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František A d á m e k

„Archeologie a Rukopisy“. 3
V novém boji o tak zvanou ^.pravost« R postrádali 

jsme dosud zásah archeologů, kteří by podali proni
kavý archeologicko-prehistorický rozbor písní R, je
hož výsledkem by bylo nestranné, vědecKy věcné a 
přesné určení R jako vzácného svědectví o životě a 
vzdělanosti Slovanů českých v pravěku anebo jejich 
úplné vymýcení ze staroslovanského života vůbec. 
Z odpůtců starobýlosti R zabýval se jimi sice prof. 
Dr. Josef Schránil ve svém díle: »Země české za doby

hromaděný materiál pro vědu bez ceny, ale takě na
dobro zničen z neschopnosu restaurační i z neznaiós- 
ti a nepociiopení veci vUoec,« uále pise Červinka, že 
je zae »vzorný prikiad k práci a scüopnosti skole- 
nedo odbornuía, Který si archeologii vyorai za exis
tenci a kariéru, jak snadno a ryčme muže zniciti dílo 
cele generace archeologu«, (Proolémy moravské pre
historie, tírno lyjp.j Jviajíce na mysli tato drtivá slo
va, považujeme bkutilovo srdnaié pojednáni za cen*

knížecí« (Praha 1932), neuvedl však, bohužel, důkazy,^^e jedine proto, poněvadž zde odpůrce starobylosti 
proč jako prehistorik považuje R za padělky a staro
slovanský život v nich líčený za »idylu«, Schránilovy 
archeologicko-prehistorické zmínky o padělanosti R 
byly pouze velmi povšechně, pokud se průkaznosti 
týče neuičité, takže zbavily tehdy obranu povinnosti, 
aby se jimi nějak obšírněji a podstatněji zabývala, —
S vřelou radostí uvítali jsme však obsáhlejší pojed-

R poprvé pojednává z mist úředne-vedeckých o po
svátných dnes R s hlediska archeologicko-prehisto- 
rickeno. Je  tímto pojednáním tane úpine osvětleno to, 
co múze obrana R očekávati od našich úředně-vědec- 
kých kruhů archeologických v archeologicko-prehis- 
tonckém výzkumu K a zda jí nebudou kladeny nové 
velké požadavky, aby totiž také v poměru archeolo-

nání Dra Josefa Skutila »Rukopisy a archeologie«;^ gie a prehistorie k K, zvláště pokud se týče starožit-
. .  1 ^  i ..  \ / X j  ... __ . . . J . — ř " \ r T  I 1   ___ í  f v l  /"»ITT ^  r .  I r  » r r v  ^tii I ««-CTTr t t tV posledním čísle »Vědy a života« (VI, 3). Dr, Josef 
Skutil je žákem našeho znamenitěho badatele Lubo- 
la Miederleho a dnes po vynikajícím Červinkovi řídí 
skvělé pravěké oddělení Zemského musea v Brně.

V archeologických výzkumech a v poznání pravěku 
Moravy náleží Červinkovi místo nejpřednější. Svou 
pracovitostí a s použitím velkých znalostí vytvořil 
skvělé pravěké oddělení Zemského musea v Brně 
tak, že cizí badatelé mnohdy žasli, jaký národní ma
jetek má Morava v těchto sbírkách, pečlivě uspořá
daných a vždy volných ke studiu; svá bohaté zkuše
nosti uložil v dílech, jež zůstanou základními pra
meny poznání pravěku Moravy. Zejména oddělení 
pravěkých nálezů slovanských ze 7,—12. století po 
Kristu je záslužným dílem Červinkovým; obsáhlá 
práce »Slované na Moravě a říše Velkomoravská« 
(Brno 1928) tvoří archeologicky mohutnější protěj
šek Píčova díla »Čechy za doby knížecí«. Překvapu
jící odchod Červinkův z pravěkého oddělení Zemské
ho musea v Brně ve svěžesti a neutuchajícím rozma
chu sil není dosud plně osvětlen. Červinka vyjádřil 
se o svém odchodu a nástupci takto: »Bohužel moje 
instalace sbhek v zemském museu byla přerušena 
bez jakékoliv příčiny, bez výpovědi, nemohl jsem ji 
dokončiti, ač to bylo smluveno a správa oddělení pre
historického svěřena mladé síle. Ta se dotud osvěd
čila jako »vševěd« jen novinářskými články a ex
cerpty a za jediný rok ve sbírkách, vzorně uspořáda
ných, provedla takový chaos, jaký nebývá ani v ma- 
gacínech, a je oprávněná obava, že bude nejen na

ností slovanských, hájila barvy české vědy,
iNynější obrana R zvykla si již ve vědeckých pra

cích odpůrců na obezřetné zaměňování vědění za 
»vědecké přesvědčení«. Na příklad chemik »Vědy a 
života« pletl si barvu iniciálek s inkoustem R, paleo
grafii s chemickou podstatou a povahou inkoustu R, 
jazykozpytec uváděl znovu slova nemožná a nedolo
žená, která však obrana dávno již doložila ze staro
českých spisů a tak Dr. Skutil myslí, že »celé dějiště 
Jaroslava je autorem vůbec kladeno k Olomouci«; 
tam je »olomoucký Svatý Kopeček, vévodící vskutku 
Hané« (v RK ovšem Hané vévodí Olomouc, p. r.), 
pravý »Hostajnóv«, který »nemůže býti kopec Hos
týn«, Že bychom se Dra Skutila pozeptali na archeo
logické důkazy, proč Hostýn není Hostajnóv, nýbrž 
Svatý Kopeček?

Skutilova »revise RK s hlediska archeologického« 
přinesla »vážné argumentý protirukopisné«. Tato »re
vise« totiž ukazuje, že autor RK — dopustil se něko
lika krutých anachronických nedopatření: předně 
zprávou o valech hostýnských, zprávami o praktic
kém používání mlatů, helmic a o kremaci, jež jsou 
všechny koncipovány v duchu současného začínající
ho našeho národního romantického starožitnictví, 
které přirozeně nemohlo roizeznati domnělých valů 
z 13, stol. od hallštatských existujících fortifikací, 
které si dále představovalo, že kamenných mlatů se 
používalo v našich krajinách ještě v pohanském slo
vanském údobí v prvním tisíciletí po Kr, a které se 
domnívalo, že kremace byla převládajícím ritem



v knížecí době staročeské . , .« Tyto Skutilovy vývo
dy jsou tedy hlavní »vnitřní protirukopisná svědectví 
neposledního významu«. Byly by, kdyby vyplynuly 
z nestranně zjištěných archeologických skutečností; 
působí jistě velmi přesvědčivě a ve veřejnosti, která 
není blíže obeznámena s poměry a výsledky archeo
logického bádání a poznání slovanského pravěku, by 
mohl vzniknouti dojem, že RKZ po stránce archeo- 
logicko-prehistorické nejsou s pravěkem Slovanů 
v příznivém poměru, ba že jsou závislé pouze na ar- 
cheologicko-prehisiorických poměrech na počátku 
minulého století. Všimneme si nejpodstatnějších vý
vodů Skutilových proti R: valů hostýnských kamen
ných mlatů a pohřbů žehem ve starší knížecí době 
české.

Valy hostýnské. »Mohutné prehistorické vály hos 
týnsKe vzouuiiy teay )iž zájem ke konci 17. století, 
aniz se vsaK znal jejich skutečný pUvod«; »básník 
Jaroslava nevéuél prosté o starooylosti hostýnských 
starých valh, o nicnz psal. Dopustiv se proto osuuně 
chyny a zaměniv lOKaiitu oai i její umělé úpravě 
vzniKnouti ve 13. století. Tuto chybu mohl ovšem 
spacnat autor na zaCatku 19. století«, kdy naše staro
žitnictví «nemohlo rozeznali domnělých valů z 13. 
stol. od hallstacských existujících íortitikací«. — Ro

opevnění netvoří zbytky tohoto opevnění z roku 1241 
a zda-li toto opevnění je vyloučeno vůbec. Že si 
skladatel Jaroslava nespletl Hostýn se Sv. Kopečkem 
u Ldomouce vysvítá také ze »Svaté vody« na chlum
ku hostýnském, onoho »pramene«, který v Jaroslavu 
»hojný příval zživí«. Dále: zpěv hostýnský po stránce 
válečně-strategické možno skvěle umístit v krajině 
hostýnské, a je zároveň potvrzován místními názvy,, 
a podáním. Při vpádu Tatarů 1241 král Václav svolal 
národ do zbraně. Zástup zemské hotovosti (bývala 
pěší, ozbrojená mečem, oštěpem, samostřílem) byl 
zaskočen a na rovině v lese »Záruby« u Dřevohostic 
v kraji hostýnském se křesťané srazili s Tatary. Ná
zev »Záruby« upomíná na starý způsob obrany »zá- 
rubami« — zásekami. Hotovost před přesilou Tatarů 

M byla přinucena ustoupit a prodrat se na Hostýn. Tak 
.praví podání. Toť podklad části zpěvu hostýnského: 
»I u povodniu sich Tatar lútých kolébáše sě voj křes
ťan středem, úsilno sě drúce k siemu chlumku, na 
němž Máti Éožiá divý tvoří.« Historik rytířského vá
lečnictví by si všiml výzbroje tohoto »voje« a jeho 
shodnosti s výzbrojí zemské hotovosti tehdejších dob 
a ve skvělém postupu povodní Tatarů až k úbočí 
Hostýna by zjistil krásný doklad rytířského »klínu«, 
kterého se užívalo, byl-li nepřítel silnější. Zpěv hos
týnský klade tábor Tatarů »kolkol Chluma až do ne

dle nalezu bylo na ílostyne opevnene sídhste v mlád- daleka«. Rozhled z Hostýna »do nedozíra-
sim UQobi »popelnicových poli« (první tisíciletí pred^ daleka« je možný jedině na rovinu k západu a 
Kristem); z teto doby ,e taxe zaklad hostynsKych \ severozápadu, ke Slavkovu a Bystřici. Zde také nad 
valu, o b k h cu ,ic ich ^ i^ ek H o sty n av d e lce  asi Lö^^ Bilavském tyčí se kopec »Chlum«. o . 1 , 1- ' ' ui- jjuavsiv.tiu lyi-i »c ivupe».- »»̂ iiiuiu '̂, na nčmž stával
metru. Valy jsou 10-15 m vysoke, nasypané z hlmy,  ̂ ^ d ,  zbořený Husity 1425, zachovaný však neporu- 
kameni; v jedne vrstvě nasypu byly střepy z udobi  ̂ obrazech hostýLkých. Tedy
»popelnicových poh«, stejne jako po hradišti. Starý chlum« z Jaroslava, kolem něhož se ro^ládal »tá-
opevnený vchod do hradu sluje dodnes »stara vrata«, - - -
boční vchod chodníčkem »železná vrata«. Pomine-
me-li několik nálezů galských (duhovka, náramek, 
srpy), další osídlení dokazují nálezy staroslovanské. 
Tradice praví, že sv. Konstantin a Metoděj na Hostý- 
ně místo modly postavili k uctívání obraz Bohorodi- 
ce. Jejíž úctě byly posvěceny tehdy hlavní chrámy 
(Velehrad, Praha). Tuto tradici podporují nálezy (sta
roslovanský meč, velkomoravský válečný mlat) a 
Jaroslav, který zná »stolec Mateře boží« již před ta
tarským vpádem. Na živé ještě opevnění staroslovan
ské naráží jasně slovo »Hostýn« — host-týn; místní 
názvy s »host« označují mnohdy stará slovanská síd
liště a tržiště na prastarých obchodních stezkách 
(Hostě-hrádky, Hosti-vař, Gosti-var, ruský gostinnoj 
dvór je tržiště, polský gosčiniec, kupecká cesta). Hos
týn výší se nad proslulou a starobylou »stezkou jan-

■bor vrahóv« až »do nedozírama daleka«. Chlum, vol
ný kolkol, tedy není Hostýn, sevřený se tří stran 
těsně horami. Podání ví, že stan chámův a stany jeho 
družiny byly na této rovině v táboře Tatar na »Ta
tarském kopci« (Bedlina). Proto Tataři na rovině 
kolkol »Chluma« na koních se »hemžechu« a nesou 
na kopích napíchané »hlavy křesťan vzvýš k chámo
vu stanu« (byl v z v ý š  na mírném »Tatarském kop
ci«!!!). Na Hostýn nemohlo býti také odjinud útoče
no, než z této roviny od »Chlumu« a »Tatarského 
kopce«, odkud na roviny zvyklí Tataři mohli mírným 
svahem Hostýna přilnouti »třemi proudy« až k nízko 
zde položeným náspům a jedině zde možno umístit 
příhodu, jak křesťané svalí z náspů klády kulaté a 
»mocné«, které Tatary drtily »jak červy« »ještě 
vzdál na rovni«. Zdejší krajina je tedy věrně zobra
zena v Jaroslavu.tarovou« k Baltu. »Týn« pak značí staroslovanské 

opevnění týnem, dřevěným srubem. Řádný archeo- Mlaty, »Obsáhlého povšimnutí s hlediska archeo
logický výzkum Hostýna však nebyl dosud proveden, logického zasluhuje výzbroj RK, hojně vzpomínaná
dosavadní nálezy byly získány pouze náhodně. Slo
žení valů vykazuje několik vrstev. Srovnáním zmínek 
Jaroslava o hostýnských valech vyvstává však před 
námi určitě nejmladší způsob opevnění staroslovan-

