
Z P R Á V Y

České společnosti rukopisné

Vydává: Česká společnost rukopisná 
Praha I, Konviktská ul,č,13.

1 , prosince 194-9.

Zpráva o XV.řádné valně hromadě České společnosti rukopisné.

Patnáctá řádná valná hromada naší Společnosti hýla svolána na 
den 30,května 19^9 s počátkem v 19.30, Konala se v ruském^sále hote
lu " Beránek " v Praze XII. Valné hromadě předsed^^l a Dějí jednání^^ 
řídil Ing Vilém Götzl, - Po uvítání přítomných a úvodním projevu 
noval předsedající vzpomínku členům Společnosti, kt§ří zemřeli v údo
bí mezi XIV, a XV, valnou hromadou, nebo o jejichž úmrtí jsme se v 
té době dověděli. Jsou to tito členové s

Dr,Vojtěch Viktorin, profesor Karlovy university v Praze 
T>---5S -n,--- ---------- 1- --y  Jičíně

ve Slaném 
v  Uhříněvsi 
v  Jičíně 
v Jilemnici 
v  Kostelci n/0, 
v Brně 
v Praze 
v  Praze 
v  Kutné Hoře 
v Praze 
v Praze 
v Náměští n/O, 
v Hrabačově 
v Praze 
v Táboře
v Hradci Králové 
v Praze

Be n§s Prant isek,vrch.fin,rad a 
Dr.Černušák Jai'oslav, lékař 
Penci Matej,^děkan 
Hartl František, ředitel měšt.školy 
Hrubý Prokop, vrch.účetní v.v.
Chalupa František, minist, rad a v. v.
Nečas Metod., gymn,profesor v.v.
Obrovský Jakub, profesor Akademie výtv,umění 
Ing, Polka Ferdinand 
Prudič Josef, učitel průmyslové školy 
Rohling Vladimír, alíad.malíř a grafik 
Stovíček Ferdinand, magistr.ředitel v.v,
Msgre Tenora R . , arcikněz 
Ing,Vane1 Jan
Veselý Karel, magistr.ředitel v,v,
Zachystal Dominik, ředitel Hypoteční banky v,v, 
Dr.Ing.Zákrejs Vladimír 
Zedník Antonín, statkář

Účastníci valné hromad;y povstáním uctili památku zesnulých a vyslech
li projev, v němž předsedající pojednal o velikosti ztráty, způsobe
né Společnosti odchodem tolika vzácných jedinců, oddaných myšlence 
obrany Rukopisů,

Knihovník Společnosti J.S.Vopravil přednesl pak^úváhu na tho- 
ma " František Palacký a jeho vztah k Rukopisům ", V přednášce nastí
nil přehled činnosti Palackého na straně rukopisné obrany a zdůraz
nil kompetenci a povolanost Palackého jakožto znalce k vynesení sou
du v tomto sporu. Výtah z přednášky uveden v těchto Zprávách.

Po skončení přednášky přikročil předsedající k dalšíma progra
mu valné^hromady. Poznamenává, že jo zvyklostí čisti na valných hro
madách zápis o předchozí valné hromadě,^Pan vrch,insp,Slezák navrhu
je, aby od čtení tohoto zápisu bylo upuštěno ; jeho návrh jednomysl
ně schválen.

Následující zprávy funkcionářů :
Ing,Urban podal zprávu jednatelskou, v níž m,j, uvedl :

Kg dni 13.května t,r. vykazoval členský seznam celkem 3^7^čle- 
nů. Z toho bylo 38 členů zakládajících. Dle územního rozdělení připa-
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dá z uvedeného počtu 193 členů na Prahu, 106 na Čechy mimo Prahu,
46 na Moravu, 2 na Slovensko, - Ve srovnání se stavem členstva v lé
tě roku předchozího vyplývá úbytek 29 členů. Vykázaný úbytek prameni 
převážnou většinou z úmrtí. Projevila se tak zesílenou měrou tenden
ce patrná již za okupace s Věková skladba našeho členstva posunuje 
se v neprospěch členů mladých, jejichž příliv se zastavil,- V rozbo
ru příčin tohoto zjevu poukázala jednatelska zpráva na omezené mož
nosti publikační, které nepřipouštějí, aby mládež, jež jinak je dych 
tivá poučení v této věci, byla o výsledcích nové rulcopisné obrany 
soustavně zpravována.

V další^části jednatelské zprávy konstatováno, že v uplynulém 
správním období byla vydána dvě čísla ” Zypráv ” rozmnožená na cyklo
stylu, byla konána přednáška k poctě zesnulého předsedy prof,Dra 
Vojtěcha a Dra Ing Zákrejse ; výbor konal celkem 25 schůzí, rozsah 
vyřízené agendy je patrný ze zprávy archiváře.

V .závěru pouljázáno na to, že když v roce 1886 zahajovali rea
lističtí kritikové útok na Rukopisy, měli pro publikování svých do
myslů a konstrukcí neomezenou volnost projevu, jaká byla znakem li- 
beralistické společnosti koncem 19.století. Naproti tomu plody bada
telské práce, podávající rozhodující důkazy pro pravost, které má 
dnes obrana k disposici, tehdejších možností projevu postrádají.Ten
to stav zakresluje skutečný obraz rukopisného sporu.

Pokladník Společnosti, minist,rada v,v, Schmidt přednesl zprá 
vu pokladní s - Z^celkového uhrnu čistého jmění Společnosti ve výši 
56,557»80 K č s  většina, t.j, Kčs 44.553.60, připadá na vklady ve váza 
ných platidlech,^Účetní závěrka končí sice přebytkem Kčs 3.708,70, 
když^^se však uváží^ že v příjmech Společnosti za rok 1948 figuruje 
kromě členských příspěvků ve výši Kčs 11,508,- též položka dary ve 
výši^Kčs 7.220,-, je patrno, že bez této vzácné obětavosti členstva 
by závěrka končila deficitem převyšujícím Kčs 3.000, —  ,

Ing, Skokánek přečetl zprávu přehližitelů učtů| na jeho návrh 
udílí valná hromada odstupujícímu výboru jednomyslně absolutorium.

Red,Šohajek podal zprávu archiváře, doplněnou zevrubnou zprá
vou bibliografickgu a kronikářskou. - Ve zprávě archivářské konstato
val,^ že oproti loňskému stavu archivu 1 5 3 0 kusů vykazuje letošní sta’ 
archivu 1629 kus^ ; vyplývá tedy přírůstek 99 kusu. Je to přírůstek 
menší než byl loňského roku. K tomu přistupuje 318 kusů z archivu 
Dra Perka, Nezpracovány jsou dosud přírůstky z archivu sen,presiden
ta Dra Říhy a z pozůstalosti po prof.Dru Vojtěchovi. - V připojené 
zjirávě bibliografické podal řed.Sohájek přehled vyšlých knih a význea: 
nejších novinářských zpráv týkajících se Rukopisů. V závěru svého 
projevu zmínil se^podrobněji o večeru uspořádaném dne 25.K,1948 k 
poctě zesnulého předšed;^ prof,Dra Vojtěcha a Dra Ing Zákrejse / viz 
Zprávy^z 1,XI,1948/ a přednesl řadu svých osobních vzpomínek na oba 
tyto význačné representatny rukopisné obrany.

