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vdecny zäk.

PŘEDMLUVA VYDAVATELE.

Odhodlav se z některých příčin vydávat jako
literární a někdy snad i politický doplněk „Fronty”
nudou knihovnu, jíž dávám prosté jméno „Pozdravy
Fronty”, začínám populárním spiskem o RKZ.
Především k uspokojení vlastního svedomí: vždyi
náležím generaci, která byla vychována v přísném
odsouzení RKZ: víra, vitépováná v mládí, je nejtrvalejii.
J. Ev. Hanka celým svým způsobem myilení, boje
a osobitého vtipu i slohu jest jedním z nejsilnéjsích
a nejzajímavéjiích obránců, kteří věrné vydrželi při
praporu pravosti; spisek jeho je viak i obecné dů
ležitý; přináií zejména nový objev pro jilology: že
verie RKZ nemají být deklamovány, ale zpívány.
Snad boj, neústupnou ýilologií započatý, musí být
také jilologií uzavřen, když chemikové védí, že V.
Hanka autorem RKZ nebyl. A jiného genia tu ne
bylo. nebylo u nás vůbec geniu v dobé pred Velkou
revolucí.
Snad se tím také vyplnilo proroctví Marešovo, že
cit. v naiem prípadé hudební, nakonec rozhodne nad
'šedivými teoriemi uíencii.

Poslaní toholo spisku je prubířský kámen, zdali je
u nás aspoň zbytek možnosti, m yslit i svobodné a —
originelné.
Jinak nepochybuji v nejmenílm, že to zas bude jako
vždy t. zv. levicová literatura, která po vybojováni
boje pro pravost a po uzná n i té pravosti při
spěchá. aby ty výsledky inkasovala pro sebe.

V Praze. 25. února 1955.
Karel Horký.

I. STÁŘI RKZ. (Co je RZ, 2. Co je RK, 3. Nález
RZ, 4. Nález RK, 5. Zkoušky chemické a foto
chemické.)

1. RZ (Rukopis Zelenohorský, Libušin soud)
jsou 2 listy (8 stran) ; velikost strany 12X16 cm,
textu 9X13.5 cm, řádků na straně 16, na řádku
ca 25 písmen. Iniciálky: A, C, V, D. Začátky slov
vyznačeny rumělkou, některé značky dosud nerozřešeny.
RZ nebyl dokonale přečten; obsahuje zbytek
usnesení (Sněmy, 10 veršů) a začátek projednání
o sjednocení středních Cech Libuší (ca 112 veršů).
Podkladem RZ je melodie; každý verš má dva
takty tříčtvrteční, s pausou první noty prvého
taktu.
RZ je nejstarší slovanská literární památka o po
měrech VIII. století; prokazuje čilé kulturní styky
s východem (Byzancí), odkudž též přišlo kře
sťanství.
2. RK (R. Královédvorský, Králodvorský) má
stran 28, z toho 4 uřezané; velikost strany 8X12
cm, velikost textu 5.5X9-5 cm, řádků na straně 33,
na řádku ca 32 písmen. Text psán bez přetržení.
Iniciály: A, Z, N, Z, S, P. K výzdobě užito ruměl
ky, modře, zlata.
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Ani RK nebyl dokonale přečten; jsou to trosky
původně tří knih zpěvů válečnických a lyrických.
RK obsahuje konec Oldřicha (60. v.), v němž
se líčí dobytí hradu Prahy; O pobití Sasíků (Be
neš, 77 v.), líčí válečnou lest Benešovu; Jaroslav
(289 v.) líčí O velkých bojích křesťanů s Tata
ry, útok tatarsiký na Evropu, odražení u Hostýna
a porážku u Olomouce; Čestmír, Ó vítězství nad
Vlaslavem (v. 206), líčí složitý manévr ke zničení
Lučanů; Ludiše a Lubor (O slavném sedání, ry
tířských hrách, veršů 136) ; Záboj (O velkém po
bití, v. 234), v ní je líčen vojenský manévr od Přešticka až k Alpám; vesměs opěván důvtip i osobní
statečnost.
RK obsahuje dále PÍ9ně. Zbyhoň (53 v.) o za
milovaných, Kytice (16 v.) o poselství milého, Ja
hody (42 v.) ironisují zdráhavou milenku, Jelen
(31 v.) je balada z dob pohanských, Žežhulice (12
veršů), Róže (16 v.), Opuštěná (14 v.) a Skřivá
nek (16 v.) jsou krátké, ale formou, mluvou i obsahou nejvýš ušlechtilé.
Také básně heroické RK (samozřejmě Písně)
jsou psány na podkladě melodickém.
O tom se nevědělo do r. 1935; doklad: ,,Slovo a
slovesnosť’ I., 1. (Melantrich).
RK prokazuje znalosti jen současníkům známé;
koncepcí básnickou netušenou vyspělost básnictví
středověkého doby Petrarkovy.
RK a RZ nejsou unikáty, máme-li na zřeteli, že
oba nalezeny zcela odlišně; starobylost jednoho
podporuje starobylost druhého.
3. RZ byl nalezen důchodním Kovářem ve spi
sovně zámlku zelenohorského (u Nepomuku), kamž
odneseny spisy z dolejšího kláštera před rozboře
ním. Z obav před čechožroutským hrabětem J. Colloredo-Mansfeldem přechováván RZ na děkanství
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nepomuckém. K výzvě Českého Musea z 15. IV.
1818 byl do Prahy zavezen v listopadu 1818 a poš
tou zaslán anonymně. Vše se prozradilo, Kovář ze
služby vyhnán, zemřel jako skoro žebrák. (Hrobu
není.) O RZ se nikdo neodvážil mluvit. Teprve
v r. 1859 vyšetřil W. W. Tomek, co se dalo, za
stihl posledního žijícího svědka děkana Zemana,
který měl RZ po nálezu v ruce; vydal zprávu v Ča
sopise čs. Musea r. 1859. Popírati správnost to
hoto vyšetření se dosud nikdo neodvážil; nové do
klady shledávány jsou do dneška.
Pravděpodobné putování RZ je toto: z Velehra
du do Bavor, s mnichy do kláštera pod Zelenou
horou.
4. RK byl nalezen 16. IX. 1817 ve věži hlavního
kostela ve Dvoře Králové, v klenutém sklepení, jen
z kůru přístupném a tajnými zámky uzavřeném,
po způsobu středověkých donjonů, kde chovány
městské poklady (skvosty, listiny, knihy). O ná
lezu vypovídali přísežně svědkové r. 1858, r. 1859
svědčil listovní Šťovíček, že RK viděl již v r. 1803,
kostelník Vaňura viděl ještě tři původní knihy
v r. 1783. V r. 1861 dojel do Dvora sám Palacký,
který řídil soudní protokol, důkaz na věčnou pa
měť. Popírati správnost tohoto protokolu se do
sud nikdo neodvážil, vlastní nálezce, vážený měšťan
Šafr, na smrtelné posteli správnost protokolu po
tvrdil.
Máme-li originály RKZ, netřeba nám stáří RKZ
prokazovati důkazy, na nichž je jenom stínek mož
nosti lidského omylu.
5. Oba rukopisy, RZ i RK, mají naprosto roz
dílný vzhled, naprosto rozdílný původ a naprosto
rozdílné osudy. Společným publikováním byly však
již od doby nálezu tak spřaženy, že (s hořejší vý
hradou) možno o nich pojednávati společně.
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Více (bohužel), než vše ostatní, zajímalo jejich
stáří; stáří obsahu, stáří napsání a opsání do po
doby dnes známé; oba jsou originály na perga
menech, luštěné s větším či menším zdarem, nikoli
nějaké podvržené zpěvy v moderním opisu, bez
originálů, jako jsou případy podvrhů v cizině, uvá
děné jako paralely, že ,,také” v cizině byli švingulanti. To tedy každý vidí a škoda o tom byv
ších a dalších slov.
RZ zpívá o událostech, kladených obecně do
VIII. století; podle topografického rozboru složen
byl současníkem, nejpozději před smrtí Přemyslo
vou. Poslední hranice textu je konec století IX.
Dnešní RZ je opis ze století nejpozději XII. a jde
tedy o materiální stáří tohoto spisu; rozborem
možno určití přibližně stáří, jak to na př. geniálně
provedl prof. Pekař s Křišťanem.
RK opěvuje současné válečné skutky století IX.
až XIII., sepsán byl jako anthologie, sborník, snad
jako součást královské výbavy, nejspíše ke konci
století XIV. Dle místní tradice byl sepsán ve Dvo
ře (Chvojně).
Chemický prozkum RZ, prováděný již Cordou,
Šafaříkem a 1930 prof. Vojtěchem (výzkumnou fo
tografií), prokázal, že RZ byl napsán inkoustem
železitoměďnatým, který po stoletém trvání se roz
ložil jako měď do pergamenu, jako železo vytvořil
navrch černý škraloup. Kovář utřel RZ mokrou
houbou, utřel škraloup; zůstala zelená písmena
měďnatá, do pergamenu hluboko zažraná. Na RZ
jsou ozdoby rumělkou, barvou velmi choulostivou
na vlhkost; rumělka na RK po staletích zkrystalovala, zkameněla.
Chemický prozkum RK byl prováděn prof. Bělohoubkem v r. 1886 a nenalezeno známek podvržencsti; RK po všemožných zkouškách, přísně kon
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trolovaných, choval se jako ostatní nepochybně
staré listiny; zkoušky Vojtěchovy potvrdily vý
sledky Bělohoubkovy, takže je s podivením, že Bělohoubek, přistupující ke zkouškám s úmyslem
falsum dokázati, není více oceňován jako objek
tivní vědátor, když zkoušky takové konaly se v kul
turním světě poprvé a metody zkušební musil si
vymýšlet Bělohoubek sám.
Totéž platí o výzkumech prof. Vojtěcha.
Chemické prozkumy posunují vznik RKZ daleko
před dobu narození V. Hanky v r. 1791, takže
zbývá jen, aby podle písma určil stáří nestranný
paleograf, znalec starobylých abeced; není však
jistě pochyby, že moderní chemii se podaří i to,
co bylo ještě před padesáti lety nemožností, totiž
přímé určení stáří kterékoli listinné památky na
sto let nebo desítky let.
Takto boj o pravost či nepravost RKZ přinese
požehnání positivních i všeužitečných nových po
znatků vědeckých.
V roce 1886 bylo tvrzeno, že RKZ vyrobil před
rokem 1817 V. Hanka; to je, jak patrno, nemožné
a nemožné jsou veškeré ,,důkazy” o Hankově
,,autorství”.