V KK a dosti dobře známá i archeologům. Již T. G. 
Masaryk poukázal r. 1886 souborně »na neznalost 
bojového života starého« a totéž možno opakovali 
i při detailním rozboru zbraní RK . . .  «. »Měl-li na

ských hradišť, možný ještě ve 13. století, s nímž byl flTmysli, iak i^m  přesvědčen, autor RKZ mlaty ka-
skladatel Jaroslava dokonale obeznámen. Vnější a 
vnitřní stěnu náspu tvořila dřeva » z a k o p a n á «  
v zemi (»náspy z a k o p a n é  kolkol vrcha«), mezi 
stěnami vzniklý prostor se vysypal hlínou (»v husté 
tmě křesťané náspy vrhů«). Vnitřní stěnu dřev vnější 
převyšovala, takže kryla po prsa obhájce, kteří se po 
náspu mohli pohybovat (»křesťané na náspech všude 
stáchu«, »slavný Vneslav sražem s násep šípem«). 
Ze zpráv Jaroslava tedy vysvítá naprostá znalost to
hoto nejmladšího způsobu opevnění staroslovanské
ho; teprve úplný a řádný výzkum hostýnského hra
diště poví, jest-íi nejsvrchnější vrstvu hostýnského

menné . . .  p a kmu  touto výzbrojí. . .  vznikl nemožný 
anachronismus, který však nevadil starožitníkovi 
počátku minulého století«. Zde Dr. Skulil Rukopisy 
archeologicky nevykládá, nýbrž podkládá jim své 
»přesvědčení«. Přirozeně, že k a m e n n é  mlaty 
vznikly a byly užívány v mladší době kamenné, ni
koliv o několik tisíciletí později v době, kterou časově 
zabírají R. Kdyby hrdinové a váleční vůdci v RK 
byli vyzbrojeni několik tisíciletí staršími kamennými 
mlaty, pak by tato jediná výzbroj byla dostatečným 
důkazem novodobého původu R. V R K v š a k s e  
p ř i p o m í n a j í  p o u z e  »mla t y« ,  n i k d y  ka -
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m e n n é, 2e si »mlaty« v RK představoval autor RK 
^^»kamenné«, je pouze a Jedině Skutílovým zbožným 

přáním. Pokračujeme-li v této »odborné vědé«, je 
staročeská Alexandreis (jsou tam výslovně uvedeny 
»mlaty«!) původem také z počátku 19, století, dále 
téhož původu by byl určitě Dalimil (»Mlatem ně
mecké helmy koval, až z nich oheň vyskakoval«), 
poněvadž si skladatelé Alexandreis a Dalimila mu
seli podle Skutilova přesvědčení představovat tyto 
mlaty »kamenné«, čímž jim »vznikl nemožný ana- 
chronismus, který však nevadil starožitníkovi počát
ku minulého století«. Že si pěvci RK »mlaty« právě 
»kamenné« určitě nepředstavovali, víme s naprosto 
bezpečnou jisitotou přímo z RK; kdyby se Dr, Skulil 
zabýval archeologickou podstatou RK věcně a ne
stranně, změnil by » ž e l e z n ý  ml a t «  v R K [Zbi- 
hoň: »tobě jemu v hlavu železný mlat«] jeho »pře
svědčení«. dále by zjistil, že tento »železný mlat« je 
hojnou zbraní staroslovanských bojovníků velko
moravských (z té doby je Zábojl!) a pozdějších v 10. 
století. Archeologové tuto zbraň také odborně na- 

-zývají »mlat«. Zjistil by také, že ve výzbroji »Zá- 
boje« (polovina 9, století): meč, mlat, oštěp vystupují 
před námi současní velkomoravští bojovníci, na pří
klad ze slavných výkopů Přikrylových v mohylách 
u Jarohňovic, pochovaní s mečem, mlatem (želez
ným!) a oštěpem, zjistil by z hojných pravěkvch ná
lezů staroslovanských ístřemy. ostruhy), že Slované 

íJ tehdy používali válečné jízdy (Zábojl!!!). v mohylách 
u Jarohňovic byly u téže výzbroje také strmeny a 
ostruhy (ostruhy jsou naprosto svéráznou památkou 
slovanskou v té době!), zjistil by, že v nádherném 
blatnickém nálezu (9. století) byl jezdec (střmen, 

''' fostruha) pohřben přímo s výzb’-oií ze Záboje (m^, 
mlat. pšlšp), taktéž ve válečnvch hrobech velehrad- 
skveh (meč, mlat, oštěp, ostruhy štít): zjistil by, že 
výzbroj Zábojova za bitvy s vojskem královým je 
»meč, mlat« a stíhání se děíe jízdou o čemž mluví 
také slavný nález kolínský (meč. mlat, ostruhy), ná
lez ze Žabokrek (meč, mlat ostruhy) a mnoho nálezů 

Jiných, čili.*že válečná archeologie a způsob válčení 
yZáboje souhlasí teprve s naším nynějším pO'znáním 
(staroslovanské archeologie válečné. — Udivuje Sku- 

^Jřtilovo zjištění, že »zbroj RKZ neposkvtuje tedy jed
notného obrazu. . ,«. Ovšem že ne. Přece od staro
slovanského Záboje k rytířsky skvělému Jaroslavovi 
prodělalo za pět století válečnictví a výzbroj změny, 
které se písních RK různého stáří určitě projevu|jí.

^ ^ Pohřby žehem. »Autor RK předpokládal v době 
Neklanově a prvních Přemyslovců spalování; opět 
asi jen ohlas theorií současného starožitnictví, které 
. . . .  kremaci považovalo za převládající nebo jediný 
»pohanský« druh pohřbívání.« V Čechách byly »po
hanské« hroby žárové nalezeny na příklad v mohy
lách v lese u Lodína, »Na skalce« u Sadové, v lese 
»Boru« u Lhoty Stračovské, v lese u Stéblové, mo- 
hylky téhož tvaru jsou v lese u Žiželic, u Opočna, 
u Přepych, u Ostašovic, u Běstvin, u Bašnic, na 
»Chocholiku« u Pňovic byly prozkoumány menší 
»pohanské« mohylky s pohřby žárovými, větší již 
s prvními hroby křesťanskými (kostrovými), v Jeru- 
salémě u Příbramě byla trať »Na neckářích« přímo 
poseta malými »pohanskými« žárovými mohylkami, 
vyskytlo se zde však též několik hrobů křesťan
ských, u Konětop jsou již čistě »křesťanské« hroby, 
taktéž u Petrovic a jinde. Na Moravě jistě dr. Skutil 
zná »pohanské« žárové mohyly a pohřby v lese u 
Kobeřic, v »Oboře« u Uh, Brodu, u Vrbky, u Pomic, 
u Velatic, u Podolí, z přechodu do křesťanství mo-
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hyly u Bojkovic (žárové i kostrové), čistě křesťanské 
jsou v lese u Částková, u Drahlova, u Jarohněvic, u 
Luhačovic, u Nové Dědiny, Tabarek, Vrbky a jinde.
Na Slovensku vyskytly se »pohanské« žárové hroby 
u Koše, v Krasňanoch byly na jednom pohřebišti po
hřby »pohanské« žárové i křesťanské kostrové, pou
ze křesťanské u Královského Chlumce, Uh. Skalice,
Priekop, Trenčína, na Děvíně a na mnoha jiných na
lezištích. Z archeologického zjištění staroslovanské
ho pohřbívání u Slovanů českých, moravských a slo
venských vysvítá, že v »době pehauské« vyskytují se 
pouze pohřby žárové, působením křesťanství tento 
znůsob pohřbívání poznenáhlu přechází v pohřbívání 
těl. Toto zjištění veškeré poslední nálezy oouze do
plňují nikdy nemění. Seřadíme-li jednotlivé písně 
RK časově, jak se událostmi kam hlásí, zjistíme, že 
zaznamenaným v nich pohřbíváním odpovídají zjiš
těnému způsobu pohřbívání u starých Slovanů čes
kých v této době: v Čestnjúru písni ryze »pohanské« i  - f  
je »pohanský« způsob pohřbů (»doniž mrtev ne- 
zžen«), v Jelrau první úsvit křesťanského pohřbu 
(»leže junoše v chladnej zemi na junoší roste dubec 
dub«) z prvních dob, kdy se také pohřbívalo iednotlivě 
v lesích, na rozcestích, v Opusť, iiž křesťanství (»ot- 
čík . , ,  zahřeben v roveéce, ., . m áti. , . travina na niej 
roste«), s největší pravděpodobností řadový hřbitov,

R po stránce archeologické odpovídají tedy naše
mu nynějšímu poznání slovanského pravéku, jsou ar- 
cheologicko-prehistoricky naprosto nezávadné a ne
mohly proto vzniknout na počátku 19. století, kdy 
»nesmělé počátky českého starožitnického zájmu, ..
. .. bojující ještě s předsudky a pověrou,. . . .  kladly 
přirozeně všechny nalézané starožitnosti a tedy také 
mlaty do jednoho jediného období pohanského věku,
. . . .  přeplněného pele-mele materiálem všech mož
ných různorodých kultur . , , .«, Tento archeologicko- 
prehistorický stav z počátku minulého století není 
v RKZ ani v nejmenším zachycen, arcbeologická 
podstata R vyrůstá jedině ze staroslovanských staro- 
žitnosíí z údobí, které R časově zabírají, jež však 
osvětlily teprve vykopávky posledních desetiletí; 
jednotlivé písně R jsou archeologicko-prehistoricky, 
dobově, vzdělanostně naprosto přesně rozlišeny a 
ověřeny; celkově jsou důsledně všechny zařazeny do 
»doby železné«, oož bylo možné teprve po roce 1836, 
kdy dánský archeolog Chr. Thomson po prvé zavedl 
dělení pravěku na dobu kamennou, bronzovou a že
leznou. Toito dělení zvítězilo pro pravěk zemí čes
kých po bojích teprve znamenitým Vocelovým dílem:
»Pravěk země české« v šedesátých letech minulého 
století. »Revisí RK s hlediska archeologického«, po
danou drem Skutilem, zůstává tedy archeologicko- ,
prehistorická podstata R neotřesena, tato práce do- |
kazuje pouze, jakým způsobem musí tato »revise« 
býti stvořena, aby bylo zabráněno mocnému a otřá- í
sajícímu vstupu R do poznání života starých Slova- !
nů českých; uznáním starobylosti R vyvstal by naší 
vědě archeologické jedinečně cenný doklad pro po
znání dávné minulosti našeho národa, který svým 
jasným svědectvím by zásadně a důsledně změnil 
obraz dávné minulosti Slovanů českých, jak je dnes 
všeobecně vykreslen. Starobylost R také ukazuje, 
jak pochybená a nevěcná byla »Masarykova charak
teristika Rukopisného boje, že to to byla vlastně re
vise domnělé staré slovanské kultury, která se stala 
revisí celého kulturního života přitomnosti«. Je otáz
kou, zda tato věda má vůbec právo na život, aby ta
kovou svou »revisí« onu »revisi« ještě dnes uměle 
udržovala při životě.
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Petre Octavian Z a m f i r e s c u :

Kdo byl tajemný „Dobroslav“,
/W ,» W

I  ^ ^

o němž se mluví v souvislosti s „Dobroslavským Chlumcem“ z rukopisu Zelenohorského?

Srazí-li se »historik« s pravdou 
odnese si boule vždycky jen pravda.

Prof. F. M. Bartoš z Husovy evang, theol. fakulty 
tvrdí ve svých »Listech profesoru F. Marešovi o RKZ« 
a ve svém »Historickém rozboru RKZ«, že Dobro  ̂
slova si »vymyslil« teprve kronikář V. Hájek a uvedl 
ho prvně do historie ve své kronice z r. 1541 jako 
mythického zakladatele Hradce Králové při soutoku 
Orlice s Labem, tam, kde se v RZ mluví o Dobroslav- 
ském chlumci. Proto jest prý zmínka o »Lutoboru z 
Dobroslavska chlemca, ideže Orlicu Labe pije« ve 
verši 34 a 74 »smrtelnou ranou pro rukopis Zeleno
horský« a »takřka matematicky průkazným novým 
důkazem padělanosti RZ«. Tak soudil již patriarcha 
Josef Dobrovský ve Wiener Jahrbücher der Littera- 
tur r. 1824, což jest prý jeho nejpádnějším důkazem 
proti pravosti RZ«, proti němuž se prý nedovedl po
stavit! ani Palacký v Aelteste Denkmäler der böhmi
schen Sprache z r. 1840,

Bartošovi se tedy nelíbí Dobroslav. Jest prý »vý
tvorem pohádkáře Hájka«, z něhož ho prý převzal 
padělatel Jos. Linda kolem r, 1817. Tak se prý pro
zradil moderní padělatel věděním, jež bylo dostupné 
pouze jemu a nikoli staročeskému Ijásníku z X,—XI, 
století, do něhož se klade sepsání RZ podle písma a 
jazyka.

Škoda, přeškoda, že prof. F. M. Bartoš nezná jnko 
historik ani nej starší kroniky Kosmovy z rukopisu 
Lipského z r. 1154 nebo z rukopisu Štokholmsk"ho. 
Tam by se s hrůzou dozvěděl, že Dobroslav není »vý
myslem« Háikovým. ani Lindovým a Hankovým, ný
brž že skutečně existoval v X. století, do něhož spadá 
sepsání RZ.

Tehdy žil a vládl na panství slavníkovském v se- 
j I verovýchodních Čechách kníže Dobroslav. V rkp. Lip- 
 ̂ { ském píše se »Dobrozlav« /ako v RZ, kdežto v rkp.

’■ Štokholmském jest psáno »Dobroslav«. Jeho otcem 
byl kní^e Slavník, matka nazývala se kněžna Střezi- 
slava. Kronikář Kosmeis podává nám nejen přesný 
rodokmen Dobroslavův, nýbrž i jména všech jeho 
bratří.

Jeho dva starší bratři nazývali se Soběbor a Spy- 
tim'r, kdežto mladší bratři byli Pořej, Čáslav, sv, 
Vojtěch, b’skup pražský a nejmladší Radim (Gau- 
dentius). Všichni bratři — kromě biskupa Vojtěcha 
a Radima, kteří se věnovali stavu duchovnímu — 
vládli od mužných let na rozsáhlém panství slavní
kovském, zabírajícím skoro polovinu Čech, pod vůd
covstvím svého vynikajícího otce, knížete Slavnika. 
Byl v dobrém poměru s Přemyslovci za Boleslava I. 
a Boleslava II,, jejichž vrchní moci byl do jisté míry 
poddán. Proto správně napsal španělsko-^idovský 
otrokář Ibrahim ibn Ja’qúb, jenž v X. století v době 
Boleslava I. navštívil Českou zemi že jejím panovní
kem je král Frdgy a Búimy. »Frágou« myslil Pražany, 
t, j, kmen Čechů s hlavním hradem Prahou, »Búi- 
mou« rozuměl ostatní Čechy, tehdy slavwkovské, ma
jící sice vlastní knížata, ale jaksi formálně podrobe
ná Pražanům, Přemyslovcům.

. Po smrtí Slavwkově r. 981 vládl Dobroslav se svý- 
mi čtyřmi bratry Soběborem, Spytimírem, Pořejem a 
Čáslavem na slavníkovském panství společně, jak

bylo tehdy zvykem v staročeském právu dědickém. 
Nejstarší Soběbor byl starostou celého rodu.

Zdá se, že každému z bratří slavníkovců příslušela 
již z doby vlády jejich otce Slavnika určitá oblast 
působnosti. Tak na př. Čáslav spravoval Čáslavsko s 
hradem Čáslaví, Pořej Kladsko s přilehlou oblastí 
v polském Hnězdensku, kde slavníkovci měli své 
statky a Dobroslav vládl v kraji okolo Orlice a La
be, kde se v RZ uvádí »Dobroslavský chlumec« na 
Dobroslavska. Jinak hlavním hradem byla všem bra
třím Libice nad Cidlinou, oblíbené sídlo Slavníkovo. 
Básník RZ zná Libici a nazývá ji »L’ubici bílou«, do 
níž nejprve posílá kněžna Libuše své poselstvo vzhle
dem k významu tohoto sídla. Již to prozrazuje, že 
básník RŽ pocházel z doby Slavníkovy.

