
v  v

•át-
řes
ich
čili
av-
ro-
va-
ina
dU,
íak
;itý
žni
JIU
iké
3že
29
:do
iti-
pní
>n-
me

m;

do-
iti-
iné
mé
Lda
ro-
ní-
5m
idy
té-
ky

r.
;a-

a
}íci

co-
m-
oli,

ra-

ihu
ku
00.
U -
K .
:u r
Dát
25.

OBEZNIK P r a h a ,  31.  p r o s i n c e  1 9 4 6  — C. 3

Č e s k é  s p o l e č n o s t i  r u k o p i s n é

N a  p am ěť Josefa  Ladis lava Píče.

* 19. I. 1847 19. XII. 1911.

S vývojem české a slovanské vědy archeolo- 
giCko-prehistorické je navždy nerozlučně spja
ta mohutná osobnost J. L. Píče, od jehož naro
zení uplyne 19. I. 1947 sto let. Ba možno říci, 
že bez Píčova jedinečného díla nebyly by naše 
archeologie a prehistorie dosáhly nynější vyni
kající úrovně a nejlepší pověsti ve světě. Pů
vodním školením historik, ovládající zejména 
dějiny slovanské a státoprávní, vyrostl záhy ve 
skvělého archeologa a prehistorika, a v tomto 
směru je Píčův význam v mnohém průkopnický.

Píčovým úmyslem bylo připojit k Šafaříko
vým „Starožitnostem slovanským” vylíčení 
hmotné kultury starých Slovanů na základě pra
menů historických a archeologických. Poněvadž 
však dosud získaný chudý archeologický ma
teriál k tomuto úkolu naprosto nedostačoval, 
podnikl Píč za pomoci svých přátel (Hellich, 
Požarecký, Vaněk, Felcman, Hlávka) přímo 
obrovský dvacetiletý soustavný výzkum země 
České v rozměrech, jimž nebylo tehdy rovných 
ani v cizině, a které v souhrnu u nás nebyly 
dodnes překonány. Výsledkem a pomníkem to
hoto Píčova dvacetiletého nadlidského výkonu 
jsou skvělé a r c h e o l o g i c k é  s b í r k y  mu 
s e a  č e s k é h o  v P r a z e ,  jejichž instalace 
podávala výstižný obraz pravěku země České. 
Píčem získaný materiál tvoří dodnes hlavní část 
musejních sbírek a podstatně se o ně opírá naše 
i středoevropská prehistorie. Zásluhou Píčovou 
také’ bylo, že své výzkumy zachytil pečlivě v ná
lezovém archivu a kartograficky, dále že bezpro
středně po provedených výzkumech přikročil 
k uveřejnění svých objevů.

V mnohých jeho pracích zvláště významné 
místo zaujímají rozsáhlé „ S t a r o ž i t n o s t i  
z e m ě  č e s k  é”, které souborně v řadě objem
ných svazků a v krásné úpravě podávaly slovem 
i obrazem vše, čím se země Česká archeologicky 
dosud projevila. Úchvatný je způsob, jímž Píč 
dospíval ke svým svérázným závěrům; nezapřel 
historika, postavil se proti methodě typologické 
a proti pojímání prehistorie na podkladě přírodo
vědeckém, jako základu jedině rozhodujícím. Mé
ně stopoval jednotlivé kultury a různá údobí 
pi’avěku z časového jejich určení, za hlavní pod- 
lílád své prehistorie položil hledisko národo
pisné. V archeologii hledal především „stopy 
národů v jejich vývoji na tom základě, že v hro
bech pohřbeni jsou lidé, kteří za živa mluvili 
národním ja.zykoni svým, měli víru svou, která

se jeví v ritu pohře’Dním a měli národní kroj 
svůj, jehož pozůstatky zachovaly se v hro
bech . . . ” Toto přímočaré ethnograficko-histo- 
rické hledisko Píčovo vzbudilo v tehdejších na
šich archeologicko-prehistorických kruzích hou
ževnatý odpor; rťizné pojímání základů české 
vědy prehistorické a odchylné způsoby práce 
rozdělily naše vedoucí pracovníky ve dvě sku
piny: Píčovu školu „musejní” a školu „univer
sitní” v čele s L. Niederlem, s níž se Píč ne
smlouvavě utkával v tvrdých vědeckých půt
kách. Představitelé školy „universitní” neopo
menuli žádné příležitosti, aby dali najevo svou 
povýšenou nadřaděnost nad Píčovou „vědou 
museální” ; propast mezi těmito dvěma skupi
nami prohloubily ještě spory o starobylost R-ů, 
ba byly příčinou velmi ostrých výpadů na Píče. 
V zápalu boje tvrdil na příklad L. Niederle v r. 
1897 (Na obranu), že „kdo ještě nyní vyhledává! 
a vykopává stopy Zábojovy a referuje o tom ve| 
vážném časopise” (Píč, Památky archeologické | 
1893) toho „přece nelze mí ti za badatele, který/ 
pracuje vážně a s dostatečným porozuměním cíle  ̂
a prostředků nauky archeologické”. Důsledky 
těchto bojů odrážejí se dodnes v české prehisto
rii a zabraňují, aby význam Píčův byl spraved
livě doceněn, třebaže naše generace již plně 
uznává jeho nadměrnou průkopnickou práci po 
stránce prehistorické i praktické archeologie.

Početná obec přátel RZK má zvláštní příčinu, 
aby vzpomněla vděčně tohoto skvělého slovan
ského badatele. Celé Píčovo-vědecké dílo spolu
vytvářela vedle hlubokého věcného zájmu vřelá 
láska k národu a Slovanstvu. Jeho rusofilství 
uvedlo do našeho prostředí krásné výsledky 
archeologie ruské, což bylo počinem zvláště 
šťastným. Po Šafaříkovi byl to vlastně teprve 
Píč, který rozhodujícím věcným způsobem za
sáhl do výzkumu starožitností slovanských; ne
jen historicky, nýbrž především též archeolo
gicky zjistil, doložil a ověřil p r a d á v n o u  sa
mostatnou v l a s t n í  k u l t u r u  s l o v a n 
s k o u ,  která není výlučně plodem západu 
(„Starožitnosti — Země Česká v době knížecí”, 
,,Zur rumänisch-ungarischen Streitfrage” 1888) . 
Tím Píč po stránce archeologicko-prehistorické 
položil pevný most k uznání a pochopení sta
robylosti RZK. Kulturu shodných hmotných 
i duchovních vlastností podávají právě RZK. 
Obraně RZK dostalo se té cti, že vedle nesmrtel
ných Šafaříka a Palackého čítá do svých řad





í nesmrtelného Píce; badatele, který za pravdu 
R položil svůj život.

Připomeňme si v rámci této jubilejní vzpo
mínky závěrečné události Píčova života. — V zá
ří roku 1911 podnikl Píč cestu za hranice se 
dvěma listy RK, s rukopisem „Seraiones” a 
s fotografií legendy o sv. Jiří, aby seznal úsu
dek zahraničních paleografů, především paleo- 
grafů francouzských. Věrný druh Píčův, prof. 
Dr. Kryštůfek v úvodu knihy „Píčův poslední 
odkaz” z roku 1914 prostými, ale lapidárními 
slovy li'! pohnutky této Píčovy cesty: „ . . .  Ja.- 
ko při líčení pravěku byly Píčovi jako empirí- 
kovi par excellence vodítkem vykopávky, tak 
i v líčení dějin pozdějších, kdy svítá již světlo 
dějin, chtěl práci svou míti dle možnosti opřenu 
o památky soudobé. — A jelikož, v něm nikdy 
neumřela víra v pravost Rukopisu Královédvor- 
ckého, chtěl i této památky užiti jako pramene 
pro svůj nový svazek Starožitností, o němž pra
coval.”