■  ̂ J.S, Vopravil přednesl zprávu knihovnickou, v níž uvedl další
přírůstky odborné literatury získané pro Společnost,

Předsedající Ing Gotzl konstatuje, že všechny zprávy přednese
né funkcionáři byly^vzaty se souhlasem n§. vědomí, Prikročuje k další
mu,bodu programu, jímž je volba výboru. Úvodem k tomuto bodu řekl :
" Úmrtím našeho předsedy prof.Dra Vojtěcha dostalo se mi cti,že z 
rozhodnutí a na návrh výboru mám převzíti předsednickou funkci. Rád

Hi!-
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slibuji, že učiním vše, co je v mých si4.ách a jsem si vědom nedostat
ků, Bylo mým přáním, aby místo pana prof. Dra Vojtěcha nastoupil muž 
nějakého zvučného jména odborného. Bohužel nezdařilo se nám získati 
vhodnou osobu, která by mohla a chtěla v dnešní době tuto funkci 
přijmout i, - Dle stanov volí valná hromada $ předsedu - 10 členů yý~_ 
boru - čtyři náhradníky - dva přehližitele účtů, Volb;;^ možno provésti 
lístky nebo aklamací, dle rozhodnutí valné hromady. Lístky jsou při

praveny, " ' í

Na návrh z řad účastníků valné hromady byly provedeny volby 
aklamací /zvednutím ruky/ a jednomyslně zvolen výbor v následující 
sestavě, oznámené valné hromadě předsedajícím ř

Ing Vilém Götzl

František Adámek

Předseda }

10 členů výboru

4 náhradníci s

■2 přehližitelé účtů

Ing Karel Andrlík 
Dr Jan Hlávka 
Jindřich Pazelt 
Miloslav Schmidt 
Ing,5ohümil Střemcha 
Jan Šerý ^
Jindřich Sohájek 
Ing Karel Urban 
J,SrVopravil

Břetislav Barašík 
gen,Karel Heřman 
Robert Jedlička 
Leopold Zubr

Václav Režný 
Ing Lubor Skokánek

Předseda přistu;^uje nato k dalšímu bodu programu, jímž jsou vol
né návrh;^, Zjištuje, ze výboru nebyly takové návrhy, podány a §e nikdo 

z přítomných se nehlásí ke slovu. Děkuje přítomným za jejich^účast ; 
projevuje naději, že vydáváním cyklostylovaných Zpráv bude možno i na
dále udržeti styk s členstvem a končí valnou hromadu ve 22 hodin 10 mi
nut •



J.S,Vopravil

5 y < ’ František .Palacký a jeho vztah k Rukopisům,

/Výňatkj' ze stejnpjmenné přednášky, proslovené dne 21,června 19^f9 
na valné hromadě České společnosti rukopisné/.

František Palacký - q í ž  samo jméno vytváří ve vědorní^národa 
skvělý ohraz duchovního velikána, historiografa, kterého v Čechách 
do dnešních časů nikdo vědecky nedorostl. Muž, jenž pocházel z gene
race, které pravda a čest byly nade vše, napsal si do svého štítu 
heslo : ” Svůj k svému a vždy dle pravdy ! ” Tomu heslu zůstal věren 
po celý život. Bylo mu kredem nejen jako člověku, ale i jako vědci. 
Jeho odkaz politický i-historický zhodnotily už dřívější generace - 
m ^  tu ovšem na mysli zejména generaci let padesátých až sedmdesá
tých v minulém století - tím, že Františka Palackého jmenovaly Otcem 
národa, což je titul, kterého se nedostalo kromě Otce vlasti Karla 
IV, žádnému jinému českému politikovi. Titul čestný, avšak svrchova
nou měrou zasloužený, Palackého " Dějiny " zůstaly stále živým dí
lem lásky^k vlasti, z^které vyrůstaly. Jen některá kritická studia 
v  ;^osledním půlstoletí"prohloubila a doplnila leckteré podrobnosti, 
avšak monumentální celek této klasické národní pentalogie zůstal ne
dotčen v^své kráse a dokonalosti. Důkaz pro to, že i>řežije i v bu
doucnu všecky bědy a chiaury tížící český lid,

Hledal-li by kdo pramen této jiskřící národní jistoty, pak 
jej nalezne tam, kde jej nalezl i Otec národa František Palacký í 
v r u k o p i s e c h  K r á l o v é ' d v o r s k é m  i Z e l e 
n o h o r s k é m  , které napájely počátky díla velkého historika,

v

Vzpomeňme jen neblahých let ̂ německé okupace a všimněme si, 
proti komu a^proti čemu se soustředovala nejprudší palba protičeské 
goebellsovské propagandy - p r o t i  Františku Palackému a proti Rukopi
sům rovným dílem. Němci totiž, byvše poučeni už dávno předtím samou 
českou realistickou vědou, velmi dobře věděli, že Palackého nelze 
odlučovat^od Ruko;^isů a naopak. Proto všechny výpady proti Paíackému 
jsou sloučeny s "výpady proti Rukopisům a opačně,

Palacký^se^obíral Rukopisy s vřelou láskou, jakou si zaslou
ží odkaz předků dávných věků, kteří nám odhalili závoj věcí dosud ne
poznaných, Na tomto odkazu postavil své nesmrtelné a gigantické dílo 
o českých dějinách a od tohoto odkazu se neodlučoval ani v s-vých 
drobných politických statích, kde často uvádí a cituje odstavce z Ru
kopisů, A všechnu svou lásku k Rukopisům vyslovil takto : *' My,staří 
současníci, my víme -vyprávět o tom, jak se nám s objevením Rukopisů 
otevřel náhle nový netušený svět, s jakou čarovnou mocí tloukly na 
naše srdce “ty^tak nezvyklé a přece zvonící zvuky, jalt rychle násled
kem toho vyšší a přece přirok;eně,jší^vzlet ve fantasii, obrazu a slo
vě nahradil a za'blacil dosavadní umělé plynutí české řeči, A nebyla 
to pouze ona ̂ neočekávaná nápln nových, silnějších slovesných^-tvarů a 
obrazů, co nás překvapilo, ale nás nadchlá, v poměru k novějšímu, i 
mnohem bohatší^ pružnější, vznešenější stavba řeči, " - Mužná a krás
ná slova, kterými vědec vyjadřuje svůj vřelý vztah k památkám, jimž
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se příští generace dovedly krůtě a cynicky - vysmívat ...

Tato generace nedala na sebe dlouho čekat. K jejímu vystoupe
ní došlo za málo let po tom, kdy Otec nétroda František Palacký ze
mřel. Bylo to truchlivé jaro roku 1876, M y  dne 26.května naposledy 
vydychl. Vpravdě královský pohřeb, který mu b^l vyp^paven, nikdy ne
bude předstižen co do opravdového smutku a upřímné účasti v|eho 
českého a slovanského lidu vůbec. Protičeská ijersekuce vídenské vlá
dy měla teprve potom volné ruce. A to i v otázce protirukopisného 
boje. K u č e n c ^  německým počali se přidávat i učenci z řad českých, 
ře!^l bych spíše, že někteří byli z kruhů ” austro-českých ” , Ba, Ví
deň potřebovala učenců rázu Dobrovského, nikoli Palackého.

A^tak^léta ubíhala a s  nimi přibývalo obránců i odpůrců. Do
savadní česká věda se začala kritisovat a ” přehodnocovat A tu 
došlo i na Palackého, jehož autorita byla pozvolna zlehčována. Jak 
slabé a^nedonošené^byly asi důkazy odpůrců pravosti Hukopisů, pozná
váme již z té maličkosti, že bezradnost- s ” falsátory ” HnnJrou, Lin
dou a Svobodou zavinila, že byli hledáni další *• spolupachatelé " 
v Markovi, Elicperovi, ba i v Jungmannovi a dokonce i František Pa
lacký. měl být členem této " podvodnické *' společnosti českého národ
ního obrození.

 ̂ ITení ovšem úkolem této stručné přednášky vypočítávg,t všecky
hrubosti proti Palackému ^alco obránci Rukopisů. Spíše je úkolem těch
to několika posledních zmínek upozornit na společný pramen i podmín
ky všech těchto útoků. Pozadí je dnes .již jasněla vysvětlené. Lví 
podíl v tom všem mají ovšem Rukopisy súmy. Vídenská vláda si totiž 
velmi brzo a velmi dobře uvědomila, jak nebezpečnou věcí jsou v ru
kou porobeného náróda. PřipišoveJa jim značný protiněmecký význam 
a politický ráz. V z á j m u  s t á | ? u  m u s i l a  a c h t ě 
l a  p r o t i  n i m  b o j o v a t .  Slo jen o to, aby boj byl vy
bojován^ jinde než na politickém kolbišti - a skutečně - ochotníci se 
bpzy^^našli. Nejprve ovšem z řad německých a potom také z řad českých, 
at vědomě neb nevědomě.