Panství slavníkovské bylo ohromné. Pohraničními 
jeho hrady jmenuje kronikář Kosmas hradiště na 
hoře Oseku nade Mži proti území Přemyslovskému 
(Pražsku), dále Chýnov, Netolice a Doudleby proti 
Němcům, Litomyšl na východě proti Moravě a Klad
sko proti Polsku, Proto posílá-li kněžna Libuše v RZ 
své posly do Libice, do Dobroslavského chlumce, do 

NTlatiboru v horách Krkonošských, do Kamena mosta, 
Jk Brdům, k Sázavě a Mži, pak vlastně jen pohla- 
^váry slavníkovské ž IX.—X. století. Druhými slovy, 

Libušin soud jest jakousi Sáéoti rodu Šlavníkovského. 
kladoucího svůj původ až do dob báječné kněžny Li- 
bi7Še, jež se ucházela o jejich výrok při snoru o dě
dictví otcovské mezi rozvaděnými bratry Chrudošem 
a Šťáhlavem z rodu Klenoviců, Slavníkovským pro
středím, z něhož vzal své hrdiny, se básník RZ pro
zradil, že žil v IX.—X. století, vzdor tomu že znal 
i avarské právo, o němž neměli tušení básníci z doby 
probuzenecké,

Libuše totiž předložila soudu trojí řešení: 1, bud, 
aby oba bratři vládli dědictvím společně, nebo 2. aby 
se o dědictví rozdělili rovnou měrou, po případě 3. 
aby byl ustanoven nález nový, schopný usmířiti oba 
bratry.

Rozhodnuto bylo podle staročeského zvyku, jehož 
se drželi i všichni bratři Slavníkovci po smrti svého 
otce Slavnika r. 981: »i umre-li Plava čeledína, děti 
všě tu zbožiem v jedno vládá, vládyku si z roda vy
ber úce.«

Nespokojený Chrudoš však trval na tom, že 
pouze prvorozenec má vládnouti nad celým dědic
tvím otcovským! jest s podivem, že žádný český his
torik dosud nepoznal, že jest to staré avarské prj^o 
prvorozenství, jež kdysi v Čechách také platilo za 
vlády Avarů v dobách před Sámem. Měl tedy Chru
doš do jisté míry také pravdu, když jako starousedlík, 
v jehož žilách kolovala snad krev avarských vůdců 
a podmanitelů, dovolával se chlapského práva avar- 
ského, které bylo sice cizí, ale Chrudošovi skýtalo 
nesporně velikou výhodu: »prvěncu dědinu dáti prav
da!«

V době Libušině žili Avaři pouze v Němcích, to 
jest v Rakousku na Choubě a Comianu u Vidně, kde 
měli podle historických zpráv postaveny svoje avar
ské hrinky. Po sporu o Pannonii a po nové porážce 
Avarů r. 803 byla avarskému chánu Theodorovi, již 
pokřtěnému, vykázána císařem nová sídla v Němc’ch 
mezi Vídní a Sabarii (Stein am Anger), kde se po 
r, 811 výrokem císařovým jejich sídla ustálila.

;
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Avarské právo, podle něhož měl statky otcovské 
děditi výhradně syn nejstarší platilo tedy i v Něm
cích v IX. století u Avarů a přeneslo se patrně i do 
Bavor, kde je máme doloženo u německého básníka 
Wolframa z Eschenbachu, nar. r. 1170, Ten si v Par- 
zívalu stěžuje, že jako později narozený syn neměl 
podílu v rodném dědictví: »Daz ist ein wáhrheit sun
der wán, daz der ältest bruoder solde han sins vater 
ganzen erbeteil«, I, 4, v. 27—30; 5,* v. 1—10.

Souhlasí tedy úplně se skutečností, když kmet Ra- 
• úbor v RZ volá; »Nechvalno nám v Němcích (to jest 
u Avarů) hledat právo, u nás právo po zákonu svá
tém . .«, neboť tehdy sídlili Avaři skutečně v Něm
cích.

Tím jest úplně vyvrácen Pekařův důkaz paděla- 
nosti, mluvící o nemožnosti nějakého práva prvoro
zenství u Čechů a Němců v době Libušině nebo v IX, 
dž XIII. století, papouškovaný prof, Janem Slavíkem, 
Bartošem, Holinkou atd. lest to důkaz z nevědo
mosti.

Konečně kronikář Kosmas podává nám i úmrtní 
list Dobroslavův. Zemřel násilnou smrtí, když přijel 
na společnou poradu všech Slavníkovců, v Libici v so
bolu dne 28. září r. 995, v památný den, kdy Pře
myslovci a Vršovci vyvraždili celý rod Slavníkovců 
až na Soběbora, který byl tehdy v Polsku, Panoval 
tedy Dobroslav od r. 98Í—995, nečítáme-li spoluvlá- 
du jeho za života Slavníkova. Čeho více může žádati 
historik F, M. Bartoš od ubohého lidového kronikáře 
Kosmy, jenž přesně popisuje i rozlohu celého slavní- 
kovského panství v X, století?

Básník RZ si ovšem svůj Dobroslavský chlumec 
promítl až do doby Libušiny. Řídil se asi slavníkov 
skou tradici a pak věděl, že podle zvyku slavníkov- 
sk é^  obdrželi synové knížecí vždy jména do yý- 
značnvch předcích, kteří na slavníkovském panství 
kdysi vládli. Proto se jména Dobroslav, Čáslav, Spy- 
tihněv, Porej, Lutobor, Litobor, Záviše, Ojiř atd. u 
Slavníkovců a na jejich panství ve východních Če
chách, v Kladsku í v Polsku stále opakuji po celá 
století. Do Polska byla přenesena Pořejem, který tam 
založil slavníkovskou linii polskou, jež užívala po 
staletí jmen »Dobroslaw, Dobeslav, Dobieslaw, Czas- 

č law, Czestek, Spytygniew, Spytymir, Zawisze, Ojerz, 
^ Dobroslawski erbu Poraj atd. až do XVII. století.

Jest tedy pravděpodobné a možné, že »Dobroslav
ský chlumec« byl založen již před Libuší, a sice ně
jakým předkem slavníkovců z doby avarsko-slovan- 
ské, jenž se nazýval taktéž Dobroslav, jako jeho po
tomek z X. století. Pak by ovšem název »Dobroslav
ský chlumec« nebyl žádným anachronismem. Podle 
archaeologických vykopávek, prováděných na chlumu 
při soutoku Orlice s Labem, jest původ osady a opev
nění prastarý. Pochází z doby avarskoslovanské a 
jest bezpečně dokázán nálezy předmětů t. zv, kul
tury keszthelské, která je sice avarského původu, ale 
byla také rozšířena na slovanské kmeny v době slo- 
vansko-avarské.

Mohl tedy existovat! Dobroslav i z doby mythické. 
Nám však úplně postačí, když známe Dobroslava z 
doby historické. »Lutobor z Dobroslavska chlemca« 
z RZ značí, že Lutobor pocházel z prastarého místa, 
které v X. století patřilo k panství slavnikovského 
Dobroslava, a jež se tudíž nazývalo »Dobroslavským 
Chlumcem«. Tím se básník prozradil věděním, jež 
bylo dostupné jemu jako současníku knížete Dobro
slava z X. století,

Platí-li pro F, M. Bartoše jako »advokáta« ne
úprosné: »0 čem se nedochovaly lisfíny, to se ne
událo!«, pak se musí spokojiti s historickými dokla

dy vzatými z kronikáře Kosmy, že v r. 981—995 
vládl v územi slavníkovském, jež zabíralo i krajinu 
při ústi Orlice s Labem, knize Dobroslav. F. M, Bar
toš jest tedy skvěle lOOVo poražen svými vlastními 
zbraněmi. Není mojí vinou, že F. M. Bartoš jako hi
storik nezná kroniky Kosmovy. Mohl se o Dobrosla- 
vovi dočisti i v historických příručkách pro lid obec
ný, na př. v J. V. Šimákově: Kronice Československé,
I. díl, str, 59, nebo v Kulhánkově populární Kronice, 
str, 164, nebo ve Flajšhansově článku »Jméno >Čech« 
a některá jiná«, když jsou mu nedostupné Fon
tes rerum Bohemicarum — Prameny dějin českých,
II. díl, 1874 z nadání Palackého, Jest věcí zkušeného 
nebo nezkušeného historika, umí-li si své prameny 
správně najiti nebo neiuní.

Budiž ovšem po pravdě řečeno, že ani J. V. Ši- 
mák, ani Fr, Kulhánek, ani V, Flajšhans se nedovtí- 
pili mluvíce o Dobroslavovi, že jest to onen záhadný 
Dobroslav vládnoucí v kraji pří soutoku Orlice s La
bem, kde se v RZ připomíná Dobroslavský chlumec.

Jest tedy znalost o tomto slavníkovském Dobro
slavovi z X. století, o němž se tuto prvně zmiňuji v 
souvislosti s Dobroslavským chlumcem z RZ, novo
dobým hyperchronismem, t. j. znalostí o věcech, kte
ré  byly vypátrány až ve XX. století, ale o nichž do
mnělí padélatelé V. Hanka, J, Linda okolo r, 1817, 
ani Dobrovský, ani Jungmann, ani Palacký tehdy ne
věděli. Za to staročeský básník rukopisu Zelenohor
ského, žijící v X. století jako současník Dobroslavův. 
musil o nich věděti. Proto jest »Dobroslavský chlu
mec» z RZ skvělým důkazem pravosti RZ.

»známka doby, v niž vznikl RZ, se zřetelně 
projevila ve věděni básníkově«, podle známé histo
rické teorie, citované F. M. Bartošem v úvodu k jeho 
Rozboru RZ. Teorie jest tedy správná — pouze histo
rik Bartoš nenaučil se ještě správně jí používali. Ho
nil se za ' romantickými vidinami, místo aby si všímal 
reálných hodnot.

Básník RZ nemohl svoji znalost o Dobroslavovi 
čerpati z kroniky Kosmovy, jejíž I. díl byl hotov již 
r, 1113, neboť jest prokázáno, že Kosmas chybným 2 •r 
čtením verše 105 »po žele súdě« (podle přání soudě) i í g  
z RZ, jejž si vykládal jako »po železu súdě (in virga 
řcrrea iudico) se sám prozradil, že opisoval jedině z 
RZ. Kromě toho Kosmas, neznaje o avarském právu 
prvorozenském, neporozuměl sporu dvou rozvaděných 
bratrů o dědictví otcovské z RZ a přeměnil jej proto 
na spor dvou šlechticů o meze sousedních poli v du
chu XII. století. Tudíž jest RZ starší než kronika 
Kosmova a básník RZ čerpal ze svých vlastních zna
lostí jako současník posledních Slavníkovců.

Také kronikář Y. Hájek si svého Dobroslava ne
vymyslil, jak úplně bez dokladů tvrdil Dobrovský 
a po něm papouškoval F, M. Bartoš. Vždyť jsem pro
kázal, že kníže Dobroslav skutečně existoval a vlád! 
na slavníkovském panství, jež zabíralo i krajinu krá
lovéhradeckou nad soutokem Orlice s Labem v X. 
století, v létech 981—995. Zajímavé jest, že kronikář 
Hájek vůbec nevěděl o tomto slavníkovském Dobro
slavovi. Znal kroniku Kosmovu pouze podle chybných 
opisů z XIII. století a proto bratra sv. Vojtěcha nazý
vá chybně »Pobraslavem« místo Dobroslavem. Nemo
ha znáti Dobroslava z Kosmy, kde bylo jméno zko
moleno na »Bobrazlau, Drobozlau, Bohrazlau, Bohra- 
slav, Pobrazlau, Probrazlau«, čerpal Hájek toto jmé
no Dobroslav jedině z rukopisu Zelenohorského, když 
hledal zorávy o původu Hradce Králové. Ježto se 
v RZ o Dobroslavu vůbec nemluví a pouze místo při 
soutoku Orlice s Labem nazývá se »Dobroslavským 
chlumcem«. připojil Háj«k ke Jménu, jež převzal z
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RZ, celou ústní tradici o Dobroslavovi z doby kní
žete Nezamysla a učinil ho zakladatelem Hradce 
Králové. Hájkův »Dobroslav« neni tedy »výtvorem 
Hájkovým«, nýbrž jest ohlasem z RZ, i když byl při
krášlen místními pověstmi, jež si Hájek vyžádal vedle 
písemných dokladů od Jana Litoborského z Chlumu, 
který byl v létech 1518—1542 nejvyšším purkrabím 
kraje Královéhradeckého a nejvyšším písařem zem
ským.

Kronikář Hájek neuvedl vůbec Dobroslava ve spo
jitost s Libušiným soudem, jejž líčí ve smyslu podá
ní Kosmova, Dalimilova a Pulkavova. Hájkův Dobro
slav jako zakladatel Hradce Králové pochází až z 
dob knížete Nezamysla a nežil vůbec v době Libu
šině. Tohoto pojetí Hájkova o Dobroslavovi z doby 
knížete Nezamysla se drželi také Balbín, Stránský, 
Pubička, Dobner, Pelcl, Beckovský, Beinenberg, Šwen- 
da i V. Hanka a J. Linda. Proto by v době probuze
necké vůbec nikoho nenapadlo odporovali těmto au
toritám, zvláště kritickému Dobnerovi, který v té věci 
úplně souhlasil s Hájkem, a klásti Dobroslava do do
by Libušiny nebo dokonce před ni, jako jest v ruko
pise Zelenohorském. Taková odchylka byla by ihned 
považooána za známku padělanosti.

Škoda, že si F. M. Bartoš neuvědomil jen následu
jící letopočty z Hájkovy kroniky:

Podle V. Hájka konal se Libušin soud roku 721. 
kněžna Libuše zemřela roku 735 a 
Dobroslav založil »Dobroslav« (Hradec Králové) 

roku 782. Matematik F. M. Bartoš mohl se tedy jen 
ptáti: »21 a kolik je 82? (rozluštění záhady: 
21-|-6ř—82); »35 a kolik je 82?« (rozluštění záhady: 
35 1-47=82).

Pak by se snad dovtípil, že jen blázen mohl by 
převzíti z Hájkovy kroniky Dobroslava, jenž se roku 
721 ještě nenarodil a poslati téhož roku jeho potom
ka Lutobora, který se taktéž ještě nenarodil, na Vy
šehrad k Libušině soudu z Dobroslavského chlumce 
(Hradce Králové), jejž Dobroslav založil podle Háj
ka až 47 let po smrti Libušině a 61 let po Libušině 
soudu. Ani Hanka, ani Linda nebyli takovými poše

tilci a netrpěli také záchvaty choromyslnosti, aby se  ̂
tohoto nepředloženého činu dopustili. Znali dobře 
kroniku Hájkovu a věděli, že by se jim každý vysmál, 
kdyby spojovali Hájkova Dobroslava z doby knížete 
Nezamysla s Libušiným soudem.

Mohl-li Josef Dobrovský něčemu takovému uvěřiti 
ve Wiener Jahrbücher der Litteratur z r. 1824, pak 
bylo to projevem duševní choroby, jíž trpěl modrý 
abbé po r, 1801 a jež často se projevovala v záchva
tech zuřivosti a v obviňování z padělatelství svých 
žáků a spolupracovníků. Proto byl tento »choromysl- 
ný důkaz padělanosti RZ« z úcty k trpícímu Dobrov
skému zamlčen Palackým a Šafaříkem r. 1840, ačko
liv k jeho vyvrácení postačí znalost dětské matema
tiky pd 1—82.

