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Bojovník za vědeckou kázeň.
Právě jako exaktný badatel byl Mareš svým 

jemným svědomím vědeckým přímo nucen 
zúčtovali si záhady, které byly podkladem a 
podmínkou jeho vědecké práce. Co to jest 
experiment a jaký jest jeho význam? Co se 
jim může dokázali a co nikoliv? V čem jest 
t. zv. exaktné poznání a jaká jest jeho hod
nota? Co jest předmét a podmět vědecký a 
jak jest zúčastněn při díle vědeckém? Co jest 
skutečnost a jaké má stupně? Co jest v díle 
vědeckém pravda a oo iluse? Kolik dočasného 

' a'približii^o má iHŠdú vědecká teorie? ;
t'. X. š a 1 d a v článku: František 
Mareš, osvoboditel (Kmen, roč. L, 

1917, č. 37).

Daleko od malicherných bojů, jež zmítají 
dneškem, dožívá se dne 20. října 1937 3. M. univer
sitní profesor Dr. František M a r e š  svých osmde- 
sátín. Skromnost a pýcha se vylučují —  je  však 
málokdo, jenž b y  s větší pýchou mohl pohlížet na 
své plodné a požehnané žití, než tento skromný 
kmet, který stylem i náplní svého životního úsilí 
podává krásný příklad ja vzor novým generacím. 
Vědecký obor, v němž pracoval, a v  němž zanechal 
pro vždy zřetelnou stopu, vyučil je j ve vědecké  
methodě a za dobrou vědeckou methodu, za my
šlenkovou Vkázněnost a noetickou bezpečnost 
vědních výsledků bojuje s neum dlévající silou 
ještě dnes. Tato část jeho  činnosti má pro  nás, kteří 
za jeho vedení se dožívám e skutečné rehabilitace  
Rukopisů královédvorského a zelenohorského, ob
zvláštní význam.

František Mareš marodil se dne 20j, října 1857 v 
Opatovicích u Hluboké n. Vit. ze starousedlého  
selského rodu. Maturoval r. 1876 na českém bis
kupském gymnasiu Dirsíkově v Českých Budějovi
cích a na pražské universitě byl zapsán nejdříve  
na fakultě filosofické, chtěje studovati filologii s 
filosofií a psychologií. Dal však po roce přednost 
studiu lékařství. 3iž jako |student získává cenu v 
oboru fysiologie za vědeckou práci. Promovuje v 
lednu 1882. Rok nato se ocitá ve Vídni, kde se 
připravuje k vysokoškolské kariéře ve fysiologické  
chemii a pak přijímá místo 'asistenta při fysiolo- 
gickém ústavě české university v Praze, v němž 
setrvá až do roku 1895. Na stolici fysiologie na

obnovené české universitě se zatím vystřídali 
Horbaczevski a V. Tomsa. Vědecká práce, kterou  
Mareš v podřízeném  postavení koná, (docentem  
byl od r. 1886) zakládá nejen jeho světové jméno, 
nýbrž jasně ukazuje, že zlomyslné řeči Vídně o 
nezpůsobilosti Čechů k věd ecké  práci mají svůj 
pramen jinde než ve vědě. První Marešovu práci, 
která se týkala vylučování indychsíranu sodného 
u ssavců ledvinam i, předložil prof. Tomsa, věhlasný ■ 
Marešův předchůdce, vídeňské Akadem ii věd. 
Další jeho výzkumy se týkaly tvoření kyseliny mo
čové a zásadité m očoviny, jichž rozdílný původ  
Mareš experim entálně dokázal a dobyl si tak po
zornosti veškeré lékařské vědy. Zájem  ciziny, ze 
jména francouzský, se projevil znovu o dvě léta 
později, kdy Mareš konal fysioiogický prozkum  
zimního spánku ssavců. Pak pobyl Mareš několik 
měsíců na pařížské lékařské fakultě, kde poslou
chal slavné profesory Richeta, Darsonvala, Dastrea 
a Becquerela. Po návratu se stal (r. 1890) m im o
řádným profesorem fysiologie bez platu a mimo
řádným členem přírodovědné třídy právě založené  
České akadem ie pro vědy, slovesnost a umění. 
Spolu s prof, chemie Bohuslavem Raýmanem začal 
vydávati přírodovědecký měsíčník „Živa", avšak 
rozpor v nazírání na úkol časopisu vedl je j k tomu, 
že redakci „Živy" opustil. Mareš chtěl, aby měsíč
ník nešířil jen  přírodnické vědom osti, nýbrž také  
přírodovědecké poznání a myšlení. Deště později 
Raýman proti němu často útočil jako proti „filoso
fujícímu biologu", ale nešlo mu to lik 'o  přírodově
decká fakta, jako  o přírodovědecký materialismus, 
jak charakterisoval celý spor prof. F. Wald.

Ve sporu s Raýmanem poprvé pocítil Mareš 
nedostatky filosofického vzdělání u přírodozpytců  
—  tedy i u sebe, a oddal se studiu novodobé filo
sofie. Výsledky jeho uvažování vidím e ve spise 
„Idealismus a realismus v přírodní vědě", jím ž vy
jádřil svůj odpor proti nedomyšlenému přírodo  
vědeckém u materialismu a dogmatismu a za cíl 
prohlásil nikoli náhodné, nýbrž uvědom ělé hledání 
vědeckých faktů. Raýman mu ovšem podkládal po
hrdání vědeckým i fakty, ale neprávem , vycháze-



ly f právě z fysiologiokého ústavu práce o výzku
mech respiro-kalorimetrických, přeplněné fakty. 
Rozdíl v po jetí proti Raýmanovi spočíval v tom, že 
za hlavního činitele veškerých popisovaných po
chodů uznával Mareš vitální princip, hmotnému 
nadřazený. V nazírání Raymanově a M arešově se 
právě jevil rozdíl životní přípravy obou. Tvořivost 
a biologické účeíno lidského i zvířecího těla pos
kytují zcela jinou látku k přemýšlení nežli m aterie 
v křivulích chemické laboratoře. Byl to právě M a
reš, který ukázal v le
tech devadesátých na 
nesprávnost vědecké  
školy, jež  veškerou 
energii lidského těla 
odvozovala pouze z 
fysiologických pocho
dů a hleděla se jí zmoc- 
niti pouze jednoduchý
mi početními úkony.
Ukázal, kterak v živém  
těle, zvláště ve svalstvu 
utajena jest veliká  
energie potenciální, 
pohotová k vybavení 
innervací, vůlí.

Doslov Marešův ke 
Sporu o idealismus a 
realismus jest rozvržen 
v několika spisech: jest 
to předně „Konec spo
ru o idealismus v pří
rodní vědě", „Natura
lismus a svoboda vůle",
„Věda a náboženství",
„Německá kultura a 
je jí zkažené p lody u 
nás" a „Psychologie 
bez duše". Mareš se 
postavil proti metafy- 
sice založené na pří
rodní věd ě  a metafy- 
sickému chápání fysic
ké kausality i v oblasti 
na př. mravní. Takový 
(zejména Haecklův) pří
rodovědecký dogm a
tismus měl nahradit i 
náboženství, předně
křesťanství. A když pak u nás Krejčí přišel s dalším 
důsledkem v psychologii, že psychické jevy  v 
mozku jsou vedlejším , závislým doprovodem  dějů  
fysiologických, vznikla právě Marešova „Psycho
logie bez duše" (r. 1912). Mareš ukázal, že v životě  
působí činitel duchové povahy (psychologický 
vitalism, viz Marešův spis „Pravda v citu" r. 1922). 
Rektorský úřad Karlovy university poprvé zastával 
prof. Mareš r. 1913— 14.

Mezitím  po dlouhotrvajících výzkumech od 
borných p  významu kysličníku uhličitého jako re
gulátoru svalové práce přišly jiné o vztahu mezi 
koloběhem krve a dýchacími pohyby („Dyspnoe 
und Asphyxie", Bonn 1912) a o činnosti ,;periferní- 
ho srdce" a krevních kapilár. Tyto poslední vý
znamné pokusy byly  již  v době pvětové války a 
polemiku s Marešovou prací pečlivě sledovalo  
pražské místodržitelství, neboť i vědecké kritiky 
mohly poskytnout půdu k zámince, z důvodu v ě 
decké neschopnosti zrušit českou universitu. M a
reš však svým příliš příkrým kritikům čeill úspěšně.

Univ. prof. Dr. František, Mareš.

A V) té době se horlivě účastnil i veřejného života; 
psal projevy do „Naší Doby" a Šaldova „Kmene", 
stál v popředí válečné akce „Přehledu" pro sjed
nocení národa, což nebyla akce stranickopolitická. 
Teprve později byl vybídnut Drem Karlem Kramá
řem ke vstupu do „státoprávní dem okracie" a ko- 
optován do Národního výboru. V revolučním Ná
rodním shromáždění r. 1919— 20 byl členem kultur
ního výboru, při čemž m. j. stal se zpravodajem  
o zákonu, jímž česká universita byla uznána za

vlastní pokračovatel- 
ku university Karlovy 
(„lex Mareš", provede
ný důsledně až po 
studentských bouřích 
r. 1934 na podzim). Ma
reš zdůvodnil, že jd e  o 
trvale platné právo 
českého národa, prýš
tící z vůle originálního 
zakladatele. Nešlo o 
holá fakta, že byly do
by, kdy Němci byli v 
držení university. M a
reš dovodii účel uni
versity: sloužit „věr
ným obyvatelům krá
lovství" —  hostem též, 
ale těm nesluší právo 
zmocniti se hostinného 
domu. i zde, daleko od 
svého vědeckého obo
ru a své filosofie, M a
reš dodržel jejich me- 
thodu a nazírání; nešlo 
o bezduchá fakta, ale 
o účel vyslovený tou 
vůlí, kterou universita 
vznikla. Ten účel měl 
říditi celou další exis
tenci university. Tak 
vyzněla i Marešova re
ktorská řeč r. 1920.

