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V Praze v říjnu íp-fl. k o p i s n é

 ̂ R  T

D o v o lu je m e  s i \fá m  oznkmiti^ že p řed sed n ic tvo  

m inisterské r& dy doc&sné za sta v ilo  p o d le  v l  nař. č. 175  

z  13. \ . i p i l  v y d á v á n í  » l^ p rá v  Clesk é spo lečn o sti ru k o -  

pisné.-< P osledn ím  číslem  »'Z ,práv« j e  11. č. II. ř a d y  

z 15. Lřezná i p i l .

D e k u je m e  za přízeň  věn o va n o u  našem u  Ča

sopisu a prosíme^ ahyste  i  v  b u d o u c n o sti za c h o v á v a li  

p o zo rn o st p ro je v o v a n o u  našim  snahám .

Za
v

Českou společnost rukopisnou v  Praxe

Ing. KAREL ANDRLIK,
jednatel.

Ins. VILÉM CÖTZL,
úř. místopředseda.
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ny. Pro omezený rozsah tohoto oběžníku ^6 “ od narození prof. Dra. a . Bělohoubka“ bude otištěna 
uvádíme obsah zpráv jednotlivých funkcionářů, na jiném místě.

Osudy České společnosti rukopisné za okupace.
(Z projevu úřadujícího místopředsedy Ing. Vil. G o t z l a  stanov, věnoval Ing. V. Götzl nejprve vzpomín- 
na XII. řádné valné hromadě České společnosti rukopisné, glenům zemřelým za války. Valné shromáž-
konané dne 11. XII. 1945.) .......................... povstáním uctilo jejích paměť. — Vzpomněl

Po uvítání přítomných a po zjištění, že řádná pak předsedy Společnosti, universitního profe- 
valná hromada byla svolána podle podmínek sora Dra Viktorina Vojtěcha, jemuž zdravotní
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Úvodní slova.
v  osvobozené vlasti zahajujeme po přestáv

ce — vynucené za okupace — opět styk s člen
stvem. Pozdravujeme všechny naše členy, zve
me je k spolupráci a těšíme se, že v tomto roce 
budeme moci opět pravidelněji vydávati počet 
ze své činnosti.

V této zahajovací chvíli obrací se naše mysl 
v prvé řadě k našim mrtvým; především k oněm 
velkým zjevům odešlých již generací buditel- 
ských, s nimiž nás pojí svazek společného du
chovního odkazu. Národní vítězství, jehož jsme 
se dožili, je vítězstvím i jejich mravního světa, 
je vítězstvím zásad, jež vyznávali a za něž bojo
vali. Zastavme se ve vzpomínkách u otce národa 
Františka P a l a c k é h o ;  celým národem uctí
vaný buditel, dějepisec, filosof a státník je nám 
navíc ztělesněním obranného boje za pravost 
Rukopisů. Připomeňme si jeho slova, prone
sená téměř před třemi čtvrtěmi století, o neod
vratném střetnutí Slovanstva s Germánstvem; 
z nich zaznívala prorocká tucha, věštící nebez-

péčí, hrozící našemu národnímu životu, ale sou
časně i víra v konečné vítězství pravdy nad lží, 
ducha nad hrubou silou.

S bolestí myslíme na čerstvé rovy členů naší 
Společnosti, vyrostlé za okupace. Klademe v čelo 
tohoto oběžníku vzácná jména těch našich čle
nů, kteří se stali obětmi německého teroru. Po
praveni, utraceni v německých vězeních nebo 
v koncentračních táborech byli — pokud je nám 
známo — tito naši členové:
B e r g a u e r V. Dr, docent Karlovy university, 

Praha;
Č í ž e k  Jan, studující, Praha;
Č í ž e k  Josef, obchodník dřívím. Slaný; 
K a r l í k  Jan JUDr., advokát, Praha; 
T o m á š e k  Josef, člen archeolog, sboru „Wo- 

cel”. Kutná Hora;
V y k o u k a l  Arnošt P., opat kláštera Na Slo

vanech, Praha.
V revolučních bojích v květnu 1945 padl: 

Š v á b  Josef Ing., Nová Ves u Podbořan n. Vit.

Zpráva o XII. řádné valné hrom adě.
Po letech odmlčení předstoupil výbor Spo

lečnosti před obec svého členstva opět na XII. 
řádné valné hromadě, sezvané na den 11. listo
padu 1945 do Národní kavárny v Praze I., na 
Národní třídě. Valná hromada, vyplněná obšír
ným programem, měla hladký průběh. Řídil 
ji úřadující místopředseda Ing. Vilém Götzl. 
Všechna usnesení stala se jednomyslně. Z valné 
hromady byl odeslán pozdravný telegram pre
sidentu republiky Dru Edvardu Benešovi. — 
Mimo obvyklé zprávy funkcionářů byl tento
kráte podán obšírný obraz o osudech Společno
sti za okupace a jejím programu, jakož i o vý
znamu rukopisného sporu a smyslu jeho ve 
světle německého tažení proti svébytnosti české 
kultury. Na tomto vylíčení podílely se jednak 
referáty úř. místopředsedy Ing. V. Götzla a řed. 
J. Šohájka, jednak přednáška v. řed. J. Šerého. 
Podstatné části jejich projevů jsou níže otiště
ny. Pro omezený rozsah tohoto oběžníku ne
uvádíme obsah zpráv jednotlivých funkcionářů.

jež valnou hromadou byly vesměs jednomyslně 
schváleny, a odstupujícímu výboru uděleno ab
solutorium.

Výbor Společnosti pro nový správ, rok, zvolený 
na návrh výboru odstupujícího, má, po rozvržení 
funkcí v první ustavující výborové schůzi, toto 
složení: Předseda: univ. prof. Dr. Viktorin Voj
těch; I. místopředseda: Ing. Vilém Götzl; II. mí
stopředseda: MUDr. J. Hlávka; I. jednatel: 
prof. Ing. Karel Andrlík; II. jednatel: Ing. Karel 
Urban; pokladník: min. rada M. Schmidt; archi
vář: řed. Jindřich Šohájek; ostatní členové vý
boru: Prant. Adámek, archeolog (Brno), řed. 
Jindřich Pazelt, Ing. Bohumil Střemcha, vrch. 
řed. Jan Šerý, prof. Karel Třeská; náhradníci: 
Ing. Cyril Nebuška, Jiří Führer, studující, Pavel 
Vlach, studující; přehližitelé účtů: prokurista 
Václav Režný, Ing. Lubor Skokánek.

Vzpomínková úvaha prof. Ing. K. Andrlíka ,,Sto let 
od narození prof. Dra. A. Bělohoubka“ bude otištěna 
na jiném místě.

V

Osudy České společností rukopisné za okupace.
(Z projevu úřadujícího místopředsedy Ing. Vil. G ö t z l a  
na XII. řádné valné hromadě České společnosti rukopisné, 
konané dne 11. XII. 1945.)

