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Úvod 

V dějinách české literatury, ba ani evropských, se snad nikdy neodehrávalo 

nic podobného a tak dramatického, jako byly aktivity kolem „proslulých" Rukopisů 

královédvorského a zelenohorského. Souhrn všech okolností, z nichž nej důležitější 

byla ta, že Rukopisy „spatřily světlo světa" právě ve specifickém a zvláštním 

období nazývaném národní obrození, z nich učinil něco zcela ojedinělého. Nebyla 

to díla pouze literární, velmi zasahovala i do života politického a všeobecně 

uměleckého, dokonce i do běžného života lidí. Nerozdělovala názorově pouze 

spisovatele, literární kritiky a vědce, ale spory o ně měly dopad i na obyčejné lidi, 

dotýkaly se snad každého, kdo byl nebo kdo se cítil být Čechem. Kolem kterého 

jiného díla bylo tolik nejasností, tajemnosti a zároveň pátrání a důkazů, tolik emocí, 

vlasteneckého cítění a vzájemného nepřátelství a osočování? Kolik osobností se 

k tomuto problému vyjádřilo? U koho názor na nálezy vyústil v osobní tragédii? To 

je právě to, co dělá v našem písemnictví z Rukopisu královédvorského a 

zelenohorského (RKZ) zcela zvláštní případ. 

Spory o pravost Rukopisů jsou stále velmi živé, neboť až do dnešní doby 

nebylo naprosto jednoznačně zjištěno, zda jde, či nejde o podvržená díla. Dnes sice 

otázka pravosti těchto literárních památek zdaleka nebudí takové emoce jako kdysi, 

všeobecně byl přijat fakt, že jde o padělky, ale byla by chyba neupozornit na 

dlouholetou existenci České společnosti rukopisné, která pravost Rukopisů stále 

vytrvale hájí. Kde je tedy pravda? V současnosti už problém nevnímáme s takovým 

emocionálním či vlasteneckým zaujetím, ale po sto devadesáti letech od jejich 

„nalezení" jsme stále definitivně nerozluštili jejich tajemství. Rukopisy prošly od 

poloviny 19. století mnoha zkoumáními, která měla prokázat jejich pravost či 

nepravost, a vždy se objevilo cosi nového, co znamenalo posun alespoň o kousek 

blíž k pravdě. 

Diplomovou práci lze rozdělit do dvou částí. První má ráz informativní. 

Předkládá známá fakta a poznatky o sporných rukopisných nálezech nejen českých, 

ukazuje je jako součást dobového evropského trendu a věnuje pozornost bojům o 

uznání pravosti nálezů u nás. Jsem si vědoma toho, že tato část není a nemůže být 
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originální, že nevnáší do problematiky rukopisných sporů nic nového. Je však 

v práci potřebná jako východisko pro její druhou část. V té se zabývám otázkou, zda 

a do jaké míry byly a jsou rukopisné památky součástí čítanek pro různé stupně a 

typy škol a zda je jim věnována pozornost v učebnicích dějin literatury. Sleduji 

rovněž, zda jsou řazeny k památkám starší české literatury či literatury českého 

preromantismu. Tyto informace porovnávám s průběhem rukopisných bojů a jejich 

jednotlivými časovými mezníky. Své poznatky zpracovávám i formou tabulek, které 

jsou podkladem k obsáhlejším komentářům. " 

Na závěr bych ráda zdůvodnila výběr tématu. Nejen že ho považuji za velmi 

zajímavé a zásadní, ovlivňující více než jedno století kulturního i veřejného života, 

ale má motivace má i ráz osobní. Profesor Jan Kvičala, který zasáhl do rukopisných 

bojů a o kterém se v první části své práce zmiňuji, patří k přímým předkům mé 

rodiny. 

1. Podmínky pro vznik literárních padělků 

Podvržená literární díla nejsou v literaturách jevem neobvyklým, či 

zvláštním. V evropském literárním kontextu se objevilo hned několik takových 

padělků. Byly velmi rozmanité a jejich udávané stáří se pohybovalo v rozmezí od 

1. do 10.století, jejich autory byli literáti přelomu 18. a 19. století- James 

Macpherson, Thomas Chatterton, Alexandr Sulakadzev, Samuel Rožnay. 

Námětem bylo vesměs připomenutí dávné a zapomenuté, ale především velké a 

slavné minulosti jednotlivých národů. Ústřední postavou těchto dokladů o skvělé 

minulosti byli často udatní bojovní hrdinové- např. Ossian, Bojan. 

Pro vznik padělků je příhodnou dobou ohrožující se literatura, která často 

hledá oporu ve slavnější minulosti. Většinou ale památky z dávných dob neexistují, 

popřípadě se nedochovaly, proto se objevují snahy uměle je dotvořit. Důležitou roli 

zde hraje i velké, až chorobné vlastenectví. Obecně však veškerému snažení vévodí 

snaha ve všem se vyrovnat národům s bohatší kulturní i politickou minulostí. 
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Příznivé období pro vznik takových památek nastalo i u nás, především v 2. a 

3. desetiletí 19.století. Starší spisovatelská generace osvícenecké doby Josefa II. 

pomalu vymírala a do popředí se dostávala generace nová. Ta dozrála právě ve 

zmíněných prvních dvaceti letech 19.století a vládu Josefa II. hodnotila hlavně jen 

podle stinných stránek reforem- germanizace, byrokratismu, absolutistického 

centralismu. O racionalitu se opírající klasicismus pomalu ustupuje citově 

exponovanému preromantismu. Mezi studenty pražské univerzity vznikají přátelské 

kroužky, kde se sdružují lidé s vlasteneckými, často až nacionalistickými a 

protiněmeckými tendencemi. Rozvíjí se myšlenka panslavismu, především pak 

rusofilství. Toto vědomí příbuznosti s ostatními slovanskými národy vedlo k rozvoji 

spolupráce a podpory, především v oblasti kulturní a vědecké. Sounáležitost byla 

podporována osobními kontakty jednotlivých odborníků, četná je například 

korespondence českých slavistů s protějšky ruskými, srbskými, slovinskými či 

bulharskými. 

1.1. Padělky evropské 

Snad nejznámějším světovým literárním padělkem jsou Macphersonovy 

zpěvy o Ossianovi. Roku 1760 vyšla vEdinburgu knížečka s názvem Zlomky 

starého básnictví; sebrané ve skotských horách a přeložené zgaelské čili ersické 

řeči. Ossian byl legendární galský válečník a bard žijící ve 3.století, častý hrdina 

irských a skotských pověstí (jeho otcem byl hrdina Fingal, synem rek Oscar). 

Knížečka obsahovala šest zpěvů o vítězství Fingala, osm hrdinských zpěvů o 

Fingalových činech a o rekovné smrti Oscara a další menší básně. Údajně tato 

lidová poezie měla pocházet ze 3.století. Sborníček byl ihned přeložen do mnoha 

světových jazyků, v souvislosti s tím vznikaly tzv. ossianské ódy. Pochybnosti o 

pravosti podlehly síle národního nadšení. Opět vyvstaly až po Macphersonově 

smrti v roce 1796, kdy byla zřízena komise, která prošetřovala stáří těchto zpěvů. 

Zkoumání a šetření trvalo plných osm let. Originál Zlomků nebyl nikdy nalezen, 

existovaly pouze přepisy pořízené samotným Macphersonem. Nakonec se ukázalo, 
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že jde o jeho vlastní dílo, které přeložil do galštiny a vydával za starou památku. 

Vytvořil tedy umělou reprodukci starých lidových pověstí, vlastně ohlasy skotské 

lidové poezie. 

Dalším světově známým falzifikátorem byl anglický básník Chatterton, 

který se zajímal o anglickou středověkou literaturou. V bristolských novinách otiskl 

roku 1768 údajně středověkou povídku. Když povídka uspěla i u znalců, uveřejnil 

básně mnicha Rowleyho, prý pocházející z 15.století. Kolem pravosti těchto básní 

se rozpoutal velký boj a brzy se také odhalilo, že jde o padělek. Chatterton poté 

roku 1770 ve svých sedmnácti letech spáchal sebevraždu. 

Autory podvržených děl najdeme také v literatuře ruské. Mezi ně patří 

Sulakadzev. Ten „nalezl" roku 1811 svitek pocházející údajně z 1.století našeho 

letopočtu a obsahující hymnus Bojanův. Šlo o téhož Bojana, kterého oslavuje Slovo 

o pluku Igorově. Ihned po uveřejnění ale bylo padělání tohoto díla odhaleno. 

Sulakadzev se pokusil „vzkřísit" postavu Bojana a objasnit tak staré události, o 

nichž se nedochovaly žádné zprávy. 

I Bulhaři mají svého padělatele. V roce 1867 byl bulharských archeologem 
v 

Štěpánem Verkovičem „objeven" starý epos napsaný v bulharském jazyce. Epos 

nazvaný Svatba Orfeova obsahoval 825 řádků a odehrával se údajně v období ještě 

před naším letopočtem! Tato mystifikace byla definitivně objasněna až roku 1903. 

Žádný jiný padělatel se neodvážil své dílo zasadit do tak dávné minulosti. Na tento 

první nález pak navazovala řada objevů dalších a během dvanácti let se jejich počet 

rozrostl do té míry, že nálezy dohromady obsahovaly okolo tří set tisíc veršů. Jejich 

obsah byl šokující, neboť zpěvy upomínaly na indickou pravlast a popisovaly 

příchod Slovanů z Indie do Evropy. Teprve až po estetickém, folkloristickém a 

filologickém zkoumání byl spor o pravost nálezů dořešen. Verkovič však nebyl 

skutečným padělatelem, všechno mu kdosi pouze zaslal. Verkovic byl vášnivým 

sběratelem lidových písní a nechal vypsat peněžitou odměnu za nalezení starých 

písemností. To pochopitelně mnoho lidí k jejich „hledání" motivovalo. Verkoviee 

především zajímaly písně o Alexandru Velikém, Filipovi Makedonském a Orfeovi. 

Brzy mu tedy někdo zaslal právě Svatbu Orfeovu a poté další díla. Skutečným 
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padělatelem byl ruský učitel Jovan Gologanov, velký obdivovatel Homéra a řecké 

mytologie. 

Na Slovensku se také objevilo padělané dílo. V roce 1810 obdržel slovenský 

básník, profesor Jiří Palkovič, od mladého básníka Rožnaye opis staré básně, 

kterou prý Rožnay nalezl. Jmenovala se Žižka aneb hystorie o činech Jana Žižky, 

udatného vůdce Hussytů v Čechách. Sám Rožnay později svůj podvrh přiznal. 

Na závěr se ještě zmíním o francouzském vikomtu Th.H. de la 

Villemarqué. Ten uveřejnil sbírku bretonských balad, které časově spadají do 

období křižáckých válek. Balady prý byly sebrány mezi lidem v Bretani. Nakonec 

se ale ukázalo, že je vytvořil sám vikomt. 

Všechny výše uvedené padělky mají něco společného- u žádného z těchto děl 

neexistoval starý originál ani pokus o jeho vytvoření, všechna byla známa pouze 

v opisech. V tomto směru se RKZ vymykají, ve světové literatuře neexistuje něco 

podobného. 

1.2. Sporné české památky literární i hmotné 

Situace příznivá pro vznik padělků se u nás vytvořila za národního obrození. 

Ovšem nejsou to pouze Rukopis královédvorský a zelenohorský, o jejichž pravosti 

se diskutuje, v našem písemnictví existuje daleko více sporných textů. Některé 

z těchto sporných památek přímo souvisí s RK a RZ, neboť měly ve své době 

sloužit jako tzv. krycí či podpůrná falza pro oba Rukopisy, a tak vlastně potvrzovat 

jejich pravost. 

Mezi ně patří Píseň vyšehradská nazývaná někdy Píseň pod Vyšehradem 

(PV, datována do 13.století). Jde o jeden pergamenový list, který údajně ve své 

domácnosti objevil roku 1817 Josef Linda. Píseň vyšehradskou poněkud poupravil, 

zašlá písmena textu pro lepší čitelnost obtáhl, což se také potvrdilo při chemických 

zkouškách v roce 1886. Podle zápisků Vojtěcha Šafaříka, univerzitního profesora 

chemie, který se na zkoumání podílel, šlo o památku podvrženou. Při dalších 
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zkouškách prováděných v 60. letech 20. století týmem M. Ivanova se dokonce 

prokázalo, že obtažený text leží pod zdánlivou starší barvou. 

Dalším nálezem je oboustranně popsaný pergamen nesoucí označení 

Milostná píseň krále Václava (MPKV, datováno do 13.století), který v dubnu 1819 

dostal nejvyšší purkrabí František Kolovrat od Jana Václava Zimmermanna, 

knihovníka Křížovnické knihovny a skriptora Univerzitní knihovny. V roce 1857 se 

na požádání literárního historika Julia Fejfalíka prováděly chemické zkoušky 

Václavovy písně a dalších sporných rukopisů. K opětné chemické zkoušce došlo 

i roku 1886. Milostná píseň krále Václava byla rovněž prohlášena za podvrh a 

soudilo se, že měla sloužit jako tzv. krycí falzum, tj. jako doklad pravosti RK, a že 

jejím autorem je Václav Hanka. Na rubu MPKV je totiž připsána část básně Jelen, 

kterou známe z Rukopisu královédvorského. Bylo ale zjištěno, že na pergamenu byl 

pod textem básně původně napsán text jiný, navíc za použití typu písma, jež je 

mladší než písmo MPKV. Na základě těchto zkoušek dospěli badatelé k názoru, že 

jde o tzv. palimpsest1 a že údajná památka je podvrhem. Na počátku 20. století 

proběhly další paleografické testy, při nichž bylo zjištěno, že text Milostné písně 

krále Václava psal tentýž písař jako Píseň vyšehradskou a Rukopisy královédvorský 

i zelenohorský. 

Roku 1827 za přítomnosti Václava Hanky byly objeveny glosy ve slovníku 

Mater ver borům (první polovina 13.století). Tento středověký encyklopedický 

slovník je pravý, ne všechny české glosy v něm obsažené (celkem asi 1200) jsou 

padělané, některé z nich jsou také pravé, z doby, do níž jsou řazeny. O mnoho let 

později falzátor jednak vpisoval do tohoto pergamenového kodexu další české 

glosy, jejichž písmo bylo snadno smývatelné, jednak měnil slova přímo v textu -

slova původní, latinská- a nahrazoval je slovy českými. Adolf Patera, tehdejší 

bibliotekář (tj. knihovník) knihovny Českého musea (dnes Národní muzeum), roku 

1877 české glosy prozkoumal a prokázal, že přibližně ze dvou třetin jde o padělky. 

- pergamenový rukopis psaný na listy již dříve popsané, jejichž původní text byl 
mechanicky odstraněn. Může obsahovat stopy zápisu původního. 
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Glosy byly v roce 1886 rovněž podrobeny chemickému zkoumání, jež padělky 

potvrdilo. 

Další nález, zlomek Evangelia svatého Jana (11.století, nalezen 1828 

Hankou), Josef Dobrovský velmi brzy po vlastní důkladné textologické analýze 

veřejně označil za jasný podvrh. Hanka jej vydal až po Dobrovského smrti, kdy ve 

veřejném mínění jasně převažovala strana obránců Rukopisů a dalších starých 

nalezených památek. Hanka evangelium údajně nalezl v knižní vazbě jím 

zakoupené staré knihy Disciplina et Doctriná. Knihu však k bližšímu ohledání a 

prozkoumání za svého života nikomu nezapůjčil. Zlomek prošel chemickým 

zkoumáním roku 1886 s výsledkem shodným jako u všech předchozích nálezů, již 

dříve však na jeho novodobost poukazovali ve svých rozborech Antonín Vašek a 

Alois Vojtěch Šembera. Jako důkaz, že jde o podvrh, jsou uváděny knižní desky 

(objeveny 1936), do nichž byl pergamenový list Evangelia údajně vložen. Latinský 

text je napsán inkoustem, kdežto jeho český meziřádkový překlad barvou. Avšak 

otisky, které zanechal pergamen na deskách, jsou celé v barvě. Navíc stránky nejsou 

otisknuty ve správném sledu, jsou přehozené. Vědci se tedy domnívají, že otisk na 

deskách byl pouze inkoustový a český text, dopsaný až v 19.století barvou, byl 

společně s textem latinským, obtaženým také barvou, znovu otištěn na desky 

příslušné knihy. Podobně jako glosy z Mater verborum i české výrazy v Evangeliu 

měly dodat hodnověrnosti některým výrazům použitým v RKZ, pro jejichž 

existenci nebyl jiný doklad a důkaz. 

Libušino proroctví (datováno do 14.století), které tvoří sedm pergamenových 

proužků, „ nalezl" opět Hanka, dokonce až v roce 1849. Na základě posudku prof. 

Šafaříka bylo prohlášeno za podvrh; stejný výsledek přinesly i zkoušky provedené 

v roce 1886 v rámci zkoumání pravosti Rukopisu královédvorského a 

zelenohorského. 

Roku 1889 „nalezli" Václav Řezníček a Ignác Mašek tzv. Paměť 

přibyslavskou (datováno do poloviny 15.století). Tato listina zaznamenává nejstarší 

dějiny města Přibyslavi a je součástí svazku listin upraveného do knižní podoby 

v roce 1834. Text obsahuje i odstavec popisující tatarské vojenské tažení na 
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Moravu v roce 1231, střet Tatarů s českým vojskem a jejich porážku- tedy námět, 

který se objevuje v Rukopise královédvorském v básni Jaroslav a o němž se tvrdilo, 

že jej vymyslel buď Václav Hanka či Josef Linda. Paměť přibyslavská zároveň 

obsahuje některá slova shodná s výrazy v RKZ, které byly označeny za nedoložené. 

Jak prokázal paleograf Gustav Friedrich svým zkoumání v roce 1908, list s Pamětí 

přibyslavskou byl do svazku vlepen, písmo svými tvary pouze napodobuje litery 

z 15. století a text byl napsán na papír již dávno použitý. Navíc jako důkaz, že jde o 

podvrh, posloužila zmínka o erbu města- dvá zkřížené nože s knížecí čepicí nad 

nimi- erb rodu Dietrichštejnů- tuto podobu městského znaku Přibyslav obdržela až 

po roce 1622. 

K uvedeným sporným památkám písemným přiřazujeme i památky hmotné, 

a to tzv. Rastislavovy mince. V roce 1841 uveřejnil Hanka zprávu, že byla nalezena 

mince, o které předtím napsal studii profesor František Boček. Mělo jít o minci 

pocházející z období Velké Moravy, údajně s nápisem Rastisl, avšak peníz 

popisovaný prof. Bočkem tento nápis neměl. Mince prý byla nalezena u Třemošné 

nedaleko Litomyšle. Později se ukázalo, že mince nebyla pravá, že byla zhotovena 

podle originálu mince keltské z muzejních sbírek, o něž se Hanka staral. Těchto 

podvržených mincí bylo zhotoveno celkem devatenáct. 

Pečeť města Přibyslavi, další nález pocházející prý z roku 1588, měla 

dokládat pravost Paměti přibyslavské. 

Jak již bylo uvedeno výše, některé z těchto památek měly sloužit jako tzv. 

krycí nebo podpůrná falza pro posílení pravosti dvou nej známějších rukopisných 

nálezů- Rukopisů zelenohorského a královédvorského. 

1.3. „Nalezení" dvou nejznámějších českých rukopisných památek 

K nálezu Rukopisu královédvorského (RK) došlo 16.září 1817 při návštěvě 

Václava Hanky ve věži děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové 

během prohlížení jiných starých památek. Podle různých svědectví byli nálezu 

přítomni místní kaplan páter Pankrác Ignác Borč, ministrant Jan Šafr, kostelník 
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František Trnka a již zmíněný Václav Hanka. Detaily ohledně presného místa 

nálezu pergamenu se později ve výpovědích Trnky a Šafra lišily (na skříni pod 

starými kancionály- dle Šafra, v dutině za skříní- dle Trnky). Hanka hned druhý 

den zaslal Josefu Dobrovskému dopis, v němž jsou okolnosti nálezu popsány opět 
v 

jinak. K pravdivosti informací v tomto listu později vyjádřil výhrady Sembera. Jak 

Hanka píše, ve věži byl prý pouze s kaplanem Borcem a rukopis našel pod skříní. 

Pergamen dostal název podle místa nálezu, tedy Královédvorský. O Rukopis 

uložený na děkanství ve Dvoře Králové si Hanka později úředně zažádal a roku 

1818 mu byl darován. Podobně jako Linda u Písně vyšehradské také Hanka do 

textu zasahoval a provedl v něm několik oprav. Později Rukopis věnoval 

Národnímu muzeu (tehdy Českému). 

