
RKZ byly u nas wtórne. Polacy wi?c do sprawy RKZ 
nic rozstrzygaj ĉego nie wniesli, choc Czesi od poez t̂ku 
w tej sprawie odwolyWali si? do nas. Bo sprawa RKZ 
byla wspóln  ̂ sprawy Slowian i w dziejach literatury oraz 
kultury polskiej odegrala rol? nieposledni ,̂ a przeklady 
RKZ byly pierwszymi w ogóle dzielami literatury ezes- 
kiej na j?zyk polski tlumaezonymi.

Čsl. společnost rukopisná sdružuje přátele Rukopisů — 
laiky i odlnn.iíky, pořádá přednášky a exkurse, spravuje 
Rukopisový fond pro mater, zkoumání RKZ, podporuje vy
dávání spisů a vydává časopis, který zpravuje o posledních 
riikopi.sovýeli aktualitách. Příspěvky: zakládající člen 200 Kč 
jednou jtro vždy, přispívající Kč 50.—, činný Kč 20.— (stud. 
Kč 10.— ) ročně. Stud. činným členům může být příspěvek 
l>rominut. Zápisné Kč 10.— (stud. Kč 5.—).

PODPOŘTE JEJÍ ČINNOST A PŘISTUPTE ZA ČLENY! 
čsl. společnost rukopisná, Praha I., Konviktská 5, šek. č. 4501.

Pierwsze cwiercwiecze XIX wieku w Polsce to buj
ný rozkwit wszystkich sil žyciowych romantyzmu. Trzy 
jego bardzo znamienne cechy, to; zamilowanie w ludo- 
wosci, (przeszlosci i slowiaiíszczyžnie, pol ĉzonych syn- 
tetyeznie. Oezekiwano naówczas jakiegos wielkiego dzie- 
la ze starožytnosci slowiaňskiej, które by stalo si? dum̂  
Slowian i zadatkiem przyszlej wielkiej rodzimej litera
tury. Szukano takiego dziela w Polsce napróžno. Gdy 
tedy przyszlo ono z Czech, przyj?to je ochotnie. Odpisy 
RKZ przyslali do Polski Hanka i A. Jungmann 
w r. 1819, mianowicie do Uniwersytetu Wileňskiego 
oraz db warszawsfciego T-wa Przyjaciól Nauk na r?ce 
historyka W. A. Maciejowskiego i autora Slownika ja
zyka polskiego — S. B. Lindego. Hank? obrano czlon- 
kiem honorowym Uniw. Wil. (1819) i T-wa P. N. 
(1822t. Rzecz szczególna, že w Dzienniku Wilenskim 
1820, I w sprawozdaniu czynnosci Uniw. Wil. mowa 
jest o przyslaniu przez Hank? „swoich dziel“, t. j. RK, 
Starob, sklad, i i. RKZ rychlo stal si? przedmiotem 
zachwytu, badan literackich i naukowych romantyków 
polskich. W ówczesnych pracach historycznych i literac
kich RKZ wyst?puje bardzo cz?sto. Z wielkim entuzjaz- 
mem pisẑ  o nim m. in. uezeni J. S. Bandtkie, W. A. 
Maciejowski, W. S. Majewski, I. B. Rakowiecki i inni. 
Rakowiecki w Prawdzic ruskiej (̂ 1820) nazywa RKZ 
„charae reliquiae vetustissimae litteraturae cechicae“. 
Pierwszq szczególowq wiadomosc o RK, o jego tresci, 
historii i znaezeniu oraz pierwsze polskie tiumaczenie 
piesni Zahoj... prozaiezne daje jakis anonim (M.t w Pa- 
miqtniku Warszawskim t. 17 r. 1820. Niebawem pojawi 
si? wiele tlumaezen RKZ prozaicznych i poetycznych, 
z których najwažniejsze ŝ : K. Brodzinskiego, E. Kuchař-



skiego, B. Zaleskiego, St. Witwickiego, I. B. Rakowiec- 
kiego, J. Nabielaka, A. Bielowskiego (ŝ  to przewažnie 
tylko przekiady czqsci zabytkow), wreszcie Lucjana Sie- 
mienskiego, przepî kne poetyczne tlumaczenie, dosko- 
nale archaizowane (Krakow 1836), które ma duže 
znaczenie w historii literatury polskiej i przyczynito si? 
walnie do slawy RKZ w Polsce. Przekiad Siemienskiego 
uczynit RKZ wlasnosci  ̂ polský. Nikt w owym czasie
0 autentycznosci stczeskich zabytkow nie w t̂pil, choc 
budzily si? juž jakies zastrzeženia. W  swiežo wydanym 
tomie Rozmów A. Mickiewicza znajdujemy pod dat̂  
pazdziernika 1840 rozmow? Mickiewicza z Siemien- 
skim w Strasburgu o pravdziwosci RKZ. M. mowi: 
„Ježeli CO moglo wzbudzic podejrzenie, to ów Zaboj, 
ktory mi bardzo wygl^da na dzisiejszego emisariusza. 
Jednak It nie možná na tym opierac si?.“ Swoĵ  w t̂- 
pliwosc CO do niektorych cz?sci RKZ powtorzyl Mickic- 
wicz w prelekcjach o literaturze slowianskiej w College 
de France w r. 1841. Ale na podstawie ich calosci re- 
konstruowal dzieje i kultur? dawnych Slowian.

Ale nadszedl dlugi okres niewiary. Pogl^dy na RKZ 
w Polsce opieraly si? na wynikach prac uczonych czes- 
kich i niemieckich. Teraz w Polsce wzi?to calkowicie 
stron? wrogów autentycznosci RKZ i až do dzisiejszych 
czasów nie spotykamy si? w literaturze polskiej z ich 
obron̂  z jedynym wyj t̂kiem.

Jeszcze w r. 1859 w Bibliotéce Warszawskiej 
w krotkiej notatce o procesie Hanki • z Dawidem Kuh 
autor trzyma stron? prawdziwosci RKZ. Nast?pn4 chro- 
nologicznie pozycj  ̂ jest artykul w Klosach (1879), zda- 
ĵ cy spraw? ze studium Šembery o Sî dzie Libuszy. Autor 
bez zastrzežen przyjmuje wywody Šembery, próbuje 
tež dowiesc podobieňstwa RKZ do innych czeskich fal 
syfikatów epoki i cytuje przeciwne RKZ zdania ów- 
czesnych paleografów. Teraz nast?puje seria artykulów 
j?zykoznawców polskich zdecydowanic prawdziwosci 
RKZ przeciwnych, a wlasciwie referuj ĉych tylko wy- 
niki i třese prac czeskich i niemieckich przeciwników 
prawdziwosci RKZ. Rozpoezyna polski atak na auten- 
tycznosc RKZ bardzo nami?tnie Jan Karlowicz, autor 
Slownika gwar polskich w warszawskiej Prawdzie 
(1886). Stwierdza on, že jak Biblia w kierunku religij- 
nym, tak RKZ w narodowym „zrosly si? z wyobražnia
1 pami?cÍ4 ludu“. Autor daje przegl̂ d walk dokola RKZ, 
bierze stron? Gebauera i Masaryka i osmiesza metody 
ich przeciwników, nazywaj^c m. in. J. Grégra „uliczni- 
kiem dziennikarstwa praskiego“. Zbywa zdanie ii  „m?- 
žów zaufania“ z Hlasu Národa z r. 1886, twierdz ĉ, že 
,,obroňcy rkpsów wychodz  ̂ przewažnie ze stanowiska 
utylitarnego i uczuciowego“. Ale sporowi nie wróžy Kar- 
lowicz rychlego zakoňczenia: „przyst?puj4 ooraz nowe 
sily do walki; dyskusja rozszerza si? i pogl?bia“. Spo- 
kojniejszy, ale bezwzgí?dny jest artykul filologa A. Ka
liny w Przeglc{dziePowszechnym (1887, I). Bardzo díugi 
i szczególowy swój wywód z dokladný bibliografie 
konezy on wnioskiem o nieautentycznosoi RKZ, zwra- 
cajec glównie uwag? na okolicznosci ich znalezienia. Ka
lina notuje na marginesie sporu trzy zasadnieze o nim 
uwagi: I .  že do sporu mieszano sprawy pozanaukawe, 
2. že naukowe argumenty nie se dostateezne, 3. že brak 
znajomosci stczeszczyzny utrudnia polemik?. Korzyšc ze 
sporu jest ta, že kwestia RKZ zamyka si? w coraz bard 
ziej ciasne rámy nauki. Jeszcze bardziej szczególowy 
przegled wszelkich argumentów przeciw prawdziwosci 
RKZ, a specjalnie w dziedzinie filologicznej, dal B. Ka 
miňski w fachowych Pracach Filologicznych (t. II, 
W-wa 1888). Notuje on, že dokladné bibliografi? RKZ 
sporzedzil A. Storoženko (Kijów 1880). Dužo uwagi 
sprawie RKZ iposwi?cil lingwista R. Zawiliňski (Mu
zeum r. 1887 i 8, Bibl. Warsz. 1888, I). W dlugich roz-

prawach referuje on prače ezeskie, niemieckie, dalej Ja- 
gica, Petruszewicza i Lamanskiego przeciwne prawdzi
wosci RKZ, Uwaža on, že Wislicenus rozstrzygnel nawet 
kwesti? chemiezne RKZ. Zaznaeza, že Hanka zmarl 
pod wplywem przykrosci z procesu z Kuhem.

Wšród tych nieublaganych glosów dziwnym trafem 
zablekal si? glos obronny i to ze stanowiska naukowego, 

■ mianowicie historyeznego. Edi. Boguslawski w Przegl^d- 
zie Historyeznym 1906, III rozwaia Jaroslawa 
z punktu widzenia historyeznego. W czasie najgor?tszej 
przeciw RKZ kampanii przeciwstawia si? twardo argu- 
mentom najwyibitniejszych ich przeciwników, szczególnie 
nie-Gzechów. Autor obrony dowodzi, že Jaroslaw ipo- 
chodzi z drugiej polowy XIV w., bo m. in. jest pisany 
nieweitpliwie pod wplywem czeskiego Miliona Marca 
Póla. Boguslawski cytuje dowody z historyków, m. in. 
z polskich Dlugosza i nowožytnego Maciejowskiego, 
že dawni Gzesi znali „rycerskie i swiatowe piešni“. Wy- 
nik dlugiej argumentacji autora jest ten, že podstawe 
Jaroslawa jest tradycja ludowa morawska o wypadku 
z czasów rzymskich z II w. po Ghr. Zdaniem autora 
zagadkowosc i tajemniezose RK przemawia za jego 
autentycznoscie.

Póza Boguslawskim byly jeszcze w literaturze pol
skiej oknesu pozytywistycznego dwa inne glosy obron- 
eze, ale obydwa Gzechów, a to przyjaciela Polaków dra. 
E. Jelinka w Klosach (1880, I) i dra. Gablera w Ate~ 
neum (1886, IV i 1889, III). Gabler broni RKZ zna
nými argumentami obroneów z duž̂  doẑ  temperamentu 
politycznego i satyrycznego. Argumenty bardziej orygi- 
nalne wprowadza Jelinek. Powtarza on cz?sciowo za 
J. Jirečkiem, že Hanka znal nieszczególnie j?zyki slo- 
wiaňskie, a takže histori? i poezj?. Np. w tíumaczeniach 
poezyj Mickiewicza i Odyňca z ipolskiego na ezeski po- 
peinial wvmltlf. 7
„Z tego przychodzimy do przekonania, že czlowiek, 
który tak znal j?zyk najbližszy ojezystemu, nie mógl 
wytworzyc takiej rzeezy, jak Sí{d Libuszy, dowodz ĉy 
dokladnej znajomosci j?zyków slowianskich.“ Go do ta
lentu poetyckiego Hanki — „poezje jego oryginalne nie 
maj4 prawie žadnej wartošci“. Przy sposobnosci notuje 
Jelinek, co mu opowiadal Fr. Doucha: „Oto ile rázy 
proszono Hank? o pisanie wierszy dla deklamowania 
na wieczorkach albo koncertach, on si? zwykle udawal 
do F. Douchy, žeby ten za niego žádané wiersze pisal. 
Ma si? rozumiec, že žáden utalentowany poeta nie po- 
trzebowalby obcej pomocy; a st̂ d znowu možemy si? 
zapytac: czy taki pisarz zdolalby pod wzgl?dem poetycz- 
nym cos podobnego stworzyc, jak Sr{d Libuszy?“ Jelinek 
nie chce si? wdawac w obron? RKZ, ale twierdzi, že 
„ezas zložy hold prawdzie“.

Przekonanie o falszywosci RKZ trwalo w Polsce 
niezbicie do ostatních dni. N. p. AI. Brückner, który na- 
ležal jeszcze do dawnej redakeji Archiv f. slav. Phil., dal 
mu niedawno wyraz dwukrotnie: na marginesie artyku
lów „Trybunal literacki“ (Pam. Warsz. 1929) i „Po
rážka sceptyka“ (Wiadomosci Literackie, nr. 12 ex 
1937). J. Krzyžanowski w ksî žce o Bylinách (Wllno, 
1934) pow ĉpiewa o autentycznosci tak Slowa o pulku 
Igora, jaJk i RKZ.

Dopiero w ostatních miesî cach zacz?la Polska kul- 
turalna nasluchiwac pilnie glosów z Pragi. Pojawilo si? 
kilka artykulów w czasopismach o RKZ. Dowodem za- 
interesowania si? nowym stanem sprawy RKZ jest ze- 
branie Towarzystwa Slowianskiego w Krakowie dn. 12, 
III. b. r. na którym znáni j?zykoznawcy polscy doszli 
do przekonania, že sprawa RKZ nie jest rozstrzygni?t4. 
Gzekamy na glosy z Gzechoslowacji.



Padělky rukopisů -  jkh možnosti a nemožnosti.
(Résumé přediulík y iiniv. prof. flr. V. Voj t ěcha u prof. Ing. K. Audr l íka,  proslovené v Českosloveniské «polečnosti

rukopiísné dne 8. března 1957.)

I. VýrPl)ou a vkustnoistnii starých inkoustu v iiiznéin 
.složení zaJ)ývul se v první části přodná.šky uiiiv. prof. dr.

Voj ěch. Uvedl strnčně co nám o píípraivě starých 
inkonstfi uvádí literatura a jakých látek se tehdy ku psaní 
užívalo. Odedávna byly připravovány inkouisty % rostlinných 
výtažků, oibsahujících třísloviny (nu příklatl kůry gramátov é 
iiei) 0  duběnek), skalice zelené nebo inwiré (příparlně jich 
.směsí), arateké klovatiny, nějaké kyseliny a rody. Poněraidž 
tehdy byly chemické vědomosti těch, kteří inkousty připra- 
\ovaIi, velmi malé, dovedeme si představit, že kažxlý jrři- 
pravoval inkoust po-dle svých zkušeností. .V proto .se při 
studiu stalých rukopisů shledáv.úme s písinem uejrůziiěj.šílio 
chemického složení.

Jedním z často užívaných argumentů proti pravosti RKZ 
je známé rčení, že falsátor psal „starým“ inkoustem na sta
lém pergamenč, což nepochybně má zmamenat, že starý in
koust u RK dával lined písmo rezaré nebo písmo, které 
v krátkém čase zrezivělo, u RZ písmo zelené nebo v krátkém 
čase zelenající. Dovedl-li tedy r. 1817 faksátor připraviti 
takový inkoust, nemělo by ibýt těžkou úlohou připraviti 
takové inkousty i dnes, zvláště když uvážíme, jaké zname
nité pokroky od té dloby učinila ohemická věda. Cliemikové 
-siie dávno uváděli, že každý inkoust, připravený z tří-slo- 
viny a železnaté nebo měďnaté soli jest tmavý, a rláile, že 
takový inkoust píše tmavé a že teprve po velmi dlouhém 
čase tmavé písmo půsoibením rzduchu se mění v písmo re
zavé nebo zelené. Z této nepopíratelmé vlastno.sti kovových 
sloučenin tříslovin .správně vyvozovali, že RKZ nemohly býi 
psány v době nálezu. Nicméně se prof. Vojtěch ujal úkolu, 
najiti takový výše zmíněný „starý“ inkoust.

Prof. Vojtěch zjistil ■důkladným stuidiem, při němž bylo 
připraveno tisíce inkoustů různého složení, v nichž bylo 
různě konilrinováno množ.ství a poměr jednotlivých součástí, 
že ani jeden z nich není rezavý a ani jeden nedává rezavé 
písmo. Všechny inkousty dávaly písmo tmavé, které se ani 
po delší době neměnilo, ani při dlouhodobém ozařování ultra
fialovými paprsky, které jak známo, stárnutí písma značně 
urychlují.

Touto prací polordil prof. Vojtěch experimentálně niyl- 
-uost torzení odpůrců—R/fZ, ze..jsou iiiknasty,. které dáoají 
písmo oykazující vlastnosti písma starého.

2. (hováuím limoty starého písma zabýval se v drulié 
části přeťlná.šky prof. Ing. K. Andrl ík.  Uvedl stručně, jak 
se chemická analysa uplatňuje v jiných oborech a jaký úkol 
jí jmenovitě při zkou.šeiií písma náleží. C'hemik vlastně 
zjišťuje, jalkým materiálem lbylo psáno. Při tom používá 
chemických reakcí, které muisí být velmi citlivé, ntíbof se 
zpravidla týkají jen jeilnoho písmene. Počítáme-li, že 1 kap
ka inkoustu váží asi 0.2 g a že jednou kapkou inkoustu 
se napíše asi 20 siox po 5 písmenách, připadá na 1 písmeno 
po vypaření vody asi 0.0002 g, tedy tak nepatrné mnokstvi, 
že jen nejcitUvější cliemickc reakce nám mohou prozraidit, 
co onen nepatrný prášek hmoty oOosahuje.

Při pralktickém provádění chemickélio zkoušení písma 
nutno především zjistit, čím bylo p.sáiio, ztla inkoustem nebo 
barvou. Barvy bylo používáno ku psaní velmi zřídka — 
z pochopitelných diivodů. Barva j.sou mikroskopicky ne
patrná zrníčka Jrarevné Iniioty, která musila být roiZJníchána 
.s pojidlem — klovatimni — takže hotová barra je hustá 
a těžko se jí píše. Barva mimo to zůstává iia povrchu, ne- 
vniká do poidkloidii a účinkem vzduchu se dále skoro ne
mění. Známe sice několiik středověkých rulkopisů, ktciré byly 
psány atrarnentem (t. j. jemnými sazemi rozmíchanými s klo- 
v atinou nebo živočišným barvivém, na př. .sépií), ale po vy
nálezu inkoustu olbjevuje se barva jako materiál ku psaní 
wdmi zřídka. Inkoust naproti tomu je rozdolk, který ol)sa- 
liiije rozpustné sloučeniny železa, při psaní vniká do jvod- 
kladu a půsoibením vzduchu se chemicky mění.

Z uvedeného patrno, že při zkoušení písma hledáme 
vlastně železo. Avšak zjistíme-li je, nemůžeme hned z toho _ 
■soudit, že písmo bylo psáno inkoustem, neboť známe i Irarvy 
oljsahující železo (ve formě ncrozpirstných sloučenin). Proto 
musí být zjištěno, jak písmo vniklo <lo podkladu, tedy zda 
bylo psáno mzto>kem nebo barvou. A zjistíme-li barvu — 
bmli to v mis jisté podezření. Protože však i podklad může 
ob.sáhovat železo, musí být provedena nejen zkouška písma, 
ale i zkoušku podkladu, aby snad zkoušení nevedlo k myl
ným závěrům.