Po uvítání přítomných a po zjištění, že řádná 
valná hromada byla svolána podle podmínek
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stanov, věnoval Ing. V. Götzl nejprve vzpomín
ku členům zemřelým za války. Valné shromáž
dění povstáním uctilo jejich paměť. — Vzpomněl 
pak předsedy Společnosti, universitního profe
sora Dra Viktorina Vojtěcha, jemuž zdravotní



stav nedovolil, aby se valné hromady zúčastnil. 
Prof. Dr. Vojtěch jako zázrakem unikl smrti za 
náletu na Prahu dne 14. února 1945, při němž 
byl jeho byt úplně demolován.*) Za živé akla
mace přítomných projeven souhlas s tím, aby 
profesoru Dru Vojtěchovi byl tlumočen pozdrav 
z valné hromady a dík za vykonanou vědeckou 
práci. — V dalším pravil Ing. Götzl:

„Dovolte, abych především v krátkosti nastí
nil obrysy vývoje za doby okupace a vydal počet 
z činnosti Společnosti za toto období. Rok 1939 
přinesl Společnosti ohrožení dvojího rázu: mu
sila samozřejmě počítat s nepřízní okupační 
moci, neboť Němcům se příčil každý samostatný 
projev svébytnosti českého kulturního života, a 
v jeho rámci i činnosti spolkové; v tom sdílela 
Společnost prostě osud národního celku; navíc 
přistupovala však ještě okolnost další: snad 
žádná česká literární památka nesetkala se s tak 
důsledným záporem na německé straně, nesou
středila na sebe tolik hanobících a odsuzujících 
odsudků německé vědy jako Rukopisy Zeleno
horský a Kralodvorský — jichž studium patří 
do programu naší Společnosti. Z těchto důvodů 
byla Společnost předem určena za doby války 
k pasivitě, nenápadnosti; postupně došlo k na
prostému utlumení její činnosti.

V prvních letech válečných se snažila Společ
nost přese vše pokračovat! ve své tradiční práci. 
Podle možnosti snažila se udržovati kontakt se 
členstvem; byly pořádány přednášky, bylo po
kračováno ve vydávání časopisu; byla doplňo
vána knihovna. Z počátku fungovaly též pravi
delně schůze a porady jejích stanovních orgánů. 
Byla sledována a podporována badatelská čin
nost jednotlivců, obírajících se zvláštními otáz
kami, týkajícími se našich rukopisných památek.

Významné potlačení a omezení této činnosti 
nastává v několikerém směru v roce 1941. V lé
tě tohoto roku bylo předsednictvem ministerské 
rady zastaveno vydávání našeho časopisu„Zpráv 
české společnosti rukopisné”. Poslední číslo, kte
rým jsme mluvili k členstvu a k širší české ve
řejnosti, vyšlo s datem 15. března 1941 (číslo 
11). Dovolte, abych v této souvislosti připama- 
toval, že v tomto čísle byl na prvním místě oti
štěn výtah z přednášky našeho člena archeologa 
p. Františka Adámka pod názvem „Staroslovan
ský Velehrad”! Celý duch tohoto památného 
článku, jeho obrana původnosti české a slovan
ské civilisace, zdůraznění starých kulturních sty
ků s východem — to vše bylo v tak očividném 
rozporu s poučkami tehdy úředně hlásanými 
o závislosti české vzdělanosti na Němcích, že 
bylo s podivem, že i toto číslo vůbec ještě vyšlo.
. Zastavení „Zpráv” nás těžce postihlo. Bylo 

tak ztraceno důležité pojítko s početnou obcí na-

*) Ze ssutln zříceného domu (Resslova ulice čís. 2) byly 
však později zachráněny významné výsledky vědeckých 
prací prof. Dra V. z posledních let o stárnuti písma. Tuto 
radostnou zprávu oznámil prof. Dr. Vojtěch Ing. Vilému 
Götzlovi dopisem z 9. XI. 1945, v němž uvádí mimo jiné:

1
„ . . .  Podivuhodným řízením osudu byly nejdůležitějši do
klady a všechny zápisky a zejména nejcennější kapillámí 
analysy zachráněny z trosek náletem zříceného domu bez 

i poškození, abý tak mohly sloužlti pro další práce.”

šeho Členstva. Na druhé straně je jasno, že dříve 
či později k zastavení dojít musilo. Bez újmy své 
linie nemohly by „Zprávy” bývaly nadále ob
stáli.

Po zastavení „Zpráv” dochází i k značnému 
utlumení ostatních projevů činnosti Společnosti, r 
Byl to rok stupňované persekuce českého ná-| 
roda. V září přišel Heydrich. Rada zákazů.! 
umrtvuje činnost všech korporací. Výborové* 
schůze se formálně nekonají, ale členové výboru 
Společnosti se přesto scházejí a správa věcí Spo
lečnosti je udržována.

Na podzim téhož roku (bylo to 3. listopadu 
1941) na výstavě německé kultury v Národnín̂  
museu, pronesl K. H. Frank v souvislosti s úto- f 
kem na památku Františka Palackého potup-1 
ná slova o našich Rukopisech, jejž odsoudil | 
jako Hankův padělek. Nebyl to první německý |  
útok na Rukopisy za okupace. Pan ředitel So-1 
hájek podá vám ve svém referátu přehled všech. | 
význačných projevů německých proti RKZ, kte-1 
ré jsme za okupace zaznamenali. Já zmiňuji se | 
o Frankově útoku v rámci této své zprávy z toho | 
důvodu, protože zde šlo o veřejný projev osoby, j 
jež v sobě ztělesňovala takřka všechnu vzpup- ; 
nost, všechno násilí okupační moci, a že z toho | 
vyplynula pro Společnost konkrétní hrozba. Bylo í 
pro nás naléhavou potřebou postupovat! tak, | 
aby Společnost byla uchráněna persekuce. Ne- ■ 
šlo snad pouze o osobní bezpečnost členů výbo- [ 
ru; běželo o to, aby nebyla zničena existence 
Společnosti, aby byl zachován náš archiv a 
knihovna a všechny písemné památky o životě a 
snahách naší Společnoisti. Pod tlakem těchto po
měrů vyvíjelo se další živoření Společnosti.

Dovolte, abych v kronice událostí, jež značí 
cestu naší Společnosti za okupace, pozastavil se 
u data 6. února 1942, pro nás smutně význam
ného. Toho dne opustil naše řady čestný člen 
Společnosti, nezapomenutelný profesor Dr. Fr. 
Mareš. Odešel uprostřed hrůzovlády Heydricho- 
vy, v době temna, osobně krůtě postižen uvěz
něním milované dcery, malířky Milady Marešo-í 
vé. Vzpomínáme ho s vírou, že budoucí generace 
pochopí a ocení význam profesora Dra Mareše 
v celé jeho vpravdě buditelské velikosti.

Valná hromada, připravená na den 1. června 
1942, jejíž program byl zčásti věnován uctění 
památky prof. Dra Mareše, nekonala se pro no
vou vlnu persekuce, jež se zvedla koncem května 
po odstranění Heydricha. Konala se pak až na 
podzim, v říjnu, s okleštěným programem.

Skr5dě a tiše probíhá pak život Společnosti 
po zbývající dobu, naplněnou událostmi histo
rické velikosti a značenou krví mučeného ná
roda.”

