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1/ Místo úvodu.

Když po zákaz-u časopisu Společnosti za okupace v době 

soustavných útoků nacistů na "padělané” Rukopisy a na "vylhanou 

minulost" českého národa, upínaly se naděje našeho členstva do 

budoucna s pevnou vírou v konečné vítězství pravdy a práva, ne

přišlo nikomu z nás ani zdaleka na mysl, že v osvobozeném státě 

přijde doba, kdy naší Společnosti budou přiznány tytéž publikač

ní možnosti, jaké ji své doby přiznal Wolfram von Wolmar; - totiž 

žádné.

Neuvěřitelné stalo se skutkem. Nouzový způsob, jakým vy

dáváme tuto zprávu, je důsledkem skutečnosti, že další vydávání 

časopisu Společnosti nám nebylo povoleno. Zákaz byl vydán "s hle

diska hospodaření papírem”. Ve skutečnosti rozhodovaly důvody ji

né. Jsou patrny v zevrubné zprávě, kterou v dalším uvádíme pod 

číslem 3/ "Historie zákazu časopisu Společnosti".

Tak mařeno je úsilí Společnosti, která publikováním 

výsledků vědeckých ppací může platně přispět k revisi dosavad

ních bludů pramenících ze závislosti českého myšlení na myšlení 

německém. Rukopisný spor není ukončen. Nové a nové poznatky 

z různých oborů vědeckých dovršují rozpad hypotés o "zbožném 

podvodu" buditelů. Uvědomme si nepřetržitou řadu německých úto

ků na RZK od Bůdingera až po K.Hermana Rranka a mějme na paměti, 

oč v tomto sporu vpravdě jde. Jde o víc než jen o záležitost 

ryze paleografickou; jde o víc než jen o záležitost literatury 

pouze české; ten spor týká se všeho Slovanstva a má nápadnou 

analogii ve sporu o pravost staré památky ruské "Slovo o pluku 

Igorově". Zde je konkrétní pracovní pole, na němž by bylo možno 

vykonat velké dílo v duchu slovanské vzájemnosti, netoliko o ní 

mluvit. Ale místo toho, aby se nám dostalo podpory při publiko

vání fakt prokazujících původnost sta‘ré české osvěty, ukládá se 

nám mlčení. Předkládáme 'tuto skutečnost soudu členstva i soudu 

budoucnosti.

V Praze, 1.prosince 19^7. ČESKÁ SPOLEČNOST RUKOPISNÁ 
Praha I. ,Konvikt’ská 13.
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2/ Zpráva o. XIII-. řádné valné hromadě, i

Dne 2. června 19̂ +7 konala,se XIII. řádná valná hromada 
naší^Společnosti. Přítomno bylo 48 účastníků. Valnou pomádu ří
dil úřadující místopředseda Ing. Vilém Gdtzl, jenž v uvodu vzpomněl 
zesnulých členů Společnosti -

Františka Boháčka, vrch. magistr, rady, v Praze,
Ing. Josefa Jareše, sekč. šéfa v.v.., v Praze,
Zdeňka Kuffnera, profesora gymnasia v.v., v Praze,
F. Poláka^ sládka v Táboře,
Bedřicha Říhy, sen. presidenta Nejv.správ.soudu v.v.,

v Praze,
Karly Votýpkové, vdovy po notáři ve Střele,

jichž památku uctili přítomní povstáním.- V další části svého pro
jevu poukázal předsedající na zvýšenou činnost výboru Společnosti, 
a to zejména v první polovině roku 1947; tato činnost nebyla pro
zatím na venek patrna, svědectví o ní vydává však mimořádný pří-^ 
růstek archivu korespondence, jenž je v uplynulém období nejvě^tší 
za trvání Společnosti. Počet členů Společnosti vzrostl o dalších 
43 členů.

Následovaly zprávy funkcionářů.-

Druhý jednatel, Ing Urban, vylíčil činnost^výboru y uply
nulém období, mimo to hlavní události roku v kulturním životě, ma
jící význam pro rukopisnou obranu; podstatnou částí této zprávy 
bylo vylíčení jednání Společnosti s.ministerstvem informací o po
volení časopisu. Tato záležitost je zde podána v samostatné stati 
3/*'Historie zákazu časopisu Společnosti".

Pokladní zprávu přednesl za onemocnělého pokladníka min. 
radu Schmidta přehližitel účtů taj. V.Režný. Ze zprávy pokladní 
vyplynulo, že z celkových úhrnných výdajů Společnosti v roce 1946 
ve výši Kčs 17-999*50'téměř polovina, totiž Kčs 8.51^*“,připadla 
na tisk Oběžníků. Ostatní výdajové položky představují uhradu ná
kladů spojených s pořádáním přednášek, nákladů za uskladnění, pře
voz a vazbu knih, všeobecnou režii. Hlavním pravidelným zdrojem 
příjmovým jsou členské příspěvky, jichž se v r. 1946 sešlo úhrnem 
Kčs 7•820.-. Obětavost členstva a příznivců zračí se v příjmové 
položce darů, která dostoupila částky Kčs 7-018.-. Mezi dalšími 
příjmy vykazuje pokladní zpráva: Kčs 2.3^1*- za rukopisnou lite
raturu prodanou zájemcům ze zásoby Společnosti; Kčs 3*000.- bylo 
uvolněno k výběru z vázaného vkladu Společnosti; jakožto záloha 
pro další výdaje /při čemž se počítalo s náklady na časopis/ byla 
uzavřena zápůjčka Kčs 8.000.- na vázaný vklad Společnosti. Bez 
této zápůjčky a docíleného výběru vkladu jevil by se v hospodářst
ví roku 1946 schodek Kčs 820.50.

Jednatelská a pokladní zpráva, doplněná zprávou přehli-^ 
žitelů účtů, byly vzaty jednomyslně na vědomí a výboru udeleno 
absolutorium.

Archivář řed. J. Šohájek podal zprávu o stavu archivu 
Společnosti. Poukázal na přírůstek archivu 247 kusů, svědčící o 
mimořádné aktivitě Společnosti, ^rchiv obsahuje nyní'1.361 Čísel, 
archiv po Dr Perkovi 318 čísel, úhrnem tedy 1.679 kusů. Svoji
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zprávu doplnil bibliografickým přehledem literatury a zpráv 
o Rukopisech.

Ve zprávě knihovníka popsal Dr J. Hlávka stav knihovny 
Společnosti a nesnáze spojené s jejím uložením.

Ve volbě výboru, jež následovala, byl jednomyslně zvo
len na příští správní období výbor v následujícím složení! Před
seda: univ. prof.Dr Viktorin Vojtěch; I, místopředseda: Ing Vilém 
Gotzl; II.místopředseda: Dr Jan Hlávka; členové výboru: František 
Adámek, prof.Ing Karel Andrlík, Ing Cyril Nebuškaj^Jindřich Pa- 
zelt, Miloslav Schmidt, Ing Bohumil Střemcha, Jan Šerý, Jindřich 
Šohájek, Ing Karel Urban; náhradníci: gen-.Karel Heřman, Jiří Ve
selý, J.S. Vopravil, prof.Leopold Zubr; přehližitelé účtů: Václav 
Režný, Ing Lubor Skokánek.

Valná hromada pak schválila pokladníkův návrh, přednese
ný přehližitelem účtů, aby počínajíc rokem 19^7 byly členské pří
spěvky činných a přispívajících členů upraveny na jednotnou výši 
Kčs 50.- a příspěvek nově přistupujících členů zakládajících aby 
b^l zvýšen s Kčs 200.- na Kčs 5OO.-; toto zvýšení je v š ^  podmí
něné; bude uskutečněno pouze tehdy, jestliže bude Společnosti 
možno vyvíjeti v roce 19^7 publikační činnost.

Stým narozeninám Josefa Ladislava Píče věndval jubilej
ní vzpomínku archivář J.Šohájek. Zhodnotil Píčův význam pro ruko
pisnou obranu, rozebral některé okolnosti týkající se rukopisné
ho zápasu z konce Píčova života a poukázal na rehabilitaci Píče^a 
jeho vědeckého díla, jíž jsme byli svědky u příležitosti letošních 
jubilejních oslav.

V závěru programu valné hromady byla podána zpráva o 
t.zv. Rukopisu Chebském. Podstatné části této zprávy uvádíme zde 
pod bodem 5/-

3/ Historie zákazu časopisu Společnosti. 5,

^Výbor České společnosti rukopisné má za pořebné podat 
členstvu úhrnnou zprávu o vývoji jednání souvisících s vydáváním 
časopisu. Činí tak jednak proto, aby se ospravedlnil vůči možným 
a pochopitelným výtkám, že snad nebylo učiněno vše, aby časopis 
byl obnoven - jednak proto, aby i pro budoucnost byl zachován obraz 
doby a překážek kladených v cestu naší činnosti.

Zastavení časopisu /Zprávy Č.S. Rukopisné/ za okupace 
považovali jsme za událost přechodnou. Měli jsme za samozřejmé, 
že tento zákaz padne po vyhnání okupantů. První porady o opětném 
vydávání časopisu konaly se již na jaře r. 19^5* Tiskárny, s nimiž 
jsme jednali, požadovaly vesměs povolení ministerstva informací.
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Obrátili jsme se tudíž na toto-ministerstvd. Při návštěvě v mini
sterstvu bylo náiň naznačeno, že vyřízení žádosti 0 opětné vydává
ní "Zpráv" jako Časopisu periodického, vyžádalo by si zhačné doby. 
Bylo nám doporučeno, abychom prozatímně pro informaci členstva 
zvolili formu tiskoviny neperiodické. Při dalších návštěvách 
v tiskovém odbo:f‘u bylo' smluveno, že Společnost bude Vydávati ne
periodickou tiskovinu nejvýše třikrát do roka, jejíž jedno číslo 
nepřesáhne 8 stran a že nebude použito dřívějšího názvu "Zprávy", 
nýbrž názvu "Oběžník"; byly též stanoveny^další podmínky určující 
vnější úpravu listu, aby snad nevznikl z úpravy listu mylný^do- 
jem, že jde o list periodický. Bylo nám řečeno, že při dodržení 
stanovených podmínek budou příslušné žádanky bez průt^u vyřizo
vány, že však bude třeba dát tisk předem vysázet a k žádance při
pojit hotový kartáčový otisk, aby úřad mohl posoudit, zda jsou 
splněny podmínky vnější úpravy, charakterisující tiskovinu jako 
neperiodicum. Za těchto podmínek vydali jsme Oběžník číslo 1/ 
ze dne 1. února 19̂ -6 a Oběžník č. 2/ ze dne 1. září 19^6* Při po
volovacím řízení postupoval úřad přesně dle podmínek, jež vytýčil, 
a které Společnost se své strany rovněž přesně plnila.

Změna nastala u Oběžníku Číslo 5/ vysázeného^v prosinci 
19^. Toto píslo obsahovalo jakožto hlavní příspěvkyi úvodní člá
nek na pamět stých narozenin prof.Dra J.L.Píče z pera archeologa 
F.Adámka, dokončení studie "Chemie o Rukopisech" od prof.Ing K. 
Andrlíka, posléze redakční stát o novém hodnocení cyrilometoděj
ského písemnictví,ruským slavistou R.Jakobsonem; v řadě^dalších 
drobnějších zpráv'byla též polemika s časopisem Věda a život.

