
z p R á o y
R U K O P I S N É  S P O L E Č n o m

V ydává sp o lečnost ru k o p isn á . — fiíd í re d a k č n í k ru h . —  V ychází n e jm én ě  č ty ř ik rá t do roka. 

— N ák ladem  v lastn ím , v gen. kom isi n a k la d a te ls tv í Ot. J a n á č e k  n ás t., P ra h a  II., P a la ck éh o  11. — 

P řísp ěv k y  atd ., a d re su jte  S polečnosti, P ra h a  I., K o n v ik tsk á  5. Cis. šek . úč tu : P ra h a  4501. —  T isk n e  a  ex p ed u je  k n ih tisk á rn a  

Ot. Jan áček  nást., P ra h a  II., P a la ck éh o  11. —• D o h léd ac í pošt. ú řa d  P ra h a  25. —  P o u ž ív á n í novin , znám ek  povo leno  výnosem  

řed. pošt. a  te leg ra fů  v P raze  č. 252.769/VII-1925 a 15.581/V1I-1936. —  C ena je d n o h o  č ís la  K 2.— , p ro  č leny  Spo lečnosti zdarm a.

Rada II. V PRAZE 24. dubna 1939. Číslo 2,

Jaroslav S 1 a v a t a:

Rukopisy a politika.
Jedna z námitek, které byly v minulé době vzná

šeny proti naší práci a která byla lidem obecným při
jímána tím důvěřivěji, čím jasnější byla její ne
oprávněnost lidem myslivějším, byla tato námitka, 
vznášená proti obráncům RKZ: »Vám nejde o nej
starší památky českého krásného písemnictví. Vám ve 
skutečnosti nezáleží na cti buditelů českého národa. 
A vůbec vám už nejde o vítězství pravdy v tom sta
rém sporu. Vy prostě nenávidíte Masaryka. A jako 
záminku k vylévání této čistě politické nenávisti vy
brali jste si Rukopisy. Myslíme, že mezi čtyřma oči
ma si sami přiznáváte, že jsou vám Rukopisy lho
stejné. Ale děláte, co dovedete a co můžete, jen abys
te mohli povolit své politické nenávisti k Masarykovi.«

*

Opakovat už nejméně po sté, že tato námitka proti 
práci obránců Rukopisů je nesprávná, nespravedlivá 
a znehodnocující, nemělo by smyslu. Nikdo neví lépe 
než my, že v boji o vítězství pravdy ve sporu o Ruko
pisy šlo o Masaryka jen potud, pokud se exponoval 
ve věci, pro kterou nebyl kvalifikován jako vědecký 
odborník, takže jeho soudy, rozsudky a odsudky ne
měly jiné hodnoty, než mínění laika — a ještě k to- 

I - , mu laika nevysvětlitelně zaujatého. Významu těmto 
 ̂ laickým zaujatým soudům v očích prostých lidí do

dávalo, že je pronášel profesor vysoké školy, tedy 
osobnost, jež v očích téhož prostého českého lidu, který 
jako žádný jiný lid má v úctě knihu a vědu, která jej 
národně probudila, je ztělesněním odbornosti a ne
podjatého zkoumání. Tato podjatost projevovala se v 
podstatě týmž způsobem i u jiných odpůrců, kteří své 
námitky házeli s výše universitní katedry. Usilovný 
boj obránců proti vědě takto chápané byl ve skuteč
nosti bojem za očistu české vědy od tendenčního 
propagandismu, který, ať z důvodů jakýchkoliv, pro
sazoval v národním životě uplatnění realistickě školy, 
vlastně koterie. Všechny výklady o vědě, vědecké me
todě a vědeckosti vůbec, kterými tato škola za svěho 
nástupu k ovládnutí nejprve kulturního života národa 
oplývala, jsou zastíněny nepopiratelnou skutečností, 
že její první a rozhodující úsilí, nástup k moci byly 
vědecké jen potud, že byly řízeny lidmi, kteří patřili

do pragmatikální hierarchie vědeckých pracovníků, 
přiznáváme-li už tento název každému universitnímu 
profesoru. Nepopíráme, že příslušníci této školy, do
byvše si místa na slunci popsaným způsobem, vytvo
řili pak díla opravdu vědecká. Ale k těmto svým mí
stům nešli cestou vědecké práce, ale cestou bez
ostyšného propagandismu, který neuplatňoval vědec
ké p o z n á n í ,  nýbrž nanejvýš »vědecké přesvědče
ní«, který neměl pomoci pravdě, ale obrátil obecnou 
pozornost na lidi dotud bezvýznamné, který prohla
šoval, že buduje novou kulturu na nové mravnosti a 
zároveň, uváděje v pochybnost všechny dosavadní 
mravní hodnoty, bořil základy opravdu národní kul
tury. Toto je skutečnost nepopiratelná a realistická 
škola nikdy nevymaže z paměti národa tento svůj 
prvotní hřích, který se na ní ostatně až do dneška 
mstí s neúprosnou důsledností. Mnozí z jejích přísluš
níků dosáhli pak vysoké úrovně ve vědecké práci 
svého vlastního oboru. Ale jakmile byli přinuceni 
viaceti se zpět, obhajovati ohrožený základ svého 
pozdějšího postavení a významu, své stanovisko a své 
práce proti Rukopisům, upadali na úroveň tak žalost
nou, že jejich argumenty tehdejší i nové hravě vy
vracel každý myslící středoškolák. A tak není divu, 
že velmi rádi použili výhod, které plynuly z toho, že 
vůdce realistické školy stal se hlavou státu, aby do
mnělé nesporné výsledky svého někdejšího boje po
stavili pod ochranu trestních ustanovení. Bylo to Jistě 
pohodlné. Bylo to však nepolitické?

*

Mluvíme-li o tom, byl-li boj o Rukopisy politikum 
či ne, musíme v něm rozeznávati dvě stadia. Od jeho 
počátku do roku 1918 a od tohoto roku. Věci politické 
jsou všechny věci veřejné. Tedy i věci kulturní jsou 
politikum. A do roku 1918 byly to právě jedině věci 
kulturní, kde byl národ skutečným suverénem, kde 
se mohl vyžívati s nej menším vnějším omezováním. 
Realistický boj proti Rukopisům počal roku 1886, v 
době nového rozvoje národní kultury, organicky ros
toucí z tradic národního obrození, které opět organic
ky budovalo na dosavadním svébytném národně-kul- 
turním životě. Duch Rukopisů byl duchem tohoto ži-



Vota, česká kniha v tomto duchu počatá, český jazyk, 
obohacený slovním pokladem starých našich pamá
tek, to byl český suverénní stát tehdejší doby. To, co 
se dálo na zemských sněmech českém a moravském, 
to, o čem se jednalo na říšské radě vídeňské, byla 
nadstavba českého národa jako svébytného a suve
rénního kulturního organismu, nadstavba, vydaná 
rozmarům císaře, ministrů a parlamentních nálad. Po
litičtí vůdcové českého národa byli politiky jen ve 
Vídni, uvědomovali si však, že o osudu národa se ve 
Vídni nerozhoduje a rozhodovat nemůže, že tento 
osud tvoří sám český národ v Čechách a na Moravě, 
kam se vždy vraceli, aby nasloucháním duši národa 
zjišťovali správnost nebo pochybenost svých vídeň
ských gest a činů. Národ žil v rozumově neuvědomělé, 
ale obecně cítěné jednotě mysli i srdce se všemi svými 
předky a jeho politikové se z této jednoty nevymy- 
kali. Ostatně jen takto vynikají v národech státníci 
(na rozdíl od politiků). Není náhodou, že jediný čes
ký státník, F. L. Rieger rostl v době neporušeně jed
noty národní tradice kulturní i politické. Rostl z ná
rodní skutečnosti, na její půdě stál a na ni se vracel 
— proto měl porozumění pro všechny skutečnosti, do
vedl je posuzovat, s nimi počítat a poidle nich řídit 
svou politiku. Těžiště suverenity českého národa le
želo v národní kultuře.

*

Tuto suverenitu, jedinou, které tehdy národ poží
val, rozbilo realistické vystoupení proti Rukopisům, 
Jednotnou národní tradici rozbili na tolik tradic, ko
lik se komu líbilo. Po vzoru Masarykově mohl si svůj 
smysl českých dějin udělat každý. Citová a myšlen
ková jednota národa byla rozbita ideologisujícím roz

umářstvím. Národní skutečnost byla obětována par- 
lamentářským vídeňským fikcím. A s jednotou byla i 
rozbita i kulturní suverenita národa. Naivní snad' 
úsloví »Co je české, to je hezké« bylo nahražcno vě- 

, deckým přesvědčením, že co je české, nemůže být 
: hezké a když je to hezké, je to padělek. Působením 
. realistické školy vydal národ po roce 1886 hranice 
j svého suverénního duchovna téměř bez boje, ba s ra- 
j dosti. Otevřel svou duši vpádu cizích myšlenek, ztra- j 
' til svou osobnost. A protože tento proces nemohl ve 
všech vrstvách národa postupovat stejně rychle, na
stalo s úžasnou rychlostí drobení na sekty, koterie, 
strany, skupiny a kliky. Za bojovného halasu zápasili 
jedni proti druhým, všichni proti všem. Se smyslem 
pro skutečnost národa ztracen smysl pro skutečnosti 
vůbec. Všechny skutečnosti byly vlastně fikce; rea
lita, s kterou se počítalo v moudrých promluvách, by
la pak fatamorgana, která zmizela fouknutím větru. 
Národ byl vytržen z kořenů. Výsledky vidíme dnes, 

V roce 1886 byl realistický boj proti Rukopisům 
věc vysoce politická. V tom smyslu je jí dosud a byl 
jí vždy. Ne v tom povrchním, partajnickém i denunci- 
antském smyslu, jak to bylo obráncům předhazováno. 
Ale v tom vznešeném a věčně významném smyslu, 
který má každý boj o duši národa, »Čechy počeštit 
nebo zahynout« platí dnes více, než kdy jindy, i když 
dnes již nejde o Čechy jako zemi, ale o Čechy jako 
národ. Počeštit Čechy, vrátit je sobě samým, očistit a 
dotvořit jejich národní osobnost a na místě hranic po
zemských vytýčit pevné a neotřesitelné hranice ná
rodního duchovního společenství — to je velký úkol 
dneška i budoucích dnů a rukopisné obraně náleží 
na něm podíl z nej čestnějších.

Bedřich Říha:
RZK js o u  p ravé .

Alibi Václava Hanky.
Po Flajšhansově vyloučení Jos, Lindy ze »spolu- 

padélání« RZK s Václavem Hankou zbývá Hanka 
jako jediný »padělatel« RZK. Období, v němž by 
byl Hanka mohl a musil »padělati« Rukopisy, spadá 
do doby od konce srpna 1814, kdy se Hanka vrátil 
z Vídně do Prahy, do dne nálezu RK 16. září 1817 
a u RZ podle docenta Oberpfalcera do konce listo
padu 1817, Hanka na štěstí uložil v Museu a zacho
val ve své tamtéž uložené literární pozůstalosti 
všechny dokumenty své tehdejší činnosti. Jsou to; 
Hankovým charakteristickým stojatým písmem psané 
koncepty textů Starobylých Skládání (koncept 6 . 
dílu Tkadlečka jsem nenašel) i s censurními zázna
my, jdoucími do dne 12 . VIII. 1817, dále originály 
přijatých a koncepty odeslaných dopisů, vysvědčení 
a j. (O Hankově písmu tvrdí se mylně, že psal stojatě 
až od nálezu RK.) Bohužel není Hankova celá po
zůstalost popsána; v popsané korespondenci scházejí 
velmi důležité koncepty odpovědí na dopisy Kopita- 
rovy. Ač jsem dosud v Národ, .a univ, knihovně a 
v Nár. Museu mimo knihy probádal jen část Hankovy 
pozůstalosti, mohu prohlásiti již dnes na obranu cti 
.Českého národa a jeho buditelů jako bývalý soudce 
z povolání: Hanka vyvinul v oné době tolik doku- 

\ mentované jiné činnosti, že mu nezbyl čas, jehož by 
; bylo potřebí na přípravu a provedení »padělků«
1 RKZ. Tvrdí-li se tedy, že V. Hanka »padělal« RKZ, 
i musím to prohlásiti jako soudce, mírně řečeno, za 

»osudný omyl«.

Prokazuji to tímto stručným přehledným vylíče
ním Hankovy skutečné činnosti v oné kritické době.

Hanka se narodil 10, VI. 1791, šel na studia do 
Hradce Králové ve 13 létech, do Prahy v 18 létech 
a studoval práva r. 1812—16 a to druhý ročník 1813 
až 1814 ve Vídni, ostatní v Praze. Na konci kaž
dého běhu udělal zkoušku se »známkou první«, jen 
r. 1816 opakoval zkoušku z obou běhů a to 14, VI. 
a 6 . VIII. Ve Vídní začal se učit ruský číst u Kopi- 
tara před 10. dubnem 1814, stal se pak 27. IX. 1816 
tlumočníkem ruštiny u pražského kriminálního soudu 
a působil na př. jako tlumočník v srpnu r, 1816 po 
15 dnů s pochvalou a r. 1817 v březnu po dva dny. 
Mimo latinu, řečtinu, němčinu, srbštinu a ruštinu 
uměl do konce r. 1823 italsky, anglicky, francouzský, 
Španělsky, portugalský, dánský a švédsky. Před 22. 
X. 1818 navštěvoval po několik let pilně universitní 
knihovnu. Od r. 1815—17 pořádal kursy zv. české 
učení až pro 300 posluchačů a sbíral látku pro Pra
vopis český, jejž vydal v květnu 1817 o 96 stránkách 
a 2286 řádkách v počtu 1500 výtisků. Prof. Flajšhans 
i Jakubec chválí tento t, zv. analogický pravopis. 
V Pravopisu vypočetl Hanka 40 předcházejících čes
kých i německých gramatik českého jazyka o 76 vy
dáních (čerpal z Pelcla a Dobrovského, sám jich do
plnil devět). Ve čtvrtém oddílu uvádí Hanka 1371 
ukázkových slov se 687 slovy, je vysvětlujícími. Z 
prvých jest 1092 slov seřadéno abecedně ve 3 řa
dách a sice 133, 854 a 105, Pro tento Pravoipis dostal
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se Hanka do bojů s ypsilonisty, v nichž na konec 
zvítězil. Palkovičovi odpověděl dvěma letáky {270 
řádek). R. 1815 vydal Dvanáctero písní, z nichž 11 se 
315 verši vlastními, a Kratičké vypsání Russie a je
jího vojska o 16 stránkách. R. 1816 vydal II. svazek 
Dvanáctera písní, z nichž 9 se 309 verši vlastními, a 
Prostonárodní Srbskou Muzu do Čech převedenou 
{istran 34 a 496 veršů se 23 poznámkami), jeho to pře
klad 8 srbských a dvou ruských písní. Odeslání srb
ského originálu Pesnarice Dobrovskému po prostřed
níku ohlásil Kopitar Hankovi teprve 4̂  ledna 1816. 
Kdy došla do Prahy a kdy se dostala do rukou Han- 
kových, nevím. Ještě 27. II. se ptá Kopitar Hanky, 
zda již viděl II. svazek. Hanka psal Kopítarovi před 
tím 9. I. 1816. A podle metra těchto srbských písni, 
v českém starším básnictví prý neznámého, »padě
lal« Hanka (viz Flajšhansovy Poznámky strana 4.) 
Oldřicha a Jaroslava z RK a celý RZ! Třeba jen, ve
dle ostatní tehdejší Hankovy činnosti, srovnat ono 
'časové rozpětí od pravděpodobného převzetí Pesna
rice Hankou do nálezu RK, by se poznala časová 
nemožnost použití těchto písní na prvopočátku »pa-. 
dělání« jako předlohy pro zbásnění RKZ v novém 
'českém jazyku. Již z toho vyplývá jasně nicotnost to
hoto důkazu »padělanosti« »parallelami« (shodami) 
s Karadžičovou Pesnaricou.

t Nejhlavnější, nejobsažnéjší a nejzáslužnější prací 
! Hankovou v oné době bylo, že do dne 1 2 . srpna 1817 

krasopisně bez jediné opravy kolmým písmem opsal 
a od censury schváleno dostal 30.273 verše a řádky 
staročeských básní a prosy z rukopisů Hradeckého, 
Svatovítských, Strahovského, Lobkovického, z praž
ské universitní a vídeňské dvorní knihovny, z majet
ku Lindova (Píseň pod Vyšehradem) a Dlabačova 
(List s nebe). Ještě nedlouho před 3. Vili. 1817 kon
troloval Hanka v Metropolitní knihovně dříve opsa
ných 2461 veršů Alexandra, 1527 veršů Alana a 
všecky kusy z rukopisu (ve 4 byly mnoho chyb a 
celé verše vynechané, píše Dobrovskému). Dokonce 
tenkrát poprvé si opsal Radosti P. Marie, Na nebe- 
vzetí P. Marie, Modlitby ve verších. Legendu o svaté 
Dorotě a Zdrávas. A z této legendy, jakož i z Moř
ské hvězdy prý Hanka čerpal parallely pro RKZ! 
Opravdu úžasný důkaz »padělanosti«!

