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Zahajujeme...
„My, ČechoDČ, nemáme, bohužel, žádného 

spojení, žádného centrum, žádné České společ
ností, žádných mužů, kteříby peněz a pár let 
na to obětonati mohli a chtěli, by to vše sebrali. 
Mělaby se ta obrana našich památek sebrali, 
stará i nová, nebof již mnoho psáno, co by také 
ku Dysnětlení přispělo. Nooá i stará: nebo ten 
spor není noný."

Panel Josef Ř a f  a ř í  k, 15. dubna Í859.

Siále se zvětšující zájem o otázku rukopisovou 
a četné dotazij našich venkovskúch členů po stavu 
hoje za rehahilitaci rukopisů Královédvorského a 
Zelenohorského nutí nás, abychom pro své členy 
a zájemce o EKZ přistoupili k vydávání korespon
dence. Bude obsahovali články o Rukopisech, pře
hledy posledních aktualit, zprávy o akcích, pod
niknutých Čsl. společností rukopisnou, obhájci 
i odpůrci a bibliografie knih a článků. Vycházeli 
bude v nepravidelných lhůtách a zdarma za,sílána 
bude všem členům naší Společnosti, kteří vůči ní 
.splnili řádně své závazky.

Čsl. společnost rukopisná se .snaží o rozřešení 
sporu o EKZ v rámci svobrydného vědeckého bá
dání. Je povýšena nad jakoukoli stranickou diskusi 
i nad zájmy osobni. Soustřeďuje pracovníky z kru
hů odborně vědeckých i vzdělaných laiků a přátel 
Rukopisů. Členem se může státi každý, kdo dle slov 
vůdce moderní obrany Rukopisů prof. Dr. Frant. 
M a r e š e  je ochoten jakýmkoli způsobem k řešení 
otázku rukopisové při.spěti.

Předsedou Společnosti první dva roky jejího 
trvání byl zasloužilý JUDr. Václav Perek, od valné 
hromady v březnu t. r. jest předsedou univ. prof. 
Dr. Viktorin V o j t ě c h ,  jehož četné práce ve foto
chemii pravost EKZ znova potvrdily a chemické 
zkoušky profesorů-chemiků Bělohoubka a V. Šafa
říka z let Í886 a ná.sledujících podepřely. Vedle 
předsedy funguje lOčlenný výbor, který vedle 
organisace vědecké části sporu obstarává admini
strativu Společnosti.

Společnost se dosud projevovala na veřejnosti 
hlavně činností přednáškovou, v níž bude pokra- 
čovati. Dále chystá koncertní večery se skladbami 
českých mistrů na písně EKZ, vědecko-informativní

vycházky na místa, jsoucí Ve spojitosti s EKZ a 
vydáváni sborníku. K vědeckému studiu založila 
Společnost knihovnu, která postupně má obsáhnouti 
veškerou knižní i časopiseckou literaturu o EKZ a 
příbuzných otázkách. Prosíme příznivce Rukopisů, 
aby knihovnu tu rozmnožili darem knih neb časo
pisů. Jména dárců budou uveřejňována v těchto 
Zprávách. Jest jen na české veřejnosti, aby svým 
zájmem podniky Společnosti podpořila a přispěla 
tak její oprávněné snaze.

O zájmu pro rukopisovou otázku v našem ná
rodě a zejména inteligenci .svědčí, že za první dva 
roky trvání Společnosti vyšly v různých časopisech 
542 články a stati o EKZ, vyznívající ve své zdrcu
jící většině pro pravost Rukopisů. Úplná biblio
grafie za první rok trvání Společnosti vyšla v ča
sopise „Národni republika“ (8. a 15. XII. 1955), 
bibliografie za rok druhý je připravena. Stejně je 
připravena i bibliografie boje rukopisového od r. 
1911 až na naši dobu. Tento materiál bude uveřej
něn, jakmile to dovolí finanční a tiskové poměry. 
Na bibliografii od r. 1911 nazpět až k nalezení EKZ 
se pracuje. V stručném článku by ani nebylo mož
no uvést všecky knihy a články, které staletý boj 
nakupil. Knih a brožur pro i contra EKZ je několik 
set, časopiseckých záznamů několik tisíc. Možno 
směle říci, že boj o pravost EKZ je kulturním úni
kem světa a jak obsáhlostí látky, tak i délkou po
lemiky daleko předčí boje o bibli a o Shakespeara. 
Není přehnané tvrzení, že k zvládnutí celé ruko
pisové literatury bylo by třeba téměř lidského věku. 
Provésti filosofickou a sociologickou analysu celého 
boje a synthesu výsledků podařilo se doposud jen 
univ. prof. Dr. Fr. M a r e š o v i .  Jeho vědecká díla 
jsou pevným rámcem, o který se tříští všechny po
chybnosti o pravosti EKZ. Svou koncepcí a želez
nou, neúprosnou a při tom spravedlivou logikou 
zůstanou jedním z epochálních činů vědeckých po 
všechny časy. Sotva přinese někdo jiný důkazy, 
schopné učiniti v díle tom nějakou změnu.

