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VACLAV HAI\KA (TISI . 1861)

MYSTIFICATOR
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"Kunstnieuws is nieuws van vervalsingen, prijsopdrijving, diefstal,
zoutzuur en messen en wijkt in die zin niet af van het normale
nieuws. Het verschil is dat er een curieus of zelfs cultureel sausje

overheen gegoten is", zo schrijft Roelof van Gelder in een artikel
over de echtheid van Rembrandts tekeningen in het Cultureel Supple-
ment (p.8) van het NRC Handelsblad van 18 novembei 1988. De
juistheid van deze uitspraak wordt wat betreft de prijsopdrijving in

de kunst nog diezelfde dag in genoemde krant bewezen; het bericht
dat Kafkaf s roman Der Proze.e^s voor een miljoen pond in Londen
geveild is, haalt hier zelfs de voorpagina. Bij de media liggen inderdaad
ook vervalsingen, niet alleen van schilderijen maar ook van hand-
schriften, goed in de markt. De voor een groot publiek meest specta-
culaire handschriftenvervalsingen zijn natuurlijk die van autografen
van beroemde of beruchte personen. Een recent voorbeeld zijn de

vervalste dagboeken van Hitler.
Hitlers dagboeken vallen in een andere categorie handschriftenverval-
singen dan waarover ik het hier wil hebben. Ofschoon de begrippen
"vervalsing" en "mystificatie" erg dicht bij elkaar liggen en in de
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literatuur ook door elkaar heen worden gebruikt, wil ik er voor wat
betreft handschriften toch een onderscheid tussen maken. Een
vervalsing is een juridisch beladen begrip en wordt volgens mij uit
persoonlijk en vooral materieel belang gemaakt. De belangrijkste
drijfveer van de falsificator zijn de knikkers. Bij een mystificatie
daarentegen staan het spel en de immateriëre, literaire waarde van
het eindprodukt centraal. Zij strekt niet alleen de maker, die om
wat voor reden dan ook anoniem wil blijven, tot eer maar vaak ook,
zoals we zullen zien, een hele natie. václav Hanka behoo¡de tot de
grootmeesters in het fascinerende spel der mystificaties.

NATIONALE \ryEDERGEBOORTE science. He is always in touch with
the main current of ideas¡ the chief
interests of the epoch to which he
belongs are his chief interests" (lg9l,
3ó). Hanka had niet alleen geen betere
lijd maar ook geen betere plaats
kunnen wensen voor een zo succesvol
mogelijke carriere als mystificator.
Hij werd in l79l geboren in het Noord-
boheemse Hoiineves en bracht het in
ziin maatschappelijke loopbaan tot
bibliothecafis en conservator in het
Tsjechische Nationale Museum te
Praag; een luilekkerland voor literaire
bedriegers.2 Hel was de tijd van de
zogenaamde Tsjechische Nationale
Wedergeboorte. Sinds 152ó was de eens
zo roemrijke Tsjechische staat door
onderwerping aan de Habsburgse
dynastie in het slop geraakt. De ont-
wikkeling van het politieke eû cultu-
rele leven in Bohemen kwam zelfs
bijna tot stilstand in tó20, toen de
beroemde Slag op de Witte Berg plaats-
vond. Vanaf die tijd drukten de Habs-
burgers de Contrareformatie in
Bohemen met geweld door. De lilera-
tuur speelde nauwelijks meer een rol
van betekenis en de Tsjechische taat

Achteraf gezien was mijn eersle ont-
moeting met Hanka ongebruiketijk. In
1979 verscheen er namelijk een boek
van de Weense slavist Josef Hamm,
dat de aanleiding is geweest voor het
schrijven van mijn dissertatie.l
Hamm beweerde dal het waarschijn-
l¡jk oudste overgeleverde Stavische
handschrif t. de zogenaamde Kiever
Blälter uit het eind van de IXe of uit
de Xe eeuril, in feite een XIXe-
eeurilse mystificatie van Hanka is
geweest. Nu kunnen we Hanka zeer
veel aanrekenen, maar tot het vervaar-
digen van een handschrift als de
Kiever Blâtter was hij absoluut niet in
staat. Ik bevond me dus in de vreemde
positie om de onschuld van een van
de meesl notoire mystificators uit de
wereldgeschiedenis te verdedigen.
E.K. Chambers schrijft in zijn van lggt
daterend essay Lilerary Forgeries "In
the first place, the literary forger is
emphatically the child of his time,
and this not merely in the obvious
sense that his art is conditioned by
the existing limitations of literary