Jest velice smutné, že musil jsem prof. F. M. Bar
tošovi vysvětliti tento »matematický důkaz« hodně 
srozumitelně, takřka »po lopatě« a zopakovat! s nim 
i jednoduché odečítání z obavy, aby mne taktéž ne- 
nařkl jako Palackého a Šafaříka z »těžkého vědec
kého proviněni«, že jsem se »neodvážil postavit se 
důkazu Dobrovského«, jenž jest prý »smrtelnou ra
nou pro RZ« a nejpádnějštm důvodem proti pravosti 
RZ.« Zároveň jest to prý Bartošův takřka matematic-: 
ky průkazný nový důkaz padělanosti RZ«, na němž 
prý »nejlépe vynikne povaha, průkaznost a předsvěd- 
čivost historikovy methody.«

Je-li však tato matematická bot a  o Dobro- 
slavském chlumci domněle »nejpádnějšim matema
tickým důkazem, na němž prý nejlépe vynikne po
vaha, průkaznost a přesvědčivost Bartošovy historické 
methody«, pak si snadno dovedeme představit!, jak 
asi vědecky uboze a pod kritiku musí- teprve vypa
dat! ostatní F. M. Bartošovy »důkazy« v Listech pro
fesoru F. Marešovi, v Bartošových Rukopisech a v je
ho Historickém rozboru RKZ, na nichž podle vlastního 
ocenění Bartošova »povaha, průkaznost a přesvědči
vost jeho methody« prý — »tak nevynikne«! Tof 
musí býti již skutečné zříceniny, vědecké boty s ho
linkami, na jaké jsme zvyklí z Národního Osvoboze
ni, z Vědy a života a ze Slavíkova »Šábesu«.

Dr. Vladimír Z á k r e j s :

Grudův zázrak.
článek Dv. J. Grudy v č. 4. II. Zpráv jest ve sporu 

rukopisném mnohonásobně kuriosní; na př. Flajšhan- 
sovo vystoupení v r. 1896 bylo motivováno podstatně 
jinak. Samotný pak článek Grudův je bezpečný prů
kaz o nepostradatelnosti Zpráv pro naši národní své
bytnost; redakce, poptávajíc místa odpůrci, vysoce se 
mravně povznáší nad naše »slova a slovesnostÍ€, staré 
i nové. Díky slovenským přátelům mohu totiž po
tvrdit, že autor skutečně existuje, ač vývody jeho jsou 
v podstatě fantastické, mystifikující, ba irracionální. 
Několik dokladů:

Dr. G. zdůrazňuje, že jest odpůrcem Rukopisů čistě 
z v ě c ný c h,  neosobních dův odů.  Ale své věcné 
důvody tu neuvádí.

Při tom Dr. G. praví, že technický (spíše technolo
gický a chemický) průzkum RKZ dopadl pro odpůrce 
nepříznivě a snad prý časem podaří se zde soud vědy 
poopravili moderními a bezpečnějšími metodami. Ta
ková jest věda linguisty. Jsme tedy tam, kde jsme byli 
před padesáti lety. Chemie mu spor nerozhodne, ne- 

a\\,\řozhodňe také linguistika; t a t o  pro svou dnešní ne- 
( \ dostatečnost, nebot vývojem námitky linguistické pa- 

b* \dají, ona proto, že si počká na nějaké moderní

a bezpečnější (pro nepravost) metody. Zde ovšem zů
stává laikovi, který má technické školení, vskutku 
rozum stát; RKZ nebyly falšovány dříve, než v roce 
1817 a musí býti »technicky« studovány k tomuto ro
ku, k tehdejším znalostem a možnostem. To by mělo 
být jaksi jasné. Autor tu nenamítá nic více a nic 
méně, ač toto přirovnání pokulhává za přirovnávaným, 
— že Akropole je podvržena, poněvadž budoucí che
mie dokáže, že postavena byla ne z mramoru, ale ze 
železa. Co platí v linguistice, nelze přenášeli beztrest
ně na chemii, spekulativní hádání pravdy a lži na 
exaktní vědění, jehož v r. 1817 vůbec nebylo. Neznámý 
falsátor nemohl pracovali metodami tak moderními, 
že teprve budoucí doba, po roce 1939, je snad, možná 
a sot va,  teprve objeví, nebol pro dnešní chemii 
není tajností, jak by si byl býval musel falsátor před 
rokem 1817 počínali, jakož i to, že si lak počínali 
ne mo hl  technologicky. Kdybychom se přidrželi 
objektivně jen kopyta linguistiky, dojdeme k'témuž 
výsledku, že si tak nemohl počínali ani linguisticky. 
Nuže, kde hledali onoho z á z r a č n é h o  znalce? 
Z á zr  ačný znalec provedl z áz rak chemický, — 
podle prof. Vojtěcha, jehož \metody k r. 18Í7 jsou

třu
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doUalečně moderní, — a íak nezbývá, leč hledali ně
koho, koho věda nezajímá, ale kdo z á z r a k ů m  
uvěří a z á z r a k y  prohlásí za f ak t a ,  čímž tedy 
přestanou bytí z á z r a k y .  Nová věda se rodí. Důka
zem nepravosti RKZ jest f a k t  z áz r aku .  K tomu 
ostatně netřeba linguistiky.

Říkáme »Vlasti zdaří a uvažme, zda-li nemohoucnost 
linguistiky, zvláště, je-li předstírána, jest vlasti ku 
zdaru. Patrně bude tu nějaký shnilý a otravný kořen.

který by měl být vyťat a na oheň uvržen. Jak krásné, 
rodí-li se někde Spasitel zprofanované vědy! Vítán 
budiž i každý prorok to předobrazující. Pro svou 
osobu ručím za to, že česká linguistika p o s t a č í  
k průkazu pravosti RKZ, neboť f o r ma  starobylých 
»skládání« jest postačitelně průkazná a očitá, kdežto 
hádankářská etymologie příliš nám připomíná dobu 
slavného neprůkazného etymologa, V. Hájka z Libočan, 
stol. XVI. a výbavu tehdejších mučíren.

Karel T ř e s k á

Hankova vydání RKZ a jejich chyby. 2_

]. liitei’punkce.

Ka-itika textu HK se provádí od r. 1861, kdy byly 
V. Kokosem poprvé pořízeny dobré fotografie všech 
stránek rukopisu a vydány v kritiokóm vydání Vrťát- 
kově. Tehdy se poprvé poznalo, že není možno dosa- 
varbií Hankova vydání RK považovati za ideální, 
a položen tak základ k důkazu, že Y. Hanka nebyl 
Oním, jenž měl čest býti autorem RK.

Avšak usedněme na chvíli sami nad Hankovými 
oditemi Rukopisů. Představujme ;si po tu chvíli, že 
Hanka skutečně byl jejich padělatelem. Z této these 
plyne neomylně, že byl také stoprocentním jich zna- 
telem. Ale ta chvilka nás přesvědčí o pravém opaku. 
Láskyplný »autor« Václav Hanka měl patrně chvilky, 
kdy jeho vlastní dílo stávalo se mu zhola nesrozumi- 
tebiým. Jeví pozoruhodné rozpaky, ba obrací smysl 
áž v aiesmysl, nejen na ruby.

Již prof. Jan Vrzalík ve svém »Poučení o nepadě- 
lahých Rukopisecli«, str. 9., praví:

»Rukopi sy  n e j h ů ř e  ze v š e c h  v y d a v a 
telů čet l  a i n t e r p r e t o v a l  pr ávě  č l ověk,  
j enž  měl  bý t i  j e j i c h  původce m,  nebo ale
spoň pi sate l em. «

Poněvadž se dnes můžeme opříti již o několikeré 
fotografické vydání, můžeme si přemnohé z Hanko- 
vých omylů vysvětliti spolehlivě jeho nedostatečným 
vyzbrojením technickým při zkoumání zcela nezná
mého materiálu. Oko lidské nevidí na nejasných 
místech tak spolehlivé jako čočka fotoaparátu. Nic 
jiného nemůže Hanku omluvit za to, že nebyl dosti 
pečliv k výtvoru, jenž mu přinesl největší slávu.

Krom nejasného vidění jsou tu však ještě jiné kate
gorie poklesků. V první řadě Hanka neovládal jemných 
rysů Orthografie RK. Za druhé mu chyběla zkušenost, 
potřebná k správnému výkladu. Má tu zajímavou me
todu: zhusta to, o čem neví, jak vyložit, ponechává 
zcela bez výkladu nebo překladu. Ve l mi  ná z o r ná  
j es t  tu s kupi na  pokl es ků,  v ni chž  marně  
z á p a s i l  s i n t e r p u n k c í  n e j a s n ý c h  míst.  
Interpunkce jest také -druh výkladu textu, a přistou
píme k ní níže podrobněji. Čtvrtou kategorií jsou 
ntoderní rasury, pokud mohou pocházeti od Hanky.

Naše číslování veršů se v dalším řídí Vrzalíkovým 
»Poučením«.

Přecházíme k řadě dokladů chybné Hankovy inter
punkce a jí zipůsobeného neporozumění smyslu origi- 
íiálu.

První z nich je v Cest. 73—76, kde Hanka klade 
chybnou interpunkci, nerozumí smyslu a je nucen 
dóplniti »vynechané« slůvko, aby se jakéhos takéhos 
smyslu dobral.

1 meč jeho padáše v Pražany 
jako drvo se skály a po horách 
mnoho silných dubóv; 
tako ke hradu sě shluče 
Neklanových vojnóv, —

Této interpunkci nemůže rozuměti nikdo, nerozuměl 
jí ani Hanka sám, a proto se domníval, že je tu ve 
v. 75 něco vynecháno. Roku 1829 skutečně doplnil tu 
slovo »kácí« a nč. překladě píše toto:

I meč jeho padal v Pražany 
jako dřevo se skály a po horách 
mnoho silných dubů kácí.
Takto ke hradu se shluklo Neklanových vojsk.

Tím ovšem nesmyslu nenapravil. Je jen okatější. 
Suďmež: Kruvojův meč podle tohoto přepisu jednak 
(na hradě!) padá do pražských a jednak po ho
rách mnoho silných dubů kácí! Ve skutečnosti smysl 
místa (viz náš text!) jest: a meč jeho (t. j. Kruvojův) 
padal do Pražanů jako strom padá se skály (t. j. prud
ce a neodvratně). A le  (neboť spojka »a« má tn vý- ' 
znám adversativní) j a k o je po horách mnoho silných 
dubů, tak  (nebo tol i k)  se ke hradu shluklo Nekla
nových vojsk. Hanka nepoznal (otázka jeho autorství : 
se stává úplně absurdní), že obě věty spolu stojí 
v ostrém protikladu, a nepoiznal též, že mezi »silnými 
duby« a »Neklanovými vojsky« je příměr, který se 
v jeho interpunkci úplně ztratil. Takové přirovnání 
bojovníků k dubům se v RK činí ostatně i jinde, srv. 
Záb. 125.

T o t o  m í s t o  j e  t e d y  p ř í m ý m  d o k l a d e m  
p r a v o s t i  r u k o p i s u  Kr á l o v é dv o r s ké ho .

V Cest. 166—7 Hanka dělí verše:
Zdě ny viděli Vlaslavu shory; Z 3
ruče dolov kolkol vrcha sého. —

Kdyby byl autorem, byl by si musil Hanka po- 
všimnouti, že v jeho přepisu Čestmír mluví, jakoby 
Vlaslav byl na hoře.  Ve skutečnosti byl VlaslaT na 
rovině,  jakož plyne z v. 154:

Tamo na rovni očekáváše je vojivný Vlaslav.
Nikde se nepraví, že mezitím Vlaslav na horu vy

stoupil. Naopak ve v. 167 praví Čestmír: ruče dolov!
Byl tedy na hoře Čes t mí r ,  a ne Vlaslav, a slůvko 
s ho r y  nepatří k v. 166, nýbrž k v. 167.

Hanka  nebyl a ut or e m RK, ne boť  na tom
to mí s t ě  si  c h y b n ý m  d ě l e n í m  z a hr a d i l  
c e s t u  k s p r á v n é mu  smys l u,  čehož by autor 
neučinil.

Podobně Záb. 44 — podle H. »ty pěješ srdce k srd- 2 ■> 
C U « , ač pouhá aposice »srdce k srdcu« by tvořila ne- ^  
smysl a ač Hanka jako skladatel měl vědět, že je to
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odpověď ua zajčááečuí verše písně Zábojovy, jenž pro
hlašuje: »Vám ipěju najníži zdola piesn, — ide z srdce 
mého, — z srdce iiajnížejé pohrúžena v hoři« (v. 22— 
24). A Slavojova odpověď ve v. 44 má Záboje ujistit, 
že slova jeho z srdce jdoucí docházejí ohlasu v srdcích 
mužů naslouchajících.*) Jenže Hanka — nevěděl a tím 
se :— prozradil.

1,‘h U místa Záb. 68—70 nemůžeme se ani dnes dobrati 
-j,/' ))ravého dělení, tolik však sluší říci, že dělení Hankovo 

je to nejposledmější, které přichází  ̂ úvahu. V. 68 
naznačuje, že mladíci odcházeli z lesa v různé době, 
kdežto v. 69, že odcházeli v různé strany. Nesnadný je 
zejména v. 69. Hanka dává za »rózno« čárku a slovo 
»vezdě« řadí k následujícímu »ke všem dřěvóm«.

V Záb. 108—9 smysl je: podnebosí bylo pbio záře 
od slunce a v té záři se nadto blýskaly zbraně králo
vých vojsk. Hanka v přepise i v překladě dělí:

Podnebesie bě plno osvěty
(t j, plno záře).

ot slunce v osvětě plno blska 
(t, j. v záři plno blesku od slunce), 

z králevých vojev
(zbylo jako nesmyslný přívěšek, o němž se neví, k čemu se

vztahuje).
Tak do\edl Hanka zabít duchaplnou gradaci (osvěta 
bisk), jejímž prý byl autorem.

Přímo úžasnou nevědomost, a spolu i bezradnost, 
^  pixjjevil Hanka ve v. 125—5 Záboje. Tam je tento 

smysl: i vyrazí Záboj a planoucíma očima míří v Ludie- 
ka. Pohlížíme-li na ně, vynikají (z vojska), jako dva 
duby proti sobě stojící vynikají z lesa.

Přiznáváme, že místo je nesnadné. Ale aspoň siuy.sl 
mohl Hanka podat správně a nemusil v něm kolísat, 
byl-li autorem RK. Nebyl jím však, neboť z jeho pře
pisu obdržíme tento nesmysl: Záboj vyrazí hořícíma 
očima v Ludieka. Dub míří proti clubu. Zří t í  zě 
vš e ho  lesa.  — Opět takový přívěšek beze vší sou
vislosti, jako byl v Záb. 109. V nč. překladě přidal 
k tomu nonsensu Hanka ještě trochu: »I vyrazil Záboj 
s hořícíma očima v Ludieka, měří  dub proti dubu. 
ví dět i  z c e l é h o  lesa.  Skoda, že už Hanka ne
žije; mohli bychom se ho zeptati, proč v jeho přepisu 
bývá náhle kus textu zbytečným.