Boj se stal konečně věcí politickou, avšak se stanoviska obrán
ců pravosti h l a v n ě -  s y m b o l e m  b o j e  n o v é h o  
č e s k é h o  v ě d ^ e c k é h o  m y š l e n í  p r o b i  n ě 
m e c k é m u  m y š  l^e n í  v č e s k é  v ě d ě « -  Víme z Pa
lackého spisů vel^i dobře, že Palacký sám bojoval za tuto pravdu. Pa
lacký napsal Cechové již příliš dlouho, podavše se do učení Něm
cům, samostatně mysliti se ostýchali ; čas je procitnouti ! *’ Víme 
také dobře, že na počátku tohoto století jasně formuloval v  této vě
ci své poznatky také jeden z největších obhájců pravosti univ. prof. 
Dr,František Mareš, A v tom zůstal smysl boje rukopisné obrany do 
dnešního dne nezměněn.



Bohumil Střemcha

Augustin Karel Josef Gorda

K stočtyi^icátěmu výročí jeho narození a k. stému 

I výročí jehosmrti.

í

Kdo dnes ví o tomto muži ? A přece to b^l neobyčejný učenec i 
umělecj který - bohužel - opustil tento svět předčasně, ve věku 40 
let, Nas ovšem zajímá v prvé' řadě pro svoje zkoumání " Libušina sou
du *' čili Zelenohorského rukopisu. Nejprve však podám krátký životo
pis Cordův podle těchto pramenů s Riegrův slovní naučný, Mayorův-fc-i s-/-u v-i v CAuio AJ.U. •  xLO-o u. v *^a .w v;.i.jL  j.í.cá,uv-’Jlxj' • vj i  v

Lexikon *’ a článek profesora dr Lerdinanda Prantla v " Nár.Pol,” ze
dne 28,X,19ů4,

A,K,J,Gorda nai'odil se jako syn obchodníka suknem v Liberci 
dne 22,října 1809. V útlém věku osiřel, zpočátku se ho ujala jeho ba
bička, později bydlel u svého strýce D.A.Cordy v Praze, Jelikož se 
mu strýc málo věnoval,' zůstal Gorda odkázán na sebe sama. Jako chudý 
student protloukal se životem jak mohl, ale již ve 14 letech se záli
bou pozoroval slaboučký hoch byliny a maličké živočichy drobnohledem. 
Pro nedostatek prostředků byl nucen přerušiti svá studia na pražské 
polytechnice a byl pak nějaký čas úředníkem v tehdá známéin Batkově 
obchodním podniku. Teprve později mohl s podporou prof, Krombholze po
kračovat ve svých vysokoškolských studiích, a to na Jékařské falmltě, 
..aniž je však dokončil, R,1S27 je v prvním ročníku " Časopisu českého 
musea " krásná Gordon kreslená tabule, a r, 1829 vyšel 1, sešit jeho 
spisu ” Monographia Rhizosperinarum et Hepaťicarum ", Tu bylo Cordovi 
20 let ! Na základě tohoto spisu byl Alexandrem z Humboldtu povolán 
do Berlína, ̂ kde se zabýval hlavně botanick;|mi výzkumy mikroskopickými. 
Měl nevšední zájem b přírodní vědy a neobyčejné vlohy pro kreslení a 
bystré pQzorovací nadání. Takto upoutal na sebe zájem mnoha badatelů 
jalco hr,Sternbergaj prof, Krombholze, Bolzana, .Humboldta a j,, kteří 
mu umožňovali^další studium. Avšak největší část svých vědomostí nena
byl Gorda ve školách, .nýbrž vlastní pílí, V prvé řadě vynikal jalco 
mikroskopik a geho na základě pečlivého pozorování prováděné kresby 
jsou t ^ ^ p ř e s n e  a věrné, že “ — "" —  
do dneš.ní doby, Ji.ž ve veku
nících svá prvá pozorování houbařská /mykologická/ a to popis nového 
rodu Stegonosporium, Zápasil však stále s nedostatkem a přes to i s 
nedostatečnými,^primitivními .pomůckami konal důležitá pozorování a 
prováděl názorné, přesné kresby ve spolupráci s několika staršími ba
dateli, jimž hlavně pomáhal při mikroskopování a kreslení tabulí,jichž 
počet jde do set, M,j.^kreslil vyobrazení j^ro Krombholzovo dílo o 
německé květeně^a pro Sterňbergovo vynikající dílo " Flora der Vor- 
welt '* atd. Přičiněním hr. Sternberga stal se Gorda r, 1835 kustodem 
zoologických a později také botanických sbírek Musea,

Hlavním oborem vědecké činnosti Cordovy^ byla botanika a tu v 
prvé řadě houbařství,^Byl také plným právem nazván zakladatelem moder
ní botaniky, ^Zde uvádím doslova výrok prof,dr,Prantla s " Význam jeho 
klasického^díla o houbách " Icones fungorum " etc,, v němž po prvé po
užil pro výzkum hub mikroskopických metod, se dobou neumenšil, nýbrž 
spíše stoupá. Podobně je tomu v paleobotanice, v níž se stal důstoj-

V mnohých případech podržely svůj význam 
osmnácti let uveřejnil v Opitzových sbor-



- 2 -

ným nástupcem Šternbergovým. Mnohé jeho názory systematické, spočátku 
odmítané, se ulíázaly správnými, stejné jako závěry jeho mikroskopic
kých studii. Za zmínku stojí, ze se pokusil podati i soustavný |)opis 
českých trilobitů. Jeho dílo o nich vzniklo z ušlechtilého podnětu 
zameziti cizinci - Joachimu Barrandovi, který tehdá právě počínal^se 
svým monumentálním výzkumem české prvohorní zvířeny - v popisování 
českých přírodnin a ukázati, že i domácí badatelé jsou podobné práce 

schopni, *'

Shora zmíněné dílo o českých trilobitech " Prodrom einer Mono
graphie der böhmischen Trilobiten " /J,Hawle a A,J,K,Gorda/, obsahuje 
sedm tabulí Cordových slrvělých Icneseb, z nichž první ,činí téměř dojem 
fotografie. Motto knihy jo í " Pour bien savoir une óhose il faut en 
savoir les détails *' /La Rochefoucauld/ t.j, s^Abychom dobře znali 
věc, je nutno znáti její podrobnosti. Kniha vyšla v Praze r, 1847«Ale 
již r. 1837 vyšel v Lipsku Cordův foliový spis " Prachtflora euro
päischer Schimmelbildungen " s 25 barevnými tabulemi^podle vlastních^ 
původních maleb a ještě po jeho smrti vycházely další díly jeho šesti- 
svazkového díla " Icanes fungorum '* atd, a to od r, 1837 do r, 1858.

Corda psal však také mnoho článků^ve spolupřáci^s " Jednotou 
pro povzneseni průmyslu v Cechách ", jejímž byl komisařem, I tu^byl 
Corda svým použitím mikroskopického zkoumání průlcopníkem moderní ‘ ■ 
technologie a zbožíznalství,

ha žádost a náklad knížete Pr. Collerodo-Mansfelda vypravil se 
Corda se Sturmerem v říjnu r, 1848 na výzkumnou cestu do Aiaeriky,hlav
ně do Texasu, kde horlivě sbíral přírodniny pro Museum, V srpnu r,
1849 vracel se z New-Orleansu brémskou lodí " Victoria ",ý-cterá se 
však za prudké bouře kol.16, září potopila u západoindických.ostrovů. 
Netušíme ani, co bý byl ještě vykonal tento muž světového významu, a 
jak by byl ještě proslavil českou vědu. Gest jeho památce I

Z tohoto krátkého''životopisu vysvítá Cordova uznávaná vědecká 
přesnost, již jsem měl sám příležitost poznati na jeho obdivuhodných 
nikrokresbách s připojenými novodobými mikrofotografiemi těchže objek
tů, a to na společné výstavě Mánesových Květin a květin, hub a mikro- . 
kreseb Cordových v " M á n e s u  " r. 1934, I odborníci potvrzovali, že 
Cordovy mikrokresby jsou mnohdy názornější než milcrofotografie,

