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AND!:LlN GROBELm 

ROLA UROCZYSTOSCI KOPERNIKOWSKICH W 1873 R. 

W CZESKIM RUCHU NARODOWYM 

Gdy w 1832 r. ukazało się drugie rozszerzone wydanie sonetów Jana 

Kollara pt. Córa sławy, znalazł się tam w pieśni IV sonet sławiący Ko

pernika, jako rządcę świata gwiazd oraz nauczyciela nowoczesnej astro

nomii. W ten sposób Kopernik zyskał prawo obywatelstwa w idei pansla

wizmu Kollara niemal równocześnie z jego rehabilitacją w Rzymie. Wraz 

z popularnymi utworami poety przenikała więc znajomość Kopernika 

do szerszych kręgów społeczeństwa czeskiego, a szczególnie do patriotów. 

Podobnie w latach później'Szych co,raz częściej pojawiały się w druku 

wzmianki o Kopernrku. Nie wiązano jednak, jak to robił Kollar, jego 

odkryć naukowych z pochodzeniem i przynależnością narodową. 

Uroczystość 400-lecia urodzin Mikołaja Kopernika przeszła wszelkie 
oczekiwania. Impulsem do jej obchodów w Czechach i na Morawach 

stały się wiadomości o przygotowaniach do uroczystych obchod;ów w To

runiu oraz w całym społeczeństwie polskim trzech zaborów. Wieści o nich 

dochodziły już w 1872 r., stąd też w tym roku rozpoczęto prace organi

zacyjne nad obchodami kopernikowskimi w Pradze i innych miastach 

czeskich. Należy pamiętać, jaka sytuacja panowała wtedy w Czechach. 

W 1871 r. walka o równouprawnienie Czechów i Niemców doszła do 

szczytu, zaangarowali się w nią czescy politycy. Dochodziło do potęż

nych wieców narodowych, na których demokratyczne odłamy czeskiego 

życia politycznego oraz masy ludowe domagały się na próżno równo

uprawnienia językowego, politycznego, społecznego i gospodarczego z in

nymi narodami monarchii austro-węgierskiej. Czeski ruch narodowy po 

tych nieudanych dążeniach potrzebował nowego bodźca. 

Jednym z tych bodźców stały się uroczystości 400 rocznicy urodzin 

Kopernika. W listopadzie 1872 r. pojawiła się w praskiej prasie wiado

mość o tym, że w bibliotece hr. Nostitzów przechował się odpis słynnego 
dzieła Kopernika De revolutionibus orbium coelestium. Wiadomość była 

opatrzona ironicznym komentarzem, że dwaj eksperci „na słowo hono-
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ru" - jak o tym świadczy cennik tejże biblioteki z 1834 r. - wycenili 
dzieło na 1 zł, by w końcu obniżyć jego wartość do 30 krajcarów 1. 

Ironiczny komentarz miał również nieco inny. cel: chciał ukazać rozbież
ność poglądów na dzieło Kopernika w ogóle oraz różne podejścia do jego 
rękopisu, według którego przygotowywano piąte wydanie dzieła w To
runiu w 1873 r. 

Głównym organizatorem uroczystości na gruncie czeskim była Wspól
nota Matematyków Czeskich w Pradze oraz jej protektor, profesor uni
wersytetu dr F. J. Studnicka. Już w kwietniu 1872 r. akcja była na 
pełnych obrotach 2• Wystąpił też aktywnie prof. Josef Durdik. Najważ
niejsza część uroczystości miała przypaść na 19 II i873 r. w Pradze, 
ale i w innych miastach odbywały się odczyty, wieczornice i spotkania, 
które rozpoczęły się 9 lutego, a zakończyły w lwńcu tego miesiąca. Po
dziw wzbudza liczba ludzi, którzy studiowali życie i działalność Mikołaja 
Kopernika, by móc wystąpić w roli prelegentów w całych Czechach i na 
Morawach. Dyrektorzy szkół, nauczyciele zawodowi, profesorowie gimna
zjalni i uniwersyteccy, księża, a nawet urzędnicy i przedstawiciele gmin 
czeskich nie czekali na zapowiedziany wykład prof. Studnicki. Swoje 
odczyty opierali na dużej liczbie artykułów ukazujących się wtedy ma
sowo w prasie czeskiej oraz w fachowych czasopismach niemieckich. 
Przewijały się w nich stale wątki czeskie, słowiańskie oraz związków 
czesko-polskich. Na plan pierwszy wysuwał się polityczny aspekt uro
czystości, na każdym zgromadzeniu akcentowano związ� z narodowym 
dziedzictwem, w tym wypadku polskim i słowiańskim, z aktualną sytu
acją oraz przyszłością narodów słowiańskich. Manifestowano sławną prze
szłość Słowiańszczyzny w celu obrony jej egzystencji jako równorzęd
nego partnera pozostałych narodów Europy. 