Nález obsahuje dvanáct pergamenových dvoustran a dva oboustranně 

popsané proužky, které tvoří zbytky stránek. Text je psán souvisle bez mezer a 

obsahuje šest epických básní (Oldřich a Boleslav, Beneš Heřmanóv, Jaroslav, 

Čestmír a Vlaslav, Ludiše a Lubor, Záboj a Slavoj), dvě básně lyrickoepické 

(Zbyhoň a Jelen) a dále šest básní lyrických (Kytice, Jahody, Róže, Žežhulice, 

Opuštěná a Skřivánek). Podle číslování kapitol a knih se zdálo, že jde o zlomek 

rozsáhlé sbírky, z níž se zachovalo pouze těchto několik listů (básně mají pocházet 

z 25.-28. kapitoly třetí knihy). Epické básně vesměs opěvují statečnost Čechů, 

hlavně při obraně vlasti proti vnějšímu nepříteli. Podle typických znaků 

(gramatických, obsahových) byl Rukopis zařazen mezi staré písemné památky 

pocházející ze 13.století. 

Rukopis zelenohorský (RZ, datován do 10. století) byl objeven roku 1818 na 

zámku Zelená Hora u Nepomuku a byl téhož roku anonymně zaslán jako dar do 

nově založeného Českého muzea (15.4. 1818) hraběti Františku Kolovratovi. 

Protože se zprvu nevědělo, kde byl dokument nalezen, říkalo se mu podle obsahu 

Libušin soud. Teprve později (od roku 1859), když se díky Fejfalíkovi a 

následnému šetření objasnily některé okolnosti ohledně nálezu památky, se začal 

označovat jako Rukopis zelenohorský. Rukopis poté putoval k prezidentu 

Národního muzea hraběti Šternberkovi a na přepsání textu k Antonínu Jaroslavu 
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Puchmajerovi. Přepsaný text dostal do rukou i Josef Dobrovský, ten ho ihned 

označil za podvrh, zatímco o hodnověrnosti RK v té době nepochyboval. 

Rukopis tvoří osm stran textu, který je napsán na dvou pergamenových 

dvojlistech. Text je psán bez mezer, ale počátky jednotlivých slov jsou označeny 

červenými značkami, písmo je nazelenalé. Obsah Rukopisu zelenohorského je 

tvořen závěrečnou částí básně Sněm, ve které se líčí, co se má udělat po úmrtí 

stařešiny rodu. Poté následuje báseň Libušin soud, ve které Libuše rozsuzuje 

Chrudoše a Šťáhlava v jejich sporu o dědictví po zemřelém otci. 

1.4. Osobnosti spojované se vznikem sporných českých nálezů 

Jak již je patrné z předchozího výčtu některých sporných památek 

objevených u nás, přítomen mnohým „objevům" byl Václav Hanka. Není však 

jedinou osobností, o které se v souvislosti s Rukopisy hovoří a která je později 

v učebnicích s těmito našimi památkami spojována. 

Václav Hanka (1791-1861) se narodil v Hořiněvsi u Dvora Králové. 

Studoval slavistiku u Dobrovského, ve Vídni byl žákem slovinského filologa 

Bartoloměje Kopitara- ten později zasáhl i do osudů RKZ na straně prvních 

zpochybňovatelů jejich pravosti. Po studiích působil v pražském Českém (dnes 

Národním) muzeu jako kustod, později- až do své smrti-jako knihovník. Zajímal se 

o staré lidové písně a v jejich duchu tvořil českou ohlasovou poezii (sbírka Písně), 

některé jeho písně znárodněly. Také sbíral a překládal lidové písně slovanských 

národů. Byl vydavatelem četných staročeských památek (edice Starobylá skládání), 

těmto vydáním však odborníci vytýkali svévolné zasahování do původních textů, 

jejich doplňování a pozměňování, čímž se snižovala jejich hodnota. Byl rovněž 

autorem gramatiky staré češtiny, která však podle odborníků obsahovala mnoho 

nepřesností a chyb. Tyto chyby byly později porovnávány se shodnými 

vyskytuj ícími se v RKZ. Právě pro souhru náhod při objevování starých památek je 

Hanka uváděn jako hlavní iniciátor myšlenky i jako hlavní organizátor a autor 

„nálezů". Skutečnost, že působil v knihovně muzea, kde měl přístup ke starým 
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tiskům, měl velké znalosti staré češtiny a slovanských jazyků obecně, chyby 

obsažené v Rukopisech se vyskytují v jeho mluvnici, sám tvořil ohlasovou poezii, 

měl skvělého učitele (Dobrovského) a byl osobně přítomen nálezu většiny 

sporných památek, to vše z něj dělalo hlavní osobu nálezů. Ne všichni však s tímto 

názorem souhlasili. Našlo se dost odborníků, kteří se domnívali, že tak krásná a 

náročná díla, jakými RK a RZ jsou, nemohla být vytvořena na počátku 19. století, 

protože prý nebyl v té době nikdo natolik schopný a neměl takové znalosti, aby 

něco podobného dokázal. Jedním z pochybováčů byl například František Xaver 

Prusík, který se v ilustrovaném vydání Rukopisu králodvorského z roku 1886 o 

Hankových básnických schopnostech vyjádřil takto: „Hanka měl paměť výtečnou, 

ale málo fantasie, duch jeho byl více perceptivní než produktivní, a proto i písně 

jeho přestávají na pouhém napodobení...vystačí sice na nějakou epickou 

rýmovačku, avšak nikterak na písně tak výtečné, tak velkolepé, jakými jsou veškery 

epické básně Rkého, plody to mohutné tvořivosti duševní. " (Rukopis Kralodvorský, 

1886, XV). Karel Havlíček Borovský se ve svých epigramech o Hankovi zmiňuje 

takto: „... buď jsi Slovan, nebo Čech, jen když nejsi Hanka." (H. Borovský, 

Epigramy, str. 31). Naopak Tomáš Garrigue Masaryk v článcích pro vědecký 

časopis Atheneum chce prokázat, že člověk (například Hanka) s dostatečným 

vzděláním a znalostmi, který měl ve své době, tedy na počátku 19. století, přístup 

k materiálům, z nichž mohl čerpat, byl schopný památky typu RKZ vytvořit. 

Dokládá to například v článku Paralelná místa k básním RK a RZ (Masaryk, 2004, 

str. 30-36), v němž poukazuje na nápadné shody mezi lyrickou básní Růže a 

ruskými lidovými písněmi, podobně se vyjadřuje i o básni Kytice. V článku 

Srovnání ep. básní RK A RZ s novějšími díly literárními (tamtéž, str. 37-52) 

dokládá shodné pasáže např. s Jungmannovým překladem Miltonova Ztraceného 

ráje, nachází shody s díly Slovo o pluku Igorově, Osvobozený Jeruzalém od 

Torquata Tassa, s českým překladem Miliónu Marca Pola i překladem 

Chateaubriandovy Ataly. Shody najdeme též mezi lyrickou básní Jahody a lyricko-

epickou skladbou Zbyhoň a písněmi ruskými. Hankovi je nejčastěji připisována 
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především myšlenka vytvořit padělky, její realizace a sepsání lyrických básní RK a 

také přebásnění epických básní vytvořených nejspíše Lindou. 

Josef Linda (1789- 1834), vzděláním právník, se živil jako literát a novinář, 

byl redaktorem Pražských novin. Jeho nej důležitějším dílem je první pokus o 

historický román Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav o boji mezi 

pohanským a křesťanským světem a historická divadelní hra Jaroslav ze Štenberka 

v boji proti Tatarům. Obě tato díla vyšla ještě před „objevem" Rukopisů. Nešlo tedy 

0 ohlasy na jejich nalezení. Dle některých ale Linda znal RZ již nějakou dobu před 

jeho zasláním do muzea a Záře je ohlasem Rukopisu zelenohorského (Vašek, 

Sembera). V uvedených dílech nacházíme motivy podobné těm, které se objevují 

1 v RKZ, a protože byl Linda Hankovým důvěrným přítelem, je označován jako 

jeho pomocník. Připisuje se mu nejčastěji autorství epických básní, někdy i písemná 

realizace obou Rukopisů (Šembera). 

K těmto dvěma bývá přiřazován i Václav Alois Svoboda, pseudonym 

Navarovský (1791-1849), profesor na malostranském gymnáziu, znalec 

humanistické literatury, překladatel německé poezie, autor drobné poezie, 

překladatel Rukopisu královédvorského do německého jazyka, spolupracovník 

Palackého v Musejníku a zastánce pravosti Rukopisů. Bývá často označován za 

tichého spolupracovníka na rukopisných padělcích, ale například podle mínění 
v 

Semberova byl autorem epické části Rukopisu královédvorského. 

O Hankových literárních schopnostech a teoretických znalostech jsme se již 

zmínili, zbývá ještě úvaha, zda byl schopný text rukopisů- sám, bez pomoci a bez 

velkých odborných znalostí- i graficky ztvárnit tak, aby vypadal jako starý. V této 

souvislosti se jako o možném pomocníkovi při výtvarném zpracování hovoří o 

českém malíři a restaurátorovi, správci obrazáren šlechtického rodu Colloredo-

Mansfeldů, Františku Horčičkovi (1776-1856). Horčička vlastnil některé velmi 

vzácné knihy a byl zároveň dobrý přítel Hankův i Lindův. Byl dokonce jedním ze 

svědků na Hankově svatbě. Velmi se zajímal o chemii, kterou při svém povolání 

restaurátora využíval při přípravě barev. Pro tyto znalosti bývá někdy označován za 

jednoho z autorů Rukopisů, a to po stránce technické. Horčička se podílel na 
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restaurování obrazů na zámku v Zelené Hoře (Horčičkovým tchánem byl František 

Martin Pelcl, český obrozenec a historik). 

Na závěr bych uvedla ještě jednu osobnost, která byla krátce spojována 

s Rukopisem zelenohorským. Jde o vedoucí osobnost národního obrození, slavistu a 

významného bohemistu Josefa Jungmanna. Dobrovský se po ohledání Rukopisu 

zelenohorského zprvu domníval, že by tento jasný padělek mohl pocházet právě od 

Jungmanna. Jungmann s Hankou byli totiž úspěšnější v přečtení a vyložení textu 

RZ, což vyvolalo u Dobrovského podezření. 

2. Rukopisné boje 

Vzhledem k tomu, že obě literární památky byly považovány za národní 

literární poklad, bylo velmi obtížné do tohoto všeobecného vlasteneckého nadšení 

přijít s pochybnostmi o jejich pravosti. Pro svůj dramatický průběh se tyto vleklé 

spory mezi příznivci a odpůrci často označují jako rukopisné boje. 

2.1. Rukopisné boje do roku 1886 

O pravosti Rukopisu královédvorského dlouho nikdo nepochyboval, zatímco 

námitky proti Rukopisu zelenohorskému vyvstaly bezprostředně po jeho objevení. 

Dobrovský toto dílo jasně označil za padělané. Na jeho popud byl roku 1824 

Rukopis prozkoumán profesorem chemie Josefem Steinmannem, který jej označil 

za dílo novodobé. Do polemiky s Dobrovským vstoupil již zmíněný Svoboda. 

Teprve po smrti Dobrovského roku 1829 se mínění začalo znovu přiklánět na stranu 

pravosti RZ. Roku 1840 vydávají František Palacký s Pavlem Jozefem 

Šafaříkem vědecký spis Die ältesten Denkmäler der böhemischen Sprache, ve 

kterém odpovídají na Dobrovského námitky ohledně stáří RZ. Předložili v něm 

také pozitivní výsledky chemického a mikroskopického rozboru provedeného na 

jejich žádost Augustinem Cordou. V této době se také objevují první námitky vůči 
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pravosti Rukopisu královédvorského, které přicházejí ze zahraničí, od slovinského 

slavisty Kopitara. 

Další, kdo vyjádřil pochybnosti ohledně pravosti nalezených památek, byl 

germanista Julius Fejfalík. Vyslovil podezření, že Milostná píseň krále Václava je 
v 

podvrh. Na jeho popud byla ustanovena muzejní komise (ve složení Šafařík, 

Erben, Vocel, Tomek, Nebeský), která roku 1857 prozkoumala chemicky a 

paleograficky Milostnou píseň krále Václava s výsledkem, že tento rukopis je 

padělán. Tentýž závěr platil také pro zlomek básně Jelen, z čehož zároveň 

vyplývalo zpochybnění možné starobylosti Rukopisu královédvorského. 

První velký útok na Rukopis královédvoreský se však udál o rok později. 

V německém časopise Tagesbote aus Böhmen byly v průběhu října uveřejněny 

anonymní články týkající se literárních památek, padělků, později se objevily již 

konkrétní pochybnosti o Rukopise královédvorském a informace o Hankovi jako 

možném autorovi. Na radu přátel reagoval Hanka na tyto články žalobou na 

redaktora listu pro urážku na cti. Žaloba byla zaslána v listopadu 1858, rozsudek byl 

vynesen teprve koncem srpna 1859. Redaktor časopisu David Kuh byl soudem 

uznán vinným, musel uhradit soudní výlohy, zaplatit pokutu a byl odsouzen na dva 

měsíce do vězení. Kuh se však odvolal a byl nakonec obvinění zproštěn. Tento 

výpad byl pravděpodobně zinscenován rakouskou policií, v jejímž čele stál její 

pražský ředitel Päumann, který již před sporem poukazoval na škodlivý vliv, který 

Rukopis královédvorský mezi Čechy má. 

Po tomto procesu byl až do poloviny 70. let v otázce pravosti poměrně klid. 

Teprve po smrti Palackého v roce 1876 se začaly objevovat další výraznější útoky 

související i s nástupem nové generace. Již nebyla zpochybňována pouze pravost 

Rukopisu zelenohorského, nyní se začalo stále častěji pochybovat také 

o královédvorském. 

V roce 1879 vydal středoškolský pedagog, klasický filolog Antonín Vašek 

(otec Vladimíra Vaška, pozdějšího básníka Petra Bezruče) spis s názvem 

Filologický důkaz, že Rukopis Králodvorský a Zelenohorský, též zlomek Evangelia 

sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky. V první Části vyvrací domněnku, že 
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Rukopis královédvorský je sbírka básní pocházejících z různých období a od 

různých autorů. Nachází shody mezi jednotlivými básněmi epickými i lyrickými, 

jako jsou autorova neobvyklá záliba v opakování slov, výskyt nedoložených 

staročeských slov, hojný výskyt složenin a deminutiv končících na -ice. Z toho 

vyvozuje, že autor básní je jeden. Vzhledem k výskytu stejných prvků soudí, že 

i Rukopis zelenohorský pochází od stejného autora. Dle Vaška by se na podvrh 

nepřišlo, kdyby padělatel nevytvořil i jiné písemnosti se shodnými znaky a chybami 

(Píseň vyšehradská a Libušino proroctví). Dále si všímá různých jazykových 

anomálií, autorovi vytýká například neznalosti při používání minulých časů, chyby 

hláskové (studii o počátcích českého hláskosloví vydal Šafařík až roku 1845) a 

chyby ve skloňování. Poukazuje na podezřelou neurčitost a mlhavost při popisu 

míst- zcela netradičně nejsou v básních uvedena skoro žádná místní jména ani bližší 

popisy. V závěru dokazuje, že Hanka musel RK do věže přinést s sebou. Pokud jde 

o autorství, Vašek označuje Hanku za autora RK i RZ a uvádí, že odhalil ještě 

jeden shodný prvek staročeských textů pocházející od Hanky- místo slučovacího a 

používá výlučně /', odporovací ale, avšak v textech nahrazuje a. 

Česká vlastenecká společnost odsoudila Vaškovu troufalost, vyřadila ho ze 

svého kruhu a obviňovala ho z podkopávání vlastenectví. Vašek poté uštván 

předčasně umírá. Sám zřejmě nečekal, .jakou reakci jeho spisek vyvolá, a spíše 

nevěřil, že to může zastánce a vlastence tolik popudit, spletl se, když se domníval, 

že je lepší znát pravdu. „Nemním, že hlasem tím ublížím neb uškodím krajanům 

svým. Ješto ruk. Kral. není pravým démantem, za který jsme jej pokládali, bude 

zajisté lépe, když sobě sami pravdu povíme, než aby odjinud kdo přišel a nám 

pravdu dokázav ještě větší nelibost způsobil." (A. Vašek, 1879, Předmluva). 

Na Vaškově straně stál Alois Vojtěch Šembera, vídeňský univerzitní 

profesor českého jazyka a literatury, který napsal několik spisů zabývajících se 

otázkou pravosti RZ i RK. Šembera však nebyl odpůrcem starobylosti vždy. Až 

v samém závěru sedmdesátých let ve svých Dějinách řeči a literatury české 

zařazuje obě památky do novodobé literatury. 
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Pochybnosti o stáří Rukopisu zelenohorského Šembera publikuje v průběhu 

roku 1878. Na to reaguje ostrou kritikou Josef Jireček; v Časopise Českého muzea 

uveřejňuje článek O nejnovějších námitkách proti pravosti našich starých památek. 

Ve čtrnácti bodech se jednotlivé námitky snaží vyvrátit a vysvětlit. Jireček postrádá 

v Šemberových připomínkách zásadnější rozpor, chybí mu pro jeho kritické výroky 

doklady a k celkové úrovni námitek se vyjadřuje takto: „Ale když důvody ty byly 

přečteny, velice jsem se viděl rozklamán. Očekávali'jsem spis promyšlený, opatřený 

celou zbrojí kritickou; ale to, co se p. Šemberovi napsati zlíbilo, není ani stínem 

toho, čeho se právem od něho nadíti bylo. " (J. Jireček, 1878, 5). 

Na Jirečkovu kritiku nejen tohoto příspěvku Šembera reaguje statí z roku 

1879 Libušin soud, domnělá nej starší památka řeči české, jest podvržen, též zlomek 

evangelium sv. Jana. V úvodu obhajuje svůj názor o RZ jako padělku a stěžuje si 

na nenávistné útoky, které jsou na něj směřovány v českých periodikách, zatímco 

jeho námitky ohledně pravosti RZ noviny odmítají. Uvádí, že jde o osobní útoky 

Jirečkovy. „ Všechnu ostudu vůbec, jak jsem podotkl již výše, způsobil mi p. J. 

Jireček. Kdyby jeho nebylo, byla by se polemika o Libušin Soud v časopisech 

vědeckých klidně a bez urážek provedla". (A.V. Šembera, 1879, 7). Verš po verši 
v # 

podrobuje rozboru filologickému, historickému a právnickému. Pro Semberu je 

také průkazné mínění uznávaných vědců, které po paleograftckém průzkumu hovoří 

v neprospěch RZ. Autorství připisuje Lindovi, přebásnění do staré češtiny Hankovi. 

V roce 1859 bylo odhaleno, že Libušin soud se nacházel na Zelené Hoře. Šembera 

domýšlí možné okolnosti nálezu. Podle něj byl Libušin soud dopsán v září 1818 

v Praze, poté byl poslán Josefu Kovářovi i s průvodním listem na zámek Zelená 

Hora, a ten ho neprozřetelně ukázal nepomuckému děkanovi Boubelovi. Raději pak 

rukopis odvezl do Prahy zpět Lindovi. Ten ho anonymně v listopadu posílá 

malostranskou poštou do muzea. 

Na Rukopis královédvorský Šembera změnil názor až roku 1880 po 

seznámení se s dopisem, který Hanka den po nálezu RK zaslal Dobrovskému. 

Šembera považuje obsažené informace za podezřelé. Písmo právě nalezeného 

rukopisu srovnává s Hradeckým rukopisem a s Klementinským žaltářem, tedy 
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s památkami, které měl k dispozici. Zmiňuje se o tom, že básně mají souvislost se 

Šternberky, ačkoliv v básni vystupuje Jaroslav bez bližšího označení. Šembera se 

také podivuje tomu, jak mohl Hanka za pouhý den tak důkladně proniknout do 

rukopisu zcela neznámého. 

Své závěry včetně dopisu publikoval Šembera v práci Kdo sepsal 

Kralodvorský rukopis roku 1817?. V jeho úvodu o RK píše: hrubé chyby 

jazykové r. 1879 odkryté nebyly s to, aby mou víru v starožitnosť toho rukopisu 

zviklaly ....Tak velice byl jsem ještě tehda přílišnou důvěrou v autoritu zaslepen." 

(A.V. Šembera, 1879, 2). Kromě nesrovnalostí si všímá velmi četných razur2 a 

dalších písařských oprav, pravopisných odchylek, nedoložených staročeských slov, 

hojného výskytu příslovcí zakončených na -o, způsobu tvoření vlastních jmen 

vypouštěním prostřední slabiky. 

Dle jeho mínění jsou s Rukopisem královédvorským spojeni Hanka, Linda 

a Svoboda. Náleží jim ovšem jiné role, než jaké jsou jim obvykle přisuzovány 

později. Písařem Rukopisu byl dle Šembery Linda, Hanka byl původcem 

myšlenky vytvořit starou literární památku a autorem lyrických básní. Hlavním 

autorem měl být Svoboda, jemuž přisuzuje všechny epické skladby. Autorství 

dokládá shodnými prvky v RK a ve Svobodově vlastní básnické tvorbě, jako jsou 

například nedoložená slova (ajta, luna, chrabrý), časté opakování slov, absence slov 

cizího původu. Svoboda se narodil v Navarově u Turnova, do téhož prostředí je 

zasazena epická báseň Beneš Heřmanóv. Podle Šembery byl Svoboda básnickým 

talentem a znalcem kronik, byl schopen sám pořídit kvalitní německý překlad 

Rukopisu, měl všechny předpoklady Rukopis královédvorský vytvořit. Uvádí i 

prameny, ze kterých Svoboda mohl čerpat- Alexandreidu, Hradecký rukopis, 

Dalimilovu kroniku, Žaltář klementinský, Štilfrida a Milion. 