Pro orientaci čtenáře uvádíme za poslední dvě 
léta hlavní časopisy, které se stavěly na stranu 
obrany a které poskytly útulku odpůrcům.

A) Pro pravost RKZ: R e v u e ;  Fronta, Vlajka, 
Stráž, Rozhled, Zvon, Psyche, — Č a s o p i s y ;  Po



lední (i Nedělní a Pondělní) list, Expres, Národní 
listy. Pražský večerník. Polední lidové listy. Ven
kov, Hlas náríxlni fronty. Národní stát. Průlom, 
Národní výzva. Demokrat, Družina, Národní liga, 
Fašistické listy, Národni politika. Klatovské listy. 
Samostatnost, Národní republika.

B) Proti pravosti RKZ: R e v u e :  Listy pro 
uměni a kritiku. Sobota, Přítomnost, Volná myšlen
ka, Slovo a slovesnost. Listy filologické. — Č a s o 
p i s  y: Národní osvobození. České slovo. Právo lidu. 
Lidové noviny. Demokratický střed. Rakovnické 
noviny, Pojizer.ské listy. Týden horských okresů. 
Kostnické jiskry.

Nutno připomenouti, že mezi články odpůrců

vyskytova ly  se invektivy nemající s nieritem sporu 
často nic společného a svědčící o naprosté nezna
losti odborné. Mimo to budiž zde zaznamenán v té
to souvislosti fakt, že v  O ttově naučném slovníku 
nové doby pod heslem Královédvorský rukopis, je  
otištěna stať Dr. Grunda, která vedle jiných hru
bých nedopatření dokonce se dovolává a cituje k r. 
1934 monografii o RKZ, která jednak dosud nevyšla 
a za druhé podle našich informaci nebyla dosud 
ani napsána, ačkoli se píše již  červen 1935. — 
Naproti tomu k chvále obránců lze řici, že  se vždy  
snažili zachovali při svém vystupování na veřej
nosti věcnou úroveň a slušnost.

K. T.:

Stav rukopisového sporu.
Sami odpůrci pravosti RKZ přiznávají, že ještě toho 

mnoho je „nejasno a nevysvětleno (univ. prof. Dr. Šimák). 
Podle prof. Hýska není pevného hodu, na pr. v kores
pondenci falsátorů, který hy pomohl rozřešiti rukopisový 
problém. Na těchto nejasných a nevysvětlených faktech je 
zajímavé jedno: že s rodivuhodnou důsledností svědčí ve 
prospěch RKZ. Z odpůrců nikdo neproievil tolik ohjek- 
tivnosti, ahy si dal nráci s hilancí: snad se o to pokusil 
leda kdysi prof. Flaišhans na úzkém noli filolosrickém r. 
1896 — ale kde zůstalo poctivé zhodnocení tolika příz
nivých faktů materielních (chemických a fototechnických), 
archeoloaických, paleoarafických a konečně i literárně hi
storických? Má-li býti theorie nepravosti ryzí pravdou, ne
smí nic evěděiti proti ní.