Při zkoušení podczřelýcli dopisů llavHčkov ých a Má
chových postupovali profesoři Vojtěch a Andrlík metodou 
srovnávací. Z porovnávucílio materiálu prof. Vojtěcha vy
brali 'Si několik nespoirných rukopisů z minulého století, 
psaných železitým inkoiustem a provedli veliký počet srov-

iiávacích zkoušek. Velmi zajímavá byla již první zkouška 
ot iskem.  Ta sc provádí tím způsobem, že na zkoušený 
rukopis .se přiloží vllrký filtrační papír a ponechá se pod 
liiírným tlakem po jistou dobu v lisu. Když referenti lis 
otevřeli a pozorovali otisky, ukázal se ihned rozdíl mezi 
-rukopisy, pocházejícími nesiporně z minulého století, a ruko- 
j)isy zkoušenými. Písmo, napsané inkoustem, se tímto způ- 
.sobem otiskuje velmi dobře, a to tím méně, čím je starší, 
takže zkouška otiskeni může Irýti někrly i vodítkem k od
hadování stáří rukopisů. I když však někdy byl otisk téměř 
okem nepositihnutelný, prozradil se chemickým reagováním 
.spolelilivě. Výsledek porovnávání nesporných rukopisů sc 
zkoušenými rukopisy podezřelými byl zajímavý a pro tyto 
zdrcující: Všechny pravé rukopisy z minulélio století otisky 
ilávaly a všecliny jejicli otisiky reagovaly na železo. Zkou- 
.šené Tukopisy však otisků nevdávaly a neukázaly se ani nej- 
menší stopy železa. Z toho plyne, že zkoušené rukopisy ne
byly psány materiálem tehdy obvyklým. Tento výsledek 
bylo možno bezpečně překontrolovat i jinou častou — che
mickým roziborem vlastního písma podezřelých rukopisů. 
Ale všechny reakce selhaly. Bylo jasno, že tyto rukopisy 
byly psány barvou, jejíž pojidlo vzdoruje vodě i ošem ob
vykle užívaným chemikáliím. Na jednom dopise byla zji
štěna přítomnost anilinooého baroioa. Zkoušené rukopisy 
byly totiž psány nesmyíelnou tuší (t. zv. indeliblem) a po
něvadž nesmyteliné tuše a anilinová harviva jsou výrobky 
daleko pozdější dolby a nemohlo jich býti v době Havlíč
kově a Máchově užíváno, zbývá závěr, že ony rukopisy jsou 
výroíbky novověké!

Aféra těchto novodobých padělků měla však oeliký oý- 
znam pro nás, kteří nálezy věd exaktních pokládáme za 
velmi závažné a rozhodující oe sporu o RKZ. Znovu lbylo 
zde potv rzeno, že vědy exaktní rozhodují s naprositou jisto
tou tam, kde vědy jiné .selhávají, a že tedy chemické zkou
šení písma jast při posuzování starých rukopisů nejméně 
stejně důležité jako zkoumání rukopisů po stránce filo
logické a historické.

( Iiemik má totiž možnost vedle pouihélio stanoveiní, jaké 
látky písmo obsahuje, zjišťovat ještě tak zv. reakční rych
lost, t. j. měří čas, v němž jisté chemické reakce iprobělinou. 
Bylo zjištěno, že u starých rukopisů některé reakce probí
hají velmi pomalu, daleko pomaleji, nežli u rukopisů mlad
ších. l’roč je tomu tak, vysvětlíme jednoduše tím, že písmo 
siaré liší se svým chemickým složením od písma mladšího. 
Inkoust obsahuje jako základní látku organickou sloučeninu 
tanát železitý, který za velmi dlouhou dobu přejde v mine
rální sloučeninu liydroxyd železitý — rez. Změna tato pro
zrazuje se změnou Irarvy písma a vloprovozena jest vniká
ním <lo podkladu. N«lává-li nám tedy inkoustové písmo 
reakci na organické sloučeniny, můžeme s velkou pravdě
podobností soudit, že písmo je již stabilní — že prodělalo 
onen dlouhý proces a je tudíž staroJjylé. Ten, kdo lby chtěl 
padělai rukopis a [vísmu dodat slarého zevnějšku, nemohl 
by tedy v žádném jiřípadě použít inkoustu, nýbrž nanejvýše 
baroy Dříve užívané barvy byly barvy zemité, které jsou 
na vzduchu a světle stálé. Taková barva, nejsouc chemicky 
aktivní,, ovšem nemohla nikdy oniknoul do hloubky a dá se 
snaduo vodou setřít. 1 to by bylo usvědčení. Tomu se chtěl 
vyhnout padělatel rukopisů Havlíčka a Máchy, použiv iiide- 
liblu a barviva anilinového, ale neunikl zase: o rukopise 
filologicky bezoadném oznikl tak anachronismus — che
mický, -dalěko více usvědčující.

Dalo by sc namítnout, že je možno změnu čerstvého 
inkoustového ianátu v hydroxyd provést chemicky. A to je 
pravda. Uvažujíce o všech možnostech,, zkoušeli referenti 
staré písmo napodobit chemickým urychlooáním přirozeného 
procivsu. V několiku případech se jim to i podařilo. Ale 
nejde o písmo samo. Chemik musí provésti i zkoušku pod
kladu; a referenti zjistili na svých napodobeninácli, že pod- 
klaid i po dlouhotrvajícím vypírání vodou dáoá reakci na 
chemikálii, jíž bylo k zestaření písma použito.

Nedá se popřít možnost, že snad jsou i takové moderní 
prastředky, kterými lze chemika oklamat (na př. koloidní 
roztoky), avšak nezapomínejme, že se píše rok 1937 a že 
v roce i817, kdy podle tvrzení odpůrců měly být RKZ vy- 
■robeuy, chemie teprve vlastně začínala. Je tedy tvrzení o 
novodobém původu RKZ pouhou pohádkou a je smutným 
zjevnm, že ještě dnes je uváděno učenci, kteří by pro svůj 
vědní obor měli mít dostatek v̂ ědomostí o hmotné podstatě 
písma.

iShrneme-li výsledky sv̂ ýcfi prací — uzavřel profesor 
Andrlík — můžeme potvrdit, že rukopis inkoustem napsaný
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Za prof. Pekařem.
Josef  Pekař  odešel s velikou poetou, jakou imi v/dali 

i představitelé ěs|. státu, za uznalé účasti eelélio národa. Jos. 
Pt'kar stál nad politickými stranami, ale všechny uznávaly

přispěl k tomuto utěšnjicíinu poznání.
Český nárotl jest nárwl historický, skromně i)řijímá 

chvály, ale pozorně poslouchá také výtky a výstrahy svých 
historika. Pekař zdůrazňoval také spíše tyto výtky a vý
strahy, vždy podle pravdy, padni, konin padni. Měl před 
národem něco z autority Palackého; kárat a naponiinat má 
právo, jen kdo miluje. A Pekař miloval a ztotožňoval se 
s národem: byl tuhý, stál ]>ři své pravdě tvrdě.

Ukázal se takovým zvláště kritikou Masarykových studií
0 Husovi a České otázce. Ani přátelé Masarykovi, Kaizl, Goll. 
nesouhlasili s výsledky jeho studií. Goll však si nepřál, aby 
se proti nim psalo přísné kiiticky. Pekař napsal tedy do Č. 
Č. H. (Klmítuntí „chválami obsypané“. Za to FÍajšhans 
v „Osvětě“ t896 odmítl Masarykovo iiojetí smyslu českých 
dějin a zvláště jeho hodnocení Dobrovského jako křivé. 
Stoupenci Masarykovi, jako Vančura, vytýkali .historikům 
zneuznávání významu nového smyslu ěesícých dějin; a Her
ben v „Čase“ podnikl prudké útoky na historiky školy Gol- 
lovy a v.vdal je ve spisku „Masarykova sekta a Gollova 
škola“ r. 1912. Potom teprve Pekař podrobil „Masarykovu 
filosofii českých dějin“ důkladné kritice; odmítl její thesi, 
že české nái-odni ohrození je poki-aěováním české náhoženské 
reformace, ve smyslu českobratrské humanity: Herderova 
humanita má základ v |)řirozeném vývoji, božnost je produkt 
lidské přirozenosti; hnnianitu českých bratři však má základ 
v učení Kristově, což je nepřekonatelný rozdíl. Masaryk 
soudí, že problém českélio národa jest problém náboženský, 
že náš praktický úkol národní jest rozřešit otázku sociální a 
tím odčinit rok 1487, kdy český lid byl zotročen. Z toho vše
ho není pravda nic, jiraví Pekař. Masarykova methoda jest 
omylná v tom, že konkrétní věda se má zakládat na vědě 
abstraktní, historie na sociologii. Masarykův sociologický dů
kaz podvrženosti RZ je fatální nedopatření. Masaryk nevyšel 
od objektivní reality našich buditelů a tak nalezl genealogii 
Svých předchůdců: Hus, Chelčický, Komenský, Dobrovský, 
Palacký, Šafařík, Havlíček — Masaryk. Nevyšel od těch po
stav našich buditelů, nýbrž od sebe, sebe hledal v tradicích 
minulosti, stránky zdánlivě poilobné; pomíjel, co se mu ne- 
hoililo. A výsledek svého zkoumáni ]>rohlásíl za smysl našich 
dějin řka: nyní je tvou jiovinností, národe, řídit se pro
gramem tvých jiředků.

Masaryk nám vědecky neimponoval. prohlásil Pekař. Ale 
Masarykova prorocká pravda zvítězila nad vědeckou: národ 
uskutečnil jeho program. Pekař však setrval při své pravdě: 
vydal svou kr-itiku „Masarykovy filosofie českých dějin“ 
znovu r. 1927. Za války sám připravoval národní osvobození, 
ale měl starosti, jak při zřízení svého státu obstojíme; činil 
námitky proti pozemkové reformě a vyloučení šlechty české 
z politického života, hrozil se hesla „Tábor je náš program“
1 hnuti |)i-oti katolické církvi; jevil se lidem ‘pokrokovým 
jako tuhý kouservativec. Zásada „padni komu padni“ nepři- 
Kazuje, aby dobrý soudce nebo historik soudil podle pravdy
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lidske skutky a lidi hez lidského citu a zájmu. A (ak i Pekař, 
žižku soudil jako bývalého lapku, fanatického ukrntnika, 
kazimíra a škůdce zemského; jeho vítězství na hoře Vítkově 
že bylo bezvýznamné, že nel)yl úplně slepý, musel viděl. 
Jeho vojensky skvělé zpáteční tažení z Uhei r. 142) že bylo 
v.ymyšleno jako příklad pro vojenskou školu, ježto žižka 
nikdy v Uhrách nebyl. Ale hned po lom tvrzení h.vla cesta, 
po které žižka ustupoval na Slovensku, podrobně podle spisu 
kronikářova stopována a popis shledán naprosto správným. 
Naproti tomu soudil Pekař Valdštejna, jako Schiller, že iněl 
v úmyslu obnovit slávu českého království.

Tak měl Pekař osobní vztah také k otázce starobylosti 
RKZ, následuje v tom svého učitele Golla. Prohlásil; „Kri
tický revisionism novodobé histografie české. Gollem a 
dobou jeho počinaje, ubral našim dějinám lesku a slávy, 
jen v případě Kristiánovy legendy o sv. I.udmile a sv. Vá
clavu podařilo se mi v době, kdy se kácela falsa, vyrvali ze 
spárů omezené hyperkritiky důležitou památku české kul
turní snahy, nejstarší dílo české literatury, svědčící o tom. 
že jíž ke konci X. stol. jsme b.yli národem, jenž svým vědo
mím národním i svou snahou kulturní se stavěl po bok ná- 
r(Mlům evropského západu.“ Tím vyvrátil hlavni důvod proti 
RZ, že jsme tehdy takové kultury nemohli mít. Kdyby Kri
stiánův (Strachkvasův) spis byl psán česky a lne lalinskv, 
svědčil by pro pravost RZ přímo. Pravda jest; „falsa“ byla 
kácena omezenou hyperkritikon.

Pekař, vydav r. 1927 znovu svou kriliku „Masarykovy 
filosofie českých dějin“, postavil se neohroženě proti terrorii 
..sekty", která zatím vzrostla v mocné politické strany; po
stavil se proti „neudržitelné orthodoxii, tím nebezpečnější, 
že se klamně odívala v roucho vedecke, Silé znasiinovula 
skutečnosti.“ — A nic se nestalo!

Pekař jakožto přední historik českého národa roku 19'30 
zvláště slavnostně uznal a ocenil Masarykovo „Osvolmditel- 
ské dílo-'. Tím uznal, že pravda prorocká jest vyššího řádu 
nežli pravda vědecká.

V lidské mysli zápasí spolu příkré protiklad.y, které se 
navzájem popírají, které však mysl se snaží sjednotit — 
dialekticky. Ani Pekař neušel takovému zápasu. Miloval svůj 
krásný .rodný kraj a selský lid, z něhož vzešel, a pracoval 
k jeho oslavě. Ale, jda v šlépějích svého učitele Golla, hle
dal historických důkazů podvrženosti také i RK, a našel jej 
ve ví t ězné p í s n i s e 1 s k é h o l idu své h o r o d n é h o 
kraje,  ve verši: „shlučiechn sě kmetští ludé v lesc pod 
hrubá skalú, však za oružie jme cep protivo vrahům.“

Důkaz podvrženosti spatřil Pekař v slovech „pod hrubú 
skalú“, ježto zjistil, že název hradu a panství Grosskal jest 
doložen teprve po r. 1520, a mínil, že lid přizpůsobil ten ná
zev svému nářečí snad až v XVHl. stol. A k tomu pozna
menal: „Na Hrubé Skále byl r. 1817 lokalistou Ant. Marek, 
přítel Jungmannův a Hankův: měla báseň o Hrubé Skále a 
Troskách, jež takovou slávou pokryla rodný kraj Markův, 
býti darem lásky příteli?"

Pekař odmítl tento dar lásky rodnému kraji jako padě
lek. Jda v šlépějích Gollových, nechal se svésti „jjiozraze- 
ným tajemstvím“ V. A. Svobody, jenž přeložil onen verš do 
němčiny r. 1819 takto: „Dort im Walde, wo auf Felsen hoch 
die Veste Grossskai ragt."

Pekař jakoby zásadně byl odmítal pocty, sobě i svému 
kraji a lidu. Zásada pochopitelná. 1-’. M.

Žádáme korporace, které by si přálv uspořádat před
nášku o RKZ s dia|)o,.sítivy. aby se přililásily u Společnosti. 
.Adresa: Praha 1.. Konviktská r.

V krajinských časopisech objevují .se často zprávy 
o Riikoi)isech. Prosíme své venkovské členy a přátele, aby 
ná.s na takové články upozornili, resp. zaslali výstřižky 
k účelům bibliografickým. Zárovmň je prosíme, aby ná.s 
upozorňovali na zájemce o otázku rukopi.sovou, jimž bychom 
mohli zaslat „Zprávy“ na ukázku.

Čísla 2 a 3 „Zpráv“ jsou zcela rozebrána a můžeme dmlati 
jen antikvární výtisky.



F. Mareš*) :

Poznflmky k (lánkům prof. Fr. Trávnička: 
„Hukopisy“ pp stránce lazyknuá.

Ve výkladu paleografickýeh důvodů, „které usvědčily 
tyto pseudopamátky z podvodu“, vyhnul se doc. Šebánek 
nálezům chemickým a fotografickým na pergamenu a 
hmotě písina RKZ, ač uznává, že tyto náleží k souboru 
paleografickémii, že tedy byl jako odborník povolán a 
povinen tyto nálezy buď vyvrátit nebo uznat. Neučinil 
tak, tedy nálezy ty, že RKZ byly napsány o staletí dříve 
než byly nalezeny, platí. To zbavuje Sebánka svízelné 
práce doplnit neúplný a nedokonale přesvědčující ,.důkaz“ 
Hrubého, že všechny ty pseudopamátky psal V. Hanka.

Druhý odborník v důvodech, které usvědčují ty 
pseudopamátky z podvodu, Fr. Trávníček, poučuje neod
borné čtenáře o „Rukopisech“ po stránce filologické 
(„Věda a život“ III.. č. 4, s. I.SS), a to napřed o Rukopise 
Zelenohorském. Postavil se tu na nevývratný základ, 
ohrazený proti všem útokům chemie a fotografie, a to 
lúnto prohlášením:

„Na začátku rozhodného boje o Rukopisy, r. 1886 
v .5. čísle III. r. Athenaea vyslovil Masaryk pochybnosti 
o tom, že chemický rozbor, žádaný Gebauerem, „spornou 
věc rozhodne“, a zároveň přesvědčení, že ,.gramatika staro
česká, myslím, pomůže nám nejvíce“. A nemýlil se.“

Tak myslí Trávníček, že se ohradil proti chemickým 
a fotochemickým nálezům na Rukopisech. Ale mýlí se 
a mýlí i své čtenáře, ježto z dopisu Masarykova, vybíze
jícího Gehauera k uveřejnění článku o Rukopisech v Athe
näen, si vybral, jen co se mu hodilo. Gebauer totiž soudil, 
zcela správně, že na RK (RZ zavrhovali beze všeho) třeba 
prozkoumati trojí: jazyk, obsah, rukopis. .Tazyk že se silně 
odchyluje od obyčejné a normální staré češtiny, mezi od- 
chylkami že jsou některé dialektické známky poukazující 
na Moravu. Souhlas nebo nesouhlas epických básní s děje
pisnými zprávami, že by měl váhu, jen kdyby podával 
bezpečné svědectví. Se zřetelem k jazyku a obsahu bylo 
již mnoho prozkoumáno a zjištěno, ač daleko ne všecko. 
Naproti tomu na důkladné chemické a paleografické vy
šetření, nařízené musejním výborem r. 1881, je třeba 
čekal: jestliže tolo vyšetření nalezne bezpečný výsledek a 
prokáže tím RK jako starý, tu bude třeba vysvětlit jazy
kové odchylky s části jako dialektické zvláštnosti, s části 
zůstanou jako problémy nebo chyby. — Trávníček od
poruje Gebaiierovi.

Masaryk v onom dopise stanovil stuj)nici průkaznosti: 
nejméně rozhodují výklady estbetické a historické, více 
paleografický a chemický rozbor by nám jistoty daly a 
nejvíce gramatický. Ke konečnému soudu souhrn všech 
vyšetření ovšem nutný. — [I v tom tedy pozůstalí grama
tičtí odpůrci starobylosti Rukopisů se odchýlili od Masa
ryka; nedbají nálezů chemických ani fotochemických, 
které přece náleží k paleografii.] — Trávníček opoTidnnl 
z onoho Masarykova dopisu zvláště toto: ,.Chemický roz
bor, nevím, může-li nadobro prokázati pravost nebo nepra
vost. Chemická analysa má nám. tuším, říci, je-li inkoust 
starý, totiž tak rozložený působením doby, jak při památ
kách nepodezřelých. Nezdá se mi, že by se důkaz ten 
provésti dal tak, aby skepse nebyla možná. Slovem, po
chybuji, že chemický rozbor R. spornou věc rozhodne. 
Dokladem toho je mi Zpráva o lučebném prozkoumání rasiir *)

*) Autor Tlil  lo'into iiiístč děkuje j). Karlu T ř e s k o \ i 
/a spolupráci na odstavcícli článku, týkajícícli se těchto 
hesel rukopisové otázky: jarý, svutocúdný, věkožizný, vtorv. 
lílenec, oť. pogauěuie, plizeu. rozvaděni, mezu, siiěmě, desky,
u. ne. če. dle, -ie- ni. -í-, -lé-. o imperfektu, o adj. jmen. tv., 
slovesy, koui, dajú atd., bodrost.

z r. 1881: .členové komise utužili se znova v dávném 
přesvědčení svém o starobylosti písma a inkoustu, ježto 
novější přípisky vesměs vymizely vodou, a na jejich místě 
vystoupily chemickou reakcí písmeny původní. Chemická 
povaha původního inkoustu mohla by být stanovena toliko 
dalším zkoumáním chemickým, ačkoli vykonaná zkouška 
svědčí, že to inkoust železitý, užívaný v Evropě od dob 
klasickýchk Slyšíme tedy, že teprve dalším zkomnáním 
dala by se chemická povaha inkoustu zjistit; tedy není 
zjištěna. Jaká je tedy pravděpodobnost, že inkoust je staro
bylý? Vidíme jen, že dvojího na R. užito inkoustu, lepšího 
a špatnějšího, nic více . . . Nesmí se přece starobylost písma 
vysuzovati z užití lepšího inkoustu, pokud právě starobylost 
inkoustu není dokázána; že by se takový důkaz dal pro
vésti. o lom právě mám pochybnosti. Je dosti pravdě- 
podobno, že inkoust je železitý, ale že by starý byl, nikde 
nestojí, a o to jde. Zkrátka a dobře, ehemie a paleografie 
nám spor nadobro nerozhodnou a nezbývá tedy nežli gra
matika. Gramatika staročeská jiomůže nám nejvíce. Rozumí 
se samo sebou, že mohou býti v Rukopisech rozmanité 
odchylky (dialektické), ale nesmějí tam býti chyby. Je 
studium staré češtiny tak pokročilé, že se věci smí odvážili? 
Sestrojujete sobě ze všech starých památek — vyjma spor
né Rukopisy staročeAou mluvnici; je-li gramatika ta 
sama v sobě soiddasná a správná, pak gramatika Rukopisů 
musí se s ní sbodovati. Neshoduje-li se, buď Rukopisy jsou 
nesprávné, buď gramatika vaše . . .“

Trávuíčck, aby se zajistil, že jen gramatika ..spornou 
věc rozhodne“ a ne chemický rozbor žádaný Gebauerem, 
dovolává se vysoké autority, o které je přesvědčen, že se 
tehdy nemýlila. Nemýlila se v otázce, „zda studium staré 
češtiny je tak pokročilé, že se věci smí odvážili: buď jsou 
Rukopisy nesprávné, nebo gramatika vaše“. ,41e mýlila se 
v pochybnostech, může-li nám paleografický a chemický 
rozbor říci, je-li inkoust starý, totiž lak rozložený půso
bením diohy, jako při památkách nepodezřelých. Ale tyto 
pochybnosti ohniezila slovy: nevím, tuším, nezdá se mi; 
neboť měla tyto pochybnosti dříve, než byly ty chemické 
a fotochemické rozbory vykonány. Trávníček odchýlil se 
od této autority i v té zásadě, že ke konečnému soudu 
je soidírn všech vyšetření ovšem nutný. Míní-li tedy 
Trávníček dosud, že ..gramatika staročeská pomůže nám 
nejvíce“, jest otázka: k čemu nám pomůže?