Po vylíčení různých nesnází, jež Společnost 
musila za války překonávat! a z nichž starost 
nikoli poslední byla péče o nenápadné uscho
vání naší knihovny ( jež několikrát přestěho
vána), poděkoval předsedající všem členům, 
kteří obětavě pomohli. Poděkoval pak i těm pra
covníkům, kteří ani v dobách nejhorších nepo- 
levili a pokračovali ve studiu látky, jež přímo 
nebo nepřímo souvisí s otázkou RKZ, případně
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s otázkou starobylosti slovanské kultury vůbec. 
Pokračoval pak doslovně;

„Dovolte nyní prosím, abych podaný retro
spektivní pohled ještě doplnil několika slovy 
o tom, jak pohlížíme na nejbližší budoucnost 
naší Společnosti.

Je naším upřímným přáním, aby činnost Spo
lečnosti co nejdříve byla všestranně oživena. 
Velmi nám záleží na tom, aby mohlo být urych
leně přikročeno k opětnému vydávání „Zpráv”, 
této důležité tribuny naší Společnosti. Budeme 
usilovat o to, aby i jinými formami spolkové čin
nosti se upevňoval svazek našeho členstva a 
byla podněcována jeho spolupráce na velkém 
díle.

Tím ovšem není úkol a cíl Společností vyčer
pán. Větší a závažnější jeho díl spočívá v tom, 
že musíme s Rukopisy vystoupit! i na forum ce
lého národa. Jasně si uvědomujeme tento náš 
úkol jako povinnost, jako mravní příkaz, jako 
odkaz všech předešlých generací obránců. Ne
bude to úkol snadný. Znovudobytí národní a 
státní svobody vytváří ovšem základní předpo
klad pro plnění tohoto úkolu. Na prospěch při
cházejí nám i některé nové okolnosti neobyčejně 
příznivé, na druhé straně nepříznivě a brzdivě 
bude působit mnohá okolnost, patřící dědictví 
minulosti, dědictví minulých rukopisných bojů. 
Dovolím si několika slovy dotknouti se obrysů 
této nové situace:

Mezi prospěšné činitele, upravující nám most 
k české veřejnosti, patří nynější volání po vše
stranné revisi našich závislostí na německé vědě. 
Již před rokem 1938 jsme mohli konstatovat!, 
že v některých vědních oborech počínají se vy
skytovat! známky nové pozoruhodné orientace, 
a to směrem prospěšným stanovisku obránců 
RKZ. Vzpomeňme na příklad takřka sensačního

Rukopisná otázka za okupace.
(Z přehledné zprávy přednesené archivářem řed. Jindři
chem Š o h á j k e m  na vainé hromadě České společnosti 
rukopisné, konané dne 11. iistopadu 1945.)

Kromě své zprávy o archivu Společnosti, podané 
v rámci zpráv funkcionářů, věnoval přednášející též 
vzpomínku jednotlivým význačným pracovníkům, kteří 
za okupace zemřeli. Celkem zemřelo na 90 členů. Po
jednal pak o Pamětním spisu Společnosti a jiných reha
bilitačních akcích z řad obránců a podal stručný pře
hled význačných publikaci z posledních let, majících 
přímo nebo nepřímo vztah k RZK. Nato přikročil 
k hlavnímu thematu proslovu — k vylíčení německé 
protirukopisové kampaně za okupace. Pravil:

„Dořešení rukopisného sporu přerušila ro
ku 1938 národní pohroma. Vědecký zájem za
tlačen událostmi před Mnichovem. Řítily se lavi
nou. Tváří v tvář hroznému národnímu neštěstí 
ustoupily věci rukopisného sporu pochopitelně 
do pozadí. Avšak jen zdánlivě. Byli to Němci, 
kteří nenávistným způsobem je znovu oživili — 
ovšem jen za tím cílem, aby národu pokořené
mu okupací vytkli obvinění podvodného předstí
rání starobylé kultury.

Němečtí historikové měli snadnou práci uká
zat! celému světu, jak ta „starobylá” kultura 
Cechů vypadá. Opsali si prostě z německých vě

prohlášení již zesnulého profesora Dra Wein- 
garta (odpůrce pravosti), jímž staročeská lite
ratura posunuta o několik století nazpět. V du
chu této revise postupovaly některé obory české 
vědy i za okupace. S radostí jsme za války kon
statovali v nově vydaných některých dílech a 
publikacích, že zejména česká prehistorie a ar
cheologie ocitá se na nových drahách.

Mohutný dech revisních snah, který v přítom
ných dnech vane u nás takřka ve všech obo
rech a který jde za přezkoumáním všech závis
lostí na německém myšlení, je pro naši věc ne
obyčejného významu.

Další mocnou vzpruhou pro naše budoucí 
úkoly je naděje, že snaha po prohloubení slovan
ské vzájemnosti i na poli vědeckém získá nám 
podporu a záštitu též slovanských vědců, ze
jména vědců ruských. Jde o kulturní záležitost 
— o niž musí míti zájem celý svět slovanský.

Je tu i okolnost nepříznivá. Z rukopisných 
bojů dochovalo se mnoho bolestných reminis
cencí. Stále vrhá svůj stín vášnivost minulých 
zápasů stejně jako neblahé pokusy vtáhnout! 
toto „výsostné politikum celého národa” na pole 
úzkých zájmů politického stranictví, či dokonce 
její zneužití dissidentskými skupinami protiná- 
rodními. To vše naši práci neusnadní.

Pamětliva škod, které vzcházely našim Ruko
pisům ze zápasů, dó nichž zasahovalo politické 
stranictví, vytyčuje Společnost jako pevnou zá
sadu, že ve svém úsilí o rehabilitaci našich slav
ných památek půjde vždy jen cestou vědeckou 
a bude se obracet! vždy jen k nadstranickým 
místům a institucím významu celonárodního. 
Vytrvale a pevně bude v tomto svém úsilí po
kračovat, nedávajíc se snad mýlit neporozumě
ním nebo dočasnými neúspěchy, a s pevnou ví
rou v konečné vítězství pravdy!”

deckých časopisů články českých vědců o pa- 
dělanosti Rukopisů a obratně jich využili k pro
pagandě proti Čechům. Činili tak ostatně vždy. 
Zvláště však za této války. Němci, aby doká
zali své domnělé právo na země české, vyvinuli 
největší nápor proti Palackému. Neboť jeho dě
jiny, založené na pravosti Rukopisů, dokazovaly, 
že Čechové měli již v pradávnu vysokou kulturu 
a jsou zde starousedlým národem. Jsou-li Ru
kopisy padělané, nemá pravdu Palacký, tak hlá
sali Němci. Sebrali bohatý materiál dávno před 
Mnichovem, aby celý svět přesvědčili o naší 
méněcenností a závislostí na kultuře německé.

Tak na příklad německá kniha Rösslerova 
před sokolským sletem skresluje husitství, tupí 
legionáře a náš poměr k Rusku. České velikáš
ství se prý chtělo pochlubit! starou kulturou; 
vypomohli si podvrženými Rukopisy. Goring a 
Goebbels před Mnichovem i po něm hovoří v roz
hlase o národě s padělanou minulostí a kultu
rou. Nikdo prý neví, odkud jsme vlastně přišli.

Kniha W. Miillera „Der tschechische Weg” 
(Mnichov 1939) s předmluvou Henleinovou hlá
sá mimo jiné, že české probuzení se zrodilo z ro-
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mantismu Herderova. Smysl českých dějin a 
vývoj politický založený na dějinách Palackého 
a padělaných Hankových Rukopisech byl ne
blaze osudný. Moderní škola Pekařova opravuje 
nesprávné prý pojetí Palackého o věčném po
týkání Cechů s Němci. — Kapitole o padělcích 
věnoval autor 30 stran. Drobnější útoky na RZK 
probíhají celou knihou. Autor se také děsí, že 
ještě dnes mnozí učenci usilují o rehabilitaci 
Rukopisů.

