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II. Muzejní noc v Památníku V. Hanky v Hořiněvsi – oslava výročí

Radmila Kozáková

V letošním roce si na této celoevropské akci, která se u nás uskuteční již po druhé, a to v sobotu 11. 6. 2011 od 17 

hod., budeme připomínat kulatá výročí našeho váženého rodáka Václava Hanky.

            V. Hanka byl významným českým vlastencem, filologem,  básníkem a prvním bibliotékářem Musea Království 

českého. Byl také členem České královské společnosti nauk, mnoha zahraničních univerzit a učených společností. 

Nejvýznamnějším dnem jeho života bylo 16. září 1817, kdy nalezl ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve 

Dvoře Králové nad Labem Rukopis královédvorský, který později mnohokrát vydal tiskem.  Tento rukopis se spolu s 

Rukopisem zelenohorským, který byl objeven o rok později na Zelené hoře u Nepomuku,  stal otazníkem pro mnohé historiky. 

O pravost Rukopisů se vedou spory prakticky od doby jejich objevení. Dnes převažuje v širších vědeckých i laických kruzích 

názor, že se jedná spíše o falza z 1. poloviny 19. století. Tento názor však nesdílí celá řada badatelů.

Celé problematice se dodnes systematicky věnuje Česká společnost rukopisná, jež má od svého založení za cíl 

obranu RKZ. Myšlenku na vytvoření společnosti, která by se zabývala obranou napadávaných rukopisů Královédvorského a 

Zelenohorského, vyslovil jako první Pavel Josef Šafařík 15. dubna 1859. Jistě netušil, že k realizaci jeho představ bude muset 

uplynout dlouhých 73 let. Společnost byla oficiálně založena v roce 1932 jako přísně nepolitické občanské sdružení se 

záměrem „šíření a popularizování vědeckého bádání o starodávných rukopisech kulturních vůbec, zvláště pak o rukopisech 

slovanských, zejména českých“. Na stránkách České společnosti rukopisné můžete najít podrobné informace o rukopisném 

sporu a bibliografii k oběma rukopisným památkám:

http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/csr/

Významná výročí našeho rodáka si zcela jistě zaslouží důstojnou oslavu a náležité připomenutí, proto u příležitosti Muzejní 

noci pro návštěvníky rodného domu V. Hanky připravujeme bohatý a pestrý program.

V rámci večerního programu bude představen nový naučný a interaktivní program, na jehož výrobě se podílely 

studentky Katedry výtvarné kultury UHK. Naučný program je koncipován tak, aby se návštěvníci v autentickém prostředí části 

života V. Hanky, v jeho rodném domě, seznámili s jeho osobností i díky úkolům, které jsou pro ně připraveny. Tento program 

návštěvníkům představí a v praxi poprvé předvedou samy studentky s vyučující profesorkou. Naučný program byl vytvořen 

díky dotaci MK a finanční spoluúčasti obce Hořiněves v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a je využíván v obecní 

knihovně i v muzeu.

Večer bude pokračovat krátkou prezentací o V. Hankovi a Rukopisech, kterou nám představí členka České společnosti 

rukopisné p. Mgr. Mentzlová, pozvání přijali i další členové ČSR, Ing. Jiří Urban a Ing. Jaroslav Gagan.

Své vystoupení si připravují i žáci ZŠ Hořiněves; společně s paní učitelkou zazpívají některé Hankovy básně. 

Příjemnou atmosféru doladí vystoupení komorního tělesa Musica per Quattro z Hradce Králové. Vrcholem Muzejní noci bude 

premiéra divadelního představení spontánně, prozatím doposud neoficiálně, založeného ochotnického spolku z řad místních 

občanů. Téma hry jsme zvolili záměrně ze Starých pověstí českých, protože jak je známo, Aloise Jiráska při jejich psaní 

ovlivnil právě Hankou objevený Rukopis královédvorský. Diváci se mohou těšit na Dívčí válku v originálním hořiněveském 

pojetí. Během celého večera bude přítomno Vinařství Kosík z Tvrdonic na Jižní Moravě, které návštěvníkům nabídne ta 

nejkvalitnější vína ze svých vinných sklípků.

Těmto oslavám bude s týdenním předstihem předcházet poznávací exkurze, kterou připravujeme pro místní občany. 

Společně navštívíme hrob V. Hanky na vyšehradském hřbitově a Národní muzeum v Praze. Je domluveno setkání se členy 

České společnosti rukopisné. V průběhu exkurze budeme společně doplňovat kvíz a pátrat v minulosti a životě V. Hanky. 

Rovněž můžeme polemizovat o pravosti či nepravosti, ale zcela jistě o významu výše jmenovaných Rukopisů.  



První ročník Muzejní noci v roce 2010 byl spojen i s dopoledním programem – besedou o životě a díle V. Hanky.

Pozvání přijali erudovaní odborníci: doc. PhDr. V. Koblížek, Mgr. Lenka Václavíková Antošová a přední členové České 

společnosti rukopisné. Návštěvu besedy si do svého pravidelně pořádaného poznávacího zájezdu zařadili i knihovníci 

Královéhradeckého kraje. Obec Hořiněves ve spolupráci s mikroregionem OPZ 1866, k této příležitosti vydala brožurku 

„Václav Hanka“, kterou svým příspěvkem a svým vyjádřením obohatila i Mgr. Lenka Václavíková Antošová, ředitelka Knihovny 

města Hradce Králové. Z této brožurky si zde dovolím pro knihovníky její nádherná slova citovat:

„Jsem knihovnice, doktor Hanka je tedy vlastně mým profesním kolegou. Bezmála čtvrt století se snažím všemi prostředky a 

metodami podporovat čtenářství a učit lidi lásce ke knihám a čtení. Někdy je to dřina. Nahlížím-li na páně Hankův nález v 

kobce ve věži královédvorského děkanského kostela knihovnickýma očima, nezáleží na tom, zda nalezl unikátní fragment 

slovanského písemnictví. Protože kdyby tam ony poničené pergamenové lístky neležely, musel by je přeci sám vytvořit!“

Brožurka, ve které mimo jiné naleznete právě toto srdečné vyznání, je zdarma přístupna všem návštěvníkům muzea a 

knihoven obce Hořiněves.

Obec Hořiněves srdečně zve všechny knihovníky i s jejich rodinnými příslušníky na návštěvu obce a muzea.
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