Za falsum nehvly Rukonisv nrokázánv ani historií, 
ani paleografií, ani literární historií: tyto vědy soolu s filo
logií přinesly jen námitky a dohady, nikoli správně sta
věné důkazy; argumentace stavěiící na těchto námitkách 
se dopouští logické chyby. Za falsa byly iiž za to mnohé 
rukopisy prohlášeny na základě zkoumání chemického. 
Byly to — což je velmi důležité — zeiména ty památky, 
které podle tvrzení moderní vědy vvSly také z té dílnv. 
která prý vyrobila RKZ. Tudíž hy RKZ měly mít s oněmi 
dokázanými podvrhy něco .společného. Ale prokázané pod
vrhy jsou od RKZ zcela rozdílné iak vzhledem, tak roz
sahem a materielní strukturou. RKZ odolaly chemickým 
zkouškám Bělohoubkovým; dokázané rodvrhv. aě isou ča
sově pozdější a tedy by mělv hýti dokonaleiší. isou ma- 
terielně chatrné. A přece to zkoumání, které vedlo k zá
věru o pravosti RKZ, nebylo niiak povrchní. Zpráva urof. 
Antonína Bělohoubka , o chemickém prozkoumání někte
rých rukopisů museíních“ obsahuie nřes sto tištěných stran, 
věnovaných hlavně RK. Výsledky ieho doplněné výsledky 
fotochemických výzkumů univ. prof. Dr. V. Voitěcha z do
by nedávné, dají se shmouti v této souvislosti:

Hmota písma starých rukopisů během věků se ied- 
nak zažírá do pergamenu, jednak podléhá chemickému

rozkladu, jehož zplodiny jednak zetlí a oddrobí se, jed
nak zůstanou vězet uvnitř pergamenu. V žádném pří
padě to nejsou zplodiny podobné původnímu inkoustu. 
Chemický pochod trvá řadu let. Podle jeho pokročilosti 
se mění také barva písma. Tento pochod nelze urychlit! 
žádnými známými prostředky, ani klamat barvou nebo 
stupněm vniknutí do pergamenu. Kdo by se o to po
koušel, zanechá zřetelné stopy svého počínání v písmě 
i v jeho okolí.

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský mají pís
mo zažrané do pergamenu. Na povrchu pergamenu už 
skoro nic není, částečky zplodin chemického rozkladu 
inkoustu zetlely a odpadly, máme jen těžko rozpustné 
sloučeniny uvnitř pergamenu. Neexistují železité in
kousty té barvy, jaká je dnes u písma RK a RZ, a ta
kové hmoty, z níž by mohly povstati v krátké době 
zplodiny nalezené v RK a v RZ. Pergamen ani písmo 
nenesou stop urychlovacích snah a písmo i pergamen 
vypadaly stejně už při'nálezu, jako vypadají dnes.

Z toho plyne závěr, že rukopisy Královédvorský 
a Zelenohorský byly a jsou pravé.

Platí-li dnes jiné mínění, je nutno uěiniti revisi. Od
bývání tohoto názoru tím, že pravost Rukopisů je už dáv
no „odbyta“ ěi „vyřízena“, je známkou duševní pohodl
nosti, libující si v tom, že zůstane — chaos. — Je ne
pravda a chaos vědeckým ideálem?

Pomíjíme stíny rukopisového sporu. Rukopisy samot
né jsou přednější. Není to otázka malého dosahu. Na je
jím rozřešení visí i obraz staré češtiny, obraz literárně 
i kulturně historický. Dále je to otázka cti mnohých mužů, 
kteří se zúčastnili na našem národním obrození. Pak jest 
požadavkem cti národní, aby problém RKZ byl už jednou 
definitivně rozřešen. Masaryk soudil, že čest národa vy
žaduje obhájení, resp. poznání pravdy. Proto je to stále 
problém aktuální.

Résumé přednášky univ. prof. Fr. M a r e š e  ze dne 22. ledna 1933:

Důležitost objektivních nálezů na RKZ.
Chemické a fotochemické zkoumání dokázalo, že RKZ 

nebyly psány r. 1817, nýbrž mnohem dříve. Poněvadž jde 
o nálezy věd exaktních, stávají se veškeré dohady o jejich 
podezřelém původu bezvýznamnými.

Při zkoušení rukopisů je se nutno seznámit! především 
s hmotou písma. Odedávna používalo se ku psaní jednak 
barev a jednak inkoustů.

Barvy (saze, rumělka, minium a pod.) jsou barevné 
prášky, které nutno předem rozmíchat s vhodným pojidlem

(klovatinou, klihem). Při psaní barvou zůstávají mikro
skopicky malé částečky barvy přilepeny na podkladu 
(pergamenu nebo papíru), s vlákny pergamenu se nepojí, 
do hloubky podkladu nepronikají a pravidelně se stářím 
barevně ani chemicky nemění. Barvou kresleny bývají nej- 
ěastěji na př. iniciálky.