Odborníci, kterým Píč v Paříži listy RK před
ložil, byli: Camille Couderc a Omont z Biblio- 
thěque Nationale, dále profesoři Elie Berger, M. 
Chatelain a Maurice Prou. Jejich dobrá zdání 
vyzněla rozhodujícím způsobem pro pravost, 
přestože —  jak se dovídáme z deníku Píčova — 
temperamentnost p. Louis Legera, se kterým 
Píč v Paříži rovněž vešel ve styk, v prvních 
dnech poněkud pokazila ono objektivní pros
tředí, jež Píč v Paříži hledal. Berger kladl RK 
na počátek XTV. století; Chatelain na konec 
XTV. až na začátek XV. věku; Prou datoval RK 
do XTV. století, rovněž tak Couderc.

Z Paříže odebral se Píč do Milána, kde si vy
žádal dobrá zdání ředitele historického archivu

Dra Ettore Vergy a ředitele Ambrosiánské 
knihovny Msgre Achille Rattiho. Dr. Verga po
ložil RK na počátek XIV. století. Monsignore 
Ratti (potomní papež Pius XI.) datoval 
Rukopis (podobně jako Chatelain) dó XTV. až 
XV. století; projevil při tom názor, že inkoust 
podobného zabarvení viděl v krajinách dolno- 
rýnských na rukopisech flamandských.

Dne 17. prosince 1911 uveřejňuje Píč v Ná
rodní politice slavný článek „Rukopis Králové
dvorský před mezinárodním soudem paleografů 
skvěle obstál”. Nazítří po tomto článku vyšel 
posměšný článek „septinánův” v Case a piusejni 
výbor odložil projednávání Píčovy zprávy. Den 
nato se Píč zastřelil. Možno říci, že zahynul 
způsobem typickým pro české poměry: byl 
uštván vlastními krajany.

Člověk odešel, dílo trvá. Význam tohoto díla 
pro českou a evropskou archeologii byl oceněn 
i v cizině. Vedle České akademie a Královské 
české učené společnosti byly to zejména vědecké 
ústavy ruské (Akademie a učené společnosti 
v Moskvě, Petrohradě, Oděse, Rjazani) a pol
ské, které čítaly Píče ke svým členům.

Obrovské je dílo Josefa Ladislava Píče v čes
ké vědě atcheologieko-prehistorické, která dosud 
z jeho odkazu žije. .Dávno už necítíme rozdílu 
„vědy museální” a „universitní”; naše prehis
torie šťastně vyrůstá právě z naprostého slou
čení toho, co v bojích za doby Píčovy věcně roz
dělovalo. Jen uznání starobylého původu RZK, 
pro něž Píč tolik vytrpěl, nespolutvoří dosud 
základ starožitností slovanských, jak káže prav
da a naše povinnost národní a slovanská.

František Adámek
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Prof. Ing. Karel AndrlíKr ,

G hem íe  o Rukopísecfr..

v  předchozím čísle Oběžníku byl podán struč
ný nástin postupu, užitého při mikroskopickém 
a chemickém zkoumání RK prof. Dr. Bělo- 
houbkem.

Jinými cestami, na konec však ke stejnému; 
výsledku — to jest k potvrzení pravosti RZK 
— ubíral se výzkum fotochemický, jehož korut- 
nou jsou práce univ. profesora Dra. Vojtěcha;.

Již prostá fotografie p o p i s n á  j e s t o  do- 
plniti novými zjištěními obraz, vnímaný pouhým 
okem. Když byl RK po prvé fotografován J. 
Rokosem 1831, přinesly získané obrazy mnohá 
překvapení. Zřetelně na nich vystoupila některá 
nejasná místa až dosud špatně čtená, zejména 
vynikl kontrast pozdějších přípisků a oprav pro
vedených Hankou. Po- druhé byl RK fotografo
ván Husníkem roku 1889, za použití modrého 
filtru komplementárního na barvu písma RK 
(jež je, jali známo, rezavě žlutá až hnědá). Hiis- 
níkovy fotografie zachytily RK neobyčejně vý
razně a posloužily také I. B. Maškovi — kromě 
originálu — k jeho jedinečnému rozboru a vy
vrácení t. zv. „proužkového důkazu” Gebauero- 
va. Husník fotografoval roku 1889 též RZ. —

h o k ^ '-  C .

K fotografickému zkoumání RZ přikročil roku 
1913 Ing. B. Střemcha, jenž na žádost Davorina 
Žunkoviče fotografoval RZ s cílem zjistiti zda 
RZ je palimpsest, jak tvrdil Petruszewicz v roce 
1875, či nikoli. Při těchto pracích zjistil m. j., 
že domnělý zbytek „vyškrabaného písma” je 
písmo prosáklé s druhé strany listu. Fotografií 
RŽ zabýval se též Horák. Všechny tyto pokusy 
lze úhrnem označiti jako fotografii dokumen
tární, popisnou, zachycující povrch Rukopisů, 
nepronikající však do jejich nitra.

Novou epochu na poli f o t o c h e m i e k é - 
h o  v ý z k u m u  značí moderní fotografování 
neviditelnými paprsky. Tato výzkumná methoda 
opírá se o použití paprsků nacházejících se za 
fialovým i ža červeným koncem spektra. Mezi 
paprsky za fialovým koncem spektra, jež všech
ny nejsou ve svých účincích ještě zcela probá
dány, je skupina t. zv. z á ř e n í  u l t r a f i a 
l o v é h o .  Záření ultrafialové je neviditelné. Je 
možno uměle je vyrobiti na př. rozžhaveníni 
rtuťových par elektrickým proudem. Každé 
světlo je při dopadu na nějaký předmět zčásti 
odraženo, zčásti absorbováno. Ultrafialové Irrát-





ftovlnné paprsky jsou však rozdílně absorbo
vány i takovými látkami, jež jinak absorbují 
stejně dlouhovlnné paprsky obyčejného světla. 
To znamená, že na př. dvě látky v obyčejném 
světle na pohled stejné objeví se při ozáření 
paprsky ultrafialovými jako látky různého slo
žení.

Tímto způsobem dají se velmi rychle roze
znat! na př. oleje, papíry, barvy a jiné hmoty, 
jež v bílém světle se jeví jako shodné, ale jejichž 
hmotná podstata je různá.

Čtenář se nyní nepochybně optá, jak tuto roz
lišovací schopnost ultrafialového záření postih
neme, když přece jde o paprsky neviditelné?

To se může státi buď obtížnou cestou foto
grafie přímé, nebo snadněji methodou nepřímdu, 
t. zv. f 1 u o r e s c e n č n i. Podstata fluores
cence tkví ve vlastnosti některých hmot měniti 
dopadající ultrafialové záření krátkovlnné v zá
ření dlouhovlnné — viditelné oku. Fluorescenční 
záření dá se fotografovati, při čemž fotogra
fická deska zachytí — zejména při použití vhod
ných filtrů — i fluorescence slabé, okem těžko 
postižitelné. Ozáří-li se na příklad pergamenový 
rukopis ultrafialovými paprsky, tu zejména 
intensivně fluoreskují hmoty organické (perga
men), kdežto látky minerální (na př. kovové in
kousty) , fluoreskují slabě. Fotografie takto fluo
reskujícího rukopisu zachytí pakl písmo, jež zra
ku nebo obyčejné fotografii zůstalo by skryté.