Celkem vydal Hanka 30.273 verše a řádky tiskem 
v pěti dílech Starobylých Skládání. Ale opis těchto 
básní a prosy nebyl pouze opis diplomatický, nýbrž 
Hanka hned při opisování opatřil samohlásky čár
kami, tečkami a kličkami, jež v originálech nepřichá
zely, rozdělil sám věty i verše, tyto psané v rukopi
sech souvisle ne vždy s náznakem počátku nového 
verše, a opsal vše již svým »analogickým« pravo
pisem (na př. Rzyecz ~  Řeč, kmetye =  kmetě, gýest 
— gest (naše jest), slozyl =  složil, a pod.). Jedině 
opis Prokopa z Hradeckého rukopisu, otisknutého v 
I. dílu, jest jako ukázka opis diplomatický, jenom 
jeho pravopis je převeden do »analogického«. Kdy 
Hanka počal s těmi kterými opisy, nemohl jsem do
sud zjistiti, ale zakončení opisování zachyceno je v 
Hankových konceptech censurními zápisy z r. 1817.

Podle umístění censurních záznamů v Hankových 
konceptech přepisů (musejní značka IV H 10) dostalo 
se Hankovi r. 1817 »Imprimatur« čili úředního svo
lení k vytisknutí takto: l.'ll. dubna pro 6528 veršů 

, a řádek, 2./30. dubna pro 2792 v., 3./12. června pro 
i 6090 řádek Tkadlečka, 4./9. července pro 1692 v. a 
\ ř., 5./12. července pro 2566 v. a ř., 6 . 30. července 
i pro 8920 v. Tristrama, dopsaných Hankou »4. června 

1817 slovo od slova z rukopisu, který. .. nyní na

Strahově se nachází«, a 7./12. srpna pro 1685 v. Cel
kem dostal »Imprimatur« pro 30.273 v. a ř. Dále jsem 
objevil na Hankových konceptech těchto staročes
kých textů tato praesentata censurního úřadu; 19. 
III. č. 109, 9. VI. č. 268 a 7. VIL 1817.

Těmito censurními daty je Hankovo přepisování 
těchto textů pro tisk časově určeno do doby od po
čátku r. 1817 až skoro do polovice července 1817.
V tomto roce vykonal Hanka mimo zpředu zmíněné 
ještě tyto práce; K I. dílu Starobylých Skládání, vy
šlému tiskem v červenci, napsal »Uvedení«, datova
né 1 0 . VI., o 2 0  tiskových stránkách, a 15stránkové 
»Vysvětlení zastaralejších a zatmělejších slov«, za 
použití 430 kartotékových, abecedně seřadovaných 
lístků s připisovanými na ně 669 vysvětlujícími slo
vy a 592 citacemi míst básní, kde slova ta přicházejí. 
Sepsal 331 řádku neuveřejnéného mluvnického po
jednání. Opsal si Dobrovského »Introductio in Insti- 
tutiones lingua slavicae« na 198 stránkách asi o 4500 
řádkách. Tato zaměstnanost ve spojení s ostatní teh
dejší činností Hankovou (jaká vyjde plně na jevo 
z veškeré jeho korespondence, až bude tato probá
dána) vylučuje, aby Hanka — kdyby byl skutečně 
padělal RZK — přerušoval opisováním staročeských 
textů svoji práci na padělku RKZ. Musil by jej míti 
se všemi předběžnými přípravami hotový již před 
těmito pracemi z r. 1817, t. j. ve stáří kolem 25 let.
V tomto věku a při mladických přirozených nezku
šenostech, neznalostech a neumělostech, při úžasně 
obsáhlém věcném obsahu básní RKZ, které obsahují 
poměry a události, v Hankově době neznámé, totiž 
staré právní poměry, historické události, vojenské a 
válečnické podrobnosti, místní situace, — jako na 
př. »bránu přes Vltavu«, našimi historiky popíranou, 
teprve r. 1929 při vykopávkách na pražském Hradě 
odkrytou — při celkové jazykové starobylosti češti
ny a pravopisů z různých dob, při dodnes nenapodo
bitelném chemickém složení dvou různých inkoustů, 
při dokonalé znalosti a obratném provedení písma 
různých dob a výzdoby obou Rukopisů a konečně při 
neklamných vnějších i vnitřních známkách staroby
losti 36 stran obou originálů je úplně vyloučeno, aby 
Hanka byl dokázal »sepsati« a »zhotovili« RKZ. 
Tento časový posun »padělání« do r. 1816 vyvrací 
také možnost použiti velmi mnohých »parallel«, 
které by byl musil Hanka znáti nikoli »r. 1817« nebo 
»před nálezem RK«, jak se neurčité, proto nepří
pustně a bez důkazů vyslovují odpůrci, nýbrž daleko 
dříve, hned na počátku »padělání«, totiž před sklá
dáním textů básní RKZ v nové češtině. Jak se mi 
však podařilo prokázat! v několika případech, poznal 
Hanka některé tyto »parallely teprve r. 1817, tedy 
jen nějaký měsíc před nálezem hotových a praepa- 
rovaných originálních Rukopisů, kdy — ani nehledě 
k jinakým tehdejším práčem Hankovým — již použití 
jich do novočeského sepsání básní bylo časově holou 
nemožností. A proč by byl »padělatel« Hanka čekal 
měsíce s nálezem RK a »podstrčením« RZ na Zele
nou Horu?

V souvislosti s oněmi časově naprosto neurči
tými tvrzeními odpůrců nemohu tu nepřipomenouti, 
co na jejich adresu napsal již r. 1930 v »Pravdě o 
RKZ« prof. Mareš na str. 181. Napsal: Přesvědčení 
hlasatelé podvržení Rukopisů od Hanky stále nemají 
odpovědi na hlavní otázku: jak dlouhého času po
třeboval Hanka na sepsání těch básní, ovšem novo- 
česky; jak dlouho je překládal do staročeských 
veršů; ale zvláště, jak dlouho »kreslil« na starý per
gamen písmo, jiné v RZ, . . . jiné v RK, ale tak, že



i palaeograíičtí odpůrci RK kladou jeho písmo do 
14. stol.j a jak dlouho potřeboval Hanka, aby prae- 
paroval tyto čerstvě psané Rukopisy tak, že se jevi 
i chemicky jako pravé rukopisy ze 14, stol.? Na tyto 
otázky odpůrci neodpověděli. Jen mus. archivář Dr, 
V. Hrubý dotkl se jedné z nich již r. 1919 v brožuře 
»RK padělek Hankův« (str, 32 a 51). Podle něho 
Hanka v r. 1817, kdy asi pracoval na RK, si opisoval 
z kodexu Strahovského Iristrama, uvedl svou báseň
0 Jaroslavovi podobnou myšlenkou, jakou začíná 
Tristram, a zdá se, že i jinde v Jaroslavu jsou stopy 
Tristrama; po napsání »staročeských« básni starým 
písmem a pravopisem na starý pergamen, jehož měl 
Hanka dosti — odkud. Hrubý neříká —, a jejž upra
vil podle starého listu, nalézajícího se v jeho rukou, 
vyzdobil rumělkovými nadpisy kapitol a asi 50 vět
ších písmen, nakreslil vínkové výplně, iniciálku kaž
dé kapitoly nakreslil ozdobně, do čtverce, vyzdobil 
jeho volnou plochu zlatém, které vzal patrně ze sta
rých rukopisů, podložil je dříve barvou zelenou, čer
venou nebo modrou a připojil k iniciálkám nemotor
né ozdůbky volutové; potom pročetl RK ještě jednou, 
opravil vyškrabáváním 18 míst textu, pergamen dů
kladně pošpinil a umazal, načež 16. IX, jej ještě 
s 5 malými zlomky pergamenových rukopisů ve skle
pení věže různě podstrčil a pak vše »nalezl«. Ze 
skutečností, zjištěných v tomto článku, usoudí každý 
čtenář, že Hankovi nestačil čas na všecky tyto práce 
v r. 1817,

Kdyby Hanka, jenž pomocí Kopítarovou se infor
moval již v říjnu 1815 ve Vídni o vyhlídkách práv
níků u auditoriátu, byl skutečně padělal RKZ, pak 
byl tehdy geniálním básníkem a středověkým vše
umělcem.

Litoměřický rodák. Němec Dr, J, G, Me i ne r t ,  
pens. prof, estetiky na praž. univers., obdržev od 
Dobrovského s dopisem z 2 0 . XII, 1818 Svobodův 
německý překlad RK, byl jím tak zaujat, že i v noci 
na Štědrý den až do úsvitu pracoval na recensi pro 
vídeňský Hormayerův Archiv, Týž den ještě napsal 
Dobrovskému obsáhlý dopis o RK a praví tam do
slovně: Darin ist mehr als im Nibelungenlied, česky; 
V RK jest víc než v Písni o Nibelungech. (Dr, Lem
berg: Grundlagen . . .  1932.) O tom, jak cizí spiso
vatelé psali o RK, cituji z II, vydání Grégrovy Ob
rany 1886, str. 93 a násL, tyto výroky: P e r t z : po
cházejí z počátku 14. stol. L. K r u m m 1 : pohled na 
rukopis (a dali jsme si jej ukázati velmi důkladně) 
neučinil ani na nepředpojatého nikterak dojem, že 
by byl uměle dělán a že jde tu padělání. Goe t he :  
neocenitelné zbytky nejstarší doby — málo se za
chovalo v národní písni podobných předkřesťanských 
aneb z doby prvního křesťanství pocházejících pro
jevů tenkráte ještě polovzdělaného, však přesto nej
jemnějším citům přístupného národa — Rukopisy 
nazývá drahocennými pozůstatky staré české litera
tury, které, nebyvše nikdy úplně zapomenuty, v jeho 
době neočekávaně bohatým objevením jsou rozmno
ženy; Gr i mm,  1 0 . X. 1840: Jakmile jsem spatřil 
snímek Libušina soudu, zmizely všechny pochybno
sti; něco takového musí být pravým, nemůže být 
sfalšovaným. M i c k i e w i c z  : verše vzorem libo- 
zvuku; sloh, názornost' a původní básnická síla Zá- 
boje jsou pozoruhodný. R a k o v i e c k i :  duch krás
ný, živost obrazů, lehkost slohu a neobyčejná mo
hutnost ve výrazu přesvědčuje nás o stupni osvěty
1 vyspělosti jazyka starých Slovanů, jakož i o zná
mém jim od nepamětných dob umění písma. Be r g :  
RK ukázal nám, na jakém stupni vzdělanosti stáli 
předkové nynějších Čechů; on zachoval nám živé.

pravdivé vypravováni o minulých dnech v líčeni pl
ném citu a velkolepé krásy — verše sladké a na div 
krásné. Z l a t o j e v i č  : RK je drahý kámen — o 
vnitřní ceně napsány jsou a mohou se napsati celé 
knihy, Z RK se vidí, že Češi byli lepší svých nepřá
tel, Ze se nezachovala celá kniha, je škoda nejen pro 
Čechy, nýbrž pro všechny Slovany. S i e m i e n - 
s k i :  nejvýbornější útvory předků — básnická jejich 
hodnota je veliká — RK rovná se nejlepším básnic
kým plodům všech časů. W r a t i s l a w :  nejpamát
nější zbytek stařin, v jazyku českém sepsaných — 
lze je pokládat! za nejvážnější přídavek, který se 
kdy od koho stal k archivům básnictví slovanského.
B o w r i n g : Mimo cenu jich filologickou nelze po
přít! též cenu jejich poetickou — nález jich jest za
jisté nejdůležitější událostí v moderní historii staré 
poesie slovanské — básně vynikající neméně jedno
duchostí i silou svojí, jakož i pravidelností veršů. 
R o b i n s o n o v é  (Talvj ) :  velice cenným zbyt
kem jest proslulý RK, jenž obsahuje též některé 
básně, jež původně složeny byly, jak jest zjevno, ve 
století osmém neb dvátém. Quí ne t ;  tak jako snad 
žádná jiná poesie, mají básně tyto ráz doby a pod
nebí, v nichž vyrostly . . .  nepodobají se žádné z bás
ní napřed vypočítaných (Homer, Shanameh, Rama- 
jana, Nibelungy, Artuš) — musely být insipirovány 
z blízka událostmi, ano skoro na bojišti — veškerá 
krása básní těch vytryskla ze skutečnosti současné 
a vášnivé, E i c h h o í f  : Do očí bijícím dokladem
0 stáří (Záboje) jest, že není v ní ani jediného názvu 
místního — jaká pravda a jaké umění zároveň jest 
ve způsobu, jakým Slavoj zde slova svá hlásá (k Zá 
boji), a v poslednim vyzvání Zábojově, v němž líčí 
vzpouru již jako vítězství! — líčení vojska Luděkova 
vyniká bohatostí básnickou, jež nezadá v ničem Ho- 
merovi — Záboj stává se zde stejně velikým, jako 
Achill, pronásledující samojediný vojsko trojské,' 
F r a n c e s c o n i :  básnické květy, jež závodí s pů
vaby řecké musy a písní bardův kaledonských — 
nemluvě o jiných krásách, nalezneme tu živé líčení, 
vzaté ze zkušenosti, tu opět přirozený pathos, což 
vše líbí se tím více, čím více se zdá povrhovati kaž
dou okrasou — myslím, že každý Čech při pohledu 
na tento drahocenný rukopis, je-li mu vlast drahá, 
musí cítití část oné rozkoše, jakou cítí Angličan při 
pohledu na Velkou Chartu v museu britském. Goe 
t h e ;  obě větve básnictví, česká i německá, pravý 
základ a podklad svůj vždy přece jen hledati musí 
ve staročeském (životě i literatuře), kde život, řeč
1 poesie národní mají dosud nejvíce samostatný a 
vlastní svůj ráz. Čechy jsou bohatý na památky této 
dobý rozkvětu. Nejstarší zbytky staré jich litera
tury, kteréž nikdy zapomenuty nebyly, rozmnoženy 
byly neočekávaně v naší době nálezy nej bohatšími; 
neocenitelné památky. D á m b e c k : básně vynikají 
velice vnitřním obsahem — v estetickém ohledu vy
nikají básně tyto veskrze přirozeností a zvláštním 
rázem, objemnější zvláště silou a mohutností, menší 
aneb písně zvláště půvabem a nejvíce vřelostí citu. 
Skromná prostota, oblíbené roucho pravé velikosti, 
jakož i pravé naivnosti jest též rouchem, v němž se 
básně tyto objevují — nález jich lze tudíž nazvati 
v každém ohledu šťastným, ano pro Čechy neoceni
telným. M e i n e r t ; epické básně RK jsou jediný 
ve svém způsobu úkaz, poněvadž mají mimo veškeré 
jakoby vrozené přednosti skvělého historického lí
čení a ryzího plamene vlasteneckého nadšení i tu, 
že opírají se o velice důležité domácí události a 
hrdinské činy, jež sledovat! lze s dosti zevrubnou 
určitostí, i pokud dějiště se týče, až do IX. stol. na-
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zpět a v doby nikoli nenásilného obracování Čechů. 
V této příčině jsou pravým pokladem starých ná
zorů, mravů a zvyků a do jisté míry podávají i svě
dectví o povaze Čechů, jsouce jakoby klíčem celé 
jejich historie. — Lyrické písně jsou veskrze hluboce 
cítěny, samostatně myšleny, živě, líbezně, mocně a 
přece vždy jasně a prostě vyjádřeny jako duch a 
srdce anděla ve tváři krásného dítěte. Hned pohrá
vají anakreontickou něhou (Žežulice], hned dýchají 
vřelou touhou (Kytice, Růže), truchlivým steskem 
(Opuštěná, Skřivánek), hned kypí bujarou rozkoší 
mládí (Jahody). Ostatní, jichžto prostonárodní char
akter taktéž nelze popírati, povznášejí se skoro až 
k epu, oslavujíce smělého osvoboditele uloupené mi
lenky (Zbyhoň), rytířského zápasníka za knížecí ne
věstu (Ludiše) nebo oplakávajíce rukou nepřátelskou 
padlého jinocha očima všech dívek (Jelen),

Podle předcházejících úsudků o básnické úrovni 
RK byl by býval Hanka jako »padělatel« geniálněj
ším básníkem než sami původci Nibelungů. Jak vy
padala tehdy Hankova básnická síla ve skutečnosti, 
prokazuje jeho 20 písní z obou svazků Dvanáctera 
písní z r. 1815 a 1816 a novoroční přání vídeňskému 
Hromádkovi k 1. lednu 1817, jež dle Prvotin z téhož 
dne zní: Přigmete mau žádost w spěchu: Nebe gen 
Wám zdrawj přeg! — Ostatně pak milost Čechů — 
tisíc napřed plátců dey, — w Uhřích takowychto 
hostj — pět set pro zatím gest dosti. — Hanka. - 
Jasno tedy, že Hanka básně RK neskládal.