II. V. HANKA A RKZ. (1. Předpoklad Hanky,
2. ,,Hanka fecit”, 3. Koincidence, 4. Opravy Hankovy v RK, 5. Paralely, 6. Jelen; milostná píseň
krále Václava, 7. Píseň pod Vyšehradem, 8. Le
genda o sv. Prokopu, 9. Vděčnost, 10. Na sebe,
11. Resumé.)

1. Kdo chce porozuměli sporu o RKZ, musí rozeznávati: fakta a podezření. Myšlenka falsa spočívá
jen na Hankovi; myšlenka celé podvodné družiny
byla již opuštěna. Nelze beztrestně nazývati koho
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koli ,, notorickým falsatorem”, nemám-li pražád
ných důkazů. Nemůže být také nikomu lhostejno,
byli-li naši buditelé podvodníci, nebo lidé poctiví.
RKZ jevily se všem současníkům tak ohromné,
jako vskutku jsou, prokázavše kulturu národa, jenž
byl probuzení hoden. Důkaz o Hankově autorství
musí být prokázán před 16. IX. 1817.
2. Lad. Dolanský r. 1899 objevil, že v RZ je
vlastně Hankův šifrovaný podpis. Jaroslav Vlček
ještě v r. 1911 ve vědeckém listě o tom s velkým
uznáním psal. Ale Dolanský neviděl pergamenový
originál, nýbrž papírovou litografii, zhotovenou
kreslířem pro spis r. 1840; v originálu vůbec není
podpisu, ani kryptogramu, je tam dosud nerozluš
těná značka, snad hudební. Domnělé ,,Hanka fe
cit” bylo se všech stran fotografováno a v Po
známkách Akademie 1930 reprodukováno. Čím větší
byla Dolanského sláva a reklama pro nepravost, tím
větší byla ostuda těch, kdož Dolanskému prostě
a slepě uvěřili. O odhalení této nepěkné historie
zasloužil se Žunkovič; Zubatý i Friedrich ,,důkaz”
v r. 1927 opustili. Prof. Mareš měl v ,,Hanka fecit”
motiv ke svému vystoupení proti ohlupování.
3. Koincidence jsou shody filologické, ,,chyby”
a zvláštnosti, s takovými, jež Hankovi před nále
zem mohly být známy. ,,Důkaz” ten, sám o sobě
vratký, padl; jednak usvědčením samotného Gebauera z chybného čtení, jednak přeceňováním
Hanky-filologa, neuvážením data, jazykovými od
chylkami, neznalostí veškerého bohatství staročeš
tiny, obdobami v památkách jiných, nepochybně
pravých. Dnes vidíme, že námitka koincidencí vzta
huje se také na památky starobylé, objevené až
i pozdě po r. 1817.
Odborně vyvracel námitky ty Seykora a Flajšhans, došlo se k nemilým důsledkům pro Gebaue-
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rúv filologický věhlas. Námitka z koincidencí je
toliko potvrzením starého přísloví, že chybovat! —
i nadlidsky — je lidské. Hanka koincidencí z autor
ství usvědčen nebyl. Nedovedli’ RKZ ani přečíst.
4. Hanka opravoval v RK, což se tehdy nepoklá
dalo za hřích. Opravy byly fotograficky zjištěny
a Hanka se ochotně přiznal v procesu s Kuhem.
Hankovy opravy z r. 1817 byly smyty r. 1880 pou
hou vodou, na rozdíl od zažraného původního in
koustu. „Důkazem” tímto, jako důkazem o „autor
ství” Hankově, se dnes už nikdo neobírá.
5. Ještě v r. 1930 uvádí Flajšhans 77 pramenů,
z nichž prý Hanka různé drobnosti vybíral a tak
RKZ skládal. Vrzalík ve svém Poučení spočítal
40 kronik, 15 sbírek písní národních, 12 světových
autorů, 6 památek nalezených po r. 1817, také
„bránu přes Vltavu”. Tvoří to celou knihovnu,
z níž si vybral Hanka slovo, frási, básnický obraz,
jako by básně RKZ nebyly plynulé, z jednoho ko
vu, každá neměla svůj osobitý ráz, své výrazy.
Perversní představu o „skládání” básní může mít
jen notorický nebásník. Ale Seykora našel paralely,
o nichž nevěděli ani odpůrci, tím méně mohl věděti Hanka. Ten byl notoricky chatrný básník, ale
pojednou, použiv tolikerého materiálu, složil básně
podivuhodné síly, básně, jimž sám nerozuměl, aniž
interpunkci (veršování) jich, poněvadž ani on ani
nikdo jiný neměl vědomostí o melodickém zákla
du RKZ.
Jest pak příliš žádáno, aby kdokoliv uvěřil, že
Hanka si zpěvy RKZ sám a ve staročeštině růz
ných věků předzpěvoval.
6. Prvních 31 veršů básně Jelen je také na zadní
straně listu s Milostnou písní krále Vácslava. Obé
prý ovšem falšoval Hanka. Objevil list ten r. 1819
J. W. Zimmerman, skriptor. Ale zápis Jelena je
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ze stol. XIII. a z něho byl opisován Jelen v RK,
jak dokázal Mareš. Milostnou píseň pak prý upra
voval Linda, ale to se zase neví, jen tak myslí;
je to překlad německého originálu, vskutku krá
lem Václavem II. složeného. Ale I. J. Hanuš ro
ku 1868 pokládal za padělatele oné Milostné písně
Zimmermana. Může si tedy každý vybrat dle li
bosti. Také nikdo neví, co bylo v r. 1817 s oním
,Jelenem”.
7. Píseň pod Vyšehradem byla nalezena 1816
Lindou a mohla by něco o RKZ prokázat. Ale
v r. 1886 shledáno, že projednávaná Píseň jest už
padělek toho (prý) padělku z r. 1817. Do Musea
došel pak překlad německý ze stol, prý XVIII.,
konečně objevil a 1929 zaslal prof. Peisker do
slovný opis. Je to tedy padělek (prý) padělku a
nemá pražádnou moc průkaznou. Naopak písař
Písně byl b řídil, písař RK byl krasopisec. Hanka
nemohl psáti obé. Pak Píseň pod Vyšehradem,
je-li od Hanky (což nikdo neví a nikdy už asi věděti nebude), je přímý důkaz pravosti RKZ.
Není však vyloučeno, že z nějakých trosek Ne
známý Píseň složil a po r. 1817 ještě vyšperkoval
dalšími ,,starožitnostmi”, jimž ani dobře neporoz
uměl.
8. Legenda o sv. Prokopu měla v originále me
zeru jednoho listu. Hanka ji vytiskl celou a část
chybící dal do závorek. Doplnil to prý Hanka a
proto je důvodně podezřelý z falsa RKZ.
S tímto vysvětlením nemohl se smířiti nikdo, kdo
si povšiml klasické přímo tvůrčí impotence Hankovy; a tak v r. 1934 oznámil F. Kolda, že v Hankově fasciklu našel Hankovu předlohu, psanou dle
dohadu kontessou Nostitzovou, kteráž tedy pro
vedla falsum Legendy, aby měl Hanka krycí falsum pro RKZ; provedla však tato konteska ,,chy
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by”, z čehož plyne, že z nějaké předlohy pocházel
onen opis v Museu, kterého Hanka použil a do zá
vorek (jako z jiného pramene) dal, takže nemáme
shodu Hanky s RK, ale shodu staročeštiny se staro
češtinou; obě jsou pravé a obě jsou ,,chybné”. Text
onen je velmi důležitý, píšeť se tam, že na Vyše
hradě bylo slavné učení v jazyku staroslověnském.
9. K svátku Dobrovského 19. III. 1817 vydal
Hanka báseň Hradečanů: ..Vděčnost obývatelú”
(Hanka Hradec dobře znal). Dle data mohou ču
být stopy po RZ, nikoliv RK. Flajšhans uvádí sho
dy, na př.: „Dobroslav s čeledí”. Ale Dobroslav je
u Hájka a slovník Vušínúv z r. 1742 má: famí
lia = čeleď, rod. Také má ,.bystrý, rychlý”, také
,,hlučení vod neb hluk velikého vojska”, takže k naší
největší lítosti se důkaz rozplynul a my přišli o ná
znaky, že RZ byl nalezen a čten už od zimy 1816.
10. Počátkem r. 1819 vyšla tiskem Hankova bá
seň ,,Na sebe”, hotová již v r. 1818. V ní se Hanka
nestoudně chválí, jak vyplývá ze současné parodie.
,,Na sebe” se podobá Kytici a je tedy průkaz falsa
RK. Ale Flajšhans 1896 ukázal, že Hanka se chva
stal nálezem RK a že tedy ,,Na sebe” napsal po
dle vzoru Kytice. Gcbauer vzal tuto námitku zpět.
Dnes máme další důkaz Hankova neautorství,
neboť Kytice v RK psána byla na podkladě me
lodickém, ,,Na sebe” (dle Flajšhansa) na podkladě
deklamovánkv. Ale ani to není jisté nebo Krov
zhudebnil „Na sebe” zase zcela libovolně. ,,Na
sebe” je báseň prabídná, ani nález RKZ básníku
Hankovi, jako básníku, nebyl pranic pláten. Aniž
jako hudebníku.
11. Jsou prý ještě jiná Hankova falsa, jako Ev.
sv. Jana, Libušino proroctví, glossy v Mater Verborum, dva Žalmy v Žaltáři gloss., jednotlivé formy
v rukopisech pravých, jména slavných Cechů v Li
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ber viaticus, zlaté mince, kterými byl asi Hanka
sám napálen, atd. atd.; to vše jsou drobty post
festům, o nichž se nic určitého neví, z nichž leccos
je možná i pravé, ale co vše dohromady neutvoří
ani nejbledší stín RKZ.
III. VEDA HISTORICKÁ Ä RKZ. (1. RZ, 2. Záboj, 3. Čestmír, 4. Oldřich, 5. Beneš, 6. Jaroslav,
7. Jaroslav Goll.)