Inkousty jsou roztoky připravené z tříslovin (taninu) 
a soli železnaté neb měďnaté nebo jejich směsi. Podstatou 
inkoustu je tanát železnatý, zahuštěný klovatinou a okyse



lený minerální kyBelinou, aby ee inkoust nesrážel. Inkousty 
nejsou látky chemicky stabilní, neboť písmo inkoustem na
psané podlébá stárnutím chemickým i barevným změnám. 
Sleduj eme-li chemické změny písma psaného inkoustem, 
můžeme je struěně vyjádřiti takto: Působením vzdušného 
kyslíku mění se tanát železnatý v ěerný tanát železitý. Dal
ším okysličováním mění se tanát železitý v hydroxyd železi
tý, který je světle rezavý. Proto písmo původně černé 
postupem času hnědne; velmi staré rukopisy jsou světle 
rezavé, neboť u nich byla přeměna tanátu železitého v rez 
již ukončena.

Exaktní vědy poskytují nám naprosto přesné výsledky. 
Proto klade se na ně také takový důraz v praktickém živo
tě na př. v soudnictví, kde často chemický nález rozhoduje 
i o životě. Zvláště chemie kovů, o které právě jde u in
koustů, je tak přesná, že omyl není možný.

Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský byly po
drobeny nejpodrobnějšímu chemiekému zkoumání koncem 
minulého století prof, techn. Ant. Bělohoubkem a univ. 
prof. Vojt. Šafaříkem.

Zkoušením hmoty písma RK zjistili oha chemici, že 
jest psáno inkoustem železitým. Aby vyšetřil stáří písma, 
vypracoval prof. Bělohoubek k tomu metodu. Vyluhoval 
písmo kyselinou solnou a pak destilovanou vodou. Hydro
xyd železitý rozpustil se na chlorid železitý, který hyl od- 
ssát a písmo zmizelo. Na to zkoušelo se reagenciemi. zda 
mezi vlákny pergamenu nezůstaly ještě stopy železa. Písmo 
RK vystoupilo jasně. Bělohoubek neomezil se jenom na 
zkoumání RK. K srovnávacím zkouškám použil řady nlko- 
pisů od století XIV. Rukopisy z let 1780 až 1820 a mladší 
naznačené reakce neposkytly, reakce nikopisů starých sou
hlasily však dokonale s výsledky u RK. Prof. Bělohoubek 
přistupoval ke zkoumání Rukopisů nijak neovlivněn. Byl 
spíš odpůrcem jejich pravosti. Po provedených zkouškách 
stal se však pevným jejich přivržencem. Jeho závěr zněl, 
že RK se chová tak, jako rukopisy nepochybně starobylé.

Rukopis Zelenohorský je pravzorem toho, co dokáže

chemická analysa. Písmo jeho bylo původně černé. Když 
je nálezce Kovář přetřel houbou, písmo zezelenalo. Podo'b- 
né písmo nacházíme v mnoha jiných rukopisech, na př. 
Missale Vetustissimum a Opera divi Augusti (XIII. stol.), 
které byly původně také černé, jak na některých místech 
můžeme dosud viděti. Tam, kde však se černá šupina 
sloupla, objevilo se písmo zelené. Totéž se jeví v rajhrad- 
ském Martyrologiu. Již Aug. Corda r. 1840 tušil v zelené 
hmotě písma měď. Ale teprve V. Šafařík zjistil r. 1886 ji 
mikrochemicky, za pomoci ferrokyanidu draselného. Tento 
nález potvrzen byl v nové době fotografickými výzkumy 
prof. V. Vojtěcha pomocí paprsků Roentgenových. Tyto 
krátkovlnné paprsky jsou totiž pohlcovány těžkými kovy. 
Železo jich nepohlcuje, měď ale již částečně. Na roentgeno- 
gramech RK, který je psán inkoustem železitým nevidíme 
proto žádného písma, roentgenogramy RZ ukazují nám 
však písmo jako stíny. Písmo RZ tedy skutečně obsahuje 
měď. Nerosty, z nichž se síran železnatý vyráběl, obsahovaly 
často sloučeniny měďnaté a tak se do inkoustu RZ dostal 
také síran měďnatý.

