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JERZY SL!ZINSKI 

JAN EVANGELISTA PURKYNE, CZOLOWY PRZEDSTAWICIEL 
CZESKIEGO ODRODZENIA NARODOWEGO W SETNA, ROCZNICF; 

SMIERCI 

Dnia 28 lipca biezqcego roku min�la 100 rocznica smierci jednego 

z najwybitniejszych przedstawicieli czeskiego odrodzenia narodowego, 

czolowego budziciela swiadomosci narodowej, wielkiego przyjaciela Pol

ski i Polak6w, uczonego na miar� swiatowlj, Jana Evangelisty Purkynego. 

Jego rozleg!ej dzialalnosci naukowej poswi�cono liczne monografie, stu

dia, szkke i artykuly, lot6rych autoirami S'l najwybitniejsi znawcy posz

czeg6lnych dziedzin nauki uprawianych przez Purkynego - Czesi 1 oraz 

naukowcy z ca!ego swiata. W tym gronie nie brak tez i autor6w polskich. 

Tu wymienimy chocby k!iiqzk� lekarza warszawskiego, wsp6lpracownika 

Encyklopedii Orgelbranda, Janusza Ferdynanda Nowakowskiego pt. Zycie 
i prace naukowe doktora medycyny Jana Purkiniego, lot6ra ukazala si� 

w Warszawie jeszcze za zycia czeskiego uczonego w 1862 r. 

Zadaniem niniejszego szkicu nie jest przedstawienie caloksztattu tw6r

czosci naukowej i dzialalnosci Purkyanego. Do tego slawista nie czuje si� 

powolany. Tu przedstawimy pokr6tce tylko zyciorys wielkiego Czecha ze 

szczeg6lnym uwzgl�dnieniem jego dzia!alnosci „budzicielskiej", jego po

bytu we Wroclawiu oraz jego stosunku do Polski i do Polak6w. 

Jan Evangelista Purkyne urodzil si� dnia 17 XII 1787 r. w miejsco

wosci Libochovke w Czechach p6lnocnych, niedaleko miasta Litomefic, 

skqd pochodzila jego rodzina ze strony ojca. Pierwsze lata szkolne sp�dzil 

mlody Jan w miejscu urodzenia, gdzie jego ojciec pracowa! jako urz�dnik 

w maj,itku ksi�cia Dietrichstein. Lata gimnazjalne zas sp�dzil, po wczes-

1 Por. m. in. K. Am e r  1 i n  g, Jan Evangelista Purkyne, Praha 1918; K. Ch o

d o uns k Y, Jan Evangelista Purkyne, Praha 1927; liczne prace 0. V. HykeSe, 

z kt6rych wymi enimy tylko Pfirodov€decke präce J. E. Purkyne v z:1·cadle jin[Jch 

budatelü, Praha 1928; M. M a t o u Sek, 2ivot Jana Evangelisty Purkyne, Praha 

1946; R. P o  ko r n ä. - Purk y n. o v ä, 2ivot tri generaci, Praha 1944; Jan Evangelista 

Purkyne 1787-1937 (Sbornik Purkyliovy spol eCnosti , Praha 1937) i liczne inne. 



478 Jerzy $1iziI1ski 

nej smierci ojca, w Mlkulovie na Morawach, gdzie po dobrze zdanej ma
turze wstqpil do zakonu pijar6w. Do tej decyzji sklonila go bowiem ch�c 
poswi�cenia si� catkowicie nauce i nauczaniu. Wzorem dla niego byly 
wielkie postacie ,patriot6w i uczonych, kt6rzy wyszli z szereg6w tego 
wtasnie zakonu, jak np. znany budziciel i hisitory,k <!zeski Mikolaj Adaukt 
Voigt, tw6rca numizmatyki czeskiej, historyk i gor,:icy patriota Gelasius 
Dobner, za.jmuj,:icy si�·sZiCzeg6lnie okresem husyckim, oraz wielki Polak 
Stanistaw Konarski, znany daleko poza granicami swej ojczyzny refor
mator szl<olnic-twa. W Sträfoicach, gd2ie prowadzit zaj�cia w drugiej kla
sie „gramatykalnej", gorliwie zajql si� j�zykiem i literaturq czeskq, uczqc 
si� ponadto francuskiego i wloskiego. W Litomysli, miescie po!ozonym na 
Wyzynie Czesko-Morawskiej, lot6re odegralo w ruchu odrodzenia naro
dowego w Czechach wybitnq rol� jako osrodek nauk humanistycznych, 
gdzie uczyl dziewi�nastoletni Purkyne, zapoznal si� on z nowsz<1 filozo
fi<1 niemieckq. Szczeg6lne wrazenie wywarlo na nim dzieto J ohanna 
Gottlieba Fichtego - <konty,nuatora kantowskiej idei o autonomii czlo
wieka, b�d<1cego istot9 wolnq i niezaleznq od praw przyrody, rzecznika 
koniecznosci lik,widacji feudalizmu, filozofa, kt6ry propagowal hasla 
r6wnosci maj<1tkowej i powszechne prawo do pracy. 