, Pro otázku Hankova »středověkého všeumělství« je 
^ důležito podívati se na vnějšnosti RKZ. Mus. bibl. A. J. 
í Vrťátko (ČČM 1871/426) odkryl v RK žluté plámky 
\ lna dně červených větších písmen, na začátku hlav- 

jních odstavců básní, jakož i na začátku drobných 
písní, které plámky kladl pisatel hlavního textu jed
nak z ohledů ornamentálních, jednak tam, kam čer
vené písmo rubricírováno býti mělo. Vrťátko ukázal 
též k útlým propíchnutím listů pergamenových v ro
zích textových sloupců a po vnějších krajích listů, 
k drobounkým mikrografickým literkám v místech, 
kam potom červené iniciálky vepsány byly. Po těch
to pracech hlavního písaře přicházel podle Vrťátka 
teprve při ozdobnějších rukopisech zvláštní registrá
tor a konečně illuminátor. V RK je 7 kreslených ba
revných velkých iniciálek. Podle Marešovy Pravdy
0 Rukopisech je RK krasopisecky krásně proveden. 
Četná velká písmena jsou psána rumělkou, tak i nad
pisy kapitol a vlnité ozdoby při nich, Iniciálky epic- 
kých básní jsou omalovány červeně, zeleně, modře 
do čtverečků, polepených zlatým plíškem a orámo
vaných stejnou barvou jako písmeno; od volných 
rohů rámečku vinou se ozdobné vlnovky v téže barvě. 
RZ má 4 velké iniciálky. Podle Marešovy »Pravdy« je 
iniciálka A ozdobně provedena rumělkou. Podobně
1 jiná velká písmena, ale ne vždy počáteční, nýbrž 
i u slov vedlejších. Zvláště velké je červené písme
no C a D. Počáteční velké červené písmeny jsou po 
ruznu po celém RZ bez znatelného pravidla. Zvláště 
záhadné jsou červené čáry na 4, str., z nichž bylo 
vykouzleno proslulé »V. Hanka fecit«, ^a^rostou 
pravidelností je, že počáteční písmeno každého'sío^ 
má vpravo červenou obrubu, čím je umožněno čtení, 
ztížené nepřetržitým chodem písmen jedné za dru
hou. To tedy znamená dalších 613 červených čar. 
Zmíněných počátečních velkých červených písmen 
napočetl jsem 31,

Bělohoubkovým mikrochemickým a mikroskopickým 
ohledáním zjištěny r. 1886 v RK tyto podstatné sku
tečnosti. Ořízka po výtce zvetšelá a pošpiněná, místy

rozdrásaná. Jemný pergamen po jedné straně hladší, 
po druhé drsnější. Popsaná část vždy méně hladká 
než nepopsaný okraj. Pergamen prodlením času vli
vem součástek vzduchu, jmenovitě vláhou, prachem a 
snad i mikroorganismy utrpěl nemálo na svých původ
ních vlastnostech. Listy jsou porušeny, jsou na nich 
i v textu skvrny světlešedé, světle neb temně nahněd- 
lé, též poněkud narudlé. Pletivo pergamenové doznalo 
někde destrukce. Jsou viditelný čtyři rohové body 
každého písmového sloupce čili pichy, jimiž vedeny 
dvě kolmice a dvě vodorovné přímky od okraje k 
okraji. Podél kolmé ořízky řada pichů, snad kružid- 
lem, pro linkování. Někde odříznuty, ale dokonale 
zachovány na 9 ze 14 listů. Linky se shodují s pichy. 
Vzdálenost linek nestejná. Linek i s orámováním je 
kolem 700 čar. Barva linek světle žlutavorezovitá, ráz 
jejich shoduje se s rázem běžného písma minusculní- 
ho. Linková kapanina pronikla jednotlivá vlákna per
gamenu, Barvivo linek je sloučenina železitá, trvající 
v sloučenství chemickém s glutinem pletiva pergame
nového. Písmo RK je drobné, minusculní, barvy reza
vě žluté, jehož povaha (čili ductus) je v celém RK 
táž, vzniklo tedy pravděpodobně prací jednoho písaře. 
Na četných místech proráží písmo pergamenem a ob
jevují se jeho tvary také na opačné straně. V RK je 
celkem 50 červených písmen úvodních, umístěných 
v čele nových odstavců (rubrikace); jsou rázu písma 
majusculního; jejich červená barva má 2  odstíny, je
jich barvivém je rumělka. Písaři rukopisů v dávných 
věcích, píšíce text, ponechávali mezery v řádcích, 
kam se dodatečně vpravovala větší a ozdobná, po výtce 
barvami provedená úvodní písmena. Práci tu konal bud 
týž písař aneb jiný zv. rubricator. Na taková místa aneb 
v sousedství jich vepsal písař textu malé písmenky, 
zvané »mikrografy«, aby upozorňovaly rubricatora, kde 
a jak zdobiti, Vrťátko odkryl v RK dva, Bělohoubek 
dalších pět mikrografů. Také M. Hattala a Ad, Pa
tera odkryli snad některé. Jejich barva, vzezření i ráz 
souhlasí s běžným písmem RK, K osobitým příznakům 
úvodních písmen náležejí barevné značky zv, plámky, 
žluté, umístěné bud pod anebo do úvodní písmeny. 
Nelze je postihnouti všude, je jich jen 2 2 , Při samém 
konci řádek červeného písma je v RK na 4 stránkách 
pět drobných červených okras a výplňků. Na počátku 
hlavních oddílů čili hlav RK vyskytuje se sedm vět
ších ozdobnějších písmen, iniciálek, umístěných upro
střed čtyřbokých barevných rámečků v zlatolesklém 
poli. Toto je obdélník nebo kosodélník. Ze 2  rohů rá
mečku vystupují dolů a nahoru arabesky ve tvaru 
úponků vinné révy. Prostora uvnitř rámečků a kolem 
písmena je polepena tenkými lištami zlata s patinou 
stáří. Tyto lišty přilnuly tak k pletivu pergamenu, 
že úzkou trhlinou, tu a tam prorvanou, lze přesnadno 
rozpoznat! vláknitou povahu pergamenového pletiva. 
Iniciálky s arabeskami jsou bud zelené nebo červe
né, Jen čtvrtá iniciálka N(eklan) je modrá, pod modří 
skvrnky zeleného barviva, zásaditého uhličitanu měd- 
natého (chrysokoly) a na jednom místě pod ostrův
kem zeleného barviva vyšetřeny sledy barviva čer
veného, rumělky. Hmota dobře zachovaného zlato- 
lesklého povlaku íe v podstatě zlato s maličkým po
dílem mědi. Prof. Bělohoubek podle zkoušek soudí na 
přítomnost bílku jako lepidla zlatého povlaku; pod 
tímto se objevil pergamen někde bílý, jinde slabě 
rudě zbarvený; tu a tam postřehl červená tělíska, 
možná sledý rumělky.

Tyto skutečnosti RZ i RK, zejména pak ony, zjiš
těné odborně A. J. Vrťátkem a Bělohoubkem, odpo
vídají úplně technickému psaní a zdobení knih stře-
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dověkými klášterními dílnami obratných a zkušených 
mnichů-písařů a illuminátorů, jak je vylíčil doc. Dr. 
Květ ve své rozhlasové přednášce dne 29, I, t. r. 
Vyjímám z ní jen používání zlata malín-illuminátoryjv 
v podobě tenounce vytepaných plátků, kladených 
na zvlášť připravený podklad z křídy a klovatiny. Až 
když pozlátko dokonale přilnulo, leštil je malíř achá
tem nebo vlčím zubem a pak teprve začal illuminá- 
tor s malováním.

Z těchto skutečností vnějšku RZK plyne, že by byl 
musil Hanka, kdyby byl RKZ padělal, nejen znáti do 
všech podrobností, jak se ve středověku knihy psaly 
a illuminovaly, ale byl by to musil také v oné kritic
ké době s dokonalou obratností písařskou a illuminá- 
torskou provésti. Ptám se: bylo to možno u 25letého 
absolvovavšího právníka, mohl provésti tyto písař- 
ské a malířské výkony i umělé zestarání rukopisů 
vedle svých skutečných prací? Kde si opatřil chudý 
Hanka všechen ten potřébný materiál, pergameny, 
inkousty, barvy, zlato a j.? Na to je jediná možná od
pověď: To Hanka nemohl, on RKZ nepadělal! NyniPl 
se vracím zase k textům Starobylých Skládání.

Z těchto textů vyšel před nálezem RKZ tiskem jen
I. díl v červenci 1817, ale Hanka pracoval již i na
II, dílu, jenž se před koncem listopadu 1817 již čás
tečně tiskl. Druhý a třetí díl vyšly již r. 1818, čtvrtý 
r. 1820. Opožděný r, 1823 a Tkadleček roku 1824, 
Hořejší staré české rukopisy vydaly 1359 tiskových 
stran. Do oné kritické doby »padělací« beru další 
součásti toliko I, dílu St. Ski, Předmluvu bez data 
napsal Josef Jungmann, Hanka sepsal »Uvedení« z 
1 0 , VI. 1817 o dvaceti stránkách a po Jungmannově 
vzoru »Vysvětlení zastaralejších a zatmělejších slov«, 
o kterých slovech se radil s Jungmannem (stran 25). 
V »Uvedení« vypočítává Hanka staré již otisknuté 
rukopisy počínaje r, 1539, uvádí ukázky z nejstarších 
rukopisů, na př.: z nekrologia Podlažického kláštera 
od r. 900 skoro do r. 1230, uvádí citáty z listin a spisů 
od r. 1057 do r, 1437, pojednává na třinácti stránkách 
mluvnicky s ukázkami až od r. 933 a podává zprávu 
o rukopisech, z nichž I. díl čerpá. »Vysvětlení« ob-

připomínám, že Hanka již od roku 1815 posílal Ko- 
pitarovi pro uveřejnění ve Vídni recense o českých 
věcech a že Hanka podle všeho přišel na »Milion 
Markušowy z Benátek« a byl Dobrovským poučen 
o »Vlachu Marco Polo řečeném« až v červenci a srp
nu r. 1817. A podle důkazu odpůrců z »parallel« 
čerpal prý »padělatel« Hanka« »4 shody« z »Milionu 
Marca Póla«!

To je zhruba Hankova činnost z doby, kdy by byl 
musil »padělat!« RKZ (RZ o 613 slovech a RK o 
6.222 slovech). Ta již sama opravňuje mne k hořej
šímu výroku o nemožnosti padělání RKZ V. Hankou a V 
tudíž o jejich pravosti. A což teprve když se přihléd- »' 
ne k práčem, spojeným nutně s »paděláním« RKZ, 
jež jsem již shora naznačil a jež by byl musil Hanka 
současně vykonati. Uvedu tu jen jako ukázku rozsah 
studií literárních. Podle Flajšhansových Poznámek 
načerpal Hanka 292 »shody« z 53 literárních děl. Las
kavostí p. gener, bibliotekáře dr, Emlera podařilo se 
mi zjistit!, že v Národní a universitní knihovně na
lézá se dnes z oněch 53 děl jen 14 o 5559 stranách 

' (a 2 s velkým počtem svazků, kde Poznámky pramen 
»shod« blíže necitují), v nichž by byl tam Hanka 
mohl nastudovat! »parallely«, jemu přičítané. Již roz
sah této třetiny literárních děl prokazuje, že Hanka 
nestačil časem prostudovat! všech 53 děl dosud ne
zjištěného rozsahu. Teprve dodatečně zjistím v Mu
seu, která z těchto děl měl Dobrovský ve své knihov
ně, Hankovi tehdy přístupné, a která díla před »sepi
sováním« básní RZK v nové češtině neměl Hanka 
vůbec po ruce, jak jsem to již shora rozvedl u srbské 
Pesnarice, Milionu, Legendy o sv. Dorotě a Hvězdy 
mořské. Co o posledních dvou, platí přibližně o době 
opisování i u Alexandreidy, Prokopa, Tristrama a 
Tkadlečka. Již z ukázky této jedné přípravné studie 
lze s bezpečností soudíti o době, kterou by byl Hanka 
potřeboval k »padělání« celého RZK, i kdyby byl na 
sep,sání básní stačil svým básnickým nadáním, na něž 
nijak neukazovaly jeho básně a písně,

A ještě něco. Dostala se mi do rukou neuveřejněná 
sáhuje 430 abecedně seraděných slov, vysvětlova- ia jdosud dokumentární fotografie prof, Vojtěcha, Je to 
ných 669 slovy s citováním 592 míst básní, kde slova 80krát zvětšená fotografie tlouštky hrany pergamenu 
ta přicházejí, na příkl. až 18 míst u jednoho slova. RZ. Okraje hrany jsou jasně ofotografovány, jeden
S »Pravopisem« musil Hanka v oné kritické době nestejně široký, ale její střed se neofotografoval, zů-
vypsati celkem 1832 lístky kartotékové, seřadit jich stal černý. To znamená, že je hrana uprostřed pro-
1553 abecedně v 6  řadách o 133, 854, 105, 19, 12 a hloubená. Čím mohla vzniknouti tato prohloubenina?
430 lístcích a připisovat do nich 1356 vysvětlujícíchh | Jistě se neodváží nikdo tvrditi, že »padělatel« Han- 
slov a 592 citace. Toto »Uvedení« do I. dílu napsal |2ika_i na to myslil a uměle to přivodil! Ta skutečnost 
Hanka dvakrát. Jednou jako přeškrtávaný a opra- je jednou ze sta vnějších známek starobylosti RZ.
vovaný koncept na 12 stránkch o 294 řádkách a po 
druhé na čisto též o 12 stránkách o 334 řádkách pro 
tisk. Vedle toho sepsal Hanka 17 stran nikde neuve- 
řejněného opravovaného gramatického pojednání o 
331 řádce.

Také r. 1817 opsal si Hanka Dobrovského »Intro- 
ductio in Institutiones linguae slavicae« na 198 str. 
asi o 4500 řádkách.

Úžasná je také Hankova korespondence z doby, do 
listopadu 1817. Dokumentární význam pro naší otázku 
má korespondence s Dobrovským a zvláště s Kopita- 
rem. Bohužel Hanka upadl v nemilost a v Museu 
není dokončeno popsání jeho pozůstalosti. Ačkoli 
originální dopisy, psané Hankovi Kopitarem, jsou se- 
řaděny, neví se, zda a kde jsou koncepty vzájemných 
Hankových dopisů, o jichž originálech neví se ničeho 
ani v Lublani, ani ve Vídni. Nemohu tu uvádět! obsah 
třinácti dopisů Kopitarových o 32 stránkách, ani ob
sah jiných, mnou dosud prohlédnutých dopisů. Jen

Je tedy prokázána způsobem trestního »alibi« ne
možnost Hankova »padělání« RZK současně s jeho 
skutečnou činností před nálezem RZK, z čehož ply
ne, že tyto nejsou Hankovým »padělkem«, nýbrž že 
byly již v okamžiku jejich nálezu v r. 1817 pravými 
a starobylými rukopisy.

P ře p ra c o v a n ý  a d o p ln ě n ý  o tisk  č lán k ů  »N árodní republiky«; 

»RKZ jsou  p ra v é . A lib i V áclav a  H anky«  z 5. ledna , »C. k. cen- 

su ra  v y v rac í p a d ě la n o s t RZK« ze  3. b ře z n a  a »251etý H an k a  — 

g en iá ln í b á rn ík  a s tře d o v ě k ý  všeum ěl?«  z 10, b řezn a  1939.

V nejbližší době vyjde:
Matoušek - Třeská:

»Po s to p ách  p ra v d y  a  p o d vo d u «
Spis zabývá se historií sporného  rukopisu  Ev, Sv. Jana.
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Freísingské pam átky a naše nepadělané  Rukopisy. 
ĵ p

Freísingské památky, počtem 3, byly objeveny roku 
1803, vtroušené mezi latinské texty kodexu kláštera 
s. Korbiniana ve Freisingu. Původem jsou asi z filiální
ho kláštera v H. Rakousích Kremsmůnsteru, který byl 
výpadní branou nejen křesťanství, nýbrž i germanisace 
mezi Slovince. Dle prof. Můrka (Geschichte d. älteren 
siidslavischen Literatur) psány jsou v nej severozápad
nějším cípu oblasti slovinské »im Gailthale«, v území 
již dávno germanisovaném. Můrko nachází v nich 
vztahy k jihočeštině, ale žádných slovakismů.