Sem patří se všemi svými následky i chybná inter- 
punkce v Záb. 168—170. Rukopisné »zauoi« prostě 
značí »za voji« a patří k v. 168, kde je takto podepřeno 
ukazovací zájmeno: ten  les za voji. Hanka z toho 
udělal »Záboji« a dal k v. 169, kde přece zcela stačí 
oslovení »Bratře«. Že náš výklad v. 168 origináln je 
správný, možno dovoditi z v. 177, kde už dcmonstrativa 
není, poněvadž také není bližšího určení (»za voji«). 
Ve v. 170 pak dělí Hanka chybně: ueupúščej, búři 
vz-vrahy; r. 1829: neupúščej búřiu vz vrahy; r. 1851 
má sice přepis správný, ale hned 1852 od něho upouští:

*) Hanka klade novočesky;
Aj, řy Zábcji, ty pěješ srdce k srdci, 
píseň z středu hoře jako Lumír, 
ký slovy i pěním byl pohýbai 
Vyšehrad ’ vše vlasti; 
tako ty mně i vši bratr

»Interpunkci Hankova se příčí smyslu celého našeho výňat
ku. 0 Lumíru neplatí, že pěl píseň »z středu hoře«, slova ta 
k Záboji se táhnou, jakož on v úvodu zpěvu svého sám o so>bě 
praví: »piesň ide z srdce mého pohrúžena v hoři«. O Lumíru 
platí ale kat exochén, že zpěv jeho býval tak mocný, že hýbal 
Vyšehradem i všemi vlastmi, a tu vlastnost mocně úchvatného 
zpěvu slavného pěvce přikládá Slavoj i zpěvu Zábojovu. Správ
ně článkoval zde .., Svoboda . .. Překladatel znal tedy jasněji, 
co povědíno býti chtělo, než sám skladatel!« (Vrfátko, Hanka 
a RK, ČČM 1871, 425.)

neupúščej, búřil v vrahy! KioJísá tu tolik, že objektivní 
pozorovatel těžko může o něm předpokládat, že by 
byd znal text i smysl toho místa. Kromě toho klade 
Hanka v. 168 takto (bez demonstrativa a imperativu!): 
Koni řehce vošken les. Zřejmě se domníval, že tento 
v. 168 a 177 mají tvořili apohi jakýsi refrén, a nepo
rozuměl, že v prvém případě se dávají instrukce, aby 
byli připraveni koně, podruhé se konstatuje, že lozkaz 
proveden. Jednak tedy H. neporozuměj ději, jednak 
nepochopil účelnosti ukazovacího zájmena »ten« ve 
v. 168. Ale právě tím se prozradil, ut supra.

Yhf Shledali jsme, že chybných interpunkcí se Hanka 
dopouštěl v básních složenýdi volným veršem, tedy 
hlavně v Čestmíru a v Záboji, nikoli v básních, jejichž 
verše mají určitý počet slabik a kde interpunkce je 
snazší. Znovu souhrnně zdůrazňujeme pro všechny 
případy chybiié interpunkce, že se zakládají na Han- 
kově neporozumění smyslu, jehož se lze dobrati často 
jen logickým promyšlením situace, které podává ori- 
gbiál. Žo Hanka skutečně smyslu na oněch místech 
nechápal, o tom na některých z nich svědčí kvality, 
jež jeho interpunkcí byly pohřbeny, i neobratnost 
Hankova členění, kterou jistě sám cítil, neboť si vy
mýšlel různé doplňky textu, který se mn v jeho výkla
du zdál porušený. V kritickém zpracování textu RK 
překážela Hankovi malá vědecké erudice a osobni 
povrchm>st. Už tyto vlastnosti samy o sobě by činily 
Hanku iicschopným složili RK i HZ, i kdyby chyb 
v přepisu nebylo. Avšak chyby ty, Prozřetelností za
chované, výstižně dokresluji nejen stav jeho znalostí 
filologických, nýbrž i Hanku v celkový poměr k RKZ, 
totiž postavení člověka, který přes všechnu svou snahu 
a povrchní riadšení zůstal přece státi opodál, nevnikl 
do jeinností, jež tvoří esenci řeči, dikce a pravopisu 
RKZ, i dobrého smyslu textem musejních originálů 
podávaného, a tak nám zanechal věru monumwitum 
acre perennius pravosti RKZ. Je přece jasné, že lolik 
vědomostí každý autor o svém vlastním díle má, aby 
je dovedl správně interpretovati. Toho není v případě 
Hanky a RKZ. Jediný možný soud z toho následuje, 
že tedy Hanka nebyl ani autorem, ani pi-okladatelein 
ani pisatelem RKZ. Václav H<mka nám zanechal své 
přepisy a tím nám podal svědectví jasné, svědectví 
nepodezřelé, poněvadž bezděčné, že neměl s RKZ nic 
co činiti ve smyslu falsátorské teorie, kt erá  prot i  
t o m u t o důkaz  u n e m á. c o b y p o s l av i l  a.

I kdyby tyto origiuály RKZ jednou byly zničmiy 
dopuštěním lx»žím, jako .se stalo r. 1812 Slovu o vý
pravě Igoisrvě, a i kdyby třebas nebylo nikdy bývalo 
žádných chemických a fotografických zkoušek, jež 
jsou tak evidentním důkazem pravosti s docela jiné 
stránky, přece by nám v přepisetdi, překladech 
a výkladech Hankovýdi byl z a c ho v á n  d ů 
kaz pravos t i .  V tom je v ý z n a m Hanko-  
V ý c h vydání .  Vždyť těch chyb je v obou Ruko- 
pisecli jím napácháno tolik, že už k vůli pověsti od
půrců Rukopisů se hrozíme učiniti přesnou statistiku. 
Je to rukopisová hekatomba, jež se vyrovná vahou 
pověstné Gebauerově hekatombě filologické a přesností 
ji daleko předčí, protože vytýká něco na základě do
chovaných, nikoli nedochovaných fakt.

česká společnost rukepísná sdružuje přátele Rukopisů - laiky 
i odborniky, pořádá přednášky a exkurse, spravuje Rukopisný 
fond pro dalši výzkum RKZ, podporuje vydávání spisů a vy
dává časopis, který zpravuje o posledních rukopisných aktua
litách. Příspěvky: zakládající člen 200 K jednou pro vždy, při
spívající K 50.—, činný K 20.— (stud. K 10.—) ročně. Stud. 
činným členům může být příspěvek prominut. Zápisné K 10.— 
(stud. K 5.—}.
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Petre Octavian Zamfirescu:

O parallelách s hlediska realistického.
Další doklady k čl. uveřej, pod tímto názvem, které nám autor článku dodatečně zaslal

Další kontrolou mého tvrzení, že svěivé střely tatar
ské byly známy ve staré době Číňanům i Japoncům 
mohl si prof. K. Titz snadno najiti ve francouzském slov
níku klasické čínštiny F. S. Couoreura: Dictionnaire 
classique de la langue Chinoise, Sien-Hsien, 1930. Tam 
mohl se dočisti, kdyby to dovedl, že slovo ^ming-íU 
znamená »flěche sifflante ,̂ t. j. syčivou střelu. Slovo 
udrželo se po celý středověk, jak dokazují četné lite
rární doklady uvedené v Gilesově: Chinese-English 
Dictionary. I v moderním English-Chinese Standard 
Dictionary, vydaném v Commercial Press v Šanghaji 
r. 1929, našel by prof. Titz snadno, kdyby nelenil, na 
str. 1162 pod heslem »a rohizzing arrore»« (syčivá stře
la) čínský znak ^ming-tU s příkladem: »making 
a humming oř hissing sound as a whizzing arrow«, 
OOŽ značí: vydávali bzučivý nebo syčivý zvuk jako 
syčivá střela.

Z toho jest zřejmo, že ^syčivé střely tatarském existo
valy ve středověku, i když o nich žádný z evropských 
autorů až do r. 1895, do vydání E. H. Parkerova díla 
o Tatarech, nic nevěděl. Proto jsem nazval znalost 
o nich v RK hyperchronismem. Věděly o nich pouze 
soudobé zprávy čínské a japonské, jež připisovaly vy
nález těchto syčivých šípů starým Turkotatařům. 
Těchto čínských zpráv nemohl ovšem znáti básník Ja- 
(roslava. Popisuje-li v básni, jednající o Tatarech, »s,y-, 
kot kalených střel strašný«, pak se jedná zřejmě o sy- 
ičivé střely tatarské, jež jedině mohl slušeli na poli 
vitevnfm. Nepotřeboval k tomu žádného Chateaubrian- 
da ani Macphersona, u nichž se ostatně mluví pouze 
povšechně o svkotu střel a kopí, nikoli však o sykotu 
ŝtrašném« nebo zastrašuiícím, jemuž sloužily specielní 

tatarské syčivé šípy, užívané k polekání nepřátelského 
jezdectva. Proto si snadno vysvětlíme, proč koně Ku- 
mánů v bitvě na řece Kalce obraceli se náhle zděšeně 
nazad, kdvž Tataři vystřelili na ně své šípy, a pádili 
jako smvslu zbaveni v šíleném líiprku naznět, že je 
ani ieiich zkušení jezdci nemohli ovládnouti. a mz- 
dnnflli dokonce svvmi kopvtv celv rnskv tábor. Ani 
ruští kronikáři a pisatelé staroruskvch látonisů nemohli 
si tento bláznivv úděs koní vvsvětliti. Prini«rvva1i jej 
nadnřirozenvm silám tatarskvch čarodějů. Také v ma- 
cTarskveti kronikách mluví se o náhlém a nev /̂světlitel- 
ném ň+ěku jezdecjk̂ čch vořoik macTflin̂ Pveh nři setkání 
se s Tatarv. Svkot obvčejnvch nebo oneřenvch křesfan- 
skveh střel nemohl tento /matek V  ie/de<>,tvu znnso- 
biti — musilo se očividně iednati o novv a ineT-w-klý 
znnsob tatarského boře. o hr°'zii vvvolanoil užitím do
sud neznáimvch svči-rvch střel tatarskvch, o jejichž 
»strašném siikotu« mluví prvně básník Jaroslava.

Teprve při pročítání Parkerova díla, nazvaného 
»A Thousand Years of the Tartars«. IT svazky, z r. 
1893, vysvětlil jsem si příčinu zběsilého útěku kumán- 
skvch a macTarských koní, právě tak jako úděs vojsk 
v básni o Jaroslavu z RK. Sinolog E. H. Parker jest 
také prvním z evropských učenců, jenž o původu svči- 
vých tatarských střel něco napsal. Před ním nebvlo 
o nich ničeho známo. Proto jest směšné, kdvž prof. 
K. Titz praví v Listech Filologických, roč. LXTT, 1935, 
čís. 2 :  »2e bzučivé š Í p v  existovalv u Orientálců. není 
poznatek tak novů, jak si mvslí Petre íiamphirescu 
(sic!)«. Prof. Titz mluví zde však do větru, nebof ne
umí cilovati ani jediněhn evronského autor», jenž bv 
o těchto svčivčch nebo bzučivvch tatarskvch střelách 
před Parkerem něco psal. Kromě toho prof. Titz neumí

viz Zprávy č. 1 a 2), 
ani správně opsati slovo Zamfirescu! Podivný to »ro- 
manista«, jenž neví, že v rum. vůbee neexistuje »ph«!

Také jest zábavné, když prof. Titz ve svém článku 
v Listech Filologických nechce nic věděti o tatarských 
syčivých střelách, popírá jejich existenci a nevěří do
kladům, jež jsem o nich přinesl ve Vlajce z Parkera 
a z čínsikých onnálů, a pak z čista jasaia mne začíná 
poučovati slovy: »Je-li pak Zamphirescu toho mínění, 
že Tataři užívali takových šípů stále, je to omyl. Po
užívalo se jich tu a tam k zastrašení nepřítele, ale i Ta
taři užívali obvykle střel bez těch otvorů, jež způsobily 
bzučení«. Odkud pak ví prof. Titz náhle o těchto stře
lách, že se jich užívalo jen k postrašení nepřátelského 
jezdectva? Dočetl se to pouze v mém článku ve Vlajce, 
roč. VI., č. 9., kde jsem se dovolával Parkerova objevu.

A tu se stalo v Listech Filologických něco zajíma
vého. Ve snaze zabránití, aby syčivé střely v Jaroslavu 
nebyly hyperchronismem z Parkera, utekl náhle prof. 
Titz od realistických parallel ze Chateaubrianda a z 
Macphersona a vzpomněl si, že o sykotu střel mluví 
se již ve starověku, dokonce u Vergilia, kde nacházíme 
místo: »stridens alis sagitta«: šíp působící sykot svým 
Oipeřením a »stridor teli«: sykot, svist koipí.

Tímto konstatováním nezprovodil sice prof. Titz se 
světa tatarské syčivé střely, ani E. H. Parkera, oni 
čínské annály, ani »strašný« sykot kalených střel z 
Jaroslava, ani nedokázal, že syčivých tatarských střel 
ve středověku vůbec nebylo. Za to však dokázal zde 
prof. Titz nevědomky něco, co ve své neprozřetelnosti 
původně nezamýšlel. Svým konstatováním parallely 
z Vergilia podvrátil totiž prof. Titz úplně a beze zbyt
ku »nevývratný realistický důkaz padělanosli RK na 
základě realistických novodobých parallel ze Chateau
brianda a z Macphersona«, jímž se realisté tolik chlu
bili. Ba možno říci, že zasadil tím nevědomky realistic
kým parallelářům ránu, z níž se tak brzy nevzpama
tují. Vždyť podle Titze mohl básník Jaroslava znáti 
»sykot střel« ze studia Georgicon libri latinského bás
níka Publia Vergilia Maro (r. 70 př. Kr.—19. po Kr.), 
autora Zpěvů pasitýrských a Aeneidy, jež byla ve 
středověku učebnou knihou ve školách při vyučování 
latině zdrojem vší učenosti a zůstala jí po celý středo
věk, nebof Vergilius byl miláčkem každého středově
kého básníka. V tom případě byla by parallela z Ver
gilia o sykotu střel v Jaroslavu pouhou básníkovou 
reminiscencí z oblíbené latinské četby a dokladem jeho 
středověké učenosti.

Nafouklé parallely ze Chateaubrianda a z Maopher- 
sona jeví se tudíž směšným realistickým humbugem. 
naivním podvodem, — přihlížíme-li současně také 
k parallelám ze spisů středověkých, zvláště latinských, 
jež básník RK musil znáti. A takovým humbugem jsou 
i ostatní domnělé parallely z Miliona a zvláště z Tor- 
quata Tassa, v jehož díle nacházíme nepřebernou stud
nicí parallel z klasiků a středověkých autorů z doby 
rytířské, takže byl správně nazván »posledním básní
kem doby rytířské«.

Jest zajímavé, že realisté věří stále v nevývratnou 
sílu parallel a že pomocí jich dovedou odsuzovati i pů
vodní díla některých národních básníků českých jako 
plagiát a napodobeninu děl cizích. Četné příklady toho 
nalezneme v mnohých realisty psaných rozborech a 
dějinách české literatury XIX. století, pocházejících 
z doby Gebauerovy, Hanušovy, Jakubcovy, Máchalo- 
vy. Smetánkový a Vlčkovy.
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P Ř E H L E D
r> Nové »falsiun« Hankovo.