Jinou skupinou krátkovlnných paprsků jsou 
známé p a p r s k y  R o e n t g e n o v y .  Mají tak 
krátkou vlnovou délku, že pronikají hmotou růz
ných předmětů a ve stínových obrazech, zachy
cených na stínítku nebo na fotografické desce, 
rozliší hmotné složení prostředí, kterým prochá
zejí. Procházejí přirozeně nerušeně organickou 
hmotou jako je pergamen; nesnadněji prochá
zejí kovy, zejména kovy těžkýmL

Paprsky i n f  r a č e r  v e n é jsou neviditelné 
paprsky dlouhovlnné, nacházející se za červeným 
okrajem spektra. Tyto paprsky hrají důležitou 
roli ve vojenství; pronikají mlhou, kouřem, lze 
jimi fotografovati za tmy. Dvě zajímavé no
vinky americké armády, vyzkoušené v této vál
ce proti Japonsku — „sniperscope” a „snooper
scope" spočívají na principu infračervených pa
prsků. (Sniperscope je puška vybavená miřidly, 
umožňujícími vyhledání cíle za tm y; snoopersco
pe je optický přístroj, namontovaný na zvláštní 
přílbě, umožňující pozorování za noci.) S hledis
ka zkoumání psaných textů je významné, že na 
rozdíl od paprsků ultrafialových pronikají pa
prsky infračervené do hloubky pozorovaného 
předmětu; je tedy možno fotografovati jimi í 
to, co je pod povrchem. Jich zviditelnění pro
středkuje fotografická deska, opatřená emulsí 
citlivou na tyto paprsky.

Při zkoumání RZK bylo profesorem Dr. Voj
těchem použito všech tří druhů paprsků: ultra- 

^ -fialových, Roentgenových a infračervených. Po- 
“ pud k těmto pracím dala r -1913 Česká akademie 

věd a umění, která ke stoletému jubileu nálezu 
RZK (1917) hodlala vydati jejich přesné facsi-

milové snímky. Profesor Dr. Vojtěch přistoupil 
k této práci s  vírou v padělanost Rukopisů. Na
psal o tom : „ . . .  jako téměř všichni z naší ge
nerace byl jsem i já přesvědčen, že Rukopisy 
jsou padělány. Zvláště přispělo k tomu nalezeni 
tak zvaného kryptogramu ,Hanka feciť Dolan- 
ským r. 1 8 9 9 . . . ”

 ̂První orientační práce provedl prof. Dr. Voj
těch v lednu 1914. Válka však jeho činnost pře
rušila. K jejímu obnovení se vrátil až v míru. 
Bylo to na prospěch věci, neboť — jak prof. Dr. 
V. líčí — „methody fotografického zkoumání seř 
zatím zdokonalily, mohl jsem si opatřiti přísluš
né přístroje a získati nové zkušenosti.” — Hlav
ní výzkumné práce byly učiněny v r. 1927 a na 
počátku r. 1928. Celkem bylo zhotoveno na 400 

• snírnků, pořízených jak paprsky viditelnými při 
použití různých filtrů, tak i paprsky neviditel
nými.

Na žádném z obou Rukopisů nenalezly sé sto
py po vyškrabaném písmu; nebylo prokázáno, že 
by Rukopisy byly palimpsesty. Roentgenogramy 
jasně ukázaly odchylnost inkoustu použitého 
u RZ od inkoustu, jímž psán RK; železitá sub
stance inkoustu RK propustila Roentgenovy pa
prsky, kdežto inkoust RZ Roentgenovy paprsky 
zadržel; tím byla v inkoustu RZ prokázána pří
tomnost kovu větší hustoty než je železo. Jak 
již bylo vyloženo, písmo RZ obsahuje sloučeninu 
měďnatou. Na r^entgenogramech vystoupily jas
ně sloučeniny těžkých kovů v iniciálkách (ru
mělka a minium).

Zvláštní pozornost věnoval prof. Dr. Vojtěch 
proslulému „kryptogramu Hanka fécit”, který 
již v r. 1911 označil Žunkovič jako klam. Proř. 
Dr. Vojtěch fotografoval příslušné místo RZ 
mnohokráte, při různém směru osvětlení, zá po
užití různých paprsků a různých filtrů á ve 
značném zvětšení. Výsledkem zkoiunání bylo, že 
tak zv. „Hanka fecit” definitivně se ukázalo být 
buď osudným omylem nebo podvodem. Tak skon
čil důkaz, který spolu s ,berlínskou modří” při
vodil rozhodující zvrat v mínění české veřejnosti 
na zlomu století a vedl k proniknutí názoru, že 
RKZ jsou falsa. Dnes je prokázáno, že v té spleti 
čar, různými barvami provedené, Hanka pode- 
psán není.

Vojtěchovy výzkumné fotografie vyvrátily ta
ké jednou pro vždy Gebauerův tak zvaný „prouž
kový důkaz”. Silně zvětšené výzkumné fotogra
fie proužků ukazují, že bylo psáno až ke kraji 
nezkomoleného původního listu pergamenu; lze 
na nich dokonce jasně rozeznati místo, na němž 
bylo písmeno strženo.

Výsledky, k uimž prof. Dr. Vojtěch dospěl, 
byly ovšem nemalým překvapením pro ty, kdož 
od fotochemického zkoumání očekávali pro RZK 
„hřeb do rakve”. Byla zde fakta, získaná bez
vadným vědeckým postupem a nebylo možno 
sprovodit! je se světa. Byí tedy učiněn aspoň 
pokus neutralisovati je. To se stalo tím způso
bem, že k Vojtěchovým fotografiím, vydaným 
r. 1930 Unií, přidány byly „Poznámky”, psané 
odpůrcem pravosti, profesorem V. Flajšhansem,
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f̂enž — jak známo — není ani chemik, ani fy 
sik, nýbrž filolog. Profesor Flajšhans shrnul 
v Poznámkách vše, co odpůrci RZK kdy vytý
kali, bez zřetele k materiálu, který snesla obra
na. Opakoval námitky dávno překonané a vy

vrácené. Oproti tomuto zastíracímu verbalistic- 
kému pokusu tím výmluvněji se uplatňuje su
chá mluva fakt, jež kniha podává na fotogra
fických tabulích Vojtěchových, Ta se nedají od- 
disputovati.

N o vý  pohlecf na staročeskou lite ra tu ru .
'7

m

n o

n o

Na počátku roku, v němž zemřel Zikmund 
Winter, v lednu 1912, uveřejnila Národní Politi
ka Wintrův názor na spor o. pravost RK. Bylo 
to několik týdnů po smrti Píčově, v době ústu
pu obrany, v době, kdy veřejnost byla pod do
jmem masového projevu 52 učenců. Zikmund 
Winter, tento vzácný zjev naší literatury i vě
dy, uplatnil i v této věci samostatnost úsudku 
a osobitost pohledu. Na něho anathema padesáti- 
dvon učenců neplatilo. Prohlásil, že otázku RK 
pokládá dosud za nerozřešenou. Ukázal na cha
trnost námitek Gebauerových: „Z námitek ta
kové autority neměla padnout ani jediná. V těch 
měla být pravda, které se nedají nohy polámati. 
Zatím však i  při nedostatečné obraně Rukopi
su padala jedna námitka po druhé! Já sám, 
nehledaje, nacházel jsem v starých knihách slo
va podle Gebauera nemožná. . . ” Ani tak zva
ný historický důkaz Wintára nepřesvědčil. Jedi
nou věc vytkl RK jako nápadnou: „jeho ojedi- 

; nělou estetickou krásu”. „Jest mi” — řekl Win
ter — „jako bludný balvan v daleké rovině su
choparu.”

Dnes, téměř 35 let po Wintrově smrti, roz
padly se již všechny domnělé důkazy nepravosti 
v niveč. Ojedinělá krása RK tryá. Není však již 
tak osamocená. Z temna epochy nedokonale pro
zkoumané nebo ignorované školou Gebauero- 
vou začíná svítati. Především tu běží o důklad
nější poznání osvěty cyrilometodějské. Mění se 
i názory na úkoly a možnosti jazykozpytu. Ge- 
bauerova cesta je dnes opouštěna.