Při fotografování RZ ultrafialovými paprsky cestou 
nepřímo t. zv. fluorescenční ukázal se na snímcích vedle 
obrazu písma strany jedné také zrcadlový obraz písma 
strany zadní. Hmota písmá pronikla tedy tak hluboko do 
pergamenu, že se již projevuje i na fluorogramech strany 
druhé.

Oba Rukopisy jsou tedy psány inkoustem. Rukopis 
Králoyédyorský inkousťem železitým, rukopis Zelenohorský 
inkoustem železitým s přísadou mědi.

Uvážíme-li, že písmo jejich bylo již při nálezu zlatě 
rezavé resp. zelenavé a že barva tato se od nálezu ani v nej- 
menším nezměnila, je naprosto jisto, že nemohly být psány 
v době nálezu, nýbrž daleko dřív. Umělé stárnutí inkousto
vého písma nelze provést bez znatelného poškození perga
menu, které by se při zkoumání muselo prozradit.

Víc nepotřebujeme. Odpůrci oyšem mají o chemii ná
zory poněkud — filologické.

Univ. prof. Dr. Viktorin Vojtěch:

Jak jsem dospěl ke zkoumání RKZ.
Jako téměř všichni z naši generace, byl jsem i já 

přesvědčen, že RKZ jsou padělány. Zvláště přispělo 
k tomu nalezeni t. zv. kryptogramu „Hanka fecit“ 
Dolanským r. 1899. Roku 1913 usnesla se Česká aka
demie vydati ku stoletému jubileu nálezu Rukopisů 
(r. 1917) jejich přesné fotografické faksimilové vy
dáni a já byl vyzván k fotografickému jejich zkou
máni, zvláště RZ. Problém mne velmi zajimal, ač jsem 
tušil, že nebude jednoduchý. Po prohlidce RKZ na 
podzim ve fysikálnim ústavě za velké účasti pánů 
z Akademie, došlo k prvým orientačním zkouškám 
fotografickým v lednu 1914 a téhož roku o prázdni
nách pak k soustavnému zkoumáni. Avšak tyto práce 
byly záhy válkou přerušeny a sporé tehdejší výsled
ky, o které se jevil malý zájem, jsou publikovány 
v časopise „Knihomol" r. 1927.

Po válce, když se metody fotografického zkou
máni zdokonalily a já jsem si mohl opatřit! příslušné 
přístroje a ziskati nové zkušenosti, odhodlal jsem se 
k dalšímu zkoumáni RKZ. Požádal jsem proto správu 
Národního musea o laskavé zapůjčeni RKZ za timto 
účelem. Bylo mi ochotně vyhověno a Rukopisy byly 
všestranně zkoumány ve Státnim pokusném ústavě 
grafickém. Celkem bylo učiněno přes 400 zkoušek, 
a to o prázdninách r. 1927 a pak v prosinci 1927 a 
v prvé čtvrti r. 1928. Bádáni směřovalo jednak ku 
zjištěni různých rasur hlavně v RK, a dále k tomu, 
zda by se nedalo objevili někde staré písmo, třeba

vyškrábané, podle kterého by se dalo soudili na stáří 
RZ, a posléze mne zvláště zajímalo ono tajemné mís
to, na kterém mě! býti „kryptogram“ „Hanka fecit". 
Přes to, že bylo fotografováno jak paprsky viditel
nými pod různými filtry, tak i paprsky neviditelnými, 
a to jednak infračervenými, jednak i ultrafialovými a 
Rontgenovými, nebylo možno objeviti žádné jiné 
písmo. Zdálo-Ii se někde, jako by se tu a tam stopy 
nějakého písma objevovaly, při bližším zkoumání se 
ukázalo, že je to struktura pergamenu. Rovněž ne
bylo možno zjistiti v onom kryptogramu, co má 
znamenali, jisto je  jenom, že tam „Hanka fecit" čisti 
nelze ani s velkou fantasií.

