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České společnosti rukopisné

1. prosinec 1951 Vydalas Česká společnost 
rukopisná
Praha I.,Konvitská ul,
Ö.I3.

Zpráva o XVII. řádné valné hromadČ 
České společnosti rukopisné .______

Sedmnáctá řádná valná hromada naší Společnosti konala se 

v pondělí dne 28.5-1951 s, počátkem v 19-30 v Praze II.,

Spálená ul.ll, za účasti 3I členů a 12 hostí.

Jednání valné hromady zahájil I. místopředseda řed. Jin- 

řich Šohájek, který v úvodním projevu vzpomněl těchto členů, 

o jichž úmrtí v v posledním správním roce došla nás zpráva 

do dne valné hromadys

Ing. Götzl Vilém, předseda'Čes. spol. rukopisné ... v Praze

Binko Zdeněk, knihtiskař.......................... v Praze

Heřman Karel, brig. generál v.v................... v Praze

Hušek Bedřich, obchodník.................. v Pardubicích

Janotová Jana, choí plukovníka ...... .............v Praze

MUDr Karas František, plukovník zdrav. v.v. ......  v Praze

Koděra Josef, úst''-, inspektor ČSD v.v............. v Praze

Pokorný Augustin J., profesor ............... ......v Praze

Ing. Ščastný Josef ...... ....v Babylone u České Kubice

JUDr Vorel Zdeněk, sekč. šéf v.v...... ............ v Praze

Ve vzpomínkovém projevu ocenil předsedající zásluhy zesnu

lého předsedy Ing Viléma Götzla, poukázal na obětavost pp. 

Binka a Kodéry jakož i na literární činnost p. gener.Heřmana 

na poli jazykozpytu. - Nato udělil slovo J.S. Vopravilovi, 

který přednesl pojednání "Neznámý Jan Neruda". Výtah z této 

přednášky je podán samostatně.



Po pětiminutové přestávce, jež následovala, přikročeno 

k dalšímu bodu programu, jímž byly‘zprávy funkcionářů. - 

Druhý jednáte]. Ing. Urban podal zprávu jednatelskou, v níž 

zachytil činnost Společnosti v uplynulém roce. - Pokladník 

min. rada Schmidt podal zprávu pokladní, ze které vyplynul 

následující obraz hospodářského stavu Společnosti; -- Z úh.r- 

nné částky vykázaného čistého jmě3_í ve výši Kčs 55.486.—  

připadají více než dvě třetiny, t.j. Kčs 37.515.—  na vkla

dy vázané. Z celkového úhrnu vydání ve výši Kčs 22.391.—  

vedoucí výdajovou položku představuje částka Kčs 5.274.40, 

vynaložená na rozmnožení a expedici Zpráv. Mj.mořádně byly 

výdaje tohoto správního roku zvýšeny o částku 5.000.--, kte

rou byl zaplacen dluh ze zápůjčky uzavřené výborem v roce 

1 9 4 6 na vázané vklady u tehdejší Zemské banky v Praze. 

Vzhledem k tomuto mimořádnému výdaji nastačil v tomto roce 

na krytí vydání Společnosti uhr příjmových položek ve výši 

Kčs 2 0 .5 0 9 .5 0  /z čehož na členské příspěvky připadá 

Kčs 9 .0 3 5 .—  a na dary a věnování-Kčs 2.350.— /, takže po- 

kJ-adní zpráva vykazuje deficit ve výši Kčs 1.882.— .

Předsedající podal pak ve funkci archiváře zprávu o ar

chivu Společnosti, k'' které připojil zevrubný přehled biblio

grafický o časopisecké a knižní literatuře týkající se RZK.

Nato přikročeno k volbě výboru. Předsedající zjišíuje, 

že z řad členstva nebyl k tomuto bodu podán žádný návrh. Před

kládá tudíž valnému shromáždění kandidátku výboru, jež bez 

námitky přijata. Jednomyslně aklam^ací zvolen výbor v násle

dující sestavě:
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Předseda: Dr Jan Hlávka. Deaet členů výboru; P. Adámek --

Ing. jc. Andrlík - Dr 0.,Ďacina - J. Pazelt - M. Schmidt^-

B. Střemcha - J. Šerý - J. Šohájok - Ing E. Urban - J.S.^/'opravil.

Čtyři náhradníci: B. Barašík - R. Jedlička - A. Svoboda - Ing

R. Eeichert. - Dva přehlížítelé účtů: V. Režný - Ing L.Skokánek.

Po provedené volbě ujímá se slova nově zvolený předseda

Dr Jan Hlávka. Žádá předsedajícího ř. J. Šohajka, aby nadále
* /

podržel řízení dnešní valné hromady a v krátkém projevu zmínil 

se o kořenech svého zájmu o Rukopisy, v ktei'ezto souvislosti 

vzpomněl vlivu svého strýce Hlávky, zakladatele České Akademie, 

e. prehistorika 1. Píce. , .