Do revise dědictví gebauerovské epochy vý
znamným způsobem zasáhl jazykozpytec Roman 
J a k o b s o n .  Rus rodem, řadu let působil na 
Karlově universitě, dostal se za okupace přes 
Švédsko do USA, kde přednáší na harvardské 
universitě. Za války vydal knihu „Moudrost sta
rých Cechů”, v níž vyslovil názory překvapující 
původností. Dvě české revue, ,,Kvart” a Melan- 
trišské Listy”, uvedly významnější výňatky z té
to knihy, která by však v našem tisku zasluho
vala všestranného ohlasu.

Jakobson v této knize trpce vytýká Cechům 
nedůvěřivou nedbalost vůči vlastní slavné tradi
ci. Praví mimo jiné: „Často domorodí učenci 
přeceňují originalitu domácí tvorby a cizí kri
tika přichází s dávkou skepse, kdežto v českém 
případě právě naopak d o m á c í  v ě d a  h l e 
d a l a  s' j a k o u s i  z v l á š t n í  o b l i b o u  
d ů k a z y  p r o  n e p ů v o d n í ,  o d v o z e n ý  
r á z  v l a s t n í  s ^ t ř e d o v ě k é  k u l t u r y ,  a 
jsou to cizí badatelé, kteří proti tomuto pochy
bovačnému stanovisku snášejí bezpečné poznat- 
l:y o netušeném a svérázném bohatství české

scholastické filosofie nebo českého gotického 
"Tíásnictví. . .

Pcdeeňování vlastních kladů a vlastní tvoři
vosti lze zdvořile nazvati skromností a méně 
zdvořile poraženectvím.

Nemusím ani dodávat, že odjakživa promyšle
ná a výborně organisovaná německá propagan
da se se své strany vydatně přičinila, aby v Ce
ších tento komplex méněcennosti vypěstovala a 
prohloubila a aby báje o českém prostoru jako 
pouhé odnoži německého světa hluboce zakotvila 
v české duši. . .  Ať je propaganda od základu 
prolhaná, přece zůstává vždy nebezpečí, že něco 
z ní ve světě uvázne. Zejména když jde o pro
pagandu, vyzbrojenou hojnými a působivými 
falsy, která odedávna přichystávala německá 
věda se svou služebnou pohotovostí, dokonalým 
aparátem a silnými světovými posicemi. Ba 
s ohlasy této propagandy se setkáváme i na zá
padní polokouli. Měřítkem starobylosti je tu 
Mayflower (1620), první loď s evropskými 
uprchlíky, kteří přišli kolonisovat severoameric
kou zem — tisíc let po rozpoutání českých bojů 
o první vlastní a nezávislou říši, a nicméně i tu 
se občas vyskytují neomylní znalci, jimž Češi 
jsou národem bez předků, bez úctyhodné tradice, 
bez solidních historických základů.

Kdo dal nejpádnější odpověď? — Ten skrom
ný učitel z Moravského Slovácká, který mi krát
ce po Mnichovu ukázal krásnou ornamentova
nou nádobu z DC. století, slovanský výrobek 
byzantského vzoru, a moudře poznamenal: „Tu
to vázu jsem našel zde v zemi zrovna v ten den, 
kdy Goebbels řval do radia, že Češi jsou národ 
bez kulturní minulosti. Právě v tomto devátém 
století, v údobí slavné říše Velkomoravské, má
me hledat hluboké kořeny československé ná
rodní tradice, máme tu hledat Jádro toho základ
ního svébytného přínosu, kterým československý 
svět podnětně přispěl k mezinárodnímu duchov
nímu vývoji.”

V dalším zevrubném rozboru ukazuje Jakob
son na politický a kulturni význam Velké Mo
ravy a epochy cyrilometodějské. Ukazuje na je
dinečný význam okolnosti, že v době, kdy nábo
ženství bylo považováno za nadřaděné všem lid
ským statkům a kdy církev znamenala nejvyš- 
ší soubor hodnot, byl slovanský jazyk povolán 
za jazyk mešní. Jakobson praví: „Právo na bo
hoslužbu v národním jazyce znamená právo ná
roda na nejvyšší oblast kultury a tím i na všech
ny ostatní oblasti. Národní jazyk se stává ja
zykem církve a církev posvěcuje národní jazyk 
a tedy i národ, tímto posvátným jazykem stm e- 
lený.” ,

Vrcholný slovesný projev této doby spatřuje





Jakobson v tak zvaném Proglasu, předmluvě, 
kterou věrozvěst Cyrill předeslal svému překla
du Eívangeliáře. Na ukázku citujeme zde něko
lik veršů z Proglasu, uvedených Jakobsonem do 
novočeštiny:

Slyšte nyní vlastním rozumem;
Slyš tedy, slovanský lide!
Slyš slovo, neboť od Boha přišlo:
Slovo, jež krmí lidské duše.
Slovo, jež šili srdce a rozum.
Toto Slovo povolaná pro poznáni Boha.
Jako bez světla nebude radosti 
(I když vidí oko všechno dilo Boži,
Ale bez ki'ásy .se všechno jeví) •
Tak i veškerá duše bez písmen.

Která se chápe zákona kaizaüio.
Zákona zjevujícího ráj Boži!
Zdali sluch, který nevnímá hrom bouře;.
Je schopen strachu Božího?
A jak nozdry necítící květiny 
Pojmou Boži zázrajv?
Rovněž ústa, jež se nekocliají sladkostí; 
Připodobňují člověka kamenu;
Zvláště pak duše neznalá fjísmem 
Se jeví v lidech mrtvá!
A rozvažujíce to všechno.
Obracíme se k Vám, naši bratři, s pokynem) 
Schopným osvobodit všechny lidi 
Z, dobytčího živořeni a  neřesti.
Abyste vy všichni, kteří posloucháte Slovo-

v jazyce cizím,
Nesrozumitelném pro rozum.
Vnímali více než pouhý hlas měděného zvonu.

,,Marně bychom hledali” — praví Jakobson —  
„v jiných zemích středověké Evropy obdobu té
to průbojné básně, literární památku příbuzné
ho obsahu a můžeme parafrázovat Kristiánovu 
větu; Kdyby v končinách jiných národů křes
ťanských tak nádherná slova o Slově zahajovala 
vývoj národní literatury, nebo kdyby se v lite- 
isární minulosti těchto národů prostě vyskytla 
podobná vzletná a vroucí chvála národního ja
zyka v jazyce národním, již dávno by ji byli 
Uctili hojnými úvahami, rozpravami, překlady a 
ohlasy. A le  m a r n ě  b y c h o m  h l e d a l i  
n e j m e n š í  z m í n k u  o n a š í  s k l a d b ě  
v č e s k ý c h  p ř í r u č k á c h  l i t e r á r n í c h  
ň e b o  k u l t u r n í c h  d ě j i n .  N o v o d o b ý  
č e s k ý  d ě j e p i s  p r o s t ě  n e v z a l  n a  v ě 
d o m í  b á s e ň ,  s l o ž e n o u  n a  M o r a v ě  
sv.  K o n s t a n t i n e m - C y r í l  e m v š e d e 
s á t ý c h  l e t e c h  IX.  s t o l e t í ,  přesto, že 
v ruské a bulharské odborné literatuře byla ně
kolikrát uveřejněna podle různých opisů a že 
filologové snesli pádné doklady pro autorství 
Konstantinovo. Lze tedy plným právem pokra
čovat v citátu z Kristiána, úctyhodného dějepis
ce českého z konce minulého tisíciletí. Praví 
o českém poměru ke skutkům národních svá
tých: „My se skoro nehodně k ním chováme.. .  
a jako nevěřící zůstáváme. Tolik o naší nedba
losti.”