V tom roce byl 
prof. Mareš zvolen do  
senátu N. S. v kraji 
plzeňském. Senátorem  
byl až do r. 1925.J ád ro  
svých rozprav, řečí a 

článků z té doby shrnul r. 1923 v Plzni podí názvem  
„Otázky filosofické, národní a sociální *v politice". 
Pak je j přiměly nevybíravé nájezdy politických 
odpůrců (Rádi, Woldřich) k odchodu z politického  
života. V těch byly ovšem dozvuky animosity, jež  
panovala proti M arešovi u realistů ještě z dob, kdy  
přiléhavě zkritisoval jejich rozkladnou činnost, ze
jména v otázce podvržení Rukopisů („Přehled" r. 
1906).

Otázce rukopisové byl prof. Mareš blízek  
ještě jednou, v pozdější době válečné. Bylo to na 
jaře r. 1918, kdy byl vybízen od hloučku věřících, 
aby zřídil komisi k jejich fotografickému zkoumání. 
Profesor M areš byl ochoten, poněvadž se přesvěd
čil, že nejpádnější lidový důkaz podvržení Ruko
pisů, kryptogram „Hanka fecit" v RZ, byl klamem, 
ne-li něčím horším. Aby se však přesvědčil |i o 
dalších důkazech podvržení, jsou-li téhož druhu —  
k tomu tehdy nedošlo. Bylo nutno předejít mož
nosti, že by inepřátelé naší samostatnosti mohli ev. 
příznivého výsledku zkoumání využít proti zahra-



ničnímu bsvoboditelskému dílu prof. T. G. Masary
ka. Mareš své stanovisko vyložil již sestavené 
komisi a ta souhlasila s tím, aby práce ieště ne
začaté byly odloženy ina dobu příznivější. Zvláště 
proto, že v té době bylo podnikáno zkoumání jiné, 
jímž Česká akadem ie pověřila univ. prof. Dra. V. 
V o jtěch a .' i ! ' i j

Přes toto nezávadné pozadí rukopisové episo- 
dy válečnélbyl pozděii prof. Mareš terčem různých 
útoků, nevšímal si jich ovšem. Vvstouoil znovu 
v rukopisové otázce až r. 1927, právě před desíti 
léty, kdy přednášel pro M ladou generaci nár. d e 
mokracie na thema „Vědecké methody realismu, 
zvláště v otázce Rukopisů". Tak jako před čtyřiceti 
léty mladistvý Mareš zápasil proti sobě samému
0 dobrou methodu a důkazovou bezpečnost, tak
1 zde jako stříbrovlasý stařec kritickv musil soudit 
methodu špatnou a vědu iz předpokladů. Theore- 
tické úsilí ieho života se začínalo prakticky napl- 
ňovati. Neboť nezůstalo při přednášce a tenké 
brožůře. Ti, kdo naň pro ni útočili, neznali M arešo
va smyslu pro pravdu. Mareš chtěl vědět, má-li ii 
anebo mýiil-li se. Útoky iei přiměly k tomu, že 
postupně přezkoumal i filologické důkazy staré 
(„Klamnost důkazů podvržení" r. 19291 i postup a 
vývody svých kritiků A. Krause a V. Flajšhanse 
(„Boi proti Rukopisům" t. roku).

Když r. 1930 prof. V. Flaišhans připojil k vý
zkumným fotografiím nrof. V. Voitěcha své „Po- 
známkv". nalezl orof. Mareš v rozporu ..Poznámek" 
s exaktními nálezy chemickými i fotografickými

pevný základ pro knihu „Pravda o Rukopisech", 
vydanou r. 1931. Na Flajšhansovy i W eingartovy  
útoky odpověděl spisem „Marnost bojů proti Ru
kopisům" r. 1932. S úvahami prof. Hýska, Šimáka, 
Květa a j. se posléze vyrovnal ve spise „Poslední 
vzdory proti rukopisům" r. 1935 a s výpady L. Kun- 
teho, F. M. Bartoše a j. ve „Strachu z pravdy" roku 
letošního. f

Vysokoškolské působení prof. Mareše končí 
rok Ipotom, co úředně odešel do pense, r. 1929. 
Mnoho generací československých mediků naň 
vzpomíná s láskou. Mohutná jest jeho čtyřdílná 
Fysiologie, jež vycházela dvacet let (1906--1926). 
Tuto stránku zhodnotit však nenáleží nám.

Svou velikou práci rehabilitační v otázce pra
vosti staročeských Rukopisů podnikl prof. Mareš 
ve věku, kdy jin í se těší blahé pohodě kmetských 
dnů. Neváhal pohroužit se m ladicky znova do zá
pasů, ač věd ě l dobře, že bude vystaven urážkám  
a ostouzení od charakterů ne tak ryzích, jako je  
ieho. Tato neohroženost jest vlastností pravého  
bojovníka pravdy. Nuže, na dílo své může pohlí
žet spokojeně. Odpůrcové v něm hledali kazy; to, 
co našli, i to co naiít opomenuli, svědčilo p  nich, 
ne o něm. V něm Mareš osvědčil své názory na 
vědeckou methodu a svou velkolepou synthesou 
padesátiletého sporu prakticky vítězně dovršil to, 
co celý život theoreticky hlásal. Den Marešových 
osmdesátin jest radostným svátkem. Diffugere  
nives . . .  i

Karel Třeská

Lad. Matoušek:

Příspěvek k technirkému popisu RK.

V popisech nikopisu Královédvorského udává se ob
vykle, že pozůstává ze 12 listů a 2 proužků, nebo 5 dvoj
listů a 2 dvojlistů neúplných a pod.,' ale obyčejně se ne
popisují bližší údaje týkající se někdejšíbo vzhledu ruko
pisu. Při zběžném prohlédnutí originálu je dnes těžko uči
nit si o tom náležitý obraz, neboť jednotlivé listy jsou 
v samostatných skelných krytech a jejich vzájemná sou
vislost se těžko postřehne.

Snad proto také zůstal téměř neznám, nebo lépe ře
čeno zapomenut fakt, že torso rukopisu Královédvorského, 
které se nám dochovalo z dávnověku., pozůstává vlastně 
ze dvou tors. Mezi oběma je mezera 4 listů. První část 
skládá se ze dvou proužků a pak následuje 10 úplných 
listů, tedy až po list 12. Druhá část má jen dva listy, jež 
obyčejně číslujeme 13 a 14.

Skutečnost tato, poprvé zaznamenaná ve Vrťátkově 
fotografickém vydání RK r. 1862 (str. 2), vzbudí patrně 
překvapení v knizícb znalců, neboť při ětení obsahu RK 
nenacházíme v něm žádné mezery. Zvláštní náhodou je 
totiž poslední strana prvé části ukončena nadpisem „Počí
ná sě kapitole osmmecietmá třetích knih o písních“ a 
první strana druhého torsa začíná básní „Poletova holub“. 
To způsobuje, že textová mezera není patrna. S faktem 
ztracených 4 listů budeme se však musit smířit, jak svědčí 
velmi přesný protokol o vyjímání RK z vazby z !r. 1861, 
který zde otiskujeme v autentickém znění podle fotografic
kých snímků z archivu Csl. společnosti rukopisné*) (ori
ginál jest ve sbírkách Nár. musea):

PROTOKOL

sepsaný dne 19. května 1861 v letní čítárně českého museum 
o jedenácté hodině přecípolednem u přítomnosti podepsaných.

Příčina: Vynětí rukopisu Královédvorského z vazby, aby 
mohl dle ustanovení výboru musejního fotografován býti.

1. Shledalo se, prvé než se k rozvázání přistoupilo, žé 
dva listy z rukopisu vyňaty bylý a dány zvlášť pod sklo, 
aby obecenstvu byly na odiv. Listy ty byly prvotně od sébe 
odděleny, ale později přilepením proužku pergamenu spo
jeny. Při čemž pan proífessor Wocel poznamenal, že nebož
tík bibliothekař po prvním odsouzení redaktora Tagesbotu

*) Tímto protokolem počínáme otiskovat neznámý listinný 
materiál vztahující se k RKZ.

ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST RUKOPISNÁ 

V Y D A L A  Z A Č Á T K E M  Ř Í I N A  1937  

SBORNÍK ODPOVĚDÍ NA NEINOVĚ3ŠÍ 

P R O T I R U K O P I S O V É  K A M P A N Ě :

PROTI SOFISMATŮM
UNIV. PROF. Dr. FR. MAREŠ, PROF. ING. 

K. ANDRLÍK, L. MATOUŠEK A K. TRESKA

104 STRAN, KRÁMSKÁ CENA Kč lO’—  

PRO ČLENY SPO LEČN O STI Kč 8 —



obávaje ee, a:by rukopis od jeho protivníků nebyl museu 
odcizen, rukopis do svého psacího pultu zavřel a pouze tyto 
dva lístky na odiv oibecenstvu za sklo položil.

2. Ostatek rukopisu záležel ve dvou vkladcích a každý 
jich svázán byl hrubými nitmi, tak že v rukopise ve pro
hýbu na pěti místech dosti veliké díry zůstaly. Tyto nitě 
byly od přítoinných pozorně přeřezány a jednotlivé listy ru
kopisu, jakož i čistý nepopsaný pergamen, který za každým 
listem byl vložen, vyňaty.

3. Hledělo se k tomu, že rukopis také již napřed svázán 
býti musel; z té příčiny prohlíženy byly jednotlivé listy, 
mají-li na .sobě stopy a jaké prvotní vazby. I stopy dvojího 
sešívání jsou, jedno: tenkými nitmi, po kterých zůstaly dírky 
malé a blíziko sebe, druhé: vazba (knihařské dvě větší díry 
po sobě zůstavivší. Vkladky takových tenkých známek po ni
tích na sobě neukazují.