Závěrem lze tedy shrnout, že po počátečním zcela nekritickém přijetí obou 

Rukopisů (až na Dobrovského výhrady k RZ) a bezmezném obdivu se po 

námitkách evropských vědců zpochybňujících starobylost nálezů začínají v průběhu 

- vyškrábání písma v listině, starém rukopisu; místo, kde bylo písmo vyškrábáno 
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sedmdesátých let 19. století stále častěji a důrazněji ozývat i pochybnosti z české 

strany, a to již o obou nalezených památkách. Postupně se uplatňuje tzv. vědecký 

realismus vycházející z ověřených, doložených, vědecky vysvětlitelných fakt. 

2.2. Zkoumání pravosti rukopisných nálezů v roce 1886 (Masaryk a další) 

Největší kampaň ohledně pravosti Rukopisů v průběhu 19.století nastala 

v polovině 80. let. Ústřední osobností se stal- prof. Tomáš Garrigue Masaryk, 

který odpůrcům pravosti poskytl pro publikování jejich názorů vědecký časopis 

Athenaeum. Ten původně vydával Jan Otto, v roce 1886, od 8. čísla 3. roč., jej 

předal Masarykovi. 

Již v roce 1879 podal Jan Gebauer soukromou žádost muzejnímu výboru 

o chemický a paleografický průzkum RK. O totéž znovu žádal i o pár let později ve 

stati Potřeba dalších zkoušek Rukopisu královédvorského a zelenohorského. V roce 

1880 však byla ustanovena pouze komise k chemickému prozkoumání razur 

Rukopisu královédvorského (tzv. razurová komise), k celkovému chemickému 

zkoumání nálezu zatím nedošlo. 

V závěru roku 1885 Gebauer na žádost redaktora Augusta Leskiena 

připravoval pro Ersch-Gruberovu Všeobecnou encyklopedii stať o Rukopise 

královédvorském, ve které uvedl některé své pochybnosti. Na jeho názory reagoval 

v Národních listech obranou pravosti Slovák Martin Hattala, který v několika 

číslech uveřejnil na pokračování článek Protivníci královédvorského rukopisu 

dovolávají se i zázraků proti němu. 

Článku si povšiml Masaryk a požádal autora o podrobnější výklad o 

jazykových odchylkách. Svou žádost (List redaktora Athenaea, prof. T.G.Masaryka 

ke spisovateli článků předešlých) otiskl v únorovém čísle Athenaea a vyzval 

čtenáře, aby reagovali na uveřejněné podněty ohledně zpochybnění pravosti obou 

Rukopisů. Nabádal je, aby vyslovení pochybností nespojovali s útoky na 

vlastenecké cítění, neboť věda a vědecky prokazatelná fakta mají větší váhu než 

nepodložené domněnky. Památky tedy musí projít důkladným zkoumáním 

estetickým, historickým, paleografickým, chemickým a především gramatickým. 
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Masarykova výzva je připojena k již zmíněnému Gebauerovu příspěvku 

Potřeba dalších zkoušek Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Vněm 

Gebauer vyslovoval pochybnosti ohledně pravosti nejen RKZ, ale i dalších 

památek, jejichž nálezu byl přítomen Hanka. Zdůraznil, že „pro rozhodnutí 

konečné jest nevyhnutelně potřebí, aby k novému posouzení jazykovému přidružilo 

se také nové prozkoumání paleografické a chemické." (J.Gebauer, 1886, 9). Navíc 

objevil v textech velký počet odchylek od dosud známé podoby staré češtiny a také 

shodné jazykové chyby v nalezených památkách a v Hankově gramatice. Zároveň 

však sdělil, že pokud budou odchylky vysvětleny, přijme pravost nálezů jako fakt. 

Později mu obránci pravosti (Mareš) vyčetli, že své slovo nedodržel. Tvrdil totiž, 

že: „Budou-li tyto zkoušky sto, aby bezpečně dokázaly starobylosť RKského 

i RZského, podřídí se tomu pochybnosti filologické a pro odchylky zejména jazykové 

bude nám očekávati a hledati pravděpodobných výkladů jiných." (J.Gebauer, 1886, 

12). 

Kromě Hattaly na Gebauerovy a Masarykovy články reagoval Julius Grégr. 

Vyvracení filologických námitek nechal na Hattalovi, sám názory komentoval. Měl 

výhrady především ke Gebauerově definici „normální staročeský jazyk". „Památek 

staročeských máme hojnosť a počínajíc od sklonku století XIII. řadu nepřetržitou. 

Z těchto památek poznáváme staročeský jazyk. Jsou v nich některé rozdíly 

dialektické; ... Když odečteme tyto rozdíly dialektické, zbývá jazyk staročeský 

normální." (J.Gebauer, 1886, 2). Básně však pocházejí z různých období, proto 

.jazyk nemůže být normou. Grégr je přesvědčen, že neexistuje žádný soudobý autor, 

který by Rukopisy dokázal vytvořit. Uváděné námitky proti pravosti Grégr 

nepovažuje za opravdové důkazy podvrženosti památek, je naopak přesvědčen, že 

pravost nálezů zatím nijak a nikým vyvrácena nebyla. Podobně, avšak z druhého 

tábora, vyzývá k aktivitě odpůrce pravosti Masaryk. 

Jako hlavní osobnosti v otázkách starobylosti a pravosti jsou uváděni 

Gebauer a Masaryk. Na počátcích činností souvisejících s únorovým číslem 

Athenaea se ještě podílel prof. Jan Kvičala, filolog, redaktor Listů filologických, 

univerzitní profesor, Masarykův kolega a přítel. Někdy je dokonce označován za 
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hlavního inšpirátora události. Později však Kvičala svou účast popíral a Masaryk 

ho na stránkách svého listu v průběhu let 1886-1887 usvědčoval ze zamlčování 

okolností ohledně vydání Gebauerova článku. Spor mezi nimi přerostl ve vzájemné 

osočování a jejich přátelství za dosti dramatických okolností skončilo. Jakou roli 

tedy Kvičala v rozpoutání debaty hrál? 

Masaryk uvádí, že se v lednu 1886 sešel s prof. Kvíčalou, který s ním chtěl 

projednat možnost uveřejnit Gebauerův článek právě v Athenaeu. Kvičala měl být 

ten, kdo schůzku inicioval, navrhoval a domlouval podmínky publikování. To však 

později Kvičala odmítal a prohlašoval, že vše už bylo mezi Masarykem a 

Gebauerem domluveno dříve. Popíral také, že výrazněji zasahoval do Gebauerova 

textu a že ho revidoval. Masarykovi vyčítal, že zveřejnil informace z jejich 

soukromého rozhovoru, ač k tomu neměl právo a souhlas. Své obrany publikoval 

Kvičala v Hlasu národa a Národních listech. Masaryk příteli především vyčítal, že 

jakmile se objevily nepřátelské reakce ze strany obhájců starobylosti, podlehl 

veřejnému mínění a svou účast na dění veřejně odmítl. „Nebyl bych vůbec po Vás 

žádal, abyste vystoupil, ani mne to nenapadlo; teprve když jsem Vaše jednání seznal 

a když právě v poslední době velmi neupřímně jste si počínal, prosil jsem Vás, 

ovšem důrazně, abyste přetvářce konec učinil. Že jsem tak učinil, k tomu měl jsem 

právo a tuším i povinnost, neboť opustil jste zrádně prapor, ke kterému jste se právě 

tak jako my se byl přihlásil." (Masaryk, 2004, 214). Jfecitím proti Vám hořkosti 

žádné, lituji Vás i sebe, že žijeme v době, která po nás takové oběti žádá, po Vás, 

abyste obětoval molochu tzv. veřejného mínění, po mně, abych Vás, trestaného dosti 

tím samým, mentoroval, mladší staršího, nezkušenější zkušenějšího. " (tamtéž, 214). 

Proč Kvičala tak rezolutně svou účast popíral, vyplývá nejspíš z toho, že byl nejen 

univerzitním profesorem, redaktorem Listů filologických a veřejnou osobou vůbec, 

ale také zemským poslancem a členem zemského výboru. Zalekl se patrně tlaku a 

obětoval přátelství výměnou za udržení kariéry. 

Masaryk v následujících několika letech publikoval v Athenaeu své články 

týkající se především estetického rozboru RKZ. Porovnával v nich slovní zásobu 

obou nálezů se známými díly světové literatury a s jejich českými překlady (ve 
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spolupráci s Vlčkem, Truhlářem, Vančurou a Černým), nastínil i sociologický 

rozbor údajů o zádruhovém zřízení3 a primogenituře4, jež obsahoval především 

Rukopis zelenohorský. 

Gebauer se zabýval gramatickými odchylkami, které se objevují v RK a 

nesouhlasí s jinými prokazatelně starými dokumenty. Zaměřil svou pozornost na 

tzv. proužky, různými pokusy dospěl k přesvědčení, že na ně písař psal až po 

ustřižení, a jsou tedy padělané. 

V roce 1886 se správní muzejní výbor usnesl dát chemicky prozkoumat 

Rukopis královédvorský. Zkoumání probíhalo pod vedením univerzitních profesorů 

chemie Antonína Bělohoubka a Vojtěcha Šafaříka (syn Pavla Josefa Šafaříka). 

Komisi doplňovali další univerzitní profesoři- historik Václav Vladivoj Tomek, 

jazykovědci Martin Hattala a Jan Gebauer, archivář Josef Emler a muzejní 

knihovník Antonín Jaroslav Vrťátko. Kromě Rukopisu královédvorského byly 

prozkoumány i další sporné památky - Milostná píseň krále Václava (přijat 

výsledek z roku 1857), Píseň vyšehradská, glosovaný Žaltář, Evangelium sv. Jana, 
v 

glosy ve slovníku Mater verborum, Libušino proroctví. Bělohoubek se Šafaříkem 

prováděli chemická zkoumání rukopisů nezávisle na sobě. 

Šafařík sestavil stupnici poznatků o těchto nálezech, která zohledňovala 

snadnost smývání písma (pokud se nevymývá, je písmo již řádně vsáknuté do 

pergamenu a svědčí to o starobylosti písemnosti). Nejvýše stál RK (jako 

nesmyvatelný) a v úplném závěru pak MPKV a ještě níže Libušino proroctví a 

Píseň vyšehradská. Ty podle Šafaříka bylo možno označit za padělky. 

Bělohoubek však uváděl ještě jeden detail, velmi důležitý pro pozdější 

zkoumání Ivanovova týmu, a to přítomnost tzv. berlínské modři v iniciále N. Tato 

barva byla známá až po roce 1704. Bělohoubek se však domnívá, že iniciála byla 

v pozdější době restaurována a že tedy přítomnost této barvy nemůže být důkazem o 

podvrženosti RK. 

J- patriarchální forma rodiny, která je tvořena rodiči, jejich svobodnými i ženatými 
(vdanými) dětmi a jejich rodinami. Charakteristické je společné bydlení, hospodaření a 
společný majetek. V čele rodiny stojí obvykle nejstarší muž rodiny. 
4- prvorozenectví; dědický řád zajišťující přednostní právo prvorozeného člena 
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Oba shodně došli ke stejnému závěru, že Rukopis královédvorský je opravdu 

památka z přelomu 13. a 14. století, neboť se při chemických zkouškách chová 

stejně jako jiné písemnosti pocházející z té doby. Také razury v textu, které provedl 

původní písař, se chovají jako staré, zatímco Hankovy opravy reagují jako nové. 

Výsledky zkoumání Bělohoubek zveřejnil ve spisech Zpráva o chemickém a 

drobnohledném ohledání některých rukopisů musejních a O mikroskopickém a 

mikrochemickém zkoumání rukopisu Kralodvorského (oba 1887). 

Přestože Masaryk a Gebauer věřili v průkaznost výsledků chemického 

zkoumání, po vydání závěrů Gebauer přiznává, že ani provedené chemické 

zkoušky definitivně a přesvědčivě nedokázaly, že Rukopis královédvorský je 

opravdu starý, že tedy chemické a mikroskopické nálezy spolehlivě nedokazují 

pravost a stáří nějakého rukopisu. 

Proti Rukopisům vystoupili také další vědci- estetik Otakar Hostinský, 

historik Jaroslav Göll (spis Historický rozbor básní rukopisu Královédvorského: 

Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava), literární historik a filolog Jaroslav 

Vlček, filolog a historik Josef Truhlář, historik Jindřich Vančura, publicista Jan 

Herben a mnozí další. K obráncům pravosti Rukopisů v této době patřili mimo jiné 

Julius Grégr, František Xaver Prusík, František Ladislav Rieger, Josef a 

Hermenegild Jirečkové či historici Josef Kalousek a Josef Ladislav Píč. 

V osmdesátých letech tedy do sporů zasahuje nová nastupující generace 

odborníků, v níž jsou zastoupeni především odpůrci pravosti Rukopisů. Články 

uveřejněné v časopise Athenaeum v roce 1886 vyprovokovaly několikaleté 

vzájemné dokazování pravosti na jedné a padělků na druhé straně. Vedly 

k uskutečnění chemického zkoumání RK a dalších sporných památek sn ím 

souvisejících, nicméně přes jejich pozitivní výsledky celý spor vyzněl příznivěji pro 

odpůrce starobylosti Rukopisů. Oba Rukopisy byly c.k. Ministerstvem kultu a 

vyučování koncem 80.let vyřazeny z literatury středověké a zahrnuty jako padělky 

do učiva o literatuře národního obrození. 
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2.3. Zkoumání pravosti do 60. let 20. století 

Určitou tečkou za událostmi z osmdesátých let 19. století měl být nález 

kryptogramu V.Hanka fecit (nacházel se údajně ve změti červených čar na jednom 

nečitelném místě v RZ), který zveřejnil středoškolský profesor Ladislav Dolanský 

v Listech filologických v roce 1899. Z pozdějšího fotografického zkoumání, které 

proběhlo v druhém desetiletí 20. století, však vyšlo najevo, že se na tomto místě 

zmíněný nápis přečíst nedá. Nicméně toto Dolanského „odhalení" mělo ve své době 

za následek zřetelné posílení tábora odpůrců-. Poté zájem o Rukopisy postupně 

upadal. 

Novou diskuzi rozpoutal přesvědčený zastánce pravosti Rukopisu 

královédvorského, univerzitní profesor, historik a archeolog Josef Ladislav Píč. 

Odvolával se především na výsledky paleografických testů, které na RK provedli 

čeští vědci a jež hovoří ve prospěch jeho starobylosti. Píč chtěl tato tvrzení podepřít 

i názory významných evropských paleografů, kteří by Rukopis nezaujatě posoudili. 

Bez povolení správního výboru Národního muzea si vypůjčil dva 

pergamenové listy Rukopisu královédvorského a podnikl s nimi v září roku 1911 

cestu do Francie a Itálie. V Paříži ukázky prozkoumali vědci C. Coudrec (správce 

latinských rukopisů, konzervátor Národní knihovny; provedl na dvou slovech 

chemické pokusy), E. Berger (profesor paleografie v Chantilly), M. Chatelain 

(historik, konzervátor univerzitní knihovny na Sorbonně) a H. Omont (paleograf a 

konzervátor rukopisů; zprvu považoval iniciály za výtvor novější, mladší). 

Jednáním s francouzskými vědci byl ještě přítomen L. Leger (básník, překladatel, 

francouzský slavista, překladatel RK do francouzštiny). Kromě Omonta se všichni 

shodli na tom, že Rukopis je velmi starý a shodně ho datovali do 14.- 15.století. 

Následovala cesta do italského Milána. Tam listy prozkoumal ředitel 

historického archivu Ettore Verga a ředitel Ambrosianské knihovny v Miláně 

Achille Ratti (pozdější papež Pius XI). 1 výsledek této cesty byl shodný se závěry 

francouzských odborníků, Rukopis královédvorský z paleografického hlediska patří 

mezi středověké památky. 
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Po návratu do Prahy předal Píč výsledky členům správního výboru, aby se 

s nimi seznámili, odborně je zhodnotili a uveřejnili. Zároveň připravil článek o své 

cestě určený širší veřejnosti, který zamýšlel otisknout až po odborném vyjádření 

výboru. Ten ale s uveřejněním závěrů otálel, a tak se stalo, že posudek výboru byl 

předstižen článkem v y d a n ý m v Národní politice dne 17. prosince 1911. Na Píče se 

hned snesla vlna kritiky počínající posměšným článkem v časopise Čas (19.12.), 

který Píčovu cestu a výsledky zkoumání zahraničních vědců zpochybňoval. 

Kriticky se vyjádřil například i Jaroslav Vlček, který v Listech filologických 

vyslovil pochybnosti o odborných vyjádřeních francouzských a italských 

paleografů. Píč útoky duševně neunesl a ještě tentýž den spáchal sebevraždu 

zastřelením. 

V závěru téhož roku (dne 29.12.) byl vydán tzv. Silvestrovský manifest, 

který podepsalo padesát dva českých odborníků a vědců. Shodli se, že Rukopis 

královédvorský i zelenohorský jsou padělaná a podvržená díla, což je jazykově, 

historicky, literárně i paleograficky dokázáno, a tím rukopisný spor považovali za 

dořešený a zavřený. 

Roku 1913 Česká akademie věd rozhodla Rukopis královédvorský 

i zelenohorský znovu prozkoumat a o rok později požádala Viktorina Vojtěcha o 

zkoumání fotografické. Práci zahájil v létě roku 1914, ale již po týdnu ji přerušila 

válka. Po válce Vojtěch, nyní již profesor fotografie na přírodovědecké fakultě, ve 

zkoumáních pokračoval v letech 1927-1928 se souhlasem Národního muzea. Nešlo 

však o první ofotografování Rukopisů. První fotografické reprodukce Rukopisu 

královédvorského z roku 1861 .jsou prací Jana Rokose; uveřejněny byly ve 

Vrťátkově vydání Rukopisu královédvorského v roce 1862. Špatně čitelné písmo 

Rukopisu zelenohorského a nedostatečné technologie způsobily, že Rukopis 

zelenohorský byl poprvé ofotografován až v roce 1889 Jakubem Husníkem. 

VZákrejsově vydání RKZ z roku 1889 s Alšovými ilustracemi vyšly autotypie" 

obou rukopisů, ale například červené značky a písmena zRZ se na těchto 

5- fotoreprodukční způsob, kterým se tónový obraz (tónové plochy různé světlosti) rozloží 
autotypickou sítí na body různých tvarů, velikosti a hustoty způsobilé pro tisk 
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snímcích dodělávaly až dodatečně, což vedlo k chybám. V roce 1927 už byla 

fotografie na vyšší úrovni, s použitím různých filtrů a s pomocí různého nasvícení a 

díky možnosti použít mikrofotografii a ultrafialové a rentgenové záření byly 

Vojtěchovy fotografie dokonalejší. Zjistilo se, že inkoust RK je obyčejný, kdežto 

inkoust RZ obsahuje sloučeniny mědi, že Dolanského údajný kryptogram se nedá 

číst jako V. Hanka fecit a že v RZ se nachází velmi mnoho vyškrabaných míst a 

smývaného písma a neobsahuje žádné původní miniatury. Jeho závěry ale podporují 

starobylost památek. 

Výsledky Vojtěchova zkoumání vydala Česká grafická unie v Praze roku 

1930 a připojila k nim přepis RKZ novodobým pravopisem doplněný Poznámkami, 

který pořídil Václav Flajšhans. Flajšhans si všímá všech námitek vůči Rukopisům. 

Rukopis zelenohorský pokládá za jednu báseň, jejíž konec (9 posledních veršů) je 

napsán na první straně před vlastním začátkem Libušina soudu. Proto jeho přepis 

novočeským pravopisem začíná slovy Aj, Vltavo,... Nesouhlasí, že autorem RZ byl 

Linda, protože vyšlo najevo, že Rukopis zelenohorský byl na Zelené Hoře již 

v průběhu roku 1817, zatímco Lindova Záře nad pohanstvem vyšla o rok později. 

Záře je tedy podle jeho názoru ohlasem Rukopisu zelenohorského, nikoli naopak. 

K oběma Rukopisům Flajšhans připojuje Píseň vyšehradskou, Milostnou píseň 

krále Václava, Hankovo doplnění staročeské Legendy o sv. Prokopu, veršovanou 

gratulaci Josefu Dobrovskému z roku 1817 a Hankovu vlastní báseň Na sebe. Na 

všech těchto textech ukazuje jednak shody ve slovní zásobě, jednak Hankovu 

schopnost tvořit v duchu staročeské poezie. 

V roce 1927 tentokrát na obranu Rukopisů vystoupil univerzitní profesor, 

rektor UK z let 1920-1921, František Mareš. Ve svých obhajovacích spisech 

vychází především z výzkumů, které provedl prof. Vojtěch, a z Poznámek profesora 

Flajšhanse a reaguje na ně spisem Pravda o Rukopisech zelenohorském a 

královédvorském, jak se jeví z dokumentárních fotografií a z Poznámek k nim 

připojených, vydaných s podporou tří vědeckých tříd Č A r. 1930. Mareš neuznává 

Milostnou píseň krále Václava a báseň Jelen zaznamenanou na tomto pergamenu za 

chemicky usvědčený padělek a zpochybňuje výsledky zkoušek z let 1857 a 1886, 
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jimiž byla MPKV označena za palimpsest. Mareš upozorňuje na fakt, že spodní 

text, jenž se objevil během chemických zkoušek, se nacházel až na jediný případ 

mimo text český. Dále pak zdůrazňuje, že v roce 1886 již novými zkouškami 

neprošla báseň Jelen. Také míní, že RK a MPKV byly napsány různými písaři. 