werd langzaâm maar zeker verdrongen
door de Duitse. Gevoed door de poli-
tieke en ideologische ideeën van de
Verlichting en door het in Europa
opkomende romantisch nationalisme,
trad in Bohemen bij de overgang van

de XVIIIe naar de XIXe eeuw de
Nationale Wedergeboorte in. Vooral in
de eerste periode ("". 1780-1S30)
kenmerkte deze beweging zich voor
wat betreft de literatuur door eeri
geforceerde inhaalmanoeuvre om het
culturele gat van de vorige twee
eeuwen te dichten. Men probeerde de
archaische, verstarde Tsjechische
schrijftaal op te lappen en men ging,
verkerende in een, wat nu genoemd
wordt, identiteitscrisis, op zoek naar
het ware karakter van de Tsjechische
literatuur. Vooral volksliederen. sprook-
jes, sagen en legenden uit de vroege
geschiedenis, met name uit de tijd der
Piemysliden en Luxemburgers (¿"
eerste twee koningsdynastieën in de
Boheemse landen), lagen goed in de
markt. Zij leverden het tastbare bewijs
voor de toenmalige geromantiseerde
opvattingen over het onbedorven karak-
ter van de volksziel, haar natuurlijke
grootsheid, zuiverheid en goedheid. De
overgeleverde volkspoëzie werd niet
alieen geimiteerd en geparafraseerd
(de zogenaamde "echo-poëzie")r men
ging ook driftig op zoek naar verdere
getuigenissen van het grootse verleden.

GROO'TMEESTERS DER MYSTMI-
CATIE

Hanka had er blijkbaar geen enkele
moeite mee om bij deze zoekacties de
natuur een handje te helpen.

qnrruhKn

Alvorens Hanka's uitgebreide coÍpus
delicti aan de kaak te stellen, wil ik
een korte excursie maken náar
enkele andere Europese grootmeesters
der mystificatie, die leefden in de
tijd van de Verlichting en Romantiek.
Enerzijds waren ze allemaal een
kind van hun tijd, zoals Chambers
zegt, en werden hun literaire
aspiraties aangewakkerd door het
toenmalige romantisch nationalisme
met zijn gefixeerde bl¡k op een
vroege, hoogontwikkelde beschaving
van het desbetreffende volk.
Anderzijds werd iedere mystificator
ook door zuiver persoonlijke motieven
gedreven. Volgens mij zijn juist deze
persoonlijke beweegredenen het meest
interessant. Bovendien kunnen we
Hanka door een vergelijking met zijn
toenmalige collega's beter op zijn
waarde schatten.3

We beginnen in Schotland, waar
lanes Macpherson leefde van 1736
tot I'196. Macpherson was een
middelmatige dichter die nooit de

roem verkregen zou hebben rilanneer

hij onder zijn eigen naam \r\¡as

blijven publiceren. Blijkbaar heeft hij
zich dat ook gerealiseerd en legde
zich vervolgens toe op het 'iertalen"
van epische gedichten die zogenaamd
afkomstig zouden zijn van de oude
bard Ossian uit de derde eeuril.
Tussen 1760 en 1763 verschenen
achtereenvolgens: Fragntents of
Ancient Poetry Collecled in the
Highlands of Scotland and Translated
f¡om the Gaelic or Erse Language,
Fingal, an Ancient Epic Poem en
Temora. Deze Ossian-gedichten zijn
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enorm populair geweest. Goethe was

er zelfs eeÍ zo grote bewonderaar
'van dat hij zijn Werther een gedeelte

uit de Ossian¿edichten liet herlezen'
Macphersons mystificatie' waarvoor
hij als basis een aantal oorspronke-
lijke balladen had gebruikt die hij
vervolgens had overgoten met een
flinke dot sauce romantique, is in tal-
rijke talen uitgegeven. De Russische
vertaling verscheen in 1792, ongeveer
een jaar vooidat graaf Musin-Puðkin
de XVle-eeuwse kopie van het omstre-
den Igorlied ontdekte.
Macpherson heeft tijdens zijn leven
altijd de vermeende originelen van
de Ossian-gedichten achterwege
weten te houden. Toen deze
u iteinde I ijk in 18 07 gep ub I iceerd
werden, werd meteen duidelijk dat
hij ze vanuit zijn Engelse 'iertaling"
had terugvertaald.