Masaryk jnínil, že v Rukopisech mohou být rozma
nité odchylky, ale že tam nesmějí být chyby. Avšak v sta
rých památkách jsou někdy jazykové chyby tak hrubé, 
jakých Rukopisy jsou čisty (..du.šěo i těl našich; s otci 
našmi; přicbázíjaciebo; jménu“). Nikdo pro to netvrdí, 
že ty památky jsou podvrženy. Ale u RKZ stačí k tomu 
i jen odchylky od „obyčejné normální staročeštiny“, ježto 
jsou to památky „podezřelé“. A podezřelé jsou právě jen 
pro ty odchylky. Neodborný čtenář může mít z takového 
výkladu závrať, z které se snadno zotaví pomy.šlením. že 
učený falsátor by se byl vystříhal každé jazykové odchylky; 
a že by podle té zásady gramatika nikdy nepoznala falsiim 
jazykově bezvadné, kdežto fluorescenční fotografie odhalí 
každý falešný pas.

Trávníček počíná svůj líkol „vyložit neodbornému 
čtenáři stručně, ale přesně důvody, které tyto pseudo
památky usvědčily z podvodu“, takto: RKZ vzbuzují po 
st ánce jazykové zcela oprávněné pochybnosti o své pů
vodnosti. Avšak důvody ku pochybnostem nejsou důkazem 
podvrženosti. Proto Trávníček vymýšlí si příklad takového 
důvodu — důkazu: jsou v nich slova, která pronikla do



češtiny až v době nové: „To je, jako by někdo tvrdil 
o nějaké básni, v které je slovo vzduch, že je ze XIV. 
stol., když víme, že slovo vzduch uvedl do ěeštiny teprve 
Jungmann.“ Avšak slova vzduch v Rukopisech není. Tráv
níček počal své výklady na RZ, padělku velmi nepoda
řeném, jak myslí, kdežto v RK je stará čeština napodobena 
mnohem dovedněji. Opatrně, t. j. mlčky, se zajistil proti 
zkouškám chiemickým a fotografickým, které dokazují, že 
piávě RZ byl psán o mnohá staletí dříve než byl nalezen. 
V RZ nachází Trávníček mnoho slov v jazyce starém 
naprosto neznámých: tuča, jarý, mutný, rozložitý, ne
chvalný, dúhravina, pravdodatný, svatocudný, věikožizný, 
vtorý, věěina, ptenec, ot, plzeň, páchati. — Nikdo nedo
káže, že ta slova hýla v jazyce starém naprosto neznáma; 
jsou přece ěesiká a srozumitelná, třebas i nebyla doložena 
v písemných památkách, kterých není. V chorálu „Hospo
dine, pomiluj ny“ jsou slova staré češtině nevlastní.

„Jarý“ =  vzteklý vytýká už Flajšhans jako nedolo
žené a nemožné, stě. prý značilo jen — jarní. Nuže, jaký 
asi význam by Flajšhans a jiní vyetymologisovali z dobrého 
stě. jména: Jarohněv? Jistě ne „jarní hněv“ - vždyť 
existuje obdobné jméno: L’utohněv. — „Jarohněv“ je do
loženo Jarohněvicemi u Kroměříže na Mor., Dalimilovon 
kronikou (Cbr.-Mouriek 94 n.). Nekrologiem podlažickým 
(larogneu, srv. Flajšh. Nejst. pam. jazyka a pís. čes. 54), 
a četnými záznamy v Liber Fratemitatis Lubinensis (laro- 
gneuus, viz Mon. • Poloniae Hist. V., 573, 618, 636, 701, 
705; tamtéž Lhitogněv 579), jež podávají nejedno svědectví
0 mnišských stycích ěeskopolských.

„Svatocúdná voda“: Hanka četl svatocudná jako 
Trávníček a překládal „svatosoudná“, mysle přitom na 
stě. cúdy (soudní okresy, resp. jejich střediska). Každá 
cúda, na př. Praha, Plzeň, Jindř. Hradec, měla svoje desky 
zemské (tahulae terrae provinciales). Přehled změn ma
jetku dědinného však vedla jen Praha. Vysvítá to m. j.
1 Z knihy Rožmberské, odst. 281: „Přiece sě o dědinu, 
když sě oba súpeřie dědiny držíta, tehdá nemóž sě udati 
k malému úřadu, protože sě nelzě o dědinu súditi přěd 
menším úřadem.“ To mimochodem na vysvětlenou, proč 
se RZ odehrává v Praze. — V RZ však cudný řečeno
0 vodě. Souvisí s ně. cudný a cíditi, jež v sobě uzavírají 
pojem čistoty; očišťující moc vody i v přeneseném smyslu 
(mravním) a její posvátnost je stará představa indoevrop- 
ská (srv. Brandl, Obr. L. S. 108: I v slově cuda tento 
názor prostupuje, soud je vlastně očistou: „ad cudam 
terrae citari debent ac purgare se“, Dobner, Mon.). — 
Význam obou částí tohoto komposita poněkud osvětluje
1 fakt, že řec. hieros bývalo do cirk. sl. překládáno čisti), 
hiereus čistitelt) a sv^titelb (v. LF 1902, 295—6).

Ale to znamená, že Hanka výrazu „svatocúdná voda“ 
n rozuměl.

Stejně jest tomu u komposita „věkožizný“. Markantní 
je to na Hailkově překladu: věčně žijící, místo správného 
věkohojný. Kompositum samo doloženo není —r také se 
nikde v staročeské literatuře k němu nenaskýtá příležitost 
(věta Štítného z Kn. nauč. kř. Vrť. 298 podle Mus.: 
„Cti otce svého i mateř svú, aby byl dlúhověký na zemi“ 
— ťkpy Sáz. a Jes.: „a budeš dlúho věčen na zemi“ — se 
netýká bohů), avšak doloženy jsou jeho složky: 1 . věk 
aetas, vita, 2 . žizn msc. plenitudo (v písni svatováclavské 
„žizn a mír“ nechápe ještě Šafařík — Výb. I. 27). O mož
nosti komposita přesvědčují podobně tvořená osobní jmé
na: Dobrožizn (v Jungm. Sl.), Ze-mižizn (r. 880 v listu 
pap. Jana VIII. jmenovaný Svatoplukův důvěrník Semi- 
sisno), Svitožizn (asi 1195 v Lib. Frat. Lubinensis, Mon. 
Polen. Hist. V. 682: Zvitosizn custrix).

O „vtorý“ uvedeno již Marešem, Pravda o RKZ 173, 
že podezření z archaisující snahy nepadá na Hanku, jenž 
přepisoval „u vterej“ (vlivem RK?). Mimo to neví Tr., 
že Brandl již 1879 doložil „vtorý“ na ěeskoslov. půdě

zeleným vpiskem v Rajhradském martyrologiu 4 ,vMoroe 
nebo zemi“. Nač asi Brandl svou obranu psal?

„Ptenec“ těžko prozrazuje ruské vlivy: spíše tytéž, 
jako „Hospodine, pomiluj ny“. Stejně mohl Tr. vytýkat 
i slovo „prvěnec“. Víme jen tolik, že ještě koncem XV. 
stol. v Korandově Manuálníku 90a (vyd. J. Truhlář 1880) 
stojí: prodávají kuřence. Vidno, že koncovka -enec ještě 
dávno později byla živá.

„Oť‘ není uděláno z „otec“, naopak. Brandl, Obr. 
L. S. 21, doložil i jiné čisté kmeny (kop, pis; podobně 
vrah, t. j. vrabec v Leg. Kat. B., ČČM 1887, 222: vra
hovým okem) a ukázal, že kmen ot žije v lidových písních 
na severových. Moravě (proti Flajšhansovu mínění, že to 
dialektický lidový novotvar, svědčí doklad Seykorův „Vi
lém z Pernštejna, jeho ot vysoce urozený“) a v mnohých 
místních jménech (Otaslavice, Otín atd.; os. jm. Otoslav 
z Regest I. 328 z r. 1226 cituje 1933 řed. J. V. Svoboda). 
Výtka slovu ot je tedy vlastně nedopatřením; v Gebaue- 
rovi, Vašíkovi a Flajšhansových „Poznámkách“ by se ovšem 
toho Trávníček nedověděl nikdy; je věcí universitního 
profesora, umí-li či neumí-li si najít pramieny. když chce 
o něčem informovat veřejnost. Víme ovšem, proč Tr. 
vytýká ot, ale už nikoli otný, jež mělo do nedávná historii 
podobnou, dokud se nenašla síla dokladů v knize Žilinské. 
— Atd. atd.

Trávníček chybuie, že opakuje staré věci a ignoruje 
nálezy a výklady obránců. A sám podvrací si svůj důvod. 
když uznává, že z doby před sklonkem XIII. stol. nemáme 
tolik památek, abychom mohli s jistotou tvíaliti, že to neb 
ono slovo dříve nebývalo. Zbývá mu jen omluva, že je 
dosti divné, že by z tolika slov, kdyby byla sikutečně existo
vala, nebylo se nic dochovalo v bohatém básnickém jazyce 
stol. XIV. Ale i v tomto bohatém jazyce jsou slova dnes 
nesrozumitelná, na př. v LKat. 1633: Mistři svú věc ňropně 
vediechu. Co jest úropně? Či snad nakonec jen písařský 
omyl místo úporně? Tak nejisté jsou základy gramatiky 
dovožené z jazyka napsaného . . .   ̂ ~~ ~

Ale tentýž Trávníček se osvědčil jako obránce ..utisko
vaných slov“ proti teoretikům, kteří chtějí napravovat 
odchylky vytvořené od živého jazyka: „Kdyby někdo se
stavil slova, která byla prohlášena za nesprávná, zhrozili 
bychom se jejich množství. Jazyk jest výtvor národa, roz
víjel se po staletí jako jemný nástroj myšlení. Není snadné 
postihnout! jeho vývojové cesty, zákony. To si dobře ne
uvědomují, kdo příliš horlivě jazyk mistrují podle svého 
nedokonalého poznání, a často vlastně svádějí k nespráv
nostem. Je třeba více úcty k tomu. co jazyk vytvořil a co 
se v něm obecně ujalo, neboť zvyk. usus. je nejvyšším 
pánem v jazyce; nedbá ani nejlepších rad, jde si svou 
cestou, je pochybné stavět se proti němu.“ V té době. 
kdy Trávníček toto napsal (LN 25. XII. 36). snad již 
přemýšlel na úkolu „Rukopisy po stránce jazykové“. 
U těchto však platí největší přísnost theoretiků jazyka, 
poněvadž právě jsou podezřelé. A to je důvod ku pochyb
nostem, které se vydávají za důkazy.

Trávníček vystoupil proti ,.padělaným památkám“ již 
r. 1929 v „Bratislavě“, časopisu Uč. spol. Šafaříkovy, r. 
IIL, s. 1095. protože „Dobrovský hned poznal podstrče
nou mazaninu RZ, ale Palacký a Šafařík pokládali jeho 
pravost za definitivně rozhodnutou“. Šemberův spis o pod- 
vrženosti RZ uznává Tr. za beze sporu vynikající, ale' 
Brandlovy obrany za nehodné zmínky. Vašek r. 1879 
podal hlavní důkaz jazykový o padělanosti RK. od něho 
převzal mnohé Gebauer, třeba že ho necituje, ale rozhodl 
rukopisný boj „Poučením“ r. 1888. Zdá se, že T. dále 
nedospěl a že uznává za správnou také Gebauerovu zni
čující kritiku chemických zkoušek RK z r. 1886 a i prouž
kový důkaz. Půlstoletí vědy zkamenělé.

Trávníček jest odborníkem v českém hláskosloví: 
„Vývoj našeho jazyka známe od sklonku stol. 13. poměrně



velmi dobře, protože se nám v něm dochovaly hojné psané 
a později také tištěné památky, takže zejména z hláskového 
složení můžeme poznati stáří nedatované památky s jisto
tou na století, s velkou pravděpodobností na půlstoletí.“ 
T. nemyslí, že by od sklonku stol. 13. se nám byly docho
valy hojné psané památky; proto praví, že vývoj jazyka 
známe od té doby poměrně velmi dobře (t. j. málo; proto 
také u památek starších jako je RZ nemůžeme poznat stáří 
s jistotou ani na století.) Pomlěel o znalosti starých dialektů.

Trávníček vyvozuje, že falsátor RZ, neznaje dobře 
vývoje hlásek, stačil archaisovat jazyk RZ jen měrou ome
zenou: na př. dávat starší g místo pozdějšího h, r místo ř; 
v poměrech přehlásky a — č se však prý již tou měrou 
nevyznal. Proto vedle samozřejmého húra za ml. búřě, 
muža za mužě ocitají se náhle v jazyce ranné památky 
přehlasované počě, kněžna, sě, priletieše, ba i dievčie. 
Falsátor podle Tr. prostě myslil, že ě, ie tu bylo odjakživa, 
ač dnes víme, že v ranném období za pův. f bylo ia, tedy 
poča, kňažna, sia, a -řeše je z -iaše a pův. -ěase. (Dievčie 
m. dievčia ruka prý převzato bezděky z Dalimilova „leh- 
čejéť tepe dievěie ruka“.)

K tomu nutno říci, že falsátoru obeznalému v ruštině 
a nadto vyučenému Dobrovským nebylo by mohlo ranně 
české ia za pův. f ěiniti jakýchkoli potíží, zvláště když 
jinde v RKZ napočítá vzdělanější* odpůrce řadu daleko 
jemnějšíéh domnělých archaisací. Právě případ s „dievěie 
rulka“, který se nedá zaškatulkovat k ignoranci falsátora, 
svědčí o tom, že Tr. nemá pravdu. Důvod, že falsátor 
patrně RZ archaisoval, ale ne všude, kde by byl mohl. 
není tak silný, jako by byl důkaz, že archaisoval nemožně. 
Průkaznost paralely jako všude i zde je mizivá — nedo- 
káže-li Tr., že Dalhnil onen výraz nečerpal z RZ.

Začátek přehlásky si tn Trávníček stanoví do 2. pol. 
XTI. sfol,, zmíněným g m. h hlásí se mu RZ nejpozději 
do 1. pol. XII. stol. (Ve své Hist, mluvnici čsl. 73 uvádí 
týž Tr. jako nejstarší doklady přehlásky bohemismy cělenie 
a' pJijllkostbĚ (2. pád Jedn. č. netrr.)" v Pražských zlomcích 
hlaholských (XI. stol.); hlavní provedení přehlásky náleží 
do stol. XII.; za f jinak Pr. zl. hl. mají ještě {j)a HMl 
čsl. 45). Hláskovým stavem tedy patří RZ do stol. XII. 
a pochybujeme, že by čistě filologickým způsobem bylo 
možno u kterékoli jiné památky té doby stanovit urěení 
přesnější než na století.

Celé „důvodné podezření“, které Tr. soustřeďuje 
v Svém článku na Hanku, není tedy vlastně k ničemu. 
Ale i jinak nutno je odmítnouti. Podle výsledků moder
ního materiebiiho zkoumání totiž RZ nebyl napsán v době 
Hankově, nýbrž daleko dříve. Není Trávníček jako vědec 
tak pružný, aby se emancipoval aspoň od zastaralé han- 
kovské základny podvrženosti Rukopisů? S chemickým 
fototedinickým zikoumáním se ve shodu dá uvést jedině 
výklad, který už kdysi pronesl přehlížený Brandl. že text 
v RZ zachovaný jest opis z XII. nebo poč. XIII. stol., 
který nebyl psán od původního básníka. Mimo to Hanka 
neměl s nálezem RZ co činit a měl jej s Dobrovským 
v podezření.

O důkaz, že RZ psal autor novověký, který archai
soval nemožně, pokusil se Trávníček u slova poganěnie: 
..podstatné jméno harui s odvozeninami hanlivý, báněti . . . 
je z něměiny, kde má od původu h, nikoli g, srovnej 
höhnen atd.“ Tento důvod, že RZ psal autor novověký, 
opakuje se tu podle Flajšbansových „Poznámek“; ale opo
míjí se, co proti němu namítal již Brandl Šemberovi. Tráv
níček ovšem není první, který tvrdí, že hana atd.' je 
z němčiny (bavor. hone). Nehledíc k hláskoslovným pře
kážkám tohoto výkladu (chldster dalo klášter s dlouhým á, 
hone nikoli?), chybí doklad, od které doby užíváno v češ. 
slova báněti podle něm. höhnen, a chybí doklad, že bylo 
původně psáno s h — i tehdy, kdy čeština měla ještě g. 
Krom toho höhnen není báněti.

V tomto slově leží obdoba se slovem „tábor“ z RK, 
u něhož odpůrci ignorují úžasné rozšíření v jiných jazycích: 
právě tak u slova „hana“ a složenin se přehlíží jeho užívání 
v slovanských jazycích, ba i v lotyštině — tu všude krom 
luž. srbštiny přichází g (viz: A. Matzenauer, Přisp, k slov. 
jazykozp., LF. 1880, str. 175—7 6 ). Pouhá polština a jiho- 
slovanština nám mohou postaěit k spolehlivému závěru 
o původnosti g, neboť v přejatcích h ponechávají. (Polský 
doklad z 2. pol. XV. století: a nykth mv moze przyganycz, 
srv. Archiv f. slaw. Phil. VIL, 555, A. Brückner, Die 
Magdeburger Urtheile 94, 2 .) Mýlí se tedy Trávníček ve 
věci i v závěru.

Ale dále píše Trávníěek: „Mohlo by se namítati, že 
autor souhlásku h, neznámou v té době v češtině, označil 
písmenem pro souhlásku běžnou, g; ale proti tomu je 
skutečnost, že se h píše již od pol. XII. stol. Hlásí-li se 
RZ stavem přehlásky do pol. stol. XII., mohl jeho autor 
dobře literu h znáti. Její neznalost by byla dále nepocho
pitelná proto, že je naše písmo vzato z latinského, které 
h má, a proto, že autor básnického díla byl jistě ělověk 
učený, znalý latiny i němčiny. Přirozeně si můžeme vy- 
světliti g v slově poganěnie tak, že novověký autor, neznalý 
dobře hláskového vývoje, ve snaze dáti jazyku své básně 
starobylý ráz, přearchaisovid a tím se prozradil.“ — 
Prozradil se tu Trávníček, že nečetl RZ v mkopise, když 
si učeně dákazuje, že autor RZ mohl dobře literu h znáti. 
Máme přece velmi přesné „omalování“ RZ od L. Matouška. 
Trávníček neměl toho „ignorovat“, když měl psát o pís- 
menách v RZ do vědeckého ěasopisu. Neví, že v RZ je h 
psáno víc než dvacetkrát: hodi, s lehi, pohualihu atd., ale 
znamená ch. Proto autor RZ nemohl napsat „pohaněnie“.

