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Václav Hanka

Aleš Fetters

Jméno Václava Hanky by už asi dávno upadlo v zapomenutí, nebýt jeho „objevů rukopisných“, různých 
podezření i prokázaných zásahů do starých rukopisných památek. Je to tedy náš krajan poněkud problematický, 
přesto si připomenutí zaslouží, i když to zrovna „Ecce homo“ nebyl.

Narodil se v Hořiněvsi v rodině celkem zámožné, rodiče měli hostinec a hospodářství. Dochovaly se 
otcovy zápisy lidových písní, z domova tedy pramení Hankův vztah k nim. V Hradci studoval gymnázium 
(1804-1809), v Praze pak dvouletou filozofii, která tehdy opravňovala k dalšímu vysokoškolskému studiu, pro 
něž si zvolil práva. Účastnil se soukromých slavistických přednášek Josefa Dobrovského, patřil k jeho 
nejoblíbenějším žákům. V roce 1813-14 pokračoval v právnických studiích ve Vídni. Po návratu do Prahy se 
zařadil na přední místo mezi českými vlastenci, začal psát a publikovat zejména básně v duchu lidové poezie. 
V roce 1816 z vlastní iniciativy přednášel na univerzitě češtinu, v dalším roce mu to bylo zakázáno. Prosazoval 
návrh na tzv. analogickou úpravu pravopisu, vycházející ze závěrů Josefa Dobrovského. Širší proslulost i v 
celém světě slovanském získal v roce 1817 „objevem“ Rukopisu královédvorského. V Lexikonu české 
literatury čteme: „Hanka byl nejspíše hlavním organizátorem rukopisné mystifikace, snad provedl i staročeskou 
textaci RK (a RZ z 1818) a byl možná autorem lyrických básní RK.“

Podívejme se na rukopisné „objevy“ ze druhého desetiletí 19. století: V roce 1816 našel Josef Linda tzv. 
Píseň vyšehradskou, údajně ze 13. století. V kostele ve Dvoře Králové nalezl Václav Hanka 16. září 1817 
zlomek z rozsáhlého kodexu, který měl shrnovat podstatnou část staročeské poezie, Rukopis královédvorský, 
kladený rovněž do 13. století. V listopadu 1818 byl do Muzea anonymně zaslán ze Zelené hory u Nepomuku 
zlomek rukopisu obsahující tzv. Libušin soud, který se hlásil do 9. nebo 10. století, Rukopis zelenohorský. Ten 
na rozdíl od předchozích narazil hned na počátku na ostrý nesouhlas Josefa Dobrovského: „Když jsem to 
spatřil /…/, nemohl jsem soudit jinak, než že je to klukovství, jímž padělatelé z přehnaného patriotismu a 
nenávisti k Němcům chtěli oklamati jiné neopatrné. /…/ Skladatele znám, kteří učili se u mne staroslovansky a 
rusky čísti a nestoudným způsobem svou mazaninu Muzeu anonymně poslali.“ (Dobrovský zemřel v lednu 
1829.) „Je naprosto nesporné, že účast na celém podniku měl Václav Hanka,“ píše se v akademických Dějinách 
české literatury (sv. II, s. 184). Prokazatelně připisoval české glosy do slovníku Mater verborum a meziřádkové 
překlady do Evangelia sv. Jana.

Od roku 1819 byl Václav Hanka zaměstnán v Muzeu, od roku 1821 byl až do konce života knihovníkem 
muzejní knihovny, od roku 1824 také archivářem a kustodem numismatických sbírek. Učil v Lužickém 
semináři, několikrát se neúspěšně ucházel o místo profesora na pražské univerzitě, od roku 1848 na ní jako 
soukromý docent přednášel staroslověnštinu, pak i slovanské literatury a jazyky. Většinu jich znal dobře slovem 
i písmem.

Koupil jsem si kdysi v antikvariátě výtisk Rukopisů, ještě „pravých“, s doslovem Josefa Jirečka 
datovaným „v Praze po Hromnicích 1879“. Začíná větou: „U všech vzdělaných národův evropejských obecná 
jeví se snaha, aby památky dřevní slovesnosti co nejvíce sblíženy byly pokolení nynějšímu.“ Ke konci 
konstatuje: „V tom Václav Hanka byl udeřil na prostředek příhodný, když k textu prvotnímu připojil novočeský 

překlad.“ Na sudých stránkách je tištěn text „staročeský“, na protějších lichých Hankův převod do „nové“ 
češtiny. (Mně se víc líbí text „původní“.) Nás, regionální patrioty, potěší úvodní sloka lyrické písně Opuštěná:
Ach vy lesi, tmaví lesi,/ lesi miletínští,/ čěmu vy sě zelenáte/ v zimě létě rovno? // Ach vy lesy, tmavé lesy,/ lesy 

miletínské,/ k čemu vy se zelenáte/ v zimě v létě rovně? Naše předky jistě potěšilo, že „dávný staročeský pěvec“ 
připomněl nejen Hrubou Skálu, ale i lesy kolem Miletína, že tato krajina byla známá v nejdávnější minulosti. 
Nesmrtelnou zásluhou Rukopisů je, že se staly inspirací pro výtvarníky, hudební skladatele (Smetanova Libuše) 
i další oblasti umění. A to není málo.



Pomník na hrobě na Vyšehradě byl vlasteneckými přáteli postaven už v roce 1863. Na rodném domě 
v Hořiněvsi (čp. 10), původně zájezdní hospodě z počátku 18. století, je pamětní deska s Hankovým portrétním 
reliéfem, je tam i Hankův pomník od sochaře Černila. Pomník s bustou najdeme i ve Dvoře Králové, kde v roce 
1817 „objevil“ onen svazeček pergamenů, který ho na věky, byť poněkud problematicky, proslavil.
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