Obchody praskie odbyły się 19 lutego. Składały się one z dwóch części. 
Przed południem w wielkiej sali matematycznej Czeskiej Szkoły Tech
nicznej na placu Karola prof. Studnicka wygłosił wykład o Koperniku. 
Uroczystości uświetniły koncerty zespołu śpiewaczego Hlahol. W�eczorem 
w lokalu Resursy Mieszczańskiej odbył się bal, na którym grała orkie
stra wojskowa. W sali wy�adowej urządzono też małą ekspozycję waż
niejszych wydań głównego dzieła Kopernika, przy czym najnowsze 
wydanie toruńskie zostało ozdobione okazałym wieńcem. Sale były wy
pełnione słuchaczami ze sfer naukowych, profesorami, a zwłaszcza stu
dentami. Prof. Studnicka w czasie godzinnego wykładu omówił życie 
i twórczość Mikołaja Kopernika oraz jego historyczne znaczenie. Mówił 
prosto, ale z zapałem. Powiedział m. in.: ,,Pro nas Cechy ma vsak dnesni 

1 „Slovan" IV, nr 9, s. 627, 9 XI 1872, Kopernikovo nejznamenitej§i dilo. 

2 Tamże IV, nr 18, s. 256, 27 IV 1872. 
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den jeste vetsi dulezitost nezli pro ostatni narody: bylt Kopernik rodem 
S l o v a n, P o l a k  z k o f e n e C e s k e h o! Jeho svetova slava zahaluje 
tudiz lesklou zafi svou i cele Slovanstvo i narod nas zvlaste, povznasejic 
vsechny cleny mohutneho kmene k oduvodnene hrdosti a prave nad
senosti, matce to vsech cinu velikych. 

Zejmena nas co do poctu sourodaku velmi skrovne, co do poctu ne
pfatel nanejvys hojne nadany narod nas Cesky necht zaplesa dnesniho 
dne z plna srdce, necht se zaraduje v uhnetenosti sve co nejsrdecneji 
ze slavy muze, jemuz se kori cely vzdelany svet; neb narod, z nehoz 
pochazi a v nemz se nadsene slavi heros takovy, narod ten nepozbyl 
jeste puvodniho jadra siły sve, narod ten muze drive nebo pozdeji 
z luna 'Sveho vydati genia podobneho. Procez pfidrzme se krasneho hesla 
nadseneho pevce Slavy dcery a + slavme slavne slavu Slavuv slav
nych! + ... "

W cytacie tym mówca odwołał się nie tylko do słowiańskiego progra
mu Kollara, ale także zwrócił uwagę na współzależność uroczystości 
kopernikowskich z czeskim ruchem narodowym i politycznym .. W podsu
mowaniu swego wystąpienia prof. Studnicka zajął się losami dzieła Ko
pernika od jego wyklęcia przez władze kościelne w 1616 r. do rehabili
tacji w 1828 r. Następnie podkreślił społeczne znaczenie i pionierski 
charakter dzieła w słowach: ,,Jmeno Kopernik navzdy je spojeno s ideou, 
ktera v rozsifujicim se proudu lidske vzdelanosti zpusobila pfechod od 
smyslne pfedstavy k rozumovemu pojimani vsehomira a ktera wyka
zała prave postaveni zemi v slunecni soustave a tudiz i cloveku na 
zemi" 3. 