Oznámeny byly r. 1814 ve »Slovance«. Néjdůleži- 
tější jest konec oznámení, jejž tuto ve slovním znění 
podáváme; Ich enthalte mich absichtlich aller Erläu
terungen, deren diese schätzbaren Uiberbleibsel gar 
sehr bedürfen, da ich geborenen Krainern nicht vor
greifen will, welche nicht lange mehr saümen werden, 
diese alten Denkmäler ihrer Sprache öffentlich be
kannt zu machen und sie mit einem zweckmässigen 
Comentar zu versehen.«

V korespondenci Dobrovského s Kopitarem si vzá
jemně nabízejí čest prvního vydání památek, tak dlou
ho, až je zatím vydal P. J. Koppen v Petrohradě za 
přispění Vosotkova. Dobrovský dostal odtud 15./12. 
1826 snímky do svých rukou, tedy devět let po obje
vení RZ a RK. Prvá památka napsána jest teprve na 
78. listě Glagolite Ponaz Redka Zloueza . ,. Na konci 
jejím připsáno latinské rozřešení: »Confitentibus tibi, 
domine famulis ac famulabus tuis remitte peccata . . . 
V následujícím reprodukuji fotografií p. inženýra 
Střemchý od počátku do řádku 14, vzdávaje jemu za 
nevšední ochotu srdečný dík. Fotografováno jest z 
vydání Hlávkovy akademie díla Dr. Vondráka. Při
pojen jest diplomatický přepis, s poznámkami, které 
snad stačí k porozumění a mají sloužit k dalším mým 
výkladům. Vostokov vyložil jakými literami jest psá
na a ukázal, že pravopis něco se liší od druhých dvou 
II. a III. a že se pravopis ten blíží k památkám čes
kým ze XIII. století. Při výkladu vychází od cyrill- 
ských liter.

Glagolite Ponaz’ Redka  ̂ Zloueza’' Bose gozpodi 
miloztiuvi otze bose tebe izpovuedeP vueẑ  moi greh". 
P zuetemu creztu. I zuetei marií.® I zuetemu michae- 
lu.® luuizem’” crilatcem” bosiem.'® I zuetemu petru. I 
územ zelom’® bosien. I územ musenicom“ bosiem. I 
uze vuernicom’® bosiem. I územ devuam nraudnim. 1 
uzé praiidnim. I tebe bosírabe.’® choku.” bití. izpovue- 
den. uzeh. moih. greh.’® I vueruin. dami. ie nazem zuete 
beusi.’® iti se na on.®® zuet.®’ pakise uztati. nazod ni 
den.®® Imeti mi ie. sivuot®® pozem.®"* Imeti mi ie. otpuz- 
tic®® moih. grechou. Bose miluztiuvi .primi moiv. izpo- 
vued.moih grechou. Ese iezem ztuoril®® zla. pot den 
pongese bih nazi zvuet vuuraken.®® ibih crisken.®® Ese 
pomngu. ili ne pomngu. ili vuolu. ili ne vuolu.®® Ili 
vuede. ili ne vuede.®® Ili unepraud nei rotě. ili ulsi.®’ 
Ili tatbe.®® ili zaviuzti.” ili v uzmazi®*. . .

Již Hatala r. 1858 ukázal, že jazyk liší se od pa-

1) V násloví všude majuskule, Ponaz neroziděleno, na konci 
z mísilo s, =  řídká, t. ij. néco málo, ®) Zloueza, v RZsouhlasně 
ztouo =  slovo, srov. v RK Jar. slovesa; '*) iapovědě =  vypoví
dám, zpovídám; vues =  ves (vu =  w), všechen; ®) grech, F. 
P.-il píše ch jako poulbé h, jako dnes jazyky jithosilovaniské vůbec, 
’) všude maijuisikuie, ač je ito ijed,iiná věta i svetemu Kristu; zde 
psán Kristus iminuiskuili a s c, roviiiěž Mairie, ®) Michael má 
správně, ale odůsledně ch, '“j všem tedy z za š, ’*) erilatcem, 
křídlatci jsou andělé. Slovo to neodvozeno od řeckého angelos, 
jaiko v ijiných jazycích. bosiem =  boižím, zelom za selom 
— poslům, 1̂ ) musenikom =  mučedníkom, tody s za č, věr- 
níkom, kteří věří, neb jsou věrni Bohu, boží rabe =  boží

mátek slovinčiny. Miklosich ve spise »Die Termino
logie der slavischen Sprachen« však vývody Hattalo- 
vy, Schleicherovy a Sreznevského ignoroval a původ 
a domov č. slov. hledal v Pannonii. Památky Frei- 
singské nevysouvají, jak ukázal Hattala, hlásku d ve 
slovech vsedli a modliti se, jak činí kyrilština a jak 
Slovinci do dnes činí, říkajíce moliti a vseli. Vyškytá 
se naopak v památkách krilatcem křídlatcům, t. 
j. andělům,

C'^iA-CjOlnf PoHxi UíiK. ■
uLoTc ^ Z p o c /i m ilol-ruiA I o r l f  bofť TCbc iL p o v u r d e

inoi jprk- I XurrcTTui crcli-n i I ln<M-«n " i.tn i- I l u c

-rrrnu m tth .tH u luuiZrm criLrrtjTn ůofifrn | V,urm riii pr

TMI I u Frm  X rlpm  toftoT i 1 11 V,pTn inii íbn i fínri boUpTn ■

v u em icp m  (ipfirin | uXem ■ cir vu .tm  prvuiiítuin- 

prAiidniMi' Irrbf bofim bi- eboWu-hm iIpiM -ui-dm u Vleti moib

I vufTU lil • d .1 "11 I P - I n r f T  tifoř i m  fr  ha orv'. 

‘b ii ír  ■ p.i Wi iilLr:%-n n ar.od  dť*n I tn r m n i ie<i v i io v  . 

|ipVípTii I "ic  n  »ni IP trr p i i ^ r i c  mciib cjrectipu B o /c

inilp ^  T1IIVI | ' n  in 1 mr* <> iLpovtipci rnuit» ^rP íl if iu

icVipin I r i ip r i l  11 1 poT ítpn pongrPr b it i  n.i^., i n i p r  

vuiirak'pri' ibil. cPirU'pn trp yornrt^i lli np pcim ngn f(, 

v u o lu  dl np vutfLii lil viipctp lil nP vtipilp li , t/#7P piniifl 

n o  m r  ili ulíi | | ,  tttt+ p ili v in ív r i ili \' u im a " /,.

Pisatele památky II. má Dr, Vondrák za Němce, 
on za p někdy píše b, což prý jest vliv homoibavor- 
štiny k. p, da botomu místo da potomu, boscekachu 
místo posečachu, bozuuani místo pozváni, atobak =  
a to pak. Avšak památka III., která hned potom ná
sleduje, ač psána jest rukopisem velmi podobným, 
nutně jest od někoho jiného: nepřichází v něm zá
měna b místo p. Dále užívá některých zkratek. Tak 
I see jest: I sancte, třikrát za sebou místo; svete a 
svetega. Pak do dneška užívané zkratky & za et, na
příklad ve slově Zuu& =  svět. Jednou cP ~
Též jest zde bez zjevného důvodu psána hláska z 
dvojím způsobem.

Jest potřebí velké trpělivosti sledovat ve Vondrá- 
kově publikaci různé názory slavistů, hlavně co do 
místa i času původu jednotlivých památek. Kolik 
hlav, tolik smyslů.

Sreznevski r. 1865 tvrdí, že památky ty jsou pod 
vlivem církevní slovančiny v Korutanech, a že slova, 
zdánlivě z latiny vzatá, vyskytují se již ve starých 
církev, slovanských textech. Dr, Vondrák pak uvádí 
celou řadu, jako: rab boží, t, j. sluha boží ==■ kněz, 
zloděj =  ďábel, odpust =  odpuštění, sotona =  Sa
tan, krestiti =  křtíti. Nechtěje unavovati dlouhými 
učenými spory, cituji tu jen úsudek Dr, Vondráka z 
r. 1896 v díle vydaném Hlávkovou akademií (passim):

služebníku. Zde není kněz, slovo odvozené od německého 
Kunig vl. statečný =  král, ohoku má být choču, *®) greh 
=  greoh =  hřích, bivš, =  iti že na on, svět, pak i že 
vstáti na sodní den, Imeti je mi život, po sem,
opuštění, =  spáohail, =  viraéen, čekalo by se urojen =  
narozen, ®®) pokřtěn, 9̂) — af se pamatuíi, či nepamatuji, ®“) 
věda či nevěda, — v nepravdnej rotě (= přísaze) ili v lži, 
tatba =  krádež. Stará čeština měla pro zloděje název tat, od
tud Všetaty, Tatobyty, — závisti, *̂ ) v usmasi =  ve smilstvu 
— — — Zloděj, kdo zlo páše, byl dábel, z něm. Teufel, ze 
řeckého diabolos.
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»Freisingské památky jsou nám nyní novým důka
zem, jak se kořistilo u západních Slovanů z pokladů, 
které skytalo církevně slovanské písemnictví. Čím 
důkladněji se nyní studují starší památky, tím více 
jeví se mocný vliv, který nebyl důkladně a spraved
livě oceněn. Slovanští apoštolově založili dílo, jehož 
účinky jevily se později i mimo území jejich přímé 
působnosti. Chci jen uvésti píseň: »Gospodine po
miluj ny .. .« a mnoho výrazů (jako blahoslaviti, přes
ný, pomiluj ny], čehož Dobrovský nechtěl uznat. Vliv 
tento jeví se i v slovinčině, jak nyní zřejmě vidíme, 
takže můžeme říci, že dílo to působilo na veškeré 
Slovanstvo.«

»Vliv ten mohli míti pěstitelé cirk. slov. písem
nictví, neboť stáli na výši vzdělanosti a osvěty. Do
vedli překládat nejen z řečtiny a latiny (k. p. Kijev- 
ské listy), nýbrž i ze staroněmčiny, jak nyní z Frei- 
singských památek a ze zpovědních formulí »Eucho- 
logium sinaiticum« seznáváme.«

Dr. Vondrák má Freisingské památky za vzniklé 
na slovinském území a Můrko hledá původ jich v 
nejseverozápadnějším území jazyka toho, dnes již 
germanisovaném (im Gailthale], Tím přicházejí pa
mátky ty do blízkého sousedství s jihočeštinou. Snad 
přes Horní Rakousy, před vpádem Maďarů zde někde 
Češi se Slovinci souviseli. Bylo již nahoře uvedeno, 
jak Hattala ukázal, v čem Freisingské památky se od 
dnešní slovinčiny liší a podobají se češtině, což igno
roval Miklosich a mylně hledal původ těchto čechis- 
mů v Panonii (=  Slovensku). Bohemismy (=  Čechis- 
my) nacházejí se i v kyrilských zlomcích svatovít
ské knihovny pražské i v kijevských listech, jak ve své 
knize uvádí prof. Vajs zároveň s faksimiliemi jejich.

Nápadný jest tu pravopis, řekl bych nepravopis, ve 
Freisingských památkách a rukopisu Zelenohorském:

VeF. p, jsou slova mnohde chybně oddělována; RZ 
psán jest v jednotě přes celý řádek a končí mnohdy 
písmenou, kterou začíná slovo na řádce následující.

V obojích užívá se nedůsledně hlásky c, jednou ja
ko k, jednou jako c. V RZ nutno čisti vyplácavši, 
jako vyplakavši, v P. F, stojí oajati a dlužno čisti ka- 
jati =  káti se.

Sykavek jest nedůsledně užíváno v obojích, hned 
s, hned z, a to pro všecky měkké a tvrdé sykavky.

Hlásku v RZ s jednou výjimkou nezná a píše u 
(zlouo) za slovo. Podobně většinou i F, P. píší uu, vu 
a uv,

RZ nezná vůbec ch a píše je všude jako h, F. P. 
píší jednou greh, cirkvah, jinde píše ch. Tím předbíhá 
RZ pravopis slovinský, cborvatský i církevně slo
vanský, které píšíce h, čtou ch. Sykavka s jest v 
obojích dlouhá jako bič f. Zubnice t podobá se řec
kému tau T a tak to nacházíme ve všech textech až 
po irské, které až podnes t jinak nepíší,

Hrdelnice g píše se v RZ ještě celá nad řádek ^ 
jako dnešní irština 5- Památky F, mají g již z polo
viny pod řádkem. V obojích památkách není ustá
leno užívání majuskulí a užívá se jich libovolně.

Divím se, jak mohl prof. Dr. Gustav Friedrich ve 
svém feuilletonu v Nár. listech 2 . V. 1927, kde snaží 
se dokázati padělanost RZ. a RK, toto napsati: » , . . 
Za to pravidelně a důsledně nesprávně jsou v RKém 
zkracovány slabiky pře a při. Písař jeho je totiž na

značuje protrženým P (tedy^), jehož význam ve

všech opravdu starých rukopisech jest per (výjimeč
ně par, por). To jest hrubá chyba, která svědčí opět, 
že písařem RKého nemohl býtí člověk středověký, 
vyškolený ve středověkém způsobu psaní«. Pan pro

Jan Šalr, k c s te ln ík  v e  D voře  K rálové, n a ro z e n ý  18. října 
1803, b y l jak o  č trn á c ti le tý  h o c h  p říto m en  n á le z u  ru k o p isu  K rá- 
o v éd v o rsk éh o . V šechny  oikolnoisti n á lezu  p říse ž n ě  p o tv rd il jako 
svědek  v H ankově p rocesu  pnoti D. K uhovi r, 1858 a  p ak  p ro 
to k o lá rn ě  T. 1867 za  p říto m n o s ti F ra n tišk a  P alaokého. Dr. F. 
L. R ieg ra  a  Dr. Sladkoiviského. F o tografie  z arch iv u  F ra n tišk a  
Z ák re jse  je  z  ro k u  1886, k d y  by lo  Šafrovi 83. let, Red.

 ̂ ( j - j  -

fesor zapomněl, že ve své Palaeografii latinské, vy
šlé r. 1898, na straně 216, kde ty zkratky vykládá, 
má pod čarou v poznámce 4 toto: »Totéž znaménko 
cpznamená v písmě visigothském pera jenom někdy
též pro. V písmě merovingském znamená skoro vždy 
per, výjimečně přichází v marginálních poznámkách 
z Vlil, stol. v lyonském žaltáři též ve významu pře , .«

Poznamenati sluší, že lyonský žaltář psán jest la
tinsky, takže písař měl všecky zkratky již předepsá
ny. Co měl ale dělat písař český, když pro pře a při 
neměl předpisů. Přirozeně, užil latinských zkratek, 
v nichž hlásky p a e byly přesmyknuty. Jak si pan 
profesor představuje to vyškolení, Samy F. P. uka
zují, že kolem X. století nebylo žádných akademií, 
že nevycházela »Naše řeč«. Vždyť i dnes píšeme kaž
dý, jak umíme. V latinské legendě o sv. Vácslavu 
viděl jsem pncipi, což nemůže být než principí. Ve 
Velislavově bibli, kterou nedávno vydal prof, Matěj- 
ček, zkratek jest více. Skupinu pre vidíme psánu
v nesporně pravých památkách jednou pre jinde i
V Petrarkových písních knihovny vatikánské stojí 
pmo, což nutno čisti: primo, V Dialogu Konráda von 
Hirsau p'ncipe za principe. Viz Matějčkovy Dějiny 
umění II., obr, 257,

Z toho plyne, že nestávalo v X, století, kdy byly 
F, P, psány, žádných pravopisných pravidel a že se 
tápalo dle chvilkového nápadu; jedině latinské texty 
vykazují pravopis ustálený,

A tu jest pozoruhodno, že v Zelenohorském Ruk., 
který byl nalezen důchodním Kovářem r, 1817, tedy 
o 9 let dříve než Dobrovský dostal z Petrohradu 
otisk F, P,, stojí clenouica za klenovica, stojí: seni, 
za ženy a že se tam užívá u i za hlásku v.