Z předeslaného seznáváme, že Palacký a P,J,Šafařík nemohli zyo- 
liti povolanějšího znalce ku prozkoumání " Libušina soudu " /HZ/, pro
ti jehož pravosti po léta vystupovali nejen Dobrovský, ale i Němci, 
kteří pro/ilašoyali LS za padělek hlavně na zal-clada nedostatečných zna
lostí^ a záměrného zkreslová.ní dějin ve prospěch Němců a opačně v ne-, 
prospěch Cechů a Slovanů vůbec, Palacký a Šafařík přikročili k sepsá- , 
ni svého vzorně vědeckého díla " Die ältesten Denkmäler der böhmischon 
Sprache.", /Nejstarší památky gazyka českého/ /Praha 1840/ te;^rve po 
velmi bedlivém, řadu let trvajícím všestranném studiu, Palacký^sám 
prostudoval v evropských knihovnách, obzvláště také ve Vatikáne, ti
síce starých listin. K tomu ještě požádali A.Cordu o mikroskopické a 
chemické zkoumání Libušina soudu, jelikož zkoumání roku 1824 provede
no nebylo. Když totiž přišel Jos.Gteinmanh, profesor chemie na praž
ské polytechnice, s historikem Millauerem ku provedení chemické^zkouš
ky ̂ LS do Musea, zeptal se ho Dobrovský, nobudo-li Rukopis zkoumáním 
poškozen, načež St, odvětil, že část R. zajisté padne za obět. Tu Do
brovský zkoušku nedovolil b poznáirOíou ? " Ss könnte am Ende doch echt
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sein_^! " /Mohlo by to na konec přece jenom hýti pravé !/, Steinmann 
pak řekl, že ta zelená '* barva *' stejně nevydrží ani tři roky. Dnes 
je tomu již 1 2 5 let, a tgi '* barva •' je tu ještě ! R,1835 navlhčili Pa
lácky a Šafařík písmena ogubi s okolním pergamenem v levém horním ro
hu 4 strany LS^slabě duběnkovou. kyselinou, načež toto místo během ně
kolika dnů zhnědlo, jak ještě dnes vidíme. Je to neklamný důkaz pří
tomnosti železa, R,1839 prováděl Gorda mnoho pokusů napodobit! barvu 
písma LS na velmi starých pergamenech, avšak marně. Zkoumal pak mi
kroskopickýma chemicky pergamen, písmo a červená písmena i zvláštní 
červené značky, napsané na mnohých místech přes písmo běžné. Takto 

. zjistil, že červená písmena byla původně provedena rumělkou a později, 
r  Ipo staletích opravována suříkem.jímž jsou provedeny také zmíněné zá- 

hadne znáčky, jež považují Palacký a Šafařík za deklamační nebo zpěv
ní značky, - Pergamen prohlásil Gorda za nesporně prastarý a pomocí 
/lerrcýcyanidu draselného zjistil v písmu i na povrchu pergamenu příto
mnost železa, z čehož usoudil, že ku psaní použitý inkoust byl žele- 
, z it o-dubě nic o vý a nikoliv rostlinná barva, jak prohlásil Steinmann r, 
1824, . '

0 svýchmvýzkumech sepsal Gorda dvě podrobné zprávy, a to dne 
2,ledna a 7» března 1840, Pro nedostatek místa nelze tato dobrozdání 
zde uvistí célá, ppočež uvedu pouze některá důležitá místa z nich v 

překladu,

Z dobrozdání ze dne 2, ledna vyjímám s " Pergamen je velmi 
hrubě zpracován, jek; dokazuje jeho nejvýš nestejná síla, zřetelné sto- 
py souběžných světlejších pruhů po mízdřícím noži a jednotlivá^místa 
druhého, třetího a čtvrtého listu i nestejná hladkost,^,,. Jakým způ
sobem byl pergamen zpracován, nelze zjistiti, zdá se v š ^ ,  že nebyl 
nikdy hladký, nýbrž vždy daleko drsnější než se jeví u římských a 
italských rukopisů a také hrubší než středověké. Má dnes ještě mnoho 
pružnosti,

" Go‘ do inkoustu, mohu jej prohlásit! jen za železitý, jak ne- 
sporně prokazují pozůstalé zbytky pomocí zkoumadel, ,,, Go do ozdoby 
písmen, musíme podotknouti, že tato byla provedena dvěma barvami a ve 
dvou. různých dobách, a při velmi bedlivém zkoumání mohli bychom býti 
v pokušení, předpokládat! tři různé ozdoby, **

” Dřívější malba byla provedena rumělkou, pozdější šuříkem,,. 
Všechny rumělkou provedené ozdoby vyznačují se slabým nánosem,mdlým 
povrchem a zvláštní rumělkovou barvou. Jsou mdlé, protože obsahují 
už jen velmi málo klihu, a jsou vždy pod daleko pozdější ozdobou su- 
říkovou, ,,i ”

Z dobrozdání ze dne 7.ůřezna 1840 uvádím s ’* Go do rozboru in
k o u s t u . našeho Rukopisu, jejž máme před sebou, zkoumali jsme pokusmo 
dvaj svými inkousty podobné rukopisy, jež mají tutéž vlastnost, že po 
setření vlastní, vrchní mdlé vrstvy inkoustové zbývá zelené písmo,ja
ko s vlákny pergamenu chemicky’ sloučená část inkoustu, **

Tu si dovoluji poznamenat! : Ke zkoumání těchto ruko;^isů, ob
zvláště částečně ještě Zachovalé černohnědé vrchní vrstvy písma^při
měla Gordu ta okolnost, že věděl, že nálezce^LS /RZ/, Josef Kovář^ 
setřel vlhkou houbou stávající ještě temné písmo, ale zajisté^také to, 
že při pokusu, P a l a d i n  a ’Šafaříkem uvedeném na. str, 20,, když Gor
don kyanidem draselným potřené '* původně zelené místo /RZ/ se nesta-
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lo sice čistč m o d r ^  /jak by to bylo při obsahu ^želeaa^v^písmu^-- 
poanáiiika moje/, avšak modrofialovj^a a po uschnutí krvavě červeným,"
To ale nasvědčuje přítomnosti modi ! Corda tomu - jak se zdá - ne
důvěřoval, a proto proveď! zkoušku se seškrabanou vrchní vrstvou dvou 
rukopisů s částečně také již zeleným písmem, jak^v dalším je líčeno, 
a proto také ve svém posudku klade důraz na to, že^ve zkoumaném 
prášku písma nenašel ani stopy mědi, jak dále uvidíme s

466

Zpráva Cordova pokračuje s
" Jeden z těchto rukopisů je " Missale vetustissimum " čís, 

z dvanáctého stol,, druhý " Divi Augustini de operibus sex^die- 
^um " čís. 22 z třináctého století ; oba jsou z rukopisných sbírek 
Českého národního musea, U obou rukopisů jest inkoustová hmota částeč
ně ještě tak zachována, že je černohnědá a setřením.^ či seškrabáním 
se jí dá mnoho nabýt i, při čemž však zelené písmo zůstává uplno zacho
váno, Tyto seškrabané inkousty obou rukopisů jsem každý zylášt a peč
livě zkoumal a zjistil, že oba_neobs;ďiu,1í ani stopy mědi či jiné'^ 
kovové zásady, a že inkoust oněch rukopisů musel bytí"vyroben praÝě
ťak, jako nyní používaně | že je sloučeninou dubcnkove kyseliny se 
železem a nikoliv ustro,ina neb neústrojn.a~bcj?va Proto "žěe, s
řirodověďeckého stanoviska a podle prostého stavu písma prohlašují 
uto listinu /t.j, RZ. poznámka překladatele/ za prasýarou ,̂ ,h
n  r>  v \ T  OTTi Q  n  n f V T T i r  n  r rV -n  n d - l r T í  n r \  A  /I  o  ď  *i ' n ' n T  T ^ n  “l ö  Ana tvar písma, jazyk a zkraáky a na později připogehá značky /zpěvní 