Post�powe mysli filozoficzne wplyn�ly na jego decyzj� wyst'!pienia 
z zakonu. W Pradze wst<1pil on na drugi rok uniwersyteckich studi6w 
filozoficznych, zarabiajqc na zycie j<>ko wych�wawca - tak jak wielu 
ubogich student6w czeskich w owym czasie - w niemieckich domach 
szlacheckich. J ednak studia filozoficzne nie ·wystarczaty chlonnemu 
umyslowi, inklinujqcemu szczeg6lnie w kierunku nauk przyrodniczych. 
Rozpocz<1l wi�c studia medyczne, uwazajqc ten kierunek studi6w za je
dyny prowadzqcy do gruntownego ,poznania przyrody. Po publicznej 
obronie dysertacji doktoPskiej pt. Beiträge zur Kenntnis des Sehens in 

subjektiver Hinsicht, kt6ra zyskala szerokie uznanie, m. in. i Goethego, 
w 1818 r. Purky,ne zostal asys'\entem przy •katedrze anatomii i fizjologii 
na Wydziale Lekarskim Uniwersyteiu Praskiego. 

W c21asie pobytu w Pradze Purkym.e wci<1gni�ty z,ostal w num coraz 
gwaltowniej odradzaj<1cego si� czeskiego zyc,ia kulturalnego i narodowego. 
Dzielo pierwszych budzicieli przynioslo juz pi�e owoce i czeskie zycie 
narodowe po wiekach agonii nabralo znowu •rumieiic6w. Wraz ze swoim 
przyjacielem, mlodym przyrodnikiem Janem Svatoplukiem Preslem, kt6-
ry jal<o autor Rostlinafe zdobyc miat wielkq slaw�, snul on plany zaloze
nia czasopisma do pewnego stopnia pamsoficznego, kt6re mia!oby u.toro
wac drog� przysztej czeskiej akademii oraz czeskiemu uniwersytetowi. 
W 1821 r. ukaza! si� pierwszy numer pisma, zwanego przez Purkynego 
,,Krnk", ,k,t6rego zadaniem bylo m. in. stworzenie podstaw czeskiej ter
minologii naukowej. W obszernym wst�pie postulowal Purkyne stanowczo 
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koniecznosc umozliwienia zdobywania wyzszego wyksztalcenia w j�zyku 
czeskim. Byl on r6wniez autorem programu tego pisma, do kt6rego za
dan nalezalo rozwijac takie dziedziny nauki, jak j�zykoznawstwo, es·te
tyka, filozofia, historia, matematyka, nauki przyrodnicze i lekarskie, pra
wo i teologia. Chodzilo mu o to, by doskonalic coraz bardziej j�zyk oj
czysty, gdyz w poj�ciu Purkynego przeznaczeniem Czech6w bylo stac si� 
pomostem pomi�dzy kulturq zachodu i wschodu. Tak jak wszyscy prawie 
wielcy budziciele czescy, r6wniez i Purkyne zajmowal si�, szczeg6lnie 
w latach mlodzienczych pisaniem wierszy. Wlasne swoje u<bwory, prze
klady, artykuly i szkice oglosil on wlasnie w „Kroku" oraz w takich pi
smach, jak „Prvotiny p€'knych umeni", ,,Casopiis Ceskeho musea", ,iLu
mir'\ ,,Humoristicke listy" ,,2iva", "KvE?ty", ,,Obrazy Zivota" i „Dalibor". 
Z przeklad6w dokonanych za wzorem Jungmanna gl6wnie celem udosko
nalenia czeskiego j�zyka literackiego na szczeg6lnq uwag� zaslugujq frag
menty z Jerozolimy wyzwolonej Torquata Tassa oraz wydane w forrnie 
ksiqilkowej we Wroclawiu w 1841 r. Bedficha Schillera Basnii lyricke. 