Oznamuje Bedřich Václavek.
Pod tímto titulem je v 2. seš. XXV. roč. Časopisu pro moder.

n

\

m e u  s e  že Mar< 
má díti, 4/imůže b 
: vyšlo- 
opil, že

filologii uveřejněn článek, v němž se připomíná, že už Jos,
Truhlář v VIII. roč. Athenea zjistil, že Hanka použil pro svou 
báseň »Vyprovázení« se začátkem »Kdy sem svou Lidušku vy
provázel domů« — kramářského tisku z r. 1798, vyšlého v Par
dubicích — a dokládá, že také Hankova báseň »Svůdce nevin
nosti«, vyšlá v Hromádkových Prvotinách r. 1814, na str. 73. 
opírá se o kramářskou píseň staršího data. Autor článku srov
nává báseň s několika listy této kramářské písně a zjišťuje, 
v čem se který tisk s Hankou shoduje a v čem se liší. — 0 
Hankovi praví, že není autorem básní, ale že tu jde o vědomé 
zušlechtční kramářské předlohy. Hanka verše prvních dvou 
tisků'(z r, 1799 u J. Pokosa v Praze a z r. 1811 na Horách Kut
ných) rytmicky zdokonaluje, klade do rýmů jiná slova, vyho
vující přesněji požadavkům rýmu, opravuje některé germanis
my, m'sto lidových obratů užívá obratů literárně uhlazenějších, 
vkládá dc vět nevýrazných nový, přesnější nebo vyšší smysl;,, 
vpravuje tak — píseň do současného literárního jazyka. Jinak 
však zachovává celou konstrukci básně, jednotlivé sloky i ver
še, takže jeho báseň jest jen literární obnovou starší skladby.

V závěru p. Bedřich Václavek dodává, že tedy tu máme nové 
falsum Hankovo, ale hned poznamenává, že to nestačí, aby
chom Hanku mohli odsoudit pro nemravnost, neboť přijímáni 
cizích látek máme i u jiných spisovatelů, a omlouvá Hanku, že 
si musil přivydělávat a že tenkrát kramářské plody nebyly 
ceněny.

Já bych k tomu dodal ještě pár slov, která by mohla věc 
trochu osvětlit. Smysl pro lidovou poesii se začal u nás teprve 
budit v té době, do které spadá mládi Hankovo, A hned se 
i žádalo, aby se plody lidové poesie sbíraly. Jak se to má díti, jfyjmiže 
o tom nebylo snad jasno ani těm, kteří ten požadavek 
vovali. Hanka zajisté, jako člověk velmi učelivý, pochopil 
v té písni je něco zajímavého, co stoj! za zachování. Možná, že 
nevěděl vůbec, kde byla ta píseň tištěna a že byla tištěna.
Slyšel ji asi a líbila se mu a proto si ji zaznamenal. Tím se mu 
stalo, že něco vynechal (strofy, které v jeho sepsání chybějí).
Potom uznal za dobré uvésti ji do čtenářského světa vídeň
ského a upravil ji, jak už řečeno, podle pravidel současného 
spisovného jazyka. Své jméno tam mohl dáti, poněvadž ta 
úprava ho k tomu opravňovala. Možná však, že jeho jméno 
bylo přidáno jen z toho důvodu, aby se rychleji zjistilo, kolik 
má dostat honoráře, neboť se mu platilo podle počtu uveřej
něných řádků. Nemusí býti všecko »falsum«.

Že i ta úprava opravňovala Hanku k připojení svého jména 
k úpravě cizího plodu, o tom svědčí srovnáni s Jul, Zeyerem 
a jinými ctěnými básníky. Víme přece, že Zeyerovy óbnoveně 
obrazy jsou namnoze pouhým překladem cizích textů. Jan Ne
ruda má na př. báseň Dědova mísa, jejíž děj je prostě jen pře
jat, a neupíráme mu právo k ní, neboť je jeho svým výrazem.
A kolik motivů převzal Vrchlický, Machar, a zejména všichni 
skladatelé bajek! Lafontaine by musil být také falsátorem, 
kdybychom chtěli originalitu se vším a všudy, neboť evropské 
lidstvo bylo a je na vymýšlení bajek chudé duchem. Přemílá 
se tisíce let starý materiál orientální. I motivy k písním se pře
jímají. O tom svědčí srovnávání začátků. Přejímají se i látky 
románové. Sám Goethe, duch, jemuž nikdo neupře tvůrčí fan
tasii, přejímal cizí látky. Ve svém idylickém eposu Hermann 
und Dorothea přejal prostě skutečnou událost z jiné doby a dal 
jí jen jinou formu a nové časové zbarvení a umístění děje,
U všech tvůrců musíme předpokládati, že staré hodnoty jsou 
v nich jaksi uskladněny a oni je jen maličko ve svých prac'ch 
přeměňuji. Kdyby toho nebylo, ani bychom jim nerozuměli.
Bylo by však už na čase, — abychom už s tím falsátorstvím 
přestali tam, kde vlastně o žádné falsum nejde, a všímali si 
falsátorství, které špiní náš národ a překrucuje historickou 
pravdu, takže přímo toneme v moři lži a podvodu. —r.

PAMÁTKU VÁCLAVA HANKY snaží se znevažovali odb. 
předn. min. školství R. J, Vonka v Kostnických Jiskrách 25. 
ledna 1940. A jako právě kdysi na Spořilově v diskusním ve
čeru projevil takové neznalosti podstaty věci, že z naprosté 
blamáže musel jej zachraňovat! prof, F". M. Bartoš, stejně chyb
ně 1 nyní v pojednání o Jiřím z Poděbrad tvrdí, že V. Hanka 

. s podvodnými úmysly napsal píseň »Moravo, Moravo«. Neví

Íiovšem, že před nedávném Rgjjfícti V á A a v a it prokázal doklady, 
lže píseň »Moravo, Moravo« není dílem Hankovým, ale že to 
I je opravdu starobylá p'seň vojenská a válečnická, patrně pů- 
I vodu moravského, tedy taková, za jakou ji Hanka před cen- 
surou vydával. —Ik.

JAK »LUMÍR« PĚSTUJE NÁRODNÍ KULTURU, měli naši 
čtenáři možnost seznati z předminulého čísla Zpráv, kde jsme

přetiskli útok, který v této kdysi národní české revui uveřej
nil docent Karlovy university Dr, Zd, K a 1 i s t a, proti zakla
dateli rukopisové obrany Dr F. Marešovi. Dr, F. Mareš, který 
byl o tomto útoku na svou čest zpraven teprve z našich Zpráv, 
požádal redakci Lumíra, aby uveřejnila také jeho obranui. Red, 
»Lumíra«, který nese jméno pěvce z rukopisu Královédvor
ského, odmí t la dáti prof. Marešovi tuto satisfakci, na kte
rou má v každé slušné společnosti napadený plný nárok. Re
dakci »Lumíra« tvoří v této době pp. J. H c b z e k, H. Je 
línek, Zd. Kal i sta a Rud. Medek.  Zaznamenáváme tuto 
skutečnost spolu s obranou prof. Mareše, jež dokumentují, jak 
daleko je u nás od opravdové očisty národn’ kultury, v níž 
vedoucí místa dále zastávají některé osobnosti minulého dva
cetiletí, které ve své chorobné zaujatosti a ješitnosti dodnes 
neujasnily si příčiny, jež dovedly český národ takřka k zá
hubě Obrana prof. Mareše, které redakce »Lumíra« bez nej- 
primítivnějšího požadavku slušnosti, t. j. udání důvodu, zamítla 
dáti v »Lumíru« místo, zní takto:

N em ohu m lčetit

Pod tím to heslem  u v e ře jn il >L u m í re 25. X. 39 č lánek , v němž 
jsem  uveden jm énem  v takové  souvislosti, že se m ne do týká  osobně: 
p ro to  žádám  váženou red ak c i tohoto  časopisu  za uv e ře jn ěn í této  odpo
vědi. A utor toho č lán k u  p rav í, že ja k o  žák  P ekařův  nem ůže m lčeti k mé 
odpovědi na č lánek  p. d r. H obzka, u v e ře jn ěn é  v 31. čísle týden íku  »Ná
ro d n í obnova«; p íše: »Nechci se zab ý v a t a rg u m en ty , k te ré  M areš ve své 
odezvě zvedá p ro ti P ek ařo v ě  zdůvodněn í podvrženosti obou pam átek  ru 
kop isných , v té  věci nedosta l se M areš nad  zcela la ické  názory  a védo- 
laosU, a  považoval bych  p ro to  za zby tečn é  p lý tv a li m ístem  v Lumíru, 
kdyb y ch  na  ně reagoval. Ale vážnost, jíž  p ro feso r M areš v našem vě
deckém  světe  p ro  jm e  své p rače , než jso u  o b ran y  rukopisné, požívá, 
n u tí m ne, abych  se o b rá til p ro ti těm  m ístům  jeh o  »zaslána« kde do- 

j is té  m íře  P ek ařo v y  vědecké cti, p říp ad n ě  je  s to, aby  po- 
v e re jn o sti o P ekařových  názorech  na R ukopisy  v posled-

It

tý k á
k řiv il m ínění 
nich letech jeh o  života«.

To jso u  obv iněn í těžká, tím  těžší, že p isa te l nechce se zabývat 
a rg u m en ty ; la ické  názo ry  n em usejí b ý t p ro to  špatné , a le  do týkán í se 
ctí pok rivovam  v ere jn eh o  m ínění, je  vý tka  zlá. P isa te l č in í mi poklonu 
odkhm ou pod le  vzoru P ekarova  v č lánku  N ár, listů  v červnu  r  t9’7 
N ejde je n  o a rg u m en ty  P ek ařo v y  p ro ti R ukopisům , neboť au to r praví', 

M areš požívá vážnosti p ro  j in é  p ráce, než jsou  o b ran y  rukopisné, což 
— b y t p ravdou  jen  u těch , kdo v ě d í ,  že jsou  R ukopisy  padělky. 

R ukopisů  není p rac í mou, já  jenom  opakoval, sestav il a  připo- 
a rg u m en ty , jim iž  R ukopisy  b rá n ili  Jungm ann, P alacký , Šafařík , 
E m ier, Jirečkové , K alousek , h ledí-Ii se Jen k a rgum entům  histo 

rickým . A tito vědcové usvědčili h is to rick é  důkazy  padělanosti Ruko
p isů  ja k o  ned o sta tečn é, ano c h y b n é .  Jen n ě k te ré  p řík lad y : b rán a  přes 
V ltavu z h rad u  P rah y , kde  b y ste  j i  vzal? A pro to  m usil O ld řich  vyhá 
n ě t P o laný  ze^ S tarého  m ěsta, což o d p o ru je  zprávám  k ro n ik á řů  i RK. 
Beneš H erm anóv r. 1280 je s t  osoba neh isto rická, jež to  žil r. 120“5, kdy 
kn íže  da leko  k  O te  za je l. A tak  dá le  p řes sv. K opeček až k slovu >tá- 
bu .« , ne /n  líném ! iired r. 1420. T akovéto  >Iaické< a rgum en ty  odpůrci 
p rav o sti R ukopisů  p ře z íra jí .

A utor č lán k u  >Nemohu m lčeti« m á to tiž  účel j in ý : o b h á jit C. č. h., 
že u v e re in i! P ek ařů v  nedokončený  č lánek  »RZ 19>5«. k te rý  jeho  au to r, 
ja k  p ra v í p isa te l >schovaI ra d ě ji  do šuplete«. Č lánky  P ekařovy  p ro ti 
R ukopisům  b y ly  to tiž  p řip rav o v án y  pro  b ro žu ru , k te rá  však  vydána ne
b y la , ač b y la  již  hlášena ja k o  v ydaná. O tázka, p r o č  neby la  vydána, 
je s t  o tev řen á : a le  m ůže na ni odpověděli fak t, že re d a k to r té  b rožury  
se d o tázal českých  c h e m i k ů  po sp ráv n o sti Bělohoubkova závěru  z 
chem ických zkoušek sro v n áv ajíc ích  hm otu  p ísm a RK s rukop isy  ze stol. 
XlV. až do doby nové: a  chem ikové odpověděli v dubnu  r. 1955, že 
B ělohoubek r. 1886 učinil ze svých zkoušek s p r á v n ě  p ravděpodob 
nostn í závěr, že RK se chová tak , ja k o  ruk o p isy  z té  doby ,do k te ré  
se k lade. — Podle ja z y k a  a  tv a ru  p ísm a k lad e  se RK do konce XIV. 
s to l., z k te réh o  »nem ůžp dá le  vystoupiti« .

Je tedy  p ravděpodobnostn í závě r, že b ro žu ra  ona b y la  zadržena  po 
té to  odpovědi chem iků z důvodu, že m a te riá ln ě  hm ota p ísm a a p e rg a 
m enu RK jso u  s tředověké . P isa te l však se pozastav il nad  p r a v d ě 
p o d o b n o s t n í m  tím  závěrem  a  zv láště  nad označením  téhož za 
>určilý«. V o tázce R ukopisů  p ráv ě  m nozí vědcové se nedostanou nad 
la ick é  názo ry ; a tu  jd e  o c h e m i i .  B ělohoubkovy zkoušky Rukopisů 
to tiž  by ly  s r o v n á v a c í ,  takže  závěr z nich m ůže b ý ti je n  re la tiv n í, 
p ravděpodobnostn í, a  p řece  zcela u rč itý : n ap ro stý  závěr m ůže b ý t uči
něn  je n  ze zkoušek RK s a  m é h o. A však tak é  p ravděpodobnostn í zá
v ě r B ělohoubkův je s t  u rč itý  aspoň  v tom , že RK neby l psán  r. Í817, 
což je  v t é t o  o tázce rozhodujíc í.

Jestliže  tedy  re d a k to r  oné b ro ž u ry  a  jeh o  spo lupracovníci v dů 
sledku  toho dobrozdán í chem iků zad rže li vydán í té  b ro žu ry , slouží jim  
ta to  vědecká zdržen livost je n  ke cti, a n ijak  k úhoně. Mohli v y čk at a 
vy čk ali, nebude-U  p rav děpodobnostn í závěr B ělohoubkův doplněn a snnd 
v y v rácen  lepším i m ethodam i; snad  p řím o na  RK sam ém , bez srovnávání 
s jin ý m i. A tak  se p řece  ta k é  sta lo : novým i fo tografickým i m ethodam i 
b y ly  ná lezy  B ělohoubkovy na RK úp lné po tvrzeny  od prof. V ojtěcha. Ale 
i lo odpůrc i p ře z íra jí .

K rom ě toho p isate l neuvážil, že h is to rick é  a rgum en ty  p ro ti R uko
pisům  b y ly  ne pouze p ravděpodobnostn í, nýb rž  m nohé docela pravdč- 
nepodobné. o čem ž jsou  tak é  velm i p řesn é  výzkum y.