značky?/ Musí nutno býti ještě starší nežli ostatní nán známé české 
rukopisy, jež mají velmi zřídka a nemají nikdy v tak vysokém stupni 
tuto změnu barvy a značné okolky kol každého písmene. Byl by to asi 
z největších uměleckých kousků výrobce pei^gamenu,. nebo úmyslného pay 
dělatele, dáti per^^amenu onen zvláštní, jen staletým upotřebením způ
sobený vzhled stáři. Tato-úprava pergamenu by se přirozeně byla muse
la provést! před popsáním^ avšak i y tomto případě chtěl bych vidoti 
to péro,,jemuž-by se podařilo vepsati písmo té síly, pomocí inkoustu 
nebo__^barvy bez pojidla, jako zde, tak ostře a přesně do bludiště ži
vočišných vláken, aniž roztékánín a stékáním se stalo písm.o samo ne
zřetelným a zůstalo čitelným a. jako zde,, proniklo tak důkladně^ ohra
ničeno a hluboce nejvýš nestejnou, hustou hmotu pergamenu. Umelou 
změnou povrchu pergamenu nebylo by všaJ-c ještě ničeho dosaženo ; bylo 
by nutno přetvořit! i vlákno, či spíše jeho hmotu takovým způsobem, 
jak se to^stalo upotřebením a neznámými vlivy staletí, snad jednoho 
.tisíciletí. Považoval bych za velni směšné, kdyby někdo, i při chatr
né -technické a starožitnické zkušenosti a trošce cviku v duševním vi
dění /pozorování/, tento náš Rukopis chtěl považovat za stvůru nověj
ší ̂ doby ;^proti tomu zajisté každého chrání zdravý lidský rozum a ma
ličkost vědeckého vzdělání, - - - " , ,

K tonuto-dobrozdání připojují P, a Š, tuto poznámlcu í " Jak 
vítán nám nyní musí býti výsledek tak pečlivého a obezřetného zkoumá
ní. a jali málo můžeme pochybovat o jeho správnosti, taic přece — ■■nechce
me opominout!, abychom připojili svůj názor, že při výrobě inkoustu, 
jímž náš Rukopis byl psán, muselo pysobiti kromě duběhl-cové kyseliny 
a železa, ještě jiné činidlo ; vždyt pouze za předpokladu zvláštního 
způsobu výroby inkoustu zdá se nám býti vysvětlitelné, že na příklad 
v^" Martyrologiu Romanu " kláštera rajhradského z IX, stol, v'/padaji 
připsané slovansko-cyrilské řádky právě tak zeleně jalco náš^^Rukopis, ̂ 
kdežto latinský text, na těchže listech psaný, má obyčejnýýernohnědý 
inkoust. Ještě nápadnější je podobný zjev u roudnického ýýŇekrologia", 
rukopisu hra.běcí Thunovské knihovny v Děčíně ze XIV, století. Zde jsou
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některá později připsaná jména .zeini’elých^právo tak zelená, kdežto 
jiná jména před i za nimi, často v téže řádce jinou^rukou psaná si 
zachovala obyčejnou barvu starého písma. Tento rozdíl barev si ne- 
dove<leme jinak vysvotliti, nežli rozdílem v upotřebeném inkoustu Sa
mém, "

'■ Vidíme z právě uvedeného názoru Palackého a Šafaříka ohledně 
přítomnosti dalšího činidla v inkoustech zelených rukopisů,^j^ 
bystře a pozorně sledovali i oráče do jejich oboru nespadající, A 
uhodli správně ! /'

Oproti shora vylíčeným pečlivýiu studiím a výzkumům stojí za 
vážnou zmínku, jakých autorit a jak *' důkladných *' posudků a •' výzku-
mu " se dovolává praotec českých odpůrců EZK, který ** poučil " také 
prof, Masaryka před jeho příchodem do Prahy /Viz i " hovory s T,G,M,**, 
il,lid,vydání /19á-6/, str, 52 nahoře/, Alois Vojtěch Sembera písemná 
př, na straně 52 svého spisu *' Libušin Soud jest^podvržen " /Vídeň 
1879/ m,j, " Zvláště zajímavé jest ohledaní Libušina Soudu, jež před
sevzal šestý znalec, dr, Gustav Winter, úředník c,k, dvo^^ského archi
vu a^po prof .Sicklovi přední^paleogřaf Vídenský a výpověď jeho o něm 
vynesená, K mému požádání nan vznesenému, aby své dobré zdání vydal, 
v kterém století sepsán jest la;^inský text Zlomku evangelium. sv,Ja
na, jehož snímek přidán jest k Šafaříkovu spisu : Die ältesten Denk
mäler atd,, a z které doby pochází Libušin Soud, ohledal dr, Winter 
velmi bedlivě několik řádků řečeného evangelium, a přirovnav písmo 
v něm k písmu několika fotografovaných spisů původních ze století 
a XI,, pravil určitě " toto latinské písmo jest velmi staré, pochází 
jistě z XI, a hledíc k některým literám snad i z X, století, " Když 
pak jsem mu předložil snímek Libušina Soudu, tu^pozastaviv se a po
hleděv na první list a několik písmen na něm, tázal se mne : a to že 

1'?'1 prý je staré ? y u n d  das soll alt sein ?/, načež ,když jsem mu odpově- 
děl, že někteří kladou ten rukopis do IX, století, usmál se,^složil 
knihu a usmívavě mi ji vrátil, A bylo po ohledání, " - Skutečně 
"^zvláště zajímavé " ! Tomu se říká *' ohledání to se nazývá vědec
ký posudek ! Originálu neviděl a podíval se na několik písmen litho- 
g r ^ i c k é h o  snTmku, tedy rucnf^napodobeniny, pře§ kterou sami ̂ autoři 
díla ** M e  alt, Denkm, d,‘b6hm,Spr,'^, Palacký a Šafařík, v,aru ji 
její vadnost, a odka.zují ve svém díle odborník?;,na originál pro pří
pad studia LS !

Dále píše Šembera na str, 53 : " K témuž výpadku jako pale- 
ografické vyšetřování vedlo i zkoušení chemické Libušina Soudu r,
1824 předsevzaté, K vybídnutí Dobrovského zkoušel toho ro|cu profesor 
chemie na technice Pražský a potomně /1829 - 1854/ jednatel musejní 
Josef Steinmann, rodem z ¥stí~nad Orlicí, u přítomnosti Dobrovského 

■ a^prof, Millauera, ostouzený rukopis a vyřkl, že písmo v něm jest no
vé a zelená barva taková, že nevydrží ani tří léta. "

Jak již shora řečeno, tato zkouška právě na žádost Dob^jovské-J 
‘ho vůbec konána nebyla a zelená " barva " trvá do dneška 1 Sám Sembe-
ra musel ř, 1Ö79 vedet, že ta " barva ještě trvá ; vždyt / dal zhoto
vit! vyobrazení první strany Libušina Soudu pro uvedené svoje dílo,kro
mě snímku jednoho zlomku' Freisingského, Vyobrazení jsou nazývána^na 

titulním listě " světlotisky **. což je hrubá mystifikace, jelikož vy-
obražení Libušina Soudu není světlotiskem originálu, nýbrž ruční na- 
podobeniny dosti chatrné T  A oodle tohoto svotlotísku " poznal 

drobnohledem " na pohovce profesor Vašek, že nejen Lib.S, ale i RK 
a E sv,J, jsou podvrhy Hanl^ovy, o čemž se musí dovědět celý svět !!!
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/ " Z kroniky rodu Bezručova ", Vít Šedivec, Brno 1937, !• část,str. 
58/, Zázračná věda ! ~

šenibera pak uvádí poznámku Dobrovského ohledne jazykové strán
ky, načež v tomtéž odstavci na str, 53 píše dále i '' Později /18^0/ 
vynesl o Libušině Soudu dobré zdání jiného znění přírodovědec A.Cor- 
da /Die ältesten Denkmäler, str, 177,/kteréž^však nemá do sebe nále
žité důkladnosti a jasnosti a tudíž rozhodující moci, "

vůbec nekonané zkoušky Steinmanno- 
3viděl, pětiminutová pro

hlídka Petruševičova atď, ! Opět ukázka " poctivé " vědy, která cht.ě-
vy, poi

Tedy rozhodující moc mají^ ; vůbec 
5udek dr, Wintera, jenž originálu n

la národ český očistit od lží a podvodu !