Enkele jaren na het verschijnen van
de Ossran-gedichten kwam er een
andere mystificatie op de markt, de
zògenaamde Rowley-gedichten van
Th omas Cha t terton (n SZ-nl O).

Ze moesten een vertaling voorstellen
van de gedichten van de XVe-eeuwse
monnik Thomas Rowley. Was het
persoonlijk motief voor het maken
van mystificaties voor Macpherson
zijn middelmatigheid als dichter, zo
is misschien Chattertons motief juist
genialiteit in combinatie met een
zeet jonge leeftijd geweest. Zijn
Rowley-gedichten, die algemeen
geroemd worden om hun hoge
literaire kwaliteit, moet h¡j op

,veertien- of vijltienjarige leeftijd
gêmaakt hebben. Toen hij op zijn

zeventiende zelfmoord pleegde, liet
hij meer dan 600 gedrukte pagina's
met gedichten achter. Chambers
beweert zelf s dat hij op zesjarige
leeftijd de prachtige hexameter heeft
uitgeroepen, of beter gezegd,
uitgekraaid: "Paint me an angel with
wings and a trumpet to trumpet my
name over the world."
Misschien meende Chatterton dat hij
in literaire kringen vanwege zijn
zeer jonge leeftijd toch niet serieus
genomen zov worden v¡anneer hij
zijn gedichten onder zijn eigen naam
had gepubliceerd. De mystif icaties
waren wellicht slechts bedoeld als
een opstapje naar de echte wereld
van de poëzie. Van meet af aan heeft
echter bijna niemand in de authentici-
teit van de Rowley-gedichten geloofd.
Chatterton heeft namelijk enkele
regelrechte schrijlfouten uit oude
woordenboeken letterlijk overgenomen.
Een andere blunder vinden we in de
titel van een van zijn gedichten:
Battle of Hastìngs, wrote by Turgot
the Monk, a Saxon, in the tenth
century, and translated by Thontas
Rowley, parish preeste of St. Johns in
lhe cily of Bristol in the year 14ó5.
The remainder of the poem I have
not been happy enough to meet wíth.
Helaas vond de Battle of Hastings
niet in de Xe, maar in de XIe eeuw
(10óó) plaats.
'We steken het Kanaal over en
treffen in Frankrijk, ongeveer zestig
jaar later, de schrijver Prcsper
Mérimée (tgo¡-tezo) aanr bij velen
bekend als de auteur van Carmen
(tS+S), waarop Bizet zijn gelijknamige
opera heeft gebaseerd.

Men zou Mérimée kunnen typeren
als een vrij onschuldige deeltijd-
mystificator. In 1825 publiceerde hij
Théâtrede Clara Gazul, zogenaamd
uit het Spaans vertaalde stukken van
een toneelspeelster, waarvan hij zelfs
een getekend portret bijvoegde. Een
jaar later verscheen zijn volgende
mystificatie. Voor de titel gebruikte
hij gewoon een anagram van Gazul,
namelijk: La Guzla o.t choix de
poésies illyriques. Het moest een
bundel volksballaden voorstellen uit
Illyrië (opgetekend door een zekere
Hyacinthe Maglanovich), compleet
met voetnoten, woordontledingen en
aanhangsels over de folklore in de
Balkanlanden. Pu5kin trapte erin en
vroeg meteen een machtiging aan om
de beste balladen te mogen vertalen.
Toen Mérimée in 1840 het auteur-
schep van La Guzla opeiste, gal hij
als reden voor het maken van óeze
geslaagde mystificatie op dat hij een
reis naar Dalmatië had wi llen
maken. Omdat hij echter geen geld
had, besloot hij eerst maar eens zijn
reiservaringen op papier te zetten en
de opbrengst voor de reiskosten te
gebruiken.