1. Jsou-li zásady moderní historie obecně platné,
je také RZ památka historická. To platí z rozboru
topografického. Kdo dávali zde jména řekám a ho
rám, byli Slované; sídla lechů chrání říši morav
skou od útoku se severozápadu; Libušina Akro
pole byl Vyšehrad, na pravém břehu Vltavy, hlava
údělu Libušina. Pevnost Praha vznikla až v druhé
fási státního vývoje. Záleží na historicích a arche
ologii, aby kriticky a nepodjaté posoudili, co v RZ
je psáno, nebo co se dá vykombinovat. Nejnověji
a nejúplněji pozdvihl historické námitky proti RZ
prof. J. V. Šimák 1934. Bohužel jsou to námitky
už dávno vyvrácené, poslední z nich, z desateracu,
v únoru 1935 odpůrcem Jacobsonem.
2. Děj Záboje kladen jest do r. 803; slovo král
není z Karl, nýbrž slovo dobře slovanské. Záboj
souvisí s osudy říže velkomoravské, souhlasí s lechy v RZ; Píč, Kuffner a Žunkovič Záboje lokalisovali, nalezena Skála v Černém lese (u Přeštic),
les Temen, Modrává. V Záboji zachován způsob
zpěvu ve stol. IX., ovšem odlišně od výkladu
učenců ve stol. XIX.
Několik veršů (v přepisu Flajšhansově) dle me
lodie zní:
1. Mužie bratrských srdec,
i jiskřených zrakóv!
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2. vám pěju,
najnižší zdola.
3. Píseň ide,
z srdce mého,
4. z srdce najnížeje,
pohrúžená v hoři.

3. Totéž, co o Záboji, platí o Čestmírovi, jehož
děj dle Hájka spadá k r. 850. Báseň Čestmír jest
od současníka a pravdivější než Hájek, který kladl
boj na Tursko (mylně). Pozorujme též zpěvnou
formu od RZ přes Záboje k Čestmíru; básník je
volnější, vynalézavější, mění i takt; u Čestmíra je
zajímavé, že Flajšhans (za předpokladu deklamace) dochází po většině k stejným výsledkům; ne
vždy; tak na př. Flajšhans:
1. Kto sezže dědiny?
2. I kto rozplaka vaše hlasy, kto? Vlaslav?
3. Poslednie budi jeho vrastvo?
4. Pomstu i pahubu,
5. voji moji na něj nesů
zní v přepisu melodickém:

1. Kto sezže dědiny?
Kto rozplaka vaše hlasy?
2. Kto? Vlaslav?
Poslednie budi jeho vrastvo!
3. Pomstu i pahubu
voji moji na něj nesú.
Takto z pěti veršů je 6 taktů.

4. Děj Oldřicha spadá do r. 1004; zde současník
vylíčil obraz pražského hradu, což neznal V. Haná
ka, Swoboda, Jaroslav Goll, W. W. Tomek etc. (Vyobražení hradu v pražském archivu.) Teprve vy
kopávky na hradě po převratu objevily tohoto nevývratného kamenného svědka a umožnily pocho-
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pení básně. Předchozí válečné manévry jsou ne
známy, na zbytcích proužků; zůstal jen závěrečný,
kdy Cechové nahnali do hradu stádo splašených
ovcí, pro paniku a věčnou hanbu překvapených a
zděšených Poláků, bez ztráty na životech doby
vatelů.
Bývalý onen ,,důkaz” podvrženosti je v těchto
verších, které na podkladě melodie (s přepisem
Flajšhansovým, upraveným in integrum) znějí:
1. Ide pastucha,
po šerém jutře,
2. hlásá: ,,Bránu!
Otvořiti!! — Vzhoru!!!”
3. Slyše stráž
volanie pastušino,
4. otvoři mu
bránu přes Vltavu.
Řeč RK je jadrná, stenologická; měl říci: bránu
k cestě přes Vltavu, na vltavský brod či most;
více o tom ve Stovražbě I.
5. Děj Beneše spadá do r. 1203. Beneš byl syn
Hermana z Ralska (1197—1222). Také zde jde
o rafinovanou lest válečnou, vlákání loupeživých
Sasíků do zálohy, takže byli do jednoho pobiti,
aniž měli Cechové jaké ztráty.
Melodie zde nečiní obtíží, v r. 1200—1250 byla
už vyvinuta téměř dokonale, rovná se bezmála ver
šům deklamovaným. Na ukázku úryvek převodu
posledních slok do novočeštiny:

Vyjel Beneš na pahorek;
kynul mečem: ,,Na pravo!”
Do prava se hrne voj.
Kynul: „Do leva!”
V levo rozbouřil se útok.
,,Do zad! Pod skalnatou sráz!”
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S vrchu všechny balvany
smetli na Němce.
Rychle sběhli s hora dolů.
Začli Němci kvíleti,
začli Němci prchati, —
do jednoho pobiti.
6. H. Kuffner, původně povoláním důstojník, vě
noval — čtyři desítiletí po Gollově Rozboru —
r. 1926 obsáhlou studii ,,Tataři na Moravě” objas
nění Jaroslava a bojům v r. 1241. Nebylť vpád jen
procházkou Tatarů, zanechal až na naše doby trva
lou památku smíšením krve, zejména na Sloven
sku. Kuffner opominul rozbor t. zv. zázraku ho
stýnského (je v mém traktátu Hostajnov ve Stovražbě II.) a bitvy u Olomouce. O Jaroslava svedl
poslední zápas pro-f. V. Flajšhans thesí, že si ho
stýnský zázrak vymyslil Balbín po r. 1663; ale hi
storické důkazy prof. Dr. Neumanna zvrátily brzy
jakékoliv podezření na Balbína. Nejasnou jest jen
bitva u Olomouce, kdo jest onen Jaroslav (v básni
bez přídomku), což definitivně nerozluštil ani
H. Jireček. Srovnáním všech (i dosud neuplatně
ných zpráv) zdá se, že to byl vskutku Šternberk,
nazvaný tak až za své vítězství. Že verše o bitvě
olomúcké jsou od současníka, dokázal roku 1934
P. Zamfirescu výkladem verše:
,,vznide siket kalených střel strašný”.
Teprve ve XX. století bylo známo, že Tataři uží
vali zvláštních kalených střel se špičkou, jako píš
ťalou, které po vypuštění děsily hvizdem koně i bo
jovníky nepřátelské.
7. Ještě dnes dovolávají se odpůrci pravosti Dr.
Jaroslava Golla, profesora na české universitě, kte
rý vydal r. 1886 ,,Historický rozbor” RKZ, aby
dokázal nepravost RKZ také historicky. Dnes tento.
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své doby proslulý a skvělým slohem sepsaný spis.
. stihl stejný osud jako Gebauerovo Poučení; není
ani možno vydatí kritické nové vydání.
Goll ovšem sám prohlásil, že budoucí vědátoři
budou véděti více; než oni mlčí; pustil se do Roz
boru nepřipraven, jak sám doznal; způsobil W. W.
Tomkovi a Kalouskovi trpké chvíle vyvracením ne
vždy šťastným; skrytý hrot Rozboru mířil na Palackého.
V tomto případě tedy marně; proti nebeskému
autoritáři s gloriolou nadpřirozené duchovnosti,
proti Palackému, postavil se autoritář tehdy mla
dý, nesporně zarytější, který nových objevů ani
znáti nechtěl; proto je Rozbor Gollův dnes lite
rární kuriosita, dokazující právě opak toho, co dokázati chtěla, ba nedokazující nic více a nic méně,
než že pýcha předchází pád a všecka sláva je polní
tráva. Historikové to vědí.
Věru zranitelnější byl Palacký v tom, že nevy
vodil — pro neznalost topografie — důsledky
z RZ; ale nedivme se. ještě v r. 1934 tvrdí prof.
historie, že Kamen Most (Kamenný most) je pouhá
vesnice u Slaného, a on to vůbec není most v ny
nějším slova smyslu, nýbrž Vyšní Brod, dlážděný
brod, když napřed je brod, pak přívoz, pak most
dřevěný, pak kamenný, železný, betonový. Taková
je historie.
IV. VĚDA FILOLOGICKÁ A RKZ, (1. Česká řeč
v roce 1817, 2. Normální gramatika staročeská,
3. Slova nemožná, 4. Slova nedoložená. 5. Doslov
J. Gebauera.)