Na str. 51 píše Šembera t " Roku 1875 ohledal Libušin Soud^v 
^Praze chvalně známý paleograf Antonín Petr\jšovič, kanovník Lvovský, 
i nalezl, že jest to palimpsest jako Píseň krále Václava ; spodní 
písmo z XIII, věku proráží'dle něho posud skrze vlákna pergaménu,vrch
ní písmo má na sobě"zřejmé známky padělanosti a pod řádky spatřugí se 
tažené linie též ze XIII, století. " Toto napsal Petrušovič do časo
pisu " Slovo " č, 44, kdež jmenuje Libušin Soud starým cárem /vetoš- 
ka/. Prohlídka trvala pět minut !

 ̂ K tomuto poznamenávám t R, 1913 byl jsem požádán Davorinem
Zunkovičem o provedení palimpsestických fotografií LS /«^RZ/, aby bylo ^  
zjištěno do kterého století spadá domněle vyškrabané písmo. Zjistil 
jsem však již pouhým průhledem, že to je pouze pergaraenem místy pro- 
sálclé písmo druhé strany což talcé po vicéleůem' podrobném zkoumá
ni novociobými methodami a prostředky potvrdil profesor vědecké foto- 
g r ^ i e  a fotochemie, na Karlově universi-bc. ď r ,  Viktoria Vojtěch,a to 
svými fluorografiemi. provedenými ultrafialovymír páprslfcy, R. 1915 a 
1914 provedl jsem sice výzkumné snímfcy ' RZ /IjS / . avs'ak"'žá jiným, účelem. 
R.1920 ýídil jsem provádění snímků RZ v " Grafické Unii " v Praze za 
tímtéž účelem, 0 tom však jindy.

K shora uvedenému podrobnému zkoumání Á.Gordy dovoluji si po- 
dotknouti toto i

Teprve věhlasný chemik Vojtěch Šafařík, syn Pavla Josefa Šafa
říka, zjistil,^že zelená^barva oísma LS pochází od mědi. Zůstalo mu 
však záíiadou, čím vlastně Rukopis byl psán, jelikož §e do té doby ne
vědělo, že inkousty středověké obsahovaly někdy i měd, I prof.dr, 
Stoklasa z jis’Jil^přítomnost mědi. Barvu písma LS tvoří totiž zásaditý 
uhličitan raědnatý /v přírodě malachit a mědonka. na měděných střechách, 
bronzových sochách atd,/, Univ,prof,dr.Pr,Mareš vy-ložil, že^měd^se 
dostala velmi jednoduchým způsobem do želežitých inkoustů tím, že při 
v ^ o b ě  zelené skedico^bylo používáno též kyzů obsahujících železo i 
y^čd, V rfmném středověku totiž vyráběla se zelená skalice z "kyzů 
krychleného, t,zv. kočičího zlata /pyrit s Fe S2/' vlhčením a zvětrá
ním na vzduchu, při čemž stékající roztok tvořivsí se zelené skalice 
se sch^’tával, V přírodě vyskytují se však také kyzy jež obsaiiují žele
zo i měd. Je to chalkopyrit = Cu Fe S2 . Při zvětrávání tohoto tvoří 
se směs zelená i modré skalice. Bylo-li taliového roztoku použito k 
výrobě inlvoustu, přidáním odvaru dubonek, vznikl inkoust, který po

k-

X
íste dílo Palackého a Šafaříka, Tam stojí na/ Neznal jsem tehdá jei

str, ,19 i " ... Nicméně nelze nikde nalézti ani néjmenší stopy,že 
by,to byl " codex rescriptus t,j, palimpsest, čili pergamen,
s něhož bylo původní písmo seškrabáno a pak byl znovu popsán.

‘ť.
■ •

:
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zvětrání a setření svrchní vrstvy písma zanechal zelené písmo,je,'; 
tvoří inědénka, ~ Jak na jiném místě řečeno v posudku Cordov5, nenasel 
tento ani stopy mědi v^seškrabaném zbytku hnědocerveného písma dvou 
musejních rukopisů, avšak na povrchu pergamenu LS zjistil rovněž že
lezo. Toto železa pochází od toho, že nálezce LS, Josef Kovář, dů
chodní na Zelené Hoře, vlhkou houbou čistil při nálezu silně zašpino- 
n;̂  pergamen. Tím rozetřel po celém povrchu pergamenu z*puchřelé černé 
písmo Eukopisu, které obsahovalo tanát železitý,. .kdežto nerozpustná

s pergamenem chemicky 

ale tedy

sloučená modonka zůstala zachována.

Proč ale tedy není stopy médi ve vrchní vrstvě písma ? - Již 
j v  březnu r, 1 9 5 5 jsem napsal O' tom, článek, v nčmž jsem vj^slovil svůj 
:názor na tuto záhadu. Článek však nevyšel. Po nějaké dobo jsem sdělil 
svůj názor v přítomnosti prof, Ing,chem,Karla Ándrlíka nniv,profeso- 
rovi dr, Viktor inu Vojtěchovi. Domnpval jsem se totiž, že d.uběnková 
kyselina má větší afinitu /příbuznost/ k železu nežli k mědi, talcže 
ze směsi roztoků skalic přidáním duběnkového odvaru vznikl póuze ta-- 
nát železitý. kdežto skalice modrá zůstala nezmčněno‘~v roztoTfüö iTšQcf 
to' pri""psaní vnikla velmi. snaTňčTdo perg'anenu, ale jemný'’br^hlč taná- 
tu železitého zůstal, smíšen s pojidlem na povrchu pergarae"nů'^Tilepen, 
Po zvětrání této svrchní vrstvy během velmi dlouhé doby a po jejím
setření, zůstala v perg;ameno ona část inkoustu jež obsaliuje mod, t.j 
během staletí v mědorilíu promčnonou modrou skalici. A tu máme součas
né jednoduché vyEivětlení zmíněných okolků kol písmen s Kdežto písmo 
tvořené černým práškem a pojidlem prr^psaní rychle na povrchu perga
menu
lice

zaschlo
snadno

šířil se 
ale také

písmen.

a zůstalo ostře ohraničené, 
nejen do hloubky pergamenu,

Podle hustoty “dotyčných míst pergamenu a poHTě rinô îj 
peru písaře se nacházejícího inkoustu, šířil se roztok

roztok modré ska- 
st'ranacli “EbT”'”'' 

/.stvi pra- 
v pe-rgame-

po.

oi mene, pročež okolky., nejsou všude stejný,

K mému shora uvedenému názoru o afinitě stavěl se prof, Voj
těch skepticky a podotkl, že by se to muselo zkoumat. Dotyčné pokusy 
provedl později skutečně s prof, Andrlíkem a těmito zkouškčAmi byla^ 
správnost .mého názoru plně potvrzena, což p.prof, Andrlík na vspomín
kové přednášce o zesnulém univ.prof.dr 
prohlé.sil. Tím jest ale také vysvětleno, proč 
mu dvou musejních rukopisů měď nalézt i nemoKT

Popi

Vojtěchovi na podzim r^
Cords, v seškrabaném pís- 
T ----

těchto zkoušek 'jakož i podrobnou zp.rávu o pečJ.ivých výz
kumech a pozorováních, jež.jsme prováděli 
za účelem poznání postiínu stárnutí písma
značného počtu datovaných 'uředníclT'. 
lým stárnutím písma podá příště pan 
riycli záznamů.

od r, 1956 s i^rofc Vojtěchem 
doby stárnutí, s pomocí

X s ^ n , ' jtď.?5z 1 S'^polcusech s umě- 
profesor Andrlík np zá!kladš pros-
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Bohumil Střencha ; n

Okolky u písma železitého.