4. Po rozebrání shlerlalo se, když se jednotlivé listy ruko
pisu držely proti světlu, že některé z nich měly rovné špi
navé pruhy, totiž třetí list s hůry dolu a zároveň třetí se 
šestým souběžně s písmem pruh na přič, taktéž čtvrtý a pátý 
list pruh na přič souběžně s písmem. Devátý a desátý list, 
kteří, jakož pod č. 1. dotčeno bylo, do hromady jsou .slepeni, 
mají také své pruhy na přič souběžně s písmem, ale na roz
ličných místech: devátý u prostředku a desátý o prst níže, 
z čehož patrno, že oba náležely k rozličným sešitkům, totiž: 
devátý list k sešitku prvnímu a desátý k druhému. Odtud se 
vysvětluje, že jsou samy o sobě a že při posledním vázáni 
musily proužkem pergamenu spojeny býti, poněvadž jich 
druhé polovice jsou ztraceny. Jedenáctý a čtrnáctý lístek 
mají pruh společný, s písmem souběžný. Dvanáctý má pruh 
s hiiry dolů v týcíiž místech jako třetí; dvanáctý pak a tři
náctý li.st mají zároveň pruh souběžný s písmem. Z toho se 
shledalo, že list třetí a šestý, potom dvanáctý a třináctý z 
jednoho a téhož kusu jrergamenu záležejí.

3. K těmto dvěma sešitkům hledíc, tak jak jsou, musil se
k í l Z f l v  s lv l cl'Clclt 1 ^  + '7 rr\í»trT» íTí r* ttoqIz- o.rtlio '71ti s desíti lístků; z prvního však sešitku schází 
první list docela, z druhého a třetího listu zůstaly jen dva 
úzké proužky. Z druhého však sešitku chybí poslední list 
docela a uprostřed sešitku toho tam kde se podle nápisu na 
konci listu dvanáctého počínati měla kapitule osmmecítmá 
třetích kněli, scházejí čtyry listy, tak že píseň „iPbletova ho
lub“ na třináctém lístku jest jen pokračování té kapitoly a 
nikoli počátek. Že pak v prostředku skutečně čtyry lístky 
chybí, které někdy vypadly, dokazuje patrně i široký žlábek 
v prohýbu vazby. Při tom sluší také poznamenat!, že právě 
11 prostřed prvního ani druhého sešitu žádný pergamenový 
list přivázán nebyl, nýbrž jen mezi všemi ostatními.

6. Vložené .listy byly od rukopisu odděleny a zvláště 
schovány, rukopis pak sám panu bibliothekaři odevzdán, aby 
se mohl připravili k fotografování.

Tímto protokol dokonán a podpisy přítomných opatřen.
V Praze na den seslání ducha svátého r. 1861.
J. Er. Wocel, J. Wenzig, K. J. Erben, Karel štorch,
A. J. Vrfátko, Emanuel L. Engel, žák Vili. laf. třídy, 

co svědek.

S ch em a  p ů v o d n íh o  s ta v u  RK

Aby bylo možno si učinili názornější obraz a celé 
věci, připojujeme schematické znázornění dnešního stavu 
RK a rekonstrukci stavu původního, na níž křížkem jsou 
vyznačeny scházející části.

Zbytky RK patří tedy ke dvěma vkladkům (sva- 
zečkům). Na listech 9 a 10 můžeme se přesvědčit dodnes 
podle zbytků otvorů vazby, že každý z nich náležel k sou
sední části a také stav přehybů a otvorů po nitích na 
dvojlistech 11—14 a 12—13 ukazuje hodně přesvědčivě, 
že mezi listy 12 a 13 se v původním rukopise opravdu na
cházely ještě listy dalši, patrně čtyři. Všechny uváděné 
detaily lze sledovali na světlotiskových reprodukcích RK 
ve vydání Vojtěchově-Flajšhansově.

' Hra náhod usvědčuje někdy zločince. Zde náhoda 
přinesla nám nový nepřímý důkaz pravosti RK. Zajíma
vou shodou okolností ztratily se z RK 4 listy, které tvo
řily vlastně samostaný celek a ztrátu tu bychom nezpozo
rovali, kdybychom nestudovali technické složení rukopisu. 
Odpůrci pravosti RK jsou postaveni nyní před nebezpeč
ný problém, jak stav RK vysvětlit: buďto Hanka tyto 4 
ztracené listy opravdu vyrobil a potom zase bezdůvodně 
zničil, což se mu tak dokonale povedlo, že textová mezera 
se nezpozoruje, anebo nemaje dostatek pergamenu tyto 
listy postrádal, ale pak by byl musel první torso psát po
zpátku (aby konec 27. kap. souhlasil s koncem str. 24). 
Tertium non datur. — Tato fantastická řešeni sotva se 
však odváží některý odpůrce zastávat.

Studium stavu RK přináší nám nové, neznámé de
taily, které svědčí naprosto pro pravost zlomku a potvr
zuji osudy RK, tak jak je známe z různých svědectví. Sche
ma rekonstruovaného stavu ukazuje, jak RK byl postupně 
ničen. V prvé řadě podlehly vnější listy pozůstalých 2 
vkladků a pak ničivý živel (Vaňura?) přikročil k listům 
1 a 2, z nichž zůstaly jen proužky. Z druhé vkladky vytrou
sily se dva vnitřní dvojlisty a tak ze vzácné staročeské pa
mátky zůstalo nám dochováno nakonec jen 2 0 + 4  strán
ky, aby nám dosvědčily vysoký stav české kultury v mi
nulosti. 1 ! I ' ' ' ' !i I

CTĚTE, LITERATURU O RKZ. PRO I PROJII Doďá ji 
Českoslov.’si>olečnost rukopisná, (členské ceny v závorce.) 
W . W . T o m e k : „ D ie  G r i in b e r p e t  H a n d s c h r i f t " .  Z e u g n is s e  U b e r d le  A u f

f in d u n g ,  1859, s tr , 46, Kč 2 —  (K č 1.— ) ;
Jo s . l i r e ž e k :  „ O  n e jn o v .  n á m itk á c h " ,  1878, s fr  38, Kč 3,—  (K č  1,50); 
J u l. G ré g r ;  „ N a  o b ra n u  RKI", 1886, s tr , 144, Kč 8 —  (K č 4,— ) ; 
a. B á lo h o u b e k  - V. š a fa ř ik :  „ Z p r a v a  o  c h e m ic k é m  x k o u m á n i RK", 1887 

s tr, 120, Kč 5,—  (K č  3 , - ) ;

^ ' " " k č  6 * ^ * '° K č* '5 ' " * * * * *  s v é t le  p r a v d ip o d o b n é m " ,  1888, s ir , 132,

F rá n i. B a č k o v s k ý : „ l a k  z n a m e n ilfm  u č e n c e m  b y l b y  p a d š la lo l  R K Z ".
1889, s tr . 24, Kč 3.—  (K č 2.— ) ;

0 .  S e y k o ra ; „ N a  o b ra n u  R K ", 1893, s tr . 304, Kč 2.—  (K č 1.80);
H e rm . l i r e č e k :  . .V a s tn i  jm é n a  v  R Z " , 1897, s tr . 22, Kč 2.40 (K č 2.— ) ; 
7os. L e to in ik :  „ D ě je p is n ý  r o ib o r  R K ". 1910, s tr. 104. Kč 5.—  (K č 4 — )•
J. H e rb e n : „ B o j  o  p o d v r ie n é  R u k o p is y " ,  1911, s tr . 90. Kč 5 —  (K č 3.— ) ;
V. H o rá k : „R u k o p is  K r á lo d v o rs k ý " ,  1912, s tr . 60, K č  1.80 (K č 1.50);
P a u l K ls c h ; ,,D e r K a m p f um  d íe  K ö n ig in h o fe r  H a n d s c h r i f t " ,  1918, 

s tr . 36, Kč 1.80 (K č 1.50);
H. K u lfn e r :  „ Z á b o i  a Č e s tm ír " ,  1923, s tr. 82, Kč 4.—  (K č  2.— ) ;
F. M a r c i ;  „ V ě d e c k é  m e th o d y  re a lis m u  i v l .  v  o tá z c e  R K Z ", 1927, s tr. 60, 

Kč 12.—  (K č  8.50);
F. M a r e i :  „ B o j  p r o t i  R u k o p is ů m " , 1929. s tr  92, Kč 5 — :
F. M a r e i :  „ P r a v d a  o  R K Z ". 1931. s ir  324, Kč 90.—  (K č 60.— ) ;
V. P e re k : „R K Z  is o u  Dravé", 1931, s ir  24, Kč 7 —  (K č 5.— );
D. ž u n k o v ič :  , .Z á v ě r  čs. s p o ru  o  R k p . " ,  1933, s tr  20, Kč 5.—  (K č 3 — ) ;
B. S p u rn ý ; „ T e x ty  RKZ p o d á v a jf  d ů k a z . . . " ,  1933. s tr . 8. K i  3 — ( K i 2 — )•
J. V rz a lík :  „ P o u č e n í" .  II .  v v d  , 1934, s tr . 300, b ro ž  Kč 3 6 — , v á z  K č4 8 .— ; 
..R K Z ". v v d á n i D r. P e rka . 1934, s t r  72. Kč 5 —  (K č 3 — )•
1. E. H a n k a ; . . S I r a i id lo  R K Z ", 1935, s ir  48, Kč 5 — :
K. T ře ská  - l .  M a lo u ie k :  „ R Z " ,  1935, se s tu d . p ís m a  a la k s im lle m , b lb l lo -

f i l r e ,  s ir .  40, Kč 20.— ;
F. š fo v íč e k :  „ O  b i t v ě  na T u rské m  p o l i " ,  1935, s tr . 46, Kč 5.— ;
F. M a r e i :  „ R e m a r q u e s . . . " ,  1936, s tr . 32, Kč 9 —  (K č  5.— ); 
l .  M a to u ie k :  „P a m ě t P ř ib y s la v s k á  a  R K Z ", 1936, s ir .  32, Kč 6 . -

(K č  5.— );
K. A n d r l ík  -1 .  V rz a lik ;  , ,S tru č n é  p o u č e n i" .  I I I .  zm ěn. v y d .,  1937, s tr. 36, 

I lu s tro v á n o , Kč 5.— ;
P. O . Z a m fire s c u : „ O s l í  č e l i s t i " ,  II .  r o z i l f ,  v y d . ,  1937, s tr . 96, Kč 12.— ;
L. M a lín s k ý : „ S lo u p y  o f ic ie ln í  p o v ě r y  o  R u k o p is e c h " , 1937, s tr . 40, 

Kč 5.— .
F, M a r e i ;  „S tra c h  z p r a v d y " ,  1937, s tr . 104, Kč 16.— ;
la n  M is z e w s k i;  , ,W a Ik a  o  e z e s k ie  R e k o p is y " ,  1937, s tr . 85, Kč 12.— ;

B o d h is a tx a :  „ I s o u  R u k o p is y  f a le in é ? " ,  1937. s tr . 16, Kč 3 '— .