Podíváme-li se na staroitalské rukopisy k, p. 
»Codex Bersegape« ze XIV. století, nalezneme tam: 
ke, ki a kel, kdežto italština moderní k vůbec neuží
vá, Najdeme tam ještě dlouhé s. Naproti tomu tam
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současné texty latinské mají pravopis latinsky 
správný,

Birch Hirschfeld má ve své »Geschichte d. franzö
sischen Litteratur« reprodukce z nejstarších fran
couzských textů ze XII. a XIII. století, V listě Gui- 
gově ke bratřím kláštera v Montdieu, stojí ještě ke 
a ki, V Haimonových komiliích stájí cum vedle ki. V ho- 
milii sv. Bernarda z Claíreaux vidím car vedle ki, 
stejně jako v homilii o Ezechielovi. Ale v oxfordském 
překladu »Dialogů Gregorových z r. 1212 k vůbec 
schází. Rovněž v irských rukopisech v jejich vlast
ním písmu, až do dnes, zastupuje hláska c hlásku k. 
Itálie dlouho byla pod vlivem Byzancie, která tam 
měla svůj exarchát a Francie z Marsilie pak proti 
toku Rhóny byla v ranněm středověku pod silnými 
kulturními vlivy Konstantinopole. Na trvalo mizí k 
ze starofrancouzských textů ve XIV. století. RK. píše 
správně c a k. dle výslovnosti. I Němci psali někdy 
k, jindy c, k. p, Nibelungenlied píše kunic =  král, 
ale v latinských textech jest c. Naše rukopisy, jichž 
pravost se popirá, ku podivu zapadávají do textů ná
rodů jiných z doby současné. Co všecko musel ten 
26letý Václav Hanka, ten »notorický falsator« vědět! 
To byl genius, ale od roku 1817 jest jeho genialita ta 
tam.

Petre Octavian Zamfirescu:

Země obývané Slovinci a naše vlasti byly křižo
vatkou různých zájmů. Sv. Cyril a Methoděj přišli 
z Byzantinské říše, proto byli v Římě osočeni a mu
seli obhájit svoji pravověrnost. Říše byzantská sláb
la a tím i u nás ritus východní i písmo staroslovan
ské mizí, když poslední útočiště jeho, klášter sázav
ský, opanovali Benediktini. Avšak dříve již r. 845 
čtrnácte knížat českých připutovalo do Řezná, sídla 
biskupství a dalo se pokřtít. Solunští bratří přišli r. 
863 na Moravu a pokřtili Mojmíra. Freisingské pa
mátky z rozhraní IX. a X. století, byly příručkami 
kněží německých z kláštera Kremsmůnsterského. Na 
půdě západních Slovanů křížily se vlivy západního 
a východního ritu. Důležitý vliv měl i klášter sv. 
Emerana v Řezně, kde žil i syn Boleslava II. Strach- 
kvas-Christianus a napsal tam životopis sv. Václava 
latinsky »Nejstarší kroniku českou«, jak prof. Dr. Pe
kař dokázal.

Rukopis Zelenohorský, jak vidno, souhlasí zcela 
s písařskou neurovnalostí doby, do níž se klade. Pro 
národní jazyky nestávalo tehdy ještě řádných pra
vopisných pravidel. Výtky z tohoto důvodu Ruko
pisům činěné, jsou nejen nemístné, nýbrž naopak 
dokazují jejich pravost, dávajíce tak za pravdu vý
sledkům zkoumání věd exaktních. K. Kettner.

Podivný Titzův c itá t a dokiad  o „Táboru“.
Ve Vojensko-historickém Sborníku, roč. VII., sva

zek 1., v článku »Doplňky ke spisům Ohlasy husitského 
válečnictví v Evropě« na str, 44, uvádí prof, K. Titz 
nejstarší realisty uznávaný doklad slova »tábor« v češ
tině z roku I486.- K němu poznamenává; »Za tento 
doklad dosud nepovšimnutý ze Smetánkových mate
riálů k staroč. slovníku, vděčím prof. K. J. Bečkoví.« 
Jest to však známý doklad z Archivu Českého čili 
Starých Písemných Památek českých i moravských, 
redigovaných Kalouskem v mnoha ročnících. Doklad 
je v X. ročníku, v dokumentu č. 1935, str. 49 s nad
pisem: »Písař Johannes Vokovi z Rosenberka o zpu
stošení panství Novohradského, B. m. 1486, 17 Mai, 
Orig. II., 85, la.

Prof. K, Titz cituje jej takto; »Pak nynie toto se 
děje, že Rapotice, ves již pusta, krom že ten tbabor 
v ní,« K tomu připojuje prof. Titz tento famosní vý
klad: »Zde tábor značí při nejmenším »opevnění, 
srub« a možná už opevněné leženi; Rapotice jsou 
u Nových Hradů, a jde o zbrojný spor Voka z Rožm
berka s rakouským pánem Ulrichem z Grafenecku,«

V originálu jest ovšem psáno »Repotice Ves«, ale 
na nějakém písmenu prof, Titzovi nezáleží. Více nás 
zajímá jeho výklad, že slovo »tábor« (v originálu je 
však psáno »thabor«) značí zde při nejmenším »opev
nění, srub« a možná už opevněné leženi«. Kdyby byl 
napsal, že při největším značí »hospodu« — bylo by 
to stejné. Titzův výklad jest nevědecký, násilný, de
magogický, vymyšlený, vzatý úplně ze vzduchu, neboť 
v citátu se vůbec nikde nemluví o nějakém »opevnění, 
srubu nebo opevněném ležení.« Jest to pouhý dohad, 
halucinace, bájka pro důvěřivé děti.

Vždyť každý, kdo zná česky, porozumí, že slovo 
»thabor« musí zde označovat! něco živého,, t. j. ně
jaký zbrojný lid, vojsko, zbrojný oddíl, vojenskou po
sádku, žoldnéřskou tlupu, vojenskou rotu, jež obsadila 
pustou vesnici a znovu ji oživila. To plyne přímo z vě

ty, že Repotice ves jest úplně pustá, až na ten thabor 
v ní. Tudíž všechno obyvatelstvo uprchlo, jen cizácké 
vojsko »thabor« pana Ulricha z Grafenecku dlelo do
sud ve vesnici, loupíc, pálíc a drancujíc jednotlivé 
chalupy.

Jaké to bylo vojsko, dozvíme se však z dalšího tex
tu, jejž prof. Titz důmyslně zamlčel a necitoval. Pí
sař Johannes pojednával totiž ve svém dopise pře
hledně o zpustošení vsí Novohradských, nejprve
0 Repeticích a pak dalších následovně: »Stropnice 
puol městečka i s kostelem vypáleno, a tak po ji
ných všech na panstvích mnozí lidé spáleni a sša- 
cováni od nepřátel, ješto toho lidé v mnoha letech 
nenabudú a VMti poplatkuov vydávati moci nebudú, 
jakožto znamenitě v Tiché i v jiných všech okolních; 
a vedle toho, že se i lidem, kterých v držení jste, 
škody dějí, znamenitě v Hradištie, ješto všecky dob- 
bytky vedle Novohradských lidí VMti lidem pobrali, 
lidi z jímali, i spálili, silnice na panství VMti skrze 
Nový Hrad staveny, lidé do lesuov pro nepřátely ne
smějí, takže toho VMti škody pokládám na mýtách 
v mým úřadu a na lesích nejméně o sto kop. Potoci 
všickní vyloveni od žoldnéřuov Novohradských, lúky 
až ido nynějšieho času vypaseny koňmi Tureckými, a 
ječmene pak nic vseto nenie, , . , krom málo ovsa;
1 ten Uhři spasú.«

Z tohoto úplného citátu jest zřejmo, že vesnice 
byly obsazeny i napadány pohyblivým vojskem ne
přátel, žoldnéři Novohradskými (Oldřich, svobodný 
pán z Grafenecku byl držitelem zámku Nových Hra
dů aspoň od roku 1481, jak vidno z listiny č. 1022 
z r, 1481) a nájemnými tlupami uherské jízdy, jejíž 
turečtí koně spásli louky ve vesnicích i oves na polích.

Slovo »thabor« v citátu značí tedy »jízdní oddíl jlj 
uherského nájezdního vojska«, jež se v pustých Re
peticích a okolních vsích usadilo a společně se žold
néři Novohradskými napadalo majetek pana Voka
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z Rožmberka v době jeho sporu s rakouským pánem 
z Grafenecku. 0  tomto zbrojném sporu a jeho řešení 
mluví se též v dopise č. 1034 na str. 48, psaném Be
nešem z Weitmile panu Vokovi dne 6. května 1486.

Jest tedy patrno, že prof. Titz si libovolně upravil 
nemilý staročeský text, t. j. necitoval ho úplně, aby 
mohl mylně tvrditi, že zde slovo »thabor« značí při 
nejmenším -»opevněni, srub a možná už opevněné le
ženi.« Naopak písař dopisu zcela dobře rozlišuje 
»thabor« od hradiště hory Tábor, a města Tábor, o 
nichž se mluví mnohokráte v jiných listinách Archivu.

Slovo »thabor« uváděné zde ve spojitosti s uherský
mi jízdnými tlupami jest patrně reprodukcí turko- 
tatarského »thabur« a arahsko-maurského »thábůr, 
thábor«, značícího »jízdný oddíl vojenský, šik, pluk, 
vojsko«. V arabštině i tatarštině píše se taktéž s pís- 
menou »th« (jest to 19. písmeno turecké a perské alfa- 
bety a 16. písmeno arabské abecedy), jež se v Evropě 
též někdy přepisuje »th«, ačkoliv se všeobecně píše 
jen »t«, někdy i s tečkou pod písmenem. Leč v cito
vaném staročeském textu »thabor«, značícím nájezd- 
ný oddíl uherské jest toto »th« příznačné a důkazem 
souvislosti s turko-tatarsko-arabským »thabur, tha
bor.« Staročeský písař mohl ovšem klidně psáti též 
»tabor« jako je v rukopise Královédvorském v básni 
Jaroslavu, kde se mluví taktéž o jízdném nájezdném 
vojsku, a sice o vojenských oddílech tatarských.

Zdá se však, že písař Johannes odlišoval slovo 
»thabor« od jemu v té dobé známého slova »tábor, 
tábur, taber, täber, teber,« jež znamenalo »buben« 
a v středověkém hradebnictvi označovalo ohradu, hra
zeni nebo opevnění ve tvaru bubnu, již od dob válek 
křížových. Slovo samo přišlo z Východu a bylo v 
Evropě již v XI, století prostřednictvím Maurů. Ozna
čovalo kruhový prostor okovaný a ohrazený bud zdí 
nebo palisádami, t. j. koly do země zaraženými a vy
čnívajícími do výše asi 2 m, při čemž nahoře byly při- 
hroceny.Česky nazývalo se též »okol, kolí. kolení čili 
palisádováni«, v Rakousku, Německu, ve Francii i An- " 
glii technicky »tábor, täber, tábur, taber, teber, tam
bour atd.« Bylo to známé zařízení k ochraně brány i, 
u pevnostních objektů, kde táborem bylo uzavíráno 
hrdlo hradeb čili záhrdlí. Užíváno bylo u předmostí, 
na kryté cestě i v příkopech, u hradeb polních i stá
lých; u srubů tabor tvoříval předdvoří, u mostů před
ložené předmostí, v hradebnictvi a opevnění polním 
byl pak tabor nebo tambour stavěn k ohrazení celých 
usedlostí a osad. K snažší střelecké obraně byly v 
palisadování ponechány průstřelnice 2 m nad vněj
ším zemským povrchem, odkud se střílelo z kuší proti 
útočníku, kdežto na vnitřní straně byla hradba zpev
něna koly sáhajícími pouze k průstřelnicím, zpevně
ným na vnější straně dvěma koly bokovými. Průstřel
nice bývaly obyčejně 1 m vzdáleny od sebe,

U persko-arabských pevností nazývala se tato před
sunutá bubnovitá opevnění »tibr« a byla umístěna 
hlavně u městských bran, Průstřelnice byly zděné, 
měly zubatý tvar nahoře a nazývaly se u českých hra
dů též »cimbuří«, což je zkomoleninou z orientálního 
•»timbar«.

Všechny doklady, jež prof. Titz uvádí ve Vojensko- 
historickém Sborníku, roč. VIL, sv. 1., na str, 45 ne
mají s husitským domnělým původem slova tábor nic 
společného. Jsou to pouze příklady bubnovitého opev
nění, koleni čili palisádováni, provedeného i zděnými 
hradbami a známého v Evropě i v Německu a Ra
kousku od dob válek křížových jako »buben« — ta
bor, taber, täber, thöber, thaber, thäber, teber, taber- 
lain, (bubínek), tabur, tambur, tambour. Jest nespor
né, že z Rakouska, z panství Vítkovců a Rožmberků,

právě tak jako prostřednictvím rytířského řádu Jo- 
hannitů, jenž měl na českém jihu, v Rakousku i v Pra
ze svoje kommendy a byl znám jako ochránce pa
lestinské nedobytné pevnosti Thabor, Thabur, Tabor, 
Thabur od roku 1255, dostala se známost bubnovitého 
předložení opevnění i do Čech již v dohě předhusit
ské a že hylo též později Husity užíváno. Jejich vy
nálezem však není.

Původ slov »tabor, tabur, tambur« ve významu »bw 
ben« i kulatého uzavřeného opevněni ve tvaru bubnu 
nebo kruhového pásu nutno hledati v Orientě a na 
Dálném Východě. Původní význam zachoval se nám 
dosud v jazycích tunghuzských, kde značí »kruhové 
obemknuti, kruhové opásání, vnější uzavření, obto
čení, pás.« Z toho pak vznikl pojem »ohroženi, ohra
da, opevněni kruhové« bud plotem, prkny, palisáda- 
mi,latěmi, hradbou kolovou nebo vozovou, náspy atd.«

Tak máme tunghuzské slovo »teber« něho »täber, 
täber«, jež značí vnější pás, opásáni, obtočeni, objetí, 
kruhové obemknuti«. Z toho je odvozeno v niřně- 
udinském tunghuzském nářečí sloveso »teber-näm«: 
opásati, obtočiti, dále v tunkingském, selengském a 
cborinském tunghuzském nářečí »teber-näp«: opásati, 
obtočiti, obvinouti, z čehož i tunghuzské slovo »te- 
bere, teberi«: opásání, obvinutí, obtočení, kruhové 
uzavření.

Sem náleží i mongolské slovo »teberiku«: obtočiti, 
opásati, obkroužiti, dále »teber«: pás, okruh, obemk
nutí a »teberil«: opásání, objetí, obtočení, okroužení. 
(Viz J, Schmidtův a Kowalevskiho mongolské slov
níky.)

V čínštině máme velice zajímavé slovo »ta-po-r«: 
pás, obtočení, vnější obvinutí, kruhové uzavření (viz 
slovník W. Hillierův čínštiny). Ježto čínské p zní 
jako b a také se v rusko-čínských slovnících zásadně 
jako b předpisuje, možno čínské slovo »ta-po'r« vy
slovovali též ta-bo-r«, čímž se přiblížíme lépe tung- 
huzskému a mongolskému čtení »teber, täber, töber« 
a turko-tatarskému známému slovu »tabur«, značícímu 
též pás, opásáni, ohrožení kruhové, hradba palisádová, 
kolová nebo vozová, opevněni.

Z turko-tatarského, čínského a mongolského ja
zyka dostalo se slovo tabor i do buddhistického 
Tibetu a udrželo se v západo-tibetském slově »ta
ber«: ohrada z prken neb latí, a fence of board or 
laths (viz Jachke: Tibetan-English Dictionary, str. 
513. V tibetském slovníku Chandra-Dasově na str. 596 
a 612 uvádějí se tibetská slova »ta-ber, da'ber, mdah- 
ber« jako obražené místo, vnější ohraničení, vnější 
ohrada, obvod nějakého uzavřeného místa, vnější pás.

Pro nás důležitá jsou turko-tatarská slova »tabur a 
tabkur«, značící podle Radloffova slovníku »der Gür
tel, die Palisaden-Einzäunung, die Wagenburg, die 
Reihe der Pferde, ein Bataillon, zur Recognoszirung 
oder zum Rauben ausgeschickte Truppenabteilung, ein 
Lager.« Souvisí s mongolskými slovy »teber a tebker«, 
značícími čtverhran, hradbu vozoůou ve tvaru čtyř
úhelníka, ohrožené místo, z čehož i mongolské slovo 
tebker-leku«: udělati čtverhran z vozů, V obojích ja
zycích, turkotatarštině i v mongolštině se »k« ve slo
vech »tabkur, tebker, tebkerleku« otírá a mizí, z če
hož vznikají slova »tabur, teber, beriku, teberil«.

Název předmětů ve tvaru bubnu vyvinul se pak na 
Východě ze sanskritského slova »tambúra«: buben, 
z čehož nepalské,hindustánské, urdúské, indické i per
ské »tambúr, tambúra, tamburá, tambára«: buben a 
persko-arabská slova »tambúr, tabúrák, tabir, tabira«: 
buben a persko-arabské »tibr«: kulaté opevnění ve 
tvaru bubnu u hradeb, zvláště před městskými bra
nami.
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Nejznámější bylo vybudování r. 1212 pověstné ne
dobytné arabsko-turecké pevnosti Thábur, Thábor, 
Tábur, Tábor, zkráceně zvané Tatvr, Taur, Tůr, Tour, 
Tór v Palestině nástupcem Saladínovým, sultánem 
Salf-eddin al-'Adil. Roku 1217 odolala útoku kři
žáků a teprve za šesté války křížové byla dobyta. Ro
ku 1255 daroval ji papež Alexandr IV. bojovnému 
řádu Johannitů, od něhož se známost pevnosti Tábora 
a opevnění zvaných »tabor« dostala do Čech.