HET OERA LINDA BOEK

Onze excursie eindigt in Nederland
met de meest absurde mystiIicatie
die ik ken. In de jaren zestig van de
vorige eeuw deed een zekere Cornelis
over de Linden, scheepstimmerman
lste klas aan 's Rijks Marineu¡erf in
Den Helder, een in vreemde letter-
tekens geschreven handschrift toe-
komen aan Eelco Verwijs, archivaris-

Fragment uit het Oera Linda Bôk

bibliothecaris van Friesland. Het was
geschreven in quasi-Oudfries en ging
over de voorvaderen van het geslacht
Over de Linden en over de oergeschie-
denis der Friezen. Al spoedig kreeg het
handschrift de naam Het Oera Linda
Boek. De kwestie rondom de echtheid
ervan wordt in de literatuur meestal
aangegeven met het O.LB.-mysterie.
}{et OLB. begint met een voorwoord
uit 1256 van ene Hiddo over de

Linden, die beweert het hele
handschrift, dat aan hem uit duistere
tijden is overgeleverd, gekopieerd te
hebben. Dan volgt een kort
voorwoord van Liko over de Linden
uit 803, waarin we lezen: "Och lieve,
laat de oogen van een monnik toch
nooit over deze schriften weiden. Zij
spreken zoete woorden, maar zij
tornen ongemerkt, aan alles wat ons
Fries betreft. Om rijke prebenden te
winnen, heulen zij met de vreemde
koningen; deze weten dat wij hunne
grootste vijanden zijn, omdat w¡j
hunne lieden toespreken durven over
vrijheid, recht en vorstenplicht".s Dit
anachronisme ven een zogenaamd
IXe-eeuws Fries anti-papisme is echter

\/\t F ¡t a. N ¿t¿t o st t . tvt. ¡ r \ c> tv < >lvt, . .l¡ r Ipop Aí¡,(¡rr ¡(ia r¡ çr rll¡,,,r rtosno.
r^¿cq¡-la l. o¡^ lot ¡rr,r¡ . lw¡.u n l(,í t

^Lt,O 
Áa/v\¡yrq¡.frrs r.rtrv 

^/trr 
<ar

ArSOt lg tva\¡rt\ F^ y¡î- [tr.tv!.a':^ t
oÀ¡ry,(¡ ç¡t,tl tuat Li^ß^ ß At, ErFu
rr F Lfs^ t^/^ l.rft^. Ir¡¡(r¡¡Irr vr¡r .

^ùOtF ^rOf 
s'f^ \\|F*1.)þ evrtV ?e

^ r./'or 
^s 

,fonrr Ác¡ irstt ¡ \r.rt6vf /
At¡ ts K¡t süroq¡rrff, X,e rv¡tot,À\r?ttl.toFß lat^t_xo^i-^F 

^ 
,'tn

-. t
-.'t- z

'4 eët '



I¡lhITtlhKh 14hrrunKh

niets in vergelijking met ìÀ¡at er op

dit voorwoord votgt. De oudste kroniek
is opgesteld door Adela over de Linden
omstreeks het jaar, let wel, 528 v'Chr'!
De respectievelijke familieleden' die
vervolgens de kroniek voortzetten'
zijn Adelbrost, Apollonia, Freethorik'
Wiljow, Konereed en Beeden' Het
meest lachwekkend is de godenleer
van het O.LB. Enkele goden uit de
antieke wereld blijken plotseling van
Friese oorsprong te zijn. Zo schijnt
Minerva ("Min-erva" = "mijne erven")
burchtmaagd op de burcht Walhalla-
gara (= Walcheren) geweest te zijn.
De zeegod Neptunus kwam eigenlijk
uit Alderga (= Ouddorp bij Alkmaar).
Oorspronkelijk heette hij gewoon
Teunis, maar in de wandelgangen
werd hij door zijn manschappen Neef
Teunis (= Neptunus) genoemd.
Wie de makers zijn van het O.LB., is
nog steeds niet met zekerheid te
zeggen. Verschillende personen staan
onder verdenking: Cornelis over de
Linden, Eelco Verwijs en ook François
Haverschmidt. Het absurde karakter
van de mystificatie doet in ieder geval
vermoeden dat we met een uit de
hand gelopen grap te maken hebben.
Misschien was het een parodie op de
frisiomanie in de Friese taal- en
geschiedeniswetenschap, zoals deze in
de kringen van het Fries Genootschap
in het midden van de vorige eeuw
beoefend werd. Wellicht hebben de
makers van het O.LB. geen rekening
gehouden met het fleit dat er altijd
'¡rel een gek is die het als een authen-
tiek werk beschouwt.
We keren terug naar Bohemen, waar
in l817 en 1818 de twee beroemdste