Jakobsonovy výtky dávají mnohý podnět 
t  přemýšlení a k zamýšlení. Na mysl přicházejí

ultimativní „buď - nebo”, kladená kdysi někte
rými odpůrci RZK: „Buď jsou Rukopisy pravé 
a pak je celá ostatní středověká literatura fa
lešná, nebo naopak.” Kam tedy zařadit ojedině
lou krásu Proglasu? Jak srovnat jeho hymnic- 
kou mluvu, vyjadřující vzácnou myšlenku, s pi i- 
mitivním veršováním některých českých sloves
ných plodů mnohem pozdějších?

Odpůrci RZK se osudně mýlili ve své před- 
^avě rovně narýsované dráze jazykového vývo
je, nepřetržitě vzestupné. Podle této představy 
epocha následující musela mít vždy vyšší úro
veň než doba předcházející. Tento omyl je těžko 
pochopitelný, uvážíme-li, že v historické době 
vývoje českého jazyka a literatury jsou flagrant- 
ní doklady o zvratech vývoje, úpadku, zkažení 
jazyka, přechodném vymizeni básnické síly. Apli- 
kujeme-li zmíněnou představu odpůrců na pří
klad na K. H. Máchu, musíme se ptáti, zda snad 
Máj není padělkem; neboť krása této básně je 
tak osamocená, tak výlučná ve své době, že i ji 
je možno považovat za „bludný balvan na daleké 
rovině suchoparu”.

Je jisto, že nejstarší doba českého písemnictví 
a pravý význam epochy cyrilometodějské nejsou 
ještě úplně prozkoumány a správně hodnoceny. 
Není to snad jen mínění Jakobsonovo. Závažný 
příspěvek k těmto otázkám podal brněnský pro
fesor Dr. Josef Macůrek v přednáškovém cyklu, 
uspořádaném na podzim 1946 v pražském Slo
vanském ústavě. Jeho pojetí znamená význam
nou korekci dosud uznávaných názorů Bidlových 
(ve slovanské historii), Briicknerových a Ge- 
bauerových (pokud jde o jazykozpyt). Třeba li
tovat, že takové přednášky jsou omezeny jen na 
okruh odborníků a že hlavní obsah poznatků 
v nich přednesených není podán též široké ve
řejnosti.

Správným zhodnocením cyrilometodějství bu
de ovšem splněna jen malá část úkolu, který oče
kává českou vědu. Co víme o době předcháze
jící devátému století? Co víme o myšlení, citech, 
náboženském životě a umělecké tvorbě starých 
Cechů z dob, z nichž neexistují písemné památ
ky? Co víme o zpěvech a písních, žijících ústním 
podáním ?

Ludvík Kuba, jenž je netoliko jedinečným 
umělcem, ale i hlubokým myslitelem, podal ve 
své studii „Národní píseň” ve zdánlivě proti
smyslné zkratce tento výměr národní písně: 
„Národní píseň je hudebně-literární kultura 
analfabetismu.” Právě lidu, jenž písma dosud 
nepoznal, přisuzuje Kuba zvláštní tvůrčí pod
mínky. Praví o tom: „. ..analfabeta nosí vše, 
čeho mu třeba, v hlavě a srdci a jda světem, 
vždy má pohotově sentenci, verš, píseň, takže 
žasneme stejně nad ohromnými zásobami jeho 
duševního majetku, jako nad uměleckým způ
sobem, jakým se dovede snadno vyjadřovati.”

Do duševního majetku našich předků z doby 
předhistorické patřily tak zv. pohanské básně 
RK i RZ. Snad po staletí žily toliko v ústníin 
podání, až je zachytil středověký písař. Pojetí 
Kubovo nejen že připouští významný umělecký
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projev bez znalosti písma, nýbrž — jak jsme 
viděli — vidí v negramotnosti dokonce tvůrčí 
pružinu.

V otázce RZK je tedy třeba nejen nového stu
dia doby cyrilometodějské, je třeba usilovat i 
o poznání osvěty doby předcházející. Kde končí 
historik, tam nastupuje archeolog. Kde přestá
vají památky písemné, nutno kopat v zemi a

hledat památky hmotné kultury, jež nicméně vy
dají svědectví i o ideovém životě a uměleckém 
projevu výtvarném, z něhož lze usuzovat na cel
kovou úroveň kultury. Touto cestou ubíral se 
vědecký vývoj Josefa Ladislava Píce, prvotně 
pouze historika, pak i archeologa. V jeho ju
bilejní rok buď ho i v této souvislosti vděčně 
vzpomenuto. -r-

Z p rá v a  o rukopisu chebském  (RCh).

Rukopis chebský (RCh) nalezl Dr. Heribert 
Sturm (od r. 1934 ředitel městského archivu 
v Chebu). V létě letošního roku měl jsem pří
ležitost tento rukopis v chebském museu pro
hlédnout!. RCh bylo použito k upevnění vazeb 
několika aktů, týkajících se sporu města Chebu 
s Řádem německých rytířů (z r. 1530—1583).

Celkem bylo s vazeb sejmuto 18 kousků men
ších a 2 větší; z těchto ústřižků podle souvislo
sti bylo složeno celkem 5 oboustranně popsaných 
kusů, které byly podle souvislosti uloženy mezi 
skleněné desky podle naznačeného schema (čísla 
znamenají rozměry v m m ):

II. III.

Materiál je ténký, bělošedý pergamen, písmo 
je barvy tmavosepiové, linkování rezavé. RCh 

^  obsahuje celkem 9 4 v ^ r š ů  l e g e n d y  
^  o A n e ž c e  P ř e m y s l o v n ě .

Na I. je dole červená iniciála P, dosti hrubě 
provedená, asi rumělkou (je dobře patrno, že 
barva zůstala na povrchu pergamenu). Nejzají
mavější je, že jednotlivé verše jsou od sebe od
děleny tečkou uprostřed řádku. Začíná-li na po
čátku verše nová věta, je začáteční písmeno 
označeno červenou značkou, (čárkou přes pís
meno).

RCh je velmi dobře čitelný, písmo je velké, 
gotického charakteru. Zkratek není použito. Dr. 
Sturm klade původ RCh do let 1350—1400.

O RCh uveřejnila krátkou zprávu Dr. Mladě- 
jovská (časopis Neděle, 1946), která také při
pravuje delší pojednání o RCh pro odbornou 
literaturu. Jakmile obdržíme fotografii RCh, vy
dáme jeho část jako pohlednicové faksimile.

Ing. Andrlík

N p d p o v ě ď  re d a k c i Časopisu 

^ěda a  ž iv o t" .
Pod ňadpisem „Poslední bitva o Rukopisy” přinesl Ca- 

časopis T v ^ a  a život” v dvojčísle 7/8 z leto^ílio roku 
zprávu o toÍH. že chystá knižní vydání s e to i stetí, jež 
proti pravosti J^i^opisá vyšly v tomto listě v letecn 1937/ 
1940. Většina těchto statí je rázné hodnoty, z nichž nej
výše vjmikala objeh^hmí studie Dostálova a nejníže do
padla Slcutilova, bylaSyé doby kriticky rozebrá.na a po
souzena jednak v našem sborníku ,,Proti sofismatům 
z r 1937, jednak v časopi^„Zprávy 6s. společnosti ruko
pisné” Co v oněch statích Ojdo nesprávného, bylo vyvrá
ceno. Hodlá-li dnes „Věda ď ^ iv o t” vydati ony články 
opět, odpovíme i my znovu. NejSmi to obránci, kdož mají 
důvod ustupovati před věcnou diskh^.