Na wieczornym balu, w którym brał też udział Frantisek Palacky 
wznoszono toasty w podobnym duchu. Prof. Krejci zwrócił uwagę, że 
w astronomii Kopernik obalił staroświeckie zakłamanie, ale w polityce 
istnieje nadal egoistyczne szalbierstwo mówiące o wyłącznych prawach 
narodów na polu polityki i oświaty. Przypomniał słabość wysiłków koś
cioła, by stłumić naukę Kopernika, porównał je z wynikającymi z manii 
wielkości poczynaniami tzw. narodów wybranych oraz wyraził nadzieję, 
że: ,,Nas, ktefi kracime v oboru lidskych a svetlych myslenek, do nehoz 
Kopernik �toupence sve uvedl, nemuze proto myliti okamzite zdanlive 
vitezstvi kłamu nad pravdou - nybrz nasi skvelou budiz nadeji, a dle 
ni zafiwnez vsechny kroki a ciny sve pfi sireni osvety a prave lidskosti, 
ze z labyrintu a vfavy narodu povstane Narod - Kopernik, kteryz jistou 
a smelou rukou slunce vecneho prava a pravdy postavi do stfedu zivota 
narodu. Nuze vedle skveleho vitezstvi pravdy matematicke slavime dnes 

3 F. J. St udnic ka, Mikuła§ Kopernik. Na oslavu 400 lete pamatky jeho naro

zeni sepsal ... , Praha 1873, wyd. Jednoty ceskych matematiku. Por. s. 2--<3 i 55-56. 
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v pamatce Kopernika i radostne budouci vitezstvi pravdy mravni a proto 
volejme: Slava muzi nesmrtelnemu, z jehoz lesku hvezdneho, jimz 
se lidstvo ozaruje, pada tez paprsek cti a utechy na vetev cesko-polskou 
lipy slovanske". 

Prof. Karel Kofistka zwrócił uwagę słuchaczy na oczywistą koniecz
ność powołania do życia uniwersytetu czeskiego, a w jego ramach natu
ralnie i obserwatorium astronomicznego. Naród bowiem potrzebuje uni
wersytetu, który nie tylko rozwija naukę abstrakcyjną, lecz także „roz

sifovati vedu po narode". Prof. V. V. Tomek, historyk, wzniósł toast na 
cześć Wspólnoty Matematyków Czeskich, która nie tylko zainicjowała 
i przygotowała uroczystości kopernikowskie, lecz także troszczy się o wy
chowanie talentów matematycznych. Nawiązała ona w ten sposób do hi
storycznych tradycji Jana Źizki w dziedzinie wielkich budowli lądowych 
i wodnych oraz sztuki wojennej i dąży do zastosowania ich w walce 
narodu o swą egzystencję: ,,A zase nyni tato matematicka ziła jevi se 
V nadejne mladezi naśi, zvlaśte pak V jednote matematicke, ktera dnesni 
slavnost Kopernikovu uspofadala a ze v clenech spolku kyne nadeje, 
ze dospeji u vehlasu matematickem tak, ze budou moci tez staveti velka 
<lila na zemi a ve vode a ze tez bystrosti ducha sveho domohou se płat
nych a vydatnych prost:redku, aby delovou zbrani ducha sveho uhajiti 
cest, blaho a ubezpecenou budoucnost vlasti a naroda sveho" 4. Uroczy
stości, które odbyły się w 170 miejscowościach miały ten sam wydźwięk, 
co przytoczone 3 toasty. Wychodząc z założenia, że Kopernik „jsa Polak 
z ko:rene ceskeho uhajil cest jmena slovanskeho pfed svetem", pod
kreślały prawo wszystkich Słowian, w tym i Czechów, do oświaty i ucze
stnictwa w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. 

W tym samym dniu co w Pradze oc;lbywaly się uroczystości w Pilznie, 
Zdicach, Pielhrzimowie, Rudnicy, Rychnowie nad Knieżną, Wenecji nad 
Izerą, Telczu, Międzyrzeczu Wołoskim i w innych. W jnnych terminach 
(przed i po 19 lutego) odbywały się odczyty i akademie w Domażlicach, 
Chrudimiu, Czasławiu, Czeskim i Niemieckim Brodzie, Sobiesławiu, Ho
rzycach, Rakowniku, Jindrzichowym Hradcu, Hradcu Kralowej, Kolinie. 
Jiczynie, Klatowych, Nachodzie, Przibramie, Pardubicach, Pisku, Po<lie
bradach, Rokyczanach, Strakonicach, Taborze, Wodnianach i w wielu in
nych miejscowościach, dalej na Morawach w Ołomuńcu, Prostejowie, 
Przerowie, Iwańczycach, Trzebicy i innych. Do 25 lutego uroczystości 
objęły 170 miast i nie kończyły się. Również Wspólnota Matematyków 
Czeskich nie zadowoliła się jednym sukcesem. Wzywała ona pozostałe 
miasta i gminy czeskie, by włąĆzyły się do uroczystości i wykorzystały 
je w swej działalności narodowej i politycznej. Wszędzie docierał wydru-