Když byl úřadu předložen kartáčový otisk tohoto čísla 
spolu s předepsanou žádankou, bylo schválení odmítnuto s tím, že 
jde o časopis, který má znaky ti§ko'viny periodické. Když jsme 
poukázali na skutečnost, že při úpravě čísla řídíme se pokyny da
nými úřadem, bylo opět vytčeno,-že v tomto čísle je obsažena pole
mika s revuí "Věda a život" a že činnost polemická se nesrovnává 
s posláním^neperiodického Oběžníku, určeného jen členům. Nabídli 
jsme tedy úřadu, že tuto polemiku vypustíme; doslova přes noc 
pořízen byl náhradní text, který tiskárna následujícího dne vy
sázela. Urychleně předložili jsme úřadu nový kartáč, jenž podle 
přání úřadu byl na první straně opatřen nad to poznámkou "Pouze^ • 
pro členy". Nato nám referent v tiskovém odboru ministerstva sdě
lil, že se musí poradit s představenými. Výsledkem porady t>ylô  
sdělení, že musíme podat zvláštní žádost ministerstvu, pouhá žá- 
danka že nestačí. Na náš dotaz zda a za jak dlouho lze očekávat 
kladné vyřízení.,žádosti, sdělil referent otevřeně, že vyřízení 
může trvat velmi dlouho. Referentu bylo namítáno, že Společnost 
postupovala přesně dle^udělených směrnic; že dala napřed vysázet 
text, aby podle přání úřadu mohla k žádance přiložit kartáčový 
otisk; že pořízenou sazbu musí tiskárně hradit i kdyby k tisku^ 
nedošlo. S poukazem na tyto skutečnosti jsme žádali, aby předmě
tem zvláštní žádosti stalo se vydávání dalších čísel časopisu, 
aby však Oběžník číslo 3/» který dala Společnost sázet ve víře 
v platnost sdělených podmínek, byl vyřízen krátkou cestou na pod
kladě žádanky. Uznávaje jinak naše důvody, prohlásil referent, 
že tak učinit nemůže, že rozhodování o České společnosti rďkopišné 
si vyhradila vyšší místa. Podrobnosti o tom odmítl uvést.- Mohly- 
li snad dřív být jisté pochyby o tom, zda při rozhodování tiskové
ho odboru hraje roli otázka hospodaření papírem či nikoli,v tomto
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stadiu jednání tyto pochybnosti zmizely. 0 papír zde nešlo. Zře
telně se ukázalo, že tu jsou kriteria jiná. Dne 11. ledna 19^7 
podali jsme na tiskovém odboru ministerstva informací dvě žádosti; 
v jedné bylo žádáno o schválení vysázeného již Oběžníku, v druhé 
o obnovení Zpráv zastavených za okupace. Současně jsme zahájili 
řadu informačních návštěv u vedoucích úředníků odboru. Tyto inter
vence neomezovaly se jen na jednání ústní; předložili jsme kom
petentním úředníkům obsáhlá memoranda, shrnující historii a pod
statu rukopisného sporu a zachycující činnost Společnosti za uply
nulá léta. Tato memoranda byla příjemci příznivé posouzena. Někte
ří 2 nich se netajili překvapením nad poznatky snesenými moderní 
rukopisnou obranou a prohlásili, že o řadě skutečností dovídají se 
teprve., z tohoto memoranda-.- Byla také uznána dobrá úroveň došud 
vyšlých Oběžníků č. 1/ a. č.2/. Zdálo se,̂  že se uplathí fakta Spo
lečností uváděná a bude uznáno její oprávnění k vydávání časopisu.

Ukázalo se však, že konečné rozhodnutí v tiskovéiji'-‘Odbo- 
ru^ministerstva inforinací spočívá jinde než jak by vyplývalo 
z úřední hierarchie.. Rozhodující osobou ukázal se být na konec 
nikoli přednosta odl?oru, nýbrž"ňbvinář tómůto odboru přidělený, 
pan^^redaktor Rlchařd Slánsk-ýi Teh zaujal vůči Společnosti naprosto 
nepříznivé stanovisko. Odkázal ji na ostatní tisk, kam prý může 
příspěvky zadati k otištění, neuznal,,její potřebu vydávat časopis 
vlastní; dovolal se mínění ukiv^rsitních profesorů á prohlásil, 
že rukopisný spor byl již jednou pokrokovým způsobeá defini-tjivně 
rozřešen.^Názor delegáta Společnosti, že vědecká práce zná jen 
bud řešení vědecky správné 'nebo řešení nesprávné, nikoli řešení 
pokrokové a nepokroko-^é - jékož i poukaz na ustavičný vývoj vě
deckého poznávání - pan redaktor Slánský nepřijal. Po tomto roz
hovoru, k němuž dcpšlo počátkem března, bylo zřejmo, že výsledek 
našich podání v tiskovém bdbořu nebude příznivý. Neočekávali 
jsme příznivou změnu lani od skutečnosti-, že ministerstvo informa
cí postoupilo obě naše žádosti k vyjádření ministerstvu školství 
a osvěty. Tento postup, známenal, že naše žádosti putovaly od Aná- 
še ke Kaifášovi. I kdyby bývalo ministers1:vo školství podalo po- 
Budek^nám příznivý, nebylo by jím Ministerstvo informací vázáno; 
v řadě ̂ případů rozhoduje sarpo,, bez slyšení jiných ministerstvev. 
Ale příznivé stanovisko ministerstva školtetví nedalo se očekávat 
z^toho důvodu, že kompetehtfií úředníci vyjadřují oficielní mí
nění odpůrců. Strama ve spořu zúčastněná stala se tak arbitrem 
ve vlastní při. T^to křiklavá inkompatibilita je bohužel možná 
v poměrech, kdy ahi znalci, úp-bavního práva nejsou zajedno v tom, 
zda a do jaké míry platí bbčahšké svobody zaručené ústavní listi- 
íiou /zejmena co do volnosti projevu a co do svobody vědeckého 
bád^hd/ & do jaké míry záleží na vůli či svévoli úřadu.

Bez naděje na úspěch, ale s vědomím povinnosti vykonat 
vše co fřebaj obrátili jsme sb i ,na ministerstvo Školství. Refe
rent* pověřeny vyřízením našich Žádostí postoupených tomuto mini
sterstvu, prohlásil, že o nich bude rozhodnuto podle směrnic udě
lených mu^vyššími místy. 0 jaká vyšší místa jde, zůstalo i v tom
to případě zahaleno úředním tajemstvím.

Dne 13* června 19^7, tedy po více než 4 měsících "od po
dání žádostí, došla konečně písemná odpověď ministerstva informa
cí na naše podání. Dopis ministerstva, datovaný 6.června 19^7 a 
nesoucí číslo 2 3 > 9 QS / ^ 7 T.O. zní takto:



V Pi'dze dne 6. června 19^7 •
Tit.
Spolek "Česká společnost rukopisná"
v Praze I, Konviktská 13.

Ministerstvo informací /tiskový odbor/ nebere na vědomí 
Vaše oznámení ze dne 10.^ledna 19^7? že hodláte vydávati neperiod. 
tiskovinu v časopisecké úpravě s názvem "Zprávy české společnosti^^ 
rukopisné" a neuděluje Vám žádané povolení k jejímu tisku, poněvadž 
s hlediska účelného hospodaření papírem není potřeba vydávati 
zvláštní časopis spolkový s poměrně malým počtem zájemců.^Pokud 
by šlo o vskutku hodnotné vědecké studie o Rukopisech a otázkách 
s nimi jakkoli souvisejících, mají jejich autoři možnost otisknou- 
ti je v příslušných odborných časopisech již vycházejících.„ '

Pokud jde pak o "Oběžník České společnosti rukopisné”,̂  ̂
je z je:̂ o obsahu patrno,, že nejde o neperiodickou tiskovinu v ooěž- 
níkové úpravě, nýbrž v úpravě časopisecké a již z toho důvodu a 
z"důvodů shora uvedených nelze ani tuto tiskovinu povoliti.
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Za správnost vyhotovení 
Regal.

Přednostas 
Dr Bauer v.r.

Uzavíráme tuto zprávu slovy Josefa Jungmanna z roku 
ISlOs "Ještě Slované otročí; ale Bůh dá i tomu konec."

U.

Prof.Ing.Karel Andrlík;

4/ Chemie o Rukopisech. 

/Dokončení./

Níže uvedená staí; byla vysázena v 3<- čísle Oběžníku, 
jež nevyšlo z důvodů popsaných v předchozí stati.' Zde ji nezkrá
ceně uvádíme, protože představuje dokončení první části otištěné 
v Oběžníku č.2/.

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

Již prostá fotografie p o p i s n á  j e s t o  doplniti^ 
novými zjištěními obraz, vnímaný pouhým okem. Když byl RK po prvé 
fotografován J. Rokosem 1861, přinesly získané obrazy mnohá , 
překvapení. Zřetelně na rich vystoupila některá nejasná místa až 
dosud špatně čtervá, zejména vynikl kontrast pozdějších^přípisků 
a oprav provedených Hankou. Po druhé byl RK fotografován Husní- 
kem roku 1889, za použití modrého filtru komplementárního na^bar
vu písma RK /jež je, jak známo, rezavě žlutá až nnědá/. Husníkovy
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fotografie zachytily RK neobyčejně výrazně a posloužily také
l. B. Maškovi - kromě originálu - k jeho jedinečnému rozboru a 
vyvrácení t.zv, "proužkového důkazu" Gebauerova. Husník fotogra
foval roku 1889 též RZ.- K fotografickému zkoumání RZ přikročil 
roku 1913 Ing.B, Střemcha, jenž na žádost Davorina Zunkoviče fo
tografoval RZ s cílem zjistiti zda RZ je palimpsest, jak tvrdil 
Petruszewicz v roce 1875» či nikoli. Při těchto pracích zjistil
m. j,, že domnělý zbytek "vyškrabaného písma" je písmo prosáklé
s druhé strany listu. Fotografií RZ zabýval se též Horák, Všechny 
tyto pokusy lze úhrnem označiti jako fotografii dokumentární, po
pisnou, zachycující povrch Rukopisů, nepronikající však do jejich 
nitra.

Novou epochu na poli f o t o c h e m i c k é h o  
v ý z k u m u  značí moderní fotografování neviditelnými^paprsky. 
Tato výzkumná methoda opírá se o použití paprsků nacházejících se 
za fialovým i za červeným koncem spektra. Mezi paprsky za fialovým 
koncem spektra, jež všechny nejsou ve svých účincích ještě zcela 
probádány, je skupina t.zv. z á ř e n í  u l t  r^a f i^a l e 
v é h o .  Záření ultrafialové je neviditelné. Je možno uměle je yy- 
robiti na př. rozžhavením rtutových par elektrickým proudem. Každé 
světlo je při dopadu na nějaký předmět zčásti odraženo, zčásti 
absorbováno. Ultrafialové krátkovlnné paprsky jsou^však rozdílně 
absorbovány i takovými látkami, jež jinak absorbují stejně dlouho
vlnné paprsky obyčejného světla. To znamená, že na př. dvě látky 
v obyčejném světle na pohled stejné objeví se při ozáření paprsky 
ultrafialovými jako látky různého složení.

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

Čtenář se hyní nepoch3>bně optá, jak tuto rozlišovací 
schopnost ultrafialového záření postihneme, když přece jde o paprs
ky neviditelné?