1. Dík třistaleté porobě se vyvinoval jazyk český
tak zvolna, že zachoval mnoho archaismů až po
dnešní den; ještě v r. 1886 mohl napsati Gebauer,
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že ten, kdo zná česky (novočesky), bez obtíží po
rozumí jazyku RKZ. To je ovšem přehnáno, po
něvadž se ukázalo, že Gebauer sám RKZ ve všem
neporozuměl.
Kdo nám poví, jak vypadal jazyk český v ro
ce 1817? Slovník Vušínův z r. 1742, v němž na
jdeme bohatství slov starobylých i nově — z něm
činy — utvořených.
A kdo si dnes dovede představit onen jásot, kdy
zázrakem objeveny staročeské básně a slova, jimž
bylo porozuměno ihned, nebo taková, jimž neroz
umějí ani odborníci — dnešní. Proberme si Flajšhansúv Slovník RK a užasneme, jak obohacen byl
jazyk i řeč nálezem RK. Dobrovský původně stu
doval češtinu jako řeč vymírající; nález RK uká
zal, že v řeči té je možno básnit, tak skvěle, že
mnozí ani dnes to pochopit nemohou; kterak by
se tím vším vlastencové opájeti neměli, když
RKZ proniklo ,,Polyglottou'’ na fórum mezinárodní,
poprvé zas po staletích. Prokázali tyto věci může
jen nejpodrobnější životopis Hankův, od r. 1791
do 16. IX. 1817, nestačí-li Jireček.
2. Jan Gebauer položil základy moderní české
filologii, jak to dovedl a jak se tomu tehdy roz
umělo. Byl pracovník zázračně pilný a trpělivý,
přesný a přísný, dokonce komisní. Zastavil se před
RKZ (jako později PíČ), když stál před Historic
kou mluvnicí. Ač nepřipraven, postavil se v čelo
odborníků proti; Filologii postavil na nejvyšší kbe
lec ; zkonstruoval normální, svou vlastní historic
kou mluvnici a tou měřil RKZ, stále se kryje Han
kou. Známo jest, že Hankovi kladl za vinu svou
blamáž s Ev. sv. Jana, a — vychladnuv v o dporu
k RKZ — také snad blamáž rukopisnou. Dílo jeho
bylo Hankou prokleto; ještě se nesmí otřásati le
gendou, ale slyšíme slova o balvanu, vidíme oviklá-
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vání fundamentu a čteme o moderních linguistech
a náhradě podstaty historické, tak nejisté a umělé,
za podstatu přirozenou, živou, fysiologickou.
Jeden odkaz by však žijící žáci Gebauerovi měli
národu zachovat, totiž ukázati, jak by se Gebauerova Historická mluvnice změnila, kdyby do
ní — beztoho se tak státi musí — pojaty byly
skutečnosti z RKZ, pokud jsou nepochybné. Ta
ková práce by bezpochyby přinesla buď ocenění
důvtipu Gebauerova nebo jeho odsouzení; možno
také, že papírová stěna mezi Gebauerem a RKZ
byla by protržena k prospěchu obecnému.
3. Co jsou ,,slova nemožná”? ,,Slovem nemožný
tvar míní se tvar takový, jenž se sice naprosto sho
duje s jazykem RKZ a jeho mluvnickou soustavou,
jenž však odporuje mluvnické soustavě češtiny
všech věků a nářečí.” Máme tedy zvláštní jazyk
a mluvnickou soustavu RK, což si notorický fal
sator musil dříve vymyslit, dbaje při tom, aby sou
časně odporovala všem mluvnickým soustavám
češtiny všech věků a nářečí; to všechno musil onen
falsator vědět.
Prof. Flajšhans v Poznámkách vytkl zejména ony
nemožné tvary. V Oldřichu je jich poskrovnu, psal
to Pražák; v Beneši jsou dialektické tvary z Tur
novská ze stol. 13; Jaroslav psán byl od Valacha,
jak ukázal Horák; v Čestmíru, psaném Pražanem,
je zase tvarů nemožných poskrovnu; podobně v Záboji. Zbyhoně psal Pražák, dosud slyšíme od
praobyvatel nemožné tvary: bysi (bys), svojím
(svým). A v Písních aby hledal tvary opravdu ne
možné lupou. Divné, že?
Příliš je žádáno od Hanky, aby právě on znal
jazyk stol. IX., XI., XIII. a XIV. a dialekty v těch
dobách tak perfektně, že v nich básnit či zpívat

mohl; to je přirozenější soud, že my to neznáme,
a nechtějíce se blamovati poctivým „Nescio”, strká
me svou vlastní hanbu na Hanku.
Kdo pobyl (ještě dnes) na Valašsku, nevychází
z údivu nad řečí tak bohatou, zpěvnou a výraz
nou, ač se hemží tvary nemožnými, slovy neslýcha
nými a nesrozumitelnými.
Tento ,,důkaz” tvary nemožnými je nejstrašnější
obžalobou takové, prý vědecké, metody a pro kaž
dého nejlapidárnější důkaz pravosti.
4. ,,Slovem nedoložený míní se tvar nebo vý
znam, pro nějž v celém XIV. stol, není dokladu.”
Co z toho, řekne čtenář, proti RKZ? Podle toho
třeba doložiti i slova doložená a sledovati jazyk
na planinu pamirskou, nebo někam, kde skončí —
v nule, v počátečním Nic. Než máme pěkný pří
klad takového slova.
Linda četl RZ v Nepomuku a nedokonale. Četl
jetví (jakoby větve) a užil toho slova pro svou
vlastní tvorbu. Dobrovský, podrážděn plynulým
čtením RZ Hankou, napsal: s tou tetwou si (ti
švingulanti) sami nevědí rady; říkal, že tetwa je
od tety. Hanka našel doklad až r. 1845, Žunkovič
1933 doložil z polského slovníku definici: tetwa =
dynastie. Odpůrci Žunkovičovi za vděk vynadali
,,řízných majorů”, Flajšhans 1930 o Tetwě mlčí.
Tedy Tetwa je jméno vlastní (jako dnes Rod, Dě
dek etc.), původně značící dynastii, rod = zádruhu; nevzpomněl nikdo na doklad — naší Detvy.
Ale ovšem na české universí pan prof. Weingart,
vykládaje snaživým studentům o podvrhu RZ, vy
ložil dle Dobrovského: tetwa od tety, od švingulanta Vševěda.
Tetwa je od tety, stroj od strejce, dcera od coury,
děva od náděvy etc.
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Je to všechno klam, poněvadž p. prof. Weingart
ohlásil, že položí na obhájce pasti; nevíme, chytl-li
se p. prof. Weingart do své pasti sám, či my jsme
se chytili; ale zavalme všechna slova nedoložená,
důkaz naší vlastní nepovědomosti, kamenem ná
hrobním.
5. Prof. Jan Gebauer byl ve svém povolání ne
úprosný, srdce tvrdého, i když to šlo na existenci.
Přímo s rozkoší si to napsal: ,,Dokázal jsem to
skutkem dne 30. května 18961’, aby podvrátil exi
stenci muži v plné síle, který byl zjevem i tempe
ramentem jeho antipod.
K cizím byl Gebauer přísný, ne tak k sobě; a
přece napsal svou vlastní charakteristiku, když psal
závěrečná slova Šemberovi o falsu (prý) Ma
stičkáře :
,,To jest; pan Šembera námitek vyvrácených ne
brání, zajisté proto, poněvadž jich brániti nemůže;
námitek svých nepodává; úhrnem tedy proti přes
nosti Mastičkáře ani jedinkého důvodu platného
neuvádí; svědectví pak svědčících pro pravost
Mastičkáře nijak nevyvrací a vyvrátiti nemůže; ale
přece tvrdí (a jen tvrdí), že Mastičkář je novo
věký padělek. Z tvrzení toho vysvítá, — ne že by
Mastičkář byl padělán, nýbrž, že p. Šembera se
rozhodl, neuznati ho za pravý, a rozhodnutí
toto zase je svědectvím, že p. Šembera ne
pokládá kritiku za věc vážno u.”
Jaká idyla! Jaká Nemesis! Ten Šembera se jmeno
val Gebauer a nyní máme mnoho Šemberů. Žádný
z těch Šemberů nenaučil se ve škole biti v prsa:
mea culpa; oni mají pravdu nevývratnou, neboť
nepokládají kritiku za věc vážnou. To je jen taková
paralela. Nevím, co opravdu ten pan Šembera říkal.
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V. KRITIKA KAPITOLY III. a IV. (1. Seykorova autokritika, 2. Zpěv, 3. Metrika, 4. Volný verš,
5. Takt herojský, 6. RZ, 7. Záboj, 8. Jelen. 9. Čest
mír. 10. Oldřich. 11. Beneš. 12. Ludiše. 13. Jaroslav
z r. 1241. 14. Zbyhoň. 15. Róže. 16. Jaroslav z r. 13 ?
17. Písně.