,,Věda a život” se neomezila však Jto na zprávu o pří
pravě oné knihy. Věnovala pozornost i>bráncům; vytýká 
jim diletantství, podkládá jejich usilovánrSnMlichemé mo
tivy osobní, označuje je za odpůrce M asarylÄ^. — Obrán
ci jsou otužilí v různých protivenstvích a V yk lí lecče
mus. Nepředpokládali však, že události n e d ^ ý c h  let, 
jichž jsme všichni pamětníky, je možno podali v tak 
zkreslujícím zabarvení, že se to rovná úplnému w^evrá- 
cení skutečnosti. ,,Věda a život” počíná si tak, že o^ánce 
RZK div nevyhlásí za kolaboranty; na druhé straně svou 
vlastní činnost protirukopisnou spojuje násdně a nelogicky
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S' persekucí, jež za okupace postihla význačného člena 
redakce tohoto listu. ,

V roce 1941 byl nacisty popraven univ. profesor Dr. 
Vladimír Groh, redaktor „Vědy a života”. Budiž ho ve 
cti vzpomenuto jako dobrého Čecha. Padl jako tolik ji
ných Cechů, mezi nimiž jsou i popravení z řad obránců 
RZK. My jsme vzpomenuli těchto svých velkých mrtvých 
v Oběžníku z 1. února 1946. Zde jich jména opakovat 
nebudeme, protože jejich památka s tímto thematem ni
jak pesouvisí. Padli jako odpůrci nacismu, ne proto, že 
hájili, Rukopisy: tak dlužno hoíhiotit též památku Dra 
Groh^ padl jako odpůrce nacismu, ne proto, že Rukopisy 
potirai Počínání časopisu ,,Věda a život” je nedůstojné.

Dlužno väak v této souvislosti časop. ,,Věda a  život” 
zfete’.ně\připcmenouti, že za okupace nebylo nijakým ri- 

'  šikem p s^ i prcti Ruk.opisům. Ix^aopak. Kdo vyetcupil proti 
pravosti KZK, ocitl se na stejné pioéině s K. H. Fran
kem, W. V Wolmarem, O, Ulrichem, Schwabem, Eittne- 
rem a j i n ^ i  čelnými mluvčimi nacismu, .Itteří za oku
pace nám Wrazně připomínali, že „české probuzení se 
zrodilo z podvodu” a znovu a znovu napadali RKZ jako 
falsa. Byl o\%cm rys tragiky ve skutečnosti, že takový 
K. H. Frank unohl, kdj”ž útočil na památku Palackéiio 
a Hankovu, řicl „temni poctivci, jalco Václav Hanka, d e -  
m a s  k o v a n ý ‘is a m o u č e s k o u  v ě d o u  j a k o  p a 
d ě l á t e  1”.. . Lap tedy chápai spíše jako čin pohodlné
ho oportunismu riež jako ěin odvahy, j8.st!iže „Věda a ži
vot” přinesla za oWipace Skutilúv článek proti RZK, člá
nek věcně nesprávr^, usvědčující autora z néžnalosti textu 
kritisovMé památky, ale článek jsoucí v naprostém sou
ladu s přáními a záměry okupantů.

Je obvyklou, taktikou tábora odpůrců operovat! oproti 
obrácům jménem Masarykovým. Tento postup volUa i 
„Věda a život”. Rukopisný spor je záležitost poznání vě
deckého; lze při jeho'' řešení postupovat ryze odborně, 
aniž by padlo jediné slovo o osobách, které se v minu
losti rukopisných bojů zúčastnily, a netřeba se tedy dotý
kat! ani památky presidenta Masaryka, který zasáhl do 
tohoto sporu na straně odpůrců. Ale jména Masarykova 
ppižíKajLuiae8-jako-.šíííum4pům„Jít££ýBOB5Sl4L5toéďy 
věcné Masaryk by byl první, by nesouhlasil s tímto 
nemasarykovským postupem.-,On se nebál diskuse; dovedl 
jiti proti proudu; spoléhal na \ vlastní rozum a nepře jímal 
pasivně hotové názory jiných ^idí. Ač někteří z dnešních 
odpůrců se Masaryka dovolávají těchto jeho vlastnosti ae- 
mají: obávají se věcných diskusL dovedou jiti jen s firou- 
dem a dovedou reprodukovati toliko zastaralá a vyvrá
cená tvrzení jiných. lidí„ jež pozbwa již platnosti. Masary
kův soud o RZK z osmdesátých \e t minulého století byl 
podmíněn tehdejším stavem vědy. Wůžeme činiti jen do
hady o tom, co by byl učinU dnes, t ^ ř í  v tvář poznatkům, 
jež netušil a které nemohl předpoMádati. Jsme svědky 
toho, že dějinný vývoj opravuje různi názory Masarykovy 
— na přiklad jeho názor na soužití Šechů s Němci. Ta- 
ko-vým opravám je v toku času podrcfcen, každý úsudek 
lidské bytosti, byť sebevětší. Je tím ^ ^ k  přivoděna ně
jaká újma jeho památce ? Nikoli, nebok dějinný význam 
jeho zjevu nestojí ani nepadá s tím či jeho .soudem 
či prognosou. Před rokem pronesl prof. qr. J. B. Kozák 
u přiležitosti své přednášky o Masarykovli na půdě Jed
noty filosofické tato slova: .......M2isarj'k sám nepovažoval
žáíiié své řešení za definitivní navždy, naopak vybízel 
vždy k novému zkoumání i pravdy dávno J^an é . Jsme 
povinni zživotnit odkaz Ma.sarykových podnotů: otázky 
české, otázky náboženské, židovské, b a  n e k i  d o ř e -  

i š e n a  a n i  o t á z k a  R u k o p i s ů ,  v e z  r \ e  m e - 1 i 
j i  s š i r š í h o  h l e d i s k a . . . “

Připomínáme tato slova redakxá listu ,,Věda sřvživot”. 
„Věda a Kvót” hodlá tedy knižně vydati článkk z let 

1937—1940. Ve skutečnosti, že v otázce tak výz^m né 
nemá nic nového co říci a omezí se na opakováni ^ p o -  
tés z dřívějška, zračí se rys ustrnutí, rys stagnace. OW 
ci však mají co nového říci, mohou uvésti nová fsdjta 
a nové poznatky. Nebudou tentokráte osamoceni. RuMi^ 
pisný spor úzce souvisí s otázkou, zda česká osvěta 
původní svébytné základy, nebo zda je výlučně odvozeni\ 
nou civilisace západní, přijaté z rukou německých. T ato \ 
otázka netýká se jen nás, týká se všeho Slovanstva. Mo- \  
hou o ní něco říci také ostatní slovanští vědci, zejména ■■ 
polští a ruští. Je v proudu pronikavá revise závislosti růz
ných vědních chorů na vědě německé a znatelně se již

rýsuje úplně nové nabírání na český pravěk. Ta „poslední 
bitva není za námi, jOT̂ ^̂ míní ,,Věda a život” ; ta teprve
přijde.

Různé zprávy. \

Poděkování! Při Odeslání zářijového Oběžníku 
adresován jsme členům prosbu o finanční pod
poru vzhledem k trvající vázanosti vkladu Spo
lečností. Mimořádných příspěvků sešlo se tolik, 
že nám nebylo možno, ač bychom ták byli rádi 
učímh, poděkovcdi všem váženým, dárcům jed
notlivě. Dovolujeme si proto tímto způsobem 
vysloviti jim upřímný dik. Vážíme si této obě
tavé oddanosti členstva; ceníme si jí tím více, 
ježto převážná většina členstva náleží ke střed
ním vrstvám, na něž zejména doléhá pla,tová a 
cenová situace přítomné doby. Děkujeme!,.