K bodu "volné návrhy" přihlásil se o slovo člen výboru min. 

rada Schmidt. Oznámil, že v nejbližších dnech dovrší sedmdesát 

let věku dosavadní místopředseda Společnosti p.řed.J.Šohájek.

Líčí jeho dlouholeté zásluhy v prostředí Společnosti a aktivní 

účast na obraně RZK^ navrhuje jeho zvolení čestným členem a 

prosí předsedu Dra Hlávku, aby dal o tomto návrhu hlasovat.

Tento návrh byl jednomyslně přijat za potlesku přítomných.

Pan řed. Šohájek děkuje za udělenou poctu. V retrospektiv

ní vzpomínce líčí svou účast při vzniku Společnosti.

l l

i

V ustavující výborové schůzi, jež se konala dne 4,června 

t.r., došlo k následujícímu rozdělení funkci: I.místopředseda

J. Šohájek, II. místopředseda M. Schmidt; I. jednatel Ing.

K. Andrlík; II. jednatel Ing K. Urban; pokladník M. Schmidt;

archivář J. Šohájek; knihovník J.S. Vopravil. Používaje opráv- 

nění plynoucího z §u 10 stanov, rozšířil výbor počet'členů zvo- 

lených valnou hromadou kooptací o p.Jiřího Veselého, poslucha

če Karlovy university. Hlášení o ustavení výboru podáno v pře

depsané lhůtě Ústřednímu národnímu výboru v Praze I. U.

( fT| 
1 ^ 1
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J *S.Vopravil:

NEZNÁMÝ JAN NERUDA.

/Yýňatky'ze stejnojmenné přednášky, proslovené dne 28.května 

I9 5I na valné hromadě České společnosti rukopisné/.

Při studiu života a díla Jana Nerudy mě napadla myšlenka, 

jaký byl asi vztah Jana Nerudy k pravosti rukopisů Královédvor

ského a Zelenohorského, Napadla mě zejména proto, že jsem vi

děl, jak často je Nerudovo dílo skreslováno, A přiznávám ses 

hýla to i zvědavost na názor muže, o jehož smyslu pro pravdu 

a kritiku nebylo a není pochyb, a jehož intuice dovedla tak 

jasnozřivě bojovat o Bedřicha Smetanu, Mánesa, Tyrše a sokol

skou myšlenku.

Vždyí co je běžně, známo o Janu Nerudovi a jeho vztahu k 

Rukopisům? Kromě toho, že,Jan Neruda poslal odpůrcům pravosti 

rozmarnou a ironickou poznámku, že padělánost Rukopisů "lze 

dokázati ostatně také se stanoviska řeznického" s takřka nic.

Y době svého studia o Janu Nerudovi jsem se zabýve.! mnoha spi

sy zdánlivě vyčerpávajícími biografickou látku. 0 Rukopisech 

ve vztahu k Janu Nerudovi tu takřka nebylo zmínky, a obraz po

dávající se z těchto pramenů zdál se přisvědčovati obecnému 

mínění, že Neruda stál úplně stranou zápasu o pravost našich 

starobylých památek. A prolistujeme-li staré i moderní obrany 

Rukopisů zjistíme, že sice konstatují Nerudu jako obránce, ale 

málo se ho dovolávají. A-tu zponenáhlu pociíujeme činnost sil, 

které-Nerudův názor na Rukopisy a,jeho účast v rukopisném sporu 

záměrně zamlžily a skreslily.

Hle, tolik superlativů uštědřovala kritika Janu Nerudovi 

- kosmopolitovi, avšak vzápětí,dovedla ledově mlčet, šlo-li 

o Jana Nerudu - obránce pravosti rukopisů Královédvorského 

a Zelenohorského.,
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Sledujeae-li činnost Jana Nerudy so zřetelem k bojům o pra

vost Rukopisů, pak, nalézáme množství důkazů pro tvrzení, že Jan 

Neruda v ě ř i l ,  a proto- b o j o v a 1 • o pravost Rukopisů 

celým srdcem, celou svou rozumovou podstatou. Podává se to zb. 

dvou prairienůr z Nerudova, novinářského díla a z jeho dochované 

kores_pondence. Nekteré jeho dopisy, literární kritikou kupodi

vu pomíjené, dávají výmluvný pohled do Nerudova nitra a. odhalu

jí, 00 proň rukopisný spor znamenal. O těchto svědeckých dokla- 

dech Nerudova postoje pojednám při jiné příležitosti. V tomto 

výtahu uvedl bych jen několik ukázek z Nerudových projevů novi

nářských týkajících se RKZ.