4 „Pokrok" 23 II 1873, nr 53, s. 3-4, Slavnost M. Kopernika v Praze.
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kowany tekst wykładu prof. Studnicki, którego wydanie ukazało się do
kładnie 19 lutego, a który służył jako materiał dla pozostających w tyle. 
Dochody z urządzanych zabaw gminy przekazywały Wspólnocie Mate
matyków Czeskich na fundusz wydawniczy prac z zakresu matematyki 
i fizyki. Wpłaty te nie należały do najskromniejszych s. 

Drugim tekstem pomocniczym krążącym po kraju był wykład J. Dur
dika pt. ,,O wielkim astrionomie Koperniku". Wygłoszono go np. w Rud
nicy, gdzie uroczystości zorganizowała Wspólnota Literacka i Spiewacza 
R.ip 6. Sam prof. dr Josef Durdik miał wykład dla członków Stowarzy
szenia Artystów w Pradze dnia 16 lutego 7• Do uroczystości przyłączyły 
się także Wspólnota Rzemieślniczo-Przemysłowa w Pradze, Związek Wy
chowawców Budec w Pradze i Mnichowym Hradiszczu, Budislaw w Klad
nie, Związek Śpiewaczy w Hostomicach, Związek Śpiewaczy Bohuslav 
w Wenecji, Resursa Mieszczańska w Mladej Boleslawi, Związek Libuszy 
w Josefowie oraz organizacje czytelnicze z różnych gmin. 

Urzędy państwowe zachowały się wobec uroczystości i ich organiza
torów bez zarzutu. Jedynie w Wenecji nad Izerą c. k. starosta powiatowy 
z Mladej Boleslawi zabronił wykładu o życiu Mikołaja Kopernika oraz 
zaśpiewania husyckiego chorału s. Podczas obchodów w Kosmonosach pre
legent Zelenka wspomniał w swoim wykładzie, że w liście erekcyjnym 
kościoła parafialnego w Kosmonosach z 25 X 1391 r. jest wzmianka o ry
cerskim przodku Kopernika, a niedaleko położona wieś Kopernik pocho
dzi od jego imienia 9

• 

Na zebraniu zarządu Wspólnoty Matematyków Czeskich 13 III 1873 r. 
podsumowano przebieg uroczystości kopernikowskich. Skonstatowano 

ogromny zasięg obchodów. Na pamiątkę uroczystości zarząd postanowił 
urządzić specjalne archiwum, w którym znalazłaby się większość kores
pondencji dotyczącej obchodów. Wyrazy szczególnego uznania i podzięko
wania złożył zarząd gronu pvofesorskiemu Czeskiej Wyższej Szkoły Tech
nicznej w Pradze za wysiłek włożony w całą akcję 10. 

Uroczystości nie ograniczyły się do społeczeństwa czeskiego z terenu 
Czech i Moraw. 20 lutego odbyła się uroczysta akademia urządzona 
przez Resursę Słowiańską w Wiedniu na Kurentgasse 8 11. O znaczeniu 
nauki .Kopernika mówił dr K. Jicinsky, który w swej wypowiedzi na
wiązał do współczesności „hledic k narodum slovanskym vubec a k Slo-

s Tamże, 24 II 1873, nr 54, s. 2, Slavnost Kopernf.kova. 

& ,,Podiipan" IV, nr 4, s. 2, 23 II 1873, Slavnost Kopernfkova. 
7 „Na.rodni listy", 16 II 1873, nr 45, s. 2'.

a Tamże, 22 II J.873, nr 51, s. 3. Kopernik a c.k. okresni hejtman. 

o Tamre, 6 II 1873, nr 35, s. 2.
10 Tamże, 17 III '1873, nr 74, s. 2. Jednota ceskych matematiku.
11 Tamże, 18 II 1873, nr 47, s. 2.



200 Andelin Grobelny 

vanum videnskym zvlaste" 12. W akademii uczestniczył także hr. Jan
Harrach. Podobnie w Monachium tamtejsi Czesi wzięli udział w uroczy
stości zorganizowanej przez miejscowy Związek Polaków. W toastach 
przewijała się nuta słowiańska. W programie części artystycznej znalazły 
się narodowe pieśni wykonane przez czeski zespół śpiewaczy is. 