V krajinských časopisech objevují .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.

J
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Budiž zaznamenáno, že zas po prvé od dlouhých let 
vyskytl se muž, který se snažil po<lati kritiku hmotných 
důkazů starobylosti RKZ. Jest to F. M. Bartoš, profesor ev. 
Husovy fakulty v Praze, autor zapadlé, ač teprv loni vyšlé 
brožurky o Rukopisech. Uveřejnil o chemii Rukopisů a o che
micích několik traktátů v Národním Osvobození. (Viz biblio
grafii Zpráv Čsl. spol. rukopisné.)

Není to tak dávno, co dr. Jan Slavík, jiný historik, 
napsal, že ohromná většina našich chemiků nechce mít s Ru
kopisy nic společného (s náznakem, že nemáme práva vy
kládat si mlčení jejich pro RKZ příznivě, spíš nepříznivě). 
Vyložili jsme mu velmi krátce, proč. Stačilo k tomu pouze 

, přetisknout nejvýraznější části jeho militantních antiruko- 
pisných výlevů. Jak bylo zřejmo z jedné malé noticky, uve
řejněné pak v řevni Sobotě., dr. Slavik pochopil.

Ale marně čekáno, že některý z té armády Slavíkem 
ohlášených antirukopisnč naladěných chemiků konečně vy
stoupí. Sháňka po něm dosud trvá. Poněvadž se však po nich 
žádá, aby takový chemik buď vědecky zavrhl Bělohoubka, 
nebo dokonce postavil samostatný chemický důkaz contra 
RKZ — nebo aspoň vyrobil padělek v rozsahu RK nebo RZ. 
jenž by se choval jako rukopisy 14. století á starší — nespasil 
odpůrců dosud nikdo.

Profesor F. M. Bartoš, ačkoli nedokázal ani to prvé, ani 
to druhé, ani to třetí, zaskočil jaksi v N. O. za nepřicháze
jícího (chemicko-antirukopisného) Mesiáše, třebaže jest — 
historikem, nebo snad právě proto. A výlet tohoto historika 
do dhemie musil dopadnout podle toho.

Jak chronologicky .slušno, přišel nejdřív na řadu Bělo- 
houbek, o jehož práci F. M. B. usoudií, že to byl „pokus, 
který si teprve tvořil vlastní metodu“. Cenu pak může podle 
historikova názoru chemikovo dílo mít až po provedené dis
kusi. Profesor Bartoš patrně kdesi zachytil informaci, že 
chemik dělal s písmem RK pokusy. Proto mluví o této zralé 
Bělohoubkově práci jako o pokusu. Bělohoubek nejen tvořil, 
ale také utvořil metodu — a cesta k té metodě .byla jasná 
od okamžiku, kdy učinil chemickou analysu hmoty písmo. 
Krátce řečeno: po prvních pokuscdi už to nebyl pokus, nýbrž 
cílevědomé zjištování faktů. Ta fakta, tof se rozumí, historik 
nechal tak. Protože je historik, věnoval se raději tomu. co 
podle něho náleží do historie a patrně je schopno dokázat 
nejrravo.st Rukopisů: historii diskuse o fakta zjištěná Bělo- 
lioubkem. Nejdříve zjistíme, poněvadž F. M. iB. to opomenul, 
potřebovala-li Bělohoubkova fakta vůbec diskuse. Odpověď 
zní: nikoli. Toto fakta, jak je známo dnes, jsou facta úřední 
— diskuse o ně se vedla už v komisi musejní, kde zasedali 
i zástupci odpůrců. Rozho-dla-li se komise vydat o nich ob
sáhlou tištěnou zprávu, bvlo zřejmo, že jsou pro RK konečná. 
Smysl těchto faktů byl: RK se chová jako jiné rukopisy 14. 
století. Historici, kteří dnes píší o Rukopisech, se asi domní
vají, že v chemii je to jako v jejich vědě: lakuny svého 
vědění a lakuny mezi objektivně zjistitelnými fakty mohou 
překlenout okamžitým nápadem — který se pak vydává za 
skutečnost. Nikoli. Napsali jsme výše, že cesta chemického 
^horníka byla jasná, jakmile věděl, jakého složení inkoust 
jest. Cest bylo dokonce několik — bylo nutno jen umět užít 
všech tak, aiby se navzájem kontrolovaly Rliskuse faktů). 
.Jedna zkouška kontrolovala druhou. Byla to diskuse spoleh
livější a kritičtější, než a dnešními historiky. Odmítáme tudíž 
F. M. B -ovu výtku, že Bělohoubkovo zkoumání mohlo nabýti 
ceny teprve po diskusi. Bělohoubek se prý diskuse a kritiiky 
bál. i Šafařík,̂  naz.načuje Bartoš. Obezřele však zamlčuje 
okolnosti, které hrály svou roli: historik zkresluje historii, 
tvrdí-li, že_ Gebauerovi anonymní chemikové napsali své 
dobré zdání o úřední zmrávě — ta vvšla až o rok později, 
jenomže Gebauer porušil předčasně slib celou komisí přijaty' 
a prozrazoval její jednání na veřejnosti. Gebauerovi anony- 
niové na.šeptávali mu své „ kritiky“ zkoušek na základě těchto 
předčených informací, jež musily bvti zcela laické povahy. 
Stejně jako naivní cukrovarničtí adepti, nebyd u zkoušek 
(a RK nikdy neviriči) lipský Wislicenus — jemuž německy 
zprávu o Bělohoubkových zkouškádh podával zase týž laik, 
nechemik Gebauer. Wislicenus ,.vykonal o věci pokusy“, píše 
F. M. B., avšak zamlčuje, co to bylo za pokusy a co za 
materiály W. měl. Historik vytýká Bělohoubkovi, že W-ovi 
neodpověděl německy. Soudné veřejnosti stačí,, že odpověděl 
česky, zvláště když by historik v té české odpovědi našel 
důvod, proč už náš chemik německému „kritikovi“ odpovídat 
nemusil. Jef i dnes kaž̂ lému zřejmo, že ta W-ova „kritika“ 
byla ol)jednaný humbug.

A což „chemická kritika“ F. M. Bartošova?
Obecně se má za to, že písmo RK již 1817 bylo barvy 

rezavé. Historik však o tom nalézá první zprávu teprve 185.2 
v ČČM (1852—lil, 152), a ta mu zřetelně praví, že tato rezavá

Radostná" událost.

barva vznikla teprve nedávno: „Půsollrením vzduchu — praví 
tu Nebeský — a jak se zdá i vlhkostí původní barva se ztra
tila; je nyní rezavě přižloutlá.“

V tomto svědectví o „nedávném vzniku rezavé barvy“ 
písma RK nic nestojí. Dokonce ne zřetelně. Mluví .se tam 
1. o původní barvě a 2. o nynější barvě. Původní bairvou 
písma každému, tedy i Nebeskému a Bartošovi, bude ta 
barva, kterou mělo brzy po napsání. Nynější barvou bude 
ta, kterou má nyní. Jestliže Nelb. měl za to, že původ RK 
je současný s nálezem r. 1817, tedy by přirozeně původní 
barvou rozuměl barvu brzy po r. 1817. Jelikož však Nebeské 
hájil RK ještě o dvacet let později, nemohl výrazem „původní 
barva“ barvu z r. 1817 rozumět. Dejme tomu však, že F. M. B. 
vykládá výraz „původní“ barva správně tak, jako by se 
Nebeskému jednalo o barvu z r. 1817. Tu však ve svědectví 
Nebeského postrádáme údaj, jaká ta původní barva byla, 
ač Ne:be.ský .se ve svém pojednání snaží shrnout všecky 
vědomosti, kterých lze o RK nabýti. Krom toho N̂ b. odů
vodňuje změnu barvy na rezavě přižloutlou vnějšími vlivy. 
./Půsofbením vzduchu...“ — budiž, vzduch mohl působit 
i v Museu, ač je jasné, že ne tak, jako při volném uložení 
RK v nějakém sklepení na skříni. Nota bene RK byl v Museu 
chován v uzavřenveh deskách, do kterýdh byl svázán. Ne
beský však mluví í o „vlhkosti“ — kolik té vlhkosti v Museu 
bylo, aby se původní barva (černá nebo inkoustově tmavá) 
mohla změnit dokonce na rezavě přižloutlou — už v r. 1852? 
Celých 55 let by tam musila voda crčet stropem. Kromě toho 
by byl musil knihovhík celých 35 let klást RK přes den na 
okno, do slunečního světla. A podle toho, co o RK víme dnes, 
jak by bylo došlo k onomu hlubokému vniku písma do per
gamenu? Tu je F. M. B. se svým svědectvím v koncích. Takto 
rozumuje o svědectví Neljeského ělověk, který se při skoro 
každé možné i nemožné příležitosti hono.sí svými musejními 
zkušenostmi.