P. docen t Z. K a lista  v y d a l r. 1939 m onografii o B albínovi, za k te rou  
si zasloužil m noho ch vály ; v y še třu je  tu tak é  p ravděpodobné  p říč iny  
n ap ětí a n e d ů v ěry  m ezi B alb ínem  a  m ocným i jeho  doby. Byl by  měl 
ji.Stě tak é  v y še tř it p ři B albínově m ariánském  k u ltu , je -li p ravděpodob 
nostn í záv ě r, že B albín p ře tv o řil tu reck ý  vpád na M oravu r. 1663  ̂ na 
ta ta rs k ý  vpád  r. 1241 a  sp o jil ten to  s m ariánským  kultem  na H ostýnč.

Byl jsem  s p rofesorem  P ekařem  znám  osobně tak , že bych ani 
nem ohl pok řivovat jeh o  vědeckou čes t; vždyť m ám e-li j in é  p řesvědčení 
o R ukopisech nežli on, n e tý k á  se to naší osobní c ti; vždyť R ukopisy ne 
js o u  m o je  ani jeho . Vím od něho sam ého z posledn í své rozm luvy s ní*n 
r. 1935, že trv a l na svém  p řesvědčen í o RZ, ten sněm , to h lasován í, z la té  
osudí (Rk tak  —' ta k ); a d o tv rd il mi to velm i d rastickým  podobenstvím . 
Ale n ik d y  bych , ja k o  jeho  p říte l, nevysvětlova l jeho  nem ocí, že ve své 
p rác i o RZ 1935 nem ohl pok račovat.

L um ír, p ř iia v  do svých sloupců č lánek  zd ů razň u jíc í padělanost 
R ukopisů , m ohl by  vzbudit u citlivých č ten ářů  p ravděpodobnostn í závěr, 
že by  se měl v důsledku  toho vzdáfi svého tak  p roslaveného  Jména 
jak o ž to  pad ě lk u . N ikoli, básně  R ukopisů  jsou  p r a v é  a p rav d a  jest, 
že pěnce  d o b ra  m ilu jú  bozi. N esházím e p ro to  M yslbekovy sochy s mostu
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Palackého do V ltavy a  nepodložím e S m etan ' vé Libuši nefalšovaný tex t. 
Tu rozhoduje  k rá sa  a  p rav d a , n iko li vědecké p rav děpodobnostn í dohady. 
P ravda  m ůže b ý t sk rom ná, n e p o třeb u je  pýchy.

D r. F. M a r e š ,
15. I 1940. b ý v a lý  p ro feso r u n iv e rs ity  K arlovy .

BÁSNÍK XAVER DVOŘÁK ZEMŘEL, český Parnas opustil 
básník Xaver Dvořák.  Narozen r. 1858 v Hostivaři, zemřel 
22. listcprdu 1939 jako téměř 811etý kmet. Do konce svého po- 
žehnaného věku literárně činný, byl pozdním ohlasem skvělé 
generace národních buditelů. Povoláním kněz pedagog, profe
sor náboženství, po celý život nepřestával národu ukazovati 
cesty vývoje, které jeho budltelšů předchůdci hlásali pod hes
lem »Buh, vlast a národ«, V jeho básnické tvorbě viděla krit.ka 
iakcusi synthésu poesie Vrchlického, Zeyera a Sládka, ač i tu 
zůstal svým, osobitým a svérázným. Jeho básnická lyra vedle 
sonetů, prorockých visí, varování a mystických meditaci hlu
boce věřící duše, kde byl vlastně předbojníkem katolické mo
derny básnické, rozezpívala se přečasto pohledem do dávno- 
věkosti národa. Zde byl moderní, snobskou kritikou opomíjen, 
nebof zdálo se, jakoby s vervou navazoval na tradici básnic
kou, přerušenou přes 50 let onou neblahou perodou politxké- 
ho realismu a negace veškeré kladné umělecké tvořivosti, 
1 přes nepřízeň doby šel statečně přes překážky a podával si 
ruce s oněmi, jimž národ děkuje za své znovuzrození, Jehc se
braných i dosud porůznu rozptýlených plodů básnických je 
veliký počet. Jako skutečný bard zanícen byl pro staročeské 
zpěvy Rukopisů, byl jejich horouc'm cťtelem. Plamennými 
verši burcoval po léta českou veřejnost z netečnosti k obno
veni zájmu o národní Palladiem, t̂ íděl daleko do budoucnosti 
a před odchodem do nenávratna dožil se ještě všeho, před čím 
srdce v bolesti se často zachvívalo. Slova nad rakví i posmrtné 
úvahy nesly pečet pozdního, bohužel, pokání. Jako vlastenec 
a vroucí katolík těžce snášel koniunkturálni šrámkovský od
klon od služby národu. Ustavičně konfiskované a drvějšim re
žimem mrzačené verše mluv’ly jasně. Věrný a d°'s1edrý charak
terem. zůstal věren i zevnějškem. Čamaru, v níž vystupoval 
veřejně, svlékl, až kdvž smrtelné mrákoty obestřely jeho krás
nou. bílou hlavu,., Odešel »cordatus Bohemus« — skloňme se 
před jeho památkoul B,

PŘEHLED UDÁLOSTÍ A ČASOPISECKÝCH ZPRÁV, (Srpen 
1938—červen 1939 včetně.)

R. 1938, Vědecky ukončený spor neutichl ani v tomto ob
dobí. Vážné události přinutily několik zbylých odpůrců k zpy
tování svědomí a novinářské zpravodaje k slušnějšímu psaní 
o RKZ, V Nár. Republice (N, R.) 27. 7. reaguje humorně (zn. 
Respo) na čl. Práva lidu z 3, 7, 38, že otázka pravosti Ruko
pisů ve vědecké činnosti jest otázkou mravnosti. Tou ovšem 
se odpůrci neřídili, V téže N. R. 3. 8. (zn, -R, Lemuz) líčí zpo- 
litisování naší vědy od r, 1886, která se ani v době národního 
nebezpečí nenapravila a 17, 8, (zn. Rever) varuje zejména mla
dé obránce psáti obrany pro hofráty, fanatiky prestiže a ko
nečně 31. 8, (Rhodus) o mlčení prof. Vojtíška a slovu »Traute- 
nau« prof, Šimáka, — Pol. List (Pol. L.) 24. VPI, píše o návště
vě pol. filologa Dr, Ad, Tomaszewskiho, v Praze, jemuž od
půrci zatajili literaturu o sporu RKZ, opatřila mu ji však Ru
kopis, Společnost, O případu p'še humorně též Tank 15, IX. 
v č. 7. — O smírném ukončení sporu prof. Vrzalík—Dr. Píša 
o stupiditu mluví Čes. Výzva (Čes. V.) 8. IX., 15. IX., Pol. L, 
11, IX„ 13. IX., Venkov 13. IX., N. R. 14, IX., Pr L. 13. IX, a 
15. IX. dává v prohlášení prof, Vrzalíkovi zadostiučinění a 
hradí soudní útraty. — V P, L. 9, IX, odmítá K. Kut štvaní 
zahranič, rozhlasu proti V. Hankovi, v N. R. 14. IX, Rob. Mach 
zastává se obhájců Rukopisů, pronásledovaných čes, lidmi. — 
Več. Čes. Sl. 16. IX. nznamuie zbořeni domku Borčova v<; Dvoře 
^rálj, Rnrč ppý Viyl vlastně nálaTCem Kk ---- S t n i e t ý r h  naro
zenin prof. Jana 'Tlebaůera (8. X. Í8JS—1907) vzpomínalo ně
kolik časopisů, kde si odpůrci neodpustili napadnout v jeho 
jménu i RKZ, Byly to Več. Nár. L, 8. X., Piager Presse, Lid. 
Nov., kde prof. Fr. Trávníček uvádí: »Teprve odmítnutím Ru
kopisů jako základů představ o naší staré kultuře, pramene 
dalšího bádání, končí se naše obrození.« Podobně píše 8. X. 
Pr. L. a Nár. Osv. — Týž den horlí ve Venkově prof. Mil. 
Hýsek »skloníti se musíme před Geb. věřící i nevěřící v Ru
kopisy«, — V Nár. Pol, 8. X. (prof. E. Smetánka) praví, že Geb, 
s krvácejícím srdcem přemísíoval RKZ ze staročeské literatury 
do romantické doby novočeské a Jos, Pata dí, že Geb, pro 
své klidné a přísně vědecké stanovisko je skutečným zakla
datelem moderní čes. jazykovědy. Dle Lid, Nov, 20, IX, na 
přednášce Kruhu přátel čes, jazyka oslavoval Gebauera prof, 
Vlad. Šmilauer tvrzem'm, že G. se nebál zničiti národní Palla
dium, mluvil prý k vědcům a odpovídala mu ulice. Přednášku 
glosovalo proti obraně Nár. Osv.ob. 22. XI., opatrněji Več. Č. 
S. a Pel, L, 30. XL pro obranû příznivě. Odpověděli jsme Šmi- 
lauerovi ve Zprávách č. 19 20 z 20. XII. — Čes. V. 27, X, Sa
mostatnost (Sast) odmítá ustavičné nájezdy prof. Arn, Krause 
v Naši Době na Rukop., jako člověka mimo náš národ stojící
ho, — čes. V, 31, XI. oznamuje odchod na dovolenou prof. Alb,

Pražáka a E. Smetánky, známých odborným výkladem »stupi
dity« ve sporu Píša—Vrzalík, — Sast 3. XI. ironisuje Junia 
Letty-ho, který v LBurope »Český voják v umění lidovém« 
otírá se o Mánesovy kresby z RK. Vidí v nich pravé bratran
ce postav Chateaubriandových a romantismus reků blízkých 
ještě době jeskyní... — N, L. 20. XI, (Š, O. Raj.) upozorňuje 
na Vlčkovu »Osvětu« z r. 1899 o kulturním působeni prof, 
Vlastimila Masaryka. — Osvěta Lidu, Hradec Král. »Osv. L.) 
17. XI. otiskuje dopis a 26. XI. odpověd pi, Vesecké o poměru 
starých profesorů k RKZ a nových, naplněných učením o hu
manitě, — Vinohr, L. 26. XI, oznamují, že odstraněný pomník 
Hankův ve Dvoře Králové bude dán znovu na své původní 
místo, kam měl býti postaven pomník T. G, M. — Pol. L, 15, 
XI. oznamuje dražbu obsáhlého Hankova rukopisu práv rožm
berských; vyvolací cena 290 K, — Pol. L, 12, XII. upozorňuje 
na »Paměti Dr. K, Kramáře a jeho poměr k RKZ. (Obšírné po
jednání o »Pamětech« otištěno ve Zprávách č, 1 z 28, II 39.) — 
Vinohr. L. 17. XII, odmítají pitvání sv. Václavské tradice prof. 
J. B. Kozákem a Dr. Jaro Stránským, kteří odvolávají se na 
citát z »Hovorů«, že obránci Rukopisů velebili starou pohan
skou dobu i sv. Václava. — Nár. Obnova 24, XII, (Jiří Větro
vce) v čl. »Boj o Masaryka« soudí, že všechno jeho předvá
lečné duchovní i politické působení patří do rubriky pasiv a 
spis »Česká otázka« je dokonalý vědecký nesmysl. — Tank 
(Tk)č. 7 15. IX. nadhazuje a řeší (JUC, Jana Pernerová) otáz
ku, kdy dojde k likvidaci sporu o RKZ. V témž čísle je vzpo
mínka t děkanu Janu Koubkovi v Týně nad Vlt„ nadšenému 
ctiteli RKZ, a pokračuje v anketě o RKZ. Tk č. 8 z 15. X. po
kračuje v anketě o RKZ, — Podle Tku č. 10 z 15. XII. uvádí 
Dr. Miklík v indexu knih k«tol'kům škodlivých též písně Ru
kopisů. Tk nab'zi spisek JUC, Jany Pernerové »Tři d”kazy c 
RKZ pro každého« za 2 K jako vánoč, dárek. — Marešův spis 
»Nepravdivé legendy o RKZ Matouškovu: Za pravdou Rukop., 
Malínského »Sloupy« a Bodhisatvu »Jsou Rukopisy falešné?« 
recensujc N. L. 4. IX. i Miszewského »Walku o ezeskie Reko- 
pisy«. — Recensi Marešových »Nepravdivých legend« otiskuje 
Tk z 15. IX. — V Ned. L. 9 tX, opravuje K. Kut nepříznivé 
m-'n*ní zahranič, rozhlasu o Hankovi. — O činnosti R, Spol., 
Zpráváclf a rukop, literatuře referují Vin L. 29. X. — Zprávy 
čes. Spol. Rukopisné vyšly č, Ĥ IS a č. 19/20 20. XII. posuzuje 
N, L, 16. X. uváděje, že spor o Rukopisy ie ukázkou metod, 
zavinivších naSi národní katastrofu; zlé ŝ fědomi nutí odpůrce 
k mlčení. — Rozhlas předvádí 22, IX. Fibichovu symf. báseň 
»Záboj, Slavoj a I uděk« a 3. XII. písně z RK. Vin. L. 15 X, 
k tomu poznamenávali, že dějí se zázraky, když se v nynější 
těžké době ani na RK nezapomíná,

R. 1939, Lid. N. ,3. I. píší o návštěvě Ivovského prof. Bunjaka 
r, 1930 u prof. Pekaře v Čes. Ráji. Tento prý mu ukázal též 
Hrubou Skálu, spojenou s jeho (Pek.) polemikou o Zelenohor
ský rukopis (!), — Viz vysvětlení ve Zpráv, č 3 z 30. VI. 1939, 
—N, R. 5. I. 39 otiskuje práci senát, presidenta B, Kíhý »Ruko
pisy jsou pravé« — alibi V. Hanky a 10. III, doplněk téže prá
ce Sast 19. I, a Tk 3. II, alibi s uznáním komentuje. Pojednání 
doplněné vyšlo ve Zpr. č, 2 z 24, IV, a ku konci roku jako 
separát. Práoi glosuje Pol. L, 17. I. a 15. II. líčí, kterak v Mu
seu upadl Hanka v nemilost, není dokončeno ani sepsáni jeho 
pozůstalositi. — Tank v č. 1 z 6. I, v čl. Matouškově řeší ča
sový problém Rukopisů. — Sast 12, I. zaznamenává vliv Ruko
pisů na státoprávní cítění, — Tk č. 2 z 20, I. (zn. 1. m. n.) pod- 
rebnje zdrcující kritice vadnou knihu prof. Aloise Gregora 
(Rukovět čsl. písemnictví z r, 1937), kde je ještě »Hanka fecit« 
a více nesmyslů. — Manifest Rukop. Spol. k čes. národu o 
RKZ z ledna 39 nezkráceně otiskly MladoboL Listy, Posel od 
Čerchova, Zprávy Ruk. Spol. č, 1 z 20. II., zkráceně Lid. deník, 
N. L., Lid. Listy, Havlíč. kraj, Věstník katol, duchovenstva, 
Vinohr, L, Sast, Mor. Orlice, Osv, Lidu, U nás, a recensoval 
Tk 3, II. Manifest vyšel v grafic, i levném vydání. Projev nad
šeně přijatý celým národem, neotiskly: Nár. L., Venko"v, Čes, 
Slovo, Nár. práce, Nár. Osvob. — Sast 26, I. glosuje manifest 
jako ofensivu obránců. — Výtečné pojednání J. Šerého »Právo 
na hypothesy« vycházelo na pokračováni v Nár. R, 12. L, 26.1., 
2. II., 9. IL, 17, II., 24, IL, 3, III., 10. III., nebylo dokončeno, 
vyšlo však samostatně pod názvem: »Němci a naše historie« 
(Naklad. Janáček, Pr. IL, Palackého) Spis, řešící vadné cesty 
naší vědy, doporučuje Osv. L. 10, V. — N, Rep, 9. II, píše o 
putovní výstavě ku cti T. G M., kolující do nedávná už od 
r. 1930 po moravských městech. Surovými citáty z- spisů jeho 
napadán je RKZ. — N, L. 5. II. oznamuje vycházení »Sborníku 
RKZ« od Dr, VI. Zákrejse, doporučují jej a glosují Pol, L. 15 
IL, N, L, 17. IL, Osv. L, 6. V — 10, II. výroč. dne 30 let od 
smrti Dr. Fr, Bačkovského, významného bojovníka za pravost 
Rukopisů, s pietou vzpomínají N. L, 5. IL, Čes, SL 10. 11. — 
N, L, 12. II. píše o ceně RKZ pro národ. — O smrti Sv, Otce 
Pia XI. (t 11. IL), který jako red. milánské knihovny (dříve 
Msgre Raitti) podal Dr. Píčovi příznivý paleografie, posudek o 
RK, píší Expr. 11. IL, Pol. L 11. IL, N. R. 17, IL, Vin. L. 18,U„