In memoriam Bedřicha Říhy. Bedřich Říha, senátní pre- ^  
sident Nejv. správního soudu v. v., zemřel 21. 11. 1946 
a byl zpopelněn 26. 11. 1946. K našemu velkému žalu 
opustil naše řady neúnavný badatel o staročeských pa
mátkách. Jako prá-vní autorita a  soudce doplnil pronikavě 
poznání o, pravosti RZK. Po více jak dvacetiletém studiu 
seznámil se dokonale s odbornou literaturou rukopisovou. 
Národní museum a četné archivy měly v něm pilného ba
datele. Hledal —• jak říkával — jen fakta, fakta. Opíral 
se hlavně o vědy exaktní; do svého zkoumání -vnesl pra
covní methody bývalého soudce. Známo je jeho skvělé 
„Alibi Václava Hanky”. V této významné studii se po
dařilo B. Říhovi na podkladě bohatého materiálu řetězem 
logických úvah, krok za krokem, očistit! památku V. 
Hanky z nařčení padělání RZK. — Neznámý je posud jeho 
poslední odkaz o tom, že „bwlínská modř” v iniciále NRK 
se ocitla v Rukopise teprve v letech 1852—1886. Sen. pre
sident Říha uveřejňoval své práce zejména ve „Zprávách 
čs. společnosti rukopisné” a v „Píseckém Obzoru”. Sou
časně s jinými badateli o životě Hankově dospěl k přesvěd
čení, že buditel Hanka byl nejzasloužilejšim pěstitelem 
slovanské vzájemnosti. B. Říha vynikal duchem 1 srdcem.
Byl to soudce spravedlivý. Osobnost pevných zásad, ale 
naplněná citem, nesoucí pečeť mravní ušlechtilosti. PHz- 
nivá sudba dopřála mu až do vysokého věku vzácnou tě- 
lesncu a duševní svěžest. Činorodý zájem o RZK provázel 
ho do poslední chvíle jeho vezdejšího života. — Česká 
společnost rukopisná zachová ho povždy v dobré a čestné 
paměti. J. Š.

Výhon Dub — námět pro historiky. (" a
v  básni Oldřich Rukopisu Královédvorského vystii-' 

puje jako významný spolustrůjce přepadu pražského 
hradu Výhoň Dub. Kosmas zmiňuje se o rytíři, který 
pomáhal Oldřichovi při dobytí Prahy, nejmenuje ho 
však. V podáni Hájkově je tento pomocník uváděn jako 
Berkovec, velitel vojenské družiny.

Odpůrci RK poukazovali, že podle Berkovce Hájkova 
vznikl teprve Výhoň Dub, jako domnělý předek pan
ského rodu Berků z Dubě. Obránci snesli opět důvody 
pro názcr, že Hájek mohl podle Výhoně Duba utvořit 
Berkovce.

Pro jméno Výhoň Dub je však topografický záchyt, 
jenž vrhá na tuto postavu RK zajímavé osvětlení a po
dává možnost, že ve Výhoni Dubovi nacházíme přísluš
níka Slavníkovců. Tato domněnka vyklíčila z nahodilého 
poznatku turistova, procházejícího českým jihem. Zde 
její historie: — Chodec, ubírající se z Chýnova okres
ní silnicí na sever, míjí asi po 6 km pochodu JV od Ra- 
tiboi-ských Hor osadu Dub, ležící na úpatí vrchu Ho
mole (trig. 669). Dubů máme v Cechách několik; zvltót- 
nost místa vězí však ve skutečnosti, že zde nacházíme 
Y těsné blízkosti Dubu- 1 V ^ o n .  Timto jménern je 
(tenaiena východní část Ratibořských Hor. Na speciální

; a  ^
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mapě Tábor ě. 5253 nalezneme popisovaná místa v  3e- 
jim SV cípu. Blízké sousedství těchto dvou jmen vypadá 
jako podivuhodná náhoda.

V CCM z roku 1858 podal V. V. Tomek studil o sta 
rém rozdělení Cech na župy. Důležitým pramenem pta  
tuto práci byl Tomkovi středověký dokument o zřízení 
církevní správy v Cechách (děleni na arcíjáhenství a  
děkanství). Na jeho podkladě vytýčU Tomek hranice

f jednotlivých žup. Při tom. u župy Vltavské konstatuje, 
že „k jihovýchodu byly Hory Smilovy, Janov, Blaníce 
a Chotoviny pomezními farními osadami proti Chýnov- 
s!cu“; u župy Chýnovakě pak shledává jako pomezní 
osady mi severozápad ležící „Třehobuz, Pohnání a Ra- 
liboncu". .S map.)u v ruce vid'ma; na grvni pohled, že 
v íor.i-o Tomkově vytyěení ziipnlch iiranic obě naso 

1 místa, Dub i Výlion s KaUborakymi Iloiami, czitaji so 
‘ v župě Chýnovské, těsně u. její severozápadní hranice; 

Supa Chýnovská byla v.šak, jalc lovněž u Tomka naló- 
■ záme (nejen v cit. ěiánku, ale zejména též. ve studii 

. ; „O panství rodu Slavníkova v Cojhách“, CČM 1852),_ 
významnou državou slavnikovskou. Máme zde tedy faltt 

' úzké místní spojitosti jmen Výhon a  Dub na pemezí, 
n.?. nímž so srážela expanse přemyslovská a. územím, 
ída-.nikovcú a kcie tuchž lze přei.lpokládat významnou 
.strážní nebo i obrannou posici, osazenou věrnými při- 
vríienci Slavníkova rodu. Výhon Dub mohl hvt vehte- 
lem pomezní tvrze z těchto misE, mohl být_z rodu zda 
zakotveného.

Nabízí se nyní tato .souvislost; Oldřichovo.dobytí Pra^
 ̂■lliy událo se v roce 1004. Vyvraždění Slavníkovců na  

Líbící je kladeno do roku 998. Obě události dělí doba 
toliko osmi let. Mimo historicky prokázanou skutečnost, 
že někteří zbyli Slavnikovci hledali útočiště v Polsku 
(Slavníkovec Soběbor padl roku 1004 na straně Bo
leslava Chrabrého), je důvod k domněnce, že četní jiní 
,>říslušníci Slavníkova rodu, zejména z jihozápadních 
Krajů slavníkovské domény, obrátili se do Bavor. (Slav
nikovci byli ostatně spřízněni s bavorskýmikráli). Lze 
předpokládat!, že na bavorské půdě, kam před . Bolesla-r 
vem III,. Ryšavým uprchl, i Oldřich, mohlo dojít k  ně
jaké alianci Oldřicha a . některých Slavníkovců. Mohl 
se tu uplatnit motiv pomsty Slavníkovců proti Boleslavu 
III., neboť ten byl zprvu příznivcem Vršovců, hlavních 
strůjců masakru libického.

Hypotésa o Výhoni Dubovi jako Slavnikovci může se 
tedy opřít o některé souvislosti historické a zčásti i . to- 
pegi'afické. Kdyby bylo možno sebrati materiál, který 
by domněnku proměnil v důkaz, bylo hy to . další zdů
raznění RK jako,historického pramene, překonávajícího 
podáni Kosmovo i Hájkovo. — Tvrz Dub u Ratibořských 
Hor je pro středověk doložena u Augusta Sedláčka 
< Hrady a zámky IV. — Táborsko). Označení Výhon 
u Sedláčka doloženo není. Zde by bylo vítáno každé 
doplněni, jež- by naši přátelé a zájemci o věc mohli 
7. archiválii nebo z jiných pramenů poskytnouti.