Nepochybný jest Trávníčkovi novověký původ u slova 
plzeň, ve spojení „plzně dle“ — pro užitek, a Tr. si tedy 
rozhoduje, že proto nesouvisí se jménem města Plzeň; 
opomíjí říci, s čím potom Plzeň souvisí, významově i hlás- 
koslovně. Náhradou připojuje nedoložený výklad, co autor 
RZ věděl (že rus. je polnyj, volk proti čes. plný, vlk . . .), 
a co nevěděl (že rus. poTza je složeno z po-j-rza, kdežto 
volk je z pův. vBlkt)).

Je-li kmen „plzně“ RZ doložen v několika místních 
názvech, musil kdysi býti živý a musil něco znamenat 
(Plzeň v C., Pilzno v Polsce, řeka Plznicě, připomenutá 
v Erb. Reg. k r. 1227), i když vedle toho v stsl. existovalo 
slovo pol ža „Vorteil, Nutzen“ a totéž v ruštině. Vykládá- 
me-li „Plzeň“ správně, je to poses, k os. jm. Plzen jako je 
Poleň k Pohlovi, Zderaz k Zderadovi, Vitoraz k Vitora- 
dovi, Bezděz k Bezdědovi. Plzen pak je jmenný tvar adj. 
plzný, které v Rukopisech je také (plzno Čest., najplzněji 
Lud.) a k němuž abstraktní subst. musilo znít buď plza 
(o něm v. Pal.-Šaf. Aelt. Denkm. 55), nebo zase plzeň.

Podobně opakuje Trávníček podle své autority důvod 
se slovem „rozvaditi“: znamenalo v stč. „ukončit! vádu, 
spor, smířiti“, jako naopak rozkmotřiti =  ukončit!, pře
rušit! kmotrovství, znepřátelit!. Užití rozvaditi v témž vý
znamu jako vaditi sě je proto dobře možné jen u autora 
novověkého, který se dal zmásti asociací s novočeským 
rozkmotřiti.

Trávníček však nemůže věděti, jakými asociacemi se 
dával másti nebo vésti autor RZ; ve síkutečnosti se jen 
dohaduje a své dohady vydává za důkaz podvrženosti RZ. 
Na základě stč. dokladů nutno totiž spíš myslit na spoji
tost s běžnými slovesy typu „rozděliti“ (v. též níže), nežli 
„rozkmotřiti“.

1. Domnělé „rozvaditi“ v RZ není synonymem „vaditi 
sě, býti ve vádě“. V RZ je, přesně vzato, příčestí trpné 
přechodného slovesa rozvaditi (někoho). — Odchylné -d- 
V  participiu místo -z- již ani u Trávn., jak vidno, není 
předmětem výtky.

2. Doklady, jež se uvádějí pro sloveso rozvaditi =  
smířííi, jsou vesměs pozdní, pokud nám známo, a tak skoro



bez užitku (z XV. stol. v LF 1892, 270 Svár vody s vínem 
Opat.-Mus.: „Nelzet" jich jest rozvadili, Musieť se dosti 
navaditi. Když sobě řeči dosta dáta, Potom se o vše srov- 
náta“; doklad z Kron. ,Troj. „král je rozvadil vojskem“ 
znal Hanka již 15. VIII. 1815, srv. LF 1900, 448).

Stejně se věc má s odvozenými substantivy: Živ. sv. 
Fr. 72 „rozvadce bieše a prostřední mezi . . z Dačick. 
(Kalousek Osv. 1886, 544): „zabili ho na rozvadcích“; 
(v. t. Doplň. Jungm. Slov. rozvadek - Gezänk); z Pass, 
(bližšího určení nemám po ruce): „biskup uslyšav, že 
měštěné spolu sě tepů, na rozvadu šel“.

Z dokladů vysvítá, že rozvada, rozvadky značilo tolik, 
co smiřovačky (Jungm. výklad chybný), nikoli dokonané 
smíření), rozvaděč srniřovatel, a ani doklady slovesné se 
nestaví se na odpor výkladu, že rozvadíti (*rozvázčti) =  
vstoupit! mezi sporné strany jako smiřující (nikoli usmí
řivší!) činitel, zvláště na soudě. Zajímavé je, že RZ by 
se tomuto pojetí nestavěl v odpor: bratry rozvaděma o dě
diny =  usmiřované o dědiny . . .; ký by smieril rozvaděná 
bratry =  jenž by porovnal (nikoli smířil! — základní 
chyba jíž Gebauerova usuzování! Odvozeno od miera, ne 
od mír!) usmiřované bratry (nikoli ještě usmířené). Vedle 
dokonavého slovesa rozvadím, rozvadit! může totiž jít též 
o příčestí nedokonavého rozvázějn, rozvázěti, s touž licencí 
pro -d-, jak uv. výše sub 1.

3. Problém není tak jednoduchý, jak hy se Trávníč- 
kovi zdálo. Předpona roz- neoznačuje vždy konec děje 
v slovese obsaženého, nýbrž děj nebo stav, který je výsled
kem akce naznačené prostým slovesem. Ovšem důraz bývá 
na konci děje, ale to ještě neznamená, že předponou roz- 
sloveso nabývá opačného smyslu. Tak může „rozvadit!“ 
znamenat také opačné smířit! (nebo lépe smiřovat!, nikdy 
ne ovšem smířiti se), na drulié straně však „rozdělili“ již 
neznamená sloučili, iungere, nýbrž partitionem perficere,
t. j. přestat dělili, poněvadž akce „dělení“ byla dokonale 
provedena; „rozdřieti“ (na př. v Leg. Kat. v. 1922) nezna
mená uhladiti, nýbrž přestali dříti, poněvadž akce „dření“ 
byla dokonale provedena; „rozlítili sě“ (na př. v Leg. Dor.
v. 34) neznamená uklidnili se, nýbrž dokonce začít se lítit, 
zuřit, hněvat; dokladu „rozhněvánie“ v Kn. Žilinské (Cha- 
loupecký 143, k r. 1501) možno rozumět obojak: i jako 
,,hněvání“, i „konec hněvu“. Stejnou dvojakost možno 
předpokládat i pro příčestí „rozvaděni“ v RZ: buď =  
vadící se, znesvářený, rozesvářený (existovala přece i v stě. 
příčestí a slovesná adjektiva typu „rozezlený“ — uprostřed 
naznačené akce nebo stavu jsoucí — !), anebo, jak roz
vedeno sub 2., usmiřovaný.

Trávníček opakuje znovu důvod se slovem „mezu“; 
v oeskoslovenštíně nikdy nebylo mezu, nýbrž jen „mezi“. 
Těžko dokázat, že něčeho nikdy nebylo; Trávníček igno
ruje opět, co proti Šemberovi uvedl Brandl (mezi je akus. 
slova meze: pokud nom. zněl meza, akusativ zněl mezu: 
„o mezu dva sě svádista“ [Dalimil]). Má-li to být mlčenli
vým odmítnutím, i pak zůstává otázkou, kolikeré bylo 
tvoření dnešního „mezi“ v ranné ěsl.: pro stě. se vůbec 
uznává jen mezi, stpol. miedzy. O stsl. učí Vondrák, Akslgr. 
143, že měla tvoření jiné — od akus. singuláru meždí[ 
a od lokat, duálu meždu (srv. ib. 60.3). Pro stě. se zatím 
takové tvoření nemohlo doložit a proto se prostě neuznává. 
Methoda chybná; a na chybné methodě budovat důvod 
k zavržení RZ nelze.

Po Vaškovi lpí dále i Trávníček na jerovém pravidle: 
podle památek ze XIV. stol., praví, můžeme s právem říci. 
že ve XII. století, do kterého se RZ hlásí, bylo pravidlem 
sněm, senma. S jakým právem soudí z památek XIV. sto
letí, jaké pravidlo bylo ve století XII. ? Čeho vůbec chce 
tu dosící poukazem na p r a v i d l o ?  Nevyslovovalo se 
totiž jen snem, nýbrž také sňern (tak přepis. Gebauer LF 
1878, 209), jak svědčí hojné doklady psané snyem, sníem; 
a to je první krok k nedodržování pravidla jerového, který

mohl působili ještě dříve než analogie. Tak máme doloženo 
z Půlka vy: na synodu neb na snemn, v tom jistém sněmu; 
LF 1890, 448 citují na sněmu z NRady 116, totéž jc 
v A. C. 3. 92 a Výb. 2. 1199; na sněmě je ve Výb. 2. 1194; 
Chelčický Pař. 133a má v svátých sněmiecb, 134a podle 
uloženie sněmóv, 137a sněmy . . .  v sněmiecb. V Brandlo- 
vých Púhonných knihách z doby 1370—1466 je na sta 
dokladů, že sněm je také soud. Je tu doklad ,ku prvnímu 
senmu“, ale také je tu „pohoním k panskéniu sněmu“, 
„v jednom z těch čtyř sněnmóv“, „páni a vládyky na plném 
sněmě“. Trávníček neřekl tedy celou ])ravdu: podle XIV. 
stol. bylo tedy i sněm, sněmu.

Trávníček vytýká dále, že „seber glasy“ není staro
česky, bylo sberi. Již Zídtatý vytkl tvar sesypavši, mělo 
by být ssypavši. Podobně se vytýkalo, že místo desky má 
být dsky. Tu všude se jedná o jery; v RZ na jejich místě 
je písmena e, podle cyrilského j)ravidla, žádná slabika 
bez samohlásky. Jak se vyslovovaly jery? Tn jest grama
tika v koncích.

Analogické e na itiístě odpadšího jeru není konec 
konců takovou vzácností, jak by chtěl míti Trávníček a 
jemu podobní, zvláště u případu „desky“: homilie Expur
gate uvěř. v LF 1888 podává na str. 42. doklady: dezsky. 
deczky í dezsky; Havlík- v LF 1889, 106 svědčí pro hojnost 
anal, tvarů: desezky LegKal. 642, 650, desezkn 648. 656. 
670, 684, 952, desezkn instr. sg. 660, k deskám KR. 299; 
w desskach NR. 756. Rozluštění může leželi v přízvuku, 
srv. Jokl LF 1885, 460. Přizvukovalo se totiž ďliská (rns. 
doská), akk. dtsk^ (dóskii). Jiné případy analogického e 
ve dvojicích mene: mne, jeho: jbo, veždy: vždy, stéblo: 
zblo; v Ž. Witt. 90, 13 leva m. lva; })hivias ib. 104, 32 deezie 
(m. dště); Vít. 8b s dešěem (m. se dščem); 9b dešči; stě. 
vždy jen pohřeb -ebn (LF 1889, 51) m. pohřbu, čehož
jen 2 doklady; Z. Witt. 21, 16 zseclila, 36, L'clnni,
101, 4 zsechly (m. zescli-); anal. gen. pl. okenec Leg. Kat. 
974 (m. oknec); gen. sg, vepn- ib.. 1209. (na. upu, o d  non». -, 
vep) atd.

Pak má Trávníček jeden vlastní, původní „důvod“. 
„V tvarosloví se falsátor prozradil tvarem jeja: pognati 
bratry jeja oba. Má to býti duálový tvar ku přivlastňova
címu žens. zájmenu její, které se vztahuje na rodnou 
sestru vadících se bratrů. Jde tu zase o přcarchnisování, 
neboť k řemin. ona původně nebylo přivlastňovací zá
jmeno povahy adjektivní její. jejího . . ., nýhiž přivlastňo
valo se genitivem sing, jejé (jejie. jak píše Gebauer), 
který se neskloňoval. jako se neskloňuje jeho a jejich; 
říkalo se ledy jejé dóm. jejé bratry. Teprve od pol. stol. 
XIV. začíná se vyvíjeli skloňování, její, jejého, jcjémn . .“. 
— Není tomu dávno, co filologové kázali neskloňovat zá
jmeno její; nyní jíž zase dovolují skloňoval, ježto v živé 
mluvě se skloňuje. Snad bylo tak i v staré češtině, kdy 
ještě nebylo „utiskovatelů slov“. V „Knihách pňhonných“ 
se čte: pobrali jí a její dětom všecko. Ev. Ol.: radovalo 
se dítě v životu jejiej, protiv máteři jejiej. Ale v Z. Kl. 
stojí: i zezřě zemin s obrodů jejiú. (Dent. 32, 22.) — 
Ostatně Hankova praxe je jiná: v překladu Gessnerovýcb 
idyl 72: zvuky plynuly nyní ode rtů její. Naproti tomu 
Čelakovský považoval neskloňování zájmena její za „za
staralost“, obnovování jíž se mu příčí ..nynějšímu mluvení 
způsobu“. (Francev v Tillově sborn. 1927, str. 74.)

„Konečně,“ píše Trávníček, „mají veliký význam pro 
otázku pravosti RZ shody s Hankou. V RZ se čte u ve 
významu už. již známé jen z Hanky, z jeho nesprávného 
výkladu jedné staročeské památky.“ — Tr. nedbá toho, 
co již Brandl namítl Šemberovi: už, škrtněte ž, a máte 
ryze české u. Má prostě za to, že jde o neumělý archa- 
ismus, a nevyrovnal se s možností, že jde o palaeoslavismus. 
U ve významu už známe z církevní slovanštiny: Zogr. Jo. 
11, 30 ne bě že ne u Is. přišili) vl> vtisl; ib. Mark. 8, 17
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u (Cloz. ju), il). Mat. 15, 17 ne u li (CIoz. ju), v Mar. ne 
II víc než patnáctkrát (srov. Vomlrák Akslf;r. 294).

Sesilovací částice -že, -ž chyl)í také v KK: Jar. v. II 
ne ot vzciioda v zeniieeli húřa vstáše. Na to Tr. zapo
mněl. I na to, že před necelými 80 léty provedl Hattala 
na neilostatkn této částice dňkaz starobylosti textů RKZ.

Drniiá shoda má hýti při duále, je to ono známé -ta 
-tě: Dobrovský podle stavu v jiných slovanských jazycích 
mylně učil před nalezením RKZ, že 2. os. dn. měla v stě. 
koncovku -ta pro rod mužský a -tě pro rod ženský a 
střední, a Hanka toto učení přejal. — Také Poučení Ge- 
hauerovo tvrdilo, že Hanka dal toto niylné mínění najevo 
7)řed objevením RKZ; f)otom se objevily RKZ a v nich 
s k o r o  veskrze koncovka -tě pro rod žen., nikdy nebý
valá v stě. a shodná se starší theorií Hankovou.

Gebauer byl tehdy opatrnější, než dnes Trávníček: 
veskrze se totiž žen. rod s -te vyskýtá jen v RZ (pětkrát); 
naproti tomu -tě v RK jest jen dvakrát, třetí doklad je 
„stasřu obě straně“.

V čem niá však záležet shoda tbeorie s j>raxí v RKZ? 
Hanka v St. Ski. I. praví, že v dvojném čísle bývalo pro 
mužský rod -ta. pro ženský -tě, že však velmi ěasto jedno 
za druhé užívali; a ještě v Počátcích posv. jaz. slovanského 
1856 poznamenává, že nejstarší posud známé {)amátky 
mají sice v dvoj. čísle hez rozdílu }>ohlaví -ta. řidčeji -tě. 
my jsme ale j)o obdobě jmen i pozdějších památek pohlaví 
rozdělili.

Měla-li by tu být shoda tbeorie a RKZ, vyžadovali 
bychom, aby falešný RZ (jsa ze starší doby) {)řinášel pro 
žen. .8. os. duálu -ta i -te, přitom však -te řidčeji — a aby 
ve falešném RK (majícím podávat obraz pozdější doby 
a mluvy) přicházelo důsledně -ta pro muž., -tě pro žen. rod.

Jelikož však jest tomu' právě naopak (v RZ -te jen 
pro ženský rod a důsledně, v i)ozdějším RK pro ženský 
rod -ta i -tě, úhrnem však -tě řidčeji), jest patrno, že 
mluvení o shodě jest výmyslem. Ostatně bylo již vyvráceno 
M arešem■-v-ýeho-Klamrrosti"důkaztt 6-7í...............

Osudné však je, co píše Trávníček o -ta, -tě dále: 
„V RZ nemůže býti -tě j)ísařská chyba místo -te, firotožc 
je tu -tě pětkrát a -te nikdy. Je tu tedy -tě podle oné 
mylné domněnky Dobrovského, {)řejaté Hankou.“

Třeba citovat tento Trávníčkův nález, neboť leckomus 
by možná případ s oním h-ch nestačil na uvěření, že Tr. 
opravdu nečetl orÍ7íinálu RZ ba ani jeho fotojírafického 
snímku. Neboť tam stojí naopak pětkrát -te, nikdy -tě: 
„sebraste, sberaste, daste, budete“. Písmena e může j)ři- 
rozeně })ředstavovat i ě nebo ie: deuce -  děvěie. ale jen 
tam. kde náleží. Nelze svévolně nadiktovat, že náleží čisti 
sebrastě, sbierastě, dastě, budete, a pak vytýkat, že tu je 
ohlas chybné tbeorie Dobrovského. Vždyť rozumnější je 
říci, že RZ je skutečně z doby staré, j)oněvadž je v něm 
správné -te.

Odpůrci se v této souvislosti ovšem nebez'pečně do
týkají Samého Dobrovského: ten nestanovil nic hez autority 
kodexů: rozdíl -ta, -tě stanovil na základě cirk. slověn- 
štiny, jazyka cyrilomethodějského, který měl vliv i na 
ěeskolatinské, i na slovinské písemnictví. Odpůrci to již 
mlčky uznávají, fjroto Trávníček již ndčí o „nemožném“ 
tvaru miitíši, jímž odpůrci ještě nedávno útočili.

Třetí Trávníčkova shoda je f)ři ěe. které jjodle Hanky 
bývalo v staré češtině, podobně něěe, niče. Trávníček však 
chce věděti jen o ěso. pak co, ve složeninách niěso, níěse, 
nice, konečně nics. Ce bylo jen v předložkách pě, proě. 
zač; ěež bylo ve sjíojetiícb proěež, naěež, zaěež. Če však 
zní také z ěeho, ěemii; proto kdysi Flajšbans uznal ěe za 
možné, ale nakonec přece jen za nemožné.

Jde o Hanku, který mohl své vědomosti čerpat od 
Dobrovského. Avšak kdo se drží reálné skutečnosti, shledá, 
že Dobrovský tu net})řicbází v úvahu: v Lelirgeb. 1809 učí 
pouze, že akiisativ ěe se zkracuje [)o některých j)ředložkách

v ě. Naproti tomu všechny doklady (-)če v RK jsou nomi
nativy (če: Čest. 85, Jar. 87, 108, niče: Jar. 117), kromě 
Jali. 21 - a tu je pozdní (snad Hankova) rasura a oprava
z {lůvodního col

Trávníček ěe, niěe, něěe v stč. popírá. Avšak v Radě 
otce synovi (rp. Ofiat.-Mus. XV. st.) LF 1892, 196 stoji: 
„Řka: Otče milý, jenžs mi eze radil koli . . .“ Též viz Dali
mil v. 422 a 1189. — Alx V. v. 618: Nycz,sye [sě] v nich 
nedostává; v ŽWitt. stojí: neviete niteze. — nitče, nitezye; 
Ev. Ol. má: niezse. czso. Mnoho je takových tvarů v Leg. 
Kat.

Za čtvrtou shodu jiovažuje Trávníček, „dle ve vý
znamu podle, vyskytující se ve spojení „zákona dle“ v 109. 
verši Musejního žaltáře ze století 18.“, a to proto, že celý 
žalm 109 je padělán na začátku 19. století, „beze vší po
chyby Hankou, který měl jako bibliotékář k rukofiisům 
fiiístup“.