Hle, jak se dovedl Jan Neruda vypořádat s nařčením Hanky 

a Lindy, že spolu padělali Rukopisy. Učinil tak ve feuill.etonu 

"Bláznivý svět" 29. června 1879 v "Národních listech". Vyjímám 

z něho počátek;

".... Je to čas skrz naskrz bláznivý! Nejen Rukopis Zele

nohorský, teS i písně rukopisu Králodvorského jsou prý padělá- 
#

ny - člověku jde hlava kolem. Linda a Hanka měli prý tajnou 

dílnu na dělání staré češtiny. Pro sebe nedovedl přec z nich 

žádný z nich tak zvláště poeticky kloudného» a vzdor tomu jsou 

prý titánsky krásná romance "Záboj" a ten ladný "Jaroslav" od 

nich! Tu by bylo vidět,,co dělají "spojené" síly! Pokyn pro ná

sledovníky! Kdo nemůže svými verši nijak proniknout, aí si při- 

béřo ještě jednoho takového a už to půjde. Dva mazalové se mo

hou spojit a budou malovat jako Rafael. Dva hrnčíři budou do

hromady tvořit díla michelangelská. Rád bych viděl Lindu a Han

ku, jak to dělali! Jak se hádali mezi sebou, má-li "se Vojmír 

vzradovat" jenom "vele" nebo hned "vele. a vele". A jak mezi se

bou .závodili, Když jeden konstatovalže "bčháše jelen po ho

rách", vzal druhý honem péro -a zaznamenal,- že "poletova holub 

se dřeva na dřevo". Když jeden se rozpřáh a spustil; "Znamenaj-



t8 staří, mladí,. O potkách i o sedání..." rozpřáh se druhý ihned 

áeště výš a volalJ Zvěstuju vám pověst veleslavná, o velikých 

potkách;, lutých hojech" - nastojte, divte se, sbírejte veškerý 

svůj rozura, bude to Vašemu sluchu divno, nadivno! Sbírali jsme 

svůj rozum po celé půlstoletí, obdivovali jsme se zcela upřímně 

-staré poesii české' a 'ue'c! prý se najednou máme obdivovat velko- 

lepými duchům Lindovi a Hankovi - českým Macphersonům, ba větším 

nez Macpheřson. Proč pak ne, obdivováni je věc zcela nevinná, 

ba dle Jean Paula "pro ušlechtilejší částky lidského ústrojí" 

i velice zdravá - když ale nevíme, komu se obdivovat vla,stně!

A naSi Hattalové a Gebauerové mlčí. Musím těm pánům říci, že 

jscu;'mně právě teú nejinteresantnějšími v celém národě - ba, šg 

my všichni visíme na jejich rtech! , ■

Přiléhavě také komentuje vzplanutí bojů o pravost RKZ 

v roce' 1886 v svém fouilletonu "Po masopustě", který vyšel 

v "Národních listech" 14. března 1886, když praví kdesi upro

střed feuilletonu toto:

"Öeho pak nám nebe udělí pro tuhle dobu postní? Něco pole- 

,mik o Rukopise Králodvorském to je jisto. Když ví člově':. ale 

konečný výsledek už napřed. Profesor Gebauer říká sám, že té 

věci nějak nerozumí, C profesoru Masarykovi pak, jenž má zcela 

jiný obor, ví se to tedy i bez říkání. Zkrátka počet následu

jící; Tak jako Hanka f- Linda -5- Svoboda nedovedli Rukopis udě

lat, nedo'vede. jej Gebauer Masaryk zhubit - účet jasný."

V článku "Všeobecné slovo v záležitosti Rukopisu Králové

dvorského" /1 5 .4 .I8 8 6/ se Neruda zabývá vážnou obranou a v úvo

du praví;