1. Bral bych jméno prof. O. Seykory nadarmo,
kdybych se nyní nezastavil a sám sobě nepředložil
otázku, zda myšlenka melodického základu RKZ
je vskutku správná, či zda by nemohly proti ní
vzneseny býti vážné námitky, nebo aspoň nevážné.
Je pravda, že odpůrci tak učinili vždy zásadně, že
nebyli skeptiky k svým vlastním pracím, ač pro
ně neměli jiného důvodu, než ,,důvodné” podezření
na ,,notorického falsatora” V. Hanku. Tuto fikci
však uložila do hrobu fotochemie etc. a jen málo
bude odvážlivců, kteří by zase a do omrzení před
stírali sobě a jiným V. Hanku. My tedy víme, že
RKZ byly před Hankou; ale, skoro všichni před
námi — či snad do jednoho všichni — byli ná
zoru, že v RKZ jde o básně skládané na podkladě
t. zv. metriky. Není-li tomu tak, přihlédněme, jak
vlastně zpěv souvisí s básněním.
2. Prof. Zubatý v Listech filologických, tedy
s plným souhlasem Gebauerovým, otiskl právě
v onom kritickém roce 1886 článek ,,Některé my
šlenky o vývoji metrické formy”, v němž praví
v podstatě:
a) Poesie převzala rytmus od hudby.
b) Základem hudebního rytmu jsou řady taktů
stejného trvání.
c) Není tudíž nutný stejný počet slabik.
d) O metrice slovanské dnes je těžko mluviti;
o starších plodech poetických nevíme, jak byly
přednášeny.
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e) Nevěřím učení o stejném počtu slabík v nejstarších verších indoevropských.
Zubatý samozřejmě byl povýšen nad učení o pra
vosti RKZ; kdyby byl býval svojí teorií („vším tím
ovšem nepravím nic nového”, říká sám Zubatý) mě
řil RKZ, byl by došel k nepochybnému poznání pra
vosti RKZ, jehož básně jsou tak početné i rozma
nité, z tak různých dob, že umožňují zcela nepo
chybný, ba podrobný rozvoj od hudby (taktu)
k metrice, neboť zde jsou 'klasicky vyspělé doku
menty ze stol. VIII., IX., XI., XIII. a XIV.
Podkladem zpěvu je prý rytmus, což nás však
nezajímá, určitě však hudba, melodie, to jest čas:
první doba, druhá doba, třetí doba, u taktu
3. Pravili jsme, že až dosud se myslilo, že básně
RKZ byly vytvořeny na podkladě metriky, tedy
veršování, nikoli hudby a zpěvu. Stalo se tak proto,
že člověk (i učenec) měří svět svou vlastní mohoucností, ba často i vlastní povahou; odpůrci
byli přesvědčeni, že jsou lidé učení, a to jistě na
svou dobu byli; není tedy ani tak divné, že ti
učenci měli měřítko učenosti své doby, a to byla
metrika.
Zpěv se znenáhla změnil ve verš, začalo počí
tání slabik; srbský desaterac (přístupnou ukázku
má Vrzalík v Poučení str. 151.) byl zpíván a to
lidovým pěvcem, guslarem, kterého také svého času
Holeček i Pražanům předváděl. Takový desaterac
jsou dva tříčtvrteční takty, z nichž první má pau
su v první notě prvního taktu; ale týž desaterac
může být přednášen jako pětistopý trochej ve verši
metrickém. Příklad:
i da vidi !| devet Jugovičah. Zde pozorujeme ono
charakteristické i na počátku verše. A ve staro
bylých básních RKZ co chvíli najdeme ono i, také
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aj, nebo aj ta (= i da), což není vždy spojka i,
ale značka notová pro pěvce, úder plektra, začá
tek verše nebo začátek taktu.
Každý čtenář pak si řekne: toto nepatrné a
až dosud nic nepravící i je pro každého důkaz
pravosti a Hankova neautorství; vždyť Hanka
o tom — jako o jiném — nevěděl pranie. Hankovi
srbský desaterac nebyl nic pláten.
4. Kámen úrazu pro všechny byl Záboj a Čest
mír, ač tu je právě klíč k tajemství tak dlouho ne
odhalenému; zde metrika, totiž počítání slabik, po
dle starobylého způsobu na prstech levé ruky, zkla
mala nadobro. S velkou námahou zde luštěny ver
še, aby jakž takž vyhověly prosodickým předpi
sům; ale oni učenci upadli ze Scylly do Charybdy,
neboť shledávali, že V. Hanka byl básník velmi
chatrný, neboť hřešil způsobem nejprimitivnějším
proti zákonu, bohužel mnohými veršovci poslední
doby pokaženému, proti zákonu o přízvuku
na první slabice. Řeč česká je však původně
řízná řeč válečníků, pro něž přízvuk značí potřebu
praktickou. A tak verše pracně vyrobené kulhaly
přízvukem, až oň klopýtly. Jsou-li RKZ pravé, musí
mít přízvuk správný; ony jej však také
mají, a tak pokusy o násilné vpravování básní
či zpěvů ze stol, až VIII. do metrické formy sto
letí XIX. musily nakonec skončiti tím, že nikoli
RKZ jsou nepravé, ale teorie metrická je ne
správná, nepravdivá, za vlasy přitažená, — to
ostatně ve shodě s vědeckými methodami oněch let.
5. Dva takty tříčtvrteční, řečeno mluvou dneška,
jsou veršem herojským. „Arma virumque cano”
,,O bojích, o mužích pěju”. Homérova Illiada je
psána hexametrem:
ményn a / vejde the / á Pé / lévjade / ó achil /
leos — Že Homér, totiž onen nějaký lidový bard,

svoje verše zpíval, je mínění obecné; hexametr je
verš nesmírně komplikovaný, má zákony slabik
dlouhých a krátkých (do jedné doby), ale také zá
kony caesury (přerývky), aby se zamezilo mono
tonii; k tomu ještě připočteme nápěv, nám, tuším,
neznámý, a shledáme, že takový dokonalý pěvec
byl jistě ve svém oboru mistr, ovládal-li všecky ty
spletité zákony a při tom nezapomněl na hlavní,
na vzbuzení u poslucháčstva citů hrůzy, roze
chvění, soucitu etc.
Ale dva takty tříčtvrteční najdeme také u Horáce:
exe / gi monu / ment // aere pe / renni / us
A přeskočíme-li celá století, ba i náš RK, jehož
život nepřesáhl smrt Karla IV., najdeme zase
(1420) tříčtvrteční takty:

Kdožste / bó / ží // bojov / ní / cí
i / zá / koná // je / é / ho
6. RZ byl zpíván, ne deklamován. To plyne z to
ho, že veškeré ,,chyby” metrické mizejí při zpě
vu, na př.:
Aj — Vle — tavo // če mu — tiši vodu
! — ide — že // or — licju — lábepje

Verš 100. až dosud byl špatně čten:
„vece: „Kmeté, lesi i vládyky!” (Flajšhans) zní
správně:
„Věče! Kmeti! Leši i vládyky!”
(„Věče” je titul zemského sněmu.)
Rovněž sporný verš 105. snadno rozluštíme podle
theorie melodické:
! - ký by - vládl // vám - po že - lezu
Verše, až dosud pokládané za kusé, jsou celé,
přihlížíme-li k taktu: „dvě věglasné děvě”, ,,Vyšegradě”, RZ nechybí nic, netřeba žádných doplňků;

RZ nechybí vůbec nic, jen trochu dobré vůle. On
za naši tvrdošíjnost věru nemůže.
7. U Žábo je měli bychom se zdržeti déle. Za
tím konstatujme, že Záboj tu zpívá sám onu píseň,
jejíž melodie nebude asi jiná, než veršů ostatních.
Ovšem zpívá. „Pěvce dobra milují bozi” — on
věru musí být talentovaný nadmíru, míti dar improvisace. Byli pěvci dvorští, Lumír pohýbal Vyšehrad,
jak to v Orientě bylo zvykem. Některý ten Lumír
„skládal” také RZ.

Aspoň několik veršů:
I - minu den - prvý // i - minu den - vterý.
Tu není i (= a), ale ictus.

Jinde ictus vyznačen aj:
Aj, - ty vraže - Běs v tě // Čemu ty - našu krev - piješi.
aj, - bra - tře // aj, - šerý - vrch.

U RZ přísná forma dvorská, v Záboji je řeč nej
výš dramatická, v rozrušení pěvec věru nepočítá
slabiky.
8. Podle melodické formy by nebyl Jelen od
Záboje daleko.
Skládán je však Jelen s mistrovstvím neobyčej
ným :
! - podskočí - naň zdě // lstivo - lutý - vrah
! - zaměši - zraky // zlobú - zapo - léna,
! u
- deri
/ těžkým - mlatem - u prsi,
! - zevzněchu - mutno / / ! - žalostní - lesí
Patří tedy Jelen původem (vzniku) mezi Záboje
a Čestmíra.
9. Čestmír začíná taktem dvoučtvrtečním. For
ma jeho je daleko svobodnější než Jelena; tak
na př.:
! - poha - nění // Ne - kla - nu.
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Ale melodický základ je někde velmi zřejmý;
tak:
! - táže - chu / / před - sluncem - záhé,
! - táže - chu //přes veš
- den,
! - po - slunci //tamo - k pachr - bu
nebo:
Stojá - hory - v pravo // stojá - hory - v levo,
! - na jich - vrcholí// na - vyso - kéj
nebo:
I - hrnú se - vojska// kol - kol - hory
I - hrnu se - vojska // de - věti - krát
A takt přímo prozradil verš:
! - v semže - místě //v semže - krocě - slunce.

10. Oldřich je zase zpěv a žádný desaterac, leč
by onen básník ztratil úplně sluch a cit pro pří
zvuk. Ale tyto verše prozrazují ještě více:

- / vše chasa / mu bieše // na / sto / chlapov
- / všech sto / jmjéše //v nožnách / břitné / meče
- / k mečem / všech sto // jmjéše / mocná / paže.
Tyto verše nevzešly z dílny metrika-poety, ale
básníka zpěváka; ony přímo ukazují na zpěvačkou
techniku, hrou:
meče, k mečem; jmjéše - bjéše; sto.