Výrazy „rozenia dle“ v RZ v. 46, 118 a „rozenie dle“ 
v RK Lud. 27 byly odpůrci objasněny jako chyby; chtělo 
se prý vyjádřit!, že páni se stavěli, resp. usedali „podle 
svého urození“, jenže „rozenie“ znamenalo v stč. porod 
a falsum je tím zřejmé. (Viz formulaci LF 1894, 158, 
f)Ozn. Gel).; Zubatý tu rozhodně odmítá možnost jiného 
výkladu.) Víme však, že stsl. „rozenie“ bylo nejen gene- 
ratio, partus, jak pro češt. udává W([. 1279, ale i nativitas. 
fíeniis, patria, genesis, natalitium sidus, cognati (v. Matze- 
nauer, LF 1890, 167), tedy podobná rodina významů, 
jaká je na [)ř. v anglickém slově ,.birtb“. Nikoli tedy do
mněle secundum generationem, jtodle porodu, nýbrž nále-' 
žitě propter genus, pro svou urozenost usedají v Ludiši 
páni za stůl (ostatní patrně stojí) a přistupují kmeti atd. 
v RZ do blízkosti kněžny.

Svízelnější snad se může jeviti .,dle“ v RK Záb. 111 
Luděkova dle slova a v Čest. 86 podstavichu sehe dle 
dřevce. V Záboji snad uniká jemnějšímu rozboru rozdíl 
akce konané secundum aliiiuül a alicuius rei causa (t. j. 
vlastně propter aliquid). V Čestmíru je onen výklad 
s „podle“ velmi svůdný; ale: „podstavichu dřevce“ podle 
sebe? Jak si to představit!? Tedy svízel proto, že text sám 
není dost jasný.

.Tiž r. 1886 v Osv. 571 doložil ostatně Prusík ,,dle 
těch úmluv“ =  secundum. Dále sluší vytknout Trávníč- 
kovi, že se dovolává nepravosti žalmu 109, ač u něho 
rikdo Hankova původství neprokázal. Tu je j)rincipium 
quod captatur. Čeho si Trávu, nepovšiml, což je obvyklé 
)i zavilých hledačů chyb, {)oěínajíc Gebaiierovou výtkou 
muži — mužie —, že domnělý falsátor RKZ Hanka musil 
znát i správný usus: Jar. 12 ,.dceře dle“. A kdyby již byl 
tak toužebně chtěl dělat text archaický (tato touha je 
doložena), f)roč se též zde v RZ, v Čes. a v Záb. neřídil 
polštinou, ruštinou a stsl., jako f)rý v tolika vytýkaných 
případech jiných? Tam v Jar. 12 as{)oň se ne{)rozradil 
..Čech 19. století, užívající předložky ,d 1 e‘ jen ve vý
znamu ,f)odle‘ “.

Takovými niosy chtěli by odpůrci zničit drahocennou 
kulturní památku české a vůbec slovanské minulosti jako 
jest RZ! Takové nicoty stavějí proti objektivním nálezům, 
že RZ je psán na vetchém, rozpadu blízkém })ergamenu, 
že hmota písma vnikla hluboko do pergamenu a je pevně 
sloučena s jeho vlákny, takže fluorescenční fotografie uka
zuje písmo s obou stran listu; že železitomědnatý inkoust, 
jímž byl RZ před věky naf)sán, tak se rozložil během časů, 
že na povrchu zbyla šuj)ina železité rzi, kterou nálezce 
vlbkoii houbou po listu rozetřel, při čemž dříve černé 
písmo zzelenalo, a to zásaditým idiliěitanem niěďnatým 
spojeným hluboko s vlákny pergamenu, niěděnkou, pa
tinou vysokého stáří. T)i již o filologických, historických 
a zvláště paleografických důvodech pochybnostech —■ 
nemůže být ani reě.i.
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Trávníček, jakožto filolog, není povinen rozuměti 
ehemickým a fotografickým zkouškám Rukopisů. Proto 
mohl se pustit dále, i do Rukopisu Královédvorského, jen 
po stránce jazykové („Věda a život“, III., 5—6, 196). 
Ale, kupodivu, uvádí napřed důvody, které svědčí o RK 
jako památce hlásící se podle jazyka v hrubých rysech 
do stol. XIV., také po stránce tvaroslovné má RK rysy 
starobylé ze XIV. stol. a také slovníkové. Jen nepřehla- 
sované a by bylo možno v památce pravé vykládat jako 
prvek dialektický, východní — to však pouze v památ
kách pozdějších. ,,Se zřením k celkové povaze RK můžeme 
nepřehlasované a považovat! za úmyslné archaisování 
novověkého autora.“ — Filologie může nedbat chemie a 
fotografie, ale nesmí nedbat logiky: nesmí ve svých dů
kazech předpokládat, co by cbtěla teprve dokázat. Ümysl 
dokázat RK jako pseudopamátku nesmí být důvodem 
považovat nepřehlasované a za úmyslné archaisování novo
věkého autora, když by se v prm>é památce musilo vy
kládat jako prvek dialektický.

Stejně jalový je další výklad, že RK má často í místo 
očekávaného ie (chodívati, proměníše) a naopak ie místo í 
(konieček), když sám Tr. doznává, že se ie místo í obje
vuje v stě. památkách, byť i v ě t š i n o u  až po XIV. 
století. Hlavní závadou je Trávníčkovi shoda s Hankou. 
který v Uvedení k „Starob, skládáním“ nerozlišil od sehe 
tvary obou vzorů 3. tř. sloves (umieš, umie . . . trpíš, trpí) 
a podle tvarů adjektiv s -ie- utvořil chybně instr. sg. -iem, 
gen. lok. pl. -iech m. -im, -ich. Tak stále je odpůrcům 
pravosti Hanka, neiisvědčený „notorický falsátor“, hlav
ním důvodem, ku podezříváni, ale žádným důkazem falšo
vání. A nebyla by to filologie, kdyby vedle shod neměla 
i neshody s Hankou. Oněch 6 případů: chodívati, promě
níše, pokročíše, převalíše, vrátíše, zatemníše vyjímáme 
zatím stranou (samotnémti Trávníčkovi je jich málo) a 
všímáme si dočasně jen všech případů s -ie- m' ř. V nich 
je jazyk RK vzácně jednotný. Nutno zjistit jen. je-li tato 
jednota předsevzatou manýrou anebo organickým rysem 
na př. dialektickým.

U sloves v 3. 0 8 . prés. jedn. č. nacházíme tedy „od
chylné“ mlčie, huěie, vale . . . místo mlčí. hučí, valí. Divno 
jen, že falsátor napsal i>alé a ne imlie. Věděl snad. že 
v českoslovenštině místo praslovanského lie, lě bylo ode- 
vždy lé, Ie? Ale to je zákon, který objevil teprve Gebauer 
r. 1878. Filologie by ovšem nebyla filologií, kdyby každé 
pravidlo bylo stoprocentně závazné. Těcb pár odchylek 
sebral již také Gebauer. Jsou poměrně mladší. Nejmladší 
se vyskytují v podvržené Písni pod Vyš., o níž se doka
zuje, že také vyšla z rukou falsátora RK. Tam se píše 
v orig.: smyelye, skalye, valye, valye! To pravidlo o le, lé 
falsátor PVyš. tedy nezrud a Gebauer své vědecké prven
ství po 60 letech ostatně obhájil.

Jde tu o slovesný tvar valé v RK proti valie v PVyš. 
Zde máme mechanicky utvořený chybný tvar do písmene 
souhlasící s naukou Hanky, onde modifikaci, jež se sice 
hlásí k tvarům na ie, ale organicky, v duchu vývoje česko- 
slovenštiny. To je neshoda s Hankou a zároveň organická 
shoda s dialektem RK, který je, jak jsme ukázali, přízniv 
rozšířenému ie. Doklady s í mohou hýti prostě daní opiso- 
vače nastávajícímu úžení. Výklad mizivé výjimky „pólě“ 
v ,Iar. 5.3 a 57 zatím ponecháváme stranou.

Tvorbu imperfekt typu analogického (hrnúše) datuje 
Trávníček až do XV. století. Právě tak dáše a vstáše, 
kteréžto tvary se čtou v H a n k o v ě d o p l n ě n í  Leg. 
Prok. (není důkazu, že by toto doplnění byl Hanka sám 
složil). Tento pokus o koincidenci rovněž ztroskotává, jako 
mnohé jiné, na př. „zaměši“, „vsě“, stastě straně obě, koni. 
— Zato je Tr. podezřelé nepřehlasované púštiáše m. -ieše, 
poněvadž jsme ve čtrnáctém století; zapomněl, že RK je 
opis kde starší stopy zůstat nějaké musí, jinak hy právě 
jejich nedostatek byl podezřelý; totéž platí o búřa, tuča,

meča, hořa, božiá, tužšiá. bez hnutiá, stojá, slyšán. Pra v- 
d ě p o d o b n o s t ,  že púštiáše je z Igora, kde je dvakrát, 
může p ř e s v ě d č i t  jen toho, kdo ji vynalezl.

Jinou zvláštností RK je hojné užívání praesentu hist, 
m. imperfekta a aoristu. Dnes je v živém vypravování 
běžné, ale ne v památkách ze XIV. stol. (v těch snad proto 
ne, že nejsou živé); častěji teprve v Alexandreidě, roz
mohlo se až později, kdy hynuly aoristy. — ̂ Je to důvod 
ku pochybnosti, či důkaz padělanosti?

Ku pseudodůkazům náleží dále příslovce na -o místo 
na -ě, bujno, prudko, chytro; v pravé památce by se dalo 
vyložit jako nářečí moravsko-slovenské: přihlížejíce však 
k neklamným důkazům o novověkém původu RK, můžeme 
v adverbiích na -o právem viděti důkaz autorovy snahy 
dílem po archaisování, arciť nemístném, dílem po sblížení 
jazyka RK s ruštinou. — Ty neklamné důkazy se tu stále 
jen předpokládají: z této pseudovědy se nevymítí ani jeden 
neklamný dostatečný a nevývratný důkaz, stále jen důvody 
ku pochybnosti.

My zas přihlížíme k tomu, že velká většina básní 
RK jest opisem z nějaké daleko starší předlohy, a tedy 
nám nemůže jazykový stav XIV. stol. sloužit za bezvý
hradný základ k posuzování jazyka RK. To se týče i hoj
ného užívání jmenných tvarů přídavných jmen: taterska 
cháma, mrkavy šumy, čma le.sa, v tvrdě hradě a pod., 
které se, jak Trávníček píše, vyskytovaly ,,většinou v ustá
lených spojeních, na př. veliká noc, svat večer, do súdna 
dne, nov měsiec. . . Případy z RK nejsou této povahy 
a vysvětlí se doibře jen nemístným archaisováním novo
věkého autora.“ Dobře se vysvětlí vždy jen to, co si kdo 
přeje; jsou snad spojeni:

(Pa»s.) do domu nova. jazvk uřezán. (Gl. svatořehoř.) 
virům populärem l’ud.ska. (Ž. Krista P.) hlavu svata Jana 
Křtitele. (R. Hrad.. Patera '̂ 37 a 3%) k živu bohu, (Žalt. 
Klem.. Patera 228) od nynějšě času. (ňtít. Nauč.) stav vele
ben. ohoditi v ruše šeredně, v nově městě Hodioníně, chválu 
<llužnu vz-dávati, (Bra. N̂ iuř.) k věrně pravdě, s druhem 
mužem, rok nritinl. "(ftrn.- Pas-g. — Blažek) 6 světe iiťiltwepeC'- 
ne. s velikem pláčem, (Vvb. T.) na jeden dalek ostrov, pře- 
Skaredo zlo. zrno žituo. (V\'b. TT.) v radě plně, (Trístr.) po 
světě .široce. (Esop.) o.střejší by oistra meče, bóh sboru vece 
uibohu. (Paš. St. ski. 111. 447) v bielo ho rúcho obléci káza, 
(Leg. 10.000 ryt. 193. I.F 1888. 234) by tma nořnie ve dne 
biele' (rým: cele), (Chvála sv. Mařie v. 68. ČČM 1884) slep 
zrak. (Mammotr. Klem.. LF. XX. 220) tučen mužík, (ib. 226) 
vjedlo železo. (Evangeliář Ol.) dréve řečeny dary, dřéve ře
čenu žoldánovi. prvorozenu .syími. lvu ubohu. plav ořík, (Bib. 
Ol. Exod. 37) na druzě straně, (ib. Levit, 15, 11) Samo tělo 
živuio (cnro viva, živé maso) se ukázalo. (Chelř. Pař. I83.a, 
r.F 1898, 467) čtenie S(vatéh)o písma neb písma -svata...
a mnohá jiná — ustálená? Jejich počet je dost veliký*), aby 
si zasloužil uvážení, odkud se vzala a proč. To je ovšem 
úkolem Trávníčků a Smetánků. S výkladem nejlacinějším 
.spokojit se nelze, i kdyby cena za přijetí jeho nebyla tak 
drahá.

Výtka instr. pl. .slove.sy m. slovy je téhož druhu jako 
vynechaný již Trávníčkem archaismus koni m. koňmi. Je 
otázkou, zda tvarů silně archaisujících máme vůbec v ostat
ních památkách XIV. století očekávati: je v nich jazyk, 
závislý na cizích předlohách, jimi ovlivněný, vstupující na 
nové cesty obsahové; není tu důvodu archaísovat. poně
vadž nic našeho, českého, kořenného, se nepodává. Není 
to snad výtka; chápeme plně, že nelze užívat jazyka tra
dicí posvěceného, zakládá-li se tradice nová. V tomto 
jazyce prostě n e b y l o  mí s t a  pro archaismy .slovesy, 
koni. Spíš by zato bylo podezřelé, kdyby jiná tradice 
(zastoupená RKZ) jich postrádala.

*) Podle Ge-b., H. Ml. 111. 1. 280, prý jich i v starém 
jazyce v přívlasikovém spojení bývalo velmi poskrovnu. — 
Jinak se vyslovuje F. Bergmann v LF. 1924, 120: „Avšak 
o jménech místních není tu zmínky a -právě o-na svědčí, že 
tvary' jmenné v přívlastku nebyly v starší -d-obě -staro-české 
skrovné. (Týž 1. c. Tia podjwru sv'é these xtvádí celou řadu 
-starých dokladů místních jmen takto vzniklých.)
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Trávníček pak vytýká nadbytečné e v tfie, třiedeset 
a Češie. Přehlédl ovšem, že to patří do skupiny vytýka
ných ie (viz nahoře: mlčie, kúřie, hřietné, křiedle, větfie- 
ček, kanieček a pod.). Češie v Hankově Dalimilu „v nej
dávnější čtení navráceném“ by mohlo, podle chronologie, 
být vzato spíš z RK než naopak. A jeho utvoření, myslíme, 
je zcela náležité — jako k mnich pl. mnišie.

Ostatně novočeské Češí (stejně jako vlci a pod.) jde 
zpět na Češie.

Pak se vytýká dajú místo dadie. Od kmene dad- 
dovedl domnělý falsátor utvořit přechodník dada (v Cest. 
142). O slovese dáti připomenul již 1886 Prusík v Osvětě 
610, že na př. v imperativu nemá nikdy oěekávané daz!, 
nýbrž vždycky daj!, analog, podle volatí: volaj! Analogie 
mohla jiti dále — a také šla, zvláště na půdě moravské: 
Jos. Jireček (O zvláštnostech češtiny v starých ruk. mor. 
66) upozorňoval již 1887, že sloveso dáti v starých pa- 
mátkáéh moravského původu zřídka kdy své tvary vyvíjí 
z kmene dad-. V ŽKl. jsou jen 3 doklady z kmene dad-, 
a to ještě u jednoho z nich (64, 14: vzvolajú a také slávu 
wzdagie) se předpokládá chyba m. wzdadie. Ostatní jsou 
od základu da-. Podobně v Leg. Kat. 782 odchylný pře
chodník zdajúc k vůli verši bývá do<plňován na zdávajúc, 
a v Evangeliáři Vid., Jan 2, 14 stojí prodajúc vendentes 
m. prodadúc. V Záh. dajú může se též jednati o stopu 
pův. slovesa *dajati (pak prés., nikoli fut., jak vysvítá 
z kontextu) ne-li, pak není nad působení analogie 
jednoduššího výkladu. Týž se pak vztahuje i na vytýkané 
tvary vzdujú m. vzedmú v Jar., pleje m. pleve v Skř. a 
(nevytčené již) chtějú a bijú. Trávníček jiotě dobře ví, 
že analogické novotvary v té době není možno závazně 
datovati.

Dále tvrdí Trávníček, že tvar hratř (akus.) je v stč. 
naprosto neznámý, že bylo jen kolekt. žen. hratřie (akus. 
hratřú), hratř se vyskýtá až 1814 u V. A. Svobody. Asipoň 
v tom se za 50 let poučili, že hratřie není slovo nesklonné; 
■a" jak lze komukoliv zabránili,—aby neutvořil i ta hratř, 
jako bylo utvořeno ta zvěř, ta shěř, ta dvoří Ale prozatím 
se o takových diivodech nechce ničeho věděli.

V Jaroslavu je třikrát subst. pól (Tr. mylně píše 
póle), rodu ženského, aě jinak bývá rodu mužského. V RK 
se vyskytuje i jinde: v Oldř. třie sta pól sta vojnóv, v Cest. 
na vzchod na pól vytknout nebylo možno a proto se 
přešlo. - Podobně býval vytýkán odchylný rod u vrchole 
(Cest., Zhih.) ; zajímavé je též mase. kyčel (v Jar.; dnes 
je fern.). K důkazu u podezřelého pól je ještě daleko: 
i v staročeš. bývala sukně sešitá ze dvou nebo více „polí“ 
(totiž látky přeložené po délce v polovici); co jiného 
hledat ve slovech „dvě póle“?

K jakým nesmyslům může dojiti předpojatá věda, 
ukazuje výpočet slov z lexika RK, upíraných XIV. sto
letí. Chrabrý je prý z ruštiny (proč ne z polštiny jako 
zkad?), ne je prý podle rus. no (viz zde výše sub u =  už), 
vet je, prý podle rus. vot; jak dále zřejmo, doposud straší 
..tábor =  vojenské ležení atd.“, ozývají se kotle Varlichů 
z Bubna a při bitvě lesní rohy. To nenápadné „atd.“ 
u slova tábor jistě unikne mnoha lidem, ne však těm, kteří 
vědí, že přiznání malého „atd.“ je koncem pyšného dů
kazu, jehož původcem byl zesnulý prof. Pekař.

O slovu bodrost opatrně odborník neříká přímo, je-li 
češtině XIV. století „naprosto neznámo nebo známo v ji
ném významu“. Kdysi bývaly urputné spory o to, je-li 
v orig. RK bedrost či bodrost, dnes už je to jedno. Kdyby 
odborník to slovo mohl přijmouti, vysvětlil by jeho o 
patrně labialisací e po retnici (srv. jihočes. Dobří a von 
m. Debří a ven, Trávu. Hist. ml. čsl. 52; podobně u Husa 
Káz. Betl. 204b vytýkané svěkrov m. -ev a stoblo calamus 
v Boh. men. LF 1894, 369; tíže by se dařilo vysvětlení 
slov: manžolstvo Vít. 74b LF 1890, 57, sono polské foe- 
num agri Evgř. Vid. 65 a w polonách krmen jsem in invo-

lumentis, t. j. v plenách, rus. pelena!, Bib. Olom. z 1417, 
Sap. 7, 4). Pro záp. slovanštinu se dříve žádávalo bedrost, 
jako pro východní bodrost. Co však řekne odborník u do
kladu z Bible Václavovy dvoř. knih. vid., jež podle LF 
1896, 315 má v jedné iluminaci legendu:

„jsem zuřiv i jsem b o d r, 
jsem zlým zel a dobrým dobr“?

A k tomu rusismu: dovedeme si dobře představit 
vyjevení filologa nad tím, nalezl-li by v pravé české písni 
na př. ryze maloriiské slovo „molodec“. A přece toho 
nebude ušetřen: v kancionále z r. 1585 k naznačení ná
pěvu uveden začátek české písně: „Kde se vzal molodec?“ 
(v. Jos. Jireček, O zvi. č. v st. r. mor. 70).