S druhé strany působil i vliv turko-tatarský po ro
ce 1240 z Ruska, z rumunského Valašska, z Bulhar
ska, z Polska i z Litvy. Tím se kruh působnosti slova 
»tabor« z doby válek křížových i vpádů turko-tatar- 
sko-mongolských uzavírá a dává vypučeti různým vý
znamům slova tabor, známým nám z jazyků východ
ních, arabštiny, turko-tatarštiny a mongolštiny i v 
Evropě, zvláště v jeho východní, jižní a jihovýchodní 
části, kde vliv turko-tatarský od doby tureckých Pe- 
čeněgů, Chazarů, Kumánů (Polovců, Plavců], Tatarů, 
Mongolů i křižáckých vojsk, procházejících a vrace
jících se zeměmi balkánskými z Orientu, byl nejsil
nější. Tak se dostalo k nám do Čech slovo tabor již 
v době předhusitské ve významu >wojsko, vojenský 
oddíl« do rukopisu Královédvorského, v kterémžto 
významu je máme doloženo i v arabské kronice his
torika 'Abd ar-Rahmana ibn Muhammada ibn Chal- 
dúna zvané Kitáb-al ibar z doby předhusitské, neboť 
Chaldún žil od r. 1332-1406. Též v dokladu z r. 1485 
z Archivu Českého shledává se s tímto významem ve 
slově »thabor«, jež se udrželo v maďanském jazyku 
z dob tatarsko-mongolského vpádu do ’Uher, Chorvat
ska a rumunského Valašska, až do doby husitské a 
nového vpádu Turků, tentokráte Osmanských do jižní 
Evropy. S husitismem nemá původ slova tábor vůbec 
nic společného. Bylo užíváno Husity právě tak, jako 
bolševici v Rusku užívají slova »komunismus«, ačko
liv je sami nevynalezli. Víme přece, že Barmby již 
roku 1841 založil v Londýně »The London Communist

Propaganda«, a že původ slova »communa« sahá hlu
boko do středověku i do starokřesťanství. Právě tak 
jest tomu se slovem tabor, jehož původ můžeme sto
povat! již od nejstarších dob, známých z bible i z klí
nových nápisů assyrských. Stačí na př. jen uvésti 
assyrské slovo »tabiru«: obkličovat!, uzavírat!, obra
žený, opevněný zdí »Viz Muss-Arnoldův slovník 
assyrštiny, sv. IL, str. 1146) nebo v bibli uváděná 
místa, vzniklá z dočasných ležení, ohrad, pro dobytek 
a hrazených úběžíšť i osad, jako byly Tábor, Thá
bor, Keseleth Thabor, Azanot Tábor, Daberet, Dabe- 
rath, Dabira, Daburije, Dabir, Debir, Debera, Debira 
s dialektickými změnami. V knize Josuově se na př, 
praví, že Josue dobyl na Enacích opevnění Dabir, 
»město veliké a hrazené«, To by byl doklad z roku 
1280 před Kristem za sedmileté války proti národům 
Kanaanejským, Ghettům, Pheresitům, Amoritům, Je- 
busitům atd. Pevnost Antiocha III. Velikého na vrcho
lu hory Tábor pochází z r, 218 před Kr. Všechna tato 
jména uváděná v bibli nejsou původu israelského, he
brejského, nýbrž přejata byla po dobytí Palestiny ve 
XIII. století před. Kr. od národů japhetitských, kteří 
tam dříve bydlili. Byli to národové původu asijské
ho a dokonce východoasijského. Proto musíme pů
vod slova tábor hledati na dálném Východě.

Odtud již v pradávné době dostaly se různé pojmy 
slova tábor prostřednictvím periodických vpádů ko- 
čovnických národů východních do střední Asie, do 
Malé Asie, do Mesopotamie, Sýrie, Palestiny, Arábie, 
Habeše, severní Afriky atd,, do Evropy pak jednak 
ranními vpády národů turánsko-altajsko-turko-mon- 
golskéha původu, jednak pozdějšími vpády Turko- 
Tataro-Mongolů po r. 1240 a přímo z Orientu za vá
lek křížových.

To ovšem nemohou pochopiti různí »odborní roma- 
nisté« (jak si sami říkají), kteří se uzavřeli před vše
mi doklady slova tábor z doby před rokem 1420 čín
skou zdí Pekařovou,

Karel T ř e s k á :

Prolegom ena k o tázce: H anka a Ev. sv. Jana.
Inteligentní čtenář rukopisné literatury zajisté již 

dávno poznal, že obranná práce v otázce RKZ se roz
padá s jakéhokoli hlediska vždy v úkol dvojí; v jed
nom případě je to diferenciace noetická podle věd 
exaktních a neexaktních, v druhém případě diferen
ciace chronologická na otázky doby staré (XI.—XIV, 
stol.) a otázky doby nové (XIX. stol.), V tomto po
sledním rámci bude obrana v pasivitě pokud se týče 
stol, XIX. — hledajíc rozpory a vnitřní protiklady 
falsátorské teorie — a v aktivitě, pokud se týče stol. 
XI.—XIV, — hledajíc styčné body mezi starou dobou 
a RKZ; samozřejmó, že teprve obojí se doplňuje na 
celý lit.-hist, důkaz,

Chceme-ili hájiti RKZ a nesestoupiti současně při 
tom se základny XIX, stol., jest život a tvorba V. 
Hanky (veřejná i t. zv. neveřejná) jedinou pevnou 
půdou, o kterou se můžeme opřít. Část této práce 
byla již vykonána, i když mezi dřívějšími pokusy bylo 
málo soustavnosti, V poslední době sen. pres, B. Říha 
věnoval pečlivou studii alibi V, Hanky v příčině t. zv. 
padělání RKZ do r. 1817—18. Jiným úsekem by bylo, 
odvoditi z Hankovy tvorby ony znaky, jimiž jest 
charakteristická a které můžeme bezpečně očekávat 
v každé jiné práci. Každé dílo nese pečeť osobnosti, 
která je stvořila, její tvůrčí principy, pracovní meto

dy, oblíbený styl a záleží jen na tom, aby badatel 
správně rozlišoval to, co je společno celému dílu 
životnímu a co je vynuceno náhodnými vnějšími i 
vnitřními vlivy. Účelem pak tohoto odvozování by 
bylo, získati pracovní portrét Hankův (ať v poesii, 
filologii nebo v jiném qdvětví, v němž se činně uplat
nil), abychom již jednou tu měli zmíněnou pevnou 
půdu, pevné pozadí, od něhož se vše jiné podle zá
kona kontrastu lépe a názorněji odráží; pak teprve 
můžeme s konečnou platností seskupit všecky prvky, 
říkající těm, kteří jen takovou mluvu chápou, že 
Hanka nebyl autorem RKZ.

Tradice Hankova jména v naší odborné literatuře 
jest velmi nešťastná; vyskytuje se při něm zhusta 
paušální označení »padělatel«, ač nikdo neměl pro 
to ani exaktní, ani jiné důkazy. Mnozí se ovšem do
mnívali, že mají k tomu právo na základě rozmani
tých koincídencí, avšak protože se průběhem posled
ních 50 let všechny neexaktní »důkazy« jsoucnosti 
jednotlivých padělků proměnily v změť sobě odporu
jících tvrzení, a protože je zřejmo, že bez průkazu 
padělku nelze stihati jinak neusvědčeného padělate- 
le, stávalo se z přízviska »padělatel« hrubé nactiutr- 
hání mrtvého muže. Je ovšem věcí vkusu a nevkusu, 
užívati určitého epitheta o postavě, která, byť na ni
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padl jeden stín, zůstane světlou z mnohých jiných 
příčin dál — tolik toho přece Hanka učinil pro ná
rodní kulturu v jiných směrech. Ba, podobalo by se 
to spíše nějaké posmrtné štvanici, a těch bylo u nás 
již dost.

Bylo tedy radno zachovat v této věci reservu, od
povídající stavu otázky a současně i důstojnější. Ale 
zdrženlivé vyjadřování bylo doporučitelno i ve směru 
opačném, dokud nebyla osvětlena všechna Hankova 
činnost, zvláště v příčině sporných památek, které 
tu doposud čekaly na svou rehaibilitaci nebo na svůj 
pád. Neboť těch řečí kolem V, Hanky bylo příliš 
mnoho, než aby obránci před nimi měli zavírat! oči.

Do sféry zájmů rukopisové obrany dostal se nyní 
jeden rukopis z t, zv. serie Hankových padělků a to 
Evangelium Sv. Jana. Až dosud vzdorovalo techno
logickému zkoumání poslední doby tak, že se i zdálo, 
že z něho vyjde vítězně. Hrou osudu však právě to, 
co slibovalo původně prispěti k jeho rehabilitaci, 
uspíšilo netušenou měrou jeho pád.

EJ mělo latinský starobylý text, psaný inkoustem 
a meziřádkový stč, překlad psaný barvou. Nebylo 
důvodu k apriornímu odmítnutí EJ, poněvadž se vy
skytují též rukopisy psané barvou místo obvyklejšího 
inkoustu. Dřívější důvody podezřelosti činily z EJ 
nanejvýše památku spornou.

Pergamen EJ byl sloupnut r. 1828 (t. j. jedenáct 
let po nálezu Rukopisů) s vazby starého spisu a 
desky této vazby byly v Museu již řadu desítek let 
založeny. Teprve r. 1936 je objevili L. Matoušek a 
K. Andrlík v obálce nadepsané »Desky, v nichž za
slán Libušin soud«. Jejich nález vzbudil ovšem znač
ný rozruch a brzy byly podrobeny hrubému ohledání. 
V krátké době bylo možno hlásit kroužku přátel, že 
na deskách nalezeny byly otisky jak latinského, tak 
i českého písma a též na veřejnost pronikla o tom 
třikrát nebo čtyřikrát zmínka. Bylo však nutno pro
vést! podrobné vědecko-technické prozkoumání de
sek a otisků.

Gř i Provedl je Ladislav Matoušek v červenci minulého 
roku a — EJ padlo. Shledáno, že otisky na deskách 
jsou z části dodatečně uměle provedeny. Písmo la
tinské i české bylo přetaženo barvou na několika 
místech a pak doslova na desky vytisknuto. Dále zjiš
těno, že tyto otisky jsou jen ojedinělé, t. j, padělatel 
neměl chuti do toho, aby pořídil na deskách otisk 
celého EJ, Nepodařilo se mu dále umístit otisky těch 
míst na stejných souřadnicích, jako měly ony řádky 
před snětím pergamenu s desek, takže jsou otisky 
vertikálně i horizontálně posunuty, K tomu při
pojil Matoušek celou řadu jiných technických po
střehů, pro které definitivně padá jak pravost otisků 
na deskách, tak i pravost stč. textu EJ,

L. Matoušek vydává nyní o svém odhalení knihu, 
ohrnující vše o EJ, pod názvem »Po stopách pravdy 
a podvodu« (str. 160), do níž filologickou částí při
spěl podepsaný. Mělo-li dílko vyčerpali svůj předmět 
zúplna, což bylo i z taktických důvodů obrany RK2 
doporučitelno, musilo se věnovali i problému auto
ra EJ.

Je zajímavo, jak se mění noetické aspekty věcí, 
pracujeme-li namísto předpokladů a teorií s hotový
mi fakty. Dokud nebylo možno určitě říci, že EJ je 
podvrhem, ani sebe větší množství nepřímých svě
dectví (»circumstantial evidence«) nestačilo oprávnit 
někoho k výroku »padělal je V. Hanka«. Stála tu 
zdánlivě nesouvisle dvě podezření, jedno na věc a 
druhé na původce, a v ničí moci nebylo, bez nových 
rozhodujících dokladu učinit z jednoho posilu pro 
druhé.

Situace se rázem mění při pádu EJ. Dokud nebylo 
možno říci, že EJ je podvržené, nebylo možno defi
nitivně řešit problém, jak k němu Hanka přišel. 

i'i'N a první pohled je zřejmo těsné spětí Hanky s EJ. 
Jediná námitka proti stanovení Hanky jako padě- 
latele EJ zní, že to je jen předpoklad a že se tím 
vlastně dopouštíme téže chyby, kterou obrana Ruko
pisů programově vytýká odpůrcům. Neboť Hanka se 
přihlásil toliko ke koupi knihy a k sejmutí pergame
nu š desek, téhož pergamenu, o kterém ohlásil, že 
na něm rozluštil meziřádkový překlad zlomku ev. 
sv. Jana, ale nepřihlásil se nikdy k jeho původstvi. 
Proto prý Hanka nemusí býti původcem EJ,

Jinými slovy •— z věci dříve sporné se dá dělat věc 
sporná dále, a to tím, že k soudu »Hanka je původ
cem EJ« se přiřadí dvě alternativy, jež zní: 1. pů
vodcem EJ je někdo jiný a učinil tak bez vědomi 
Hanky, 2, původcem EJ jest někdo jiný a učinil tak 
s vědomím Hanky,

Ačkoliv s alternativou první bylo by možno vy
rovnali se velmi stručně, přece k ní podotkneme ně
kolik slov.

Bez Hankova vědomí, praví alternativa, mohl EJ 
padělat někdo a) již před tím, než Hanka knihu »Dis
ciplina etc.« koupil. To znamená: někdo již před tím 
sňal pergamen, napsal nad řádky lat, originálu při
pravený meziřádkový překlad a pak pergamen znovu 
přilepil. Stop dvojího nalepení (starší vrstvy lepidla 
pod meziřádkovým písmem, a mladší vrstvy lepidla 
přes ně) však není. Proto nám odpadá prvá možnost 
a všimněme si b): někdo vepsal meziřádkový překlad 
až tehdy, když kniha byla již v Hankově držení, resp. 
v jeho ochraně pro Museum,

Naskýtá se tu příležitost řešit problém, proč Hanka 
vůbec knihu kupoval. K vůli obsahu jistě ne — to 
doznal sám — na to byla příliš malé ceny. Byl ale 
jistě upoután pergamenovou vazbou a starobylým 
písmem, jež na ní bylo viděti. Víme, že Hanka si rád 
opatřoval vzorky starých písem. Pak ale je na snadě, 
že pergamen s desek sňal a prozkoumal co nejdříve 
po tom, co kniha přišla do jeho rukou, Věřiti, že by 
nebyl zpozoroval, kdyby mu znenadání na vazbě při
bylo české písmo, bylo by příliš fantastické. Praktic
ky tedy odpadá i b) a nezbývá, než zachraňovat Han
ku nedoloženým tvrzením, že pouze strpěl, aby ně
kdo jiný český text složil a na pergamen s jeho vědo
mím napsal.

Tento druhý případ již úplně vyloučen není. S vě
domím Hankovým mohl skutečně text vepsat kdo
koli, ať už předehra k tomu byla jakákoliv. Nemusil 
by nás od takové domněnky odrážet! ani fakt, že pro 
ni není té nejmenší opory pramenné. Vážnější pro 

blém se však naskýtá v tom, kdo t ex t  složil , kd o  jest 
je h o  autorem  — to kdokoli učinit nemohl, neboť tu 
nesmíme podceňovat! význam poznatků, získaných 
ve sporu o EJ rozborem všech intelektuálních prvků, 
jež EJ jako duchovní dílo může podati, a které za
tahují pevně kruh kolem Hanky,

Zde přicházíme k další důkazové oblasti, kterou 
se kniha »Po stopách pravdy a podvodu« zabývá. 
Snažil jsem se již dávno, abych si pro svou osobu ob
jasnil význam principů, jež prolínají Hankovu při
znanou literární tvorbu, jež jsou u každého spiso
vatele jiné, i když vliv doby působí někdy k jejich 
uniformitě u vrstevníků. Těmito principy, pokud se 
dají vystihnout málo slovy, tu jsou zejména malá pů
vodnost, vydatné užívání předloh, a při tom zakrý
vání tohoto nedostatku zvláštním způsobem konta
minace pramenů. (Pro detailní seznámení s methodou 
konstrukce textu EJ přichází v úvahu starší F, X.