U Písně vyšehradské poukazuje na to, že rukopis nalezený roku 1816, a ten, který 

byl zkoumán v 80. letech, nejsou totožné. Polemizuje s dalšími závěry 

Vojtěchovými i dalších badatelů (např. paleografa Friedricha), odmítá údajný 

kryptogram potvrzující Hankovo autorství. 

Co se týče Rukopisu královédvorského, odmítá Mareš průkaznost tzv. 

proužkového důkazu a zdůrazňuje fakt, že nejde o samostatné odstřižené části, 

nýbrž že proužky tvoří celistvé dvoustrany, které textově navazují, což naopak 

svědčí o jejich pravosti. Kritizuje postoj Gebauerův, který zprvu požadoval nové 

chemické a paleografické zkoušky, a později prohlásil, že chemie není s to odhalit 

stáří nějakého písma. „Prijímají-li se výsledky chemických zkoušek, pokud svědčí 

proti pravosti Rukopisů, nemají bát odmítány, kde svědčí pro jejich pravost. " 

(Mareš, 1931, 58). Mareš popisuje i okolnosti Píčovy cesty za evropskými 

paleografy a otiskuje český překlad jejich vyjádření. Velkou pozornost věnuje 

vyvracení filologických důkazů podvrženosti RKZ. 

Na Marešovu polemiku reagoval Flajšhans dvěma přednáškami, jež se na 

podzim 1931 konaly v Historickém klubu. Texty těchto přednášek vyšly samostatně 

tiskem v Českém časopise historickém pod názvem Jak to vlastně bylo (1932). 

Flajšhans v nich poukazoval na pasáže Marešovy knihy, v nichž se uvádí, že 

odpůrci pravosti byli ve spojení s vídeňskou vládou, popř. byli spíše proněmeckého 

smýšlení, což Flajšhans vyvrací. 

Mareš byl na obě přednášky pozván, nedostal však prostor, aby mohl hájit 

své názory, na což později poukázal ve svém dalším spise s rukopisnou tematikou-

Marnost bojů proti Rukopisům (1933). Vyvrací zde tvrzení, že ústřední myšlenkou 

a cílem Pravdy... bylo odhalit propojení odpůrců Rukopisů a vlády. Především ale 

poukázal na subjektivní základ všech námitek a pochybností a zdůrazňoval, že 

nebyly doceněny a respektovány výsledky chemických zkoušek z 80. let, 
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Vojtěchovy fotografie a paleografické posudky. Hájil i svůj názor, že báseň Jelen, 

opsaná na rubu MPKV, i RKZ jsou původní památky. 

Mareš své názory prezentoval i na přednáškách v nově vzniklém politickém 

sdružení Vlajka (založeno 1930), jejímž čestným členem se stal. Programem této 

organizace byla mimo jiné také obrana RKZ, Vlajka však byla především politickou 

skupinou a přikláněla se k nastupujícímu fašistickému hnutí. 

O dva roky později vznikla na základě Marešových obran a snah dalších 

obránců Československá společnost rukopisná, jejíž činnost byla přerušena druhou 

světovou válkou a protektorátem a která byla v 50. letech zrušena. Podrobněji o 

Československé (nyní České) společnosti rukopisné pojednám v oddíle 3.5. 

V časovém rozmezí od konce osmdesátých let 19. století do šedesátých let 

20. století již převládají hlasy odpůrců pravosti nad hlasy jejich obránců. Obránci 

pravosti Rukopisů svou šanci viděli především ve Vojtěchových fotografiích, které 

žádný zásadní důkaz padělání nepřinesly, a ve výsledcích Píčovy cesty za 

evropskými paleografy. Ale i přes Marešovu snahu zájem o další řešení otázky 

pravosti Rukopisů již postupně upadal. Nemalou zásluhu na tom měl jistě i fakt, že 

jeden z nepřesvědčenějších odpůrců pravosti, Masaryk, se stal prvním 

československým prezidentem a pro mnohé byl jistě nezpochybnitelnou autoritou. 

2.4. Zkoumání pravosti v 60. letech 20. století (Ivanov a další) 

K oživení zájmu o rukopisné otázky došlo v 60. letech 20. století, kdy nové 

prozkoumání nálezů inicioval spisovatel, autor literatury faktu Miroslav Ivanov ve 

spolupráci s Kriminalistickým ústavem. Jak k této spolupráci vůbec došlo? Za 

počátek Ivanovova zájmu o Rukopisy můžeme považovat jeho fejeton uveřejněný 

v magazínu Co vás zajímá. Vyvolal značný ohlas mezi čtenáři a Ivanova 

kontaktovali jak obhájci, tak odpůrci pravosti Rukopisů. Někteří ho dokonce blíže 

zasvěcovali do problematiky a přesvědčili ho, že dosavadní výsledky zkoumání 

nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak se uvádí. 
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Ivanov se proto později rozhodl Rukopisy zabývat a podrobit je novým 

zkouškám za pomoci nejmodernější techniky. Roku 1967 dostal od ministra kultury 

souhlas k jejich prozkoumání. Se souhlasem ministra vnitra byl ke spolupráci 

přizván Kriminalistický ústav. Kromě Ivanova pracovní tým tvořili ing. Dobroslav 

Srnec (vedoucí odboru kriminalistické techniky), mjr. Jindřich Sitta (vedoucí 

oddělení chemie), JUDr. Jaroslav Šonka (za zastánce pravosti) a Jiří Josefík 

(akademický malíř a restaurátor). Jednotliví členové týmu dále normálně 

vykonávali své běžné profese, Rukopisům se mohli věnovat vždy až po pracovní 

době na schůzkách, na nichž se scházeli několikrát do týdne. To je jeden z důvodů, 

proč zkoumání trvala několik let, přesněji od jara 1967 do října 1971. Ještě jeden 

faktor zpomalil bádání- z politických důvodů byla práce na rozhraní let 1968-1969 

načas pozastavena. Týmu též přitížily přátelské kontakty s Josefem Smrkovskýni a 

jeho podpora. 

Ivanov a jeho tým nezkoumali pouze Rukopis královédvorský, ale také 

Rukopis zelenohorský, Milostnou píseň krále Václava a Píseň vyšehradskou. Akci 

předcházely dlouhé přípravy a rozpravy o všech možných i nemožných postupech a 

metodách, které by se daly použít. Nejjednoznačnější pro určení stáří písemností se 

bezesporu jevila uhlíková metoda, tedy použití izotopu uhlíku 14C. Bohužel se ale 

tento postup ukázal pro Rukopisy nepoužitelný, neboť byl velmi náročný a navíc 

mohlo dojít k jejich poškození. 

Jako první byla zkoumána Píseň vyšehradská. Už roku 1886 bylo zjištěno, že 

písmo má dvě vrstvy, dolní bledě zelenou, vrchní temně zelenavě hnědou, které se 

často úplně nekryjí. (Text měl Linda-jak už bylo uvedeno na jiném místě- pro lepší 

čitelnost obtáhnout inkoustem.) Ivanovův tým však zjistil opačné pořadí vrstev-

písmo bylo obtaženo nazelenalou měďnatou barvou (vrchní vrstva)- tedy barvou 

připomínající vzhledem středověkou psací látku. Spodní červenohnědý text byl 

napsán také barvou, nikoliv středověkým inkoustem. Tým došel k závěru, že PV 

byla napsána na starém pergamenu, jehož původní text psaný železitoduběnkovým 

inkoustem byl vyškrábán. Jde tedy o tzv. palimpsest. 
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Ke shodnému zjištění došla pracovní skupina i u Milostné písně krále 

Václava a u básně Jelen, která je napsána na rubu tohoto nálezu- texty nebyly psány 

středověkým inkoustem a pod oběma vystupoval jiný spodní text, jenž byl 

identifikován jako latinský. 

Průzkumu RK předcházelo ještě zkoumání Rukopisu zelenohorského. Tým 

se zaměřil na nečitelné místo, které v minulosti vyvolalo tolik rozruchu- na 

domnělý kryptogram V.Hanka fecit. V nečitelném místě u iniciály D se podařilo 

objevit zbytky latinského slova psalmus, tj. žalm. Díky tomu se zjistilo, že spodní 

text pocházel ze žaltáře z konce 13. století. Původní písmo bylo odstraněno (patrně 

smyto), odolávající písmena vyškrábána, nebo použita jako součást textu nového, 

který se řídil jejich rozmístěním. Psací látkou opět nebyl inkoust. 

Právě v době, kdy se mělo začít se zkoumáním nejdůležitějšího textu, musel 

tým z politických důvodů udělat už zmíněnou vynucenou přestávku. Mezitím 

Ivanov už od jara 1969 přednášel o závěrech, ke kterým tým došel při zkoumání 
Rukopisu zelenohorského. 

Na podzim roku 1969 se mohlo konečně přistoupit ke zkouškám Rukopisu 

královédvorského. Důležité bylo zjištění, že Bělohoubkův předpoklad uváděný 

i jako důkaz pravosti- tj. čím starší je text, tím rychleji dochází k jeho oživení - je 

mylný. Záleží totiž na povrchové úpravě pergamenu, na síle křídování. Tím byl 

vyvrácen silný argument obhájců pravosti, neboť důkaz o starobylosti RK vycházel 

převážně z uvedeného Bělohoubkova tvrzení. 

I v případě Rukopisu královédvorského bylo prokázáno, že jde o palimpsest. 

Původní písmo bylo vymyto a vyškrábáno, pergamen byl pak tvarově upraven pro 

potřeby nového textu. Písmo mělo vždy rezavou barvu, nebylo psáno žádným 

středověkým inkoustem. Další pozornost byla věnována tolik diskutovaným 

„proužkům". Zkoušky potvrdily domněnku, že přestřižení slov na koncích řádků 

bylo pouze předstírané. Tým došel k závěru, že RK není zlomkem rozsáhlého díla, 

ale že jeho podoba (12 dvoustran a 2 proužky) byla a je podobou konečnou. 

Mnohé také napověděly velké iniciály, kterých je v RK sedm. Ne vždy 

původní iniciála odpovídala potřebám nového textu, proto byla vyškrábána a místo 
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ní se vepsalo písmeno nové. Ale jejích původní rozmístění v textu zůstalo, a to 

zřejmě způsobilo, že autor musel při psaní dělat někdy mezi písmeny na řádcích 

velké mezery, jindy naopak písmena zhušťovat, aby text přesně zasadil mezi 

zachované původní iniciály. Nejzajímavější je iniciála N, neboť pod její zlatou 

plochou byla objevena tzv. berlínská modř, jež byla známa až od roku 1704. Tato 

skutečnost je obsažena již ve výsledcích zkoušek z roku 1886. Tehdy se její 

přítomnost vysvětlovala pozdějším restaurováním rukopisu. Zkoušky provedené 

lvanovovým týmem ale ukázaly, že modrá barva nemohla být doplněna v pozdější 

době, nýbrž že se na místě musela nacházet již v době vzniku rukopisu. Rukopis 

královédvorský mohl tedy být napsán až po roce 1704. 

Všechny poznatky byly zapsány a shrnuty do závěrečných Protokolů. Svým 

podpisem ze dne 28.října 1971 se všichni členové skupiny ztotožnili s výsledky, 

z nichž vyplývá, že prozkoumávané památky jsou podvržené. Všechno tedy 

nasvědčovalo tomu, že problém byl snad definitivně vyřešen, že odborníci i 

veřejnost se doví výsledky zkoumání a velký literární spor bude po více než sto 

padesáti letech ukončen. To se však nestalo. 

Jak bylo uvedeno, Protokoly byly podepsány 28.října 1971. Další osudy 

tohoto dokumentu i členů týmu však nebyly příznivé. Pozice obou pracovníků 

Kriminalistického ústavu se kvůli jejich politickým postojům zhoršila, oba byli 

odvoláni ze svých funkcí. Sitta tlak nevydržel, onemocněl a v roce 1973 zemřel. 

Dvěma knihám s rukopisnou tematikou, které Ivanov vydal (Tajemství RKZ 1969, 

Záhada Rukopisu královédvorského 1970), byl pozastaven prodej. 

Problémy však nastaly už v průběhu bádání, před dokončením Protokolů. Po 

roce 1969 nemohl již tým dále využívat laboratoře Kriminalistického ústavu 

v Bartolomějské ulici. Nové útočiště nalezli v laboratořích Právnické fakulty UK, 

v Národním muzeu a ještě později pomohl týmu podnik Meopta, který mu nabídl 

svou optickou techniku. 

Oficiální oponentura plánovaná na říjen 1974 byla odložena a kvůli údajným 

nepřesnostem, které v Protokolech měly být, nebylo doporučeno jejich schválení. 

Nakonec se oponentura konala 4.března 1975 v Bartoloměj ské ulici, ale vědecká 
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rada nedoporučila Protokoly schválit. Kriminalistický ústav si všechny dokumenty, 

z nichž vycházely, od týmu vyžádal. Naštěstí si ale každý člen týmu ještě před 

odevzdáním materiálů nechal udělat kopie a ukryl je. Situace se postupem doby 

nezlepšila, určitá další krize nastala v roce 1977 po vystoupení Charty. Členové 

bývalého týmu se stále scházeli, jejich schůzek se účastnil také prof. Jan Patočka. 

Nadále se nikdo nemohl veřejně o výsledcích své práce při zjišťování pravosti 

památek zmiňovat. Proto když ke svým 60. narozeninám (1989) Ivanov připravoval 

k vydání novou knihu s názvem Nepravděpodobné příběhy aneb Jak jsem dělal 

literaturu faktu, jednu kapitolu v ní věnoval také Rukopisům. 

Po listopadu 1989 Ivanov požádal o odtajnění materiálů a publikování 

Protokolů. V roce 1994 vyšly (avšak ve zkrácené podobě) ve Sborníku NM 

č. XXXVI. Na počátku 21. století uveřejnil RNDr. Jiří Podolský na internetových 

stránkách jejich hypertextovou podobu, a tak výsledky zkoumání zpřístupnil široké 
veřejnosti. 

Ivanov věnoval Rukopisům mnoho let svého života, nejen roky oficiálního 

zkoumání (1967-1971), ale také léta následující. Bohužel se zveřejnění kompletních 

výsledků své práce nedočkal, neboť v závěru roku 1999 zemřel. Navždy však bude 

jeho osobnost úzce spjata s odhalováním tajemství Rukopisů a je jedním z těch, kdo 

velkou měrou přispěli k odhalení pravdy. 

Současně se zkoumáním rukopisných památek došlo k vydání souhrnné 

publikace s názvem Rukopisy královédvorský a zelenohorský, Dnešní stav poznání 

(1969). V té době se připomínalo 150. výročí nálezu RKZ a zájem veřejnosti o 

památky po dlouhé době opět vzrostl. Československá akademie věd vydala články 

několika autorů shrnující všechny dosud získané poznatky o RKZ z hlediska 

různých vědních oborů. Články tvoří obsah Sborníku Národního muzea 

sv. XIII/XIV, jeho druhou částí mčly být už zmiňované Protokoly. Cílem sborníku 

především bylo informace shrnout a utřídit, nikoliv je hodnotit. Mojmír Otruba 

v úvodu uvádí: „... historiky a jazykovědce již po několik desetiletí problém 

pravosti nevzrušuje. Není pro ně aktuálním badatelským problémem, protože dnešní 

znalost středověku musí jednoznačně zamítnout již samu možnost, že by se pro RKZ 
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v té podobě, jak byly objeveny, našlo umístění někde v 9. a v 13. nebo 14. století. " 

(M. Otruba, 1869, 9). 

Josef Kočí se v článku Spory o Rukopisy v české společnosti nezabývá fakty 

vztahujícími se k okolnostem nálezů jednotlivých sporných památek, soustřeďuje se 

převážně na předpokládanou dobu jejich vzniku, tj. na počátek 19. století, a na 

jejich kladné přijetí. Stručně mapuje snahy odpůrců pravosti od počátků 

(Dobrovský) až po vznik Československé společnosti rukopisné. 

Paleograf Zdeněk Fiala se zaměřil na první důkladná paleografická 

zkoumání Gustava Friedricha (Rukopisy královédvorský a zelenohorský po 

stránce paleografické, 1914) a Václava Hrubého {Psal Hanka rukopis 

Královédvorský?, 1917) zpočátku 20. století svědčící pro padělanost RKZ, což 

dokládají především různými podobami téhož písmene v rámci jednoho textu, 

shodným netradičním psaním písmene p v R K i RZ, tvarovými odchylkami, 

problémy při psaní spřežky rs, neznalostí dobového zkratkového systému. 

Mojmír Otruba s Marií Řepkovou se zabývají literárněvědní kritikou 

RKZ- problematikou jejich vztahu k dochované české středověké tvorbě a jejich 

zařazením do básnické tvorby počátku 19. století. 

Z pohledu historika je psána stať Jaroslava Mezníka. Z hlediska historie je 

zajímavý fakt, že až do 80. let 19. století patřili historikové převážně k obráncům 

pravosti (Palacký, Šafařík, Tomek), kdežto mezi odpůrci převládali filologové. 

V roce 1886 však sepsal Göll svůj Historický rozbor básní Rukopisu 

královédvorského: Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava, v němž prokázal, že 

tyto básně obsahují anachronismy, neodrážejí ducha údajné doby svého vzniku a 

obsahují pozdější varianty událostí zaznamenaných v našich kronikách. K tomuto 

spisu odkazují všichni pozdější odpůrci starobylosti památek. Dle Mezníka historie 

již těžko přinese nějaké nové informace. 

Vladimír Procházka se na RKZ dívá z hlediska právní historie. Ta má 

uplatnění a opodstatnění spíše v případě Rukopisu zelenohorského- zkoumá 

informace o dobovém společenském zřízení, o zádruze, primogenituře, dědickém 

právu o možnosti existence „pravdodatných desek". Již Masaryk se ve svém 

35 



Náčrtu sociologického rozboru RK a RZ uveřejněném r. 1886 v Athenaeu č. 10 

věnuje otázkám zádruhového zřízení a primogenituře, konkrétněji možnosti sporu o 

dědictví tak, jak je popsán v Libušině soudu. 

Miroslav Komárek předkládá obsáhlou studii Jazykovědná problematika 

RKZ. Rekapituluje základní jazykové nesrovnalosti vytýkané RKZ a zmiňuje 

všechny dosavadní poznatky vycházející od obou stran rukopisného sporu. 

Sborník uzavírá paleografický přepis RKZ pořízený Jaroslavem Kašparem 

a bibliografie Miroslava Laiska členěná na přehled vydání RKZ, přehled překladů 

a seznam literatury věnované problematice. 

2.5. Česká společnost rukopisná- historie a současnost 

Snahy obránců Rukopisů o uznání jejich pravosti vyvrcholily ve 20.století-

v říjnu 1932 získáním ministerského souhlasu k založení Československé 

společnosti rukopisné (ČSR). Šlo o nepolitickou organizaci, která organizovala 

různé kulturní aktivity spojené s šířením a popularizací starých rukopisů. Ustavující 

valná hromada se konala 20. listopadu 1932. Prvním předsedou byl zvolen Václav 

Perek a jedním ze zakládajících členů byl také prof. Mareš. Druhým předsedou se 

stal roku 1935 profesor Vojtěch. Společnost začala vydávat i své vlastní 

periodikum s názvem Zprávy Československé rukopisné společnosti. Těsně před 

válkou byla ještě ustavena její brněnská pobočka. V roce 1939, po odtržení 

Slovenska a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, se změnil název na Českou 

společnost rukopisnou. V roce 1941 protektorátní úřady svým rozhodnutím 

pozastavily vydávání Zpráv ČSR a později i její veškerou činnost. 

Společnost byla obnovena takřka ihned po skončení války, nesměla však 

vydávat Zprávy. Počátkem padesátých let, v roce 1952, byla Česká společnost 

rukopisná, podobně jako řada dalších režimu nevyhovujících organizací a spolků, 

rozpuštěna. 

Když v roce 1991 založil ing. Jiří Urban nakladatelství Neklaň, začaly 

v něm vycházet odborné práce příznivců pravosti RKZ a také Almanach rukopisné 
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obrany, v němž jsou uveřejňovány nejen články týkající se přímo Rukopisů, ale také 

různá diskuzní témata, připomínky různých výročí, zprávy o činnosti Společnosti 

atd. 

Činnost Společnosti byla obnovena na ustavující valné hromadě 21.března 

1993 a jejím novým předsedou byl zvolen již jmenovaný ing. Urban. Společnost 

rovněž obnovila vydávání Zpráv ČSR; vycházejí dvakrát ročně, v současné době je 

to již VI. řada. Hlavními osobnostmi Společnosti jsou kromě Urbana především 

Julius Enders a Karel Nesměrák. 