mystificaties van Hanka (waarschijn-
lijk met de hulp van zijn toenmalige
kamergenoot, de journalist en dichter
Josef Linda) op de markt kwamen:
Rukopis královédvorsky (Königinhofer
Handschrift) en Rukopis zelenohorsklt'
(Gñneberger Handschrift). Het Ruko-
pis královédvorskf moest als een frag-
ment doorgaan van een uitgebreide
codex uit de tweede helft van de XIIIe
eeuw, Het bestond ten eerste uit zes
epische gedichten waarin de roem-
rijke gevechten van de Tsjechen tegen
buitenlandse vijanden werden bezongen
en waarin blijk gegeven werd van een
ontwikkelde, vroeg- christelijke ridder-
cultuur op Tsjechisch grondgebied. Ver-
volgens bevatte het twee fragmenten
van lyrisch-epische gedichten en tot
slot nog zes minneliederen. Het Ruko-
pis zelenohorskf was nog ambitieuzer
van opzet. Het moest twee fragmenten
van epische gedichten. getiteld .9nëm
('De bijeenkomst") en Libuðín soud
("L¡buSa's gericht"), voorsteilen uit
het eind van de IXe of begin van de
Xe eeuw. Lìbuðin soud behandett een
rechtsgeding tussen twee broers die
strijden om het vaderlijk erfgoed.
Het gedicht is niet alleen een
anachronisme wat betreft een zoge-
naamde IXe-eeuwse gecodif iceerde
rechtspraak met moderne basis-
principes; het geeft ook blijk van een
voor de XIXe eeu\l' kenmerkend
anti-Duits nationalisme van de
Tsjechen. Zo lezen we op het eind
va¡ Libuðìn soud: "nehualno nam u
nemceh iscati p(ra)udu u nas p(ra)uda
po zaconu suatu" ("het is voor ons
roemloos om bij de Duitsers recht te
zoeken; wij hebben recht volgens de

heilige wet").
Bij een romantische mystificatie hoort
natuurlijk ook een romantische ontdek-
kingsgeschiedenis. Deze is helaas voor
het Rukopis zelenohorskli nogal banaal.
Het zou door een zekere Kováñ in
Zelenâ Hora gevonden en via graaf
Franz von Kolowrat- Libsteinsky in
het Tsjechische Nationale Museurn,
waar Hanka werkte, terechtgekomen
zijn. De vondst van het romantische
Rukopìs královédvorskl werd daaren-
tegen door Hanka op passende wijze
ingekleed. Ik laat het relaas vertellen
door een van Hanka's grootste bewon-
deraars. V.A Svoboda. Deze schrijft in
de inleiding van ziin Duitse vertaling
van het handschrift (Käniginhofer
Handschrift, Prag 1829): "Am l6'
September 1817 zum Besuche bei
einem Jugendfreunde in der könig-
lichen Leibgedingstadt Königinhof
(Dvür Králové) (.J, hört (Hanka), dass
in einem niedrigen Mittelgewölbe des

Kirchenthurmes unter dem Musik-
chore eine Sammlung Pleile liege
aus den Zeiten jener unheilvollen
Zerstörung der Stadt. Er wünscht sie
zu sehen, und wie er darunter wiihlt,
stösst er auf einige Blättchen Perga-
ment. Er sieht sie beschrieben mit
lateinischer Schrift, im helleren Raum
der Kirche findet er, dass die Hand-
schriflt böhmisch sei. und bald hat er
den Inhalt entziffert, der ihn mit
Begeisterung erlüllt. Den Stadtbe-
hörden und den Gebildeteren lies't er
das erste Fragment vor. Die Versamm-
lung theilt seine Begeisterung. und,
ehrend den Wink des Schicksals, dass
gerade dieser redliche Eiferer gefun-
den, was vielleicht Jahrhunderte hin-