Navazuje na 
zjev okoll-ců také u 
nejednou kol ještě 
pIrových listinách

předcházející pojednání, upozorňuji na obdobný 
písma železitýnii iniíousty provedeného. Viděl jsem 
krásně černého písma železitého na starých pa- 
velmi značné rezavé okolky, ba i papíren až na dru

hou stranu proniklé, rozplizlé písmo. /Tu záleží ovšem také na jako
sti, na klížení papíru/. Zde je příčinou to, že při velkém nadbytku 
zelené skalice v inkoustu, bylo též mnoho dobrého pojidla v něm. To
to pojidlo tvořilo ociiranných obal kol pře jemných zrníček tanátu že
lezitého, číraž bylo zabráněno okysličování vlastního písma, kdežto roz
plizlá zelená skalice, která se sířila po stranách písmen a pronikla 
někdy až na druhou s-^ranu papíru, nechráněná pojidlem, se přetvořila 
během doby v rez. Tot patrně také vysvětleni t.zv, " dvojího duktu " 
některých rukopisů."" ---------— -̂-------------- —  ----- -----------

Stává se však ■^akéj jalc jsme při společných pokusech s prof, 
Vojtěchem poznali na ústřižcích starých pergamenových rukopisů^ že 
některé ruko;gisy^ přes velké st<áří /z XIII, a XIV, stol,/, mg.ji do 
dneška sytě cerne, lesklé písmo bez okolků. Měli jsme na př,ústřižek 
ruko;^isu ze XIV,stol, s lesklým, černým písmem, s jehož pergamenu by
lo místy^;^ísmo ojprýskané, aniž zanechalo rezavých stop 1 Odlouj)!! 
jsme další .písmeno a pergamenm pod ním byl cistě bily,' okolí vsak za- 
sj^iněné. Když jsme pak potřeli dříve již oprýskané'"i posléze uvedené 
místo sulfokyanidem, objevila se zcela jasně a ostře původní písmena 
červeán, 'což dokazu;ie přítomnost železa. Je to důkaz, že zcela nepa- 
trhé, ]'í po odloupnutí písma neviditelné množství zelené skalice, 
vniklé do pergamenu jako roztok, obsažený v inkoustu^ množstvím
pojidla talíé chráněno před okysličováním^ anebo ješte spíše, že toto 
množství zelené skalice bylo talc n e s n í m e  malé, že i po okysličení 
zůstalo neviditelné, jak patrno z dříve již oprýskarp^ch míst, kde 
vzduch měl p.řístup, aniž nastalo viditelné zrezavění písma, •

•  ̂ Podle šetření, prováděného společně s prof, Vojtěchem nastává 
pouhé hnědnutí písma za dlouhou dobu, 0 co nepoměrně delš.í čas vyža
duje paiTupTne zet lení a setření vrchní vrstvy písma, až zbude pouze 
do pergamenu jalco roztok vniklá část irilcoustu, t,j, nadbytečná zelená 
skalice, během doby proměněná v kysličník želežitý /rez/, sloučený s 
pergajnenem, jak tomu bylo u SK jiz při nálezu 1 k  právě v délce doby, 
kterou vyžaduje rozklad, zetlení pojidla jeciného ;grášku /tanátú žele
zitého/^ a tím opadání vrchní vrstvy písma, tkví těžiště pro posouze
ní stáří^písma a nejen ve zjištění, je-li p^smo provedeno barvou či 
kovovým inlcoustem. Při tom přichází také v uvahu množství a jakost 
pojidla a jak-byl ten který rukopis chráněn před škodlivými vlivy, 
hlavně^před^vlhkem. Jde tu vůbec o dalekosáhlé vnitřní, slohové /struk
turální/ ̂ změny hmot, pozvolné přemístování atomů, až i vyhranění 
/krystalisaci/j jež nelze nijakým způsobeni um.ěle, urychleně provésti, 
leda snad atomickou cestou, A ta - zdá se'mi - řlankovi přece ještě 
známa nebyla.



Jan Šerý i

Záhadné značky v Rukopise Zelehohorském,

V Rukopise Zelenohorském jsou kromě červených iriicál a červe
nými pruhy označených počátečních písmen každého sjova ještě zvláštní 
Červené značky, které již vzbudily pozornost Purkynovu a o kterých 
je též zmínka v Palackého a Šafaříkově společném díle ’* Die Aeltesten 
Denkmäler " z r. 18A-0, V paragrafu 8/ na. str, 28 tohoto díla jsou 
uvedeny tvary těchto značek ; praví se tám o nich m.j. : *' ... Vor- 
tragszeichen oder Roten, denen gemäss der Sänger oder Declamator bei 
dem Vortrage dieser Stellen seine Stimme zu verstärken, zu dämpfen, 
höher oder tiefer zu tragen hatte, " Přesný smysl těchto značek v RZ 
nikdy vyložen nebyl, - Neúnavný badatel v otázce Rukopisů, pan Ing,
B, Střemcha, obrátiv se již před časem v této věci na odborníky vědy 
hudební, byl jimi utvrzen v názoru, že některé z těchto znal:ů jsou 
shodné s neuma^j- totiž hudebními značkami, kterých se používalo před 
vynálezem''^hěosích hudebních not, zvláště v gregoriánském chorálu,

Do doby hluboké deprese rukopisné Obrany, která následovala po 
realistické kampani z osmdesátých let devatenáctého věku, spadá vyji
tí zajímavého českého díla o dějinách hudby. Je to ” Všeobecný děje
pis hudby ” od K,‘ Steckera, vyšlý r, 1892. Materiál snesený v této 
knize k otázce hudebních značek nebyl tehdejší'desorientovanou obranou 
•využit. Je to pochopitelné uvážíme-li-mentalitu, jaká ve.věci Rukopi
sů začala tehdy opanovávat českou mysl.

Hudebně odborné^údaje, citované v následujícím odstavci, jsou 
vzaty ze Steckerovy výše citované knihy, a to z dílu I, str, 8 a dal
ší s

Neuma je slovo původu řeckého /neuo - dávati pokyn/ vzatéz řec
ké hudby^ještě před Řehořem Velikým /kol r,600/. Způsob přednesu gre- 
goriánského chorálu není dosud ujasněn. Byl Částečně monotonně dekla- 
mační, částečně zpěvný^ zvláště v t.zv, *' jubilus " či ” jubilatio 
byl^ to vokalisace značných rozměrů, bez textu, bohatě kolorováné,vy
značující jásotem vzruch citový, nadšeni /alléluja, graduale/. Neumy, 
podobné stenografickým značkám, nadpisované nad text, označovaly pou
ze zdvih nebo pokles hlasu, ne však rozsah intervalu, zda o jeden či 
více tonů. Pro tuto nejasnost sloužily pouze co pomůcka paměti tomu, 
kdo melodii znal,' ale pro neznalého byly bez ceny, melodie se z nich 
n e d o p á t r a l , N e u m  je ohromný počet, většinou jsou dnes nesrozumitel
né, poněvadž v každém kidstex'e si je přizpůsobovali dle svého, JJěkte- 
ré z nich v  tak zvaných zkratkách zachovaly se i v dnešním notovém 
písmo, - Tento způsob nemohl stačiti ke zpěvu vícehlasému a proto je
ho zakladatel HUCBALD /Hugbaldus, Ubaldus, Uchubaldus. .840-952/ mnich 
v Elnonském klášteře sv. Amanda ve Flandrech /nynější Belgie/ veliký 
ctitel zpěvu řeckého a autor četných odborných spisů o hudbě, vynalezl 
zvláštní písmo /písmo Hucbaldovo či dasijské/ od řec, ;^rosodia daseia/. 
Základem jeho je t.zv, řecká digama  ̂F. jehož vrchní příčka je bud ̂ na
hrazena ležatou vlnovkou nebo obXöuckem nahoru anebo dolů otevřeným,
K těmto znakům připojil znaky I, N, X a obraceje znaky ty buď jalco,zr
cadlový obraz nebo hlavou dolů dostává tak 18 znaků v rozsahu 18 tonů 
t,j, 2 oktáv a ^  tonů od G- až k c2. Rozsah postačitelný pro tehdejší 
chrámové sbory /schola cant oru m / ‘kde'proti sedmi hlasům mužským býva
lo 13 až 20 chlapců. Zde tedy mola každá značka svoji absolutní hod-
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notu. Jejich praktické použití nám však dnes není úplnč jasné ; jak 
Stecker výslovné praví /str, 105/ " notace dasijská jest jednou z 
oněch statí dějin hudebního písma, nad nimiž rozkládá se podnes tem
no neproniknutelné, " ~ Co bylo vykonáno^ jsou yen pokusy o výklad,
Jo dní m z pře dní ch 'badatelů o této věci byl učený benediktin Martin 
Gebert v XVIII, století. Pro svoji těžkopádnost se písmo Hucbaldovo 
rozšířilo jen v sousedních oblastech Flander a sousedního Německa a 
zaniklo, když o sto let později Quido z Arezza / 9 9 5-1 0 5 0/ položil 
zálclady k nynější notové soustavě.