Šlo nyní o to, jak nalezené výsledky učinili pří
stupnými širší veřejnosti, totiž, najiti nakladatele. 
Věc byla obtížná, ježto šlo o podnik nákladný, měly-li 
se výsledky vydati dokonalou technikou reprodukční. 
Rozřešil to prof. V. Flajšhans, který se obrátil na 
„Unii" a také tam našel ochotu vydati Rukopisy s je 
ho poznámkami v dokonalé úpravě k desítiletému 
jubileu trvání republiky (v r. 1928), jako doklad vy
spělosti techniky reprodukčního umění českosloven
ského. Česká akademie věd a uměni přispěla na vy
dáni jednak přímou podporou, jednak tím, že se 
zavázala koupiti určitý počet výtisků pro své členy.

Bohužel dílo nemohlo vyjiti včas, jak bylo mí
něno, nýbrž až začátkem r. 1930. Bylo třeba překo
nali četné překážky rázu technického, aby výsledky



byly po každé stránce dokonalé. K reprodukci byl 
volen světlotisk, jakožto jedna z nejlepších metod 
pro podání jemných detailů, metoda však zvláště pro 
barevné obrázky velmi pracná. Po mnohých zkouš
kách se věc podařila a zásluhou Unie, jež věnovala 
dílu velkou péči, dostala se do rukou čtenářů kniha, 
která může dobře sióužiti k studiu Rukopisů, nejsou-li 
přístupny v originále.

P Ř E H L E D

PŘED ROKEM bylo oznámeno v časopisech, že několik 
profesorů filosofické fakulty university Karlovy v Praze 
hodlá publicisticky i osobním vystoupením potírati obrannou 
kampaň rukopLsovou. Psalo se, že bude ještě do prázdnin 
1934 vydán spis, shrnující definitivně důkazy nepravosti RKZ. 
Tento spis byl talké na podzim m. r. uveden v literatuře 
o RKZ u hesla Královédvorský rukopis v Ottově naučném 
slovníku nové doby jakoby již byl vyšel. Avšak pravdou 
jest, jak píšeme v těchto Zprávách i na jiném místě, že ne
vyšel ještě dodnes. Nevěříme sice, že by tento spisek mohl 
jakýmkoli způsobem otřásti tím, co pro pravost RKZ bylo 
doposud uvedeno. Nanejvýše bychom jej uvítali jako cenný 
a snad slušný příspěvek k vědedké diskusí a snažili bychom 
se jeho argumenty proti RKZ vyvrátit nebo uvést jeho tvr
zení na pravou míru. Avšak nemůžeme než projeviti lítost, 
že tato skvělá příležitost k vystoupení t. ?v. oficielní vědy 
byla propasena. -řtx-

VÍSTAVA RKZ V MUSEU. Získali jsme zprávu, že 
v květnu 1935 měla být v Museu uspořádána jmenovanou 
skupinou profesorů výstavka Rukopisů. Na veřejnost o tomto 
podniku proniklo předběžně velmi málo. V ěejvnu se do
vídáme, že pořádání výstavky bylo odloženo na měsíc listo
pad 1935 (od 1. do 21.). Bude instalována patrně správou mu
sejní a spojena s výstavou všeho materiálu ze sbírek Národ
ního musea, který má k RKZ nějaký vztah. K výstavce má 
vyjiti tištěný katalog, obsahující m. j. též vylíčení stavu sporu 
s ohledem na všecky vědní obory v něm zastoupené. Naše 
veřejnost má právo býti zvědava, jak se celá věc dále vy
vine a neopomeneme ji touto cestou včas informovati. —Ik.

DARY. V měsíci červnu bylo věnováno do knihovny Čsl. 
společnosti rukopisné: čas. Knihomol. roč. 1927, dárce p. univ. 
prof. Dr. V. Vojtěch, dva zvláštní otisky RK a proužků z roku 
1889, dárce p. disp. Fr. Zeman z nakladatelství Ottova.

EXKURSE NA HRAD. Dne 18. května m. r. uspořádala 
Spoleěnost prohlídku starýcli částí pražského Hradu za ve
dení p. vrch. stavebního rady arch. K. F i a l y .  V nedávno 
odkrytých valech z IX. a X. stol. byly nalezeny zbytky staré 
dřevěné b r á n y ,  která vedla na jih fc Vltavě — p o z ů s t a t 
ky  z n á m é  b r á n y  z b á s n ě  O l d ř i c h  RK,  o k t e r é  
d o r. 1929 se  n e v ě d ě l o .  Ještě historik Go 11 n e c h t ě l  
domněnku o existenci této brány p ř i p u s t i t ! .  V XII. stol. 
byla poněkud jižněji vystavěna brána z kamene, dodnes 
dobře zachovaná a jen rozdělením pater neodpovídající stavu 
prvotnímu. Účastníci vycházky shlédli také původní román
ský hradní sál z poč. XII. století, dlouhý téměř 50 m. který 
leží v hloubce 12 m pod dnešním terénem a prohlédli si kon- 
servační práce, prováděné ve Vladislavském sále. •—Ik.