2S



Prusíkova studie z r. 1893 »0 původě čes. zlomku 
evangelia sv. Jana«, z níž jsem se pro nedostatek 
místa omezil ve spise jen na ty závěry, na kterých 
m̂i záleželo.) Stručně řečeno: je vnitřní paralelismus 

^  .mezi stavbou jednotlivých Hankových »Písní« a mezi 
jstavbou textu EJ. Obojí je mechanickou kontami
nací výběrovou z několika předloh za účelem docíle
ní určitého vnějšího efektu. Tato mechaničnost v tvo
ření je dalším principem, který lze v Hankově tvor
bě objeviti. V EJ se jeví bezmyšlenkovitým přejímá
ním slovní podoby, jaká je v pramenech, beze zřetele 
na stav přehlásky. Obliba snadného přejímání jeví se 
dokonce už v samém typu podvrhu, jaký tu byl zvo
len; nikoli dílo, vyžadující samostatného tvůrčího 
rozmachu, nýbrž závislost par excellence, pastva pro 
slovíčkáře, pro pilnou včelku, snášející medovou 
šťávu pracně ze všech končin do hotového plástu. 
Není nikoho, krom Hanky, kdo v oněch dobách by 
byl pracoval tak intensivně jako kontaminátor.

Nelze tedy při objektivním posuzování celé věci 
připustili Hanku jako nezúčastněnou osobu. Na ce
lém výrobku rýsuje se příliš jasně jeho portrét. Mohli 
bychom nanejvýše připustiti, že padělek pracoval ně
kdo jiný s vědomím Hankovým a za jeho vedoucí 
spolupráce. Ale jaký je praktický rozdíl mezi tím, 
má-li býti Hanka samostatným původcem díla nebo 
jeho spolutvůrcem, když ta spolupráce musila by se 
jeviti jako činnost vůdčího ducha, šéfa padělatelské 
skupiny?

Svědectví po 112 letech samozřejmě nikdy nebu
dou úplná. Pro jejich platnost mluví, že všechna, po- 
ěítajíc v to i pracovní rozbor EJ, jsou naprosto jedno
značná, zatím co není ničeho, co by soud z nich ne
vyhnutelně plynoucí bud úplně poráželo nebo aspoň 
podvracelo.

Setkali jsme se s názorem, že (po způsobu exakt
ních věd) důkazový kruh, který není stoprocentní, 
je třeba za takový označili. Chybí-li do exaktního 
zjištění 0.1%, jest naší povinností, při závěru vyznačit 
tuto jeho 99.9%ní platnost.

Nejsme tu však v oblasti věd exaktních. Jsme v 
literární historii, a její methodologie žádá, abychom 
.z faktů, které jsme shromáždili a ocenili, vyvodili 
Iplatné soudy, jež by padly teprve novou, lepší prací 
: někoho jiného. Ohodnocovat si procento pravděpo
dobnosti je možno různě —■ někdo méně, někdo více 
— a celkem je to spíše věc kritiky, než autora. Tomu 
postačí vědomí, že se ve svém díle vyhnul přemrště
ným závěrům. Na př. stojíce před otázkou původce 
EJ, pokusili jsme se hledati jej i jinde, avšak se zá
porným výsledkem. V okruhu pracovníků stojících 
v dostatečné blízkosti je pouze jeden ělověk, jehož 
dosud známé plody jsou téže duchovní konstrukce, 
typu a stylu práce, jakou nalézáme na EJ, a tím je 
V. Hanka sám.

Naposledy se dostáváme k tomu, co Hanku přimělo 
k podvrhu EJ. Názory mohou o tom být nejrůznější. 
Již Dobrovský viděl — víme proč — v EJ čin proti 
sobě, proti svým názorům. Motiv osobní pomsty však 
silně ztrácí na pravděpodobnosti filologickým rozbo
rem EJ. Snad až pro posmrtné uveřejnění EJ Hankou 
by se něco takového dalo předpokládat, EJ je příliš 
ve vleku Institucí a Lehrgebäude, ba vůbec se opírá 
o prameny, získané prostřednictvím Dobrovského. 
Proto také D, nenalezl proti EJ ani jednu positivní 
anebo konkrétní námitku.

Nicméně nemusíme motiv, který vedl k EJ, poklá
dat za zvlášť tajemný. EJ představuje určitý výsledek 
vynaložené energie, která by zajisté u falsátora ne
cvičeného byla větší než u starého rutinéra. EJ vznik-

K n i h a  J A N A  Š E R É H O :  ■

f tN ě m c i o  n a š í h is io v W *
opravdu sensační posouzení 
realistické vědy filologické, 
historické a archeologické

p r á v ě  v y š ía í
O b j e d n á v k y  v y ř i z u j e

nakladatelství Otakara Janáčka nást., 
P r a h a  II,, Pa l a c k é h o  ul i ce  č. 11

lo v době, kdy kritická pozornost Dobrovského vůči 
objevovaným památkám byla už dávno probuzena, 
Falsátor byl přinucen přemýšleli, s čím bý asi tak 
nejlépe přišel vhod. Současně však znal dosah vlast
ních schopností, věděl, nač se může odvážit. Tyto dvě 
linie určily typ falsa — pouhý interllneámí překlad, 
tedy nic světoborného. Pro starého rutinéra, za ja
kého bývá na př. V, Hanka vydáván, EJ by bylo mu
silo být hotovou hříčkou, příležitostí ukázat na ob
jektu tím snazším, čím byl menší, co dovede. (Nesmí
me zapomenout, že byl ke všemu Hanka pro tento 
typ práce zrozen.) Zatím však již Prusík shledal něco 
jiného. Ve světle jeho juxtaposic EJ se jeví bezdu
chou slátaninou úryvků z textu církevně slovanského 
a několika textů staročeských ze XIV, století, kde 
falsátor neprojevil ani tolik porozumění, aby pře- 
vzatky hláskově přizpůsobil XI. století. To nesvědčí 
o rutinérství, zejména u muže, o němž se tvrdí, že 
jeho praxe vykazuje čísla tak bohatá, jako RK a RZ, 
Naopak — pracný způsob násilného slučování ne
sourodých textů nám osvětluje úpornost falsátorovy 
snahy, jakkoli je výsledku neúměrná,

Ztrácí-li tak EJ na absolutním významu, ztrácí i 
jeho motiv na své naléhavosti a stává se podružnou 
historickou podrobností, kterou objasňujeme stejnou 
methodou, jak se to děje před soudem, když obžalo
vaný odepře odpověd — uvážením jeho vztahů, pro
středí, situace, zájmů, sklonů. My však nejsme před 
soudem, nehodláme soudit ani odsuzovat, A motiv, 
který se nám neobjasnil sám při práci věnované 
předhistorii falsa, nezjistíme přesně nikdy. Prusík 
r. 1893 vykládá jej tak, že v EJ vidí prostě článek 
v řadě podobných pokusů, započaté již dříve, při 
němž falsátora nevedl vyhraněný vědecký — resp. 
pseudovědecký — úmysl, nýbrž zájem o starobylost, 
uvědomení si její chudoby v určitém směru nebo úse
ku a rozhodnutí, »napravit« tento nedostatek falsem. 
Otázku: »Cui profuit?« zodpověděla historie struč
ným: »Nemini«. Odsuzovat lze jen k trestu — ale 
máme si přát, aby ještě dnes Hanka stál na národním 
pranýři, když toto pracné a bezvýznamné falsum ni
kdy se nestalo ani povzbuzujícím toníkem národního 
života, ani jedem, který by jej měl otrávit k vzájem
nému rozeštvání a nenávisti?

Prosíme členy Rukopisné společnosti 
o laskavé zaslání všech zpráv o Rukopi
sech uveřejněných v krajinských časo
pisech.



Petre Octavian Zamfírescu;

} O  parallelách s h lediska realistického.
(Dokončení,)

Také v English-Chinese Standard Dictionary, vyda
ném v Commercial Press v Shanghaji r, 1929 našel 

, , by na str. 1162 pod heslem »a whizzing arrow«; sy- 
’ čivá__střela čínský znak »ming-ti« a podobně ve fran

couzském F. S. Couvreurově slovníku Dictionnaire clas- 
sique de la langue Chinoise, Sien-Hsien, 1930 mohl 
prof, Titz najiti, kdyby nelenil, slovo »ming-ti« jako 
>dlěche sifflante«: syčivá střela,

Z toho tedy je zřejmo, že »syčivé střely tatarské«, 
existovaly ve středověku, když je znali soudobí autoři 
čínští a japonští, připisující vynález jich Turko-tata- 
rům z doby Bagdurovy a když i v tatarštině existují 
specielní slova pro tyto střely,

tudíž básník Jaroslava, líčící »sykot kalených střel 
strašný« nepotřeboval k tomu žádného novodobého 
romantického Chateaubrianda ani Macphersona, nýbrž 
popisoval ve své středověké básni pouze to, co viděl 
a slyšel: tatarské vojsko, zvané tatarsko-arabsky »ta- 
bur, tabor« a tatarské střely, vydávající strašlivý 
sykot,

A tu se stalo v Listech Filologických něco zajíma
vého. Přiveden do úzkých a ve snaze zabránili, aby 
syčivé střely v Jaroslavu nebyly hyperchronismem 
ze sinologa Parkera, utekl náhle prof. Titz od realis
tických parallel z romantického Chateaubrianda a 
Macphersona a vzpomněl si, že o syčivých střelách 
mluví se již u latinského básníka P. Vergilia Maro, 
kde se uvádí; stridens alis sagitta: šíp působící sykot 
svým opeřením a »stridor teli«: sykot, svist kopí. 

Tímto konstatováním z Georgicon libro 12, 319 ne- 
! zprovodil sice prof. Titz tatarské syčivé střely se svě

ta, ale podvrátil tim úplně »nevývratný realistický 
důkaz padělanosti z novodobých parallel ze Chateau
brianda i Macphersona«, neboť mlčky a jaksi hrozně 
nerad přiznal, že básník Jaroslava mohl též znáti sy
kot střel ze studia latinského básníka Vergilia Publia 
Maro, autora Zpěvů pastýřských, Georgicon libri, a 
Aeneidy, jež byla ve středověku knihou učebnou ve 
školách při vyučování latině, zdrojem vší učenosti a 
moudrosti a zůstala jí po celý středověk. V tom pří
padě byla by parallela z Vergilia v Jaroslavu pou
hou básníkovou reminiscenci z latinské četby a do
kladem jeho středověké učenosti. Ostatně o »sykotu« 
mluví i Cicero, Ovidius, Plinius a celá řada klasických 
autorů.

Realisty nafouklé parallely ze Chateaubrianda a 
Macphersona jeví se tudíž humbugem, přihlíží-li se 
také k parallelám ze spisů středověkých, zvláště la
tinských, jež básník Rukopisů mohl znáti. A takovým 
humbugem jsou i ostatní parallely z Miltona, Tor- 
quata Tassa atd., jichž se realisté dovolávali přímo 
s nenormálním fanatismem od r. 1886 a dosud se 
jich ústy různých papoušků dovolávají. Jest zajíma- 
vo, že realisté dovedli odsuzovali pomocí parallel 
i původní díla některých národních básníků českých 
z XIX, století jako plagiát a napodobeninu dél cizích, 
čehož četné příklady nalezneme v realisty psaných 
dějinách české literatury z doby Gebauerovy, Hanu
šovy, Jakubcovy, Máchalovy, Smetánkový a Vlčkovy.

Zvláště prof. Škvor mival »šťastnou ruku« v pa
rallelách a dovedl pomocí jich strhati kdejaké básníky 
ze školy Svatopluka Čecha, Vrchlického, Sládka,

Zeyera, Machara, Dýka a j., že na nich »nezůstal 
PQctivý chlup«, jak sám říkával.

Dozvěděl jsem se nedávno, že stařík prof. Škvor 
přesídlil zase do Prahy a proto jsem si usmyslil, že 
ho o vánočních svátcích navštívím. Jako vnadidlo 
vzal jsem s sebou báseň J. S. Machara z vánočního 
čísla Národní Politiky ze dne 25. prosince 1938, na
zvanou »Návrat«. Zněla následovně;

J. S. Machar:

NÁVRAT,

Tak jest nám celkem jako člověku, 
jenž po dvaceti letech přišel k tomu, 
po toulkách bezúčelných v daleku 
zas navrátit se k oteckému domu.

Dům trochu zpustl. U zahrady plot 
je rozkraden a úhor jeho polí 
je odorán, jak komu bylo vhod — 
domove drahý, jak ten pohled bolí!

To bloudění, ty cesty — k čemu to?
Ti lidé cizí — vždyť to vesměs lháři.
Co slibovali! Teď vše odkryto, 
až příliš věřils, bědný bankrotáři!

Zežloutlá lípa hledí do oken, 
jsou beze skel a brzy je tu zima — 
teď do práce! Hned začít. Věř si jen, 
jen sobě. Ruka tvá tvůj osud třímá.

Bud čistka domu první prací tvou, 
prý štěnice, prý myši, švábi, rusi, 
a ti už jistě hladoví zas jsou, 

tož prášky, tinkturou se na ně musí.

Pak rychle zorat pole. K zahradě 
plot nový zrobit. Jaro v okna klepe.
Do práce kde kdo! Všichni po řadě, 
vždyť — u sta hromů — musí být už lépe.

Když jsem si o Štědrém večeru přečetl tuto báseň, 
byl jsem si plně vědom, že básník Machar v ní mistrně 
vylíčil přesmutnou náladu českého člověka po tra
gických událostech podzimních.

Po dvacetiletém
politickém bloudění po světě v cizích službách vrátil 
se český člověk do vlasti, jíž si po celá léta nevážil 
a na niž zapomněl pro zlbytečné starosti o cizince a 
mlhavé cizí ideologie. Teprve nyní viděl, jaké škody 
způsobila na jeho majetku hříšná nedbalost »přátel«, 
jimž tolik důvěřoval a jejichž ochraně svěřil svůj 
rodný dům. Roztrpčen připomíná si nesplněné sliby 
těchto lidí, kteří se ukázali býti lháři a rozhodne se 
vybudovati si lepší domov vlastní prací a spoléhá
ním se pouze na sebe. Toť asi krátký obsah básně, 
v níž nic nezdá se býti vymyšleno, vše jest ryze české, 
původní a souhlasí se skutečností.

Jinak však dívá se na báseň realista, jehož mozek 
pracuje jiným, normálnímu člověku nepochopitelným 
způsobem již od roku 1886.

30



Prof. Škvor podíval se na báseň a hned prohlásil, že 
jsou tam dvě lehké chyby (odorán, domové) a dvě hrubé 
gramatické chyby (a. ty, hladoví) místo a tí, hladoví«. 
0 nějaké »původnosti« nebo »tvůrčím duchu« nelze 
prý vůbec mluvili u české básně, jež se docela otře
paně nazývá »Návrat«. To poukazuje prý buď na 
nějaké infantní reminiscence z doby mládí, na př. na 
otcův návrat domů a ten výprask, když shledal, že 
jeho ratolest za jeho nepřítomnosti zpustošila celou 
sednici, přiškrtila kočku, oškubala kanára, zlámala 
plot u zahrádky, nezatopila v kamnech, jak slibovala, 
rozbila okno atd. Nebo jest to prý parallela z bible 
o návratu ztraceného syna domů po 20letém bloudění 
v cizině mezi prasaty. Nebo jest v tom prý reminis
cence na buržoasní, národně přemrštěnou výchovu ve 
škole. Báseň »Návrat« je patrně plagiátem návratu 
krále Václava II. ze zajetí u Otty Braniborského, 
nebo je parallelou návratu Karla IV. do Čech na hrad, 
jejž shledal úplně zpustošeným, že v něm ani bydleti 
nemohl a musil se hned dáti do práce k jeho novému 
vybudování.

Pak si zase prof. Škvor vzpomněl, že báseň »Ná
vrat« mohla by býti zcela dobře oslavnou básní, opě
vující nezapomenutelný návrat

. Na moji skromnou 
námitku, že týž byl v cizině pouze 2 roky a nikoli 
dvacet let, poznamenal Škvor, že z dvojky se dá 
vždy snadno udělati dvacítka připsáním nuly. Že 
báseň pochází beze sporu z roku 1918, jest prý vidno 
z toho, že užívá Rašínova rčení »u sta hromů a Šveh- 
lovy výzvy »Do práce kde kdo! Musí být už lépe!« 
Ostatně básník Machar mohl prý později, když se 
nepohodl s T. G. M., oslavnou báseň stopiti a teprve 
nyní ji v novém přepracování zase hodil na trh.