K dozvukům odmítnuté slávy Flajšhansových sedm
desátin snad patří Trávníčkovo pominutí Flajšhansova 
důkazu z „pochládečku“ (Jah.) *), kteréžto nemožné 
slovo přece mělo staěit každému filologu.

V něčem ovšem Flajšhans Trávníčkovou autoritou 
zůstal; opakuje po něm usvědčenou nepravdu, že chemická 
komise za deset let se neodvážila zkoumali Rukopis Zeleno
horský. Autor tohoto Rukopisu, míní Trávníček, byl od
kázán na své theoretické vědomosti jazykové, které v té 
době nemohly býti veliké, byl nucen archaisovati jazyk 
stol. XIV., který znal poměrně dobře; a při svých neval
ných znalostech stvořil d í l o  v e l mi  n e d o k o n a l é .  
Při skládání RK byl ve veliké výhodě, neboť napodobil 
jazyk hotových památek ze stol. XIV. a XV.; mohl proto 
vytvořili dílo, které se většinou a v hrubých rysech sho
duje ve svém mluvnickém složení s jazykem staročeských 
památek. — To vlastně znamená kapitulaci filologických 
zbraní proti RK.

Vědecké poznání se vyvíjí, praví T.; ale v otázce 
našich Rukopisů vědecké poznání odpůrců jejich staro
bylosti ustrnulo na prokázané nepravdě domyslů starých

*) V této sonvislosti redaikce připo juje příspěvek o „po
chládečku“, který pochází z pera p. Tng. Jana J in d r y  (L. 
Poděibrady):

Slov, jež začínají s „po-“ a končí na .,-ek“, jsou spousty, 
ale jsou to většinou slova n e jp r v  iitvořená předponou 
„po-“ a pak te p r v  zdrohnělá jako každá jiná. (Pohon - 
pohůnek, podol - podolek, potok - potůček atď.) Prnf. Flajš- 
hans však ve své námitce jistě myslil, že y)ro kladný důkaz 
nulno nalézt slova utvořená s o u č a s n ě  s „po-“ a „-ek“, 
nebo aspoň jen s „po-“ neb jen ,,-ek“. (Chlad - pochlad ne
bo chláiclek - pochláde(če)k.) Avšak i takových je dost.

Jsou to na př. mužská: .,p o b r á z d e k, pocestek. po- 
dyraek, poštolek, postožeik (malý stoh),“ i ženská: „p o d í ž- 
k a, poh řádka, pochoutka, p ok ru  p ice, popřádka, po- 
p ř íčk a , p o s tř íž k a , poslamka,“ množné: ,,pot r u sk ý “. 
(Některá snad' nebudou právě vhodná. Vyjímám lidová slova 
tohoto druhu ze svého Čes.-něm, technického shrvníku, kte
rý jsem právě dokončil: .jison tam ze slovníku Jungmannova. 
Kottova, z Č. lidu atd., kde ,se naleznou originální doklady.)

Říká se také .,poch v í lé č k a “: .,nemám ani pochvíleř- 
ku. za malou poohvílečku“, ale u této poslední fráze by se 
mohlo namítnout, že je to zpodstatnělé předložkové spojení 
,,po chvilečce“.

Ant. Kašík „Popis nářečí středobečevského“ 1908. má 
slovo „po s k o č e k “ =  ,.malý rozdíl“, což by asi nejléjje 
odpovídalo „pochládečku“. neboť jistě je od „skok“ ntv'O- 
řeno současně předponou i koncovkou .,yx)-“ ..-ek“: „malý 
poskok“ to sotva bude. Citováno je v Tásteeh Pilologiekýeh, 
odkud by je prof. F. jistě mohl znát.

Že byla slova taková v češtině i v jiných .slovanských 
jazycích, ukázal už před 100 léty Šafařík ve svých Slovan
ských sterožitnosteoh, kde jich při etymologii slova „Srb“ 
uvádí celou řadu: ,,fPáiserbok, paserbioa, ])aistorek, pasynek, 
padčerica, pnrobek“ atd.

Od předpony „po-“ liší se starší „pa“ jen luívodní kvan
titou. Pom-ine-li se v̂ ětšina případů, kde „pa-“ d n es zna
mená „nepravý, falešný“ (paroh, yvadělek), značí často i dnes 
původní zdrobněloBt — společně s koncovkou ,,-ek“: paho
rek, p ah rb ek , p a m lsek , |)a ro b ek  atd. O funkci 
„po-“ u adj. a siifoet. viz u Polívky, Paistrnkův sborn. str. 41. 
Tam se uvádí kromě adj. pobělavý. ijomenší, poslabší, po- 
větší i analog, tvořené „p o d 1 u ž e k“ z Valašska. Je-li ko
řen slovu „pacholek“ opiravdu týž jako slova ..chlap“, ie 
„ p a c h o lá tk o “ tvarem i významem něco jiného než Flajš- 
hansovo „p o d ě f á t k o“ ?
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50 lei. Aiiloritaitii, z kterých T. čerpal své poučení iieod- 
hornýcli čtenářů ,,Vě(ly a života“, jsou, jak uvádí; A. Vašek 
z r. 1879, Gebauerovo „Poučení“ z r. 1888 a Flajšhansovy 
„Poznámky“ k textu RKZ vyd. v díle „V. Vojtěch, Ruko
pisy K a Z“, Praha 1931. To je ovšem trochu málo. Je 
přirozené, že k výzkumným fotografiím Vojtěchovým Tráv
níček „nepřihlíží“ — poněvadž by jinak jeho filologické 
důvody a výklady odpadly jako nicotné. Odborníky v otáz
ce Rukopisů jmenují se ti, kdo se jimi vůbec nezabývali 
jakožto hanebnými padělky, vědou definitivně odsouzenými.

Trávníček přece ví více, než celkem přiznává: po
chopil na př. nebezpečnost PMil pro odpůrce starobylosti 
RKZ a zbytečně do tobo nebezpečenství se vydal: uznává, 
že PMil iná nemalý význam pro otázku pravosti RK. 
Rukopis ten, píše, poslal v dubnu 1819 skriptor universitní 
knibovny Zimmermann pro knihovnu musejní (!), ale nikdy 
nesdělil, odkud jej má; necelý rok před tím se v úvodě 
k vydání RK Hanka ptal, zda snad král Václav „nezpíval“ 
česky a zda si Němci jeho některé písně nepřeložili. Do té 
doby byla známa jen stará německá píseň Václavova a 
Hanka tedy vyslovil domněnku, že je to překlad z českého 
originálu dotud neznámého: toto jasnovidectví lze přirozeně 
pochopiti tak, že už r. 1818 měl Hanka padělek PMil a 
připravoval mu onou poznámkou půdu. I v tom jest pro
zíravost Flajšhansova. - Na zadní straně rukopisu PMil 
je zapsána báseň „Jelen“ z RK písmem hlásícím se do 
XHI. stol. A tn praví Trávníček: „Kdyby byla MPV pravá, 
svědčila by, že RK existoval buď celý nebo částečně už 
v XIII. stol. Pak bychom byli v situaci dosti obtížné, měli 
bychom z toho uznat pravost RK. „No štěstí,“ praví Tr. 
za všechny odpůrce pravosti, „v takové obtížné situaci ne
jsme: jazyk RK ukazuje zcela přesvědčivě na novověké 
napodobení češtiny XIV. stol. A provenience rukopisu 
MPV, ono Hankovo jasnovidectví a závislost té písně na 
nových německých zpracováních je tieklaniným důkazem, 
že je MPV novověký padělek rafinovaně nastrčený.“

Pravost PMil by ovšem nesvědčila, že RK existoval 
celý nebo částečně už v XHI. stol., nýbrž jen, že některé 
jeho básně jsou mnohem starší, jak je zjevno z jejich 
obsahu i jazyka. Na štěstí!, praví Tr., jako by pro odpůrce 
()ravosti RK bylo neštěstím, kdyby měli jej uznat za pravý, 
v případě, kdyby i PMil byla pravá. Tr. pochopil, proč 
vůdce odpůrců Fejfalik útočil napřed na PMil, nežli udeřil 
na RK, takže musejní komirse r. 1857 uznala, že PMil je 
palimpsest, do jehož původního písma z XV. stol. vepsána 
báseň Jelen písmem stol. XHI.; mínění to velmi pochybné, 
jak zřejmo z protokolů oněch zkoušek z r. 1857 a r. 1886. 
Tr. uznal pochybnost oněch chemických zkoušek, neboť 
neuznává chemické zkoušky vůbec, ale důkazem padělanosti 
PMil jest mu její závislost na nových německýcli zpraco
váních té písně a zvláště jasnovidectví Hankovo, a její 
provenience. Jenomže česká MPV je mnobeni stručnější 
nežli německý její text a není zřejmo, jak se v jejím textu 
českém jeví tiskové chyby německého vydání. Jasnovidectví 
Hankovo jest přece již přemoženo jasnovidectvím V. Hru
bého. Tr. se zasloužil tím, že tn poukázal na potřebu 
nových chemických a fotografických zkoušek PMil, aby 
se zjistilo, zda vybledlé písmeny piivodníbo písma nebyly 
v nové době občerstvovány „černým inkoustem“, jak to 
učinil Hanka v RK. Poukazem na PMil (Jelen) posloužil 
Trávníček podstatnč obraně RK.

Ovšem, starobylost RK není závislá na pravosti PMil, 
ačkoli by tato byla dovršením důkazu starobylosti RK. 
Avšak: každý rukopis musí osvědčit své stáří sám schon. 
O starobylosti RK podává Tr. sám velmi cenné svědectví: 
„Není . . . nijak divné, že byly proti Rukopisům vzneseny 
námitky, které byly později vyvráceny“; tvrdí ovšem, „že 
takových případů bylo celkem velmi málo a že šlo o věci 
nepodstatné“. Neučinil však bilanci ani těch podstatných, 
které nebyly vyvráceny. Vyšel hanět a chválil: „Autorovo

dílo RK většinou v hrubých rysech .shoduje se ve .svém 
mluvnickém složení s jazykem staročeských památek.“ Tak 
se shodl s nálezem chemických a fotografických důkazů, 
že RK byl psán o staletí dříve než byl objeven, třebas i jich 
nechtěl uznat. Také již nejmenuje autorem RK Hanku, 
čímž se vylinul největší absurdnosti odpůrců, a dále povrhl 
všemi koincidencerni. A ostatní jazykové odchylky mají 
malou váhu nebo i žádnou: v lom měl pravdu Gebauer!

P Ř E H L E D

PŘKHLED UDÁLOSTÍ A ČASOPISECKÝCH ZPRÁV.
Ziniiiií období ukázalo zase, jak na stTaně odpfircií pravosti 
UKZ šíří se víc a víc mlčení. Olirami i'iikoiiisova byla ovšem 
imblikařně velmi čilá. Primát má opět ..Národní Republika“ 
(NR). Povšecliné čláiik\- psal tam Sběřský 24. XII., 5. II. 
a různí pisatelé 22. 1., 29. I.. 12. 111. -  V tomto období odešla 
řaila významnýcli oisnb. které liyly ve vztalni k RKZ a 
Jejicli smrt dala příležitost ileiiním listům k menším po
známkám o Rkp. Herbenovy účasti v boji proti RKZ vzpo
mínaly skoro všechny časopisy, liodrobněji Kdl 8. 1.. a Pa- 
'ííorama (leden). Při úmrtí Pekařově nčinili zmínky A. Kraus 
v Iddových Novinách (LN) 28. 1., V. Cháb v .Nármlním 
Osvobození (NO) 26.. Ak Jílek v Čes. Deníku 12. II. a Dr. 
.Štěpán v .NR 29. I. O.solbní vzpomínky na Pekaře týkající 
se jeho poměru k IIKZ inmřejnil J. Vrzalík v Nái-. Â vzvč 
(N \) 29. I. Renáty d yršové a jejího těsného viztahn k RKZ 
vzpomněl P. Hejtman ve Frontě 4. 111. a .NR 26. II. jiiiiak 
nekrology ať sokolské či jiné její účast v boji o RKZ zcela 
zamlčely, stejně jako při vz'|)omínkácli nu öo let od smrti 
mjr. F. Četislého zapomnělo se na jeho ži\ v poměr k Rkp. 
Odchodu našich dvon fi]>olu])racovníků řed. J. .Anderleho 
a Ant. Zázvorky vzpomínalo mnoho listů, velmi podrobně 
NR 12. II. — 15. 1. překvapil obránce J. F. Hanka veřejnoist 
dopisem v NR. v němž oznamuje, že odchází do ústraní a 
přenechává <lalší boj mladé generaci: liodlá se irrý věnovat 
cele psaní ])říšlího svého sjůsn. Odchod jeho zaiznamenal 
Polední li.st (PÍ.) 20. I.. a glosovala jej ještě NR 22. T. a 
29. I. — 24. I. nveřejniil Pl. rozsáhlou reportáž o obroze
neckých jjadělcích (Havlíček, Mácha a j.). jako rozhovor 
s naším i)ře<kse<lon a prof. Andrlíkem a Inž. Střemehou. 
.Stničný čdánek podobného olvsahn přinesla Ná'1'odní Politika 
(NP) 21. I. Na interview v̂ THi“ reä^vatöHcüHKCT nevecmwi 
poznámkou (24. I.). na kterou ndpovědčl PL 25. T. 27. II. 
přinesly pak Právo Lídu a NP z.prá\u o zatčení ])rodavače. 
těchto padělků, zaznamenal to také PL 5. III. a Â eč. Č. 
.SIo\o 6. 111. — Tidálostí zimní sezonv bylo ohlášené vystou- 
l>ení odpůrců RKZ v re\ui „Abnla a ž.ixoi“. řízené Adad. Gro- 
hem, |>rof. Maisarykovv nniversitx- v Brně. Doisud uveřejnili 
lam pojmlnání pj'oti RKZ <loc. šebánek a prof. Trávníček 
vedle redakčního pndilášení, jak znaií naši čtenáři již z na
šich článků. Proti kampani [rolemisnje v NR K. Jelk 15. 1. 
a 5. IIT. a Logos 12. TI. — K briičiiské akci připojuje ise 
v Praze Svaz Nár. Osvoboizení. klei'v chystá cyklus proti 
RKZ na dubeii. Podle z])rávy PL 21. lil. a NA' a .NR 26. lil. 
mají v cy-kin pmmlnviti A. Â ojtíšek. F. Oberpf.ilzer. F. M. 
Bartoš, j. Slavík, J. B. Čapek. Zd. Nejedlý. — Jak jsme již 
minule zazuanienali. oživuje stále víc zájem o RKZ v cizině. 
Z;)rávy o tom přinesly také Pl, 25. I.. 5. 11. a 24. III. NR a 
.NA' 22. I. — A' leilnn objevily se na trhlí Iři nové knihy 
o RKZ: II. vydání ..Oslí čelistí“ a ...Struč. poučení“ a lley'ero- 
vii publikace o ohlasích boje ikp. ve A'rdni. A' listech bvlv 
jako obvykle (is výjimkou Heyei-ovn spisku) umlčeny. .Jen 
INR 29. L. Zvon 10. 11. a NA' Í9. II. přinesly recense ..(Íslí 
čelistí“. ..Struč. ]>ončení“ kiátísovala NR 26. 11. Matouškův 
..PPP“ posomlila dodatečně A'̂ last. .Akce 15. I. a NA' 24. XII.. 
Hunkovu ..Karmen“ i-ecensuje v NAi' 16. I. FIk, snaže se od- 
haliti Hankovii totožnost. AAšechnv vydané 4 spisv pnisoiidil 
imdrobiiě Tank (T) 15. 11. — A'" letním semestru Ziíhájíl na 
Karlově nniversitě irřednášky jiroti RKZ doc. Dr. Heiden
reich: .studuje v nich otázku ])aralel a koincklencí. Navště
vuje je 5 poslnchařů. z toho 4 obránci a I indiferentní.
Gloesovala to také NR 12. TM. — 25. II. uveřejnil F. M. Bar
toš v NO v kryxí formě recense Karlíkova ill. vyd. RKZ 
hrnbv- útok na obranu RKZ: označuje ji za akci proti Hradu 
a podivuje se finančním zdrojům, z nichž žije. Bartoš snaží, 
se zuovui vědeckon otázku přenésti na jiole politické a sli
buje, že v podobném psaní bude pokraičovat. A'̂ II. roč. T 
pokračuje JEll v „Hovorech s neniln v fiaty“ (č. 1.) a Lad. 
.Víalinský kritisnje oficielní názory na RKZ. Z drobmoisti na
cházíme ostrv útok v soc. dem. ťltokn 1. II. proti našemu 
členu prof. Zubrovi, že přednáší ve škole o RKZ jako pra
vých. Převzala to doslova nár. soc. revue ,,Červená a bíilá“ 
z I. Tlí. — .Samostatnost jiřiuesla 4. íl. zprávm o ..táboru“ 
(název voj. marockých oddílů), několik narážek na RKZ
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přinmlii Volnost 22. I. a '5. IL, A-Zet 20. II. Katedra 7. II.. 
Nár. Právo 19. JI. (mylně ipoleuiisLije .s naší /právon o .Vlán. 
vyd. IIKZ) a 12. III. (několik filotlog-. poiznániek od .̂ Sey- 
kory). — Dvě básně o IIKZ otiskl T 13. lil. (Kaipatějev) a 
NR 12. lil. (R. Hlaváč). — Vydání našich Zpráv č. 7. za- 
znuinenala Nll 29. I. a PI, 3|. I. Z venkovskv'ch listů nveřej- 
ňiije pravidelně Říp xyborně články J. JI. S., zatím co Hlas 
Xár. .Slánská se poněkud odmlčel. \ Našem Kraji 51. XII. 
otiskl Dr. Č. R. ťlalší část svého seriálu o RKZ. — 
PŘEDNÁŠKY: V Praze před,nášel o Rnhotpksťch na schíizi 
VINŠ prol. Vrzalík 26. I.. ii-a venkově mluvil se svět. obrazy 
v Žainbeťkii 17. III., 18. III. v Kostelci a 19. lil. v Přibyslavi. 
Přednášky tyto jnčily prudký' ohlas v kraj. tisku a byly 
velmi četně navštíveny. Své zážitky z tohoto turné otiskl 
Vrzalík v NV 26. 111. — V Čsl. s]>ol. rkp. referoval 22. II. a 
15. III. o novinářských aktualitách L. Rlália. 8. lil. ])ojednali 
na přednáškovém večeru .spojeném s demonstracemi i)rof. 
Vojtěch a Aiulrltk o ctiem. složení inkoustů a zkoumání 
obrozeneckých ptultiikíi (\ ýtah přinášíme v tomto čísle na 
jiném místě). Zprávu o stavu boje o RKZ podal tam prof. 
Vrzalík. Schůze byla neobyčejně četně navštívena. B. + lk.

CIZINA O RUKOPISECH. Zaznamenaíli jsme již v mi
nulém čísle žix ý ohlas, který otázka RKZ budí v Polsku i ve 
Irancii. .Nyní se dodatečně dovídáme o rozsáhlé práci, uve
řejněné v listopaslě ve varšav.ské kulturní řevni „Mysl Na- 
rodovvsi" z pera známého polského publicisty Karla Stefana 
E r y c z e. Frycz posuzuje otázku Rukopisů vetlmi podrobně. 
Konfrontuje ve článku všechna tvrzení proti pravosti se sta
noviskem nuKleiuí obrany a dochází k názoru stejnému, 
jako minule zmíněný již Rielafowicz a Leg'ras. V rukopise 
Královódvoriském nachází ohlasy valonsko-flámské, z kte
rýchžto krajin pocházela dynustie Lucemburků. Shorluje se 
]>o této stránce s názorem prof. .Mareše o Irancouzskýcii 
vlivech na staročeskou poesii a uzavírá, že třeba přiznat 
Marešově hypothese závažnast a tvrzení o llankově falsn- 
torství nutno podrobit zásadní revisi. — Koncem února 
(27. II.) irřlnesl krakovský „Czas“ podrobný referát o akci 
olvránců v Česko.slovensku a také jiné polské listy přebírají 
zprávy o akci ua obranu pravosti RKZ v Československu. 