To se může státi buď obtížnou cestou fotografie přímé, 
nebo snadněji methodou nepřímou, t.zv. f 1 u o r e s c e^n č n í .  
Podstata fluorescence tkví ve vlastnosti některých hmot měniti^ 
dopadající ultrafialové záření krátkovlnné v záření dlouhovlnné - 
viditelné oku. Fluorescenční záření dá se fotografovati, při čemž 
fotografická deska zachytí - zejména při použití vhodných filtrů - 
i fluorescence slabé, okem těžko postižitelné. Ozáří-li se na př. 
pergamenový rukopis ultrafialovými paprsky, tu zejména intensivně 
fluoreskují hmoty organické /pergamen/, kdežto látky minerální 
/na př. kovové inkousty/, fluoreskují slabě. Fotografie takto 
fluoreskujícího rukopisu zachytí pak i písmo, jež zraku nebo oby
čejné fotografii zůstalo by skryté. -

Jinou skupinou krátkovlnných paprsků jsou známé p a - .  
p r s k y  ^ R o e n t g e n o v y .  Mají tak krátkou vlnovou délku, 
že pronikají iimotou různých předmětů a ve stínových obrazech, za
chycených na stínítku nebo na fotografické desce, rozliší^hmotné 
složení prostředí, kterým procházejí. Procházejí přirozeně neru
šeně organickou hmotou jako je pergamen; nesnadněji procházejí 
kovy, zejména kovy těžkými.

Paprsky i n f r a č e r v e n é  jsou neviditelné paprsky
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dlouhovlnné, nacházející se za červeným okrajem spektra. Tyto 
paprsky hrají důležitou roli ve vojenství; pronikají mlhou, kou-^ 
řem, lze jimi fotografovali za tmy. Dvě zajímavé novinky americké 
armády, vyzkoušené v této válce proti Japonsku - "sniperscope" a 
"snooperscope** spočívají na principu infračervených paprslm /Sni
perscope je puška vybavená miřidly, umožňujícími vyhledání cíle 
za tmy; snooperscope je optický přístroj, namontovaný na^zvláštní 
přílbě, umožňující pozorování za noci./ S hlediska zkoumání psaných 
textů je významné, že na rozdíl od paprsků ultrafialových pronika
jí paprsky infračervené do hloubky pozorovaného předmětu; je tedy^ 
možno fotografovat! jimi i to, co je pod povrchem. Jich zviditelně
ní prostředkuje fotografická deska, opatřená emulsí citlivou na 
tyto paprsky.

Při zkoumání RZK bylo profesorem Dr Vojtěchem použito 
všech tří druhů paprsků: ultrafialových, Roentgenových a infračer
vených. Popud k těmto pracím dala r. 1913 Seská akademie věd a umě
ní, která ke stoletému jubileu nálezu RZK /1917/ hodlala vydati je
jich přesné fascimilové snímky. Profesor Dr Vojtěch přistoupil 
k této práci s vírou v padělanost Rukopisů. Napsal o^tom: **.. ja
ko téměř všichni z naší generace byl jsem i já přesvědčen, že Ru
kopisy gsou padělány. Zvláště přispělr k tomu,zpráva Dolanského o 
nalezeni tak zvaného kryptogramu ,Hanka fecit r, 1899*

První orientační práce provedl prof.Dr Vojtěch v lednu 
191 .̂ Válka však jeho činnost přerušila. K jejímu obnovení se 
vrátil až v míru. Bylo to na prospěch věci, nebot - jak prof.Dr 
V. líčí - **methody fotografického zkoumání se zatím zdokonalily, 
mohl jsem si opatřit! příslušné přístroje a získati nové zkuše
nosti.*' - Hlavní výzkumné práce byly učiněny v r. 1927 a na po
čátku r. 1928. Celkem bylo zhotoveno na á-00 snímků, pořízených 
jak paprsky viditelnými při použití různých filtrů, tak i paprsky 
neviditelnými.

Na žádném z obou Rukopisů nenalezly se stopy po vyškra
baném písmu; nebylo prokázáno, že by Rukopisy byly palimpsesty. 
Roentgenogramy jasně ukázaly odchylnost inkoustu použitého u RZ od 
inkoustu, jímž psán RK; železitá substance inkoustu RK propustila 
Roentgenovy paprsky, kdežto inkoust RZ Roentgenovy paprsky^za
držel; tím byla v inkoustu RZ prokázána přítomnost kovu větší 
hustoty než je železo. Jak již bylo vyloženo, písmp^RZ obsahuje 
sloučeninu měďnatou. Na roentgenogramech vystoupily -^asně slouče
niny těžkých kovů v iniciálkách /rumělka a minium/.

Zvláštní pozornost věnoval prof.Dr Vojtěch proslulému 
"kryptogramu Hanka fecit", který již v r. I9II označil Zunkovič 
jako klam. Prof.Dr Vojtěch fotografoval příslušné místo RZ mnoho
kráte, při různém směru osvětlení, za použití různých paprsků â  
různých filtrů a ve značném zvětšení. Výsledkem zkoumání bylo, že 
tak zv. "Hanka fecit" definitivně se ukázalo být bud osudným omy
lem nebo podvodem. Tak skončil důkaz, který spolu s "berlínskou 
modří" přivodil rozhodující zvrat v mínění české veřejnosti na 
zlomu století a vedl k proniknutí názoru, že RKZ jsou falsa. Dnes 
je prokázáno, že v té spleti čar, různými barvami provedené, Han
ka podepsán není.

Vojtěchovy výzkumné fotografie vyvrátily také jednou pro
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vždy Gebauerův tak zvaný "proužkový důkaz". Silně zvětšené výzkum
né fotografie proužků ukazují, že bylo psáno až ke kraji nezkomo
leného původního listu pergamenu; lze na nich dokonce jasně roze- 
znati místo, na němž bylo písmo strženo.'

Výsledky, k nimž prof.Dr Vojtěch dospěl, byly ovšem 
nemalým překvapením pro ty, kdož od fotochemického zkoumání oče
kávali pro RZK "hřeb do rakve". Byla zda fakta, získaná bezvadným 
vědeckým postupem a nebylo možno sprovodit! je se světa. Byl tedy 
učiněn aspoň pokus neutralisovati je. To se stalo^tím^způsobem, 
že k Vojtěchovým fotografiím, vydaným r. 1930 Unií, přidány byly 
"Poznámky", psané odpůrcem pravosti, profesorem V. Plajšhansem, 
jenž - jak známo - není ani chemik, ani fysik, nýbrž filolog. Pro
fesor Flajšhans shrnul v Poznámkách vše, co odpůrci RZK kdy vytý
kali, bez zřetele k materiálu, který snesla obrana.^Opakoval námit
ky dávno překonané a vyvrácené. Oproti tomuto zastíracímu verba- 
listickému pokusu tím výmluvněji se uplatňujé suchá mluva fakt, 
jež kniha podává na fotografických tabulích Vojtěchových. Ta se 
nedají oddisputovati.

5/ Zpráva o Rukopisu Chebském.
/?

Následující stát je toliko'výtahem z obšírnější zprávy, 
podané na XIII. valné hromadě Společnosti;

Roku 19^5 byly při obsazování pohraničí zajištěny per
gamenové proužky, pocházející ze svazků aktů,obsahujících listiny 
o sporu města Chebu s řádem německých rytířů. Proužky objevil ar
chivář Dr Sturm, restauraci provedla Dr Mladějovská a zjistila, 
že zlomky představují trosky rukopisu české legendy o blahoslave
né Anežce, dceři Přemysla I. Dochovaný text zlomků nemá dějové 
souvislosti. Zachycuje pomazání Anežky a její rozmluvu s řádovou 
sestrou, výpravu Přemysla II. proti Rudolfu Rakouskému a jeho za
jetí /1276/, pak návrat z Říma a její smrt /kterou kladou k r. 
1366/ - ale zde je rasura a nedokončené popsání zázraku.

Celý fragment má 95 veršů na třech listech, z nichž^dva 
jsou neúplné. První list se skládá ze dvou celých částí, druhý 
list je zlomek 8 proužků, které vznikly rozřezáním listu svisle 
na půl a vodorovně čtyřmi řezy; tak- vzniklo 10 kousků, ale zacho
váno je 8. Podobně je rozřezán list třetí, u něho se však docho
valo všech 10 kusů. Velikost pergamenu; dvojlist RK, postavený 
svisle.

Na pergamenu jsou patrny vpichy, které sloužily k lin
kování; linky naznačeny rydlem. Také rámování stránky je provede
no rydlem. Písmo je větší než písmo v RK; je goticky lomené napro
ti zaokrouhlenějšímu drobnějšímu písmu RK. Verše jsou od sebe od
děleny tečkou. Rozdělování slov naznačeno rovnítkem, tence prove-
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děným. Slova na konci řádků často překračují rámování. Y rukopise 
je jedna velká červená iniciálka P a několik začátečních velkých 
písmen označených červenou čarou nebo červeně odtažených.

Vzhledem písma hlásí se rukopis do 14. století. Ze zvlášt
ních znaků Rukopisu Králodvorského /vytýkaných tomuto rukopisu od
půrci/ má rkp. Chebský ten, že zachovává vedle spřežek starší pra- 
vopis jednoduchý, kdy č, š, ř, a ž se psalo jednoduchými písmeny.

tobie, sobie. Osobní zájmeno zvratné sye píše se s 
konci zlomku asi čtyřikrát s

”y" - ale ke
I t

V rukopise je dlouhé "s" i koncové kulaté "s" jako v RK. 
Dvě dlouhá ”s" označují ”š*' /sessla = sešla, zpowiedawsse/5 ale 
dvě dlouhá "ss" jsou psána i tam, kde se čte "s" /mussyli, wzneysse/; 
ve slově "dessyet" jsou dvě dlouhá "s" a "y", kterým se značí "š"

"s" a "y"? "to obdoba GebauerovaPak "myesyeczye*' - jedno dlouhé „ . _________  ̂ _____ ____
’’sluncie" a ”vsie". - Koncové kulaté "s'* je na konci slova? hlas. 
Ve slově **as" nutno čisti "až".

Spřežka "ř" je psána rzs katerzyna.

Zajímavá je spřežka "cz", značící č: rzeczena, czasie, 
strucznye. Avšak tatáž spřežka se píše za "c"; w nemoczy, bez po- 
moczy ... Jak již poznamenáno, dvě dlouhá "s" značí podle smyslu 
buď "š" nebo "s" /rakusskem, wedessta/; jedno dlouhé "s" však nut
no naopak čisti jako "š" - otewrzyesy. Příslovce wezdy z RK je psá
no wessdi s dvěma dlouhými "s"

Rukopis Chebský rozmnožuje doklady, které dokážují^opráv
něnost stanoviska obránců Rukopisů, že každý středověký písař^za
nechával v rukopise kus svého názoru na pravopis řeči; tyto názory 
se až do Husovy reformy značně lišily; nebylo ustálených pravidel 
a čtenáři četli podle smyslu slov.

6/ Na pamět Josefa Ladislava Píče.

19.1.1847 - 1 19. XII. 1911.

S vývojem české a slovanské vědy archeologicko-prehisto- 
rické je navždy nerozlučně spjata mohutná osobnost J.L. Píče, od 
jehož narození uplynulo I9.I. 19H7 sto let. Ba možno říci, že bez 
Píčova jedinečného díla nebyly by naše archeologie a prehistorie 
dosáhly nynější vynikající úrovně a nejlepší pověsti ve světě. Pů
vodním školením historik, ovládající zejména dějiny slovanské a 
státoprávní, vyrostl záhy ve skvělého archeologa a prehistorika
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a v tomto směru je Píčův význam v mnohém průkopnický.