Čes. Zápas 23. Il,, z dobrozdání Rattiho snaží se L ři. 14. II., 
Jihočes. L. 15. II. vykonstruovali opak, jakoby byl pod do
jmem dopisu prof. Šusty po smrti Píčově změnil příznivý soud 
o RK. — N. R. 17. II. je pro obnovu národní tradice, přerušené 
povalením Rukopisů, — Venk, 12. II. žádá pojmenováni ně
které ulice v Praze po Hankovi, je prý ta tam doba, kdy jmé
no velikého vlastence bylo na černé tabuli. — Čes, Slovo 14. 
II. se zajímá, zda Goethe, překládaje z RK — uměl česky. — 
Vinohr. L, 18. III. (v s m) na několika ukázkách soudí, že Han
ka neměl toho básnic, umění, aby dokázal RKZ, — N. L. 19. IL 
referuje o výstavě »Buditelé a věřící«. V Museu jsou vystave
ny Rukopisy jako významné básnické památky z prvního čtvrt-

ee proslavil za »největšího znalce staroičeského jazyka, jemuž] 
se nikdo nemůže postavili pobok« o něm nic neví, v celém! 
svém životě doisud na ně nepřišel a nikde tohoto slova v dru
hých slovanských památkách nečetl, nebot ve svých Poznám
kách k Dokumentárnímu dílu V. Voijtěohovu tvrdil, že prý 
slovo »iděže je vůbec nedoloženo«!

A přece výraz »idě-že« jest naprosto správný a doložený! 
Patriarcha Josef Do>brovský a jeho soočasníci nemohli o něm 
ničeho věděti, ježto doklady jeho jsem našel teprve v památ
kách staroslověnského církevního jazyka, jež byly objeveny 
až v druhé polovici XIX. století, 60 let po nalezení rukopisu 
Zelenohorského.

století 19. stol., vzniklé z romantických tužeb Václavem Han- Slovo »idě-že« se totiž nachází v staroslověnském evangeliu
kou. Společ. Rukop. se nad tímto nesprávným tvrzením Mus 
správy ohradila. — Pol. L. 4. III. otiskuje zdrcující slova ob
ránce RKZ, filologa Bodhisatwy, že český národ už nemá tolik 
mravní síly, aby přijal svůj největší kulturní klenot — Ruko
pisy, — Venkov 8, ÍII. přináší prohlášení Nár. Rady, že T. G. 
M, odvedl naši vědu od romantismu k positivismu. — V Nár 
Pr. 5, III. píše prof. J. B, Kozák k narozeninám T. G. M. 7. 
ni„ že boj o Rukopisy je pokus o znehodnocení vědecké dráhy 
Masar.; obránci prý nevymřeli, dokonce se jaksi znovu rodí. 
— O bitvě u Olomouce 1241 (Sborník R22í) referují N. R. 19.
11. a Osv. L. 29.11. — V Osv. L. I. IV, řešen je z dopisů redakci 
zaslaných problém degenerace inteligence za 50 let po pádu 
Rukopisů. — Č. Sl, 8. IV. vzpomíná souboje o nový pravopis 
Nejedlý—Hanka, v němž tento vítězí, — 0 Zákrejsově před
nášce »Zpěvné čtení Rukopisů« 20. II, referuje N, L. 19. II. a 
Tk 7. III. v č. 5, — Tk 7. III. volá k Čes akademii věd a umě
ní, aby převzala »Naši Řeč« a očistila ji od užívání cizích slov, 
v duchu Rukopisů, — Jubilea 100 let od narození významného 
cbhájce Rukopisů spisov, Frant, Zákrejse (7. V. 1939) vzpomí
nají s pietou N, Pol 7. V., Vin. L, 13. V., Vlaj. 5. VII, 10. VIL,
12. VIL, L. N, 7. V. (Arne Novák), Nár. Pr, 11, VI., Osv. L. 
15 VIL a neomaleně Čes. Sl. 7. V., jemuž ve Zprávách z 30. Ví.

(patřičně odpověděno. — Vin. L, 13. V, se pozastavují, že ve 
•hře Portově »Česká jara« na Vinchr. div. se mluví o Hankovi 
>a »jeho« Rukopisech. — Spisek prof. F. M. Bartoše »Historic
ký rozbor RK2« (cena 7 K) registruje Čes. Zápas jako přínos 
proti RKZ a N R. 9. VL (zn. Servius) jej podrobuje zdrcující 
kritice, — O původu básmka Jos. Lindy rozepisují se N, Pr. 
4, vL, Pol. L, 30, VL, N. L. 13, VIL Dle rodopisné společnosti 
byl Linda o 3 roky mladší než se udávalo (roz. 1792), nemohl 
tedy 25ietý zbásnit tak skvělé epické zpěvy RK, — O usta
vení odboru Ruk, Spol, v Brně referují N. L., P. L., Večer 28, 
VL, Nár. Pol. 29. VI. — O soutěži Ruk. spol, na přebásnění 
do novočeštiny Rukopisů píší 13, VI. P. L,, Večer, N. Stř. 14,

ZografSikéto,' psaném glagolicí v X.—XI. století a objeveném 
v klášteře Zografu na sv. hoře Athonské; bylo vydáno Jagi- 
čem r, 1879,

Dále doloženo je slovo »idě-že« v evangeliu Asemanově, 
psaném taktéž glagolicí a vydaném Račsikým r. 1865. V těchto 
dvou evangeliích, patřících k tak zvaným památkám pannon- 
ským, užívá se slova »idě-že« tam, kde se v řečtině užívá slova 
»hopiú«. V témže smyslu jest ho užilo i v RZ.

Zde jest nevyvratným důkazem pravosti, nebot jest hyper- 
chronismem, L j. znalostí o věcech, jež nutně musil znáti slo
vanský básník RZ. z X, století, ale které byly později zapo
menuty a objeveny teprve ve XX. století v památkách církev
ního jazyka staroslověnského, o čemž ani Dobrovský, ani V, 
Hanka, ani J. Linda, ani V. Flajšhans, ani Miloš Weingart nic 
nevědělL Nemohlo tudíž slovo »idě-že« býti paděláno V. Hankou 
a jeho družinou již r. 1817. P. O. Zamfirescu.

DOCHÁZEJÍ DOPISY čtenářů »Zpráv«, shodující se v názoru 
na vývody Grudovy, jež jsme otiskli v min, čísle. Tak V. Z. 
varuje před podlehnutím Gebauerově dialektice, jež nejprve 
násilně vykládala při RKZ slova tak, aby pův. smysl byl po
staven na hlavu a pak z toho vyvodila, že Rpy jsou podvrženy. 
I odpůrcům jest třeba znáti svůj vlastní jazyk a vždycky při
tom — přihlížeti k originálu. Originál má na př, »muse pasu« 

tedy je to pasů, pašů či pažú? Víme sice z Kristiána 
o Přemyslovi, »cui tantum agrículturae officium erat«, ale to 
není ještě orání. Z Kristiána však také víme (kap. 8), že bylo 
treslem, musil-li si kdo dobývat živobytí vlastní rukou. »Ně
jaké pak dekorativní orání«, poikračuje V. Z,, »nemohlo tvo- 
řiti součást veřejného práva (lépe povinností)«. (Stř. pásti = 
střežili, vzácný archaismius, p. red.) »Pracně se rodí Slovník 
český«, dodává V. Z., »ale kde je slovník, jenž by vedle spisov
ného a hovorového jazyka obsahoval i slova staročeská — 
česká, moravská, slovenská a vůbec příbuzně-slovanská (ovšem 
také jména topická)? — Gruda nemůže přijmouti obranné dů-

VL, P, L, 14, VL, Vin, L, 1, VIL _ Vin. L. 10, VL registrujív̂ k̂azy u slova »plzen«, ač smysl takového hapax legomena dává
Q.nový spis Matoušek-Třeska »Po stopách pravdy a podvodu«, 
■̂ Ijedrající o E. J„ jsou náhledu, že kniha méla být vydána až 

[po konečném chemickém prozkoumáni. N. Pel, 28. VI, souhlasí 
s pojetím autorů, jakoby E. J, byl skutečně padělek. — ues. 
SL, Nár, Pr, a L. Nov, 27, V. zmiňuji se o neznámé práci prof. 
Pekaře proti RKZ, ač jde o starou práci z r. 1934/35, doplně
nou po otištění v Č, Č. H, — Ve Venk. 10. VL (zn, R. K) 
v historie, kalendáři ku dni 10, VI. 1791 (naroz. V. Hanka) píše 
reportér o Hankovi, jakoby zaspal 50 let, a dodává: »Nechf 
Němci měli své Nibelungy, Rusové své byliny, my nikdy ne
potřebujeme kopírovat (sic! p, r,), naše kultura má vlastm.

jen kontext, etymologie sotva, vždyf nic souběžného nemá. 
Jeho etymologie spojuije »plzen« s »loziti«, nebot jeho za fakt 
vydávaná theorie určila, že výrobcem (!) RKZ byl předně ně
jaký jihomoravský Slovák (stejně to mohl býti i Hanák, Valach, 
Charvát ze s. v. Čech), a za druhé zázračný znalec jazykového 
fondu staroslověnštiny, (Nikoli tedy Hanka, jako u Geb.!) Na 
štěstí je to obojí jen theorie. Což smysl; »který podle polezení 
chodí na slovné sněmy« — »kteří z vás jste nejpolezlejši«, — 
»vojsko pobilo vše, co polezlo«! »Kdož ví, co ještě přijde, aby
chom textu RKZ ještě důkladněji nero'zuměli,« končí V. Z. tuto 
svoji zžíravou ironii.

hlubeké a svérázné kořeny. Rukopisná aféra by měla býti stá- HANKOVA LITERÁRNÍ POZŮSTALOST, K žádosti jednoho 
lou výstrahou, abychom si ve věcech národní kultury a vlaste- Ö z obránců RKZ, aby Kuratorium Národního musea nařidi.o
necké horlivosti počínali vždy pečlivě, otevřeně a kriticky« 
— Podobně volal na schůzi býv. Mladé Nár. Jednoty v Dejvi
cích 6, II, řečník JUC, Jaroši. Borkovec: »— nebudeme se sta
rat o věci, o které byly boje před válkou a po válce. Nezáleží 
nám na Rukopisech, hlavně budeme pracovat pro dobro mla
dých.« — Nesprávný výklad doc. Grunda o RKŽ na buditelské 
výstavě v Nár, Museu satiricky šlehá N. R. 3 III. v čl. »Grun- 
diana«. — Edice »Tři pruty Svatoplukovy« vydala leták »Boj 
o Rukopisy příčinou našeho nár. neštěstí«, obsahující jako
ukázku kritiku nových spisů mladé rukop, obrany (Andrlík, 
Matoušek, Treska, Vrzalík), — Zpráv Rukop. Společnosti vy
šlo v toníto časovém období č, 17/18, 19/20 — 1, 2, 3, r. 1939. 
— Význam »Zpráv« oceňuje Tk 20, I. a 24. III. v č. 6, — Menší 
lokálky neuvádíme. Prosíme znovu o laskavé zaslání zpráv o 
RKZ, vyšlých v krajinském tisku, které není možno sledo
vali, — D-

A NOVÝ OBJEV pravostí rukopisu Zelenohorského — doklad 
slova »idě-že«. V jazykovém ohledu jeví RZ zřejmé stopy slo
vanské kultury cyrilomethodějské ve starých výrazech, pochá
zejících ještě z církevního jazyka staroslověnského z IX.—X, 
století. Zmíním se zde pouze o slově »idě-že« : kdeže, tam kde, 
na př. ve větě; »idě-že Orliou Labe pije«.

O tomto slově nevěděl nic patriarcha slavistiky Jos, Dô brov- 
siký kolem r. 1817, ani V, Hanka, ani J, Linda, ani Jungmann, 
ani Kopilar, ani Jagič, Dokonce i učený prof, V. Flajihans, jenž

správě knihovny Národního musea okamžité a co možno urych
lené popsáni a probádání zbývající nepopsané části literární 
pozůstalosti Václava Hanky, uložilo uvedené kuratorium 15.
XII, 1939 literárnímu archivu knihovny musejní, aby věnoval 
zvláštní pozornost zkatalogisování Hankevy pozůstalosti, , 
Všichni přátelé Rukopisů vezmou to s radostí na vědomí, Ř, i 

A, VAŠEK, P, BEZRUČ A RKZ, Ke 110, výročí narozenin 
prof. A. Vaška některé z časopisů ve vzpomínce na jeho účast 
v boji proti RKZ naznačily, jakoby známé verše P, Bezruče, 
jeho syna, nad hrobem prof, Vaška byly inspirovány a zamíře
ny proti obráncům RKZ z let 90, Nejjasněji píše tak N. Bon- 
hardová v Nár. listech 16. XI, 1939. Všechna podobná tvrzení 
jsou nepravdivá a bylo by již na čase, aby se více v tisku ne
vyskytla. Verše Petra Bezruče měly příčinu zcela vzdálenou 
otázce rukopisové, a toto své tvrzení budeme moci v případě 
netřebv podepříti přímým prohlášením samého autora.

L. Matoušek
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LISTÁRNA REDAKCE. Pány přispěvatele prosíme, aby za
chovávali rozsah svých článků přibližně dvou našich tisk. .stran.

Musíme s Vámi navázat spojení, kterého jsme nyní pozbyli. 
Vyjdete nám vstříc? — Dnes již se píše správněji Zbihoň, — 
PŘEDPLATNÉ »Zpráv české společnosti rukopisné« je 10 K 
Členům se »Zprávy« zasílají zdarma. — Uzávěrka přířtípo čísla 
»Zpráv« dne 15. dubna 1940. /

i