■'Důtílerlkem tohoto zájmu je nepochydvně také sclifize univer
sitních znalců na Jagellonské univ. v Krakově, o níž přináší
me současně |)ůvodní zprávu na jiném místě. — Posudek Ma- 
re.šových Reiuaiapios v ..l.o .Momle Slave“ snaží se paraly- 
isovat prof. litiz, který zaslal prof, julesu Legrasovi (1. č. 
na dijonské universitě) patrně separát z roku 1935 z Revue 
Háll(;ailSe"'íte“'pfagiTerÁttěřý liěgráš ' recenšiije v lednov ém 
čísle L.M.S. (192); posuzuje dvě filologické (?) námitky 
Titzovy, k nimž ise staví kladně, za to koihcidence mezi RK 
a Martyrs, (o nichž j.sme referovali v min. číslech) označuje 
za bezcenné. Titziiv s[)isek zůstal nám v Československu ku 
podivu zcela neznám. ml.

SCHŮZE POLSKÝCH .lAZYKOZPYTCů O RKZ V KRA
KOVŮ. 12. března konalo se sihroniáždění Tovv-arzyistvva 
SIovviaiíiskélM) v Krakově, na kterém promluvil o :iiovém sta
vu otázky rukopisové doc. Jagellonské university Dr. Ztli- 
sjavv S tiebe]-, jazykozpytec a znaliíc staročeštiny. Prohlá
sil ve svém jjiojevu, že všechny důvody proti pravosti Rii- 
ko|>isíi vlají se vyvrátit a mezi niniii také i důvody filo
logické. Podrobněji pojednal o- písni RK „Skřivánek“, v níž 
je na př. v ])rvuí isloce pět podezíraných jazykových tvaríi. 
avšak v šechny mož.no doložit ze sturočaskyřch památek. Mo
hou to také koiiiiečně býti tvary diailektické anebo výrazy 
báwnické mluvy. Diskuse se zúčastnili jazykozpytci prof. K. 
-Nitsch. děkan fakulty T. L e h r - S |> I a w i ú sk i, sociolog 
p-rof. K. Do b r o vv o 1« k i. anthroipolog prof. S t o 1 y h w o. 
historik <loc. F e ld m a n  a výtvarník Wlastimil H offm an. 
.Někteří z nicih zanjímali skeptické «tanoviisko k akci obráii- 
tui RKZ. avšak všichni přiznali, že záležitoi.sit Rukopisů jest 
stále otevřená. J. íí.

V REVUI SOBOTĚ (r. Vlil. č. t-1 z 5, dubna 1937) píše 
dr. Jan Slavík článek ..Pohrobci obránců rukopiisü“ ()ia po
kračování), v němž nekriticky a teralenčně se ťlotýká urči
tých iKii'tii našich ..Zpráv“ a dále o činnosti prof. Mareše. 
Vojtěcha a .Xudrlíka se vyjadřuje tak, jakoby o podstatě 
l ukopisového badání neměl ani stínu náležitého ponětí. Čte
nářům „Soboty“ k takovému zpravodajství co nejsrdečněji 
gratulujeme. Stai-oii .špínu novou špínou nikdo neza)hla<lí.

-řtx-
VĚDA A ŽIVO'r pokračuje ve své protirukopisové kam

pani a v březnovém čísle přináší první část historického 
rozboru od docenta nnivensiity' Komenského R. H o lin k y .

K HÝSKOVU PROJEVU NA SJEZDU PEDAGOGŮ. 
Podle zprávy Národního Osvobození ze dne 21. Jíl. přiřkl 
mi ve svém ireferátě na pedagogickém sjezdu kol. M. Hýsek 
výrok, že jsem prý „na přímou otázku profesora Smetánky 
musil odpovědět, že z dosavadních metod vědecké fotografie 
Se nedá vyvozovat pro pravost (totiž RKZ) vůbec nic.“ Ne

vím. leprodukovailo-li N, O. správně slova kol. Hýska, nevím 
také, z jakého i-ozjhovoru vhustně kol. II. čerpá, ale považuji 
za [jotřebné v zájmu pravxly prohlásiti. že loi'inulace v N. 
O. jest mi přikládána neoprávuěaiě. Nýsledky, které jsem 
získal během svých prací v oboi-ii vědecké fotografie — také 
ale fotochemie, mikrochemie a kololduí chemie, které s tímto 
oborvun úzce souvisí — při .studiu hmotné sliáiiky Rukopisu, 
uejisou rozlHxIně toho iclruhu, aby se mohlo o nich uváděti, 
že pio otázku Rukoi)iisů jsou bez ceny. O tom jisem již také 
mnoholvrát ]>sal i mhivll na veřejných ivředuáškách a odka
zuji tam k bližší informaci. PMkta, která uvedené vědní 
obory a ostatní obory věd exaktních v otázce RKZ zji.stily, 
J.soH pro otázku Ruko|Hsíi tak závažná, že vyhýlvati se těmto 
poznatkům, případně orlbývati je, jest pro objektivní vědu 
nedů.stojno. Dr. V. \ 'o j tě c h .

NOVÁ SKEPSE O STARORUSKÉM IGORU. Polský li
terární badatel J. K r z v ž a n o vv s k i pj-olrlásil nedávno 
v své knize o rus. bylinách opětně za po-dv rh „Slovo o pluku 
Igorově“. Tímto hyperskepticismem přiměl k obraně „Slova" 
i nestora polských slav istíi .\lex. R i-ii c k n e r a, který jinak 
hi'ál v polském badání roli realivsty a druhdy projevil svou 
skepsi jmenovitě v otázce staropolské pí.sně o ..Rogii l•'(Hlzici" 
(jejíž vznik v II. stol. je nyní znovu hájen J. Rirkeumaje- 
rem na základě jejího příbuzenství s naší písní ..Hospodi. 
pomiluj ny“). -řtx-

ZELENÝ INKOUST Z ATHENAEA. Jedním z důkazů 
))roti jvravosti RKZ, který zůistal skoro zapomenut, je tvrzení 
uveřejiiěiic v Athenaeii 1886—7 (str. 19.). že zelený ínkou.st. 
jimž. byl ])sán RZ, dá se velmi ieduoduše připravit. Jo-sef 
I riihlář vypáti-al na to návod v Krameriově kalemláři z r, 
1796 (Athenaeum chvbně cituje r-. 1769) a celý jej v .\the- 
naeu přeciitoval. RokuiSÍli jsme tse tento zelený iiikonst ptwlle 
udaného receptn (rozpoiiištěním měděných pilin v octě) vy- 
n)bit a to jak z mědi chemiCky čisté tak i z mědi surové 
(obsahující železo). Získaná kaî valina je isice slabě nazele
nalá, ale ku jnsaní napM-ofsto nezptiisobilá a na podkladě ne
viditelná.' .̂Vtlieuaeum spokojilo ise tedy ivro vědecký kointra- 
argiiment jarmarečním receptem, o jehož správnossti je již 
ani nenapadlo .se ))ře,svědčit. Ing. K. .Xndrlík.

JEŠTĚ BOTANICKÝ DŮKAZ. K naší stati v 7. čísle |)ři- 
chází jako na zavolaiioiu České Slovo, jež uveřejňuje 28. II. 
v literáriních hádankách pěkný |)iříi.spěvek. ktei-ý dotvrzuje, 
že v literárních dílech všechny zákony ])říroduí musí u.stu- 
l>ovat spisovatelově fantasii, ■dokonce i když autoi-em je od- 
Iroriiík — v tomto příipa<lě býv. lesník, llá<lau'ku Čes. Slova 
i .s jejich odipávědí doislova přetiiskujeme: Známý čevský spi
sovatel napsal v jednom hojně čteném románu: »Na meizích 
kvetlv' honštiuy hlohů i trnek, po-dobajíce se z dálky ohrom
ným chuchvalcům vodní pěny. které tu zanechaly prudce 
bělnité slapy jarních bystřin.« Nemusíte ani tak uho'duoiit 
autora a jméno románu, jako ispíše chybu, .která v té větě je. 
Otlpověď: Věta je z románu Jana \'i'by „Reranác dvůr“. 
Chvba je v tom. že hloh kvete v červnu, kriežto trnky jíž 
v- březnu, takže nemohou kvést zái'oveň a není je tedy 
možno so-nčaisuě vidět.

RENÁTA TYRŠOVÁ, vzácná česká žena zemřela 22. úno
ra t. r. Jen málo hlasů vzpomenulo její ispoliipráce na vydání 
Xlánes<ov-ých ilustrací RK v r. 1886 a jejímu blízlvému vztahu 
k RKZ. který si zachovala již od dob. kdy její chof Miroslav 
Tyrš stával vzorem Mánesovi k jeho hi-diniirn básní Ruko
pisů.

FRANTIŠEK BARTOŠ a jelro dílo oživlo při oslavách 
jeho 100. narozenin (16. 111. 1837). Úzkoi.stlivě vyhnuly se 
všechny články a ofi-oíelní projevy jeho účasti na s[>o'ru ru- 
kopiisovém, k<ly byl až vlo smrti inesmiřitelným orlpůrceni 
Gebariera. Jeho životní dílo není stáile plně oceněivo, také 
proto, že Jiapsal kdysi satirický důkaz, že moraviské nái'odní 
písně jsou falsifikáteni Fr. Sn.šila. Proto také nesměla dovstat 
škola, na níž ztrávil největší čávst svého života, jeho jméno.

NÁVAL LÁTKY zpiusobil. že vyrláváme leutokráte 
„Zirrávy“ jako dvmjčíslo.

UZÁVĚRKA ])ří.štíh'0  čísla „Zpráv“ 20. květu-a 1937.
NEZNÁMÉMU DÁRCI vyslovuje českosloveii.ská společ

nost rukopisná srdečný dík za zásilku z února t. r.
K UCTĚNÍ PAMÁTKY zesnulého člena Společnosti vice- 

pres. Ant. Z á z v o r k y věnoval odb. rada A. A d a mí ra  
Kč 100.— ve prospěch rukopisového badání.

•Společnost vyrlala pio své členy první samostatnou část 
ilokumentárních fotografií prof. V. Vojtěcha. Obsahují 4 
fluorogramy rukopisu Zelenohorského (18X24) v kart. obálce 
a rozeslány byly již přihlášeným. Několik zbylých exem
plářů možno ještě objerinati. Cena Kč 15.—. Ve Společnosti 
je možno také obdržeti za Kč 1.— populární práci prof. Voj
těcha, jež osvětlu je vlastnosti neviditelných paprsků a Je
jich možnosti při fotochemickém zkoumání.
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SVAZ NÁR. OSVOBOZENÍ ohJásil konání c y k l u  
p ř e d n á š e k  s podivným názvem „Naše dnešní věda 
o otázce elarýcli Rukopisů“ s těmito referenty: 7. III. t. r. 
prof. V. Vojtíšek (pasleogr.) a doc. F. Oberpfalcer (filol.), 
14. 111. prof. F'. M. Bartoš (hisf.) a j. Slavík (sociok), 21. III. 
doc. j. B. Čapek (lit.-kiist.) a pnof. Z. Nejedlý (Mst. sporu) 
vždy v 8 li. na fil. fak. Karl. univ. Ze seznamu spolupořáda- 
jících korporací, ba i přednášejících, jest bohužel patrno, 
že na podniku tomto ,si přihřívají svou polívčičku mnohé 
živly, které s bezpředsudnou vědou nemají nic společného.

SNO zprvu ohlásil, že přednášky se konají na podnět 
v ědeckých ki uhů Karlovy university. Rozuměli bychom jimi 
v první řadě Jednotu filologů. Klub moderních filologů a 
Historický klub — v seznamu korporací však tyto vědecké 
spolky chybí.

Nu jvrvní večer se dostavilo hojně mládeže istředoškolské 
v počtu asipoiň 250. Oba referenti nejdříve podali stručný 
jxivšechný úvo<l svých disciplin (prof. Vojtíšek jej dopro
vodil pro srovnání isvětelaými Oibrazy středověkých rufco- 
pi.sů různých dob.) Oba výmluvně pomlčeli o svém názoru 
na poměr svých věd ke kladným výsledkům materielního 
zkoušení RKŽ. Předsednictvo (schůzi řídil dr. Jan Slavík) 
ignorovalo dotaz, proč mezi přednášející nezařa<lilo také 
odborníka v těchto otázkách.

IProf. V o j t í š e k  vytkl, že na RZ lze naléizti prvky 
písma tvarově staršího i mladšího; nemile ovšem pásObilos 
když odborník vytýkal „majuskulní“ N uprostřê l většinou 
Ijolounciálního RZ, ač všichni viděli na jím předvedené jiné 
ukázce, že polounc. písmo má rovněž N vzaté z písma ma- 
juskulního římského. Hlavní <lůraz položil na dvmjbříškové 
a: „v celé literatuře .světa příxl Xll. stol. tohoto tvaru ne
najdete!“ prohlásil v deibatě na výslovný dotaz L. .Matouš
kovi. 1'ýž ise zavázal za pochopitelného vzrušení obecenstva, 
že takový doklad dá do určité lhůty veřejně k disposici. 
Činí tak touto cestou, čerpaje z díla významného italského 
paleografa Arlrianna Capelliho, Diizio-nario di Abbreviature 
1929, s. 545, 218, 4: Na připojeném obr. I. je tento tvar ze 
stol. Vlil., na obr. 2. ze stol. X.. na obr. 5. ze stol. XI. Tím 
.samozřejmě všechny doklady vyčerpány nejsou. — Na RK 
vytkl prof. V. mezi jiným točené s sahající pod basi. V obr.
4. je předkládáme z XIII. stol. (CmcIIí 219). Podobné tvary 
s jsou také v rukopisech XII. a XIII. stol. v archivu ital. 
města Parmy. V RK i v RZ se dále vyskytuje p, jehož 
bříško končí zvdáštním tahem dioiprava (padělatel tu prý ne- 
pochoipil lomený tvar gotický). Viz náš obr. 5 (Capelli 261) 
z Xlll. ist., u Capelliho 2i50 však stejný rys* doložen již z Vlil. 
století. Zobec u e RK jest podíle prof. V. rysem až XV. stol., 
ale Capelli 118 má tento tvar již v XIII. stol. a str. 57 z XII. 
stol. (zde obr. 6). — Podle V. nikdy se nepsalo nad rámcovou

seas 1 . 2 . 5 -

4 . 5 .

horní linku, jako v RKZ — ale můžeme odpověděli pouka
zem na anglický rukopis bajek o zvířatech z Xlll st. (Cam
bridge: srv. Heoht-Sohůcking, Die eiigl. Lit. i. M., 1927, 57). 
Zdá se, že vědečtí odpůrci se zálibou vymýšlejí námitky, 
které se dají vyvrátit během 24 hodin po jich vyslovení, ale 
na druhé straně bezstarostně ignorují vážné poznatky po
dávané z výsledků věd exaktních. Chceme sice věřit, že se 
jim nenedostává dobré vůile; ale ta by znamenala nejen 
zhanění RKZ, ale také vyzdvižení toho, co mají kladného. 
Proif. V. na př. neupozornil své mladistvé posluchače na to, 
že RK se shoduje se středověkými rukopisy i do tak ipt)- 
drobných detailů, jako jsou mikrografy iniciálek (pod bar
vou!), které nalezl Bělohonbek; snad se toho ani nikdy prof. 
V. nedozvědět, protože se patrně domníval, že Bělohoubkova 
„Zpráva o ehemickém ohledání některých rukopisů mu
sejních“ obsahuje jen věci chemické a k těm on podle 
vlastního doiznání jako [uileograf chová odpor; dále neupo
zornil na vpichy na okrajích li-stů, sloužící istředověkthnn 
písaři za linkování. K světelným obrazům také nutno říci, 
že výběr jich se nedál objěktivně. U RZ ovšem srovnávací 
materiál chybí, avšak právě tato okolnost silně zeslabuje 
všechny námitky. Ü RK mělo se uivozoriiit na to, že jsou 
též rukopisy, jež ise mu formátem a vzhledem značné blíži 
(Leg. Umuč. Jiří), některé dokonce i barvou! Prof. Vojtíška 
známe jako skromného, ale vážného a zasloužiléhio vědec
kého pracovníka a jest nemyslitelno hledat u něho zlé 
úmysly. Obránci ukázali dostatek dobré vůle. Měl by jim 
ji oplatit.

Doc. Ob e r p f a l c e r  podal nejdříve vývoj našeho ja
zyka a vzrůst jeho literatury od ojedinělých slov přes ná
boženské texty k vlastní jednotné literatuře, kde zdůraznil, 
že tato nevykazuje nářečních rozdílů; vše bylo psáno náře
čím kmene Čechů, jež se stalo literární k o i n é  a jazykem 
spifiovným. Tvůrci literatury jsem nejdříve duchovní a za 
Lucemburků už i laické vrstvy. Teh<ly vznikají liter, skvosty 
evropské úrovně (Leg. Kateř.). čeština vniká i do úředních 
Zčípisů. To vše nám umožňuje říci, co v staročeském jazyku 
bylo a co tam být nemohlo. Jazyk se ovšem mění, ale ne 
libovolně — víme. k<ly se jisté změny staly. Podle povšech
ných znaků zařadil doc. Ö. jazyk RZ do X.—XI. stol. (fal- 
sátor ovšem přearchaisoval slovem pogaiiěiiie, kde g nikdy 
nebylo, neboť přejato prý z něm. hon — odkazujeme na 
článek Marešův v tomto čísle Zpráv). RK -se hláisí zhruba vlo 
XÍV. stoh, jsou tam ovšem odchylky v tvoření tvarů u islov 
i v lexiku, které O. probral po gebaurovsku jako chyby. 
Při tom za neslýchané vyhlásil paieoslavismy jako ložíce, 
srdice (jak věděl Hanka, že srd- je jiův. i-kmen?) a oihlasy 
bible jako tvrdost nebes (prý otrocký překlad lat. firma- 
mentum; f. ovšem v Hankově prameni .Vlexíindreidě zůstalo 
nepřeloženo a pro zajímavost uvádíme, že stč. texty Písma 
mají: Pror. Telč. Dan. 5, 56 „v skladě nebeském“ („na 
hvězdném nebi“), Varš. Genes. 1, 26 ,.pod stvrzením nebes
kým“, a pouhé „tvrdost“ má Leg. Kat., Erb. v. 1578). —- Že 
se vytýká užívání imperfekita za aorist, ač se vyskytuje už 
v Passionale (na př. 564 zapřieše) a v překladech bible 
(Seit. Luk. 2. 54 blahoelavieše benedixit proti csl. blagoslovi), 
pouze charakterisiije všecky gebaurovce, kteří dovedli uml
čet cenno;i odbornou studii Seykoirovu. Tak se vysvětlí 
zarputiiost, s níž O. stál na tom, že wsíe- RK mus í  izna- 
menat jen vsě-, nikoli už vše-, poněvadž -še- tu bývá 'psáno 
-se- a -sie- zuačívá -sě-. Učený referent \ e vytýkacíin zápalu 
zapomněl, že by pak RK nemohl vůbec naznačit kombinaci 
všě-. I v tomto měl pravdu před 45 lety Seykora: nut no  
čí s t  p o d l e  s mys l u.  Proto také jsme v O. vylíčení ja
zyka RKZ nedočkali zmínky o s h o d á c h  se staročeštinou 
(v stč. jen okénce, rózno, jen tak v RKZ); dodržování zá
kona o le, lé (objevil až Gebauer 1878) i v tvarech t. zv. 
chybných na -ie m. -i IV. tř.: valé, nikoli valie, což zato se 
vyskytlo opravdii v padělané lPísni pod Vyšehradem; viz 
o tom více v čl. Marešově těchto Zpráv; obliba deminutiva 
a mnoho j. v. Skutečné objektivity se asi nedočkáme nikdy; 
proto také nikdy žádný odipůrce neuzná neshody originálu 
s Hankovými vydáními RKZ, jichž není málo a většina vý
znamných; špatné .Haaikiovo_čtení_ilnstinje ad .(vcmlnK, íp
s t. zv. paděláním neměl co činit (nehledíc vůbec k jasným 
důkazům materielním, o nichž pořadatelstvo přednášku ra- 
<lčji neohlásilo). A co teprv, kdyby měl O. řešit RKZ jako 
památky dialektické; neučinil by toho ovšem, poněvadž 
o stě. nářečích jsou velmi kusé zpirávy; proto se (podobně 
jako Vojtíšek paleografií latinskoiu) ohradil staročeskou 
..normální“ gramatikou; tu ovšem od Gebaueiových dob 
platí pravidlo quod non est in actis, non erat in mundo.