durch unbeachtet da gelegen, weis't
man ihm das Eigenthum des herr-
lichen Fundes zu" (1829, VIII).
De "ontdekking" van de twee hand-
schriften werd door de Tsjechen als
een deus ex ntachina gezien. Ze
stelden precies datgene voor, \ilat ze
zo graag wilden hebben: getuigenissen
van een groots Tsjechisch verleden.
Ik citeer nogmaals Svoboda die het
enthousiasme over de 'iondsten" tref-
lend verwoordt: "(Man beklagte) über-
all den Mangel alter Volksdichtungen,
die - man fühlte es - Keime und
Grundlagen seyn müssten aller neue-
ren Cultur, wenn diese gedeihen und
Wurzel lassen sollte im Gemüthe
eines so sinnigen Volkes, das seine
Kraft bewährt und seine Treue, seinen
Biedersinn in Tagen schwerer Prüfung,
in stürmevollen Zeiten. (...)
Hanka's glücklicher Fund befriedigte
die Sehnsucht, zeigte uns, was auch
hierin die Kraft der Cechen gegolten.
Daher die Begeisterung, mit der die
seltsam herrliche Erscheinung, das
glänzende Licht aus unserer Vorzeit,
begrüsst wurde" (ttZs, X-Xl). Het is
vreemd dat er in die tijd zo weinig
mensen waren, die twijfelden aan de
echtheid van beide handschriften,
alleen al vanwege het leit dat precies
op het juiste moment datgene uit de

lucht kwam vallen, waat ze zo naar
verlangd hadden. Het verlangen is
blijkbaar zo sterk geweest, dat velen
niet meer in staat u/aren om de zaak
kritisch te kunnen beoordelen.

SMETANA

Het Rukopis královédvorsk¡! en
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Rukopis zelenohorsk! werden snel na
hun "ontdekking" geprezen, geanaly-
seerd en in meerdere moderne talen
vertaald. Goethe herdichtte het liefdes-
lied Kytice ('Boeket") uit het Rukopis
královédvorsk¡i en Smetana compo-
neerde op basis van LibuÈin soud de
opera LibuÈe. Er waren slechts weinige
wetenschappers die zich in de eerste
decennia na de "ontdekking" van beide
handschriften probeerden te verzetten
tegen Hanka's notoire drang om de
Tsjechische geschiedeniswetenschap
en de nog jonge filologie keer op keer
te belazeren. Behalve Kopitar heeft
vooral Josel Dobrovsk¡i (tZS¡-teZS),
die wel de vader van de bohemistiek
en slavistiek genoemd wordt, vaak
geprobeerd om zijn leerling Hanka
weer op het juiste spoor te zelten.
Het spreekt voor zich dat Dobrovskli's
talrijke pogingen, om Hanka's mystifi-
caties aan de kaak te stellen, door
vele vurige aanhangers van Hanka
niet gewaardeerd werden. Twee van
hen, SafaÍík en Palack¡i, probeerden
in 1840 zelfs Dobrovskli's wantrouwen
jegens Hanka te verklaren door de
slechte geestelijke gezondheid waarin
Dobrovsk¡f blijkbaar verkeerd moet
hebben: "Im Sommer 1828 verf iel er (...)

bekanntlich in seine periodische
Gemüthskrankheit. von welcher er bis
zu seinem am ó. Januar 1829 erfolgten
Tode nicht mehr ganz erwachte. Auch
scheint diese Krankheit von jeher
nicht ohne Einfluss auf sein Beneh-
men in dieser Sache geblieben zu sein.
Gewiss ist es, dass er in lichten
Augenblicken oft (gegen uns selbst)
das Bedauern äusserte, in dem Streite
so weit gegangen zu sein ". ó

Bij Jagié lezen we dat ook Josef
Jungmann nijdig was over de zijns
inziens al te kritische houding van
Dobrovsk¡/: "vrr o6uauyJrr,tcb B eroM
qeJ¡oBeKe, s npaBÄ,a BcerÄa IIo¡araJr,
¡{TO OH He \¡eX. A TOJTbKO