11. Beneš je píseň vyložená, ovšem osvobo
zená od taktu herojského; ale píseň, jak uka
zuje nemožná deklamace. V národních písních na
jdeme snadno melodie, které vyhoví — pro dva ver
še ; melodii, která by vyhověla celé sloce, neznám.
Jak patrno, jsme zde, na prahu XIII. století, už
velmi blízko oné metrice, která pak pole opano
vala zcela.
12. Ludiše je asi daleko mladší než Beneš;
podle těch starostů a sedání, doložených v knize
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Rožmberské, byla by asi stejného stáří, jako starší
část Jaroslava z r. 1241.
Jsme zase v tříčtvrtečním taktu:
rozstúpí sě/síla/v údech//rozstúpí sě - bodrost’- v myslech

Ludiše mu / věnec / staví // věnec - dubového - listí.

13. Báseň Jaroslav má verše z r. 1241 a jiné
o sto let pozdější.
Klíč k řešení je zpěv žalmu v boji o Hostýn;
deklamaci žalmu příčí se přízvuk; ale zpívati mož
no jako žalm:
vstaň - ó - Hospodine //v hně - vě - svojém
sprosť - ny - vrahóv // sprosť - ny - stihajúciech
potia - čiti - chtějú // du - šu - našú
oklú - čjúce - ny // vniuž - vlci - ovce
potři - v zemích - našich // ne - přá - těly
Pak ovšem třeba čisti nikoli:
nalit’ - sráže - jevě - straně - obě,

nýbrž
! — na - lit // srážejevě - straně - obě,
což je rytmicky i dynamicky něco zhola jiného, než
statický, únavný a úmorný desítislabičný verš trochejský.
14. Nyní by byl na řadě Z b y h o ň. Báseň dra
maticky prý nejlepší, že by ani všeuměl Hanka tak
dramatický nikdy nebyl býval, — zato melodicky
velmi ubohá. Zde už cit pro rytmus a melodii se
ztrácí povážlivě. Zde jsou zase dva takty tříčtvrteč
ní, ale noty jsou čtvrťové, a tak to jde celým
Zbyhoněm:
Po - le - to - val ho - lub,
se dře - va na dře - vo,
ža - lo - sti - vě vr - kal;
ho - ře vše - mu le - su etc.
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Ta chválená dramatičnost má příchuť až kolovrátkovou:
Tlu - če sil - nú pě - sťú.
Kdo to, s hra - da slo - va,
Já - sem lo - vec blud - ný,
ote - vřou se - vrata, etc.
Melodii zradil verš:
I letíše sěmo, I letíše tamo,
chodi sěmo tamo, vezdě kamo zechtě

15. Také ve tříčtvrtečním taktu, ale triste a
leňte, vskutku tragicky, zaznívá ,,R ů ž e”, která
jako píseň daleko převyšuje Kytici, ač tím neříkám,
že je snad Kytice méněcenná.
Melodie Růže je tak na dlani, veršování metrické
je tak toporné, že je vskutku ku podivu, že píseň
tato nebyla již dávno zbavena zakletí metrického.

Aspoň několik veršů:
Ach - ty - róže // krá - sná - róže,
čemu - si - raně // roz - kve - tla atd.
svlekl - sě - zlatý /7 prs - té - nek
smekl - sě - drahý /7 ka - mé - nek
Kame - nek - ne // nad - ji - dech
zrnili - tka - sě // ne - do - ždech.
16. Jaroslav, jak známo, upravován byl v roce
(řekněme 1350), při čemž převzaty verše o Hostýne
a Olomúci z r. 1241 a vloženy verše z Milionu.
Jeden takový verš:
i ju - na dvě - póle - rožce - pichu,
má chybu v caesuře, která by měla po druhé stope
končit také smyslem; snad tedy ještě 1350 byla
zpěvnost veršů živá, nebo podle melodie by verš
zněl:
i ju - na dvě - póle /'/ roz - če - pichu.
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17. Zbývají už jenom Písně, jichž podobnost s pís
němi t. zv. národními jest očitá, vždyť vyvolala
hledání paralel. Snad — jako dnes — tyto umělé
písně přešly do lidu, aspoň jako vzory pro lidové
paralely, tak to aspoň líčí Kuba, na Slováci to ještě
sám uslyšel, jak vzniká národní píseň
Jsme již daleko od původního thematu, přezkoumati theorii melodického základu RKZ, a to po
stupně podle básní přesně vročených. Je tedy mož
no říci, že myšlenka zpěvného (hudebného) pod
kladu je správná, i také, že V. Hanka neměl o tom
nejmenšího pojmu; můžeme tedy klidně přejiti k vý
zkumu, co jiné vědy — mimo historickou a filolo
gickou — o podvrženosti RKZ vědí.
VI. JINÉ VÉDY O RKZ.
objektivní, 2. Aestetika, 3.
právnictví, 6. válečnictví,
8. Jan Neruda,

(1. Vědy subjektivní a
Lesní rohy, 4. tábor, 5.
7. paměť přibyslavská,
9. Resumé.)

1. Prof. Mareš ve svých spisech ukazuje, že věda
odpůrců in pcto RKZ není vědou, poněvadž hledá
toliko podpory pro svůj subjektivní předpojatý
předpoklad, že RKZ jsou nepravé. To jest axiom,
princip. Jinak řečeno: ani věda se neobejde bez
intuice, tušení věcí příštích; ale musí jít za tím, aby
onen předpoklad zajistila — nebo vyvrátila. Je-li
k tomu potřebí teprve boje, jaká je to věda? Mnoho
věd zabývalo se RKZ; ztroskotaly, jestliže vy
cházely z předpojetí nepravosti; obohatily národ
pravdou objektivní, i když jim nebylo známo, co
nám, že RKZ jsou nevývratné památky starobylé.
2. Nejchoulostivější, poněvadž nejsubjektivnější
z takových věd je aestetika, nauka o krásnu. Ale
krásnem může býti stejně Hynaisova opona jako
černošský fetiš. Krásno stol. XIV. je bezpochyby
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jiné, než dnešní. Petra Parléře by ranila mrtvic?,
kdyby procházel dnes Prahou, a Petrarka by se
jistě těžce zadumal nad Nezvalem. Filistři říkají
,,nepěkné”, čemu nerozumějí; a tak i aestetika
v RKZ říká ,,neaestetické”, čemu neporozuměla,
podporována nešťastnými Gebauerovými slovy
o novočeštině; základem RKZ je hudba, melodie;
počkáme tedy na aestetiky hudebníky. Však to
není jen melodie, je to zpěv dramatický, více než
melodram, podbarvený stereotypními akordy; je tu
nástroj nejjemnější a nejcitovější — hlas lidský.
3. Hudebníci, odpůrci, nevěděli z toho nic, ne
mluvili o hudbě, pomohli si dějepisem hudebních
nástrojů. Řekli, že barbiton je vymyšlený, ač i ob
jektivní Mayerův Lexikon o něm zdarma poučí;
znali snad kvílení srbského desateracu, ač ani to
prokázati nemohou; věděli tedy, že lesné rohy
v RK jsou waldhorny, které zavedl až hrabě Špork
v Kuksu. Tak nám představili veršovníka básně
Jaroslav, kterak v hvízdající muzice tatarských střeh
v největší vřavě u Olomouce, naslouchá kvartetu
českých waldhoren (od Šporka), před Kublajevicem
koncertujících.
Proč tedy lesní, když jsou polské? To já nevím,
pane profesore, to musíte vědět Vy a všeobecné
dějiny hudby hlouběji propracovali.
4. Husité dali 1420 městu jméno Tábor. Husité
křičeli: ,,Tábor!” a nepřátelé začali nazývat svůj
,,lágr” táborem a to se rozšířilo až do Cíny. RK je
ze stol. XIV., je tam tábor — vojsko, je tedy pod
vržen. Najděte tábor před r. 1420, odpůrci budou
zničeni! Po dvou letech doložili obhájci tábor z r.
1319 a Pietre Zamfirescu přinesl na sta táborů ve
všech asijských řečech (z Cíny dvě verse), je toho
tlustá kniha, kterou snad vydá Akademie. Důkaz,
dnes vyvrácený, byl nechutně vytrubován, jako zje
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vení; a dnes, — co na to řekli odpůrci? Pranic, ne
boť byli podle své výzvy zničeni.
5. V RZ, který tvořil kodex staročeského práva
(ústavy), jsou právnické výrazy, jichž r. 1817 nikdo
neznal ve správném smyslu. Byly doloženy teprve
ze spisů později publikovaných (Maciejowským
1832, Palackým 1835, 1862, 1872 atd.). Tak kniha
Rožmberská, vydaná J. Gebauerem, je z r. 1344, dle
Brandla až 1250.