A jak by byly v prostředí, kde je možno, alby za 55 .let 
písmo rezavě přižioutlo, obstály Hankovy přípisky, učiněné 
do RK podle jeho svědectví brzy ] ) 0  nálezu černým inkou
stem? zda by i ty zůstaly černé? Víme, že ty byly černé ještě 
v letech 60., ba lišily se výrazně od ostatního písma ještě 
za rasurové komise r. 1880. (Tehdy byly při zkoumání smyty 
a objevily se původní tvary písma a celá písmena.) F. M. B. 
zazlívá ovšem Andrlíkovi, že ještě drží tento t. zv. Marešův 
důkaz pro každého, poněvadž si myslí, že ve svých Ruko
pisech“ (str. 125) tento důkaz již vyvrátil. Tam najdeme 
paušální pochybu o přísežné výpovědi člověka, usvědčeného, 
jak F. M. B. praví, ze lži. Hanka prý i pod přísahou lhal 
proto, aby odvrátil oRvinění. že nesvědomitě nakládal s před 
mětem náležejícím Museu. Proto prý posunul vznik vpLskň 
svých do doby nejdávnější, kdy ještě Musea nebylo. Ve 
skutečnosti prv je učinil teprve v době, kdy mu zahrozilo 
po útocích v Tageslrotu ohledání RK, a chtěl prý jimi ochrá
nit archaismy, které už dříve do svých vydání textu RK 
vpašoval.

Ale pochyba o přísežné výpovědi, byf, dejme tomu, noto
rického lháře, má ke skutečnému vyvrácení ještě daleko. Je 
na bíledni. že ani lhář nelže vždycky. F. M. Bartoš však 
z předpokladu lži Hankovy vyšel jako z dokázané skuteč
nosti a aniž tuto lež dokázal v konkrétním případě, opřel 
o ni nové předpoklady, co se asi dálo v Hankově mysli po 
útocích v Tagesbotu, a z těchto nových, ovšem zase nedo
ložených předpokladů osnuje vznik přípisků v RK. Co se 
v mysli Hankově po útocích v Tagesbotu dálo, může vědět 
jen někdo, kdo byl tehdy při tom — anebo Hanka sám. 
Dokladů není, a proto si F. M. B. musil celé dějství prostě 
vymyslit. Při tom však měl odvahu Andrlíkovi vytknout, 
že i po takovém „vyvrácení“ operuje Marešovým důkazem 
pro každého dále, ač vlastně tu vyvráceno nic nebylo.

Z tvrzení Bartošových lze přezkoumali jen jediné: že 
prý přípisky Hankovy byly prov.iděny k vůli aféře s Tages- 
ibotem. Hledáme-Ii svědectví o přípiscích z <loiby před aférou 
s Tagesbotem, mohou nám tu prokázat cennou službu hlavně 
Hennigova lilografovaná faksimile, jež Hanka od r. 1829 při
pojoval ke svým vydáním. Byla celkem dvě: str. 14., kde 
je«t jen rasura písmen íeí v ř. 22 ve slovech nanfíeí), a str. 25., 
kde v ř. 17 bylo původní znění kraliuíce zlobneo radováno 
v koncovce a přepsáno hnědým inkoustem (tak jako v ř. 30 
strany 26. bylo částečně radováno původní co a černým 
inkoustem předěláno na cíe) — na znění krahuíec zlobní. 
Faksimile Hennigovo stránky 14., jež bylo po prvé připojeno 
k Hankovu vydání r. 1829 (zlatohnědé!), má na místě rasury 
prázdné místo, faksimile str.ánky 25., jež bylo po prvé při
pojeno k Hankovu vydání r. 1852, udává znění, jak černým 
inkoustem opraveno. Z toho můžeme souditi, že i oprava 
černým inkoustem na str. 26 co—cíe pochází nejpozději z r.



1852. iDruhé svědectví z doby před aférou s Tageslbotem nám 
pomohl vystopovali iF. M. Bartoš sám, když píše v N. O. 
4. srpna t. r. podle Frice, že Hanka vydal RK redaktorům 
matičního Výboru. Výbor Hankovo čtení RK skutečně na
mnoze koriguje, je tedy zjevné, že přepis Výboru je provedou 
na základě originálu. A tu na příslušném místě čteme; če 
řekne moje máti. Tedy — již r. 1845 bylo v originále cíe, 
a máme tedy dvojnásoibné nepřímé svědectví, že Hankovy 
přípisky nebyly dělány až ze strachu před ohledáním RK 
v době aféry s Taigesboíem.

Z Bartošových vývodů by mohlo vyplývali, že jejich 
pisatel nenašel žádného svědectví proti své theorii o pozdním 
vzniku Bankových přípisků, ať přímého, nebo nepřímého. 
Z toho, že to an nenašel, by proti RK neplynulo pranic — 
již dříve jsme viděli a ještě níže uvidíme, jaká jest kvalita 
jeho práce. F. M. Bartoš dnes nemůže zapříti, že Nebeského 
článek v ČČM 1852 nečetl, poněvadž z něho jindy cituje 
stránku 152 třetího svazku toho ročníku. Ale jen obrátit list 
stačí a tam na stránce 154 v poznámce pod čarou Nebeský 
nejdříve vypočítává mezery neb vybledlá místa v Rukopise 
a pak praví: Na několika místech p. Hanka černým inkoustem 
vybledlé litery opravil.

Tedy již r. 1852 máme přímé svědectví, usvědčující Bar
tošovu theorii z výmyslu. Chtěli bychom nyní věděti, zdali 
mu toto důležité svědectví jen ušlo, af už z nedbalosti, nebo 
proto, že článek Nebeského citoval z druhé ruky, což je zase 
na pováženou (neuvedl toho) — anebo zdali je úmyslně 
mtajil v domnění, že se na to nepřijde. Volíme zatím 
možnost prvou.

V. Šafaříka jmenuje F. M. B. jediným odborníkem, jenž 
RZ zkoumal v novější době. O 16 řádek doleji však už má 
druhého, Jul. Stoklasu, který r. 1886 v písmu RZ dokázal 
měď, začež se mu dostalo „perné lekce“ v Athenaeu, kde 
Stoklasovi předhodili recept na měďnatý inkoust už z Krn- 
meriova kalendáře (tedy jej mohl Hanka znát!). To je uodle 
F. M. B. vysvětlením, proč prý se Stoklasa vzdal víry v RZ(!). 
O tomto jarmarečním reeeptě bylo už psáno ve Zprávách 
čsl. spol. rukopisné, č. 9/10, s. 13. Na základě pokusů s tímto 
inkoustem došlo se v laboratoři dhemikově k výsledku zcela 
jinému, než v laboratoři hLstorikově. Dnes tento inkoust F. M. 
Bartošovi „řeší zcela rnspokojivě záhadu, které trápila V. Ša
faříka (záhada se ovšem týkala způsobu výroiby původního 
železitoměďnatého inkoustu, který, jak je i laiku známo, neni 
zelený, pózu. red. Zpr.) a nikoli naposledy poskytuje che
mikům možnost, vyhotovit si bez obtížného čekání několik 
staletí rukopis docela takový, jako je RZ“ I

Chemikové jistě za možnost, F. M. Bartošem nuJjízenou, 
budou vděčni; vždyť je to tak krásné, vmyslí-li se příslušník 
jiné vědy do jejich oboru natolik, že jim může doporu
čovat, co mají dělat — a to přesně podle postulátu Marešova, 
vysloveného ve „Strachu z pravdy“: A tu každá myšlenka 
žádá verifikaci experimentem — udělej to, uvidíš a po

znáš! ... Historik se ovšem nechce plést do cizí vědy natolik, 
aby ten experiment udělal sám; proto také docela správně 
jej ukládá chemikům. Ale už předem rozhoduje o možnostech, 
jaké recept z kalendáře skýtá!

Fakt je, že chemikové na objevitelskou činnost F. M. 
Bartoše, ač jinak je k nezaplacení, nečekali. Existuje svě
dectví o tom, že F. M. B. 9/10. č. Zpráv Čsl. spol. rukopisné 
četl. A přece čtvrt roku po uveřejněném tu výsledku zkou
mání vyrukoval se zeleným „inkoustem“ jako s novinkou. 
Není to po prvé, kdy svůj objev historik považuje za no
vinku. Ale v tomto případě pouhý „podiv nad smělostí“ 
by byl slabý.

Tak se dělá legenda protirukopisovál! F. M. Bartoš si na 
tomto poli již téměř vysloužil zlaté ostruhy.

Výklad Andrlíkův ze Stručného poučení o písmě RZ si 
F. M. B. ocitoval v N. O. jen částečně, ale celkem správně. 
Uhnul však a polemiku svedl stranou. Patří-li to k finesám 
diskusí historiků, není nám známo. Takto (týká se zelené 
patiny RZ, neklamné známky, že přeměna v měděnku byla 
již r. 1817 ukončena, a že tedy RZ byl psán řadu století před 
nálezem): I zde pohříchu je východiskem podmanivého dů
kazu předpoklad, který by bylo třeba teprve dokázat. — 
Jaký předpoklad a proč by se mělo dokazovat něco, co 
skutečně existuje, totiž Kovářův dopis, s jehož údaji vše 
na RZ souhlasí, a skutečnost každému laiku známá, že se 
měděnková patina (doprovázená vniknutím písma do perga
menu, oddrolením ztrouchnivělého povrchu písma, obsahu
jícího částečky rezi a zbytky klovatiny, jakož i pevnou 
vazbou s pergamenem) neutvoří za nijak krátkou dobu — 
to je nadzemská moudrost. F. M. B. to .také cítil, proto od
bočil: Andrlík si tu troufá vědět více, nežli... V. Šafařík! 
F. M. B. není jasné, že tápal-li Šafařík, nemusí tápat dnes 
Andrlík? Ve vlastní vědě přec zaujal F. M. B. proti Marešovi 
takovýto postoj: Co je mi do omylů Palackého, není jeho 
snížením, dospěla-li dnešní historie k jiným názorům, nežli 
on. _  I F. M. B. si tedy ..troufá“, je-li mu toho třeba, vědět 
více, než autority dřívější.