Na pohled je to bizzarní situace, pokoušíme-li sé luštiti v 
staročeské ;^ohanské rha.psodii neumy gregoj'iánského zpěvu, V celé bás
ni však není místa, které by uráželo křestanský cit a zmínlca o očist
ném ohni a vodě nemůže být závadou, udržely-li se ordalie ohněm a vo
dou y.ž do křestanského středověku. Ostatně v Nibelungách psaných 
křesťanským mnichem a v Sdě či Beowulfu jest pohanských prvků mnohem 
více.

Pro nejasnost nelze přesne počet hudebních znaků v RZ udati j 
z celkového počtu as 78' jest jich 45 Hucbaldových, 10 neurčitých a 
23 gregoriánských.Edo m;i.poruce výzkumné fotografie Vojtěchovy, vyda
né Českou Akademií, necht věnuje pozorngst tabulím XXIX a XXX, Jde o 
roentgenograray pořizované Vojtěchem za účelem zjištění přítomnosti 
těžkých kovů v RZ, Značky vystupují na těchto tabulích kontrastně 
světle proti tmavému pozadí. Znaků bude as více než jak výše uvedeno, 
ale^některé jsou zakryty kolorovanými iniciálami nebo splývají s čer
venými znaky počátečních písmen.

Pozoruhodné je gno záhadné " Hanka fecit " po slovech ” stupí /^j 
kněžna^,,, na stol oten, " které není as ničím jiným než obdobou svr
chu zmíněné jubilace /jásotu/ z gregoriánského chorálu /bez textu!1/ 
kde byly původní znaky přemalováním částečně porušeny,

^Ovšem použití^značek v RZ neodpovídá pokus o výklad jich 
použití jak jej uvádí Stecker na straně 107 dle cizích odborníků.
Můžeme vsak^býti klidni ; když' tolik odborníků světových jmen nedo
vedlo rozptýliti ono " temno neproniknutelné v kodexech nesporně

spokojme se tím, že značky ty v Rukopise Zelenohorském sku
tečně jsou. Leda bychom připustili absurdní domněním, že Hanka ty 
značky znát i mohl, - Zajisté, kdyby *' Vševěd byl byařal důkladně 
prostudoval v ^18, století vydaný objemný codex citovaného již opata 
Gerberta z kláštera .St, Blasien ve Schw;arzwaldě % " Scriptores eccle- 
siastici do musica sacra potissimum ! *' - Jak uvésti tyto skutečnosti 
v souvislost ?

Aložno-li uváděti romantické fantasie pp. Hrubého nebo F,M,Bar
toše, které po způsobu filmových scénářů ukazuji jak Hanka padělal 
RK, za^vědecky postačitelné důkazy padělanosti, bu5 mně dovoleno vy
slovení ̂ následující hypotésy, /Snad mi budou prímluvšími i nedávné 
SGnsaČní ob.iew archeol niS'ir'.lrZ v 'Rndč-i . 'R'nn-pirrri a nn M n T m m  a ročneMoravě a počne

___  _ přec jen nebyli
jak učili Dobrovský, Peisker a

objevy archeologické v Budči, Kouřimi a na 
s© sna.d více uvažovati o tom, že ti naši předkové pře 
t surová láje jak to líčí Kosma.s 
a .še moderní věda.

Před léty hovoříval j
Salnbou, Uvedu jeho náhledy . ______________, ^________ ____ - . -
turgie, byl na Vyšehrade, kde byla slovanská kapitula, korunován na^ 
krále opatem Božetěchem dle slovanského ritu 1086, patrně na vlastní 
přání královo. Ježto korunovační obřad příslušelo provésti pouze

v
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RZ se zemřelým historikem Dr 
II, příznivec slovanské li-
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biskupovi, byl Boaetoch, výborný malíř a řezbář, odsouzen biskupem 
ke známému pokání, aby vlastnoručně vyřezaný krucifix v životní ve
likosti donesl na vlastních bedrech do Říma,

(̂ '1 K slavnosti korunovační^^namaloval Božetěch obraz Libušina soudu,
před kterým byl recitován starší upravený zpěv, Dr Salaba měl za to, 
že zpívání před obrazy na poutích, jak se ještě v I9 . století u nás 
místy dochovalo, je zbytek tohoto střirého způsobu,

0 účelu této demonstrace /přednesení Libušina soudu za Vrati
slavovy korunovace/ lze zastávat hypotésu, že nově korunovaný král 
chtěl zdůraznit svou rovnocennost s ostatními evro;g)skými panovníky, 
chtěl ulcázat, že není pouze’potomkem oráče, nýbrž ze pochází ze sta
robylé krve knížecí. ^

v

^   ̂ Báseň sepsána, původně glagojjxí, čemuž nasvěd-čuje skutečnost,
‘ že jery originálu na.lirazeriy v přepisu písmenem e. Když Břetislav II. 

r . ^1 0 9 7 ^vypudil mnichy slovanské ze sázavského kláštera, noví latin
ští mniši neměli k svým předchůdcům poměr zcela nevlídný, jak o tom 
svědčí duch latinské Kroniky sázavské.

Některý z nových mnichů, který přepisoval báseň z glagolice 
latinkou, byl - snad vlastním pobytem ve Rlandrech či stykem s někým 
kdo tam studoval - obeznámen s n e u m ř i  a s tehdy módním dasijským 
notovým písmem a použil jich k označení*jak nutno zpěvy recitovati. 
Způsob přednesu snad znal’ a vlastního poznatku a znaků použil po svém 
rozumu, /Na tomto^místc nutno vzpomenout starého tvrzení Dra Zakrej- 
se, že se heroické zpěvy české neskandovaly, ale zpívaly,/

Příklad svátého Vojtěcha, který studoval v Magdeburce a kroni- 
,k^e Kosmy, který byl y Lutychu /v blíž.působ,Huohbald-ova/ nebyl jistě 
ojodinolý tudiz'poznäni ' " .nových vynálezů hůcbaTŮbvých, který hýl 
též odborným vědeckým spisovatelem o hudbě gregoriánské, žádnou ne
možností, Srovnejme data s Hucbald 840-932 ; Vratislav í korunovace 
1086, 4 1092 ; Božetěch 4 1095 ; kronikář Kosmas 1049-1125»

Je na místě další^hypotésa, že ze Sázavského kláštera dostal 
se opis zpěvu do rodiny Šternberku /Střímělice/ a, když tito nab;^li 
V 1 9 .století Zelené^Horyj že tam byl přenesen bud s celým rodovým ar
chivem nebo z osobní záliby některého příslušníka'rodu.

"* 5 -

0» ’* Záře uad pohanstvem ", vyobrazení z dávnověkostivlastenské
 ̂ od .Josefa 'L^dy, kberý právě s poukazem na toto dílo bývá často od 

odpůrců Rukopisu označován jako autor epických,básní v RK, vyšla zno
vu v r, 1 9 4 9 v edici Národní klenotnice " v úpravě Václava^Stejska
la, Tato úprava záleží v tom, že původní mnohdy kostrbatá čeština au
torova byla přizpůsobena nynějšímu spisovnémujazyku vypuštěním nemož
ných novotvarů^ nepřirozených složenin a koncovek a často i změnou 
slovosledu. Avšak i po této úpravě zůstává Lindovo dílo svým prosto
duchým líčením pohanského pravěku českého, naivním' veršováním lido
vých zpěvů, předváděním celého staročeského Olympu /Svantovít, Perun, 
Volos^ líílek, Krosyna, Lada, Živa/ a zejména také groteskní přímo 
Staročeštinouj ve které pohanský velekněz vzývá Svantovita, samo o 
sobě dostačujícím dokladem, že Linda spolutvůrcem ušlechtilých epic- 
kých zpěvů Rukopisu Královédvorského být i nemohl.