Berlínský profesor Forstreuter r. 1939 Ruko
pisy v Národním museu fotografoval.

Podle Moravské Orlice pravil moravský vice
president Němec Dr. Schwabe r. 1940 (24. 3.): 
„Čeští dělníci a rolníci jsou vesměs ochotni k do- 
rpzumění. Je to důkaz, že pro boj Čechů s Němci 
nejsou předpoklady, ale že výchova je falešná. 
Vyvěrá z dějinného výkladu. Palackému tvořily \\ 
podklad domněle pravé Rukopisy Králodvorský I 
a Zelenohorský. Pekař je rozpoznal jako falešné. 
Kdyby se Čechové namáhali v poctivém úsilí 
poznati pravdivý průběh dějin, nesporně by více 
četli Pekaře než Palackého.”

Na výstavě knih v Národním museu „Na ce
stě k nové Evropě” pravil dne 3. 11. 1941 K. H. 
Frank na adresu Čechů: „Zatím co tak velcí 
Němci (hr. Sternberg, Humboldt a Göthe) pra
covali na sjednocení říše, pracoval Palacký 
pěkně v tichu za předsednictví Sternbergova — 
na vyloučení Čech z Říše. Onen Palacký, který 
pak napsal známý frankfurtský odmítavý list. 
Pod dovednými záminkami nechal zahynout!- ně
mecký musejník, aby vedl dále jen český. Ce
sty takového Dobrovského, velkého Čecha a 
Evropana Purkyně byly opuštěny a vyskytují se 
temní poctivci, jako Václav Hanka, demasko- 
vaný samou českou vědou jako padělatel, který 
uměle vyrobil „pradávný český hrdinný zpěv” a 
položil tím základ k řadě dalšího českého dějepi- 
sálkování a k politické mentalitě příštích gene
rací.”

Na přednášce v Krakově dne 24. čeryna 1941 
„Čechy a Morava v říši” pravil K. H. Frank: 
„Palacký byl zároveň nebo lépe řečeno přede
vším politikem a jeho historická práce jeví 
velmi silný vliv jeho politických zájmů a vy
sněných českých tužeb. Jeho názor na franckou 
říši Samovu, jehož vládní sídlo klade do Čech, 
jeho obhajoba pravosti Kralodvorského a Ze
lenohorského rukopisu — oba vědomé padělky 
Čecha Václava Hanky, které měly v rané době 
českých dějin zaručit! kvetoucí českou literaturu 
— dokazují, že ve svých výkladech se řídí po
litickým přáním, nikoli však historickými sku
tečnostmi.”

Frankfurter Zeitung z 12. března 1943 na
psal: ,,Palacký, »otec národa«, zanechal svým 
dětem nebezpečné dědictví, totiž pojetí, které 
smysl českých dějin chtělo spatřovat! v usta
vičném odboji proti říši — ačkoli Čechy této 
říši tisíc let náležely. Oporu tohoto pojetí spa
třovali Palacký a jeho vrstevníci v Hankově 
Kralodvorském rukopise. Již to mělo rozumným 
Čechům přijíti na mysl, když bylo padělání roz
poznáno a dokázáno. Přesto budova Palackého

zůstala státi, i když jí byla nejdůležitější zá
kladna odňata.”

V knize Oskara Ullricha „Der grosse Irrweg 
der Tschechen” o 330 stranách z roku 1943 
označil autor Palackého dějiny za německofob- 
ské, pseudovědecké dílo otce českého dějepisné
ho mythii. Palackv věří českým kronikářům, 
že Čechové již od dějinného pradávna v Ce
chách sídlili. Toto pojetí staví Palacký na nemo
torných padělcích Kralodvorského a Zelenohor
ského rukopisu padělatele Hanky z roku 1817. 
V nich je hrdinský a rytířský život až do 13. 
století „vyšvindlován”. Palacký má smůlu, že 
většina kulturních památek o českém prapůvodu 
byla obsažena v Kralodvorském rukopisu.” — 
Podobným tónem se nesou i jiné kapitoly knihy. 
Zakoupit! si ji musily zvláště české úřady.

tím nesloii 
s otázkou

, "V časopise „Böhmen und Mähren”, Herdero- 
Ivo číslo 7/8, z roku 1944, ve stati Konrada Bitt-
nera „Herder und die Tschechen” se mimo jiné 
uvádí: „Na padělcích V. Hanky a Lindy měly 
podíly názory Herderovy na lidovou píseň.,. 
V bezejmenném příspěvku v ,,Prvotinách pěk
ných umění” opakoval Hanka Herderovy názory 
na lidovou píseň, poukázal na ruské a jihoslo- 
vanské sbírky lidových písní a vyzval ke sbírce 
českých. To vše dalo podnět ke vzniku paděla
ných Rukopisů, které český pravěk v Herderově 
smyslu iideaüsovaly, Čechům připisovaly vyso
kou vzdělanost v šerém dávnověku, ba dokon
ce v Zelenohcrském rukopise Herderův ideální 
obraz starých Slovanů daleko předstihovaly."

Eduard Winter v témže časopise se ironicky 
podivuje, že „ b y l a  z a l o ž e n a  dokonc e  
v l a s t n í  r u k o p i s n á  s p o l e č n o s t ,  kte
r á  s e  v m ě s í č n í m  č a s o p i s e  za pra
v o s t  R u k o p i s ů  p o s t a v i l a .  Nic neuka
zuje silný vliv české politické romantiky více, 
jako právě tato skutečnost. Český lid pro ta
kové ideclogie přinesl během staletí mnoho 
obětí. . . ”

Již jen těchto několik citátů, které ovšem ne
postihují vše, co Němci za okupace proti Ruko
pisům psali nebo pronášeli, ukazuje celou hloub
ku nenávistné zaujatosti.

Nebyl to útok první. Od Kopitara, represen
tanta vídeňské vědy z počátku 19. století, táhne 
se nepřetržité pásmo útoků proti RKZ, usta
vičně osnované Němci v Rakousku i v Německu. 
Tou měrou, jak v průběhu 19. století projevoval 
se oživující dech obou staročeských památek, 
inspirující úctu k minulosti a z ní odvahu i víru 
do budoucna — rostly i německé útoky. Avšak 
nikdy se tyto útoky neprojevily v celé nahotě 
tak, jako za okupace. Děly se dříve s jistou 
zdrželivostí, pod příkrasou důvodů jiných než 
těch, které byly pravou pohnutkou. ,,Německá 
věda” byla i zde zástěrou útočnému němectvi. 
Nejvděčnější úloha pro tuto ,,německou vědu” 
nastávala pak v oněch situacích, kdy od samot
ných svářících se Čechů byla povyšována na 
rozhodce v rukopisovém sporu a učila zaostalé 
Čechy pravému kriticismu a světovosti.