Tím však není rozbor F. M. Bartošovy „diskuse“, kterou 
si nadepsal „Sofismata chemiků-obránců RKZ“, vyčerpán.

Na str. 22 kritisovanélio Stručnélio poučení Andrlík 
hovoří o tom, jak starobyle písmo vzdoruje chemikáliím. 
Tuto stálost písma v pergamenu také z vědecké literatury 
oibšírně odůvodčuije. Běldhoiiibkovo srovnávání užilo dokonce 
stálosti písma k důležitému důkazu o stáří RK (Struč. poučení 
str. 23 konstatuje stálost písma RK v pergamenu, na str. 24 
a 25 j.sou tabulky srovnávanýdh rukopisů.) O stálosti písma 
V pergamenu vsak F. M. ß- pomlčel. A přece stálost písma 
v pergamenu je průvodním znakem jen starších rukopisů, 
to F. M. Bartoš dobře ví. Přece má odvahu mlčet, jako by 
to něco bylo platné. Mlčení však znamená nevážný ústun 
s pole, napadeného — silnými slovy a sofistikou. Ale „jak 
nám má imponovat věda tak nemužn.!“? K. T.

Karel Třeská:

Historikovy om yly.

v Marešově Strachu z pravdy, nedávno vyšlém, byla 
otištěna jelio kritika F. M. Bartošova spisku ,Jlukopisy“. 
F. M. Bartoš se pokusil s ní polemisovat v Nár. Osvobození 
ve formě „Listů prof. Marešovi o RKZ“ (28. července až 
10. srpna t. r.).

I. „list“ se zabývá neetickou hodnotou věd v rukopisovém 
sporu kompetentních, ovšem poněkud jednostranně. Mareš 
totiž dával, jak slušno, přednost úsudku těch věd, které si 
jej mohou opatřiti s objektivní evidencí. F. M. B. však nechal 
otázku evidence stranou — poněvadž věda historická a filo
logická jsou tu vůči vědám exaktním v silné nevýhodě a 
popření toho není dnes už nic platné — a dovolává se zku
šenosti celých věků historické práce, jež podle znakii mnohdy 
zdánlivě nepatrných (odvisících od doibového pojímání) má 
dosti prostředků určit, má-li před sebou památku pravou 
neJm padělek.

Pravdu má historik dotud, dokud pro své výsledky 
nevymáhá přednost před kontradiktorními nálezy těch věd, 
které si je získaly s oibjektivní evidencí. To je právě případ 
RKZ a nesmíme se dát zavést od něho pryč ťheoretisováním 
sebe líbivějším. F. M. B. se toiiž o poměru věd, právě u RKZ, 
očekávanému vyjádření vyhnul. Nadto se i v odborné lite
ratuře historické uznává, že objektivita historiografie není 
neomezená: jedním názorovým mediem, jímž historický jev 
ne bez úhony prochází, jest historikův pramen; druhým jest 
historik sám, ať již aktualisuje vědomě nebo nevědomě; 
třetí zábranou objektivity jsou jeho osobní kvality, mezi

nimiž závadnou jest právě tak přemíra citlivosti pro jisté 
aspekty jevů jako její nedostatek (mluvíme ov,šem o histori
cích dobrých, poctivě sloužících jen své vědě a žádným 
mimovědeckým cílům jiným).

Zkrátka a dobře: dovolávání se zkušenosti — byť celých 
věků — tam, kde jde o postavení fakt proti faktům (a to 
je případ RKZ!). je pouhá vytáčka, klasický doklad toho 
„strachu z pravdy“. — Své chyby nazýváme zkušeností, — 
napsal anglický básník Oscar Wilde.

Takovou historickou metodou, opírající se o zkušenosti 
celveh věků, byla kdysi zařazena také legenda Křišťanova. 
Přišel prof. Pekař a posunul — zase tou historickou meto
dou, opírající se o zkušenosti celých věků — její datování 
o tři sta let zpět. Je docela ořirozené, že v takových pří
padech, kde to je možno (a u RKZ to možno je), dáme před
nost vědě, schopné poskytnout názorná a objektivní fakta, 
před vědou, která si svými objekty hraje jako míčem.

Bylo snad někdy řečeno, že vt'da, která objektivních fakt 
přinésti nemůže, není vědou. Snad ,se tím křivdilo filologii 
a historii jako celku — ale v případě RKZ to tne do živého. 
Bylo zásluhou Marešovou, že upozornil, jak v tomto sporu 
tyto dvě vědy chtějí pronášet tvrzení jednou pro vždy platná, 
ale důkazy, které pro svá tvrzení j)řinášejí, nemají takové 
únosnosti. Znakem faktu je.st, že jej lze kdykoliv přezkou
mali. Ale je možno na př. přezkoumati ,bakt“? že falsátoři 
mohli znát třeba Beneše Heřmanova z Paprockého, že mohli 
znát druhou vládu Jaromírovu z Beckovského? Odpovídám:



Ano — je možno jej přezkoumali; věda historická (Goll, 
Flajšhans, F. M. Bartoš) se vynasnažila o důkaz, že to mohli 
znát —. vždyť byli milovníky starých kronik. Ale není možno 
přezkoumati tvrzení z té možnoLsti vyvozované, že skutečně: 
1. to poznali, 2, že si toho v kronikách všimli, 3. že ho užili. 
jinými slovy —dokud to není doloženo (objektivní evidence), 
zůstává podvržení RK pouze jedním ze stejně hodnotných 
způ-sobů, jak vysvětlit koexistenci týchž historických údajů 
v památkách, o něž jde. A to nelilcdíme na objektivní 
evklenci nálezů matericlnícli! My však k nim přihlížet mu
síme — mezi vědami není čínské zdi a věda exaktnější tu 
stojí výše nad vědou subjektivnější.

Každý na tomto jediném případě pochopí, proč taková 
metoda, jež subjektivní tušení páně badatelovo vydává za 
objektivní pravdy, nestojí nejen za polemiku, ale ani za 
čcístnou zmínku. S podivem jest pak neoirrávněná pýcha 
■autorů těch všelikých výmyslů, s jakou na nich lpějí, uč 
nepřinesli ani nic objektivně zjištěného, ba ani nic nového. 
Tak na př. F. M. Bartoš se uchýlil až k urážkám v tisku 
jemu pří.stupném vůči „Zprávám Čsl. společnosti rukopisné“ 
za to, že jsme se nezmínili o jeho prý zibrusu novém rozboru 
RZ. Ze RZ souvisí s pověstí o tom, jak došlo k sňatku s Pře
myslem — přineslo však už bezpočtu badatelů (Flajšhans 
jmenuje Die Fůrstentaifel llerdcrovu); Dobroslav že je z Hájka 
— námitku přinesl už Dobrovský; Trat z Bečkovského —- 
upozornil Flajšhans;, Chrudoš z Hájka — upozorpil už Goll.. . 
Staroče.ské roucho básní jako ochrana proti censuře — tu 
myšlenku opět proneslo už bezpočtu badatelů. Kde je tu co 
původního? Vždyť se v této „vědě“ nic nového, opravdu 
nového, vyskytnout ani nemůže a považuje za opravdové 
štěstí (po Trávníčkovi i F. M. B.), když aspoň fo staré může 
omílat. My jsme se naopak snažili pana profesora Bartoše 
šetřit a on nás za to napadá urážkami. Jak se to srovnává 
s ideálem profesora evangelické, Husovy fakulty? A při tom 
má odvahu u nás mluvit o nemužné vědě, ač našim nejtěž
ším námitkám uhýbá mlčením, nebo vytočením, nebo so- 
fismem.

Co žádáme, jsou fak ta , poněvadž ta lze O ibjekti^ně pře- 
zkoum ávati. D iskuse o tom , co se kom u kde zdá, že m ohlo 
být, je  m luven ím  do větru .

Psali jsme nahoře thcoreticky o hodnocení faktů. Po
sloužíme i příkladem praktickým, bohužel pění nikomu ke 
cti. Svůj 11. „list“ vyplnil F. M. B. rozborem RZ. Podle něho 
RZ vrcholí plamennými slovy Ratibora — Nechvalno nám 
hledat práva v Němcích... a to je prý vlastní poselství 
básníka jeho národu, vytušil historik, ovšem zas bez do
kladu. Básník oděl RZ rouchem staročeským proto, že psal 
v letech metternichovské reakce.

Psal snad Dalimil také v letech metternichovské reakce? 
O čCLském jazyce se z něho mnohokrát citují verše tak 
vroucí, a tak naplněné odporem ke všemu cizímu, že F. M. 
Bartoš by nám měl vysvětlili, jaký je rozdíl mezi jedním 
staročeským textem, který se těmito rysy vyznačuje, a ji
ným, který se o nic více neprohřešil. Takový staročeský 
„Anselmus“ ze Svatovítského rukopisu (vyd. Páterovo 
str. 160):

Judáš byl taký lakomec,
Něteří tomu Chtěli, by byl Němec-----

také nezanedbal příležitost, svou nenávist k Němcům vy
jádřit aspoň neomaleným vtipem. Hledá se historik, který 
by objektivně promluvil o důchu doby, jež byla schopna 
vydávat takovéto plody. V Dalimilovi a v Anselmovi to bude 
„ovšem“ samozřejmost, kdežto v RZ jest tg poklesek, svěd
čící, že byl psán v době metternichovské reakce. RZ má pro 
některé, zvláště historiky, tu hlavní chybu, že vůbec 
existuje!

Druhé zajímavé „hodnocení“ nacházíme v „listě“ III. 
F. M. B. líčí, kterak Palacký a Šafařík vyplýtvali tolik 
vzácné energie na marnou obranu Hankových fals (to je 
ovšem hladká fráze a klam; Vývody Aeltefite Denkmäler 
proti Dolbrovskému nabyly vyvráceny nikým), avšak dva 
důvody Dobrovského vynechali, z nicliž jeden je smrtelnou 
ranou pro RZ.