Píčovým úmyslem bylo připojit k Šafaříkovým "Starožit
nostem slovanským" vylíčení hmotné kultury starých Slovanů na 
základě pramenů historických a archeologických. Poněvadž však do
sud získaný chudý archeologický materiál k tomuto úkolu naprosto 
nedostačoval, podnikl Píč za pomocí svých přátel /Heliích, Poža- 
recký, Vaněk, Felcman, Hlávka/ přímo obrovský dvacetiletý soustav
ný výzkum země České v rozměrech, jímž nebylo tehdy rovných ani 
v cizině, a které v souhrnu u nás nebyly dodnes překonány. Výsled
kem^ a ̂ pomníkem tohoto Píčova dvacetiletého nadlidského výkonu jsou 
skvělé a r c h e o l o g i c k é  s b í r k y  m u s e a  
č e s k é h o  v P r a z e ,  jejichž instalace podávala výstiž
ný obraz pravěku země České. Píčem získaný materiál tvoří dodnes 
hlavní část musejních sbírek a podstatně se o ně opírá naše i 
středoevropská prehistorie. Zásluhou Píčovou také bylo, že své 
výzkumy zachytil pečlivě v nálezovém archivu a kartograficky, dále 
že bezprostředně po provedených výzkumech přikročil k uveřejnění 
svých objevů.

V mnohých jeho pracích zvláště významné místo zaujímají 
rozs^lé " S t a r o ž i t n o s t i  z e m ě  č e s k é " ,  
které souborně v řadě objemných svazků a v krásné úpravě podáva
ly slovem i obratem vše, čím se země Česká archeologicky dosud 
projevila. Úchvatný je způsob, jímž Píč dospíval ke svým svéráz
ným závěrům; nezapřel historika, postavil se proti methodě typo- 
logické a proti pojímání prehistorie na podkladě přírodovědeckém, 
jako základů jedině rozhodujícím. Méně stopoval jednotlivé kultury 
a různá údobí pravěku z časového jejich určení, za hlavní podklad 
své prehistorie položil hledisko národopisné, V archeologii hle
dal především "stopy národů v jejich vývoji na tom základě, že
v hrobech pohřbeni jsou lidé, kteří za živa mluvili národním ja
zykem svým, měli víru svou, která se jeví v ritu pohřebním a mě
li národní kroj svůj, jehož pozůstatky zachovaly se v hrobech..." 
Toto přímočaré ethnograficko-historické hledisko Píčovo vzbudilo 
v tehdejších našich archeologicko-prehistorických kruzích houževna
tý odpor;, různé pojímání základů české vědy prehistorické a od
chylné způsoby práce rozdělily naše vedoucí pracovníky ve dvě 
skupiny: Píčovu školu "musejní" a školu "universitní" v čele 
s L. Niederlem, s níž se Píč nesmlouvavě utkával v tvrdých vě
deckých půtkách.

V zápalu' boje tvrdil na příklad L. Niederle v r. 1897 
/Na obranu/, že, "kdo ještě nyní vyhledává a vykopává stopy Zábo- 
jovy a referuje o tom ve vážném časopise" /Píč, Památky archeo
logické 1893/ toho "přece nelze míti za badatele, který pracuje 
vážně a s dostatečným porozuměním cíle a prostředků nauky archeo
logické." Důsledky těchto bojů odrážejí se dodnes v české pre
historii a zabraňují, aby význam PíČův byl spravedlivě doceněn, 
třebaže naše generace již plně uznává jeho nadměrnou průkopnickou 
práci po stránce prehistorické i praktické archeologie.

 ̂̂ Početná obec přátel PiZK má zvláštní příčinu, aby vzpo
mněla vděčně tohoto skvělého slovanské.ho badatele. Píč po ntránce 
aroheologicko-prehistorické položil pevný most k uznání a pocho
pení starobylosti RZK. Obraně EZK dostalo se té cti, že vedle ne
smrtelných Šafaříka a Palackého čítá do svých řad i nesmrtelného 
Píče; badatele, který za pravdu R položil svůj život.
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' Připomeňme si v rámci této jubilejní vzpomínky^závěreč
né události Píčova- života,. - V září roku 1911 podnikl Píč cestu 
za hranice se dvěma listy RK, s ruk9pisem "Sermones" a s fotogra
fií legendy o sv. Jiří, aby seznal úsudek zahraničních paleografii, 
především pale.ografů francouzských. Věrný druh Píčův, prof, Dr. 
Kryětůfek v úvodu knihy "Píčův poslední odkaz"^z roku 1914 prostý
mi, ale lapidárními slovy líčí pohnutky této Píčovy cestys ".. Ja
ko při líčení pravěku byly Píčovi jako empirikovi par 
excellence vodítkem vykopávky, tak i v líčení dějin pozdějších, 
kdy svítá již světlo dějin, chtěl práci svou míti dle. možnosti 
opřenu o památky soudobé. - A jelikož v něm nikdy neumřela yíra 
v pravost Rukopisu Královédvorského, chtěl i této památky užiti 
jako pramene pro svůj nový svazek Starožitností, o němž pracoval."

Odborníci, kterýiji Píč v Paříži listy RK předložil, 
byli: Camille Couderc a Omont z Bibliothéque Nationale, dále pro
fesoři Elie Berger, M. Chatelain a Maurice Prou. Jejich^dobrá 
zdání vyzněla rozhodujícím způsobem pro pravost, přestože - jak 
se dovídáme z deníku Píčova - temperamentnost p. Louis Legera, se 
kterým Píč v Paříži rovněž vešel ve styk, v prvních dnech poněkud 
pokazila ono objektivní prostředí, jež Píč v Paříži hledal, Ber
ger kladl RK na počátek XIV. století; Chatelain na konec XIV. až 
na začátek XV, veku; Prou datoval RK do XIV. století, rovněž tak 
Couderc.

Z Paříže odebral se Píč do Milána, kde si vyžádal dobrá 
zdání ředitele historického archivu Dra Ettore Vergy a ředitele 
Ambrosiánské knihovny Msgre Achille Rattiho. Dr Verga položil 
RK na počátek XIV. století. Monsignore Ratti /potomní papež Pius 
XI,/ datoval Rukopis /podobně jako Chatelain/: do XIV. až XV. sto
letí; projevil při tom názor, že inl ôust podobného zabarvení vi
děl v krajinách dolnorýnských na rukopisech flamandských.

Dne 17* prosince 1911 uveřejňuje Píč v Národní politice 
slavný článek "Rukopis Královédvorský před mezinárodním soudem 
paleografů skvěle obstál". Nazítří po tomto článku vyšel posměšný 
článek "septimánův" v Čase a musejní výbor odložil projednávání 
Píčovy zprávy. Den nato se Píč zastřelil. Možno říci,^že zahynul 
způsobem typickým pro české poměry; byl uštván vlastními krajany.

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

Obrovské je dílo Josefa Ladislava Píče v české vědě 
archeologicko-prehistorické, která dosud z jeho odkazu žije. Dáv
no už necítíme rozdílu "vědy museáiní" a "universitní"; naše pře- 
historie štastně vyrůstá právě z naprostého sloučení toho, co v bo
jích za doby Píčovy věcně rozdělovalo. Jen uznání starobylého pů
vodu RZK, pro něž Píč tolik vytrpěl, nespolutvoří dosud záltlad 
starožitností slovanských, jak káže pravda a naše povinnost národ
ní a slovanská,

Prantišek Adámek



~ 13 -

Článek archeologa P. Adámka, z něhož ge vyňat hořejší 
výtah, byl napsán a vysázen před jubilejními slavnostmi Píčoyými, 
zahájenými v lednu 19^7. Jako doplněk k němu dlužno uvést Ještě 
toto; Projevy slavnostních řečníků v Museu, přednesené představi
teli dnešní archeologie, vyzněly v manifestační přiznání k PíČovi 
a k Jeho dílu. Zejména pozoruhodné byly projevy, učiněné dne 1̂9- 
III, 19^7 v Museu na Píčově výstavě. Oficiální mluvčí musejních 
archeologů vyznali otevřeně, že se vracejí zpět k Píčovi a navazu
jí nan Jak pokud Jde o Jeho metody vědecké tak i o výsledky^k nimž 
dospěl. Dnes padla představa, proti které Píč své doby marně^bojo
val, Jakoby totiž pro určitou dobu platila v‘ Evr9pě v daném území 
určitá :a nejiná kultura a ta že k určitému datu úhrnem a Jako na 
povel se přeměnila opět v kulturu Jinou, heditel pravěkého oddě
lení Národ, musea výslovně řekl ve svém projevu, že Píč byl veliký 
vědec i člověk; když po 35 letech se ukazuje správnost Jeho vědec
kého díla, Je to svědectví o Jeho genialitě.

Žádný řečník se však slovem nedotkl důsledků. Jaké z té
to dalekosáhlé rehabilitace Píčovy práce plynou pro Rukopisy. 
Překvapilo také, v Jak skrovném rozsahu byly obsáhlé a vřelé 
proslovy našich archeologů o Píčovi reprodukovány v tisku.

7/ Sto let od úmrtí Jose-fa Jungmanna. A/

Když v červenci roku 1873 došlo v Praze k oslavám 
stých narozenin Josefa Jungmanna, stala se tato jubilejní příle
žitost celonárodní manifestací ojedinělého významu. "Již slav
nostní podvečer" - píše o ^óm Zákrejs v Osvětě - "uchvátil^každé-' 
ho netušeným obdivem; nebot počet světlonošů při pochodnovém^ 
průvodu, beroucím se po nábřeží a Ferdinandovou třídou k náměstí 
P. Marie Sněžné, kde stála prozatímní socha Jungmannova, zvící 
příštího pomníku, přesahoval šest tisíc. Avšak počet hlavního 
průvodu dne 13* z Letné přes Příkopy, Ovocnou ulicí a kolem^^ 
téhož pomníku přes Ferdinandovu třídu na nábřeží postupovavšího 
obnášel kolem padesáti tisíc hlav ze všech tříd národa, ač smí-li 
u nás o třídách národa býti mluveno. Vrcholem slavnosti pak byla 
řeč, kterouž při památníku k českému národu pronesl doktor fiieger, 
Odpolední společná hostina soustředila zástupce všech Slovanův ■ 
a důležitosti při ní nabyl přípitek Palackého, proslovený na^ 
počest zásluh Jungmannových a bratrské přípitky Jihoslovanských 
hostí,...",
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Porovnejme obraz, podávající se z tohoto úryvku líčení 
Jungmannových oslav z doby nesvobody, se skrovností jubilejních 
projevů letošních, učiněných ke dni 14. listopadu. Tentokráte 
nebylo celonárodní manifestace. Nebylo také jinoslovanských 
hostí. Není tak důležitý rozdíl v zevních znacích porovnávaných 
oslav, ač i ty mají svou váhu. Neběží o pochodnové průvody. Jde 
především o obsah toho, co při letošní oslavě bylo psáno a pro
sloveno. Zaznamenejme proto především v krátkosti hlasy, jež 
v českém denním tisku k tomuto jubileu zazněly:

Nad průměr vynikly dva referáty; Národního Osvobození a 
Lidové Demokracie.