T e n t o k r á t e  N ě m c i  o d h o d i l i  mas- 
k u. Zřetelně ukázali, oč jim jde. Nikdy před
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tím nesloučili své útoky proti RKZ tak názorně 
s otázkou naší svébytnosti kulturní a s právem 
na naši svébytnost politickou. Před mlčícím ná
rodem vedli Němci svůj hanobící monolog s po
litickým cílem, který jasně odhalil profesor Dr. 
František Mareš památnými slovy; „Pravda 
o Rukopisech, prohlašovaných za padělané, a 
skvrnu našeho národního obrození, stala se tím 

I předně věcí české národní cti, otázkou mravní. 
A tím právě také otázkou politickou. Neboť 
básně Rukopisů, poukazující na vysokou duchov
ní kulturu starých Cechů, budily v národu sebe
vědomí a snahy po svéprávnosti, podporované 
rozvojem národního umění, jehož vrcholem bylo 
Národní'divadlo a jeho otevření Smetanovou Li
buší roku 1881. Usvědčit Rukopisy jako novo
dobé podvrhy, ponížit tím český národ a utlumit 

I? jeho snahy politické, na tom záleželo předně 
|t. těm, komu tyto snahy překážely a kdo nad čes- 
Tř kým národem vládli.”
Jf Vraťme se nyní v duchu do památných dnů 
| |  květnových roku 1945. Ke glorifikaci vítězství 
|{ byla zvolena v Národním divadle Smetanova 
* Libuše. Tak se stalo, že zhudebněný Libušin

soud otvíral nám po prvé bránu umění v osvo-

Němci o nas — my o sobě.
(Výtah z přednášky, proslovené J. Šei^m na valné hro- 

j|madě České společnosti rukopisné, konané 11. XI. 1945.)

Po celých šest roků slýchali jsme z autorita- 
i;tivních míst německých jak v protektorátu tak 
z říše výtky, že to byli hlavně Palacký a RZK, 

f/kdo zavedli český národ na scestí. Hlavním vi- 
|  níkem jsou zde padělané RZK, poněvadž prý 
í teprve jimi byl Palacký sveden k romantickému 
 ̂ a bludnému pojetí českých dějin. Pak následoval 
í nezbytný důkaz, že naše novodobá existence 
i vděčí za svůj původ podvodu. — Přišlo osvobo

zení. Ozvalo se několik projevů pro rehabilitaci 
“ sv. Václava, Kollára a Palackého, ale o RZK 
i ani slova, krom několika mlhavých narážek 
I v tisku.
ř Vědecké přesvědčení, které se stýká na jedné 
'(plošině s nepřáteli národa, jimž šlo o jeho vy- 
' hlazení, je na pováženou. Jaká je příčina toho 
hrozného zjevu?

Obrana RZK nebyla dosud úplná. Rozdělil bych 
ji ji na dvojí:

1. Užší, kterou představuje práce vykonaná 
v jednotlivých vědních disciplinách (chemie, pa

ll leografie, filologie, historie . . .).
2. Širší (ideovou) možno říci sociologickou. 

Ta dosud provedena nebyla. Týká se výtky, že 
Cechové v době, do níž se klade původ RZK, 
byli na tak nízkém stupni kultury, že je nemož
no, aby mohli býti původci těchto básní.

Kosmas srovnával pohanské Cechy s dobyt
kem a cyrilomethodějství přezíral. Co se v této 
temné době dálo s pohanskou českou kulturou, 
můžeme jen tušiti, srovnáme-li Kosmův stručný 
výrok, že Břetislav II. (1095) vyhnal ze země 
čaroděje, kouzelníky a hadače s podrobným vý
čtem u Hájka, který jmenuje (pohanská inteli
gence) kouzelníky, čaroděje, hadače, zaklinače.

hozeném státě. Když vznešené tóny Libuše prou
dily do srdcí zanícených krásou této hudby i vě
domím historického významu prožívané chvíle, 
zda si kdo uvědomil z naslouchajících přísluš
níků mladších generací tragičnost skutečnosti, 
že Rukopis Zelenohorský, jenž Smetanu k této 
velepísni inspiroval, byl národem odvržen jako 
padělek ?

Před osmi lety bylo oslaveno v Moskvě oká
zale a krásnou výstavou jubileum 750 let staro- 
ruského bohatýrského zpěvu ,,Slovo o pluku 
Igorově”. Ruští učenci slavně uhájili vzácnou 
památku dávné ruské kultury před nevědeckou 
hyperkritikou. Kdy se dočká náš tisíciletý Ru
kopis Zelenohorský? Obrana snesla pro pravost 
RKZ bohatý průkazný materiál; provedla ze
vrubná přezkoumání dosavadních námitek od
půrců pravosti ve světle průkazných výsledků 
věd exaktních. Jde toliko o to, aby tento dů
kazný materiál byl vzat v úvahu i na oficielních 
místech. Je nutno, aby se tak stalo. Je třeba, 
aby zde došlo ke spolupráci všech upřímných 
Cechů dobré vůle — nejen v zájmu pravdy vě
decké, nýbrž i k prospěchu a cti národa a všeho 
Slovanstva.”

navazače(?), ptakopravce, věštce, básníře, snů 
vykladače, zeměpisce!?), vodopisce(?) a kraso- 
mluvníky, jinak řečníky a přidává k tomu po
drobné líčeni smutečních obřadů a obyčejů. Pro
fesor Dr. Král s důrazem upozornil, že Hájek 
musí býti důkladně rehabilitován a dávno před 
ním již Jelínek a Axamit ukázali, že archeolo
gické nálezy potvrzují Hájka.

Bylo by třeba dokázati, že Slované — zvláště 
čeští — měli již v době pohanské svéráznou kul
turu, datující aspoň do doby římské, která, vy
puzena od dvora za germanisace přemyslovské, 
udržuje se na venkově ještě do 13. století (Jaro
slav)-. Takový důkaz měl na mysli snad Píč, také 
Hattala a snad i Mareš. Náběhy k této idei jsou 
i v pracích anonymů Bodhisatvy a Vardase, 
ovšem stručné, srozumitelné pouze zájemcům a 
tedy pro širší veřejnost bez významu. Směrnice, 
jakými by se taková obrana měla bráti, naznačil 
Kuffner ve svém spise „Věda či báchora”; není 
to spis vědecký, ale řada úvah a námětů ve for
mě feuilletonů; je to však dílo tak závažné, že 
předčí mnohé vědecké spisy. Dokonalé zpraco
vání této látky zasahuje do několika vědních 
oborů a je nad síly jednotlivce.

Pokusím se stručně naznačiti postup vědy ně
mecké, její urputný výboj, naproti tomu chabou 
obranu, ústup a konečně spolupráci na straně 
české.

O původu Slovanů jsou tři hypotésy:
1. autochthonistická;
2. z Balkánu a z Podunají, zastávaná Šafaří

kem a Píčem;
3. ze středního Ruska, hypotésa školy Nieder-

Pozorujte, že právě tato hypotésa je Němcům
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nejvíce po chuti. Znamená ústup z Evropy na 
východ. Na úsvitě dějin vidíme rozšíření Slovanů 
od Dněpru přes celou Evropu na západ přes 
Alpy až po Rýn. V tomto ohromném prostoru 
podléhali Slované jistě různým vlivům, jiným ve 
východních stepích a jiným v sousedství řím-, 
ských provincií na západě. Charakter a zvyky 
byly různé, jak svědčí životopisec Karla Veliké
ho, Eginhard, jen o malém poměrně prostoru 
mezi Labem a Rýnem. Křesťanství, které bylo 
pronikavým sociálním převratem, přivedlo Slova
ny do dvou různých kulturních sfér: na východě 
do byzantské, kde přes útisk tatarský se přece 
mohli vzpamatovati; horší byl jejich osud na 
západě, kde německá říše pod záminkou šíření 
křesťanství vyhubila téměř všechny západní Slo
vany. Zbyly jenom pochroumané Cechy, trosky 
v Lůnebursku a Lužici a na jihu ujařmení Slo- 
vinci.