c Jra BH supy ro u{!r ü n e r're¡¡,"7
Miklosich verzette zich veel feller
dan Dobrovskf tegen Hanka's dubi-
euze praktijken. In l85l publiceerde
hij een magistraal schotschrift met
de titel Entgegnung auf hern
Wenzel Hanka's albernheiten und
lügen.8 Hierin stelt hij twee vragen
aan de orde: "Ist herr Wenzel Hanka
in Prag ein Slavist?" en "Ist herr
Wenzel Hanka in Prag ein mann von
ehre?", Zijn antwoord op beide vragen
luidt: neel
De definitieve ontmaskering van hel
Rukopis královédvorsk;i en Rukopis
zelenohorskli vond in 1887 plaats in
twee uitvoerige artikelen in het
Archiv fíir slavische Philolagie.e l)it
een sociologische analyse van
Masaryk bleek dat veel historische
begrippen en gebeurtenissen vaag
werden voorgesteld en elkaar
herhaaldelijk tegenspraken. Wat de
sociologische aspecten betreft,
wemelde het van de anachronismen.
De teksten konden volledig aan de
hand van de in 1817 bekende
literatuur gereconstrueerd worden.
Gebauer stelde op grond van zijn
filologische analyse van de
handschriften vast dat hun taal in
veel gevallen afweek van het
Oudtsjechisch en een grote inconse-
quentie vertoonde in orthogralie,
fonologie en morfologie; vaak werd
voor een en dezelfde vorm nu eens

de Oudtsjechische, dan weer de Oud-
kerkslavische variant gekozen. De
taal van beide handschriften kwam
volledig overeen met de kennis van
de historische grammatica, die men
ten tijde van Hanka bezat.

JOHANNES _ EVANGELIE

Hanka's corpus delicti van mystifica-
ties bevatte veel meer dan de twee
tot nu toe beschreven handschriften.
Zijn belangrijkste geesteskinderenlo
laat ik in een beknopte opsomming
de revue passeren:
- Het Oudtsjechische Vyðehrad-lied
No.l: door Linda in l8l6 zogenaamd
ontdekt en door Hanka in 1817 uitge-
geven;
- De Oudduitse versie van het
Vyöehrad-lied No.l: in de jaren vijftig
van de vorige eeuw zogenaamd
geschonken aan het Tsjechische
Nationale Museum, de thuisbasis van
Hanka;
- Het Oudtsjechische Vyðehrad-lied
No.2: een latere versie van No.l,
waarschijnlijk vervaardigd omdat de

originele mystif icatie verloren is
gegaan;
- Het Oudtsjechische minnelied van
koning Václav: in 1819 zogenaamd
aan het Tsjechische Nationale
Museum opgestuurd;
- De Oudtsjechische interlineaire
vertaling van psalm 109 en het begin
van psalm 145 in een Latijns psalte-
rium met Tsjechische glossen uit de
XIIIe eeuw: in 182'l voor het eerst
door Hanka gepubliceerd;
- Het leeuwendeel van de Oud-
tsjechische glossen in het Matet
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Hanka's uitgave vao het Igorlied

Verborum: in 1827 door Hanka zoge-
naamd ontdekt;
- De Oudtsjechische interlineaire
vertaling van het Johannes-evangelie:
in 1828 door Hanka zogenaamd
ontdekt:
- De Oudtsjechische profetieën van
Libu5a No.l: in 1849 door Hanka
zogenaamd ontdekt;
- De Oudtsjeehische profetieën van
Libuða No.2: een duplicaat van No.l,
gevonden in de nalatenschap van een
beambte van het Tsjechische Natio-
nale Museum.
Uit het overzicht van Hanka's mysti-
ficaties blijkt dat hij een voorliefde
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had voor het toevoegen vân Oud-

tsjechische Stossen in Latijnse
handschriften. Zijn beste produkt op

dit terrein was zonder twijfel de

Oudtsjechische interlineaire versie
van het Johannes-evangelie' Toen hij
het aan zijn vroegere, reeds bij
voorbaat argwanende leermeester
Dobrovsk¡f liet zier., moet deze
hebben uitgeroepen: "Àh, das ist
etwas Anderes!".lr Maar na een
uitvoerige analyse besliste Dobrovsk¡i
dat de Oudtsjechische vertaling het
zoveelste literaire bedrog van Hanka
moest zijn. Safañík en Palack¡i
berichten: "Gegen (Hanka), den er
nun direct als den grossen Falsarius
bezeichnete, sprach er kategorisch:
"schweigen Sie davon, ich werde
auch schweigen." Herr Hanka, der
sich stets als Dobrowsky's dankbarer
Schüler schrieb und bewies,
verschloss dem zu Folge das
unglückselige Fragment, und wollte
es seitdem aûch uns nicht mehr
sehen lassen. Er suchte jede
Kränkung des alten hochverdienten
Mannes zu vermeiden, und tröstete
sich über die Unbill, die ihm
widerfuhr, mit dem richtigeren und
billigeren Urtheile der Nachwelt".
Het is niet verwonderlijk dat
Hanka's uitgave van Oudtsjechische
glossenverzamelingen en glossaria
uit 1833 (Zøjr*a neydáwnëgÈjch
slownjkú latinsko-õesklcå,1 volstrekt
onbetrouwbaar is. Zo komt er een
glossarium uit het einde van de XIVe
eeuw voor, waarover Hanka in zijn
inleiding opmerkte dat hij niet alle
glossen in de uitgave had opgenomen.
Ryba heeft echter enkele jaren geleden