Který důvod Dobrovského to byl? čtenář se jistě ptá 
zděšeně.

Bylo to „odhalení“, že zakladatele Hradce Králové 
Dobroslava si vymyslel Hájek.

Palacký ovšem svého vznášeného učitele šetřil — a F. M. 
Bartoš ho za to napadá, jako by se byl těžce vědecky pro
vinil ... ■ ' M I  'i I !

Neboť is nedoloženými tvrzeními nelze polemisovati. 
Správně o tom poznamenal prof. F. Mareš: Hájkův „výmysl“ 
bude usvědčen tehdy, až se zjistí, kdo skutečně byl zakla
datelem toho hradu a jak se tehdy hrad jmenoval.

Zajímavé tu je, že jednoho nedoloženého tvrzení Dobrov
ského si tu historik cení výše než vyvrácení ostatních tři
atřiceti.

Nahoře jsme připustili možnost, že falsátoři (domnělí) 
znali Paprockého a Beckovského. Z této možnosti udělal 
historik tvrzení, že těchto pramenů falsátoři i užili. Ukázali 
jsme, jak to vysvětlení koexistence týchž údajů ve •dvou 
památkách je jednostranné i pouze tlieoreticky. Prakticky 
je dokonce kontradiktorické známým jiným faktům. Tedy —. 
liistorická věda se přesvědčila, že předpokládaný falsátor 
mohl si najít Beneše Heřmanova k r. 1200. Ale současně 
musila konstatovali, že rlomnělý falsátor a jeho druh ve vy
dání RK z r. 1829 klade událost k r. 1280. Falsátor musí své 
dílo bezpodmínečně znát, musí věděť, co chtěl říci a koho 
mínil. Není příčiny, aby falsátor podle předpokladu si 
v Paprockém správně našel Beneše Ileřmanova k začátku 
XIH. století a pak chybně vykládal, že lulálost se stala ke 
konci XIII. století. Věda tu nepostupovala objektivně, ne- 
přezkoumala důsledky tohoto podivného zjevu, že autor ná- 
lile nerozumí svému dílu, nepřozkoumala možnost, z toho 
jevu vyplývající, že se třebas jedná o vykladače, který se 
vznikem RK nemá co dělat, opominula zjistit, proč si před
pokládaný falsátor tak podivně počínal. Příjjadů chybného 
výkladu, chybného překladu, ba i chybného čtení je v RKZ 
skoro stovka. Jejich objektivní vysvětlení si věda, proti RKZ 
vystupující, klidně odpustila. Svědčí totiž tyto prohřešky 
Hanky a spol. o opaku falsa způsobem přímým, představují 
fakta objektivně přezkoumatebiá — proto ten útěk od nich. 
..Jak nám může imponovati věda tak nemožná?“

Ale jak může pak někdo tvrdit, že se sloupy víry Pu- 
lackélio v RKZ zřítily?

F. M. Bartoš si však myslí, že podvrátil nejen tyto slou
py, ale i sloup víry Marešovy — důkaz pravosti básně 
Oldřich RK z třetí hradní brány pražjského hradu. Využití 
objevu brány pro důkaz pochází od Františka Ko,ldy, podle 
F. M. B. „vášnivého obránce-diletanta přebohaté fantasie“ 
(jako kdyby F. M. B. sám jí měl málo), avšak již dříve byla 
její existence tušena H. Jirečkem. Ještě Goll — podle histo
rické „neúprosné“ zásady, k níž se výslovně hlásí i F. M. Bar
toš: quod non est in actis, non est in mundo (a která pro tu 
bránu přišlá ve psí) — neměl pro ni než útrpný úsměv, do
kud Se skutečně nenašla a samoizřejmě bylo jí užito k „histo
rickému důkazu pro kažťlého“. Zachována je ve sklepích pod 
předsíní vladislavského .sálu (Guth, ČČH 1934, 131). Před ní, 
v opevnění Břetislava T. z pol. 11. století, i v původním 
předbřetislavském válu byla tam též brána. Cesty, jež 
k bráně vedla, bylo užíváno ještě počátkem 16. století (týž, 
Sborn, svatovácl. 697). Brány samé se přestalo užívat za 
Karla IV., po přístavbě paláce. Vedle této (jižní) brány byla 
ještě brána jihozápadní („veliká vrata“ Dalimilova) a branka 
na Opyši (jakož i ceota Václava 1., kterou Dalim. rukopis 
Cambridgeský nazývá „třetí“ cestou, neboť jižní brána 
v době, kdy rukopis C. vznikl, byla již zastavěna). Za břeti- 
slavského opevnění měla Praha příkop jen po západní straně. 
(Guth, Sborn, svatovácl. 694, 700). Příko.]) jižní vznikl podle 
V. Richtra, ČČH 1936, 267, až za Karla IV. r. 1364. Jest to 
pochopitelné, poněvadž s rovných ploch na západní straně 
bylo nutno hrad opevnili nejdříve. Západní stranu míní 
Kosmas, když líčí, kterak Poláci prchají jednak branou 
s mostem přes příkop a jednak brankou na Opyši. To jest 
také ona „brána přiekopy“ v Oldř. Bylo-li však zabezpečení 
západní strany hradu největší, musil vojevůdce s menším 
počtem mužstva užít k doibytí hradu strategické lsti, překva
pit nepřítele se strany, s níž by nebyl ))řeKvapení čekal. To 
byla strana jižní, k níž vedla cesta vzhůru podhradím. Jižní 
brána nebyla sice zabezpečena vodním příkopem, nicméně 
aspoň suchý příkop a zdvihací můstek tu musil být. V básni 
Oldřich se líčí, jak kníže s vojíny stanuli na vrchu nad 
Prahoú, ukryli se chytře v tiché Praze (t. j. ve spícím po.d- 
hradí), užili pastuchy k oklamání stráže, aby jim otevřela 
„bránu přěs Vltavu“ a vyrazili přes most (t. j. můstek přes 
příkop nebo zdvihací m̂ost) útokem na rozespalé Poláky. Ti 
pak prchají „branou přiekopy“ tak jako u Kosmy.

Není pochyby o tom, že událost (porážka Poláků) se 
skutečně udála na hradě, nikoli na pravém vltavském břehu 
v pozdějším Starérn městě. Líčí ji tak Dětinar, Kosmas, Dali
mil, naše nejstarší prameny. Neporozuměním jim (v době, 
kdy se už na tvářnost Prahy kolem r. 1000 zapomnělo a 
mnohé výrazy latinských kronik byly chápány v novém 
smyslu) vyvinulo se líčení události s lokalisací na Starém 
městě (zástupci: Hájek, Beckovský a j.) V této nové versi 
zůstaly však některé stopy staré — vytkli jsme, je v pole
mice s docentem R. Holinkou. Shod s novou versí báseň 
Oldřich nemá, naopak ukázali jsme jak dříve proti F. M. 
Bartošovi (v kritice jeho „Rukopisů“, Žprávy čsl. spol. rukop. 
č. 4, str. 7 — odpovědi se vyhnul), tak nyní proti doc. Ho- 
linkovi, že pokusy, vykládat Oldřicha podle verse Hájek- 
Beckovský, vnášejí do básně nesmiřitelné rozpory. Jelikož 
pak po materielní stránce se RK projevil jako rukopis ne
závadný a hlásí se do století XIV., máme o důvod více po
dobné pokusy našich historiků co nejostřeji odsoudit.



Nezáleží na tom, co len nebo onen v textu vidi, nebo 
myslí, že vidí, ale záleží na tom, co tam skutečně stojí. 
„Básníkovi je Praliou Staré město“, tvrdí zatvrzele F. M. Bar
toš. Důvod? Oldřichovo vojsko časně zrána stane prý na 
Petříně a zahledí se na Prahu; Vltava se kouří.... za Prahou 
se ipromodrávají vrchy a za vrchy se projasňuje východ. 
„Každý vidí," uzavírá Baríoš, „že Prahou je básníkovi Staré 
město.“ — Historik má plnou pravdu; s Petřína k východu 
lze skutečně vidět Staré město. Ale v IIK o Petříně nic ne
stojí, tuto informaci sem historik podvrhl z Hájka, Básník 
sice stále říká; Praha — co je nám však do rozbíraného 
pramene, není-liž pravda? Historik zkrátka chce, aby se 
Prahou rozumělo Staré město ... A ježto se „brána přieko- 
py“ do tohoto hájkovského Starého města nehodí, tak se o ní 
jednoduše — nemluví. Tak otlpravuje realistická pravda dů
kazová residua...

Podává tedy historik nevěrnou reprodukci Oldřicha. Ne- 
pokroutil a nezkomolil však jen jedinou věc. To co násle
duje, jsme mu již jednou vytkli. Podle něho s Petřína vojsko 
„sejde tiše dolů a tu se skryje“. Příslušný verš Oldřicha zní 
ovšem; „v tichéj Praze ohytro pokrychu sě“. jakže, přece 
jsme nahoře slyšeli, že básníkovi je Prahou Staré město! Že 
by originál tvrdil takový nesmysl, jako by se Čechové na
před na Starém městě ukryli a pak teprv ho zvenčí dobý
vali? Originál opět usvědčuje historika z falešného rozboru. 
Věděl o tom historik? Nevěděl-li, tu podal práci nejvýš ne
dbalou. Avšak v každém případě je znění originálu opatrně 
zatušováno neutrálním slůvkem „dolů“. Jaké však mohly být 
cíle, jež k takovému nepravdivému rozboru básně Oldřich 
vedly?

Tyto otázky nechť třeba zůstanou nezodpověděny. Nám 
jde jen o to, že F. M. B. n^má pravdu. Ale jedno musíme, 
když už o tom píšeme, ve veřejném zájmu zdůraznit; Nač to 
nemužné uhýbání?