Tlumaczyl on r6wniez z polskiego, m. rn Mari� Antoniego Malczew
skiego 2. 

Po nieudanych zabiegach otrzymania nominacji profesorskiej przy wa
kujqcych katedrach pa1ologii i farmakologii w Pradze oraz fizjologii 
w Budapeszcie PuPky,ne powolany zostal jako profesor fizjologii na uni
wersytecie we Wroclawiu. Do stolicy Si'!ska przybyl uczony czeski na 
Wielkanoc 1823 r., tu dzialal az do kwietnia 1850 r. Okres pobytu we 
Wroclawiu oraz kontakt6w Purky,nego z Polakami w tym okresie byl 
przedmiotem licznych prac autor6w polskich, czeskich i innych. Ciekawe 
S'! przede wszystkim artykuly i prace na ten temat Jaroslawa Wi1a Opa
trnego 3, Milana Kudelki •, Ericha Wittego s i inne. Okres <ten zostal ,na
wet opracowany w formie beletrystycznej przez autor6w czeskich Ivana 
Kubist� i Waclawa Svarca. Wydana w Pradze w 1953 r. powiesc pt. Pur

kynii ve Vratislavi trzyma si� na og6! prawdy historycznej, choc zawie
ra niejednq „licencia poetica". Daje dobre tlo wydarzen i obraz atmosfe
ry, w kt6rej pracowal wielki uczony czeski. Szczeg6lnie podkresla zwiqzki 
Purkynego ·z Polakami, przedstawiane w tonie nader zycZJli<wym. Bez-

t Dwa fragmenty tego utworu w tlumaczeniu Purkyilego przyniosla „Poesie" 

z 8 III 1841. 

3 J. W. O p a  t r n Y, 0 korespondencji Polak6w z Purkyniem (Sprawozdanie 

Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego 1950, nr 1, s. 82-86); t e n Z e, Jan Ewan
gelista Purkynie w krt:gu przyjaciol Zakladu Narodowego imienia Ossoliiiskich, 
w Ossolineum (1817:--1967) (KsiE;ga Pamiqtkowa w 150-lecie Zakladu Narodowego 

im. Ossolillskich, Wroclaw 1967). 

J M. K u  de l k a, Korespondence Jana Evangelisty Purkyne s. W. A. Maciejow
skl}m (Slezsk,Y sbornik, 1961, s. 526-540). 

s E. Wit t e, Die Berujung Purkinjes nach Breslau, Jena 1941. 
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sprzecznie cenina ta ksi&zka niewolna jest jednak od pewnych przeja
skrawieri. 

PurkY'ne, obywatel austriacki, w dodatku Czech, niech�tnie przyj�ty 
zostal przez wi�kszosc swoich nowych koleg6w i dlugo to 1rwalo, zanim 
zdobyl sobie pelne ich uznanie i szacunek. Na Uniwersytecie Wroclaw
skim maj&CY'm stare jezuiokie tradycje dzialali bowiem w czasie przy
bycia Pur,kynego do stoHcy S!qSka gl6wm.ie pnuscy profesorowie zlikwido
wanej uczelni z Frarnkfurtu nad Odr&, kt6rych razic musialy nowe, po
st�powe poghrdy reprezentowane przez Purkynego zar6wno w dziedzinie 
dydaktyki, jak i metodologri prowadzenia badan. Tym niemniej okres 
poby,tu we Wroclawiu nalezy do najbardziej plodnych ol<res6w w zyciu 
czeskiego uczonego. Tu powstawalo szereg prac, szczeg6lnie z dziedziny 
histologii, kt6re ugruntowaly jego slaw� swiatowq. 