A tak tedy zde:

poprava (Hanka četl popraží) je: 1. soudní
pravomoc, 2. soud, 3. okres soudu, 4. exekuce, 5.
dnešní poprava, 6. hrdelní pravomoc.
kmeti jsou vybraní z hlav rodů, jimž v krajích
poprava náležela.
sedání = souboj (pro čest),
dědina
statek pozemkový,
r o z d y e 1 = dělení se bratří o statek otcovský.
Spory o statky pozemkové bylo lze vésti jen
v Praze, atd.
Toto vystudoval zemřelý již jeden z největších
znalců staročeštiny, který do smrti o RKZ — mlčel.
6. Odpůrci neměli mezi sebou vojáků z profese;
zato je měli obhájci: Kuffnera a Žunkoviče, kteří
teprve velmi pozdě objevili, že podstatou epických
básní RK jsou i dnes skvělé výkony válečnické i
bitevní. Ani generální inspektor čsl. armády to ne
poznal; Hanka toho nedožil, byl by se velmi divil;
proto šel na studie, aby nemusil na vojnu.
Takové jsou na světě náhody a náhůdky Nemesis.
7. V r. 1889 došla zpráva, že v městě Přibyslavi
mají starou pamětní knihu, v níž prof. Ig. B. Mašek
nalezl přímé důkazy pravosti. Paleograf prof. Frie
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drich nabyl r. 1908 přesvědčení, že je P. P. pod
vržena, důkazem heraldickým, který však padl pe
četěmi z r. 1588. Nezbývalo, než prohlásiti také tyto
pravé pečetě za padělek. Závěr z r. 1912: že výklad
Friedrichův neobstojí před nestrannou soudnou sto
licí. Listy Filologické r. 1912 uveřejnily, že P. P.
(i s těmi erby) byla složena na podporu RK. Když
pravda, tož pravda až do roztrhání. Podobných
kratochvilných historek je ve sporu o RKZ mnoho.
8. Jan Neruda napsal, že nepravost RKZ lze dokázati také ,,se stanoviska řeznického”, maje na
mysli Čestmíra a obraz Alšův.
Začal jsem dle tohoto návodu probírati začátek
RK (dvě básně), a poněvadž není odpůrců, mohu
bez obavy výsledky svého badání oznámiti, t. j.
abecední seznam institucí, živností etc., které by
mohly usvědčit RKZ:
Astronomové, aviatikové, botanikové, bubeníci,
fysikové, handlíři s dobytkem, historikové, filo
logové, hodináři, kmeti, květináři, lékaři, lesníci,
matematikové, nástrojaři, nožíři, ovcí chovatelé,
Pražáci, pastýři, praporečníci, prostitutky, sedláci,
skaláci, spiritisté, strážníci, šlechta, Vltavani, vo
jáci, zlatníci atd. atd.
10. Dojista by bylo možno, ba bylo by do jisté
míry i slušno, kdyby po padesáti letech byl za po
mocí kterékoli vědy podán nevývratný důkaz ne
pravosti RKZ.
V roce 1933, kdy už nebylo námitek, kdy konána
pohnutlivá debata o deklamování ,,Otloukej se, píšťaličko,” o srbském desateracu, kdy byl už jen
krůček k tomu, aby padlo osvobozující slovo o me
lodii, tehdy v sále úplně nabitém k representantu
odpůrců, který hrdinně přišel, bylo takto pro
klamováno :
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,,Řekněte nám jen jeden jediný, ale skutečně nevývratný důkaz nepravosti RKZ!”
Na to nebylo odpovědi ústní, nebylo odpovědi pí
semné, není odpovědi vůbec žádné; budiž, vůči ob
hájcům je možno zaujati pósu, že nepovažujeme
kritiku za věc vážnou; ale jsou tu snad jakési po
vinnosti k vlastní armádě odpůrců, k těm středo
školským profesorům venkovským, kteří se ocitají
v situaci ztracené varty.
,,Už tedy nikdy?”, zní ona nechutná památná
báseň; brošurou, kterou v jedinkém exempláři viděl
Dr. Grund v letě 1934, se mnoho nezpopularisuje.
Kdo stáhl onu brožuru?

VII. ODPŮRCI A OBHÁJCI RKZ. (1. Nejpopulár
nější blamáže odpůrců, 2. Výčet obhájců, 3. Kate
gorie sporná.)
1. Jak víme, není už odpůrců a je zbytečno oprašovati staré folianty. Proto jen několik příkladů;
a) G e b a u e r, poněvadž nedovedl přečíst starý
text, dokazoval, že falsator (= Hanka) napřed vy
robil odstřižky a pak na ně psal. Mikrofotografie
ukázala, že to není pravda; zlomky textu přečteny.
(Důkaz proužkový.)
b) Nejedlý přeložil lesní rohy a kotle jako
Waldhorny a Timpani; stejně mohl přeložit ,»leta
dlo” jako „Flugzeug”. (Důkaz parohový.)
c) Dolanský četl ,,Hanka fecit” z litografie.
(Důkaz litografní.)
d) F r i n t a ,,přebásnil” některé básně RK, aby
tak ,,objevil” Hankovu novočeskou předlohu. Fikce
tedy potencovaná. (Důkaz přeškvařený.)
e) Friedrich prohlásil Paměť Přibyslavskou
za falsum a stejně doklady, že to falsum není. (Dů
kaz z dědičného zatížení falsa.)
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f) G o 1 1 vykládal ,,bránu přes Vltavu” doslovné
(jakoby most Karlův), ač mu tu pravou bránu
chtěli in natura ukázat. (Důkaz: naturalia non sunt
turpia.)
g) Flajšhans vymyslil, že Balbín stvořil ho
stýnskou tradici, ač je stará bezmála tisíc let. (Dů
kaz jezcvitský.)
h) W e i n g a r t tvrdil s matematickou jistotou,
že správný instrumentál „koni” je důkaz podvrženosti, správný je špatný instr. „koňmi”. Ale v Ale
xandreidě je také správné: „s koni”. (Důkaz
koňský.)
ch) Šimák prohlásil vědeckou zásadu: Věř, co
chceš, mně je to jedno. (Důkaz z pověry.)
i) Pekař vymyslil tábor (lágr, vojsko) z Tá
bora, Thábóra (— pupek). (Důkaz pupčitý.)
j) Hýsek dokazoval falsum RK dokladem z r.
1924. (Důkaz z paraplete.)
k) G r u n d uvedl za důkaz nepravosti vědeckou
knihu z r. 1934, která vůbec nikdy nevyšla a vůbec
nikdy nevyjde. (Důkaz z Nejsoucna.)
l) Flajšhans uvedl za důkaz nepravosti srb
ský desaterac. Důkaz ten odmítl v únoru 1935 od
půrce R. Jacobson, ač oba nevěděli, že tu není veršů.
(Důkaz škorpionský.)
Atd. Atd.
Blahoslavený rok 1886! Běda vědě, která kritiku
odmítá, nebo přímo znemožňuje!
Dignitatis memores, ad optima intenti!
2. Kteří to byli obhájci, kteří RKZ „věřili”, či byli
o pravosti RKZ „vědecky” či „umělecky” (což je
totéž) přesvědčeni?
Jsou to z hlavních:
Aleš Mikuláš, Bačkovský Fr., Bareš J., Bartoš F.,
Bělohoubek Ant., Bláha J., Boguslawski, Brandl V.,
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Celakovský J., Černý J. M. (1886), Dubský K., Dyk
V., Erben K. J., Gebauer Jan (1874—1879, 1881),
Flajšhans V. (1896), Goll Jaroslav (1871), Grégr
Julius.. Halier K., Hanka Jan Ev., Hattala Martin,
Helfert bar. Alex, Horák V., Chmelík, Jireček
Hermenegild, Jireček Josef. Kalousek J., Kapper
Siegfried, Kettner K., Kolda Fr., Kořínek J., Krásno
horská El., Krummel L., Krištufek L., Kuffner J.,
Kuffner H., Letošník J., Mánes Josef, Mareš Fr.,
Mašek Ig. B., Nebeský V., Neruda Jan, Ninger K.,
Ošťádal J., Palacký Fr., Patera A., Perek E., Píč
J. L., Piskáček V., Prusík Fr., Přikryl Dr., Rieger
Fr. Lad., Roček A., Rubeška, Ružička Josef, Řez
níček V., Schneider Jos., Seykora O., Slavata J.,
Smetana Bedřich, Stoklasa Jul., Šafařík P. J., Ša
fařík V., Tadra F., Tieftrunk K., Tomek W. W.,
Truhlář J., Tučný F., Tyršová Renata, Voborník J.,
Vrťátko A., Vrzalík Jan, Winter Z., Wocel J. Z.,
Zákrejs Fr., Zíbrt Cenek, Zikmund J., ŽunkoviČ
M. D. a j.