Velkou pozornost Česká společnost rukopisná v současnosti věnuje, podobně 

jako to dříve činil prof. Mareš, chemickým zkouškám prováděným na sporných 

rukopisech. Nenavazují však na závěry Šafaříkovy a Bělohoubkovy, nýbrž 

polemizují s Protokoly zkoumání pravosti z let 1967-71. Urban především žádal 

odtajnit odborné posudky o zkoumání provedeném Kriminalistickým ústavem dle 

znění dohody po skončení prací. Pouze jeden z devíti posudků proti znění Protokolů 

nic nenamítal, zbývajících osm shledalo nedostatky a nepřesnosti převážně v popisu 

použitých metod a postupů, v nedostatečných či chybějících informacích o 

Parametrech a exper imentá ln ích podmínkách. Někteří oponenti poukazovali také na 

to, že nebyly využity dostupné lepší prostředky a metody. Tyto zpochybňující 

posudky jsou pro obránce pravosti důležitým pozitivním faktem. 

Velmi důkladně se Urban věnuje chemickému zkoumání Rukopisu 

zelenohorského a jeho výsledkům. Své námitky uzavírá konstatováním: „Závěry 

Protokolu RZ nemohou být akceptovány ani zčásti. Neobsahují totiž nic 

Průkazného, co by rozšířilo dosavadní poznatky o hmotné stránce Rukopisu 

zelenohorského." (J. Urban, 1995, 22). 

Zdálo se, že zkoumání a s nimi související závěry po sto padesáti letech vše 

definitivně objasnily a dořešily: všechny sporné památky jsou prokazatelně zjištěné 

Palimpsesty předstírající starobylost. Jak je však patrno, počet obránců pravosti není 

ani dnes zanedbatelný, Česká společnost rukopisná aktivně vystupuje ve prospěch 

Pravosti nálezů a čerpá důkazy o pravosti ze všech dostupných odborných 

materiálů. „Poslední tečka za Rukopisy" zatím udělána nebyla. 
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3. Vliv rukopisů na kulturu a vědu v 19. století (literatura, výtvarné umění, 

divadlo a hudba) 

Rukopisy v době svého nálezu zaujaly nejen odborníky, ale také širokou 

veřejnost, staly se tématem velkého množství odborných statí, studií, publikací. 

Laiske uvádí v bibliografii RKZ z let 1817-1968 celkem 59 vydání RKZ, ale 

především 980 položek týkajících se děl, jejichž vznik RKZ inspirovaly, popř. staly 

se jejich tématem. (M. Laiske, 1969, 327-408). Ivanov uvádí neúplný údaj 

zpracovaný Ústavem pro českou literaturu v řece 1966, jenž zaznamenává 1052 

položek. Celkový počet všech polemik, knih, článků přesahuje dokonce číslo 5000. 

(M. Ivanov, 1970, 8). 

Rukopisy významně zasáhly i do české umělecké tvorby, jejich stopy 

v českém výtvarném umění, literatuře, divadelní a hudební tvorbě 19. století jsou 

tématem této části práce. 

3.1. Literatura 

První dílo, které se v literatuře objevuje a které má souvislost s RKZ, je 

pokus o historický román Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav (1818) 

Josefa Lindy (1789-1834). Zobrazuje střet dvou světů- pohanského (Boleslav) a 

křesťanského (Václav). Záře vyšla ve stejném roce, kdy byl „nalezen" Rukopis 

zelenohorský, názorové paralely nutily odpůrce pravosti tato dvě díla spojovat a 

dohadovat se, zda je Záře ohlasem RZ, nebo zda byla vytvořena dříve a sloužila 

jako ideový podklad rukopisné památky. Během šetření v padesátých letech 

19. století bylo prokázáno, že Libušin soud byl na zámku Zelená Hora již v průběhu 

roku 1817, a proto je Lindova Záře ohlasem této památky. 

Obrozenecký spisovatel a básník Josef Krasoslav Chmelenský (1800-

1839) je autorem libreta, na něž složil operu Libušin sňatek František Škroup. 

Josef Kajetán Tyl (1808-1856) rozpracoval téma Rukopisu zelenohorského 
v první části nedochovaného historického románu Vyhoň Dub (,Svátky na 

Vyšehradě, 1838). 
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Ve druhé polovině 19. století tematiku RKZ využívá i spisovatel Julius 

Zeyer ( 1 8 4 1 - 1 9 0 1 ) . Vytvořil cyklus epických básní Vyšehrad ( 1 8 8 0 ) obsahující pět 

skladeb vyprávějících také o mytické kněžně Libuši a pěvci Lumíru. 

Jaroslav Vrchlický ( 1 8 5 3 - 1 9 1 2 ) napsal libreto k opeře Záboj od Emanuela 

Chvály. 

3.2. Výtvarné umění 

V českém malířství můžeme odlišit dva proudy inspirované RKZ. Jedním 

jsou ilustrace d o p r o v á z e j í c í jednotlivá vydání RKZ, druhým díla tematicky z nálezů 

čerpající. 

Do počátku 20. století bylo realizováno 42 vydání Rukopisů, některá z nich 

byla ilustrovaná. Lze konstatovat, že výtvarné zpracování námětů z RKZ přišlo 

Později, než tomu bylo v literatuře, historii, filozofii, až do čtyřicátých let 19. století 

jednotlivá vydání ilustrace neobsahovala. 

První dochované ilustrace se nacházejí v Hankově exempláři výtisku 

Rukopisu k r á l o v é d v o r s k é h o z roku 1 8 4 3 ; jednotlivé básně ilustroval František 

Horčička. 
První popud k ilustrování RK přišel ve čtyřicátých letech od tehdejšího 

ředitele pražské malířské Akademie, Kristiána Rubena, který motivy z Rukopisů 

zadával jako témata prací svým žákům. 

Z této iniciativy v padesátých letech vzešly rytiny k RK vytvořené ve Vídni 

Mánesovými s p o l u ž á k y z Akademie, malíři a ilustrátory Karlem Svobodou (1824-

1870) a Josefem Trenkwaldem (1824-1897). Svoboda ilustroval rytinami Ludiši 
a Lubora, Čestmíra, Kytici, Jahody, Růži, Trenkwald pak Beneše Heřmanova, 

Zbyhoně a Skřivánka. Jejich ilustrace však knižně vydány nebyly. Trenkwald se 

Později stal ředitelem pražské Akademie, za jeho ředitelování zde studoval v letech 

1868-1872 Josef Václav Myslbek, neboť samostatné sochařské oddělení nebylo 

tehdy ještě zřízeno. 
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Ústřední postavou mezi ilustrátory RKZ je beze sporu Josef Mánes (1820-

1871). Již roku 1848 pracoval na ilustraci ke Skřivánkovi, po odmlce v další práci 

pokračoval až v druhé polovině 50. let. Po několika letech usilovné práce Mánes do 

roku 1859 dokončil pouze finální podobu ilustrací Žežulice, Skřivánka, Záboje 

(4 ilustrace, bez závěrečné), Opuštěné, Zbyhoně (3 il.), Čestmíra a titulní list. 

Mánesovy ilustrace měly provázet vydání Rukopisu královédvorského u nakladatele 

Karla Bellmanna. Ten zmíněné torzo vydal koncem roku 1860 (datováno 1861), 

ale vydání zůstalo kvůli nezájmu nerozebráno. (V té době probíhal „Kuhův proces" 

a počínaly první útoky i na RK). Bellmann současně další spolupráci s Mánesem 

ukončil. 

Redakce časopisu Květy se pokusila ještě za Mánesova života podnítit nové 

zpracování ilustrací RK; pracoval na nich opět Svoboda, stačil však vytvořit jen 

ilustrace k básním Jelen a Opuštěná, neboť roku 1870 zemřel. 

Roku 1873 vyšel u nakladatele Ignáce Leopolda Kobra Rukopis 

královédvorský s ilustracemi Josefa Scheiwla (1833-1912), které však nejsou 

považovány za příliš zdařilé. 

Až po Mánesově smrti, v roce 1886, vychází krásné Prusíkovo vydání 

Rukopisu královédvorského, obsahující nejen Mánesovy dokončené rytiny, ale i 

jeho neuveřejněné kresby k básním Jelen (3 iL), Kytice, Záboj (závěrečná il.) a 

Kůže. Některé básně zůstaly bez ilustrací, mají pouze ornamentální orámování 

( O l d ř i c h , Beneš, Jaroslav, Ludiše, Jahody). 

Do ilustrační tvorby promluvil též Mikoláš Aleš (1852-1913). U Aloise 

Wiesnera roku 1889 vyšlo Zákrejsovo vydání s Alšovými kompletními ilustracemi 

Pod názvem Rukopis zelenohorský a královédvorský. Skvostné obrázkové vydání. 

Ani Alšovy ilustrace se však nevyhnuly problémům. Rukopis královédvorský Aleš 

Pojal jako lavírované kresby, jež však byly velmi nekvalitně reprodukovány, proto 

Pro Libušin soud zvolil raději perokresbu. První sešitové vydání u Wiesnera v roce 

'886 podrobil ostré kritice Julius Grégr. 

Kromě ilustrací se objevují i jiná výtvarná díla s tematikou RKZ. 
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Tyrolský malíř Josef Bergler (1753-1829), první ředitel pražské kreslířské 

Akademie, zadával studentům práce s rukopisnou tematikou. Sám vytvořil obraz 

Libušin soud, námětově čerpající z RZ. 

Ze spolupráce českého malíře a litografa Antonína Machka (1775-1844) a 

Václava Hanky vznikla sešitová edice Dějiny české v kamenopisně vydaných 

obrazech (1824), obsahující litografie žáků Akademie; Libušin soud a Tataři u 

Olomouce vytvořil Josef Führich (1800-1876) a Čestmír a Vlastislav je dílem 

Václava Markovského (1789-1846) 

Machek se zapsal i do rukopisného sporu jako autor portrétu Václava 

Hanky z roku 1824. Portrét obsahuje pro obránce pravosti RK důležitý fakt-

Hanka na něm drží Rukopis královédvorský, na němž vidíme list se 

zřetelnou iniciálou N, ve které byla později během zkoumání objevena berlínská 

modř. Na obraze má však tato iniciála zelenou barvu, což nahrává tvrzení o 

Pozdějším restaurování, a tedy vylučuje námitku, že RK vznikl až po 1704. 

Roku 1840 nový ředitel Akademie, František Tkadlík, zadal studentům 

jako soutěžní téma Libušin soud; soutěže se zúčastnil Josef Mánes a dochovala se 

jeho křídová kresba. 
Od českého krajináře Julia Mařáka (1854-1912) pochází lept z roku 1877 

na motivy básně z Rukopisu královédvorského Jelen. 

V květnu roku 1868 byl položen základní kámen k Národnímu divadlu, 

o deset let později pak byla vyhlášena soutěž na malířskou výzdobu budovy mající 

Předem určenou tematiku. Aleš vytvořil návrhy čtrnácti lunet v hlavním foyer 
s názvem Vlast. Realizací návrhů však byl pověřen František Ženíšek (1849-
1916). Cyklus propojuje mytický rek putující jednotlivými českými kraji. Na jejich 

výběru je patrný vliv především Rukopisu zelenohorského. Luneta Trutnov 

zobrazuje boj h rd iny s drakem podle pověsti o bájném Trutovi, zmiňované v RZ; 

Otava, u které hrdina napájí svého koně, je místo, odkud pochází Chrudoš, jeden ze 

znesvářených bratrů (Otava křivá, zlatonosná); ve Dvoře Králové se rek 
s tává pěvcem, má v rukou lyru a list s textem starých písní. Původně Aleš navrhl 
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i lunetu pro Mži, tu ale nerealizoval (od Mže stříbropěnné pochází Samorod, jeden 

z kmetů). 

Výzdobu předsíně královské (dnes prezidentské) lóže provedl krajinář Julius 

Mařák. Jeho dílem jsou obrazy devíti památných historických míst naší vlasti, 

částečně tedy jeho dílo koresponduje s Alšovou Vlastí. Mezi vybraná místa zařazuje 

Vyšehrad, ale také Hostýn, u něhož se v roce 1241 údajně odehrála bitva Čechů 

s tatarským vojskem v básni Jaroslav. 

Vliv Rukopisů je patrný i ve výzdobě pánského salonu královské lóže, 

kde tematický cyklus zobrazující panovnické rody vytvořil malíř Václav Brožík 

(1851-1901); pro Přemyslovce zvolil motiv setkání Libušina poselstva s Přemyslem 

Oráčem. 

Aleš se k námětu z Rukopisů vrátil ještě jednou v roce 1895, kdy vytvořil ve 

spolupráci s dalšími umělci pro Národopisnou výstavu velkorozměrové dioráma 

Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, které je dnes vystaveno v turnovské galerii. 

Rovněž Ženíšek, inspirován Rukopisy, pro pantheon Národního muzea 

vytvořil lunetu Přemysl Oráč povolán k vládě. 

Podobně jako do malířství i do českého sochařství se ohlasy Rukopisů 

Promítají až v druhé polovině 19. století. 

První ohlasy nacházíme v díle zakladatele novodobého českého sochařství 

Václava Levého (1820-1870). V roce 1849 představil na výstavě Krasoumné 

Jednoty sádrovou plastiku sedícího Lumíra s lyrou. 

Sochař Antonín Wagner (1834-1895) vystudoval pražskou Akademii, poté 

jíž žil a tvořil ve Vídni. Zúčastnil se soutěže na vnější výzdobu Národního divadla a 

Jako zkušenější dostal přednost před mladým Myslbekem. Pro výklenky 
v hlavním průčelí budovy vytvořil dle zadaného tématu pískovcové sochy Zábqje a 

Lumíra. 
Nevýznamnějším představitelem českého sochařství druhé poloviny 

19- století byl Josef Václav Myslbek (1848-1922), v jehož tvorbě se rukopisné 

náměty ho,ně vyskytovaly. Byl pomocníkem Levého, na Akademii studoval 
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u malíře Trenkwalda, protože ještě neexistovalo samostatné sochařské oddělení. 

V šedesátých a sedmdesátých letech 19. století byla tematika Rukopisů velmi živá, 

což podnítila především velká jubilejní třídenní slavnost k 50. výročí nalezení 

Rukopisů, konaná v roce 1867 ve Dvoře Králové. 

Jedna z prvních Myslbekových samostatných soch nese název Opuštěná. 

V jubilejním roce vytvořil také sousoší Apotheosa Rukopisu královédvorského, 

zobrazující padlého reka s mlatem a varytem6, nad nímž se sklání plačící žena držící 

v rukou věnec. Dalšími jeho pracemi ovlivněnými rukopisnými náměty byly 

bronzová socha sedícího Záboje s varytem (1873) a sousoší Vítězný průvod Záboje 

a Slavoje (1875). Zúčastnil se také soutěže na sochařskou výzdobu Národního 

divadla návrhem sochy Záboj, přednost však dostali Antonín Wagner a Bohuslav 

Schnirch. 

K tématu Záboj se vrátil Myslbek později, v roce 1881 Obec pražská 

vyhlásila konkurz na výzdobu mostních mýtných domků na nově postaveném 

Palackého mostě. Sochař Josef Mauder (1854-1920) zaslal návrhy soch Libuše, 

Přemysl, Lumír a Jaroslav ze Šternberka. První cenu však získaly Mysl bekovy 

návrhy- sousoší Libuše a Přemysl, Lumír a píseň umístil na vyšehradskou stranu, 

sousoší Záboj a Slavoj a Ctirad a Šárka měla své místo na straně smíchovské. 

V průběhu práce na těchto sousoších v letech 1881-1897 se rozhořely spory o 

Rukopisy, dílo tedy dokončil v naprosto odlišné atmosféře, než jaká byla při jeho 

zadávání. Nyní tato sousoší, která poškodil anglo-americký nálet na Prahu v únoru 

'945, najdeme v parku na Vyšehradě, nedaleko hřbitova a kostela sv. Petra a Pavla. 

Zatímco v malířství převažují spíše náměty z Libušina soudu a epických 

básní Rukopisu královédvorského včetně zobrazování památných míst (Vyšehrad, 

Hostýn), v českém sochařství dostává velký prostor i neepická postava pěvce 

Lumíra. 

- Pravděpodobné jsoo zmínky 
v Rukopisech 
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3.3. Divadlo 

Ohlasy Rukopisu pronikly též do dramatické tvorby. 

Jan Nepomuk Štěpánek (1783-1844), dramatik, dramaturg a herec českých 

představení ve Stavovském divadle, autor veseloher, her vlasteneckých a 

historických, napsal na motivy epické básně z RK činohru Jaroslav Šternberk 

(1838). 

Do této kapitoly spadá také již mnohokrát zmiňovaný Josef Linda (1989-

1834). Tento básník, spisovatel a novinář napsal divadelní hru Jaroslav Sternberg 

v boji proti Tatarům (1823), vycházející z námětu epické básně RK Jaroslav. 

Středoškolský profesor, dramatik Václav Kliment Klicpera (1792-1859), 

autor především veseloher, ale i pokusů o velké drama, napsal již na počátku 

dvacátých let 19. století divadelní hru Libušin souď, další dílo inspirované tentokrát 

RK, Tataři u Holomouce, nedokončil. 

Český prozaik, dramatik a kočující herec Josef Kajetán Tyl (1808-1856) 

napsal historicko-romantickou činohru Výhoň Dub (1832) a veršované drama 

Čestmír (1835). Výhoň Dub je rytíř vystupující v epické básni Oldřich, kteiý se 

svými muži pomáhá knížeti osvobodit Prahu od Polanů. Obě hry byly uváděny ve 

Stavovském divadle. 
Básník a politik Josef Václav Frič (1829-1890) v roce 1861 vydal 

dramatickou báseň Libušin soud, rovněž tematicky vycházející z Rukopisu 

královédvorského. 

Julius Zeyer (1841-1901) patrně pod vlivem Rukopisu zelenohorského 

napsal veselohru Libušin h n ě v ( 1 8 8 6 ) , jejímž dějištěm je hradiště Budeč. 

Jak je z přehledu patrné, nejúspěšnějším tématem z Rukopisů v dramatické 

tvorbě 19. století bylo vítězství nad tatarským vojskem pod moravským Hostýnem. 
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3.4. Hudba 

Po námětech z nalezených rukopisných památek sáhli i čeští hudební 

skladatelé. 

Jako první zhudebnil texty z Rukopisů skladatel a pedagog Václav Jan 

Tomášek (1774-1850). Jeho op. 82, Starožitné písně z Královédvorského rukopisu 

(1823), obsahuje šest písní na texty lyrických básní ze zmíněné rukopisné památky 

(Kytice, Jahody, Růže, Opuštěná, Žežulice, Skřivánek). Tomášek již dříve 

zhudebňoval texty ohlasových básní Václava Hanky. 

Již jako kapelník Stavovského divadla František Škroup (1801-1862) 

v roce 1835 na libreto podle Rukopisu zelenohorského básníka Josefa Krasoslava 

Chmelenského zkomponoval operu Libušin sňatek. Premiéru měla až 1850. 

Nej větší proslulost Rukopisům patrně přinesl Bedřich Smetana (1824-

1884). Před prvním provedením opery Dalibor doprovázela Smetanova hudba (op. 

104) živý obraz Věštba Libušina vycházející z rukopisné památky Libušino 

proroctví. 

Na počátku sedmdesátých let Smetana pracoval na zhudebnění libreta 

Josefa Wenziga (z německého jazyka do češtiny libreto přeložil Ervín Špindler) 

s názvem Libuše. Operu Smetana napsal již na počátku sedmdesátých let, pro její 

slavnostní ráz ji však nezveřejnil, počítal s ní pro velkou slavnostní příležitost. 

Ta se naskytla v roce 1879, kdy Sbor pro postavení Národního divadla 

vypsal soutěž na slavnostní zahajovací operu. První cenu získala Smetanova Libuše. 

Tato tříaktová opera v prvním jednání čerpá z Libušina soudu z Rukopisu 

zelenohorského, druhé jednání zobrazuje urovnání sporu mezi bratry, příchod 

Poselstva do Stadic a Přemyslův příchod na Vyšehrad, závěrečné jednání vypráví o 

sftatku Libuše s Přemyslem a pokračuje Libušinou věštbou budoucnosti národa, ve 
které vidí slavné Čechy, mimo jiné i Jaroslava ze Šternberka. 

První uvedení opery se konalo v roce 1881 při prvním- provizorním- otevření 

Ještě nedokončeného divadla na počest korunního prince Rudolfa a jeho ženy. 

Podruhé Libuše zazněla 18.1istopadu 1883, při slavnostním definitivním otevření 

Národního divadla. 
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Rukopisy inspirovaly i dalšího velkého českého skladatele, Antonína 

Dvořáka (1841-1904), hudebně zpracoval lyrické básně z Rukopisu 

královédvorského. 

Prvním českým autorem symfonické básně s námětem z RKZ byl Zdeněk 

Fibich (1850-1910). Zkomponoval symfonickou báseň Záboj, Slavoj a Luděk a 

chystal se ještě zhudebnit báseň Jaroslav, skladbu však nedokončil. Zhudebnil i 

lyrické písně Rukopisu královédvorského. 

Hudební skladatel a Fibichův žák Emanuel Chvála (1851-1924) složil na 

text Jaroslava Vrchlického hudební drama Záboj. 