PŘEDNÁŠKY VE SPOLEČNOSTI. V pondělí dne 15. dub
na m. r. proslovil na schůzi Společnosti, konané v hotelu 
„Beránek“ na Vinohradech p. Karel T ř e s k á  přednášku na 
théma „Kritika obrany RKZ“. Jak přednášející zdůraznil, 
účelem této přednášky bylo, připomenouti velkou důležitost 
důkazové bezpečnosti v tak choulostivém sporu, jakým jest 
spor o Rukopisy. Laickému a nekritidkému postupu musí se 
pracovníci naši úzkostlivě vyhýbati. Řečník ukázal na někte
rých příkladech z moderní literatury, jak se někdy omyl 
přenáši ze spisu do spisu a jak někdy docházelo k přehna
ným závěrům v detailních otázkách. Zdůraznil dále, že sice 
obrana RKZ i tam, kde ji provádějí t. zv. neodborníci, má 
vysokou úroveň, a že ani t. zv. odborníci nebývají ušetřeni 
omylů, jaké bývají obráncům RKZ vytýkány. Vzhledem 
k posledním událostem v rukopisovém sporu žádal o dů
slednější a přesnější uvádění vědeckého kontrolního aparátu, 
který nutno připojovati i u knih, psianých populárněji, byť 
v omezenějším rozsahu, a postavil se proti anonymitě v ru

kopisovém boji, jejíž příčiny ovšem dostatečně charakteri- 
soval. Přednáška byla uložena jako rukopis v archivu Čsl. 
společnosti rukopisné.

Na jiné schůzi, konané dne 13. května m. r., byla věno
vána pozornost rozboru čsl. žurnalistiky ve sporu o RKZ. 
Hlavní referent p. L. B l á h a  zrekapituloval útoky jistého 
tisku na obránce Rukopisů i odpovědi na ně, zmínil se o tis
kových žalobách, vedených v souvislosti s nimi a podal při 
tom zároveň velmi výstižný obraz celého průběhu rukopisové 
kampaně za dobu trvání Společnosti. Přítomný prof. J. V r z a- 
1 í k lněl doslov, v němž se zmínil o vlastních zkušenostech 
z tisku pravicového i levicového, z nichž oba nepíší o RKZ 
jinak než politicky — první si otázky RKZ z důvodů poli
tických i jiných ovšem všímá málo nebo vůbec ne a druhý 
nedovede nic jiného, než sváděli politickými invektivami 
tento vědecký spor na vedlejší kolej.