Výpočet není úplný a nemá zvláštní ceny, když
není možno ukázat, čím se který o průkaz pravosti
RKZ zasloužil a v jaké míře. Ale dojista i odpůrce
překvapí fakt, že z celkového počtu ca 75 jmen ná
leží jich 14 profesorům vysokoškolským (Palacký
a Šafařík P. J. měli by být vlastně také započítáni),
profesorů středoškolních je 17, archivářů, úrovně
vysoké, je 7. Filologů vyučených je mezi obhájci 14.
Je tedy pohádka o neodbornosti obhájců od
straněna ; také pověst o výlučnosti filologie, aby
spor rozhodla; spíše se podobá pravdě, že právě
filologie pohřbila pověru o nepravosti a že to byli
nefilologové, hlavně historikové, nejvíce ovšem che
mikové, nezatížení žádným vlastním předpojetím
o své vlastní nevývratné bohorovnosti.
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Nezbývá tedy, než aby odpůrcové sešli se v r.
1936 k vydání manifestu, v němž by ohlásili čestný
ústup a proklamovali, ,,že jiného vysvětlení budou
hledati”.
Důležitější pak bude problém, co s novou generací, která se nenaučila ani obhajobě nepravosti, ani
nemá průpravy k hledání positivných poznatků a
krás pravých RKZ.
Unum necessarium: seminář.
3. Nechtějme si zastírat, že máme dnes ještě jednu
kategorii, totiž lidí vlažných, indiferentních, ne
rozhodných, jimž je spor o RKZ lhostejný; ale zase,
mezi prostým lidem, našel jsem mnohé, kteří jsou
dychtiví poučení, jimž spisy dosavadní jsou málo
srozumitelné, články pro roztříštěnost nepřístupné.
A naše noviny?
Nemohu neříci, že by musilo omrzeti, kdyby měl
kdokoliv a stále sledovati ono ,,obecné mínění”, naši
žurnalistiku, kterak jedná s RKZ.
Proto určena je tato knížka také pro žurna
listy, kteří píší o něčem, čeho neznají; nestačí, že
se odvolávají na příklady z historie.
Mermomocí cpe se obhájcům, že mají nějaký cíl
politický; a to činí ti, kteří vědí a veřejně přiznali,
že boj o RKZ měl v minulosti příchuť politickou;
ale takovéto argumenty ad hominem jsou návratem
do temného středověku; na útrpném právě se zjistí,
jak dalece možno dříti kůži — třebas vědeckou.
VIII. ETICKY PODKLAD BOJE O RKZ. (1. Dle
mínění odpůrců, 2. Systém námitkový etc., 3. Zisk
vědy objektivní, 4. Pojetí Marešovo, 5. Hledání
positivní.)
1. Není dnes odpůrců, nejméně takových, kteří by
mohli dnešnímu boji podložiti základ etický, resumovaný v r. 1911:
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a) „Véda vybojovala si svobodu slova proti vli
vům žurnalistickým a obecného mínění.” To je ne
sporné, ale měla by přáti také svobodu druhým.
„Obecné mínění” se dnes, na podiv, klade za rovné
argumentům vědeckým. (Flajšhans.)
b) „Vítězství mravní síly, která způsobila, že
pravda zvítězila nad klamem a literárním pod
vodem.” Nebylo-li podvodu? Nebylo v r. 1817.
c) „Ztrátou Rukopisů byla naše stará literatura
obohacena.” Paradox, který zůstane paradoxem.
d) „Boj rukopisný zapříčinil( ?) vznik realistické
strany”, které už není; zapříčinění mohlo být všeli
jaké ; kde jsou tyto argumenty, jsou-li památky
staré vskutku staré a — nepodvržitelné?
Důvod neuváděný, který by měl cenu nespornou,
může míti platnost vždy: že šlo o obrození mladé
české university. Je však fatální, že jsou to (ne
všichni) universitní dnešní profesoři, kteří vedou
trosky odpůrců. — Nemesis.
2. Boj proti Rukopisům veden byl v malých po
měrech skvěle. Tak k dokonalosti přiveden systém
námitkový, vycházející z předpokladu nepravosti
RKZ. Námitek nashromážděna hojnost, ze všech
oborů; vyvrácením námitky nedokázána pravost, jen
slabost oné námitky, a byly vyráběny námitky zase
nové, nejlépe ze vzduchu vzaté a tudíž nevývratné.
Ve skutečnosti byly všechny námitky vyvráceny
v letech 1886—1889, načež odpůrci žádali na ob
hájcích, aby dokázali pravost, když se jim důkaz
nepravosti nemohl podařiti.
Forma zápasu byla odporná, nestanoveny žádné
regule boje; obhájci označeni za méněcenné, spo
lečnost se rozdělila na tábor pro a proti, rozeštvání bylo dokonalé. Veřejně se lidé prát nemohli,
prali se tedy v novinách, kde nashromážděno růz
ných klasobraní; psali lidé, o RKZ nic neznající;
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episod z té doby ani zde nepřipomínám; mnohé
vyžadují objektivního objasnění, jako smrt Píčova
nebo jiné, kde se snad_ odpůrcům křivdí. Objektivní
,,Kronika bojů o RKZ” čeká na doby klidnější.
Mínění o nepravosti RKZ (,,pevné vědecké pře
svědčení”) bylo i jest nutností pro každého člověka
,,pokrokového”; v prvé polovině r. 1935 je to už
jediná Fronta, která přináší úryvky o RKZ, ač ve
řejně se píše, že poučení o RKZ na školách střed
ních i vysokých je prachatrné. Tím pak odolnost
odpůrců klesá na nulu.
Známo jest obecně, jak byl za své vystoupení
vyčastován prof. Dr. František Mareš, kdysi rektor
magnificus; známo je, jak je častován Jan Vrzalík;
kdo pak byl přímo účasten jeho přednášek na čes
kém venkově, rád ponechá vylíčení budoucím
historikům.
3. Žádný však odpůrce ani obhájce nepopře, že by
věda neměla prospěchu z bojů o RKZ. Na prubíř
ském kameni tom vyrůstá postava geniálního Palackého v novém lesku, ztrácí se přechválený Goll;
vidíme s hrůzou, jak nedostatečně, ba uboze tápeme
v dějezpytu své vlasti. A s filologií podobně. Seykora
byl dohnán-, aby stvořil svérázný polemický způ
sob, který šel „na nervy”, aniž zakrýval vztek a
lítost, při tom jsa svědomitý až chorobně; vy
vrácení námitky o Živočišném accusativu věnoval
celé obrovské dílo vědecké, dnes — jen v po
zůstalosti. Dr. V. Flajšhans vystoupil r. 1896 proti
Gebauerovu filologickému církevnictví a monopolu
a jako žák nejvýtečnější bojoval tehdy na několik
front, zůstávaje do dneška nejlepším znalcem RKZ.
ObhájcFtedy také se zasloužili o objektivní vědu;
snad se to nesmí přiznati, když obhájci neodborníci
usvědčili tu a tam ony odborníky z lehkomyslnosti,
nevědomosti, samochvály.
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Poslední zbraň odpůrců zněla: hojnost důkazů.
Nezbylo tedy, než jednoho odpůrce za druhým na
světlo vytahovati, byloť odpůrců přece méně než
oněch důkazů. Rozhostilo se děsivé mlčení, před
pohřbem nebo novou bouří. V lednu 1935 obhájci
v čele s prof. Marešem slavnostně proklamovali, že
už není námitek nevyvrácených, a prakticky že není
už odpůrců. Boj o RKZ tím nebyl skončen.
4. Prof. Mareš, jak sám praví, byl k boji vy
provokován odhalením světového unika ,,Hanka fecit”. Po 10 let vyčkával, v r. 1927 vystoupil, aby
ozřejmil methody boje proti RKZ. Sbíraje pak nový
a nový usvědčující materiál, sepsal obsáhlou ^Prav
du”, která měla vyjiti až po jeho smrti, na štěstí
soukromou obětavostí kniha vyšla 1931 jako ob
sáhlá kritika Flajšhansových Poznámek k Vydání
Akademie. Odpůrci, ani sociologové nikoliv, nechtěli
chápati vlastní ideový základ tohoto rozměrného a
dokumentárního díla, takže Mareš formuloval své
intence až 1935 ve spisku ,,Poslední vzdory”, kde
ohlásil, že boj o RKZ je konečný závěr ,,Boje za
svobodu české vědy a filosofie” za posledních 40
roků, ,,jehož vylíčení je připraveno pro veřejnost”.
Staří pracovníci chystají se k odchodu mohutnými
memoiry, nastane asi nějaká doba nová.
Avšak jen pokročilý věk zamezil Marešovi, aby
pouze odklidil překážky; jen ten zabránil, že Mareš
nezapočal s novou methodou ve hledání positivních
výtěžků bohatství RKZ; není-li námitek, není-li nevývratných ,,důkazů”, není-li odpůrců, pak snad ně
kolik chatrně informovaných žurnalistů nezabrání,
aby se v badání o RKZ nesmělo pokračovat.
5. Skončením boje o RKZ, uzavřením bludného
kruhu návratem filologie na stranu pravosti, není
třeba jiného boje, než mezi obhájci samotnými.
Také oni musí napravovati své bludy, napomoci
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k vyřešení přemnohá problémů, jež se udávají
s hlediska pravosti; a daleko je ještě do stažení
všelijakých učebnic; a těžký bude zápas historiků,
aby prodloužili život národa až téměř k narození
Páně; zase znovu přijde na tapetu Tacitus, Herodot, Caesar . . .
Třeba skončit. Práci svou podnikl jsem jen
z lásky k věci a prosím za prominutí, není-li vše
exaktně řečeno; nedovedou to stejně ani lidé mne
moudřejší, ani oni kritikové.
Odpůrců jsem se v ničem nedotkl urážlivě; tisíce
rých možností nejkrvavější satiry opominul; uráží-li
tu něco, je to vlastní ademokracie.
Přesto prosím za prominutí, ani se neptaje, kde
kdo byl, když padla tato hrozná slova: ,,Co jsme
psali o RKZ a Píčovi, byli bychom napsali stejně,
kdybychom byli už viděli ten revolver namířený
do spánků”.
Taková zoufanlivost by mohla vzbuditi ideu, že
boj o RKZ měl prostě zjistiti únosnost trpělivosti;
taková vědní svoboda se nepohorší nad kuklou
anonymity; všaktě nejsme policie; zde je — snad —
myšlenka či vtip, — anebo nic z toho. Bědný kri
tik, myslí-li, že tvoří — konskripční lístek.
Svítá všestranně; v ,,C. Slově” 15. II. 1935 skon
čena úvaha o jakémsi Oera Linda Boeku takto:
,,Není třeba mluvit vlastenecky, kde je možno
mluvit věcně.”
Ani nevlastenecky netřeba mluvit, možno-li mlu
vit věcně. Je tedy už nyní možno? Věřím tomu,
jako nejstarší optimista, a v té víře oslavme pod
večer nových radostných bojů o RKZ, ne už v bo
xerských rukavicích, ale jako kovkopové, abychom
z hloubi vytěžili vzácný a ryzí kov nových poznání.
Na březích Úslavy, 15. II. 1935.
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Pro studium podrobnější doporučujeme: Prav
da o RKZ, sepsal Dr. Fr. Mareš, univ. prof.,
nákl. vl. 1931.
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