Duze zasklgi polozyl Purkyne we Wroclawiu jako organizator zycia 
kulturalnego Slowian - student6w uczelni oraz przebywajiicych w stoli
cy $]qSka: On to wlasnie stal si� inicjatorem stworzenia Towarzystwa Li
teraoko-Slowianskiego. Na zebraniu konstytucyjnym w dniu 10 VII 
1836 r. jednoglosnie wybrano Purkynego prezesem. Towarzystwo to stalo 
si� pewnego rodzaju wszechnieq zajmujiicii si� szeroko sprawami kultury 
Slowian i odgrywalo bardzo powa:imii rol�, szczeg61nie w zyciu studen
t6w polskich we Wroclawiu, b�diic pewnego rodzaju prekursorem p6z-
11iejszej katedry slawistyki, kt6rii w duzym stopniu za sprawii Purky
nego obj&l w 1842 r. poeta czeski Franciszek Ladislaw Celakovsky 6• Jego 
Odglos piesni czeslcich w ttumaczeniu A. Szukiewicza wydal Purkyne we 
W,roclawiu juz w 1840 r. Czlonkowie Towarzystwa regularnie schodzili 
si� w domu swego profesora przy ul. Szerokiej 29. Nauczyciel z Lubszy, 
narodowy dzialacz sliiski, J6zef Piotr Lompa, kt6ry nalezal wraz ze sla
wistii warszawskim Waclawem Aleksandrem Maciejowskim i innymi da 
goSci Towarzystwa, okreSlal go „Swiatlem swej duszy", eo zapew,ne nie 

bylo przesadii i najlepiej moie charakteryzuje rol� Purkynego w Towa
rzystwie, nie bardzo ch�tnym -okiem sledzonym przez policj� pruskii. Do 
czlonk6w i cz�stych gosci Towarzystwa nalezeli ponadto wybitny dzialacz 
kaszubski Florian Cejnowa oraz p6iniejszy wielki budziciel swiadomosci 
narodowej Luzyczan Arnos! Smolef, kt6rego Purkyne przyj&l ponadto 
jako wychowawc� swych syn6w i bibliotekarza swojej prywatnej biblio
teki. ZaryzykowaC mo:Zna Smialo twierdzenie, Ze w krzewieniu Swiado

mosci i wzajemnosci slowianskiej Towarzystwo odgrywalo wiGkszii rol� 
niz p6zniejsza oficjalnie przez wladze pruskie powolana do zycia katedra 
slawiSJtyki, kt6rej wedlug zamierzen inicjator6w z urz�du przyswi�caly 

& Por. T. Z ab s k i, Wroclawska slawistyka Celakowskiego 1842-1849 (Z Pol
skich Studi6w Slawistycznych, Nauka o literaturze, Warszawa 1968, s. 247-255). 
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calkiem odmienne cele. Purkyne, kt6ry znal prawie wszystkie j�zyki slo· 
wianskie, byl r6wniez protektorem wroclawskiego Towafstwa za luziske 
stawizny a rete, na czele kt6rego stal Smoler 7• 

Purkyne utrzymywal scisly kontakt nie tylko z Polakami wroclawski

mi i sl&&kimi, u.trzymywal stosunki r6wniez i z Polakami ze wszystkich 
trzech zabor6w. 0 rozleglych jego zwi&zkach swiadczyc moze 129 list6w 

trzydziestu Polak6w, znajduj&cych si� w zbiorach Literitrniho archivu Pa
mittniku narodniho pisemnictvi w Pradze 8, kt6re jednak nie wyczerpuj& 

calosci rozleglej ongis korespondencji. Wi�ks2l0SC list6w pochadzi z okre
su pobytu Purkynego we Wroclawiu, szereg zas z czas6w, kiedy wr6cil 
an juz do Pragi. Tresc tych list6w jest bardzo rozma,ta, ad intymnych 

spraw personalnych da zasa<lniczych ,sprarw ideowy,ch i naukowych. Wyni
ka z nich, ze Polacy zwracali si� da uczonego czeskiego, kt6rego uwafali 
za swego, ze wszystkimi swoimi potrzebami. Ze Puvkyne nie pozostal 
gluchy na skierowane da niego prosby, swiadcz& liczne listy dzi�kczynne. 
Da jego korespondent6w polskich nalezeli m. in. slawisci Waclaw Alek