V 8. století je západní hranicí Slovanů čára 
od Liibeku na jih přes Duryňsko (kraj slovan
ský), Durynský a Francký les (Saltus Vendicus, 
slavicus). Bodamské jezero (Lacus slavicus), 
východní Švýcary a Retské Alpy k Adrii. Že 
však v těchto krajích i po gérmanisaci, na ve- 
nek representované hrady a městy, udržel se 
dlouho ještě venkov slovanský, plyne z toho, že 
ještě ve 14.—15. století venkované v Sasku, při
nášející své plodiny na trh do měst, byli trestáni 
smrtí za slovanský hovor. Teprve v 17. století 
změněn trest smrti v bití a později v 18. století 
v citelné peněžité pokuty. V Anhaltsku teprve 
v 15. století zakázáno bylo u soudu projednávat! 
pře po slovansku (Tetzner: „Slované v Němec
ku”). Vědomí tohoto hubení bylo však u na
šich předků vždy živé dávno před Kolárem, 
jak svědčí na př. list Přemysla Otakara II. pol
skému králi před bitvou na Moravském poli a 
známý husitský manifest „chtějí nám udělati 
jako sú učinili našim v Míšni“.

Když koncem 18. století v osvícenské době 
nastupuje místo středověkého kronikářství his
torie co věda, přední historikové němečtí, Ade
lung, Schlözer a Gebhardi pokládají domorodost 
Slovanů za věc samozřejmou.

Prvý kdo proti učení o domorodosti Slovanů 
vystoupil, byl Thumann. Nebyl historikem, ale 

1: profesorem filosofie v Jeně. Spor se Schlözerem 
ukončil charakteristickým výrokem; „A kdyby 

i to i pravda bylo, nesmí se to v zájmu prestiže 
■ německého národa hlásati.“ Výrok ten stal se 
i heslem německé vědy a byl později ještě i jinými 

vědci zdůrazňován. V prvé řadě převzaly jej ně
mecké university. Ale také názor o domorodosti 
Slovanů byl ještě dosti dlouho, až do poloviny 
19. století, význačnými německými vědci zastá
ván; ovšem počet jich stále se menší, zvláště 
když dva přední historikové Zeuss a MiiUenhof 
postavili vědu do služeb výbojného němectví.

Zeuss sice vyslovil velkou pravdu, že jazyk je 
světlonošem v temnotách dějin, kterému třeba 
dáti přednost před psanými zprávami, jež mohou 
býti buď zkomoleny nebo úmyslně nepravdivé. 
To ale německé vědě nevadí; pracuje bez zna

losti slovanštiny na území, které mělo ještě v 8. 
století přeyahou slovanské obyvatelstvo.

Zvláště výklad Tacitovy Germanie a stěhování 
národů jsou vděčným polem pro zneužívání hy- 
potés. Na základě jich se tvrdí, že Evropa od 
Visly až k Rýnu byla před 2000 léty obydlena 
pouze Germány, což je totožné s nynějším po
jmem Němec. Pro ařijské obyvatelstvo evrop
ské, včetně Románů, Keltů a Slovanů zavedeno 
nové pojmenování; místo indoevropský — indo- 
germánský, aby se tak dokumentovala německá 
převaha. Od tohoto období přes sv. Říši Řím
skou německého národa vede pak už přímá cesta 
k říši Vilémově a Hitlerově .■.. Slované se vetřeli 
do tohoto prostoru až v 7. století, na velmi níz
kém stupni Vzdělání a za své kulturní pozdvižení 
vděčí jen Němcům.. .  Tato „vědecká“ politika 
je podpírána všemi prostředky; historie, archeo
logie, jazykozpyt, vše usměrněno k tomu cíli, 
Tato „věda” posuzuje historické prameny dle 
toho jak se jí to hodí. Vysoko cení Tacita, jehož 
nejasné zprávy nechávají volné pole fantasii, má 
však chladný poměr k Ptolemeovi, protože jeho 
Germania má dle Grimma nápadně malé množ
ství (skoro žádná) jmen, která by se dala vylo
žit! z němčiny. Protest německých biskupů proti 
Methodějovi (t. zv. Conversio Bagoariorum), že 
katechisuje na území, na které oni si činili ná
rok, je Němci .pokládán za nespolehlivý a ten
denční. Pochopíme proč. Dokazuje totiž slovan- 
skost Bavor, Rakous i Alpských zemí ještě v 9. 
století; tvrdí, že byl Samo Slovan a sleduje jeho 
rozrod až skoro k Mojmírovcům, a Šlechta z ně
ho vytěžil, že Pribinova Nitra byla u Ybsu na 
Dunaji, Kocelův Blatný hrad v Korutanech u 
Vrbského jezera.

Zvláště nepohodlnou je Helmoldova kronika, 
ježto prokazuje vysokou mravní a hospodářskou 
vyspělost pohanských Slovanů. Hned druhý den 
po obsazení Cech, 16. března 1939, byl celý ná
klad této kroniky na popud Pfitznerův zabaven 
a zničen. Prostředek tento není německé vědě 
nový; již roku 1820 byl spis stuttgartského pro
fesora Dra Lindnera, dokazující, že Herodotovi 
Skythové byli Slované (totéž i později Kollár) 
na zákrok německých universit vzat z oběhu 

^  zničen.
Dobrými pomocníky byli této německé „vědě“ 

slavisté, rodem Slované, na německých univer
sitách, především Miklosič a Jagič. Jistě že j îch 
vědecká práce v drobném je úctyhodná; ale duch, 
kterým je dílo jejich proniknuto, kryje se s ně
meckými cíli: dotvrzují slovanskou inferioritu.

Bachmann ještě uznává, že čeští Němci jsou 
kolonisté, ovšem ale zveličuje proti Palackému 
jejich význam. Bretholz jde dále. Nestačí mu 
Zeussův důkaz, že Bavoři jsou potomci z Čech 
se vystěhovavších Markomanů, tvrdí, že potomci 
Markomanů jsou Němci čeští, tudíž praobyva
telé Cech a Češi že jsou přistěhovalci. Je to čirá 
fantasie bez dokladů, ale u Němců způsobila 
sensaci. Němečtí kandidáti poslanectví předčítali 
svým voličům stati z Bretholze a našel se i drzý 
redaktor z Berlína, který interviewoval presi
denta Masaryka, co soudí o Bretholzově spisu.