Obchody 400 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika stały się nowym 
bodźcem dla czeskiego ruchu narodowego. Włączyły się do nich wszyst
kie czeskie związki, inteligencja, chłopstwo i robotnicy. W uroczystoś-

. ciach widziano okazję do zademonstrowania na nowo roszczeń czeskich 
do równouprawnienia politycznego i kulturalnego w ramach monarchii 
austro-węgierskiej. Światowa sława nauki polskiego uczonego, w którym 
płynęły krople krwi czeskiej, stała się przyczyną intensyfikacji ruchu 
czeskiego, który skostniał po klęsce ugodowej polityki Hohenwarta. Obok 
czysto patriotycznych interesów błyskała tu także myśl wzajemności sło
wiańskiej, niejasno pojmowana jako współpraca poszczególnych narodów 
wchodzących w skład Austro-Węgier pod egidą carskiej Rosji. W takim 
kontekście pojawiły się także wypowiedzi biorące w obronę naród polski 
przed atakami prasy niemieckiej. Obalano w nich błędne poglądy, jakoby 
rozbiory państwa polskiego odbyły się zgodnie z prawem i w związku 
z tym naród polski nieuchronnie musi istnieć pod trzema zaborami. Te 
wystąpienia w obronie narodu polskiego nie zawsze były przejrzyste. 
Np. tygodnik „Slovan" przedstawił swoim czytelnikom w połowie 1872 r., 
co o Polakach pisze wiedeńska „N eue Freie Presse". Gazeta ta negowała 
wkład narodu polskiego do zdobyczy kulturalnych ludzkości, odbierała 
mu Chopina i Kopernika i odmawiała prawa do egzystencji politycznej. 
„Slovan" przeciwstawił się tym poglądom, ale równocześnie krytykował 
pruską orientację Polaków w Galicji, sugerując, że była to tendencja 
powszechna, nie zaś tylko grupy polityków magnackich 14. 

Ogólnie rzecz biorąc Polska pojawiła się w całym czeskim życiu naro
dowym jako coś pozytywnego, a w lutym i marcu 1873 r. była kimś, 
kto daje. Kopernik stał się nieocenionym darem, przeobraził się w war
tość polityczną i nadzieję oraz, jak to podkreślił prof. Krejci, utożsamił 
się z Narodem, który intronizuje wieczne prawo i prawdę jako podsta
wowy sens życia wszystkich narodów. 

12 Tamże, 5 I'II 1873, nr &2, s. 2, Slavnost Kopernikova ve Vidni. 
1a Tamże, 27 II 1873, nr 56, s. 3. 

14 A. G r o b el n y, Casopis Slovan o Slezsku a mezislovanskych vztazich v ie

tech 1869-1876 (Slezsky Sbornik 196'5, s. 20-211). 

I' 
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DIE BEDEUTUNG DER KOPERNIK-FEIERLICBKEITEN IM JABRE 1873 

FUR DIE TSCBECBISCHE NATIONALBEWEGUNG 

Der Artikel schildert die in Bohmen und Mi:ihren begangenen Feierlichkeiten 

anliisslich der 400. Wiederkehr des Geburtstags von Mikołaj Kopernik und befasst 

sich mlt deren Einfluss auf die Konsolidierung der tschechischen Nationalbewegung 

und auf die Entwicklung der Idee des Panslawismus. Die Ehrungen wurden von 

der Gemeinschaft Bohmischer Mathematiker unter Leitung von Prof. Studnicka 

organisiert, und zwar sowohl in allen Stadten Bohmens und Mi:ihrens, als auch 

in Wien unter den dort ansi:issigen Tschechen und in Milnchen gemeinsam mit der 

dortigen polnischen Kolonie. Uberall wurde die slawische Herkunft Koperniks her

vorgehoben, dessen Beitrag zur polnischen und slawischen Wissenschaft sowie zum 

allgemein menschlichen Wissen. Die weltweite Bedeutung der Lehre von Kopernik 

und sein Ruhm sollten ein Symbol des Rechtes der slawischen Volker auf Sou

veri:initat und Gleichberechtigung mit anderen Volkern Europas sein. 

4 - Sobótka 2/73 