Stejnojmennou operu složil na sklonku života také Josef Leopold Zvonař 

(1824-1865), známý především jako autor melodie mezi vlastenci oblíbené písně 

Čechy krásné, Čechy mé (autor textu Václav Jaromír Picek). Opera však nikdy 

nebyla scénicky provedena. 

V hudební tvorbě nacházejí uplatnění takřka všechny motivy z RKZ, epický 

Libušin soud i epické a lyrické básně Rukopisu královédvorského. 

4. Rukopisy a jejich prezentace v učebnicích české literatury 

Dříve než pohovořím o jednotlivých časových úsecích, považuji za nutné 

nastínit vývoj českého školského systému, který se odrážel i v rozdělení učebnic 

podle jednotlivých stupňů a typů škol. 

4.1. Nástin vývoje školského systému v 19. a 20. století 

V druhé polovině 18. století do školského systému zasáhly reformy Marie 

Terezie a Josefa II. 

Od tereziánských a josefínských reforem bylo až do poloviny 19. století 

základní školství rozděleno na několik typů, tzv. triviální, hlavní a normální školu. 

Z normální školy mohli žáci pokračovat ve studiu na střední škole všeobecně 
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vzdělávacího typu, nebo mohli absolvovat po normální či hlavní škole roční 

preparandu, tj. přípravný učitelský kurz. 

Střední školství prošlo roku 1849 tzv. Exner-Bonitzovou reformou. 

Nabízelo dvoukolejný systém- gymnázium (nižší a vyšší stupeň) a novou střední 

školu- reálku čili odbornou školu, ze které mohl student pokračovat pouze v 

technických studiích; gymnazista mohl pokračovat ve studiích na vysoké škole typu 

humanitního. 

V roce 1869 byl tento systém pozměněn tzv. Hasnerovým školským 

zákonem. Povinná školní docházka byla stanovena na osm let, elementární školy 

(triviální, hlavní a normální) byly zrušeny a nahrazeny osmiletou obecnou a 

měšťanskou školou. 

Ve středním školství zůstalo rozdělení na osmiletou reálku a gymnázium, 

s tím rozdílem, že reálka se stala vedle gymnázia všeobecně vzdělávací institucí a 

studium na ní končilo složením maturitní zkoušky. Nově bylo zřízeno reálné 

gymnázium, které svou náplní spojovalo obě již existující školy. Vedle těchto škol 

existovaly ještě střední školy odborné- lesnické, hornické, obchodní, průmyslové a 

umělecké. 

Toto rozdělení trvalo až do roku 1948, kdy byla poprvé zavedena jednotná 

školská soustava (vyjma VŠ) odbourávající dvoukolejnost systému. Byla zavedena 

povinná devítiletá školní docházka. Základní školství bylo rozděleno na pětiletou 

školu národní (1.stupeň; bývalá škola obecná); druhý- čtyřletý- stupeň zahrnoval 

bývalé školy měšťanské a nižší střední. Jedinou všeobecně vzdělávací institucí se 

stalo čtyřleté gymnázium. Vedle něj existovaly střední odborné školy. 

Od roku 1953 se základní škola zkrátila na osm let, střední všeobecně 

vzdělávací na tři roky- vznikla jedenáctiletá střední škola, která se po několika 

letech změnila na dvanáctiletou, později nazývanou střední všeobecně vzdělávací 

škola. V této podobě, ale s tradičním názvem gymnázium, existuje tento typ školy 

dodnes. V současné době se délka studia na základní škole z původních osmi vrátila 

k devíti letům. 
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4.2. Učebnice v 19. století a z počátku 20. století do roku 1918 

Téma, kterému se věnuji (tj. učivo o Rukopisech), je zahrnuto do učiva 

středních škol, konkrétně jejich vyšších ročníků, budu se tedy věnovat pouze 

gymnáziím, reálkám a reálným gymnáziím. 

Přiložená tabulka č. I7 přehledně dokumentuje pojetí tématu v učebnicích 

literatury v průběhu 19. století a na počátku 20. století, až do vzniku samostatného 

československého státu v roce 1918. Na rozdíl od následujících časových úseků 

zahrnuji pro úplnost zpracování také učebnice dějin literatury a čítanky, které 

nemají platnou schvalovací doložku c.k. Ministerstva kultu a vyučování. 

Zkoumané období vykazuje značnou variabilitu, která souvisí s měnícím se 

názorem na pravost Rukopisů a odráží také výsledky zkoumání provedeného v 80. 

letech. Učebnice literatury téma Rukopisů do své náplně zahrnují a dokládají i 

změnu pohledu na pravost památek. Přibližně do 90. let jsou Rukopisy zahrnuty 

v dějinách literatury staré doby, poté již do doby nové. Je tu patrný vliv převahy 

odpůrců pravosti, kteří v této době vědecky prokazují padělanost obou literárních 

památek. 

Názorným příkladem je Malá slovesnost, kniha učebná a čítací pro vyšší 

třídy škol středních, která ve vydání z roku 1876 zařazuje Rukopis zelenohorský a 

básně Čestmír. Záboj a Jaroslav z Rukopisu královédvorského mezi starobylé 

památky jako národní epos; mimochodem Macphersonovo vydání starých galských 

básní o Ossianovi je zde rovněž považováno za starobylou památku. Další vydání 

Malé slovesnosti z roku 1895 již RZ ani RK do přehledu starých památek 

nezařazuje. 

Toto přehodnocení obou památek není však jednotné. Například Antonín 

Truhlář ve druhém vydání Výboru z literatury české doby nové z roku 1894 

označuje Hanku pouze za nálezce Rukopisů, památky má stále za pravé. Rovněž 

František Bačkovský ve Stručném přehledu dějin literatury české doby nové 

7- Z důvodu^^řehíedríoštr^a-íepiT^^ i zmiňované tabulky beíp^tředně 
k této kapitole, (pozn. autora) 
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z roku 1894 považuje Rukopisy za zbytky „staronárodního" básnictví. 

V jednotlivých zpracováních se tak neodrážejí pouze zjištěná fakta, ale také osobní 

stanovisko autora. 

Postupem let a zjišťováním dalších okolností ohledně nálezu a starobylosti 

Rukopisů ubývá též prostor, který v učebnicích dostávají. Ještě Jan Vesnický ve 

Stručném přehledu dějin literatury české doby staré a střední z roku 1874 

Rukopisům věnuje celých osm stran, velmi podrobně se zabývá vzhledem 

pergamenů, okolnostmi nálezů, obsahem jednotlivých básní. Jednoznačně zastává 

jejich pravost, na rozdíl od jiných autorů se zmiňuje pouze o obráncích pravosti. 

Ostatní autoři učebnic Rukopisům věnují maximálně jednu stranu, až na 

zmíněnou výjimku, po 80. letech zájem mizí docela. 

Jinými evropskými literárními nálezy se učebnice nezabývají, stejně tak 

dalšími nálezy Hankovými. U Bačkovského figuruje Hanka pouze jako nálezce 

Rukopisu královédvorského, evangelia sv. Jana a glos ve slovníku Mater verborum. 

Rukopisné boje do učebnic literatur většinou zahrnuty nejsou, buď učebnice 

vyšly ještě před 80. léty, nebo rukopisnou otázku vůbec nezařazují. 

V přehledu čítanek uvádím i ty, jež jsou určeny pro nižší ročníky středních 

škol, většinou jde o ročník třetí. Až na Bartošovu čítanku z roku 1887 ty pro nižší 

ročníky neobsahují ukázky z RKZ, nýbrž texty čerpající z nich tematicky. Václav 

Petrů do čítanky z roku 1887 zahrnul prozaické převyprávění Libušina soudu 

doplněné informacemi z Kosmovy kroniky a rovněž prozaické převyprávění epické 

básně Jaroslav z Rukopisu královédvorského. František Vykoukal zařadil ukázku 

ze Zeyerovy epické skladby Vyšehrad vyprávějící o příchodu Čechově a jeho smrti, 

3 vládě Krokově, věštbách jeho dcery Libuše a o Přemyslově povolání na knížecí 

stolec. 

Pokud jsou Rukopisy do čítanek zařazeny, pak spíše jen jako jednotlivé 

iryvky bez bližšího komentáře. Výjimkou je Výbor z literatury české z roku 1886, 

io nějž texty vybrali a uspořádali Josef Grim a Jan Pelikán. Každá ukázka v něm 

e doprovázena rozsáhlým výkladovým textem obsahujícím informaci o obsahu, 
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verši, historických souvislostech i hodnocení významu dané ukázky. Postupné jsou 

představeny Libušin soud a většina básní z Rukopisu královédvorského. Jiné 

čítanky volí jako ukázky především epickou báseň Jaroslav a lyrickou Kytici (blíže 

viz tabulka č. 2). Tento výběr se ve velké míře opakuje ve všech následujících 

časových obdobích. 

O možných autorech Rukopisů čítanky nehovoří, pouze dvojice Jaroslav 

Vlček - Albert Pražák ukázky zahrnuje do kapitoly věnované vlastní tvorbě 

Hankově a Lindově. 

Čítanky podobně jako učebnice literatury postupem času ztrácejí 

o rukopisnou problematiku zájem, což se projevuje i tím, že se do učebnic ukázky 

z nich přestávají zařazovat. 

Na závěr tohoto oddílu se zmíním o autorech zmíněných učebnic dějin 

literatury a čítanek. V naprosté většině případů šlo o středoškolské profesory. Grim 

působil jako profesor pražského piaristického novoměstského gymnázia Na 

Příkopě, Pelikán byl profesorem na gymnáziu v Hradci Králové, Vykoukal 

ředitelem reálného gymnázia v Praze, František Holeček učil na vinohradské 

reálce, Jan Kosina působil jako ředitel gymnázia v Olomouci, František Bartoš 

byl profesorem na brněnském gymnáziu, Václav Ertl učil na pražské novoměstské 

reálce v Ječné ulici, Petrů byl profesorem vyššího gymnázia v Pelhřimově, Pražák 

působil tehdy jako profesor na vyšší reálce v Praze. Z tohoto výčtu je patrné, že 

autoři působili na všech typech tehdejších všeobecně vzdělávacích škol; své 

učebnice většinou určili studentům vyšších ročníků škol středních. 

4.3. Učebnice z let 1918-1948 

Období 1. republiky se z hlediska učebnic vyznačuje značnou variabilitou. 

Vychází mnoho rukovětí, dějin a čítanek české literatury. V přehledu neuvádím 

učebnice určené pro základní školy, rukopisná otázka v nich, stejně jako v období 
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předešlém, není zastoupena, vyučuje se pouze na školách středních, a to na jejich 

vyšším stupni. 

Jak jsem již uvedla v nástinu školského systému, do středního školství 

spadala gymnázia, reálky, reálná gymnázia, reformní reálná gymnázia a odborné 

střední školy. Tato variabilita se odráží především v podobě učebnic české literatury 

(tabulka č. 3), méně pak u čítanek (tabulka č. 4), které jsou většinou určeny pro 

určitý ročník středních škol bez bližší specifikace, pokud jde o typ školy. 

Všechny uváděné učebnice literatury a čítanky mají schvalovací doložku 

Ministerstva školství a osvěty. 

Za první Československé republiky je stanovisko k pravosti rukopisných 

památek jednoznačné. I přes Píčovy, Vojtěchovy a Marešovy obranné reakce jsou 

oba Rukopisy a další doprovodné „nálezy" v učebnicích označovány jako padělky, 

jejichž podvržení bylo prokázáno v 80. letech 19. století. Skoro všichni, kdo na 

učebnicích pracovali, pokládají za autora lyrických básní a jejich transformace do 

staročeštiny Hanku a epických Lindu. Pouze Pražák v Rukověti dějin české 

literatury z roku 1922 a Jan Frič v Dějinách literatury československé z roku 

1927 zmiňují jako pomocníka Svobodu. Tématu RKZ je v učebnicích věnováno 

hodně prostoru, většinou až čtyři strany textu, výjimku tvoří pouze stručné nástiny 

písemnictví, a to pro menší rozsah. V ostatních sledovaných kategoriích se učebnice 

dějin literatury od sebe již liší. 

Pokud se autoři zabývají evropskými padělky, pak velmi obecně. Podrobněji 

pojaté dějiny literatury od Friče i ty z roku 1932 od Josefa Kotrče zmiňují skotská 

falza Macphersonova, věnují se kromě Rukopisů i dalším českým padělkům, mezi 

něž zahrnují Milostnou píseň krále Václava, evangelium sv. Jana, Libušino 

proroctví a glosy ze slovníku Mater verborum. 

Pokud se týče informací o Rukopisech, například o vzhledu pergamenu, 

o jednotlivých básních, jejich námětech, je zde velká variabilita od textů velmi 

obecných a stručných až po podrobné, což je přehledně zdokumentováno v tabulce 

č. 3. 
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O rukopisném sporu učebnice neposkytují mnoho informací, spíše se 

omezují na výčet osobností, které se ho účastnily. Kromě tradičně uváděných 

zastánců (Šafařík, Palacký) i odpůrců (Dobrovský, Gebauer, Masaryk, Göll) 

zahrnuje Frič i další obránce pravosti, konkrétně Hattalu, Tomka, Grégra a Píče. Ve 

Stručných dějinách české a slovenské literatury vydaných v roce 1948 Josef 

Kotrč a Josef Kotalík doplňují i další osobnosti z 20. století- z odpůrců například 

jazykovědce Flajšhanse a historika Pekaře. 

Ilustrace doprovázejí výklad o Rukopisech pouze ve Stručném nástinu 

písemnictví českého a slovenského z roku 1924 od Josefa Horčičky a Jana 

Nešpora (Mánesův titulní list k vydání ilustrovaného RK) a v již zmiňované 

učebnici Fričově (Mánesova kresba k lyrické básni Skřivánek a reprodukce 

fotografie Myslbeka a sousoší Záboj a Slavoj původně na Palackého mostě). 

Je tedy patrné, že v otázce pravosti a autorů RKZ se autoři učebnic literatury 

shodují, ostatním aspektům věnují různou pozornost. 

V čítankách české literatury je oběma Rukopisům věnováno o poznání méně 

prostoru, než jak tomu je v učebnicích literatury. Především je nutné uvést, že 

čítanky jsou často koncipovány jako souhrn ukázek od různých autorů převážně 

z 19. století, ale zároveň jako směs nejrůznějších témat z oblasti historie, zeměpisu, 

praktických činností, respektující také jednotlivá roční období a sváteční události 

kalendářního roku- najdeme v nich články o Velikonocích a Vánocích, ale také 

o dynastii Habsburků či o hromosvodu nebo o pěstování brambor. 

Čítanka pro 6. třídu středních škol sestavená profesorem Jaroslavem 

Vlčkem a upravená roku 1935 Janem Menšíkem spojuje výbor ukázek a 

doprovodného informačního komentáře. Rukopisům je věnována rozsáhlá kapitola. 

Vedle celého Libušina soudu nabízí také úryvek z epické básně Jaroslav a dvě básně 

lyrické- Kytici a Opuštěnou. Všechny ukázky doprovázejí podrobné informace 

o námětech básní, ale jsou také uvedeny podrobné námitky, které odpůrci pravosti 

vůči těmto básním měli. V tomto ohledu se čítanka značně vymyká běžným 

zvyklostem. 
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Druhý, kdo do své čítanky z roku 1946 určené stejnému ročníku zahrnul 

ukázky zobou Rukopisů, je Antonín Procházka. Rovněž uvádí Libušin soud, 

z Rukopisu královédvorského volí také tradičně epickou báseň Jaroslav, z lyrických 

básní pak Opuštěnou a Skřivánka. Zcela ojediněle čítanka uvádí také Píseň 

vyšehradskou. Bohatá je též obrazová příloha, Rukopis zelenohorský doplňuje 

reprodukce obrázku zámku Zelená Hora a připojeny jsou rovněž reprodukce textu 

Písně vyšehradské a jedné stránky z RK. 

Ostatní do svých čítanek Rukopisy jako samostatné téma nezahrnují. 

Setkáváme se s nimi pouze zprostředkovaně díky životopisnému článku o malíři 

Josefu Mánesovi, který připomíná jeho práci na ilustracích k Rukopisu 

královédvorskému. Dvojice Vykoukal - Holeček k tomuto článku připojila ukázku 

Mánesovy ilustrace k básni Záboj, Alois Gregor- Pavel Váša ilustraci ke 

Skřivánkovi. Zmíněný text je zařazen do čítanky pro čtvrtou, respektive třetí třídu 

středních škol. 

V uvedeném období převládá jednotný názor na autorství a pravost obou 

Rukopisů. Mnohem menší frekvence tématu v čítankách dokládá zmenšující se 

zájem o Rukopisy jako literární dílo, pokud je čítanka zahrnuje, především volí 

z epiky báseň Jaroslav a lyrickou báseň Opuštěná (obojí Rukopis královédvorský). 

Čítanky již nezahrnují ukázky z děl jiných autorů 19.století, jejichž náměty souvisí 

s RKZ, jako tomu bylo v období předešlém. 

4.4. Učebnice z let 1948 - 1989 

Poválečná léta a následný politický vývoj přinesly velké změny, které se 

dotkly všech oblastí života, tedy i školství a v jeho rámci učebnic. 

Pro vydávání učebnic to znamenalo především omezení počtu nakladatelství, 

monopol na jejich vydávání získalo Státní pedagogické nakladatelství 

(přejmenované bývalé Státní nakladatelství učebnic). Omezila se tak výrazně 

variabilita učebnic, existovala většinou pouze jedna schválená podoba pro příslušný 
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ročník a typ školy, která postupně vyšla v několika vydáních. Přesto se používaly 

i některé učebnice vydané těsně po válce, jako například již zmíněné dějiny 

literatury od Kotrče a Kotalíka. Postupně se učebnice staly silně tendenčními, 

některé pasáže z nich byly jako nevhodné vyškrtnuty, naopak více prostoru bylo 

věnováno socialistické literatuře. Rukopisy pocházejí z počátku 19. století, takže na 

jejich prezentaci dobové tendence vliv neměly, přestože jsou spjaty s osobností 

prvního prezidenta Masaryka, který patřil mezi ty, o kterých se takřka nemluvilo. 

Na základní škole bylo národní obrození tématem probíraným v 7. ročníku. 

Avšak podobně jako v předchozích obdobích na tomto stupni škol není Rukopisům 

věnován žádný prostor, a to jak v učebnicích literární výchovy, tak v čítankách, což 

je patrné z údajů v tabulce č. 5. Ústředním autorem učebnic literární výchovy 

určených pro základní a střední školy v tomto období je Vladimír Forst. 

Středoškolské učebnice literární výchovy se tématem shodně zabývají 

v 1. ročníku. Josef Hrabák i Vladimír Forst (viz tabulka č. 6) věnují ve svých 

učebnicích literatury z roku 1972, respektive 1984, rukopisné tematice téměř 

srovnatelný prostor, dvě stránky textu. Neliší se ve stanovisku, že jde 

0 prokazatelné padělky, jak dokázala zkoumání už v 80. letech 19. století, Hanku 

1 Lindu označují za domnělé autory, oproti jednoznačnému stanovisku předchozího 

období oba dodávají, že jde o domněnku a o jejich autorství neexistují přímé 

důkazy. Evropskými a dalšími českými falzy se vůbec nezabývají, u popisu 

památek neuvádějí názvy jednotlivých básní. Forst se pouze více věnuje 

rukopisnému boji a kromě Dobrovského uvádí mezi osobnostmi zasahujícími do 

sporů také Palackého a Šafaříka (ovšem ty na straně zastánců pravosti), stručně se 

zmiňuje o situaci v 50. letech 19. století a končí výsledky zkoumání provedených na 

konci 19. století. Přestože obě tyto učebnice vyšly až po zkoumáních prováděných 

v 60. letech 20. století spisovatelem Ivanovem a týmem Kriminalistického ústavu, 

do přehledu rukopisných bojů tuto skutečnost nezahrnují. Jistě to souvisí 

s neschválením závěrů vypracovaných o těchto zkouškách a s jejich utajením. 
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Středoškolské čítanky (viz tabulka č. 7) obsahují jednotlivé ukázky bez 

úvodních informací o obou Rukopisech. Jediná shoda mezi nimi je ve výběru básní 

z Rukopisu královédvorského. Kolektiv autorů v Čítance 1 pro střední školy 

z roku 1968 i Karel Dvořák v čítance stejného názvu vydané rovněž v roce 1968 

jako ukázky zvolili opět epickou báseň Jaroslav a z lyriky báseň Kytice. Dvořák do 

obrazové přílohy zařadil i Mánesovu ilustraci k Opuštěné a Alšovu kresbu k některé 

z epických básní Rukopisu královédvorského. Dvojice autorů Bohumil Hoffmann 

a Jaroslava Tesaříková do antologie textů vydané roku 1984 ukázky z RKZ vůbec 

nezahrnula, k tématu však místo toho netradičně zařadili zajímavý úryvek z listu 

Josefa Dobrovského nesoucí název Předběžná odpověď na útoky pana V.S. 

v Archívu v č.64 z 28. května 1824 (O Libušině soudu), ve kterém Dobrovský hájí 

své odmítavé stanovisko k pravosti Rukopisu zelenohorského. Následný krátký 

komentář uvádí Dobrovského jako prvního iniciátora sporů o pravost, jehož 

pochybnosti byly později vědeckými metodami prokázány, a zmiňuje také velký 

vliv RKZ na české umění. 