6
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Souběžně s historií také německá archeologie 
I nezahálí. Předák německých archeologů, berlín

ský profesor Kossina(!) vydal roku 1921 spis 
pod titulem „Německá archeologie je v prvé řadě 
nacionální vědou“, k čemuž výkladu netřeba. . .  
Německé archeologii vždy záleželo na tom, aby 
t. zv. kultura Lužická, táhnoucí se přes Německo 
a východní Cechy až na Slovensko, nebyla při
řčena Slovanům. Znamenalo by to domorodost 
Slovanů v těchto krajích as o 2000 leť dříve než 
uznávala dosud německá a naše glajchšaltovaná 
oficiální věda. Kulturu Lužickou nebylo možno 
phčleniti Němcům a Slovanům přiřčena býti ne
směla! Vymýšlela si tedy tato německá věda 
jména národů, kterým by mohla patřiti, Illyrům 
neb Karpo-Dakům. Poslední jméno je výmysl 
Kossinův, ježto žádný národ toho jména znám 
není. Niederle se původně snažil kulturu tú ob- 
hájiti pro Slovany, ale pak ustoupil.

Za okupace přišel z Berlína na pražskou uni
versitu profesor Lothar Zotz. Po svém příchodu 

, vydal v Lipsku spisek „1st Böhmen-Mähren die 
.Urheimat der Tschechen?“, ve které vzdává 
uznání české škole archeologické za šovinismu 
prostou spolupráci s německou vědou a zvláště 
si pochvaluje ústup Niederlův ve věci Lužické 
kultury. V tomto spisku napadl však Zotz náru
živým způsobem práci Ukrajince Ivana Borkov- 
ského, zde usedlého. Borkovský, člen našeho A-r- 
cheologického ústavu, vydal roku 1940 péčí Čes
ké Matice knihu „Staroslovanská keramika ve 

[ jstřední Evropě“. Tato práce vrhla překvapující 
“Světlo na problém staroslovanské kultury. Bor- 

I / kovskému se skvěle podařil důkaz o slovanskosti 
j j Lužické kultury a o styku českých Slovanů s pro- 
'; vinciální kulturou římskou. Názory jím proje- 
ř vené byly i částí české oficiální archeologie při- 

[í jaty a uznány „jako průlom v dosavadních ná- 
h Zorech a slibný počátek nového směru“. Kniha 
j; Borkovského přivedla Zotze skoro k zuřivosti; 
h' zařídil, aby byla zabavena, zničena a autoru po- 

hroženo koncentračním táborem. Citovaný spi- 
; sek Zotzův končí slovy: „Ani Cechy, ani žádná 
: okolní země ve Střední Evropě neměly před 7. 

stoletím slovanského obyvatelstva, ani jako po
robenou vrstvu. Nemůže býti řeči o tom, že by 
měli Slované čeští styky s římskou provinciální 
kulturou. Přišli do Cech až v 7. století ve stavu 
neslýcl^ně nízké kulturní úrovně a za vše vděčí 
stykům s Němci.“ Z toho plyne, jak nesmírně 
záleží Němcům na tom, dokázat německost čes
kého prostoru.

Povšimněme si nyní letmo vývoje vědy slo
vanské. Je pochopitelno, že pozdější její rozvi
nutí samo je nevýhodou a že časový náskok vědy 
německé vedl k jejímu poručníkování nad vědci 
slovanskými. Poláci Majewski, Surowiecki a Ra- 
kowiecki kladoů sice samostatné základy k studiu 
slovanského pravěku, ale netečná veřejnost slo- 

J , vanská nemá pro toto bádání zájmu. Vinařický 
[j u nás pracuje po 20 let na důkazech, že pod jmé

ny Keltů a Germánů jsou u klasiků často skryrti 
Slované. Současníci měli pro něho posměch.

Nepříznivým činitelem, zesilujícím podřízení, 
vědě německé, byla nepřiměřená hyperkritika

doby bsvicenské. Zde sluší si připomenout jed
nostrannost, s jakou byly u nás stihány hypo- 
tésy Kollárovy (Staroitalija), ale pardonu jí se 
přímo osudná zabočení skepse osvícenské.

„Náš” Dobner — bůhví proč užívá naše věda 
tohoto epitheta „náš” pro žateckého Cecho- 
žrouta — drtí Hájkovu kroniku a Dobrovský 
důkazem, že Křišťan je padělek podle německého 
mnicha Gumpolda ze 13. století, ochuzuje náš 
národ o 400 let slovesné kultury. V probuzení 
národa nevěří, je to vědec pitvající mrtvolu, 
vlastence pokládá za přepjatce. Názory jeho
0 slovanském pravěku charakterisuje výrok: 
„dvě stě zdravých chorvatských synků a děvek, 
stádo Skotu, ovcí a sviní, to je slovanský pra
věk”. — Právem si stěžuje Šafařík, že jeho od
mítavý poměr ke slovanskému pravěku na dlou
há léta zabrzdil každou plodnou činnost v tom 
směru, ježto autoritou jeho jména se kryly 
všechny nepřátelské projevy. Jaké měl patri
archa Dobrovský obavy, aby Češi Němcům ne- 
ukřivdili, svědčí jeho posudek o Dalimilově kro
nice. Pro naše dnešní zkušenosti má zvláštní 
příchuť a zaslouží si, aby byl doslova citován:

„Nikdy nedosáhla národní nenávist Cechů 
proti Němcům tak vysokého stupně, jako ji 
básník zde líčí. Velicí a udatní jsou rekové jeho, 
když Němce z vlasti vyhánějí, — malí a mdlí 
jsou čeští králové, když německým radům svým 
přisvědčují. Prudký a surový jest jeho způsob 
nadávání Němcům, které on za zřejmé protiv
níky české slávy, národa a jazyka a vesměs za 
původce všeho neštěstí považuje, které kdy 
Cechy potkalo. — Lež a vymyšleniny k pomoci 
béře, aby Němce ještě ve větší nenávist v Ce
chách uváděl, než v jaké bez toho byli od po
rážky Otakarovy.” —

Pochopíme tedy, proč byl Dobrovský »a pro
tektorátu v oficielních projevech veleben, na 
rozdíl od svůdců Jungmanna a Palackého, co 
první český vědec světového formátu, který vě
domě spolupracuje s německou vědou.

Šafařík sám, opustiv učení Schlözerovo, při
držuje se Thumanna. On i Palacký jsou pří
vrženci učení o pozdním příchodu Slovanů. 
Rovněž později i Tomek, Vocel i Hanuš.

Vidíme, že přijímání hledisk německé vědy 
není jen znakem doby osvícenské, udržuje se
1 za éry buditelů a zesíleně opět propuká po do- 
hasnutí romantismu. V předmluvě ke knize 
„Západní Slované v pravěku” vysvětluje Šembe- 
ra zčásti příčiny tohoto zjevu takto: „Slovan
ští učenci se obávají, aby nebyli pokládáni za 
šovény, chtějí býti korektní, chrání se výtky 
velikášství.” Tyto ohledy zatěžovaly českou 
vědu až do doby přítomné; nebyla jich prosta 
ani tak silná individualita jako Josef Pekař — 
jak níže uvidíme.

Proti jednotně usměrněnému nástupu vědy 
německé pracují autochtonisté roztříštěně, bez 
jednotného plánu, každý na svůj vrub, bez 
zřetele k pracím druhých.

Smutně příznačné pro naše poměry bylo, že 
popravu českých autochtonistů ponechali Němci



« klidem české vědě oficielní. Mohli se'na. ni 
úplně spolehnout!, činila se jen což. Schránil, 
Novotný i jiní dovedli se důkladně „vypořádat!” 
s těmito jedinci, stojícími mimo uznaný cech.