V Národním Osvobození Emanuel Chalupný, zasloužilý průkop
ník Jungmannovy rehabilitace, podal hutný příspěvek, v němž zobra
zil skutečnou Jungmannovu velikost a vytkl české veřejnosti dluh, 
který vůči Jungmannovi má. Chalupný vytýká, že ani Jungmanovo 
vytvoření moderního českého jazyka nebylo dosud ve svém ohromném 
rozsahu a dosahu zjištěno; říká, že "ta práce, až bude vykonána, 
uvede svět v úžas tak, jako jej uvedl kdysi v úžas obrovský rozsah 
Slovníku."

Znamenitý úvodník o Jungmannovi, nadepsaný "Genius národní
ho obrození" napsal do Lidové Demokracie Mílo Pražák. I on vytý
ká nedocenění Jungmanna a líčí pravý jeho význam na pozadí ideo
vého střetnutí romantismu s osvícenstvím; odmítá odsouvání Jung
manna na prospěch Dobrovského.

Klidnou stří-zlivou vzpomínku přinesly Svobodné Noviny z pe
ra F.Trávnička, Autor jako filolog soustředil se hlavně na hod
nocení zásluh jazykozpytných. Činí tak slovy uznání, jež nebývalo 
pravidlem u odchovanců Gebauerovy školy. Porovnávaje úkoly Do
brovského a Jungmanna, zdůrazňuje, že Jungmannovi připadla část 
nepochybně obtížnější; ukazuje na jeho "opravdový tvůrčí rozmach 
spojený s velkorysou odvahou". 0 sporu o Jungmanna pomlčel.

V Práci z 16.XI. /u ostatních cit. listů, kde není uvedeno 
datum běží vždy o vydání z jubilejního dne, tedy 14.XI./ věnoval 
F.Hampl Jungmannovi celostránkový článek '‘Osvoboditel české řeči", 
Sporu o Jungmanna se autor nedotkl. Ale jeho vřele psaná úvaha, 
vhodně doplněná básní J.E.Wocela z r. 1847 a Jungmahnovými výro
ky jistě vykonala dobré poslání v širokých vrstvách.

Mladá Fronta vynikla nade všechny listy rekordní krát
kostí svého zastrčeného sloupku o Jungmannovi, čítajícího 14 
řádek.

Zemědělské Noviny přinesly několik vlídných vět o "šlech
titeli jazyka".

V Obraně lidu Dr František Šimek zdůraznil zásluhy o jazyk, 
přednosti Jungmannovy ve srovnání s Dobrovským a jeho polonofil- 
.ství a rusofilství. - Tentýž autor však v týdeníku Svobodný 
zítřek z 1 3 .XI. vytýká Jungmannovi víru v pravost RZK, jež prý 
"rušivě zasáhla do jeho prací".

Svobodné slovo vzpomnělo Jungmanna v jubilejní den na 4 
místech. Ten, kdo pro své velké vědomosti zejména byl povolán
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ke zhodnocení Jungmanna, V.Flajšhans, napsal v úvodním článku 
podivnou, nic neříkající causerii, v níž toho o Jungmannovi bylo 
málo. Za to se soustředil na dávno překonané a vyvrácené"parale
ly" - což je známý Flajšhansův koníček v rukopisném sporu. Dle 
Flajšhanse je stíhání nepřátel v Záboji "doslova opsáno z Jung- A 
^mannova překladu Lenory". fíeviní však z toho Jungmanna, nýbrž 
^jeho vrstevníky. Flajšhans by byl dobře udělal, kdyby oba texty 
hned vedle sebe otiskl. Jako známý "paralelář" nemohl Flajšhans 
v této "jubilejní vzpomínce" zapomenout ani na Chateaubrianda.

V témže vydání Svobodného slova více^porozumění a skuteč
ného uctění Jungmanna přinesl feuilleton "Člověk Jungmann" po- 
depsaný "fc". Tentýž autor vhodně připomněl též v denní kronice 
památný výrok Jungmannův z r. 1810 - "já třebas v chlévě češti
nu učit budu". V rubrice "Kultura" bylo pak otištěno Kollárovo 
"Zalkání nad smrtí J.J.".

Mimo týdeník S.Z. dva deníky považovaly za vhodné pčičinit 
ke slovům uznání a kladného hodnocení Jungmannova díla výhrady a 
osočení, v nichž zračí se vliv někdejších kampaní protijungman- 
novských. Byly to listy Právo Lidu a Rudé Právo.

V Právo Lidu zhodnotil Karel Polák v článku "Tichý genius" 
buditelské zásluhy Jungmannovy. Uvedl, žo- jak v slovníku tak
v bibliografii nebyl Jungmann dosud předstižen nikým ani z našich 
současníků a celých jejich organisací. Uvádí též přehled děl 
k Jungmannovu výročí vydaných nebo přichystaných /Vladyka, Marek, 
Dolanský, Vodička, Havránek/ a vytýká nedostatek vydání některého 
vlastního spisu Jungmannova či jeho korespondence. "Avšak Masaryk 
a jeho vyznavači stihli Jungmanna přísnou mravní výtkou nedostat
ku pevné povahy, také za jeho pravděpodobnou účast při padělku 
rukopisném, který se ovšem zcela hodil do rámce Jungmannovy pod
zemně a zároveň umělecky translátorské odbojové činnosti" - praví 
Polák.^Pak následuje nejapná Polákova věta, v níž autor jaksi bla
hovolně udílí Jungmannovi odpustky i za špatný charakter i za 
"pravděpodobnou účast na padělku" podivuhodnou argumenta9Í "ale 
kdo by nechápal Jungmanna dnes, když jsme znovu prožili útlak 
tajné policie a poznali jak je třeba si počínat, aby se Čech udr
žel na vlivném místě ...Takové zkušenosti patrně už vyřešily^trap
ný mravní spor, v němž nebylo dáno Jungmannovi ani vyhnanství ani 
mučednická smrt, nýbrž vítězství práce a života všemu navzdory a 
všemi prostředky."

Ten spor je trapný - ale pro ty, kdo Jungmannovu památku 
kdysi napadli. A nedá se vyřídit nějakými blahovolnými kompromisy 
chápajících a odpouštějících Karlů Poláků. Necht je dobojován do 
konce. Zásada "účel světí prostředky" byla právě do krajnosti 
uplatněna kritiky Jungmannovými z tábora odpůrců Rukopisů, kteří 
vskutku používali všech prostředků ke snížení cti buditelů 
do klamů s berlínskou modří a s "Hanka fecit". Zahalené narážky 
na kollaboranství, jež prý lze prominout!, míjejí určený cíl. Ale 
vynucují otázku: proč je takové hrobové ticho u fakta pro české 
kollaboranství nejzávažnějšího - jakým byl historický článek Hu
berta Gordona Schauera, doporučující, aby se český národ nevysilo- 
val marným bojem, "ale přimkl se k silnějšímu sousednímu národu ně
meckému? Schauer byl právě mluvčím těch, kdo Jungmanna napadli.
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Do Rudého Práva napsal Jubilejní vzpomínku Mil. Novotný 
nadepsanou "Sté výročí života Ke slovům uznání připojuje
i Novotný, ale zahalenější formou, výtky Jungmannu člověku.
Řekl v závěru: "Z díla psaného člověkem pro věčnost, z jeho věč
ných hodnot nemizí nic, i když se člověk Josef Jungmann v svém 
životě dopustil některých omylů /víra v spasitelnost časoměrné- 
ho básnictví, napjatý poměr k Josefu Dobrovskému, lehkověrnost 
pokud šlo o Váceslava Hanku a jeho rukopisné padělky/ pro něž byl 
dáván některými jeho vykladači a soudci i jeho přízvisku tichý 
genius - v duchu celého jeho života.; jak jsem se jej pokusil naz
načit - opět smysl dvojlomý, dvojkíaný, rozeklaný."

Ta rozeklanost, dvojlomost, Novotnému nepochopitelné "splý
vání rozumářství i romantismu" je právě dokladem malosti Jung- 
mannových kritiků. Nemohou postihnout velikost osobnosti, která 
všestranností geniálního talentu, šíří zájmů a svým svérázem 
prostě nevejde se do připravených kadlubů kritického škatulko
vání. Způsob jakým se Novotný a Polák ve svých jubilejních vzpo
mínkách Jungmanna dotkli, je dědictvím osudné kampaně, která před 
lety^dala u nás jméno Jungmannovo do klatby. Tato kampaň, v níž 
neběželo^jen o Jungmanna, nýbrž o samotný smysl českého obrození, 
souvisí úzce s rukopisným sporem. Proto tí ní několik slov:

Když v druhé půli 19. století nastoupil český realismus 
cestu za "osvobozením národa od falešné rekopocty", stal se 
Josef Jungmann cílem soustředěného náporu s několika stran. Jung
mannovo dílo vadilo novému dogmatu o smyslu českých dějin; vadi
lo též novému dogmatu o české prosodii; v prvé řadě však vadil 
Jungmann jako autorita obráncům ve sporu o Rukopisy. Bylo nutno 
jeho památku snížit a jeho význam utlumit. Nejostřejší útoky 
proti Jungmannovi vedl v devadesátých letech univers, profesor 
Král, Král byl typem doktrináře, který předpisoval básníkům pro- 
sodická pravidla. Zle zkritisoval P-rbena, protože Kytice se těmto 
pravidlům příčila. Připamatujme si výrok Jungmannův: "Neposvátné 
prsty gramatiků nedotýkejte se je.iich /básníků/ v a rjiiiauJ' Je mimo 
diskusi, Cl názor je dnes moderní - zda Jungmannův požadavek^ 
tvůrčí volnosti, nebo recepty Královy. Ale Král šel ve svém úto
ku na Jungmanna tak daleko, že zkreslil jeho účast v histoidckém 
sporu mezi přízvukem a časomírou. Obvinil ho /přejímaje stal'd r'’.- 
doložené k^epy/, že k napsání "Počátků" navedl nezkušené mladíky 
/Palacký, Šafařík/ proti Dobrovskému a sám zůstal skryt v pozadí. 
To vytkl Král jako charakterovou vadu. Marné bylo vyvracení pro
vedené M. Červinkovou Riegrovou, která r, 1894 otiskla důležitý 
dopis Šafaříkův, marné pronikavé studie Chalupného. Královi spo
lupracovníci a druzi z rukopisného boje nepřetržitě opakovali 
snižování Jungmanna jako člověka. Kéž by jen literární kritikové 
šli vždy do pramenů a co vytěží, také veřejnosti předali. Na 
doklad Jungmannova věcného pojímání sporu přízvuk kontra časomíra 
bud zde připamatován významný názor Jungmannův v dopise A,Marko
vi z 24.2.1818. Ve sporu o časomíru považuje Jungmann za rozhodce 
hudbu. "Hudba jediná to rozsoudí" - napsal Jungmann 6 let před 
narozením Bedřicha Smetany. Fráze o špatném charakteru Jungmanno- 
vu staly se obecným přesvědčením; opakoval je na konec kde kdo - 
stejně samolibý rétor Arne Novák jako středoškolský studentík, 
neprodukující to, co slyšel od profesora. Tento úspěch lživé pro
pagandy v českém národě je jednou z psychologických záhad, kterou 
/a ještě jinými/ měl by se obírat některý sociolog. Degradování 
Jungmanna bylo znakem důležité společenské přeměny; znamenalo



- 17 -

zeslabení tradičního duchovního vlivu spisovatolc-buditele - do 
popředí vstoupila důležitost činného vedení lidí a záměrného or- 
gpnisování veřejného mínění, Methody, jichž při tom užito, vyvo
lávají vzpomínku na Machiavelliho a Goebbelse současně. Lež mno
hokráte opakovaná přijata národem posléze jako pravda.