Někteří.lidé naši rádi říkávají, že Rukopisy Z.a K. "odpo

rují tomu, co o'kulturním stavu dávných svých předků českých 

známe."- Nevíme, co tím v l a s t n ě  říci chtějí a co všech

no o n i  znají. S t o p y  s t a r o č e s k é  k u l t u r y
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sffiiQtlo k ř e  s í . a n s t v í ,  s m í t a l y  n e u s t  á- 

v a j í c í  t é m ě ř  v á l k y ,  s m e t l a  t l a č í c í  

s e  k n á m k u 1 t u r a "z á p a d n í", s m e t 1 y,- p'ů 1- 

s t a l e t é  d , o u ř e ,  h u s i t s k é ,  smetlo děsné proná

sledování všech duševních zjevů, vyhánění českých rodin, utrá

cení Českých knah atd., po třicetileté válce, a co o těch pra

dávných časech víme, sestavujeme teprve nyní, co nejpracněji, 

v mosaikový obraz % linguistického bádání, ze sporých některých 

svých písních národnícn, vykopanin na žárovištích a hřbitovech, 

z paralel se životem ostatních národů slovanských a.t.p,

Myslí-li ti páni ale výrotem svým, že nemohla u nás v čes

kém národě, býti poesie t a k  charakteristická, t a k  mohut

ná, jaká se nám jeví právě tedy v písních na př. R.K,, bylo by 

to ovšem tvrzení přímo lehkomyslné. Zajisté nebudou chtít snad 

tvrdit, že dávní praotcové naši neměli nadání poetického, že 

by národ náš snad tedy vůbec postrádal nadání toho".

Jan Neruda se exponoval pro p?avost Rukopisů způsobem vý

razným a zřetelným. V celém jeho díle nalézáme sympatické zmín

ky nebo odkazy k Rukopisům. Láska k Rukopisům ho provázela ce

lý život.



A '

^ čtyřicet let od smrti prof. Dra Ladislava Píce.

Dne 1 9 . prosince 1951 naplňuje se čtyřicet let od smrti 

vynikajícího českého vědce a obránce Rukopisů-, profesora 

Dra Ladislava Píče. Jeho význam v české vědě archeologicko-pre- 

historické'osvětlil náležitě člen výboru archeolog R. Adámek 

ve Zprávách z 1.prosince 1947» článkem psaným u příležitosti 

stých Píčových narozenin. Odkazujeme k němu čtenáře. Velikost 

Píčovy vědecké osobnosti, v něm zachycená, byla vývojem arche

ologie za uplynulá 4 léta zátím ještě zdůrazněna; aí tím, že 

archeologická věda přejímá Píčovy pracovní methody, aí tím, že 

postupně dospívá k potvrzení výsledků, k nimž kdysi Píč došel.

Dnes připomeňme si toliko dramatické události podzimu roku 

1 9 1 1 , jichž vyvrcholením byl I9 .prosinec I9II, den dobrovolné 

Píčovy smrti. - Ve snaze najít neutrální vědecké, prostředí pro 

revisi dosavadních paleografických názorů o RK, odebral se 

Píč v září 1 9 1 1 do Paříže. Ukázku RK /dva listy/ předložil 

paleografům Bergerovi, Coudercovi, Chatelaionovi, Omontovi, 

Prou, s nimiž střídavě diskutoval od 26. září do 11. X. Přesto, 

že do mínění těchto odborníků zasáhl pařížský slavista Louis 

Leger jenž, instruován z Prahy osobami z tábora odpůrců, vyja

dřoval jejich názory a do jisté míry porušil ono objektivní 

milieu, které Píc hledal, dopadl úsudek francouzských odborní

ků takto: Couderc /z Bibliotheque Nationala/ vydal opatrně sty- 

lisované prohlášení - po poradě se svým šéfem Omontem v v němž 

připouští pravost RK; Omont se vydání písemného posudku vyhnul. 

Berger vyslovil se o Rukopisu velmi příznivě, položil jej-na 

počátek XIV. století; Prou rovněž datoval RK do XIV. století; 

Chatelain /ze Sorbonny/ kladl RK do XIII. století,' po případě 

do počátku XIV. století.

,  ■ , .  -  8 -



Z Paříže odebral ae Píc do Milana, kde vyhledal tamejsí 

dva vyhlášené paleografy, ředitele historického archivu Ettore 

VergLi a ředitele Arabrosiánské knihovny Achille Ratti-ho. Verga 

stejne Jako Chatelain - kladl RK do XIII. az, XIV. století. Ratti 

JeJ kladl do konce XI,V. až do počátku XV. věku; řekl mimo jiné, 

že písmo RK tvarem i barvou upomíná na rukopisy vlámské.

Výsledek PíČovy cesty byl. tedy následující; - Ze sedmi do

tázaných paleografů šest dalo posudek vyznívající pro pravost. 

Jeden /Omont/ nedal takový posudek, ale zdržel se i vydání ja

kéhokoli posudku opačného.