NOVÉ KNIHY.
Svaz národního osvobození v Praze vydal jako brožurku 

předná.šku redaktora „Volné Myšlenky“ Ladislava K u n t e :
„Pan Vrzalík »Rehabilituje« rukopisy“, str. 64, Kč 4__. Byla
to přednáška, pořádaná v únoru t. r, na filosofické fakultě 
Karlovy university Spolkem posluchačů filosofie. Prof. Vrza
lík byl tehdy přítomen a v debatě ihned reagoval na to, co 
Kunte proti němu uvedl, a pak mu ještě odpověděl zvláště na 
veřejné přednášce v Měšťanské Besedě v Praze (kam se red. 
Kunte už nedostavil) i zvláštním letákem. O brožurce není 
těžko objektivně mluvili, i když sama objektivním posouze
ním obranné činnosti prof. Vrzalíka na poli RKZ není. Nutno 
konstatovati, že red. Kunte tu žádá od populárního Vrzalíkova 
..Poučení o nepadělaných Rukopisech“, vyšlého před dvěma 
léty ve dvou vydáních, na př. i to, aby byla zatížena kritic
kým aparátem a t. zv. vědeckou citací, ač je samozřejmé, že 
pro kontrolu a pro detailní studium jednotlivých podrobností 
sporu je třeba ponořili se do příslušné polemické literatury. 
Nelze dobře pochopili, jak si red. Kunte představuje ..vě
decké studium“ z populárních knih. Kunte vyvozuje, že kniha 
obsahuje nesprávnosti, že sočí na realismus a jeho vůdce, 
a tudíž je bezcenným nevědeckým pamfletem. Jest poměrně 
lehko charakterisovati „íkritičnost“ „kritického ftenáře“ Knn- 
teho tím, že zhola opominul zabývali se kriticky tím. v čem 
leží jádro knihy i základ jistoty — ne vírv či vědeckého 
přesvědčení — Vrzalíka i všech obránců, že RKZ jsou pravé: 
Kunte ise totiž dosti obratně, ale přes to málo nenápadně 
vyhnul rozboru těch stránek „Poučení“, které obsahují vy
líčení materielních důkazů pravosti RKZ s odůvodněním, že 
není O'dbornik. V literatuře a filologii není red. Kunte o mic 
větší odborník a přece napsal o jedné části Vrzalíkova „Po
učení“ — knížku. Veřejnosti je známo, jak bylo Kunteovv 
přednášky v únoru t. r. využito odpůrčím tiskem. Poněvadž 
prof. Vrzalik musil řadu těchto útoků stíhali soudně, odpo
věděl red. Kunte tím, že zažaloval zase on prof. Vrzalíka, 
cítě se uražen obsahem výše uvedeného letáku. O výsledku 
těchto sporů neopomeneme referovali. Mimo to jsou v pro
jednávání ještě Vrzalíkovv spory s Právem lidu, jehož kritik 
A. M. Píša označil Vrzalíkovu knihu výbojně jako stupidní, 
s Volnou Mvšlenkou a ,s řevní Sobotou.

Edice ,,Tři Pruty Svatoplukovy“ v Praze vydala sličné 
vydání „Rukopisu Zelenohorského“ ve faksimile Ladislava 
Mat ouška  s úvodním informativním slovem Karla T ř e s 
ky.  Připojen jest diplomatický i fonetický přepis rukopisu 
Zelenohorského a stať o dosavadních faksimilích tohoto ruko
pisu. O publikaci byl projeven zájem odborných kruhů 
i z ciziny. Naši veřejnost bude zajímali, že to jest již p a d e 
sáté sed mé vydání textu a šest é faksimile rukopisu 
Zelenohorského. Faksimile, světlotiskovým způsobem rozmno
žené, jest nadmíru pečlivé a zdařilé. Cena jest Kč 10.—. Zá
jemcům opatří na požádání též Čsl. společnost rukopisná. Do- 
pište si včas, protože náklad — 300 výtisků — jest již skoro 
rozebrán. Chystá se druhé vydání v̂e speciální úpravě pro 
100 subskribentů, které vyjde na podzim t. r. (Přihlášky na 
toto vydání adresujte rovněž Společnosti.)

V krajinských časopisech oibjevují se často zprávy 
o Rukopisech. Prosíme své venkovské členy a přátele, aby 
nás na takové články upozornili, resp. zaslali výstřižky 
k účelům bibliografickým. Zároveň je prosíme, aby nás 
upozorňovali na zájemce o otázku rukopisovou, jimž bychom 
mohli zaslat „Zprávy“ na ukázku.

K PŘETISKU i. ČÍSLA „ZPRÁV".
Na četné žádosti našich členů a přátel, rozhodli jsme se 

znovu vydati dáono již rozebrané 1. číslo „Zpráv". Začínali 
jsme před 2 roky s nepatrnými prostředky, podporováni jen 
hrstkou milovníků památek české minulosti, bez subvencí, 
boykoíovárii ze všech stran. Všechny naše naděje byly však 
daleko předstiženy. Dnes usmíváme se při pohledu na za
žloutlé stránky prvního cyklostylovaného čísla. Předávajíce

našim čtenářům dodatečně důstojnější zahájení našeho časo
pisu, děkujeme všem, kteří nás v naší činnosti podpořili a za
sloužili se tak o vybudování tribuny rukopisové obrany, jež 
je uznávána již i zahraničními učenci. Nejsme ovšem u konce 
našich tužeb. Zbývá ještě časopis rozšířiti a zvětšiti po stránce 
obsahové. A děkujeme předem všem za pomoc, kterou nám 
na této příští etapě prokážete. Redakce,

V Praze, 25. února 1957,