Klíč je v otázce doložení názvu Výhon. Je- možné, že 
mc prostě pojmenováno místo, kudy z osady vyháněn 
dobytek v obdobě k různým „průhonům“, kteréžto ozna^ 
čení se,často. vyskytujei RrokážeJi se vznik tohoto m íst
ního, označeni, wnovčjší době, pak ovšem ta.to liypotésa 
padá. Statistický lexikon, obcí v ČSR z roku 1934 zná 
ioiiko jeden. Výlion; je to uvažovaný Výhon jako část 
Ratibořských Hor. Je zajímavé, že s „hnaním“ souvisejí 
ještě dva další místní názvy z  okolí Ratibořalfých Hor: 
jw i to : názvy; osad Potmánec a  Pohnáni -r-

Slovo c polku Igorovu objevilo se v nádherném vydání 
na pražském knižním tíhu  o vánocích 1946. Tato slavná 
památka starého ruského písemnrctví z konce 12“ sto
letí dochovala 3e dc svého nalezení v roce 1795 v jedi
ném cpiae ze 16. století; tento opis shořel za požáru 
ivíoskvy v roce 1812. Peelobně jako u nás RZK bylo 
I Slovo napadeno ruskými odchovanci něm.okýoh věd- 
.v'i (Kaě.novEkým, Bělíkovem, Davidovem a j.) a p ro 
hlašováno za padělek. Ale ruská věda odrazílar tyto  úto- 
Kj’ a Slovo obhájila jako památku nesporně starobylou. 
Raítí obránci Slova nnměli po loce lS12.'již k d'^posici' 
origmální text a jejich práce byla tedy nesnadnější a  
/uženě,|Si nez je ternu u našich památek RZK. Přes to  
sê  vyléčili z hyperkritiky. vočkované némeckcu vědou 
drive než r.iy.̂  V přítomné době jsou v SSSR staré 
clowmé parna: ky pi'nč .st--dcvány, V recen?-. otištěné 
ve-Srobc .nych novinách z 20. Nil. 1948, po lává P. Tráv

níček zprávu o dílech tří ruských autorů: I. I. Mešřa- 
nlnova, S. P. Obnorského, V. V. Vinogradova. V posudku 
díla „Očerki po istoriji russkogo literaturnogo jazyka”, 
jež nap.sal S. P. Obnorskij, zdůrazňuje Trávníček, že 
autor razí zcela nové cesty ve zkoumání starého rus
kého jazyka. Obnorskij opřel své úvahy o studium těch
to staroruských památek; Ruská pravda, spisy Vlad. 
Monomacha, modlitba Daniila ZatoCnika, Slovo o polku 
Igorovu. Obnorskij tvrdí, že staroruský spisovný jazyk 
nenáboženských památek byla cd původu čistá ruština, 
kdežto podle dosavaidníhc mínční je staroruská spisovná 
mluva od původu církevní slovanština.

roSi jednoho projevu. Dne 29.
po tragiCivO cm: ti ,T. l . P íčcd n '

r  uč. ir :á
I je n:v-ý,ra  

vaiiociCii n mii ;

prccinc
vydcic

o 1911, deset
, . , -----52 pi ofesorú

incníícct, v ařn -ž  prolilIcili. že ^podvrženo t  
/m i důliczy prokázána, ó uplynulých 
_iiirci cslavo . a t  jubileum  35 let tohoto 

projevu. V m.onife , ia  se nic ned ;k az ; ,’alo. Nebyl plo- 
uem práce vCdockó, nýbrž toliko umění organisačního, 
znajíoíhc» metho.dy, je k  působit na veřejné míněni. H ra- 
jn a d a  .jmen měla zak rv t nr.-ir.vioieh diUrcy.5 ,poóet na- 
hřažova! jakost, V tom to m anifestu bylo výslovné slí
beno žc ,,věcné vyvrácení éhánka prof. Piče (zo 17. XII.
1911) uveřejněno bude c c  n e j d ř í v e  v listech odbor
ných.” Dodnes—  plš,;ne rek 1947 — se obránci slíbe
ného vyvrácení nodookali. Zato byla vi^směs prokázána 
jalovcst nebo mylnost í. zv. důkazů nepravosti RZK. 
Ukázalo se, že to jsou vskutku důkazy ,,nevývratné” 
podle ironických slov prof. Mareše; nelze jich vyvrátili, 
ježto — žádných kořenů nemají.

Rukopisy a  „Mladá Fronta”. Dne 27. listopadu 1946 
na^^dl časopis „Mladá Fronta” akci propagující litera- 
*-úr^^ukcpisné obrany. Dva rysy vyznačovaly onu s tať 
„ M la ^  Fronty” : nenávist a nevědomost. Obranná lite- 
ratura>Jwla v ní nazvána „prašivinou”. RědakcL*fístu 
zaslali jstoe dopis tohoto znění;

R ed ak en ^o p isu  „Mladá Fronta”, Praha Jf!
Dne 27. lV(Hpadu 1946 otiskli jste zprát^u pod nad

pisem ,,Libo ^ašiv inu  na hlazeném pajOTe” podepsanou 
značkou „jc”. VSní tupíte snahu po vědecké obraně pra
vosti Rukopisů zllMohorského a Králodvorského. Věcný 
postup by vyžadovlk abyste proti této snaze, Vámi od
mítané, uvedli alespo^jeden^í^decký důkaz mpravosti 
obou památek. To jsOl^BŮčinili; nevidíme proto po
třebu odpovídat na V a šp ^ Ilá n í výkladem o věcných 
základech nové obranM ^alrS^ak zpravidla v diskusích 
s odpůrci činíme. P jj^om ínái^^toliko: 1. Svým nevěc- 
ným a  nerpravedliřym ú tokem T ^tav ili jste se po bok 
K. H. F rankoi^^V . von W olm a!^^ a jejich pomocní
kům, kteří z^wkupace nepřetržitě i» č il i  průťi pravosti 
obou zmíněH^h památek ve snaze pi^kazoVat závislost 
české cs^rty na německé kultuře. 2. ^^I^nllhěné statí 
se ptá^^^zda o prodeji rukopisné lUerati^|L organiso- 
vané jDružstvem knihkupců, ví ministerstvmílpfOTmaci. 
K t^lmu odpovídáme, že ví. Kom.petentnímu taS itřll sdě
líme číslo příslušného výnosu.

V Prrze, 2. XTI. 1946. Za Českou rpolečnost rulfflmis- 
nou: Ing. Vilém Götzl, mistepředseda, Ing. Karel Urban, 
II. jed,natel.

Pravdo, vítězí — n'koli však automaticky, snma setou, 
bc3 lidského přiSínění, bez vyznavačů ochotných hájit 
ji i iroii všem. Pravda o Rukcp’sech, pcdávaiící se z vý
sledků vědeokéy práce, .potřebuje — aby se stala celo
národním majetkem — oddané propagace, vjn^ěr.ající 
z rezumového přesvědčeni a za znalosti fakt. Apeluje
me .zejména na studující mládež, aby vlastním studiem 
seznamovala se s celou historií rukopisového sporu, aby 
kriticky a se zdravou skepsí přezkoumávala tvrzení od
půrců i tvrzeni obránců. Rádi zedpovíme každý dotaz. 
Česká společnost rukopisná, P raha I, Konviktská 13.

Ceřké vítězství nad Tatary” je název spisku člena 
naší Společnosti, arch. A. Svobody. Autor podává v t ^  
^ tíd iř^ zS m av ý  příspěvek k
1241 se zřetelem k  obsahu básně Jaroslav z RK. Cena 
knížky je Kčs 35.—. Adresa autorova: Arch. A. Svo 
bodá, Praha XII., Stalinova ________  .—
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