Radostně vrací se Píč s tímto výsledkem do Čech, sděluje
f

jej ve svém okolí, připravuje zprávu pro museum. Oka.mžitě začíná 

proti němu tažení. Píč podcenil cynismus táboi‘a odpůrců, kteří 

nedostatek argumentů dovedli nahrazovat schopností v erganisa- 

ci různých tažení zákulisních i veřejných, v ovlivňování veřej- 

ného mínění, v podvracení odborného věhlasu i lidské .důstojno- 

stj. toho, jehož názor se příčil názoru jejich. Odpůrci nasadi

li proti Píčovi pákj v musejním výboru, jenž projednávání zprá

vy o stanovisku zahraničních paleografů odsunul. Připravili i 

kampaň tiskovov . Dne 1/'. prosince uveřejňuje Píč v"Národní 

Politice” článek "Rukopis Královédvorský před mezinárodním sou

dem paleografů skvele oostál”. Den nato vyšel v "Čase" článek 

"sep uiiiánův" zesměšňující Píče jako vědce i člověka. Dne 19.pro- 

since se Píč zastřelil. Těžko říci, co mu zlomilo více srdce.

zda článek v ^Času" nebo počin musejního výboru, odsouvající 
• *

jeho zprávu z. pořadu jednání a znevažující tak význam jeho ces

ty, Patrně se obojí uplatnilo a snad k tomu přistoupila i hoř

kost z pohledu na letargii národního celku, kterému malá pohybli

vá menšina dovedla s takovým úspěchem vnukat své faXešné přod- 

stavj' 3 zastírat pravdu.

-  9 ”



v toku, času ulehly zatím čtyři desítky let. V tomto odstupu 

význam Píců.v ustavičně roste. "My dnes navazujeme na PíČe, vra

címe se k.němu" - řekl arehelog Dr J. Neústupný při Píčových ju- 

■bilejOLcli oslavách v r. 1947 - "Píč hyl velký • člověk- a když še 

po 3 5 .letech ukazuje' správnost jeho vědeckého díla, je to svě

dectví o jeho genialitě".■ Naproti tomu ze skupiny odpůrců, kteří 

kdysi-Píce ke' smrti dohnali, někteří upadli v zapomenuti, u ji

ných se ukázalo, že domnělý jejich přínos národní kultuře je ve 

skiítečnOsti falešnou mincí, u ■vůdčích organisátořů celého hoje 

pak neúprosný soud dějin postupně redukuje jejich přeceněný vý

znam a ještě redukovat hude.

U. .
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Upozornění členstvu! 
Reorig:anisace spolkového života.

Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních z 12*čer
vence 1 9 5 1 č, 68 Sbírkyj doplněný vyhláškou ministerstva vnitra 
z 2 0 .9 ,1 9 5 1 » vytváří nové poměry pro spolkový život. Tato změna 
se přirozeně týká také naší Společnosti.

Citovaný zákon stanoví, že spolky vzniklé před 1,říjnem 
1 9 5 1 /eoz je případ naší Společnosti/, které vyvíjejí svou čin
nost ve shodě se zájmy pracujícího lidu, mohou se přeměnit v 
dobrovolné organisace nebo se do nich včlenit. Označení "dobro
volná organisace" nastupuje místo dosavadního pojmu "spolek".- 
Bude-li Společnosti dovoleno, aby pokračova.la nadále jako samo
statná organisace, předpokládá to, že bude Společnosti schválen 
organisační řád /obdoba dosavadních stanov/ na kterém by se 
usnesla. K tomuto schválení je v případě naší Společnosti kom
petentní ministerstvo vnitra, ježto u nás jde o obvod činnosti 
přesahující území kraje. - Jiným řešením bylo by včlenění 
Společnosti do jiné organisace,

V §u 9 /stanoví zákon, že k rozchodu spolku stačí usnesení 
představenstva /výboru/; tím ruší se dosavadní kompetence mimo
řádné valné hromady v tomto bodě. Další důležité ustanovení zá
kona j,e v §u 10, jenž stanoví, že až do své přeměny, včlenění 
nebo zániku vykonávají spolky nadále svou činnost podle dosa
vadních stanov .

Dle informací opa.třených výborem Společnosti na úředních 
místech budou dosa^radní dvě normy /zákon a vyhláška minister
stva/ doplněny ještě dalším prováděcím nařízením upravujícím 
podrobnosti.

Je snahou výboru nalézti takové řešení, jež v souladu s 
platnými předpisy zabeipečilo by pokračování v dosavadním poslá
ní Společnosti. Neop^omeneme zpraviti členstvo o vývoji v této 
věci.

Šekový učet Čes, společnosti rukopisné má číslo G - 4 5 0 1