Středoškolské učebnice literatury jsou v této době informačně jednotné, 

u čítanek pozorujeme určitou variabilitu, a přestože je výběr ukázek ve dvou 

čítankách totožný, ve třetí je zařazena i zcela originální ukázka vztahující se 

k problematice pravosti Rukopisů. 

Všechny zmiňované učebnice pro základní i střední školy mají schvalovací 

doložku Ministerstva školství. 

4.5. Učebnice po roce 1989 

Nové politické uspořádání po listopadové revoluci vyžadovalo aktualizaci 

především učebnic české vlastivědy, dějepisu, literatury a občanské výchovy. 

Protože však Rukopisy byly zařazeny v 19. století k památkám staré české literatury 

a po celé 20. století spadaly do českého preromantismu, přepracování učebnic české 

literatury se jich nijak nedotklo. 
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Změny však nastaly v oblasti vydávání učebnic a pedagogické literatury. 

Dosud se vydáváním jako jediné zabývalo Státní pedagogické nakladatelství 

existující pod tímto názvem od roku 1951. Předcházelo mu rakousko-uherské 

Vydavatelstvo knih, později C.k. knihosklad a od roku 1920 Státní nakladatelství 

učebnic. 

Již na počátku devadesátých let vznikají nová nakladatelství zabývající se 

vydáváním učebnic a další pedagogické literatury, omezující tak monopol Státního 

pedagogického nakladatelství. Mezi první, založené již v roce 1990, patří pražské 

nakladatelství Fortuna a olomoucký Prodos. O rok později následovalo plzeňské 

nakladatelství F raus, které v roce 2005 získalo jako zástupce České republiky 

členství v Evropské asociaci nakladatelství učebnic. V roce 1993 se na trhu objevila 

Scientia a učebnicím se začalo věnovat rovněž nakladatelství Práce, na jehož 

tradici navazuje dnešní pedagogické nakladatelství SPL-Práce. V roce 1994 Se 

přidal liberecký Dialog, o rok později pražská Trizonia a v roce 1996 Moby Diek, 

specializující se na učebnice pro 2. stupeň základních škol. Nakladatelství Tripolia 

se mezi pedagogická nakladatelství zařadilo od roku 2000. Vydávají převážně 

učebnice opatřené schvalovacími doložkami Ministerstva školství, mládeže a 
v 

tělovýchovy CR. 

4.6. Současné učebnice schválené pro školní rok 2006/2007 

V této části se zaměřím pouze na učebnice a čítanky pro základní a střední 

školy mající platnou schvalovací doložku MŠMT pro školní rok 2006/07. Jejich 

přehledný seznam uvádím v přiložených tabulkách č. 8, 9, 10 a 11, dělím je stejně 

jako v předchozích kapitolách dle zaměření na učebnice pro základní Školy (popř. 

základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií) a pro školy střední, v rámci 

těchto skupin je dále rozlišuji na čítanky a učebnice literární výchovy, popř. 

literatury. 

Nabídka schválených učebnic pro základní Školy je poměrně bohatá, pro 

tento typ školy existuje více čítanek než učebnic literární výchovy. 
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Podle dosud platných učebních osnov téma literatura národního obrození 

spadá do osmého ročníku základní školy či do odpovídajícího ročníku víceletých 

gymnázií. Podobně jako tomu bylo v předchozích obdobích, Rukopisy a jejich 

problematika nejsou do učiva na základní škole zahrnuty. Pouze autoři Zuzana 
v 

Fialová- Jiří Podzimek v Čítance s literární výchovou pro 9. ročník v závěrečné 

rekapitulaci věnují RKZ jednu větu obsahující informaci, že jde o falza. 

Nejinak tomu je i u čítanek, jejichž nabídka je pestřejší. Čítanky pro tento 

stupeň škol jsou koncipovány převážně žánrově, bez ohledu na dobu vzniku 

uváděných ukázek. Setkáme se v nich například s oddíly báje, eposy, balady, 

pohádky, bajky, cestopisy, dobrodružná literatura, lyrické básnictví apod. Všechny 

čítanky využívají příklady jak z české, tak i světové literatury. 

Jedinou výjimku tvoří Čítanka 8 od autorek Ladislavy Ledrbuchové a 

Moniky Stehlíkové. Bez doprovodného komentáře jsou do ní zařazeny úryvky 

z Libušina soudu a k textuje připojena stejnojmenná kresba Mikoláše Alše. Úryvek 

nedoplňují žádné otázky, následující stránka čítanky však nabízí výňatek 

z Jiráskových Starých pověstí českých, konkrétně ukázku z pověsti o kněžně Libuši 

a jejím soudu, která je již doplněna otázkami a úkoly- žáci mají např. zhodnotit 

Libušin rozsudek a chování staršího bratra, mají rovněž doplnit další informace, 

které o pověsti o a kněžně Libuši vědí. 

Lze shrnout, že učebnice určené pro základní školy neposkytují žádné 

informace týkající se Rukopisů a jejich problematiky. Podrobnější informace o 

jednotlivých čítankách a učebnicích literární výchovy předkládám v tabulce č. 8 a 9. 

Středoškolských učebnic, které disponují schvalovací doložkou, je oproti 

určeným pro základní školy mnohem méně. Tento okruh je omezen pouze na tři 

tituly od tří nakladatelství- Fortuna, SPN a Tripolia. Tematika národního obrození 

je v nich zahrnuta buď na závěr 1. ročníku, nebo na počátek 2. ročníku. Všechny tři 

tituly (literární historie i čítanky) do svého obsahu Rukopisy zahrnují. 

Učebnice literární historie věnují informacím o RKZ poměrně hodně 

prostoru, a to v rozsahu od jedné do tří stran. Autorství shodně přisuzují 
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pravděpodobným autorům, Hankovi a Lindovi, jejich podíl na vytvoření obou 

památek již blíže nespecifikují. Pouze Literatura 1 od Věry Martinkové a 

kolektivu se k otázce pravosti staví zdrženlivěji, uvádí, že padělání RKZ nebylo 

dosud definitivně prokázáno. Druhé dva tituly, Literatura pro 1. ročník gymnázií 

od Josefa Soukala a Česká a světová literatura 19. století Vladimíra Nezkusila, 

odkazují k provedeným zkouškám z 80. let 19. století. Jiným evropským a dalším 

českým padělkům se tituly nevěnují, pouze okrajově zmiňují anglického spisovatele 

Macphersona. Rovněž celý rukopisný spor je ve všech třech učebnicích popsán 

velmi obecně, zmíněny jsou někteří odpůrci pravosti- Dobrovský a osobnosti 

z 80. let 19. století. Pouze Soukal v Literatuře pro 1. ročník gymnázií doplňuje 

výčet o Ivanova a podává stručnou informaci o dnešních obhájcích pravosti. 

Přehledné zpracování informací z učebnic literární historie přikládám v tabulce 

č. 10. 

Učebnice literární historie mají i své čítankové protějšky. Rukopisům se 
v 

nejvíce věnuje Martinková v Čítance 1. Jako jediná uvádí také ukázku z Rukopisu 

zelenohorského a úryvky z RK doplňuje Mánesovou ilustrací k Opuštěné. Soukal 

do Čítanky pro 1. ročník gymnázií zařadil pouze báseň Jaroslav, ukázku však 

doplňuje doprovodnými otázkami, které Rukopis královédvorský zahrnují do 

širšího kontextu- studenti mají vyjmenovat další padělané literární památky, 

vyzdvihnout důležitost nálezu a zamyslet se na možnými negativními vlivy zjištění, 

že jde o padělek. Výběr ukázek z RK je velmi široký, jednotliví autoři se v něm ani 

v jednom případě neshodují. Soukal volí epickou báseň Jaroslav, Martinková 

lyricko-epickou skladbu Jelen a z lyriky Skřivánka. Nezkusil v Čítance české a 

světové literatury 19. století představuje básně Oldřich a Boleslav a Opuštěná, (viz 

tabulka č. 11). 

Učebnice literární historie se v prezentovaných informacích příliš neliší, což 

je patrné z příslušné tabulky. V čítankách se naopak velmi rozcházejí, a to jak 

v množství uvedených faktů, tak ve výběru ukázek. 

Lze tedy shrnout, že v období do vzniku samostatného československého 

státu byl pohled na Rukopisy nejednotný. Někteří autoři středoškolských učebnic 
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české literatury a čítanek do nich právě probíhající rukopisný spor nezahrnují, jiní 

mají Rukopisy za nejstarší dochované památky naší literární tvorby, je zde však 

patrný vliv výsledků zkoumání provedených v 80. letech 19. století. Po nich již jsou 

Rukopisy vesměs zahrnovány do učiva literatury nové doby, také postupně upadá 

zájem o zařazování ukázek do čítanek či poskytování podrobnějších informací 

k jednotlivým nalezeným rukopisným památkám. Přesto se i po zkoumáních z 80. 

let 19. století objevují stále ti, kdo obhajují pravost nálezů, jiní svůj postoj 

přehodnotili a v pozdějších vydáních učebnic Rukopisy z literatury staré doby 

vyřadili. 

Dále jsem zjistila, že následné prvorepublikové období již nestaví na 

Rukopisech jako na pilíři naší svébytnosti, přijímá výsledky provedených zkoušek 

z konce 19. století. Od počátku 20. století se stanovisko k otázce pravosti sjednotilo. 

Rukopisům je i v této době v učebnicích věnováno hodně pozornosti, ale pouze jako 

prokazatelně novodobým padělkům, jejichž autory jsou Hanka a Linda. Často téma 

RKZ doprovázejí informace jak o evropských, tak dalších českých padělcích, 

rukopisných sporech a jejich hlavních představitelích i o kladném významu a 

přínosu Rukopisů pro českou kulturu. 

Po tomto období zájem postupně upadá, téma Rukopisů ustupuje do pozadí a 

je mu věnováno stále méně prostoru V hodnocení otázky autorství RKZ jsou 

učebnice oproti předchozímu období mírnější, Hanku a Lindu mají za možné a 

pravděpodobné autory, nicméně bez přímých důkazů. Pokud jsou do čítanek 

zařazeny ukázky, pak nejčastěji v kombinaci lyrická báseň Kytice a epická Jaroslav. 

Dnešní učebnice pro základní školy, stejně jako v předchozích obdobích, 
rukopisnou tematiku nezařazují, setkáváme se s ní většinou ve středoškolském 
učivu pro 1. ročník. Za možné autory jsou stále označováni Hanka s Lindou, shodně 

s předchozím obdobím se zdůrazňuje, že jde o autory pravděpodobné, nikoliv jisté. 

Informace o Rukopisech samotných, o dalších českých padělcích a rukopisném boji 
j sou velmi stručné a často obecné, n icméné všechny dnešní schválené čítanky 

obsahují ukázku z Rukopisu královédvorského či zelenohorského. Přestože pravost 

Rukopisů zkoumali jako poslední spisovatel Ivanov a jeho tým, jejich zkoumání a 

59 



jeho výsledky nejsou v učebnicích zmiňovány, jako průkazné jsou uváděny pouze 

výsledky z 80. let 19. století. 

Z této kapitoly tedy vyplývá, že v prezentaci tématu našich rukopisných nálezů 

v učebnicích literatury a čítankách jsou hlavním milníkem 80. léta 19. století, kdy 

Masaryk, Gebauer, Göll a další zpochybnili pravost RKZ a postupně tento názor 

dokazovali z pohledu různých vědních oborů. Po těchto zkoumáních byl již názor 

na pravost jednotný, postupně zájem o Rukopisy jako literární památku- ať starého 

písemnictví, nebo preromantismu- klesal, což se odrazilo ve snižujícím se počtu 

prezentovaných informací týkajících se rukopisné otázky. Přesto jsou však 

Rukopisy v naší literatuře zcela ojedinělým zjevem, což jim až do dnešní doby 

zaručuje pevné a trvalé místo v našich učebnicích literatury i čítankách. 
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UČEBNICE LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 19. století -1918 

rok 
vydáni 

doložka 
vydáni název ročník autor 

informace o 
RKZ 

prostor věnovaný 
RKZ autorství RKZ 

stanovisko k 
pravostí ilustrace 

1874 ne 
Stručný přehled dějin literatury české doby staré a 
středili pro SŠ Jan Vesnický ano kapitola, 8 stran ne 

pravost RZ prokázána 
Tomkem 1858 v Časopise 
muzejním, pravost RK ne 

1876 ne 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítači pro vyšší 
třídy škol středních 

vyšší třídy 
SŠ 

Jan Kosina 
Frant. Bartoš ano 2 víty ne ne ne 

1893 ano 12. Výbor z literatury české, Doba nová Antonín Truhlář ano několik vět 
ne 

Hanka pouze nálezce pravé ne 

1894 mi 12. Stručný přehled dějin literatury české doby nové SŠ Frant. Bačkovský ano 1 strana ne 
pravé, ostatky básnictví 

staronárodního ne 

1895 n e / 5 . 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítací pro vyšší 
třídy škol středních 

vyšší třídy 
SŠ 

F. Bartoš, F. Bílý, 
Leander Čech 

1910 ano Rukovéť dějin české literatury, doba stará 
vyšší třídv 
SŠ Václav Ertl ne ne ne ne ne 

rok 
vydáni 

doložka 
vydání název ročník autor 

informace o 
evropských 
padělcích 

informace o 
jiných českých 

padělcích 
bližší informace o 

námětech v RK a RZ 
informace o rukopisném 

boji osobnosti ruk boje 

1874 ne 
Stručný' přehled dějin literatury české doby staré a 
střední pro SŠ Jan Vesnický ne ne 

velmi podrobné, forma 
rkp, nalezení, obsah, 
krátké úryvky z RK k RK velmi obecné 

pouze obránci-Palacký, 
Šafařík. Hattala, H. 
Jireček, Tomek x 
Fejfalík 

1876 ne 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítací pro vyšší 
třídy škol středních 

vyšší třídy 
SŠ 

Jan Kosina 
Frant. Bartoš ne ne ne 

• ne ne 
1893 ano ' 2. Výbor z literatury české. Doba nová Antonín Truhlář ne ne ne ne ne 

1894 n e / 2 . Stručný přehled dějin literatury české doby nové SŠ Frant. Bačkovskv ne 
Hanka nálezce EJ, 

RK. glos ne ne Dobrovský RZ, Gebauer 

1895 n e / 5 . 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítací pro vyšší 
třídy škol středních 

vyšší třídy 
SŠ 

F. Bartoš, F. Bílý, 
Leander Čech ne ne ne ne ne 

1910 ano Rukověť dějin české literatury, doba stará 
vyšší třídy 
SŠ Václav Ertl ne ne ne ne ne 

1) T A B U L K A č. 1- U č e b n i c e literatury pro střední školy, 19. století - 1 9 1 8 



ČÍTANKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY- 1. část 19. století -1918 

rok 
vydání 

doložka 
vydání název ročník autor 

informace o 
RZ ukázka z RZ informace o RK ukázka z R K ilustrace 

1860 ne Anthologie ze staré doby literatury české vyšší třídy G Josef Jireček 
ano, staročeská 

památka ano, LS ne 

Čestmír, Jaromír, Jaroslav, 
Ludiše, Kytice, Růže, 
Zarmoucená ne 

1876 ne 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítací pro vyšší 
třídy škol středních vyšší třídy SŠ 

JanKosina 
Frant. Bartoš 

ano 
hrdinský' epos bez ukázky 

ano, kapitola o 
národním eposu, 
odstavec ne ne 

1886 ano Výbor z literatur,' české, doba stará vyšší třídy SŠ 
Josef Grim 
Jan Pelikán 

ano 
2,5 strany ano, LS 

ano, 20 stran, info vždy 
u básní- obsah, verš, 
hist, souvislosti, 
hodnocení významu, 

Záboj, Čestmír, Jelen, 
Oldřich, Ludiše, Jaroslav, 
Kytice, Růže, Žežulice, 
Opuštěná, Skřivánek ne 

1887 ne Čítanka pro nižší třídy středních škol nižší třídv SŠ Václav Petrů 
ano, viz 

prozaický text 
ne, pouze prozaické 

převyprávění ne ne ne 
1887 ne Česká čítanka pro třetí třídu škol středních 3. SŠ Frant. Bartoš ne ne ne Jaroslav- celý ne 
1893 ano Výbor z literatury české, doba stará SŠ Jan Pelikán ne ne ne ne ne 

1895 n e / 5. 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítací pro vyšší 
třídv škol středních vyšší třídy SŠ 

F. Bartoš, F. Bílý, 
Leander Čech ne ne ne ne ne 

1912 ano Čítanka pro vyšší třídy škol středních 6. R 
Jar Vlček 
Albert Pražák ne ne ne Jaroslav, Opuštěná, Kytice ne 

1912 ano / 2. up. Čítanka pro vyšší třídy škol reálných 6. R Jan V. Novák ne ano, LS ne 
ano, Jaroslav, Kytička, 
Skřivánek ne 

1918 a n o / 4 . Čítanka pro 3. třídu středních škol 3. SŠ Frant. Vykoukal ne ne ne ne ne 

2) TABULKA č. 2- Čítanky pro střední školy, 19. století -1918 



Č Í T A N K Y PRO STŘEDNÍ ŠKOLY- 2. část 19. století-1918 

rok 
vydání 

doložka 
vydání název ročník autor doprovodné otázky poznámky 

1860 ne Anthologie ze staré doby literatury české vyšší třídy G Josef Jireček 

1876 ne 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítači p ro vyšší 
třídy škol středních vyšší třídy SŠ 

Jan Kosina 
Frant. Bartoš ne 

1886 ano Výbor z literatury české, doba stará w š š í třídv SŠ 
Josef Grim 
Jan Pelikán ne info o EJ, ukázka 

1887 ne Čítanka pro nižší třídy středních škol nižší třídy SŠ Václav Petrů ne 

prozaická ukázka Libušin soud od B.Z. o RZ, 
článek ze Světa v obrazích- Porážka Tatarů na 
Hostýně, přewprávění RK, bez odkazu 

1887 ne Česká čítanka pro třetí třídu škol středních 3. SŠ Frant. Bartoš ne 
1893 a n o / 2 . Výbor z literatury české, doba stará SŠ Jan Pelikán ne 

1895 n e / 5 . 
Malá slovesnosť, kniha učebná a čítací p ro vyšší 
třidv škol středních vyšší třídy SŠ 

F. Bartoš, F. Bílý, 
Leander Čech ne 

1912 ano Čítanka pro vyšší třídy škol středních 6. R 
Jar. Vlček 
Albert Pražák ne 

zahrnuto do kapitoly 
díla Hanky a Lindy 

1912 ano / 2. up. Čítanka pro vyšší třídy škol reálných 6. R Jan V. Novák ne 

1918 a n o / 4. Čítanka pro 3 třídu středních škol 3. SŠ Frant. Vykoukal ne 
ukázka ze Zeyerova 
Vyšehradu 

2) TABULKA č. 2- Čítanky pro střední školy, 19. století -1918 



UČEBNICE LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1918 -1948 

rok 
vydání 

doložka 
vydání název ročník autor 

informace o 
RKZ 

prostor věnovaný 
RKZ autorství RKZ 

stanovisko k 
pravosti Ilustrace 

1922 ano / 2. Rukověť dějin české literatury . III. díL doba nová 
vyšší Iřídy SŠ a 
OA Albert Pražák ano kapitola. 3 stranv 

fanka-lyrika, Linda-
epika. Svoboda 
pomocník padělky ne 

1924 ano 24 Stručný nástin písemnictví českého a slovenského 
měšťanky a vyšší 
obecné 

Josef Horčička 
Jan Nešpor ano odstavec Hanka a jeho druhové 

podvržené starobylé památky, 
vědecky prokázáno Mánes- titulní list 

1927 ano Dějinv literatury československé 
vyšší průmyslové 
a příbuzné Jan Frič ano kapitola. 3 strany 

Hanka-lyrika, Linda-
epika. snad i Svoboda 

Hankovy padělky, prokázáno 
se vií určitostí v 80. letech 

Mánct- Skřivánek 
Myslbek- Záboj a Slavoj 

1932 ano Dějiny československé literatury 
školy obchodní a 
příbuzné Josef Kotrč ano kapitola. 4 strany 

Hanka-lyrika, přepis. 
Linda-epika 

padělky, všichni vědci 
prokázali v 80. letech 
podvižení ne 

1935 ano /up. Čítanka pro 6. třidu středních škol, doba nová 6. SŠ 
Jaroslav Vlček upr 
Jan Menšík ano 

komentář k 
ukázkám, 3 strany 

Hanka-lyrika, Linda-
epika 

padělky, prokázáno na 
přelomu století ne 

1936 ano / 2. 
Stručný nástin československého písemnictví a 
slovesnosti obchodní školy Miroslav Knop ano 1,5 strany 

Hanka-lyrika, přepis. 
Linda-epika 

padělky, jasné dokázáno v 80. 
letech ne 

1948 ano Stručné dějiny české a slovenské literatury vyšší třídy SŠ 
Josef Kotrč 
Josef Kotalík ano kapitola. 4 strany 

Hanka-lyrika. přepis. 
Linda- epika 

padělky, odhaleno v 80. 
letech, potvrzeno za 1. 
republiky ne 

rok 
vydání 

doložka 
vydání název ročník autor 

informace o 
evropských 

padělcích 

informace o 
jiných českých 

padělcích 

bližší informace o 
námětech v RK a 

RZ 
informace o rukopisném 

boji osobnosti ruk. boje 

1922 ano / 2. Rukověť dějin české literatury, III. díl, doba nová 
vyšší třídy SŠ a 
OA Albert Pražák 

ano 
obecné ano ano. stručné ne ne 

1924 ano /24 . Stručnv nástin písemnictví českého a slovenského 
měšťanky a vyšší 
obecné 

Josef Horčička 
Jan Nešpor ne ne 

velmi stručné, Jaroslav, 
Kytice, LS ne • ne 

1927 ano Dějiny literatury československé 
vyšší průmyslové 
a příbuzné Jan Frič 

ano 
Macpherson 

ano 
MPKV, EJ, LP, 
glosy. PV 

ano, podrobné forma 
rkp, náměty ano, stručné Gebauer, Göll, Masaryk 

1932 ano Dějiny československé literatury 
školy obchodní a 
příbuzné Josef Kolrč 

ano 
Macpherson. 