V letech I9O8 až 1912 vystoupil na obranu Jungmannovu E. 
Chalupný. Vyvrátil tvrzení Jungmannových hanobitelů na základě 
studia pramenů; novými poznatky doložil velikost Jungmanna jako 
vědce i člověka. Ale jeho práce neměla náležitého ohlasu. Proti 
Jungmannovi psalo se dále. Dodnes je česká literární historie 
prosycena pratijungmannovským duchem. Na doklad toho několik ci
tátů z autorů, kteří jsou považováni za sloupy literární histo
rie a jejichž spisy jsou běžně používány příručkami.

J.Jakubec praví na příklad /"Dějiny literatury české", díl 
II. z r. 193V:

"Realistická kritika redukovala také ustálenou představu 
o Jungmannovi jako o světecké postavo české literatury. 
Jeho povaha nebyla bez stínů ..."

"... Jako středověké cítění náboženské byl také Jungmannův 
nacionalismus nekritický a nespravedlivý k těm, kdo s ním 
nešli k stejnému ideálu touž cestou a volili k tomu jiné 
prostředky - zejména spojovali lásku k; národu s humani
tou .."

" ... V nedostatku smyslu pro výboj náboženských ideí se 
u Jungmanna uplatňují názory osvícenské."

Jaké to jalové fráze! Ale v jejich duchu byly vychovány 
tisíce učitelů, profesorů, vzdělanců vůbec. - Jakubec přirozeně 
vytýká Jungmannovi, že "i padělané výtvory domnělých českých 
bardů uvádí jako nejspolehlivější data literární"; proti němu 
pak ve srovnání staví dílo Dobrovského, pracované prý "s neome
zeným šetřením historické pravdy".

Jungmannovi je určena i takováto Jakubcova záškodnická po
známka:

"Romantici se vzdalovali skutečného všedního života a 
ustálených norem průměrného vzdělance jako všelikého realis
mu v umění. Zamítajíce přemety v politice, ocitali se mno
zí z nich ve službách politické reakce."

Zřídkakdy se najde ve dvou větách universitního profesora tolik 
plev, povrchností a falešných představ najednou. Pitvání té snůš- 
ky nepravd by vydalo na článek. Podržme se jen jedné věci - toho 
"vzdalování se života .. a všelikého realismu v umění". Historic
ký boj klasicismu s romantismem na příklad na poli malířství je 
již uzavřenou kapitolou, náležitě zhodnocenou výtvarnými kritiky 
dávno před tím než prof, Jakubec svou knihu vydal. Romantické ma
lířství, representované v tomto slavném výboji^hlavně malířstvím 
francouzským, vybojovalo své vítězství proti "Škole" právě na 
podkladě horlivého studia životní reality a poznání přírody; 
z toho čerpalo svou sílu a osobitost - i když se jinak podřizovalo
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nadvládě výtvarné myšlenky. - Vratme se však k Jungmannovis

Jiný literární dějepisec, Arne Novák, soudil taktos /''Pře
hledné dějiny literatury české" J.V.Novák a Arne Novák, vydání 
z r. 1932/!

"Epiteton tichého genia, jež mu /t.j. Jun^mannovi/ po celé 
půlstoletí bylo dáváno, ukázalo se novějším šetřením vě
deckým jako nepřípadné. Rozhodně stojí Jungmann jako 
vědecký pracovník ... výše než Jungmann člověk ,.. nedůvě
řivé opatrnictví, obmyslné volení vedlejších cest, příkré 
stranictví, rysy to, jež se odrážejí od skvělých vlastností. 
Stinné rysy charakteru Jungmamiova zjevily se především 
v některých polemických srážkách, zejména v bogi o_ pravo-^ 
pis, o prosodii, o pravost podvržených rukopisu,při jejichž 
vzniku snad Jungmann nebyl neúčasten ..." j

"... at J. projevoval své nadšení slovanské^či své city 
dynastické, vždy přikláněl se vědomě a těsně k cizím vzo
rům ..."

Novákova výtka "citů dynastických" je protějškem k JakubcQvě po- 
touchlosti o romanticích "ve službách politické reakce". Žádný 
z obou kritiků neuvede nic konkrétního, jen slinu střikne. Při 
tom bije do očí, že na příklad u Dobrovského, jenž roku 1792 
přednesl Leopoldu II. slavnostní řeč "Ueber die Ergebenheit der 
slavischen Volker an das Erzhaus Oesterreich" se city dynastic
ké nekonstatují, ač tomuto činu /kdyby bylo vůbec správné posu
zovat jej s dnešních hledisk/ bylo by možno vytknout oportunis- 
mus dvojího stupně: zde mimo vyjádření citu dynastického šlo 
i o to, že t§nto cit vyjadřuje osvícenec-josefinista vůči monar
chovi ztělesňujícímu reakci proti josefinismu.

Nápovědi a,nactiutrhání obou slovutných literárních kriti
ků ustupují však do .pozadí před tím, jak Jungmanna podal filosof 
prof. Dr Emanuel Rádi ve svých "Dějinách filosofie" z r, 1953*
Jak je autorova mysl posedlá zaujetím proti Jungmannovi, je patr
no na příklad z toho, že v odsuzování filosofa Bayleho^a^jeho po
vahy praví pojednou: "V zápiskách J.Jungmanna máme opožděný český 
dokument tohoto nepěkného smýšlení: ""Trochu pokrytectví je tu 
nevyhnutelno"". - Jungmannovy Zápisky jsou jednou z nejupřímněj
ších památek, vyznačujících se životní moudrostí i jistou skepsí 
starce životem unaveného; Jungmann je psal dva roky před smrtí. 
Aby čtenář poznal míru zlé vůle, jakou filosof Rádi zde osvědčil, 
je třeba aby si příslušné místo u Jungmanna přečetl. Je ve stati 
"Autobiografie". Zápisky vyšly m.j. v ČČM z r. 1871. - Zvláště 
hodno pozoru je však toto místo Rádiový knihy:

/str.329/
"... Ideové vedení přešlo v Cechách s Dobrovského^na Jun^- 
manna, na Slovensku se ho ujal Kollár. Kdežto osvícenství 
bylo pokrokové, mezinárodní, vědecké, praktické, romantiko
vé byli ted ustrašení, lokálně vlastenečtí, pouze li.terár- 
ní ... nešlo už o poznání přírody, o prohloubení národního 
hospodářství, ©.povznesení lidu, nýbrž šlo o český jazyk. 
Spisy J.S.Přešla ... díla na oko přírodovědecká, kde však 
autoru nešlo o poznání přírody, nýbrž jen o to, vyjádřit
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českými slovy to, co už bylo jinde vyjádřeno po němečku. 
Také J.E. Purkyně upadal do tohoto nezpůsobu ...

Tuto zvrhlou myšlenku si Rádi patrně zvláště cenil, protože 
málo obměněnou ji najdeme i na jiném místě jeho knihy; /str.283» 
kde líčí vystřídání osvícenství romantismem/:

Místo přírodovědy, která studuje podstatu věci, na
stoupilo ted uctívání české řeči jako pouze formálníha 
výrazového prostředku; i přírodovědci jako J.S.Presl a 
J.E. Purkyně působili u nás v podstatě jen jako spisova
telé, t.j. kladl se větší důraz na českou řeč než na obsah 
jejich spisů. Generace aristokratů a abbé i ideologie to
leranční ustoupily. Místo toho- nastoupil "spisovatel" 
/uvozovky jsou Rádiový/, jehož vzorem byl^Josef Jungmann. 
Teprve Masaryk se postavil proti tomuto německému pojetí 
kultury ..."

Dle Rádla máme tu tedy co činit s německým pojetím kultury, jež 
se vyznačovalo uctíváním české řeči; hloupý Jungmann to nepro
hlédl, sedl na lep a skutečně se mu podařilo, že českou řeč 
"jako formální výrazový prostředek" vzkřísil a pozvedl. Teprve 
realismus udělal tomuto kollaborantství konec.- Kdo by nevěřil, 
že český filosof mohl něco takového napsati, necht nahlédne do 
originálu. Rádiová kniha vyšla u Laichtra v roce 1933» v roce 
nástupu Adolfa Hitlera k moci. - A je opět prazvláštním rysem 
české povahy, že plné rehabilitace Jungmannovy jsme se sice ani 
v letošním jubilejním roce nedočkali - ale už je tu pokus o re
habilitaci jeho hanobitele, E. Rádla, v podobě apologetické 
knihy Hromádkovy letos vyšj.é /Don Quijote české filosofie/.

Všechny tyto útoky byly a jsou k něčemu cenné. Příliš vel
ká křivda burcuje. Třeba se opětovně tázat; proč, k čemu to vše? 
Jak bylo možno tolik špinit zjev tak ryzí, toho významu, té ve-_ 
likosti? Odpověď zní; zde nešlo tolik o osobu; byl to boj o^ideje 
a trvá ještě. Proto si na rehabilitaci Jungmannovu ještě^počk^e. 
V tomto boji hlavní nápor je určen onomu směru myšlení, či svě
tovému názoru, jenž zkratkově a nepřiléhavě je nazýván^romantis
mem. - Nám, chybí pojem, výměr českého romantismu. Český romantis
mus y to není jen Macha, to nejsou jen jednotlivci vyznačující 
se musickou tvorbou. Sem patří řada geniálních badatelů,^liůí 
rozvinutého intelektu, pracovníků uvyklých přesné vědecké práci 
a postupujících bezvadnými metodami vědeckými, sem patří m.j. 
Palacký, Šafařík, Wocel a především ovšem také Jungmann, Kdo si 
představuje pod slovem romantismus jen literáta byronovského^ 
střihu, octne se ovšem na rozpacích vůči těmto zjevům. Uplatňu
je se tu snad nevhodně tradiční označení "romantismus",^jeho 
nápln, daná tradičním užíváním - ale uplatňuje se tu též zlá 
vůle a úmyslné nechápání některých vykladačů, kteří romantismus 
podávají tak, jakoby vědcům zařadivším se pod jeho prapor bylo^ 
nezbytno upřít dar logiky a rozumu. Co vyslovených racionalistů 
podalo fantastické doktriny, jsoucí v rozporu s životem! Co "ro
mantiků" ukázalo naproti tomu smysl pro realitu a život. Rozli
šovací znak obou táborů není dán pracovními metodami, nýbrž te
leologickým pojetím smyslu fakt získaných vědeckou prací a ko
nečně smyslu lidského snažení vůbec. Co odlišuje české buditele 
"romantiky" od skeptických osvícenců,je jgich víra, je jejich
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idealismus, ne pracovní metody vědecké. A celý spor, jeíiž svogí 
podstatou je spřízněn s obdobnými spory jiných dob a jiných ná
rodů zní vpravdě - racionalismus proti idealismu. Je přímo stu
pidní vypichovat na př. u Šafaříka nebo u Jungmanna, že u nich 
jde o "vědu romantickou" s přídechem "nespolehlivou". Jejich 
vědecké poznání mělo své meze, které by v jejich době nepřekro
čil sebe větší racionalista /a nevykonal daný úkol lépe/. Racio
nalista Dobrovský i "romantik" Jungmann byli oba velcí jazyko- 
zpytci. Ale jazyk nevzkřísil Dobrovský, nýbrž Jungmann. Spisy 
Dobrovského dle slov Wocelových /ČČM 1849/ "důkaz to bystrého 
rozumu a hluboké účelnosti, nebyly způsobeny k povzbuzení svátého 
národnosti zápalu; ano zdálo se spíše, že ve^spisech^těchto ja
zyk český co mrtvola na anatomickém stole leží, jejížto drobné 
kůstky a nejtajnější žilky velký jazykozpytec ostřím vtipu svého 
probíral a zpytoval."