.VIethoda chybná, stavějící důkaz nepravosti RKZ na 
vkistním nevědění.
Ladislav Matoušek. Karel Třeská.

NOVÉ KNIHY.

Ladislav M a 1 i n s k ý : Sloupy oficielní pověry o Ruko
pisech, knihovna „Tanku“ sv. 2, 1937, str. 40, Kč. 5.—. Ne
měli jsme zde dosud práce, která by souborně ukázala iia 
vlastní ipříčiny, jež neustále udržují ve veřejmisti falešné 
názory o otázce Rukopisů. J-avlislav Malínský přeilvádí nám 
ve své pečlivé práci defllé naší oficielní věily po této strán
ce. I dobrý znalec našich vědeckých poměrů st při čtení 
spisku připiímatuje, že máme v naší ústavní listině také zá
kon, který stanoví, ž.e veřejné vyučování nesmí odporovati 
výsledkům vědeckého badání. Malínského knížka je názor
ným zrcadlem, jak toto nařízení je opravdu <|ioťlržováno, 
je také krásuým zobrazením schopností a znalostí našich 
autorit vědeckých, kteří chladnokrevně píší učebnice, histo
rie literatur a statě do Nauč. Slovníku (jež mají být zdrojeni 
správného poznání) a mají při tom vč-domoistii, za něž -se 
musíme stydět my sami. Člověk tse musí iopravdii zamysilit. 
čte-li suché citáty z děl univ. <loceutů a |>rofesorů a neví, 
iná-li si tytio pasáže vysvětlovat dgnorancí těchto učenců, 
nebo jejich vědeckou neschopností. Malinskému můžeme 
děkovat za výborný dokumentární příspěvek k ix)znáui 
našich oficielních vědců. Je to talké cenný příspěvek k pro
blému, zda boj o RKZ šíří neúctu k vědecké práci, jak nad
hodil nedávno Bydžov.ský. K pravé vědecké práci boj o RKZ 
neúctu nešíří. Nemůže však za žádnou cenu šířit úctu k <lí- 
lůni, jež mají sice býti slouipy vědy, ale s opravdovou věduu 
nemají nic společného. Malínský zvolil pro ně mírný název 
„sl-o-upy pověry“. Kdyby je byl nazval totiž názvem případ
ným, byl by se nepochybně vystavil nebezpečí stihání z 
urážky na cti. —lik.

14

Hü m iP !B* LW Ü»Jl IA'a . ! a e i«  .■



S p o le č n o s t  p r o s t ř e d k u je  z á je m c f ím  o R K Z  v e š k e r o u  n o 
v o u  l i t e r a t u r u  r u k o p is o v o u .  íP ř á te lé  r k p .  m o h o u  t a k é  d o s tu t i  
n ě k te r é  s ta rš í ,  v z á c n é  d n e is  p u b l ik a c e  /  r k p ,  l> o je  z a  n e p a t r 
n o u  c e n u .  P r o  č le n y  p l a t í  c e n y  u v e d e n é  v  z á v o r k á c h :

W. W . Tom ek: „ D le  G r iin b e rg e r  H an d sch rift“ . Z e u g n is s e  ü b e r  d ie  A u f 
f in d u n g ,  1859, s tr. 46, Kč 2.— (K č 1.— ) ;

3os. J ireč e k : „ O  n e jn o v . n á m itk ác h ", 1878, s tr . 38, Kč 3.—  (K č 1.50); 

Jul. G ré g r: „ N a  o b ra n u  RKZ“ , 1886, s tr . 144, Kč 8.—  (K č 4.— );

A. B ö lo h o u b ek  • V. Šafařík : , ,Z p rá v a  o ch em ickém  zko u m án í RK“ , 1887, 
s tr . 120, Kč 5.—  (Kč 3.— );

Frant. B ačkovský: ,,RKZ v e  s v é tle  p ra v d ě p o d o b n é m " , 1888, s tr . 132, 
Kč 6.—  (K č 5.— );

Frant. B ačkovský: „ la k  znam en itým  učencem  b y l b y  p a d ě la te l R KZ",
1889, s tr . 24, Kč 3.—  (K č  2.— );

0 .  S eyk o ra : ,,N a  o b ra n u  R K ", 1893, s tr. 304, Kč 3.60 (Kč 3.— );

H erm . li re č e k :  „V la s tn í jm é n a  v R Z ", 1897, s tr . 22, Kč 2.40 (K č 2.— ); 

lo s . Letošník: „ D ě je p is n ý  ro zb o r R K ", 1910, s tr . 104, Kč 5.—  (K č 4.— );

1. H e rb e n : „B o j o p o d v rže n é  R u k o p isy " , 1911, s tr . 90. Kč 5.—  (K č 3.— ), 

V. H o rák : „R u k o p is  K rá lo d v o rs k ý " , 1912, s tr . 60, Kč 1.80 (K č 1.50);

Paul K isch: „ D e r Kam pf um d ie  K ö n ig in h o fe r H a n d s c h rift" , 1918,
s tr. 36, Kč 1.80 (Kč 1.50);

H. K uffner: „ Z á b o j a Č es tm ír" , 1923, s tr. 82, Kč 4.—  (K č 2.— );

Z n o v ý c h  spisů zv lá š tě :

F. M a re š : , , V ě d e c k é  m eth o d y  rea lism u zv i. v o tá zc e  R K Z", 1927, s tr. 60, 
Kč 12.—  (Kč 8.50);

F. M a re š : „B o j p ro t i R u ko p isů m ", 1929, s tr. 92, Kč 5.— ;

F. M a re š : „ P ra v d a  o  R K Z", 1931, s tr. 324, Kč 90.—  (K č 60.— );

V. P e re k : „R KZ js o u  p ra v é " , 1931, s tr . 24, Kč 7.—  (K č 5.— );

D. žu n k o v ič : , ,Z á v ě r čs. sporu  o R k p ." , 1933, s tr. 20, Kč 5.—  (K č 3.— };

B. S purný; ,,T e x ty  RKZ p o d á v a jí d ů ka z  . . ." ,  1933, s tr . 8, Kč 3.—  (KČ 2.— ), 

1. V rza lík : „ P o u č e n í" , II .  v y d . ,  1934 , s tr. 300, b ro ž . Kč 36.—  vá z . Kč 48.— ; 

„ R K Z ", v y d á n í  D r. P e rka , 1934, s tr . 72, Kč 5.—  (K č  3.— );

1. E. H an ka : „ S tra š id lo  R K Z", 1935, s tr . 48, Kč 5.— ;

K. Třeská - L. M a to u š e k : ,,R Z " , 1935, se s tu d . p ís m a  a fa k s im ile m , b ib l io 
f i l ie ,  s tr . 40, Kč 20.— ;

F. š ťo v íč e k ; „ O  b itv ě  na Turskóm  p o li" ,  1935, s tr. 46, Kč 5.— ;

K. A n d rlík  • 1. V rza lík : ,,S tručné p o u č e n í" , II. zm ěn. v y d . ,  1937, s tr . 36, 
i lu s tro v á n o ,  Kč 5.— ;

F. M a re š : „ R e m a r q u e s . . . " ,  1936, s tr . 32, Kč 9.—  (K č  5.— );

P. O . Z am firescu : ,,O s lí č e lis t í" , II. ro z š iř , v y d . ,  1937, s tr. 96, Kč 12.— ;

L. M a to u š e k : „ P a m ě t P řib y s la v sk á  a R KZ", 1936, str. 32, Kč 6.—
(K č 5 . - ) ;

L. M a lín sk ý : , ,S lo upy  o fic ie ln í p o v ě ry  o R u k o p ise c h " , 1927, s tr. 40, 
Kč 5.— .

Did prof. Gebauer understand the chemical proofs of authenticity of the Old Czech Manuscripts? By K. T.
(Siinuuary.)

f

We are told sometimes that Prof. Gebauer,. who was 
a member of the Commission appointed for the research 
of some disputable Old Czech Manuscripts at Museum of 
Prague, could not understand the chemical proofs of 
authenticity and could not comprehend the chemical 
dissociation of the writing ink and the cohesion of its 

, products with the parchmeuťs fibres, because lie was 
neither an expert, nor even a dilettante in chemistry.

We can hardly accept such views, as the contrary is 
proved. — Prof. Gehaner knew very well the diffe
rence between writing ink and pigment (colour). He 
knew that the essential ingredients of tannin inks were

--------drat,—taanm -yiolding bc d̂ies;—fee-w hich gall» •were
the most eligible materials, second a salt of iron, 
ferrous sulphate (green vitriol) being alone employed, 
and third, a gummy or mucilaginous agent to keep in 
suspension the insoluble tinctorial matter of ink. Prof. 
Gehaner knew that the ink underwent a change of colour 
during the chemical and atmospherical oxidation. On 
the exposure to the air an insoluble ferrosoferric gallate 
in extremely fine division, suspended in a coloured 
solution of ferrous gallate, was formed. The ink, after 
having partly sunk into the parchment, became oxidized 
there, and so mordanted into the fibre. The characters 
would neither wash out nor he readily removed by erasure. 
Prof. Gehaner knew even the difference in behaviour 
of the ink and the colouring matter which did not

penetrate into the parchment and remained only on its 
surface. Besides he could explain very clearly and 
intelligibly the whole problem, as he did in Listy Filo
logické, 1903.

There he treated to a large extent the reasons why 
he could not believe any more into the genuineness of 
the Old Czech Fragment of St. John. It was for the che
mical reasons. The manuscript was not written with 
ink, but with pigment and therefore it was open to 
suspicion. The matter could be easily discerned as well by 
the act of washing away, as with the help of moistened 
blotting-paper.

But though prof. Gehaner knew very well that the 
script written by an ink prepared from galls and a salt of 
iron (ferrous sulphate) was dark at first, then oxidized 
and became yellow, that the ink penetrated into the 
parchment and could not he washed away, he did not 
show half so much objectivity in the case of the Old 
Czech Manuscripts of Králové Dvůr and Zelená Hora, 
which were not written with pigment, but a tannin ink. 
Prof. Gehaner did not draw conclusions from his know
ledge of chemical processes and was very sceptical 
towards the chemical research by Prof. Bělohoubek 
by which the Manuscripts w'ere proven to be genuine. 
On the contrary he imagined fancifully some Prussian 
blue (ferrocyanide of iron) to be under the old gold of 
the initial. Was he then objective? —

The earliest evidence of the word "tábor' from the cuneiform Assyrian inscriptions. By Petre O. 

Zamfirescu.

(Siinnnary.)

The peculiar “Hussite” word “táhor" (in Old Czech: 
army, later camp, castra, assembly of people) seems to 
be, at any rate, of purely Asiatic origin and growth. It 
occurs in most Asiatic languages and also in those European 
countries which sometime had directly or indirectly come 
into contact with the Tnreo-Tartar invasions. The Ruma
nian language has (juite a family of meanings of this word 
(tabara, n., a tabari, v. i.).

According to Czech orientalist, prof. dr. Sanda, the 
Arabic word “täbür”: legion, a company of soldiers, corps, 
can be quoted in pre-Hussite times from the Arabic histo
rian Ihn Ghaldun (f 1406) and traced back to Turco- 
.Vlongoliaii origin.

Across Persian “řohór”; a tribe, family, kindred people, 
die Urdú and Hindi “tabár”: people, nation, tribe, race, 
family, the Hindustani “tabbar, tnbar and dábar”: family, 
household, the Rumanian “tabara'": heap, pile, crowd, 
troop, multitude, assembly of people, army, company of 
soldiers, camp, encampment, the Turco-Tartar “tabur. 
tuphur, tapkiir, dapkur”: tribal army, body of troops, 
battalion, camp, encanipinent, the Osnianli “tabor": com
pany of soldiers, liattalion, camp, the Albanese “tabor, 
tobór": battalion, camp, the Magyar “tábor": an army; 
camp, the Kirgiz “topur": crowd, assembly, troop, multi
tude, the Turkish “topar": ä compact mass, gathering, 
collected together as troops, the Nepali “ihupari”: crowd, • 
assembly, the Assamese “thupur": crowd, assembly, multi
tude, heap, pile, the Kumaoni “thupuro, thupro”: heap,
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Foreign scientific workers may receive upon 
request free of charge our booklet on the question 
of the MSS. from Králové Dvůr and Zelená Hora. 
Please apply to the address: Československá spo
lečnost rukopisná, 5, Konviktská, Praha I., Czecho
slovakia.

|)ile, crowd, a^scinhly of peojdc, tlie Cliampa (Indo- 
Chinese) "Uihar": eonipany, aS(íend)laf<;e of j)eople, coin- 
f)anion.s, comrades, a parly, tlie Kainl)odjiian “lapuo’r’' : 
crowd, assembly, multitnde, troop, company, the Balmarian 
and Aiinamese “dapuo'l”: assembly of people, crowd, 
midtitnde, tbe Japanese “lupjmri”: mnltitnde, mneb, a 
iireat deal, tbe Cbinese “tup-huo-r’: l)and, coni])any, party, 
comrades, companions, bandits, tbe old Arabic “labCtr’': 
company of soldiers, unit of cavalry, lefiion, liody of troops, 
tbe Maroccain "tabor”: unit of cavalry, battalion etc., tbe 
spur leads back to tbe Assyrians, witb wbom tbe Arabs 
bad bad live contact already under Sargon and Asbnr- 
banipal, bolb nations beinjt;, moreover, of tbe same Se
mitic race.

J'bere are in tbe Assyrian cuneiform inscriptions some 
words of remarkable affinity, sbowing tbe relationsbip or 
some connection between tbe old civilisation of Sinner, 
Akkad, Cbaldaea, Central Asia, India and tbe Far East 
at an early period. Sneb are tbe Assyrian words "inphiiru” 
(lap-p[njbnr, tap-bfir): assembly, gathering, "tapharu. 
lupliar”: assemblage, "lapharlii”: gatberiiig or camping- 
place and "tabbidu”: flock, crowd, assemblage of people, 
subjects.

Tbe word "taphiiru”: galbering, assembly is composed 
of tbe particle “tap-, tab-, ta-”, often met witb also in 
tbe Tnrco-l'artaric Sino-Jajíanese, Indo-Aryan and Semitic 
languages and a derivation of tbe verb “pahfmi": to 
assemble, to collect, to gather (preter. ipliur, precat. 
ipahhar, adj. puhiirii: collected, assembled, snbst. “puhiiru”: 
assemblage, totality, all the assembled, in a more specific 
meaning: army, tbe assembled hosts).

Tbe “tapharu” and "tapharu” (from pabSrn) arc 
regularly formed like Assyrian “taiiiliaru” from mabärn, 
"tamlu” from mubi, "tarbasu” from rabasu, “labru” from 
barn, “tapšahu” from “pašábu ' etc.

Tbe etymology “tap^huru” is also possible, tbe woid 
"huru, hCtr, kur” meaning a heap, pile, gathered or 
collected mass, expressed even in tbe word "pahuru” and 
"tabku”: heaping np.

Tbe Assyrian “tap-hüru” answers by resemblance to 
tbe Tnrco-Tartaric “tabhur, tabur, tapkur”, to tbe Cbinese 
“tap-huo-r”, to tbe Kambodgian “tapuo'r”, to tbe Tndo- 
Cbinese “tabur” and to tbe Arabic “tabur”, while tbe 
Assyrian “tabbúhi”: flock, crowd, people, subjects, seems 
to agree witb the old Arabic “tubul” and “tabl”: crowd, 
assembly of [leople. multitnde, and has analogy witb tbe 
Bahnarian and Annamese “tapuo'l”, dapuo'l”: crowd, 
mnltitnde.

In tbe 7tb and 8tb centuries A. D. tbe Arabs invaded 
Western and Central Asia, came into contact witb the 
Turks, penetrated into India and came by sbi|) to China. 
They settled in Canton, in some other coast cities, as well 
as in tbe province of Yunnan, and enlisted during tbe 
T’ang dynasty in tbe Imperial armies on tbe north-west 
for service against Turco-Tartar rebels. Their military 
nomenclature, enriched witb some Central Asiatic terms, 
came there witb lbem. We have plenty of evidence for 
it just in the case of the mentioned words “tabur, taphur, 
tábůr”.

Among the Interesting words on Eastern Asiatic coast 
in Indo-China, Cochin-China and China proper we find

the Champa “tabur”, the Kambodgian “tapuo'r”, the 
Bahnaro-Annamese “dapuo'l” ami the Cbinese “tap-huo-r”: 
crowd, multitude, a band, a company, a group, an assembly 
of kindred people. The last term is com))osed of the known 
particle “tap” and “huo-r”, which means “a comjiany, a 
band a clan, a party, comrades” and corresiionds to tbe 
Tibetan “hor” and “hor-du”: family, clan, kindred people, 
as well to tbe Uigur (Old Turk) and tbe Mongolian “or-du. 
ar-du. ur-du”: tribe, clan, band, tribal army; a nomadic 
peojile dwelling in tents or wagons; a horde of the khan: 
camp of nomadic tribe.

The Turco-Tartar words “tabar, tabor, tabur” might 
seem to be abbreviations of “t(d>-arda, tab-ordu, tab-urdu”. 
The term “tabarda” from the d'nrco-Tartar runic Orcbon 
inscription in Mongolia, dated I). 731, means “meeting 
of peojile, a meeting-place” and lias a likeness to tbe 
Assyrian word “taphartu”: gathering or camping-place.

The old Tnrco-Tartaric military title “tabar-Uian”, 
recorded in Cbinese Annals (Sni-shn, chap. 84) as the 
name “Tabar-khan” of the first Turco-Tartar chieftain 
(A. D. .372 ,381) who accepte:! Buddhism, is written on
Orchon inscrijitions “tiibdr”: military chief of the clan, 
and reminds us of the Persian word “tabár”: tribe, clan, 
and of tbe pre-Hittite word “Tabar-nas”: tribal and mili
tary chieftain, title of Hittite kings, on the hieroglyphic 
Hittite inscriptions.

There is another analogy between the Assyrian word 
“tartanu”: commander-in-chief of the army and the Turco- 
Tartaric “tar-khan” and “tabar-khan”: military chief, 
commander of the army, recorded by Menander Protector 
in the 6th century.

Also the Osman, .lagatai and Purkestan-Turkish words 
“tapkur, dapkur”: enclosed place, palisaded or waggon- 
encircled enclosure, a circular band, a girdle, have their 
oldest affinity in the Assyrian words “taltkur” and "tab-

wall. dam, rampart, kur: band, a mound or wall surround
ing a place), “tubqu”: enclosed jilace, “talmi”: a belt, 
a band, “tabiru”: walls surrounded, “tappu”: enclosure, 
and especially “tamkaru”: enclosed place or camp of foreign 
merchants, also written “darn-qar”, derived according to 
Delitasch from "taggaru” or “agaru”: enclose, snrronnd.

There is no doubt that the words tabor, tabur, idhfir. 
tabhur. taphur, tapkur, dapkur have their origin in Asia 
in a very remote time. In their meanings “heap, pile, 
assembled or collected mass, crowd, assembly of people, 
clan, tribe, race, tribal army, gathering or camping-place, 
enclosed and fortified place” etc. they may be counted 
among the oldest and most interesting words of the human 
speech. Any attempt to put their genesis as late as the 
Hussite wars of the 1,3th century in Bohemia would be. 
after all these facts, a most absurd enterprise.

As “tabur” is ipioted already in tbe I4tb century in 
pre-HnS'site lime as a Tnrco-Mongol and Arabic word, it 
is evident that the antor of the Old Czech mannscript of 
Králové Dvůr could by right call the Tartar-Mougolian 
"army” of 1240—1241 "tabor”. To use its appearance as 
an objection against the authenticity of the said MS, can 
be judged more than preposterous from a [Uirely scientific 
[loinl of view.

The readers of this summary will oblige the 
Comm ittee of the Czechoslovak MSS. Society 
(Československá společnost rukopisná, 5, Konvikt
ská, Prague 1, Czechoslovakia) by informing it 
about all articles and commentaries on the Old 
Czech Manuscripts problem , that may appear in 
the Press of their respective countries.
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