Zvláštním zjevem je Pekař. — Obhájil nám 
sice proti Dobrovskému Kristiána, ale napsal 
také Žižku - lapku. — Nedávno vydaná ko
respondence Pekař—Goll vrhla podivné světlo 
na zakladatele novočeské školy historické. 
V té korespondenci je list, kde Pekař odsuzuje 
Palackého nejen co špatného vědce, ale praví 
o něm dokonce: „To není velký člověk”. — Po
zoruhodný je dopis Pekařův z 11. 9. 1900 z Jind
řichova Hradce; týká se Dra. Slavíka, kterého 
Novotný uvádí v řadě pranýřovaných auto- 
chtonistů. Pekař v tom dopise napsal: „Dr. Sla
vík, to je také historik ochotník, 13 let věnoval 
studiu (řekl bych nešťastné myšlence) výkladu 
Ptolemeovy Germanie — tvrdí, že je nyní ho
tov a s výsledkem cele spokojen. Vykládal mi 
methodu své práce — a to nebylo špatné; dá-li 
se z věci něco udělat, jde to, tuším, jen tak, 
jak to udělal Slavík. — A pak začal mluviti 
o rozdílu mezi Bohemií franckoú a pozdější a 
pomyslete si: tvrdil vše to, co jsem letos na
šel při cvičeních seminárních, že tažení proti 
Avarům r. 791 nešlo dnešními Čechami, že ti 
Boemani jsou jinde. Ale co je zajímavějšího: 
ukazoval mi, že i výprava z r. 805 nešla do Cech 
k Ohři, ale do Durynska ke Geře, na Geře že 
je Kamberg dosud, krátce vše, co jsem tušil a 
co jsem hledal. Můžete si pomyslit!, jak jsme 
se výborně bavili. Ostatní myšlenky Slavíkovy 
o našich nejstarších dějinách jsou již smě
lejší, ale neobyčejně originální. Rozeznává Bo
hemii a Cechy; má za to, že Boemani z Du
rynska ustoupili do centra Cech a zde založili 
— slovanští Varjagové — znenáhla stát (viz 
stopy *u Hájka, Schránilův nález duryňských 
hrobů od Ohře k Celakovicům)”.

Takto posuzuje Pekař Novotným „vypořáda
ného” Slavíka. Nejpozoruhodnější na věci je, 
že Pekař tyto své objevy — shodné se Slavíko
vými — nedal české vědě použiti a že se omezil 
jen na cvičení seminární. Vyhýbal se konfliktu 
s německou vědou?

Popsaný stav české vědy je nám do jisté míry 
klíčem k pochopení poměrů, z nichž vzešlo na 
konec zavržení RZK jako padělků od samotných 
Cechů.

Od rukopisového boje dělí nás nyní zhruba 
šedesát let. Tento časový odstup dovoluje nám, 
abychom s klidem a objektivností vzdáleného 
pozorovatele měřili a posoudili nikoli snad osob
nosti tohoto dramatu, nýbrž síly, jež byly prav
děpodobnou pružinou jejich konání. Je jisto, 
že v osmdesátých letech minulého století došlo 
ke kumulaci několika sil, jichž výsledkem bylo 
flagelantské odsouzení bez řádných důkazů. 
Je pravda, že tu šlo též o boj generační. Do- 
hasla velká epocha buditelská, vydavši své nej
lepší plody. Nová generace kriticky zírala na 
činy a úsudky otců. Ale kriticism této gene
race byl zesílen až k negaci další silou. Tato 
síla pramenila z nové orientace evropského

myšlení. Kyvadlo, měřící odvěkou polaritu lid
ského ducha, vyšinulo se v osmdesátých letech 
směrem negujícím téměř vše, co bylo nosnou 
silou období probuzeneckého; únava z histo
rismu vedla k vysmívávé skepsi vůči tradici 
vůbec. Je to doba velkých úspěchů naturalismu.

Nastal souběh sil, slévajících se v jeden 
proud, které v kumulativním účinu obrátily se 
proti RZK. Dnes vidíme, že v tomto boji rozhodu
jící úlohu mělo stanovisko české prehistorie a 
archeologie, jež přijetím německého pojetí od
ňaly RZK pravděpodobnost potřebného kulturní
ho rámce pro dobu jejich vzniku (vzniku básní, 
nikoli jich napsání). Myslící hlavy na straně od
půrců musel vydražďovat k útoku do očí bi
jící rozpor, jevící se v tom, že pro Cechy v době 
7. až 12. století byl oficielní vědou připouštěn 
tak nízký stupeň kultury, že RZK z toho důvodu 
— jaksi á priori — se jevily padělkem.

Dnes je ovšem situace jiná. Ne pouze vzhle
dem k výsledkům, jichž dosáhla svými pracemi 
nová obrana. Jsou to vědci naprosto nezúčast
nění na rukopisovém sporu, kteří vytvářejí a 
razí nové pojímání českého pravěku a rané his
torie. Z mlh začíná se rýsovat obrys rámce, 
který dosud RZK chyběl. Byla zde citována epo
chální práce Ivana Borkovského, dokazující slo- 
vanskost lužické kultury. Jsou další významní 
pracovníci čeští, kteří nastupují nové cesty; na
mátkou buďtež uvedena jména Böhm a Filip." 
Že i v oboru filologie slibuje revise úspěch, je 
vidno z objevů Weingartových, který posunuje 
stáří literární češtiny o 400 let zpět.

Předpoklady pro obrat zde tedy jsou. Nikdy  ̂
nebylo vhodnější příležitosti. Německo je roz
drceno a doufejme, že i jeho vědecká lžireputace ■ 
podlomena. Nezastavil-li se národ před pronika
vými změnami v oboru sociálním a hospodář
ském, nemůže váhat před reputací několika 
vědců.

Ke konci rukopisového boje v letech osmdesá
tých padlo heslo: spor nerozhodne věda česká, 
ten může rozhodnout pouze věda německá. Ne
lze dnes říci co tím bylo míněno — zda zauja
tost českých vědců nebo jejich vědecká nedosta
tečnost, nebo snad obojí. — Ten spor má být 
dořešen především zde, na domácí půdě. Třeba 
však očekávat nesnadnosti z toho důvodu, že 
spor je zatížen nedůtklivostmi osobně prestyž- 
ními. Proto pociťujeme potřebu nestranného 
fóra, pojímajícího celou materii sporu s poroz
uměním, bez zátěže ohledů i záští vyrostlých 
u nás. Takovým forem nebude dnes ani Berlín, 
ani Vídeň — ale mohl by jím býti Slovanský 
ústav v Moskvě. Bude snad míti zájem na tom, 
aby přezkoumal práci těch ruských vědců, kteří 
za carského režimu pomáhali německé vědě po
tírat! RZK (Lamanskij, Pypin). Jistě se také 
dostane pozornosti dávno zapomenuté obraně 
velkého Někrasova.

Rehabilitace našich RZK mohla by býti vý
chodiskem k rehabilitaci celého slovanského 
pravěku.

Č e sk á  sp o le č n o s t ru k o p isn á , P ra h a  1. K o n v ik tsk á  číslo V i.  
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