Verkovič, další 
evr. literatury 

ano 
MPKV, LP, žalmy. 
EJ, glosy 

ano 
forma rkp, stručně 
náměty ano, podrobné 

Dobrovský, Palacký, Šafařík, 
Šembera, Vaiek, Gebauer, Göll. 
Masaryk, Hattala, Tomek, 
Grégr, Píč 

1935 ano /up. Čítanka pro 6. třídu středních škol. doba nová 6. SŠ 
Jarosalv Vlček upr. 
Jan Menšík ne ne 

ano, podbrobné- náměty, 
námitky ano. stručné 

u RZ-Dobrovský, Šembera, 
Göll. Masa Prk. Hanuá 

1936 ano /2 . 
Stručný' nástin československého písemnictví a 
slovesností obchodní školy Miroslav Knop ne ne 

ano, stručné 
výčet básní, námětv ano. stručné 

Dobrovský, Palacký. Šafařík, 
Jungmann. 

1948 ano Stručné dějiny české a slovenské literatury vyšší třídy SŠ 
Josef Kotrč 
Josef Kotalík ano. obecné 

existence jiných 
drobných padělků 

ano 
výčet básní a jejich 
námětů, forma rkp 

ano, podrobné 
výčet námitek proti RKZ 

Dobrovský. Palacký, Šafařík, 
Gebauer. Göll, Máchal. HanuS, 
Masaryk Flajšhans. Pekař 

3) TABULKA č. 3- Učebnice literatury pro střední školy, 1918 -1948 



ČÍTANKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1949 - 1 9 8 9 

rok 
vydání 

doložka 
vydání název ročník autor 

informace o 
RZ ukázka z RZ informace o R K ukázka z RK ilustrace 

1920 a n o / 7 . Fr. Bartoše česká čítanka pro 3. třídu SŠ 3. SŠ 
upravil 
Jan Kabelík ne ne ne ne ne 

1922 ano / 5 Čítanka pro 4. třídu středních škol 4. SŠ 
Frant. V. Vykoukal 
Frant. Holeček ne ne ne ne Mánes-Záboj z RK 

1935 ano Čítanka pro 6. třídu středních škol. doba nová 6. SŠ 
Jar. Vlček, 
upr Jan Menšík 

ano 
podrobný 
komentář ano, LS ano, podrobný komentář 

ano. Jaroslav. Kytice, 
Opuštčná ne 

1935 ano / 2. up. Čítanka pro třetí třídu středních škol 3. SŠ 
Alois Gregor. 
Pavel Váša ne ne ne ne Mánes- Skřivánek 

1946 a n o / 2 . Čítanka pro vyšší třídy středních škol, II. díl 
6. třída G, R a 
RRG Antonín Procházka ne Libušin soud ne 

Jaroslav. Opušténá, 
Skřivánek 

obrázek zámku Zelená 
Hora. reprodukce PV a 
stránky z RK 

rok 
vydání 

doložka 
vydání název ročník autor doprovodné otázky poznámky 

1920 ano /7 . Fr Bartoše česká čítanka pro 3. třídu SŠ 3. SŠ 
upravil 
Jan Kabelík ne 

1922 ano / 5 Čítanka pro 4. třídu středních škol 4 . SŠ 
Frant. V. Vykoukal 
Frant. Holeček ne 

1935 ano /up. Čítanka pro 6. třídu středních škol, doba nová 6. SŠ 
Jar. Vlček, 
upr. Jan Menšík t 

ne 

1935 ano / 2. up. Čítanka pro třetí třídu středních škol 3. SŠ 
Alois Gregor, 
Pavel Váša ne 

1946 a n o / 2 . Čítanka pro vyšší třídy středních škol, II. díl 
6. třída G, R a 
RRG Antonín Procházka ne 

ukázka Písní 
vyšehradské 

7) TABULKA č.4- Čítanky pro střední školy, 1949 - 1 9 8 9 



UČEBNICE LITERATURY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1949 - 1989 

rok 
vydáni název ročník autor 

informace o 
RKZ 

prostor věnovaný 
RKZ autorství RKZ 

stanovisko k 
pravosti ilustrace 

1977 
Literární výchova pro 7. ročník experimentálních 
škol 7.roč. Vladimír Foret a kol. ne ne ne ne ne 

1982 Literární výchova pro 7. ročník základní školy 7.ZŠ Vladimír Forst a kol. ne ne ne ne ne 

1989 Literární výchova 7 7.ZŠ 

Vladimír Forst, 
Věra Karfíková. 
Helena Poláková ne ne ne ne ne 

rak 
wdání název ročník autor 

informace o 
evropských 
padělcích 

informace o 
jiných českých 

padělcích 
bližší informace o 

námětech v RK a RZ 
informace o 

rukopisném boji osobnosti ruk. boje 

1977 
Literární výchova pro 7. ročník experimentálních 
škol 7. roč. Vladimír Forst a kol. ne ne ne ne ne 

1982 Literární výchova pro 7. ročník základní školy 7.ZŠ Vladimír Forst a kol. ne ne ne ne ne 

1989 Literární výchova 7 7.ZŠ 

Vladimír Foret, 
Věra Karfíková, 
Helena Poláková nee ne ne ne ne 

ČÍTANKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1949 -1989 

rok 
wdání název ročník autor 

informace o 
RZ ukázka z RZ informace o RK ukázka z RK ilustrace 

1972 Čítanka 7 7.ZŠ Helena Poláková ne ne ne ne , ne 
1982 Literární výchova pro 7. ročník základní školy 7.ZŠ Vladimír Forst a kol. ne ne ne ne ne 

rok 
wdání název ročník autor doprovodné otázkv 

1972 Čítanka 7 7.ZŠ Helena Poláková ne 
1982 Literární výchova pro 7. ročník základní školy 7.ZŠ Vladimír Forst a kol. ne 

5) TABULKA č.5- Učebnice literatury a čítanky pro základní školy, 1949 -1989 



UČEBNICE LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1949 - 1989 

rok 
vydání název ročník autor 

informace o 
RKZ 

prostor věnovaný 
RKZ autorství RKZ 

stanovisko k 
pravosti ilustrace 

1972 Literatura pro 1 ročník středních škol 1. SŠ Josef Hrabák ano 1,5 strany 
snad Hanka a Linda, 
bez přimých důkazů 

padělky, prokázáno v 80. 
letech ne 

1984 
Literatura pro 1 ročník středních škol, přehled 
vývoje a směrů 

1.ročník 
G, SOŠ, SOU Vladimír Forst ano 2 strany 

snad Hanka a Linda, 
bez přímých důkazů 

vědecké důkazy o 
nepravosti- 80. léta, 
obránci nevyvráceno ne 

rok 
vydání název ročník autor 

informace o 
evropských 
padělcích 

informace o 
jiných českých 

padělcích 
bližší informace o 

námětech v RK a RZ 
informace o 

rukopisném boji osobnosti ruk boje 

1972 Literatura pro 1 ročník středních škol 1. SŠ Josef Hrabák ne ne 
velmi stručné, bez výčtu 
názvů básní ne 

pochybnosti Dobrovského, 
zkoumání v 80. letech 

1984 
Literatura pro 1 ročník středních škol, přehled 
vývoje a směrů 

1.ročník 
G, SOŠ, SOU Vladimír Forst ne ne 

velmi stručné, bez výčtu 
názvů básni ano, stručné 

Dobrovský, Palacký, Šafařík, 50. 
léta, GolL Masaryk Gebauer, 
Hostinský 

6) TABULKA č.6- Učebnice literatury pro střední školy, 1949 - 1989 



ČÍTANKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1949 -1989 

rok 
vydáni název ročník autor 

informace o 
RZ ukázka z RZ informace o RK ukázka z RK ilustrace 

1968 Čítanka 1 pro střední školv 

1 ročník SOŠ a 
všeobecně 
vzdělávací SŠ 

Jan Červenka 
Karel Dvořák 
Jaroslava Hrabáková 

zmínka pouze v 
rekapitulační 

tabulce ne ano, stručné 
ano 
ukázka z Jaroslava, Kvtice ne 

1968 Čítanka 1 pro střední školv 1. SŠ Karel Dvořák ne ne ne 
ano 
ukázka z Jaroslava. Kytice 

ano. v příloze 
Mánes- ilustrace k Opuštěné, Aleš 
il. k epické básni z RK 

1984 
Literatura pro 1 ročník středních škol, 
pracovní antologie textů 

1.ročník 
G, SOŠ, SOU 

Bohumil Hoffmann 
Jaroslava Tesaříková ne 

ne/ 
ano k tématu 

Libušina soudu ne ne ne 

rok 
vydání název ročník autor doprovodné otázkv poznámky 

1968 Čítanka 1 pro střední školv 

1.ročník SOŠ a 
všeobecně 
vzdělávací SŠ 

Jan Červenka 
Karel Dvořák 
Jaroslava Hrabáková ne 

1968 Čítanka 1 pro střední školv 1. SŠ Karel Dvořák ne 

1984 
Literatura pro 1 ročník středních škol, 
pracovní antologie textů 

1. ročník 
G, SOŠ, SOU 

Bohumil Hoffmann 
Jaroslava Tesaříková 

Dobrovský zahájil spory o pravost vliv na českou kulturu, 
odhalení padělání- díla inspirovaná Rukopisy? 

• 

7) TABULKA č.7- Čítanky pro střední školy, 1949 - 1989 



UČEBNICE LITERATURY PRO ZÁKLADNI ŠKOLY (A VÍCELETÁ GYMNÁZIA) 2006 / 07 

nakladatel název ročník autor 
informace o 

RKZ 
prostor věnovaný 

RKZ autorství RKZ 
stanovisko k 

pravosti ilustrace 

ALTER Literární výchova 8 
8. ZŠ / nižší 
ročníky VG 

M Horáčková 
H. Staudková a 
kol. ne ne ne ne ne 

FORTUNA 
Literární výchova pro 8. ročník základní Školy, 
Úvod do světa literatury II. 

8. ZŠ 
odpovídající 
ročníky VG VI. Nezkusil ne ne ne ne ne 

MOBY DICK Čítanka s literární výchovou 9 9. ZŠ 
Z. Fialová 
J. Podzimek ano 1 věta ne falza ne 

SPL PRÁCE 
Český jazyk 7/8 
Literatura a komunikace 7 . / 8 . ZŠ 

O. Mtlllerová 
J. Hoffmannová 
B. Hoffmann ne/ne ne/ne nene ne/ne ne ne 

TRIPOLIA Literatura 8 8 . ZŠ V. Martinková ne ne ne ne ne 

nakladatel název ročník autor 

informace o 
evropských 
padělcích 

informace o 
jiných českých 

padělcích 

bližší informace o 
námětech v RK a 

RZ 
informace o 

rukopisném boji osobnosti ruk. boje 

ALTER Literární výchova 8 8. ZŠ 

M Horáčková 
H. Staudková a 
kol. ne ne ne ne ne 

FORTUNA 
Literární výchova pro 8. ročník základní školy, 
Úvod do světa literatury R 

8 . ZŠ 
odpovídající 
ročníky SŠ VI. Nezkusil ne ne ne ne ne 

MOBY DICK Čítanka s literární výchovou 9 9 . ZŠ 
Z. Fialová 
J. Podzimek ne ne ne 

• 
ne ne 

SPL PRÁCE 
Český jazyk 7/8 
literatura a komunikace 7. ZŠ/8. ZŠ 

O. Mtlllerová 
J. Hoffinannová 
B. Hoffmann ne/ne nene ne/ne ne'ne ne'ne 

TRIPOLIA Literatura 8 8. ZŠ V. Martinková ne ne ne ne ne 

8) TABULKA č.8- Učebnice literatury pro základní školy (víceletá gymnázia), 2006/07 



ČÍTANKY PRO ZÁKLADNI ŠKOLY (A VÍCELETÁ GYMNÁZIA) 2006 / 07 

nakladatel název ročník autor 
informace o 

RZ ukázka z RZ informace o RK ukázka z RK ilustrace 

ALTER Čítanka 8 8. ZŠ 

M. Horáčková 
t i Rezutková a 
kol. ne ne ne ne ne 

DIALOG Čítanka plná příběhů pro 8. ročník 8 ZŠ L. Štěpán ne ne ne ne ne 

FORTUNA Čítanka pro 7. ročník ZŠ 7. ZŠ 

J. Čeňková 
K. Dejmalová 
H. Marinková ne ne ne ne ne 

Čítanka pro 8. ročník ZŠ 8. ZŠ 

J. Ceňková 
A. Jonáková 
H. Marinková ne ne ne ne ne 

FRAUS Čítanka 8 8. ZŠ / VG 
L. Lederbuchová 
M. Stehlíková ano úryvek z LS ne ne 

ano 
Aleš- Libušin soud 

PRODOS Čítanka 8 8. ZŠ 
D. Dorovská 
V. Řeřichová ne ne ne ne ne 

SCIENTIA Čítanka 8 8. ZŠ 

P. Šrat 
B. Lukešová 
J. Slavíková ne ne ne ne ne 

SPN Čítanka 8 

8 . ZŠa 
odpovídající 
ročníky VG J. Soukal ne ne ne ne ne 

TRIPOLIA Malá čítanka 8 8 . ZŠ V. Martinková ne ne ne ne ne 

nakladatel název ročník autor doprovodné otázkv poznámky 

FRAUS Čítanka 8 8 . ZŠ / VG 
L. Lederbuchová 
M. Stehlíková 

úryvek AJiráska. Libušin soud- hodnocení rozsudku, 
chování bratra, znalosti pověsti o Libuši? 

9) TABULKA č.9-Čítanky pro základní školy (a víceletá gymnázia), 2006/07 



UČEBNICE LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1918 -1948 

nakladatel název ročník autor 
informace o 

RKZ 
prostor věnovaný 

RKZ autorství R K Z 
stanovisko k 

pravosti ilustrace 

FORTUNA Česká a světová literatura 19. stol. 2. SŠ VI. Nezkusil ano 1,5 strany 
pravděpodobně 
Hanka, Linda 

padělky, prokázáno 
v 80. letech 19.století ne 

SPN Literatura pro 1. ročník gymnázií 1. SŠ J. Soukal ano 3 stranv snad Hanka, Linda 
padělky, prokázáno 
v 80. letech 19.století ne 

TRIPOLIA Literatura 1 1. SŠ 
V. Martinková a 
kol. ano 1 strana 

obvykle se uvádí 
Hanka, Linda 

nebylo definitivně 
zjištěno, že jde o padělky ne 

nakladatel název ročník autor 

informace o 
evropských 

padělcích 

informace o 
jiných českých 

padělcích 

bližší informace o 
námětech v R K a 

RZ 
informace o 

rukopisném boji osobnosti ruk. boje 

FORTUNA Česká a světová literatura 19. stol. 2. SŠ VI. Nezkusil 
ano 

Macpherson 
ano 

obecné 
ano 
obecné 

ano 
obecné 

Dobrovský, 
Masaryk 

SPN Literatura pro 1. ročník gymnázií 1. SŠ J. Soukal 
ano 

Macpherson ne 

ano 
Jaroslav, Záboj, Libušin 
soud 

ano 
obecné 

Dobrovský, 
Masaryk, Göll, 
Gebauer, Ivanov, 
dnešní obhájci 

TRIPOLIA Literatura 1 1. SŠ 
V. Martinková a 
kol. ne ne 

ano, obecné 
Čestmír, Oldřich, 
Boleslav, Kytice, 
Jahody, LS 

ano 
obecné 

Dobrovský, Göll, 
Gebauer, Vlček, 
Masaryk, Hostinský 

10) TABULKA č.10- Učebnice literatury pro střední školy, 2006/07 



ČÍTANKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1949 -1989 

nakladatel název ročník autor 
informace o 

RZ ukázka z RZ informace o RK ukázka z RK ilustrace 

FORTUNA Čítanka české a světové literatury 19. stol. 2. SŠ VI. Nezkusil ne ne 
ano 
forma, počet básní 

Oldřich a Boleslav, 
Opuštěná ne 

SPN Čítanka pro 1. ročník gymnázií 1. SŠ J. Soukal ne ne ne Jaroslav ne 

TRIPOLIA Čítanka 1 1. SŠ 
V. Martinková a 
kol. ano úryvek z LS ano, obecné informace Jelen, Skřivának 

ano 
J. Mánes- Opuštěná 

nakladatel název ročník autor doprovodné otázkv poznámky 

FORTUNA Čítanka české a světové literatury 19. stol. 2. SŠ VI. Nezkusil ne 

SPN Čítanka pro 1. ročník gymnázií 1. SŠ J. Soukal 
ano, shody se středověkou epikou, cizí falza, důležitost nálezů, 
negativní vliv po odhalení nepravosti? 

TRIPOLIA Čítanka 1 1. SŠ 
V. Martinková a 
kol. ne 

7) TABULKA č.11- Čítanky pro střední školy, 1949 - 1989 



5. Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo ukázat, jakým způsobem naše dvě 

nejznámější a také najdiskutovanejší rukopisné památky, Rukopis královédvorský a 

zelenohorský, ovlivnily literární, politické a kulturní dění v 19. století a jak bylo 

toto téma zpracováno v průběhu posledních sto padesáti let v českých učebnicích 

literatury a v čítankách. 

V úvodní informativní části práce jsem se věnovala sporným evropským a 

českým rukopisným nálezům a jejich vzniku jako důsledku dobového evropského 

trendu. Velkou pozornost jsem věnovala průběhu rukopisných bojů o uznání 

pravosti našich nálezů. Všechna tato fakta, společně s pasáží dokumentující velký 

inspirační vliv Rukopisů na českou literaturu, divadlo, hudbu a výtvarné umění, mi 

sloužila jako východisko pro druhou část práce, výzkumnou. 

V druhé části jsem se zaměřila na české učebnice literární historie a čítanky 

z období od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Jde tedy o časový úsek 

přibližně sto padesáti let, který jsem pro přehlednost rozčlenila do několika etap, 

rovněž jsem tituly rozdělila na učebnice literární historie a čítanky. 

Analýzou pasáží věnovaných sporným rukopisným památkám společně 

s informacemi z první části diplomové práce jsem sledovala jisté tendence 

odrážející se v prezentaci tohoto tématu v učebnicích literatury a čítankách. Po 

prvotním nekritickém přijímáni se jako zlomový okamžik jeví zkoumání pravosti 

z 80. let 19. století, po kterém se až na ojedinělé případy hledí na Rukopisy jako na 

podvržené památky, s čímž také souvisí jejich přeřazení z literatury staré doby do 

počátků národního obrození. Zájem o Rukopisy od konce 19. století pozvolna 

upadá, nicméně pro svou jedinečnost dodnes do učebnic literární historie a čítanek 

patří. 

Pevně věřím, že moje diplomová práce šíří a komplexností údajů 

prezentovaných v její druhé části bude přínosným doplněním tématu- Rukopis 

královédvorský a zelenohorský. 
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6. Anotace 

Základní údaje: Tereza Čermáková 

Co způsobily rukopisné nálezy 

(Rukopisné boje, dosavadní výsledky zkoumání pravosti nálezů. 

Vliv na ostatní druhy umění, jejich zastoupení v čítankách a 

učebnicích české literatury), Praha 2007 

67 stran (17 stran příloh) 

Popis obsahu- Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První tři kapitoly mají 

informativní charakter, shrnují známá fakta a poznatky o 

evropských a českých literárních padělcích, věnují se historii 

rukopisných bojů od nálezu českých literárních padělků až do 

současnosti a dokumentují vliv Rukopisů na českou kulturní 

scénu. Druhá část sumarizuje prezentaci rukopisného tématu 

v českých učebnicích literární historie a v čítankách za 

posledních sto padesát let. 

Klíčová slova: rukopisné nálezy, literární padělky, Rukopis královédvorský, 

Rukopis zelenohorský, rukopisné boje, stará česká literatura, 

literatura 19. století 
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