Každý směr myšlení, vypořádávající se nějak s minulostí, 
vyzvědá z ní osoby, jež byly nositely duchovní affinity. K ra
cionalistovi Dobrovskému přihlásilo se racionalistické hnutí 
realistické. Po pochybách Dobrovského ozvaly se otázky Huberta 
G.Schauera. Zžíravá skepse obrátila se proti všemu, co pabřilo 
do duchovního inventáře idealismu, ztělesněného tehdy v českém 
národě především buditelským romantismem. Takto, odvozeně, za
hájen i útok na Rukopisy jako na domnělé podvrhy, tak začalo ta
žení proti Jungmannovi.

Držíce se nauky realistů, měli bychom zcela utilitaristicky 
hodnotit oba směry i jejich representanty podle toho, jaký pro
spěch z nich vyplynul národnímu životu. Shledáváme jako paradox, 
zvláštní a možný zase jen v českých.poměrech, že duchovní směr 
idealistický, jemuž vděčíme za národní obrození, je již zhruba 
šedesát let v klatbě. Je na místě otázka, zda dnešní úpadek^mrav
ní a kulturní i jistá monopolní jednotvárnost nesouvisí také 
s tímto jednostranným vybočením.

Fakt, že na počátku 19* století, jako chudý živořící národ, 
měli jsme jedince velikosti a ryzosti Jungmannovy, kdežto dnes 
se po takovýchto duchovních vůdcích marně ohlížíme, měl by být 
mementem.

U.

8/ Jubilejní vzpomínka na historika Dra J.Slavíka.

Na pamět stého výročí narození jindřichohradeckého advoká
ta Dra J. Slavíka /13.9-1845/ objevilo se několik vzpomínek na 
význačnou osobnost kulturní a politickou. Vyšel také spisek o 
jeho umlčené "Germanii" /I903, přes 400 stran/. V tom spisku 
autor k nerozeznání proplétá názory své s namnoze zcela protichůd
nými názory Slavíkovými, ale vlastní význam této práce, nesmírně
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důležité pro český pravěk, zůstal zcela utajen. - Je to zvláště 
objev, že antická Bohemie nejsou nynější Čechy, ale krajina od 
Čech na západ, jejímž centrem bylo přibližně Durynsko. Krajina ta 
podržuje své Jméno až do 9* století, kdy vedle ní vystupují ny
nější Čechy. Této země týkají se zprávy o Bojích a Markomanech.
-Sem patří Samo, výpravy r. 791 a 805 proti Avarům a Boemanům.
Zde u Gery Je dosud marně v Čechách hledaný Kannberg,^zde zjistil 
Slavík 14 kostelů založených lechy z Bohemie, pokřtěnými r. 845 
v Režně. Z Jéto země Markomany vypuzení Bojové utíkají k^Helye-^ 
tům, odtud Římany na Moravské pole převedení Markomané přinášejí 
Jméno starých sídel: Baimi, které potom přechází na celý národně 
Jednotný /slovanský/ prostor od ústí Moravy až do Durynska a Sas
ka /Ptolemeus: Veliký národ Baimů!/.- Objev Slavíkův odstranil 
záhady vyplývající z dosud neřešitelného proplétání Jmen Marko
manů, Baimů, Hermundurů, Durynků, Boemanů.

Druhý objev Slavíkův týká se přesného určení některých 
míst mapy Ptolemeovy v Čechách. Slavík našel a odůvodnil odchyl
ky a zjistil, že Kasurgis byla v Pražsku, Budorgis Je staré hra
diště kouřimské, Redintuinon hradiště strakonické, Nomisterion- 
Děčín a Marobudum v Chebsku, Astronomický udaj Kasurgis Je tak 
přesný, že určuje Jeho polohu blíže Dolních Břežan /srovnej 
násloví Kas-urgis a Kaz-ín; pozn.moje/. Nápadně souhlasí trojí 
údaj Hájkův, že Kasurka byla Ještě v době Libušině osadoicizinců 
nedaleko Prahy na Jih; /Ptolemeus měří vzdálenosti míst dle den
ních pochodů a byla-li Kasurgis v Pražsku, nemůže být Marbodum 
u Zbraslavi - pozn.moje/.

Zajímavé a podněthé Jsou i další názory Slavíkovy.- ^Tak 
o příchodu "plků Cechových" z Durynska. Pět set let trvající slo
vanská říše durynská byla Franky vyvrácena r. 530; více než 100 
let trvají krvavé vzpoury^ obyvatelstvo hromadně prchá na východ 
a Jv, Čech hledá novou vlast na soutoku tří řek, dva kmeny chor
vatské hledají útočiště v říši byzantské. Hypothesa o příchodu 
Čecha má nápadné doklady: stará kronika bavorská, bratrovražda, 
v Durynsku Ripp-berg /Řip/, Melnik, Vulta - Vultaha /Vltava/.
/Je tu ale i souhlas později učiněných archeologických nálezů 
Píčových a Schránilových - pozn. moje/. Zajímavé Jsoucí další 
drobnější postřehy a hypotésy Slavíkovy, m.J. o předcích Jiho-^ 
českého rodu Vítkoviců. - Slavíkova kniha Je výsledkem usilovné
ho a hlubokého studia pramenů. Byla však umlčena. Neodbytně se vrací 
v té souvislosti na mysl skutečnost, na niž Jsem Již v r. 1946 
poukázal ve stati "Němci o nás - my o sobě", že takový profesor 
Pekař v soukromé korespondenci /viz "Listy úcty a přátelství"/ 
uznává shodu nálezů Slavíkových s tím co Pekař sám našel při 
cvičeních seminárních, ale že veřejně nepublikoval nic z těchto 
poznatků, Jež by nezbytně vedly ke konfliktu s německými vědci.

J.Š-ý.
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9/ Rukopisy a Sir John Bowring. I ,

(ř<ř

V prosinci 19^7 bude tomu 75 let, kdy v Londýně zemřel vi- 
ceadmirál Sir John Bov>/ring, anglický státník, národohospodář 
badatel. K jeho jménu pojí se první překlady z Rukopisu Králové
dvorského do angličiny. Polyglotta Bowringa přivedl k slovanské 
poesii hluboký zájem estetický. Roku 1821 vydal v^Londýně "Speci
mens of the Russian poets". Po anthologii ruské následovaly r.
1827 polská^a srbská. K české poesii byl patrně přiveden upozor
něním Vuka Štefanoviče Karadžiče. Náhle se vynořuje Bowringovo 
jméno /v letech 1827 až 1832/ v korespondenci s českými buditeli 
/Jungmannem, Šafaříkem, Čelakovským, Dobrovským, Hankou, Vinařic- 
kým/.

Bowring vydal; r. 1828 v časopise "Foreign Quarterly Review" 
Jungmannův článek "History of Bohemian Literature"; r. 1830 ^
v časopise "Westminster Review" - který založil spolu se slavným 
Jeremiášem Benthamem - článek o RK; "Manuscript of the Queen s 
Court, a collection of Old Bohemian Lyrico-Epic-Songs, with 
other ancient Bohemian poems"; r. 1832 knihu; "Cheskian Antholo
gy", obsahující výběr z českých básní.

Bowringův zájem o českou literaturu vyvo/al v Čechách pohnu
tí a radost. Vzájemné korespondence buditelů je toho dokladem.
Velmi bylo ceněno, že Bowring ukázal v Anglii i na politické tuž
by a práva českého národa; až se někteří z buditelů zalekli otev
řenosti s jakou Bowring o českých věcech v Anglii psal.^Vzpomeňme 
ho dnes s pocity vděčnosti za mohutné morální povzbuzení, jaké 
dal buditelům právě v kritických dobách počínajících let třicá
tých. Vzpomeňme ho též jako ušlechtilého člověka, demokrata a 
přítele svobody. Když r. 1822 dedikoval caru Alexandru I. svůj 
druhý díl ruské anthologie, vyjádřil v předmluvě některé myšlen
ky, které neztratily na časovosti dodnes. Pravil tehdy carovi 
v rámci delší úvahy o svobodě; "Despotism stará se o malou men
šinu obětmi většiny; sobě samému dává co nejvíce autority, náro-^ 
du nenechává sílu a nechce s ním sdíleti vzdělanost. Vláda příliš 
silná než aby na ni působila vůle národa, nebo vláda, která si 
této vůle nevšímá, je nutně vláda špatná."

Sir John Bowring zemřel v prosinci 1872 ve věku 80 let /le
tos v říjnu uplynulo zároveň 155 let od jeho narození/ po životě 
naplněném bohatou a všestrannou činností. Ve službách diplomatic
kých sjezdil takřka celý svět. Byl mimo jiné pověřen zvláštním 
obchodním posláním ke králi siamskému a sepsal též historii Siamu.
R. 1843 stal se konsulem v Kantonu, r. 1854 guvernérem a vicead-^ 
mirálem v Hongkongu.- Měly tedy Rukopisy jako uvaděče na světové 
forum dva admirály; jedním z nich byl Alexandr Šiškov, jenž r.l821 
vydal RZ v Petrohradské Akademii, druhým právě vzpomenutý Bowring.

Jako příznačný detail buď uvedeno, že sběratel Dr Prokop To
man, líčící v knize "Studie a vzpomínky českého sběratele" jak 
v r, 1918 Qbjevil u kteréhosi antikváře Bowringovu "Cheskian Antho
logy", zmiňuje se o^této knize jako o netušeném objevu, feistence 
Bowringova byla proň novinkou a informace o něm získal až dotazem 
v Londýně. Tak - za všeobecného mlčení o Rukopisech - upadla v za-* 
pomenutí památka muže, jehož si buditelé vážili /Kollár zařadil 
jej ve Slávy dceři do Lethe, zn.llO/ a jehož pri^jeho úmrtí^ocenil 
Ferdinand Schulz vřelým článkem v Osvětě. Vzpomeňme ho s vděčnosti ■ 
alespoň v letošní jubilejní rok! g



Dne 3*července 1947 zesnul profesor Masarykovy university 

PhDr a RNDr Vladimír Úlehla.Je rys tragiky v tomto odchodu. 

Přetržena byla životní dráha badatele ve věku,kdy bohatě roz

větvené pracovní úsilí přinášelo významné plody.Jedním z nich 

jsou objevné studie o slovanské národní písni'. Jsou neobyčejně 

cenné i pro Rukopisy.Uzavírá se jimi poslední,až dosud ne zce

la- vyjasněný bod rukopisného sporu, jejž dříve nedovedli^uspo

kojivě vysvětlit ani obránci,ani odpůrci - totiž námětová a 

formální příbuznost některých lyrických písní RK s některými 

písněmi jinoslovanskými.
i

Tuto podobnost /na př.u písně RÓže,Jahody/ konstatovali 

dávno před vypuknutím rukopisných bojů Hanka, Čelakovský,

Erben.Erben připisoval tento zjev vojenským stykům česko-rus- 

kým ve 12.století. I Gebauer se zabýval studiem této podobnosti 

v době,kdy ještě zastával pravost RK. Roku 1899 Ja,n Máchal 

v Listech Filologických publikoval názor,že lyrické písně v RK 

byly složeny V.Hankou podle Čulkovovy sbírky ruských národních 

písní,vydané koncem 18.století.- Pracemi Čeňka Zíbrta a zejmé

na Mistra Ludvíka Kuby otevřely se nové zajímavé výhledy.-na 

společnou slovanskou tradici písňovou.Kuba našel řadu překva 

pujících sTiod slovanských písní jak co do námětu i co do* melo

die.