Barto.šovy ,,listy“ jsou ho plny. V listě šestém se doznává 
na př. „podivuhodná zdařilost obou fals“ a vysvětluje hlavně 
tím, že oba jejich původci byli vynikajícími žáky největ-

P Ř E H L E D

PŘEDSEDA ČSL. SPOLEČNOSTI RUKOPISNÉ, univ. 
prof. dr. V. Vojtěch vzpomněl památky zesnulého prvního pre
sidenta Československé republiky dr. Tomáše G. Ma s a r y k a  
na mimořádné výborové schůzi, která se konala 27. září 1957.

PŘI SMUTNÉ PŘÍLEŽITOSTI skonu na,šeho prvního 
presidenta dr. T. G. Masaryka porušila denní žurnalistika 
důstojnost smutečních dnů jen výjimečně štvanicemi proti 
rukopisové obraně. Zachycujeme zatím jen F. Klátilův útok 
v A-Žetu 14. a zvláště v neděli 19. září t. r., kde píše; „Jaká 
hanba, že smečka z prostředí, které moudrý stařec nazval 
pathologiokou ssedlinou — ještě nedávno se snažila obnovit 
tyto prohrané kampaně, dávno rozhodnuté, rozsouzené!“ — 
Až bude potřebí dobroáláuí, zda je boj skončen a v čí pro
spěch, jistě se nepůjdeme ptát „odborníků“ jako je pisatel 
onoho nevkusného výpadu, jaký by zesnulá autorita asi stěží 
schvalovala. Jiný znalec, Thomas Mann, pasoval se ve vzpo
mínkovém ělánku v Lid. Nov. 19. září t. r. na odborníka sice 
méně nevkusně, ale přece jen stejně neznalecky. —r.—

TOTSCHWEIGEN POKRAČUJE. V červu. čís. r. 1937 
kvitoval ČČH (406—412) kdejaký pekařovský nekrolog uve
řejňovaný po vlastech českých, vyjímajíc našeho (č. 9.—10. 
„Zpráv“), asi proto, že by se tak jeho čtenáři dověděli 
o existenci „Zpráv“. Zemřelý sám počínal si kdysi jxidobně 
v polemice o „tábor“ — a tradice se musí zachovávat po 
všech stránkách, neiií-liž pravda?

BEZ POZNÁMKY. Podzimní jmenování vysokoškolských 
profesorů přináší dvě zajímavosti: na Husově fakultě v Praze 
jmenován byl řádným profesorem dějin prof. F. M. B a r- 
t o š, a na Masarykově universitě v Brně stal se mimořádným 
profesorem pomocných věd' historických doc. dr. J. š e b á n e k.

V POZŮSTALOSTI f univ. prof. dr. Josefa P e k a ř e  se 
našel nedokončený článek o rukopise Zelenohorském z roku 
1935 (ČČH. XLIII./1937, s. 259.)

BRÁZDA, agr. revue přináší pod názvem Strach z prav
dy trochu popletený článek, který zase svědčí o tom, že o 
RKZ mnoho lidí píše, aniž byli řádně informováni. A.

Čsl. společnost rukopisná sdružuje přátele Rukopisů — 
laiky i odborníky, pořádá přednášky a exkurse, spravuje 
Rukopisový iond pro mater, zkoumání RKZ, podporuje vy
dáváni spisů a vydává časopis, který zpravuje o posledních 
rukopisových aktualitách. Příspěvky: zakládající člen 200 Kč 
jednou pro vždy, přispívající Kč 50.—, činný Kč 20.— (stud,
Kč 10__) ročně. Stud. činným členům může být příspěvek
prominut. Zápisné Kč 10.— (stud. Kč 5.—).

šího tehdejšího filologa a historika Dobrovského. Vysvětlení 
chabé a povrchní; v týž čas, kdy měl vzniknout RZ a RK, 
vznikla i Lindova Záře nad pohanstvem; a což připomíná 
správně Mareš — jak se s tímto vysvětlením srovnává po
divná „staroč.eština“ v ní? A což podvrhy, jež časově násle
dovaly?! Ty jsou ve směru vnitřním i vnějším stejně chatrné 
hodnoty, jako podvrh Písně vyšehr., která předcházela. Ba 
dokonce jejich kvality stále ubývá, takže V. Hanka r. 1849 
končí svou padělatelskou dráhu jjodle slov Hanušových „jako 
všední fušer“. Jen RKZ jsou „podivuhodně zdařilé“! Není 
tedy vznik RKiZ „vyložen naprosto uspokojivě“ — to snad 
jen pro takového ducha, jemuž to stačí, poněvadž si toho 
přej e.  Ale to není žádná věda.

Poznámka.  Bairtošových „listů“ prof. F. Marešovi bylo 
celkem osm. Píšeme „listů“ v uvozovkách, neboť autor sám 
neuznal za vhodné, adresátu jich zaslat, tím méně redakce 
N. O. -— Nezabýváme se všemi, poněvadž prof. Mareš napsal 
vlastní stručnou odpověď na všecky. Poslední „list“ charakte- 
risuje autora nejvíce — citnjeme: „Stal jste se opravdovým 
prorokem těm, kdož vedou nárô d i stát v rozklad i rozvrat 
a zaplavili naše kraje nebezpečnou vlnou nenávisti, lži a 
zlých vášiií. Jak hroznou cenou jste to vše zaplatil? Není 
Vám úzko z takových konců filosofa F. Mareše? Byl jste 
medikům mé generace uctívaným učitelem, jakým nám filo
sofům byl T. G. Masaryk. S úctou i láskou naslouchal Vašemu 
hlasu národ za války a ještě po válce. Ale Ijak př i še l  
den,  kdy Js t e se pos t avi l  p r o t i  T. G. Masa r y 
kovi,  a den ještě osudnější, kdy Jste uvěřil v Rukopisy 
a zapadl mezi diletanty a agitátory...“ (atd.). Na jiném 
místě, o něco výše, v stejném sacerdotálnlm slohu hrozil 
F. M. B. „s bolestí“ prof. Marešovi — že propadne pro
kletí... — Na vysvětlenou proloženého místa: Prof. Mareš 
vedl kdysi s prof. T. G. M. přísně filosofickou diskusi o Kan
ta (kterou vyhrál), a jak se zdá, je mnoho lidí, kteří to 
prof. Marešovi nemohou zapomenout... Úcta — na výpověď!

LISTÁRNA REDAKCE. F. M. B.: Váš dop. předán p. 
prof. V-em redakci. Stěž. si nepr., neboť Váš roab. RZ není 
ani nový aui samost., argumentaci M přivlastňujete neopráv
něně. Zřekl-li jste se mlčky <lisk. o „maličk.“, v nichž jsme 
Vám dok., že nemáte pravdu, nemůžete nám izazl., že jsme 
se zase my zřekli disk. o tom, co jste jen nově — opakoval. 
Asp. se zmínit? Ne, pro nás je to balast. — Značky „ l̂ista':  ̂
„Chytrý“ a „Theatrum nmiuli“; iPodle naS. inf. byl oním 
„jedním z nejstarších obránců“, který přišel po lili. před
nášce SNO ujistit F. M. Bartoše, že nenáleží do „toiho houfu“, 
p. Fr. Kolda, autor spisku ,dlukopisy a Věda“ a j. — Značka 
„Poděbrady“: Byla to výtka z nevědomosti. Aspoň říčka 
Haiiá je doložena už ve XII. a XllI. stol.: r. 1183 (Reg. 1. 
376) kn. Bedřich potvrdil Johanitům ves Ivanovice (dnes 
Ejvanovice) super Honam fluvium, a v Reg. II. k r. 1280 roz
suzuje pražský biskup Tobiáš v Kojetíně roizepři o meze 
mezi Kojetínem a Bezmírovem sub ponte qni est super flu
vium dictum Hanna. — Značka Frankenthaler: Brožura L. 
Matouška „Případ Paměti Příljy.slavské“ jest již bezmála 
ro'zelbrána, paspěšte si tedy s adresami zájemců. Autor 
chystá nový spis z téhož oborn. — Značka „Kdy?“ Kritika 
žádná nevyšla a nemyslíme, že separát článků „Vědy a ži
vota“ bude něco takového oibsahovat. Ucházeli se o předml. 
vážené osobn., stojící už dávno mimo spor. Čekat nebudeme. 
Obsah? Jednak všecky troje „Poznámky“, vyšlé ve Zprávách 
č. 8 až 12 '(s doplňky!), Marešova odpověď na Trávníčků v 
„Otevřený list“ a na „Listy“ F. M. Barto,še, Matouškova nová 
stať o Mleoigrafickém rozboru šebánkově, Andrlíkova-Třes- 
kova ô dpověď na „Sofismata j>rof. F. M. Bartoše“ a Andrlí- 
kův článek o tom, proč ve „Védě a životě“ nemohl vyjít též 
rozbor chemický. Poněvadž obsah se zvýšil na 104 stran, 
bude krámská cena Kč 10.—, pro naše členy, řádně své povin
nosti konající Kč 8.—. — Značka „Anonym?“ Ne, jméno autora 
„Poznámek“ k Holinkovu rozboru vypadlo nedopatřením. Je 
jím Karel Třeská. — Značka „BZ“: Děkujeme, avšak biblio
grafii tentokrát odkládáme do příštího čísla. — Značka „Stn- 
dený“: Neuťali, i tak to byla naše benevolence. Jinde jí není 
ani tolik. Prof. M. poslal jedné redakci odpověď na uveřej
něné články, tato je však vrátila s poznámkou, že otištění 
považují za zbytečné, ony člpnky že vyjdou také knižně, 
takže M. prý bude mít příležitost odpovědět na ně zevrubně 
— jinde. Co si o t ak t o  přistřižené „diskusi“ pomyslíte? 
V, F.: Proč jste neps. př. red.? — Uzávěrka příštího čísla 
10. prosince 1937.

Čísla 2 a 3 „Zpráv“ jsou zcela rozebrána a můžeme dodati 
jen antikvární výtisky.
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