Tvářil jsem se trochu nedůvěřivě a proto prof. 
Škvor náhle zvolal: »Abyste si snad nemyslel, že rea
listická věda jest bezmocnou v určování původnosti 
nějakého literárního díla, dokáži vám nyní nevývrat- 
ným způsobem na základě parallel, že Macharova bá
seň »Návrat« jest plagiátem cizího duševního majetku. 
Dovolte, abych si zavolal svého podavače.«

Na stisknutí knoflíku objevil se obrýlený asistent, 
jemuž Škvor řekl: »Pane doktore Kazimoure, při
neste mi laskavě rejstřík a doklady slova »návrat« 
a »plot«. Asi za deset minut otevřely se zase dvéře 
a do světnice vstoupil asistent, nesa na zádech dvě 
veliké bedny: v jedné byly samé »návraty«, v druhé 
samé »ploty«. Mimoděk jsem si vzpomněl na svízele 
živnosti asistentsko-podavačské, jak je líčil odpůrce 
pravosti Rukopisů, prof. Dr. Jan Slavík v článku »Z 
mých styků s profesorem Pekařem« v Národním 
Osvobození dne 13. května 1937, kde píše; »Historic
ký seminář neměl sluhu. Tím vlastně byl pan asistent 
s platem 80 Kč měsíčně. Ježto Pekař v ústavu pra
coval, byl jsem především jeho nosičem a poslem. 
Vlékal jsem tlusté folianty z universitní a musejní 
knihovny. Byly to občas balíky pro posluhu.«

Prof, Škvor se chvíli hrabal v bednách a měl s po
davačem »potaz«, až konečně s radostnou tváří vylovil 
z bedny »plotů« jakýsi doklad, psaný japonštinou 
a angličtinou. »Už to mám!«, řekl spokojeně. »Na 
Machara se musí střílet z tlusté Berty, na toho pa- 
rallely z naší literatury nestačí. Ale toto ho zaručeně 
povalí na zem! Je to doklad, jejž mi poslal před 
30 lety japonský profesor Kakanakata z Nagasaki. 
Nyní se hodí! Je to výpisek ze starého japonského 
klasického díla nazvaného »Tosa Nikki« čili »Deník 
z Tosy« z 10, století po Kr,, přesněji ze 4, roku éry

UPOZORNĚNÍ!
R e d a k c e  „Zpráv rukopisné společnosti“ 

přejímá zodpovědnost pouze za zprávy a články 
jí sam ou podepsané’; jinak za obsah ostatních 
článků a glos ručí podepsaní autoři sami.
___________________________  Red.

Šóhej, což odpovídá roku 935 po Kr. Jest tudíž právě 
1000 let stár.

Vypravuje se tam o návratu jistého šlechtice, jenž 
byl prefektem v Tose, po dlouholeté nepřítomnosti do 
rodného domu v Kiotu. Cestoval a bloudil po moři, 
pak proti proudu po řece Osaka, až dostihl Yamazaki. 
Odtud vydal se za večera na cestu po souši, aby za 
noci, za svitu měsíce, mohl se vrátili po toulkách v ci
zině k oteckému domu, V deníku se praví:

»Měsíc svítil jasně, když jsem dostihl rodného do
mu a vstupoval do brány, takže stav domu byl plně 
viditelný. Byl zpustlý a odraný až běda — hůře než 
jsem si myslil. Také srdce muže, jehož péči jsem 
dům svěřil, bylo právě tak odrané. Plot mezi obojím 
domem byl rozkraden, že oba zdály se býti jediným, 
a muž patrně vyplňoval svoji povinnost tím, že díval 
se na ně děrami. A přece zaopatřil jsem ho při každé 
příležitosti všemi prostředky, aby jej udržoval v dob
rém stavu. Na jednom místě byl rybník, kde se shro
mažďovala voda, a vedle něho rostl jehličnatý strom. 
Ztratil polovinu svých větví a vypadal, jako by se 
tisíce let přehnalo za mé nepřítomnosti. Menší stro
my vyrostly kolem a vše bylo v tak zanedbaném sta
vu, že každý říkal, \ak ten pohled bolí.«

»Anglický překlad W. G. Astona našel jsem v 
Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. III., 
part II., leč i z tohoto úryvku vidíte, že Macharova 
báseň »Návrat« se parallelami z »Tosa Níkki« jen 
hemží,« řekl prof. Škvor, »I o tom příteli-lháři, jenž 
měl chránití domov před zkázou a nic nedělal, vzdor 
tomu, že to slíbil, se tam mluvi, až bylo na konec vše 
odkryto a poutník poznal, že mu až příliš věřil. Je
hličnatý strom jest nahražen v básni zažloutlou lípou 
hledící do oken. Není verše, jehož obsah by nebyl 
přímo vzat z japonského klasika. Jest to vyložený 
plagiát, usvědčený nevývratnými parallelami.

Jedině původní jest v Macharovi pouze to místo, 
kde se mluví o štěnicích, myších, švábech, rasech a 
o prášcích i tinktuře. A kdybych se zeptal naší Barčí 
kde béře tinktury a prášky na štěnice a šváby, do
věděl bych se snadno i původ těchto veršů. Věříte 
ještě, mladý pane kolego, v původnost a tvůrčího du
cha Macharovy básně? Já nikoli, jako že se jmenuji 
prof, škvor a mám všechny usvědčující parallely v 
bednách,«

Namítl jsem, že jest těžko věřiti že básník Machar 
uměl japonsky, ale prof. Škvor zvolal: »Já také ne
umím japonsky a přece to vím. Žijeme v témže sto
letí, co vím já, může věděti i Machar. Možná, že to 
vyčetl z nějakého německého kalendáře. Což pak já 
vím, odkud béře inspirace? Podle mne jest to pa
dělek.«

Řekl jsem si v duchu, že pomoci parallel dá se do- ) 
kázali každý nesmysl na světě a že i nejryzejší česká 
báseň, jejíž vznik vidíme takřka na dlani, dá se 
vhodně vybranými parallelami usvědčili jako plagiát. 
Tím spíše a lehčeji mohou si realisté hráti s paralle
lami, jde-li o boj proti pravosti Rukopisů. Zde mohou 
pracovali všemi prostředky, jež dovoluje zákon rea
listické džungle. Proto bylo by mrháním času brátí 
jejich parallely vážně.



li t

P Ř E H L E D .

v  pozůstalosti M, W EINGART A n a lez l se  ru k o p is  »M ateriá l 
k  o tá zce  ruko p isn é« . J so u  to  p a trn ě  p řed n ášk y , jež p ře d  n ě 
k o lik a  le ty  p ro n e s l v sem in áři n a  K arí. univ . a  jež b u d ily  p o 
div  ru k o p iso v é  o b ra n y  n ezn a lo s tí v ěc í a  če tn ý m i fan ta s tic k ý m i 
údaji. Bylo by  si p řá ti, a b y  v e ře jn o s t sezn ám ila  se  s je jich  a u 
te n tic k ý m  zněnim  a doufám e, že  sp rá v c e  p o z ů s ta lo s ti univ. 
prof. Dr. VI. Š m ilauer to  um ožní a  posl. p rá c i W ein g a rto v u  v y 
dá tiskem . — ml.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM, 10. d u b n a  t. r. dožil se v y sokého  
v ěk u  85 le t vy n ik a jíc í č e sk ý  li te rá rn í h is to rik , s tře d o šk o lsk ý  
p ro fe so r v. v. J a n  V ob  o r  n  í k, k te rý  p a tř í  do  sk u p in y  s ta rý c h  
o b rán ců  RKZ a je sn a d  již je d in ý  žijící a k tiv n í ú č a s tn ík  bojů 
z ro k u  1886. T eh d y  b o jo v a l n a  n aš í s tra n ě  v  »N árodních  listech«  
a  svém u stam ovisku zů sto l v ěren  do dineška. D ne 21. dubna t. r. 
slavnositně u li la  jeho  zásliuhy filosof, fakullía K arlo v y  univensity 
d ip lom em  dolkitora filosofie. P a tř il  a  p a tř í  s tá le  miezi niaše n e j- 
trv a le jš í p řízn iv ce  a  p o d p o ro v a te le . P ře jem e  jubilam tovi m noho 
zdlaru do budoucích  let. R ed.

Provolání rukopisné sp o lečn osti v od ezv ě  k ra jin sk é h o  tisk u  
p řin esem e  v  p říš tím  čísle . R ed.

TAKÉ VÉDA. K n aší n o ticce , u v e ře jn ě n é  pod  tým ž n á 
zvem  v p osledn ím  čísle, o b d rže li jsm e te n to  dopis; »Vážená 
re d a k c e , v p o sled n ím  č ísle  Z práv  d o ta z u je te  se, co by  se  asi 
s ta lo , k d y b y  b ib l io té k á řk a  N ár, M usea sl. J i ř in a  K a ra so v á  m ěla 
p ro k a z o v a li v ěd e c k y  svo je  m ínění, že  RKZ jsou  pa lim p sesty . 
B ude Vás asi za jím at, že  jsem  vym ěnil s d o ty č n o u  v ě d á to rk o u  
n ěk o lik  dopisů , k te ré  m ěl jsem  v úm yslu  ta k é  p u b lik o v a t. Z ve
ře jn ěn í je jich  by lo  mi v ša k  sl. K a ra so v o u  k a te g o ric k y  z a k á z á 
no. J e  to  jis tě  —  asp o ň  do  jisté  m íry  —  o d p o v ěď  na V aši o tá z 
ku. S p o zd rav em  L ad is lav  M ato u šek .«  — red .

ZMÉNA, A dm iinistrační p rá c e  sp o jen é  s  v y d áv án ím  Z p ráv  
a o p a třo v á n í sp isů  o RK Z s e  ro z ro s tly  do  t é  m íry , že  jsm e se  
ro zh o d li p ře d a t  v e šk e ro u  ag en d u  s tím  ispoijenou fě O, J a n á č e k  
nást., P ra h a  11,, P a la c k é h o  11. T am též  z a s íle jte  taiké re k la m a c e  
Z práv . —  red .

PŘEDPLATNÉ »Z práv ru k o p isn é  sp o lečn o sti«  s tan o v e n o  na 
10 K, Č lenům  zaslán y  jsou »Z právy« zdarm a.

V příštím čísle vydáme titulní list Zpráv rukopisné 
společnosti s podrobným rejstříkem.

N em ů žete  p o ro z u m ě t dn ešn ím u  p o litick ém u  an i k u ltu rn ím u  ž i
v o tu  n a še h o  n á ro d a  a  sv ě ta , ,neznáte-li n o v o u  filo so fickou  kn ih u  
p ro f, D r, F . M areše , p ro fe so ra  a  d v o jn á so b n éh o  r e k to r a  K arlo v y  

u n iv e rs ity ;

S O U M R A K  D U C H O V N Í K U L T U R Y

P Ř E D  s v í t á n í m

z obsahu;
»E v ro p sk á  k u ltu ra , ro z k v e tlá  na z á k la d ě  k ře s ťa n s tv í, u sy ch á  
a v ad n e  v žá ru  lid sk ý ch  vášní, n e s lib u je  již h o d n o tn ý c h  p lo d ů ; 
m nozí soudí, že  je b lízk a  zán ik u . S n ad  je to  jen  so u m rak  p ře d 
ch áze jíc í nové sv ítán í; a le  jak  o d ů v o d n it tu to  n a d ě ji?  R ůzné 
k u ltu ry  se  již  v y stříd a ly , ze  s ta rý c h  ožily nové, a le  n ynější 
d o b a  h ro z í k u ltu ře  zkázou . V e zm a tk u  »ideologií«  so b ě  o d p o 
ru jíc ích  a n e p řá te ls k ý c h  jako  by  u ze l se b y l zad rh n u l o p ě t nad  
česk o u  zem í a č e sk ý  n á ro d  jak o  b y  jej m ěl ro zd rh n o u ti. S n ad  
že  k  tom u  m á sílu  i m o u d ro st z e  sv éh o  u trp e n í v m inulosti.«

K niha v y jd e  v om ezeném  p o č tu  v ý tisk ů  v k v ě tn u  1939. B ude 
ji p ro to  m ožno p o s la li jen  těm , k d o  ji záv azn ě  o b jed n a jí do 
15. k v ě tn a  t. r. v n a k la d a te ls tv í O. J a n á č k a  n ást. v P ra z e  II., 

P a la c k é h o  11.

Cena K 25.—  krom ě poštovného.

R u k o p isn á  sp o lečn o st sd ru žu je  p řá te le  R u k o p isů  —  la ik y  
i o d b o rn ik y , p o řá d á  p ře d n á šk y  a  e x k u rse , sp ra v u je  R u k o 
p isný  fond  p ro  další výzkum  RKZ, poclporuje v y d áv án í sp isů  
a v y d áv á  časopis, k te rý  z p ra v u je  o p o sled n ích  ru k o p isn ý ch  
a k tu a litá c h . P řísp ě v k y ; za k lá d a jíc í č len  200 K  jednou  p ro  vždy, 
p řisp ív a jíc í K  50.— , činný  K 20,—  (stud. K 10.— ) ročně . S tud. 
č inným  členům  m ůže b ý t p ř ísp ě v e k  p ro m in u t. Z áp isné  K 10,— 
(stud. K 5,— ).

Uzávěrka příštího čísla Zpráv rukopisné společnosti 
dne 15. června 1939,

Č tě te  lite ra tu ru  o R K Z  -  p ro  i proti!
Všechny zde uved en é  k n ih y  iá d e j ie v na* 
k la d a ie ts iv í OTAKARÜ JU N A Č K M  nási, 
P r a h a 11., P a la c k é h o ul. 11, k teré  pře
v z a lo  d o  g e n e rá ln í ko m is e  všechny knih} 
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RK«, 1887, str. 120.
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RKZ«, 1889, str. 24,
O. Seykora: »Na obranu RK«, 1893, str, 304,
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J, H erben: »Boj o  podvržené R ukopisy«, 1911, str. 90,
V, Horák: »Rukopis K rálodvorský«, 1912, str. 60.
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1918, str. 36.
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L. M atoušek: »Za pravdou Rukopisů«, 1938, str. 120, K 15,—, 
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str. 160, K 17.— .
Jos. Schneider; »Poznám ky k námitkám«, 1921, str. 44, roze

bráno.
H, Kuffner: »Záboj a Čestmír«, 1923, str. 82.
H, Kuffner: »Tataři na M oravě«, 1926, str, 104 -r mapové přil, 
F. M areš: »V ědecké m ethody realism u zvi. v otázce RKZ«, 

1927, s,tr. 60, K 12.— .
F, M areš: »Klam nost důkazů«, 1928, str, 124, K 6.— ,
A , Kraus; »V ěd eck é m etody«, 1928, str. 84, K 3.— .
F, Kolda; »Důkaz pravdivosti RK«, 1928, str, 56, rozeibránč.i 
F. M areš: »Boj proti Rukopisům « 1929, str, 92, K 5.— ,
V. V ojtěch - V. Flajšhans; »RKZ«, 1930, str. 136, K 200,—,
F. Kolda: »R ukopisy a věda«, 1931, I. vyd, rozebráno, II. vyd. 
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F. M areš: »Pravda o RKZ«, 1931, str. 324, K 90,— .
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K. T řeská - L. M atoušek: »RZ«, 1935, I. a II, vyd, rozebráno. 
F, Šťovíček; »0 bitvě na Turském  poli«, 1932, str, 46, K 5.—. 
D. Žunkovič: »Die H andschrift von Grünberg«, 1935, str. 24,

K  8.— ,
L. Kunte: »Pan Vrzalik rehabilituje R ukopisy«, 1935, str. 64,

K 4.— ,
F. M areš: »Poslední vzdory pravdě«, 1935, str. 76, K 12.—,
F. M areš: » R em a rq u es ...« , 1936, str. 32, K 9.— .
L, M atoušek: »Pam ět P řibyslavská a RKZ«, 1936, str, 32, K 6.—, 
Pravda o R ukopisech (rozhl. diskuse), 1936, str, 14, K 1.40.
J. E. Hanka: »Karmen jubyleyni«, 1936, str. 16, K 5.— .
V. Seykora - J, Karlík: »RKZ«, 1936, str. 276, K  39.— ,
F. M, Bartoš: »Rukopisy«, 1936, istr, 126, K 7,50.
K. Andrlík - J. Vrzalík: »Stručné poučení«, 1937, I, a II. vyd. 

roizebráino, III, vyd. str. 36, K 5.— .
P. O. Zamfirescu: »Oslí čelistí« , 1937, I. vyd. rozebráno, II, vyd, 

str. %, K 12.— .
F. M, Bartoš; »Listy prof. M arešovi o RKZ«, 1937, str. 48, K 3.—.
L. M alínský: »Sloupy oficieln i pověry o R ukopisech«, 1937,

str, 40, K 5.— ,
F. M areš: »Strach z pravdy«, 1937, str. 104, K 16.— .
Jan M iszew ski: »W alka o czesk ie  R ekopisy«, 1937, str. 85, 

K 12.— .
Bodhisatw a: »Jsou R ukopisy fa lešné?« , 1937, str. 16, K 3.—.
L. M alínský; »Profesor a student v  diskusi o  Rkp.«, 1937, str, 8, 

K 2,— .
Proti sofísm atům  í(K, Andrlík, P. M areš, L, M atoušek, K. Třeská), 

1937, str. 104, K 10,— ,
Dr. V, Zákrejs; Sborník RZK. 1939, Sv. I., II., á K 6.—.
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