Prof.Dr Úlehla.podal letošního roku,takřka v posledních
A

dnech svého života,přednáškami v rozhlase i vystoupeními ,,Mo

ravského tanečního a pěveckého sboru^^výsledky studií o vzta

zích české národní písně k písním jiných slovanských národů.

S hlediska Rukopisů korunou jeho poznatků je zjištění,že v ce

lé karpatské oblasti,na území Moravy,Slovenska,Polska,Ukrajiny / 

i Rusi je jako prastaré dědictví minulosti společný písňový j 

fond, v němž výrazně se zračí shoda starých písní českých se 

starými písněmi polskými a ruskými. Při rozboru těchto písní, 

často deformovaných změnami a dodatky pozdějších dob,zjistil 

Úlehla případy,kde jde o společnou tradici více než tisícile

tou.V tom .ie ve shodě s Ludvíkem Kubou, jenž své doby projevil
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názor,že právě ty písně,které Jsou společným slovanským majetkem.

Jsou prastaré.

Poznatky tJlehlovými dovršuje se rozpad posledních zbytků ru

kopisných námitek,formulovaných kdysi Máchalem a po něm opakova

ných Hrubým.Kdysi vytýkané shody Jsou dnes -ve světle výzkumů 

tJlehlových- právě korunním svědectvím pravosti a byla by to naopak 

neshoda, Jež by mohla být dilvodem ke kritice.Zaslouží též pozorno

sti,že mezi prastarými písněmi,Úlehlou zjištěnými a zachycenými.

Jsou zajímavé ukázky desetislabičného verše /tento verš se vysky-yí-z.

tuje Jak známo i v RZK/. Obětavou činností prof.Dra Úlehly i paní 

M.tJlehlové-Hradilové,léta trvající,byly zachovány takřka v posled

ní chvíli taneční a písňové tradice z dávných dob,Jak se uchovaly 

zejména v hornatých krajích Moravy.H některých neJstarších písní 

z doby předkřesíanské vystopoval Dr Ólehla vlivy antické.Žasnoucí 

Praha uviděla letos v květnu při vystoupení ,,Moravského taneční

ho a pěveckého sborupředvedení hlavních událostí bývalého obřad

ního roku předkřesíanského.

Tak postupně i s Jiné strany- nejen pracemi archeologů -vy

stupují z temna prehistorie zcela Jiní Slované než Jak nám Je lí

čil na příklad Peisker a sp.,nebo historikové,kteří uznávali exi

stenci národní kultury až teprve od chvíle,kdy Ji osvětlily histo

rické prameny.Dostává se zadostiučinění velkému znalci slovanské 

písně,Ludvíku Kubovi. Kuba,který Je nejen význačným malířem,ale 

i hlubokým myslitelem,přisoudil právě lidu,Jenž písma dosud nepo

znal, zvláště významnou tvůrčí sílu básnickou.Praví o tom /v stu

dii ,,Národní píseň/:,, ....národní píseň Je hudebně-literární 

kultura analfabetismu.... analfabeta nosí vše,čeho mu třeba,v hla

vě a sidci a Jda světem,vždy má pohotově sentenci,verš,píseň,tak

že žasneme stejně nad ohromnými zásobami Jeho duševního majetku 

Jako nad uměleckým způsobem,Jakým se dovede snadno vyjadřovat!.

Do duševního majetku našich předků z doby předhistorické pa

třily i tak zvané ,,pohanské^^básně RK. Snad po staletí žily to

liko v ústním podání,až Je zachytil středověký písař ve sborníku. 

Jehož zbytek Je RK.- Úlehlovo i Kubovo pojetí Je s rukopisnou 

obranou v souladu a podporuje Ji i když oba badatelé kráčeli 

za svými studijními cíli úplně mimo rukopisný spor.



11/ Drobné zprávy.
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In memoriam Bodřícha Říhy.- Bedřich Říha,senátní president Nejvysšího správního 

Soudu v.v.,zemřel 21.listopadu 1946 a byl zpopelněn 26.11.1946. K našemu velké

mu žalu opustil naše řady neúnavný badatel o staročeských památkách. Jako práv

ní autorita a soudce doplnil pronikavě poznání o pravosti RZK.Po více jak dva

cetiletém studiu seznámil se dokonale s odbornou literaturou rukopisovou,Národ

ní museum a četné archivy měly v něm pilného badatele. Hledal - jak říkával - 

jen fakta,fakta. Opíral se hlavně o vědy exaktní; do svého zkoumání vzjiesl pra

covní methody bývalého soudce. Známo je jeho skvělé " Alibi "Vhclava Hanky".

V této významné studii se podařilo B-Říhovi na podkladě bohatého materiálu ře

tězem logických úvah,krok za krokem, očistiti památku V.Hanky z nařčení padělá

ní RZK.- Neznámá je posud jeho poslední práce,rozmnožující doklady o tom,že 

"berlínská modř'’ v iniciále NRK se ocitla v Rukopise teprve v létech 1852-1886. 

Sen.president Říha uveřejňoval své práce zejména ve " Zprávách čs.společnosti 

rukopisné" a v "Píseckém Obzoru". Současně s jinými badateli o životě Bankově 

dospěl k přesvědčení,že buditel Hanka byl nejzasloužilejším pěstitelem slovan

ské vzájemnosti. B.Říha vynikal duchem i srdcem. Byl to soudce spravedlivý. 

Osobnost pevných zásad,ale naplněná citem,nesoucí pečet mravní ušlechtilosti. 

Příznivá sudba dopřála mu až do vysokého věku vzácnou tělesnoii a duševní svě

žest. činorodý zájem o RZK provázel ho do poslední chvíle jeho vezdejšího ži

vota.- česká společnost rukopisná zachová ho povždy v dobré a čestné paměti.

Jubileum 130.výročí nalezení Riikopisu Královédvorského.- Za mlčení české publi

cistiky tiše a nepozorovaně přešel den 16.září 1947,den 130.výročí nalezení RK. 

Delegát naší Společnosti navštívil v tento památný den Dvůr Králové a položil 

věnec u tamšjšího pomníku Václava Hanky. Zjistil u příležitosti této návštěvy, 

že památka zapomínaného a snižovaného buditele,horlivého pěstitele slovanské 

vzájemnosti,je ve Dvoře Králové s pietou uctívána a že pravý význam Václava 

Hanky je s porozuměním chápán.- Rádi to sdělujeme.

4
Monolog prof.Dra.F.M.Bartoše.- Zatím co rukopisné obraně je ukládáno mlčení, (^7' 

prof.Dr.F.M.Bartoš,známý odpůrce RZK,vytiskl s malými doplňky znovu své staré 

protirukopisné stati z doby předválečná a z doby okupace.Stalo se tak v knize 

"Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský" - kterou vydalo nakladatelství "Práce".

V knize jsou přetištěny staré omyly; autor na př.stále mluví o králi Václavu 

II. /!/ v souvislosti s tatarským vpádem z r.l241. Všechny námitky proti pra

vosti, jež autor uvádí,byly již své doby vjrvráceny ve sborníku "Proti sofismatům" 

a ve "Zprávách Společnosti". Prof.Dr.Bartoš nic nového nyní neřekl; za nynějších 

poměrů diskusních vede ovšem monolog.Jeho metoda historického rozboru,převzatá



od historiků Gollovy školyjoperuje jednoduchou,ale nepřekonatelnou praktikou: 

vyskytne-li se u RK neshoda se středověkými prameny, je to dle Bartoše důkaz 

féilsa; když shoda s x^rameny je,bylo to padělatelem z nich opsáno a je to zase 

důkaz falsaí Tímbo "'vědeckým'* postupem je možno prohlásit většinu středověkých , 

textů za podvrhy. Zabývat se tím je maření času. - Nejde však jen o ohyby inte

lektu; horší je jiný kaz: profesor Dr,Bartoš dopustil se na straně 109 své kni

hy nepochopitelné záludnosti. Píše tam o obráncích EZK jako o "spojen ích oku

pační censury** i Obránci jsou otužilí v různých protivenstvích a zvyklí lecčemus.

Nepředpokládali však,že události nedávných let,jež jsou přece v čerstvé paměti 

české veřejnostijmohou být profesorHusovy fakulty tak podány,že se to rovná 

úplnému piřevrácení sk~utečnosti. Připomínéine,že to byly Zprávy naší Společnosti 

jež byly ze okupace zastaveny. Ale xrrc odpůrce nebylo tehdy nijakým rišikem pro

ti Rukopisům psát. Naopak. í-do vystoupil proti pravosti RZiC /a dělo se tak často/, 

ocitl se na stejné plošině s KcE.Frankem, W.von Wolframem, 0,TJlrichem,Schv»abera, 

Bittnerem a jinými čelnými mluvčími nacismu,kteří za okupace nám důrazně připo

mínali,že "české probuzení se zrolilo z podvodu*' a znovu a znovu napadali Ruko

pisy jako fal.ia. ’v'zpomonme jak Němci za okupace velebili Evropana Dobrovského, 

jak snižovali Palackého a všeclmy cbránoe RZK úhrnem. Každé vj^stoupení proti 

RZK bylo v naprostém soul.adu s přáními a záměry okupantů. Kdo zde za okupace 

žil,ví dobře,jaký byl skutečný stav; vi to i prof,Dr,E.M.Bartoš. Úžasné tvrzení 

na straně 109 jeho knihy řadí se proto jako další výrazný přípěvek k dokladům 

o metodách protirukopisného boje.
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Pravda vítězí - ale nikoli automaticky, sama sebou, bez lidského přičinění,bez 

vyznavačů ochotných bránit ji i proti všem. Pravda o Rukopisech,podávájící se 

z výsledkil přesných vědeckých prací, vyžaduje obhajoby, vyvěrá jící z rozumového 

přesvědčení, opírá jícího se o znalost faktsTiuto znalost dá odborná literatura. 

Apelujeme zejména no studující mládež,aby se obeznámila s literaturou týkající 

se rukopisného sporu,a to s literaturou obou táborů - jak s díly obránců tak 

s díly odpůrců,. Zájemcům můžeme cbcjí opatřit. Přání- řiďte na; českou společ

nost rukopisnou, Praha I, Konviktská 13.

české vítězství nad Tatary ê název spisku člena naší Společnosti arch.A.Svobody. 

Autor podává v této studii zajémavý příspěvek k historické bitvě z roku 1241 se 

zřetelem k obsahu básně Jaroslav z RK.Cena knížky je Kčs- 35,-. Mresa autorova: 

Axch.A,Svoboda,Praha XII,Staljnova 102.

členský příspěvek zůstává nezvýšen. Do těchto Zpráv jsou vloženy složní listy 

k úhradě členských příspěvků za r,1947.Ježto se dosud nepodařilo obnovit normál

ní publikační činnost Společností,ponecháváme v platnosti dosavadní výši členské

ho příspěvku a neuskutočňujeme usnesení letošní valné hromady o jeho zvýšení.Rá

di a s diky však přijmeme případné dobrovolné daryjkterými by ti,kdož mohou,při

spěli k úbxadě nákladů spojených s těmito Zprávami.
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