aangetoondl3 dat de uitgave in feite
niei alleen absoluut volledig is, maar
bovendien voorzien van meer dan zes-
tig extra glossen die Hanka uit een
heel ander handschriflt heeft gehaald.
Nog steeds is het volledige oeuvre van
Hanka's glossen en glossaria onbekend.
Zo is nauwelijks meer te achterhalen
welke Oudtsjechische glossen in het
genoemde Mater Verborunt uit de
XIIIe eeuw authentiek, en welke van
de hand van Hanka stammen. In ieder
geval worden de grote aantatlen mytho-
logische nemen voor onecht aangezien.
Ook warìneer Latijnse pejoratieven
als barbarus ('barbaars. onbeschaafd"),
tardus ("traag, bot") en tÍuculentus
("nors, woest") consequent vertaald
worden met nëmec, kunnen we raden
dat hier Hanka aan het werk is ge-
weest. Ook de echtheid van de cyril-
lische glossen in het zogenaamde
Martyrologium Nonis uit de Xe eeuw
wordt in twijfel getrokken. Het feit
dat we al zeer lange tijd wachten op
een goede, moderne uitgave van de

eveneens verdachte Oudtsjechische
Patera-glossen ofwel,t/. Gregorìus-
glossen in een Latijns handschrift uit
de Xe of XIe eeuw, heeft misschien
te maken met de vrees van onderzoe-
kers om het zoveelste slachtoffer te
worden van Hanka's liefhebberij.

Jo.IIIL A- a. r7 is bij zijn col lega's Macpherson,
Chatterton, Mérimée ol de makers
van het Oera Linda Boek, Uit Hanka's
grote produktie van mystiflicaties en
vooral uit zijn talrijke glossen, die
nauwelijks beschouwd kunnen worden
als een in de XIXe eeuw zo gewenst
bewijs voor een roemrijk Tsjechisch
verleden, blijkt dat Hanka een neuro-
tische, pathologische mystificator is
geweest. De droomlabriek van Hanka
is niet alleen tot stand gekomen om-
dat hij zoveel afnemers voor zijn pro-
dukten had en omdat hij als dichter
en filoloog onder zijn eigen naam
nooit boven de middelmaat zou zijn
uitgestegen. Zij is bovenal het resul-
taat van zijn onverklaarbare manie
om voortdurend zijn eigen stempel te
willen drukken op het verleden, hetzij
vastgelegd in oude handschriften die
hij in handen kreeg, hetzij als zodanig
voorgesteld in de gedachten van zijn
tijdgenoten. Hanka was een volbloed
mystif icator.
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Jos Schaeken

Onecht: glossen in het Johannes-
evangel ie NOTEN

DROOMFABRIEK

ontaarden in het genoemde boek van
Josef Hamm die de Kiever Blätter els
een produkt van Hanka beschouwde
en daarmee diens kwaliteiten als lite-
raire bedrieger zwaâr overschat heeft.
Ik geloof dat Hanka's persoonlijk
motief om mystificaties te scheppen
van uitzonderlijke aard is geweest, een
motief dat niet ol nauwelijks te vinden

l. Zie: J. Hamm, Das Glagolitische
Missale von Kiew, Wien 1979t J.

Schaeken, Die Kiever Bl?itter
(=Studies in Slavic and General
Linguistics 9), Amsterdam 1987 (vooral
pp.175-200).

Iedereen die zich met Oudtsjechische
handschriften en in het bijzonder met
glossenverzamelingen bezighoudt,
moet altijd op de hoede zijn voor een
mogelijke mystif icatie varì Hanka.
Een overmaat aan argwaan kan echter
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algemeen zie bijvoorbeeld: I.V. Jagió,
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