sander Maciejowski i Andrzej Kucharski, poeci Wincenty Pol, kt6ry Pur
kynemu poswi�cil wiersz, b�&cy ,reakcj& na przem6wienie tegoz z okazji 
otwarcia Instytutu Fizjologicznego w Pradze • i Roman Zmorski, dalej 
wspomniany juz J6zef Lompa, gor&cy bohemofil Adam Junosza Rosci
szewski, filolog i kustosz Biblioteki Jagiellonskiej J6zef Muczkowski 

i liczni inni. Znacznie mniej list6w Purkynego da Polak6w zachowalo si� 
w zbiorach polskich. Og6lem udalo mi si� zarejestrowac 10 jego list6w. 
W Bibliotece PAN w Krakowie natrafilem na siedem: dwa da Samuela 
Bogumila Lindego 10, dwa da Aleksandra Waclawa MaciejowSlkiego n oraz 
trzy da Zygmunrta Helcla 12, w Dziale R�kopis6w Biblioteki Jagiellonskiej 
natomiast na trzy: jeden da S. B. Lindego 1s i dwa da J6zefa Muczkow

skiego 14. Nie wszystkie jeszcze zostaly ogloszone d<rukiem. 

W ,czasie wroclawsloiej profesury Purkyne przeprowadzil r6wniez sze
roko zakrojone badania w archiwach sl&skich oraz na terenie zaboru pru
skiego. W wyniku tych poszukiwan odki:yl an szereg cennych starych r�
kopis6w czeskich, m. in. w 1841 r. w Lesznie, dawnym osrndku Braci 

1 Na temat „Towafstwa" pisze obszerniej m. in. A. M a t y n i a k w pracy pt. 

Polsko-luZyckie stosunki literackie i kulturalne od kofica XV II wieku do wiosny 

lud6w. Praca ta znajduje si� w druku. 

a Por. 0 p a t r n Y, 0 korespondencji Polak6w z Purkyniem, s. 82-86. 
9 Por. 0 p a t r n Y, Jan Ewangelista Purkynie w krE:gU przyjaciOl .. , s. 184-186. 
10 Listy z 24 Xll 1839 oraz z 29 I 1845, sygn. 718. 

u Listy z 24 XII 1839 oraz z 13 VIII 1841, sygn. 718. 
12 Listy z 19 V 1833, 10 VIII 1835 oraz 12 IV 1836, sygn. 103. 
ts List z dnia 15 IX 1846, sygn. 3475. 

14 Listy z 19 V 1835 oraz 28 X 1849, sygn. 4175. 
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Czeskich, siedzibie tw6rcy nowoczesnej pedagogiki Jana Amosa Komen
sk.iego, manuskrypt nie zna,nej witedy jeszcze czeskiej wersji Dydaktyki 

tegoz. Natrafi.l on w archiwum Jednoty Braci Czeskich r6wniez na Acta 
Unitatis Fratrum, bezcenne wprost folianty, przywiezione przez Braci 
w 1628 r. do Leszna 15• 

Punkyne, kt6rego powszechnie zwano wroclawskim .,,lmnsulem slo
wianskim", utTzymywal r6wniez serdecmy kontakt z potomkami emigran
t6w czeskich, kt6rzy na Sl11sku zalozyli swoje kolonie ", szczeg6lnie z du
chownym z pobliskiego Velkeho Titbora J6zefem Kacerem, kt6remu 
wlasnym nakladem wydal w 1840 r. dokonane przez ·niego tlumaczenie 
z niemieckiego Okouzlene rüze Ernsta Schulza. 

Wi<,kszosc czolowych budzicieli czeskich widziala w Rosji carskiej 
jedyn11 si!<,, kt6ra bylaby w stanie wyzwolic Czech6w spod jarzma habs
burskiego. D11zenia wolnosciowe Polak6w byly dla wi"k.szosci z nich rze
cz11 niezrozumial&, gdyz nie mogli oni poj&c, ze Slowianin moze powstac 
przeciwko slowianskiemu brntu. Chociaz Purky,ne zetkn&l si" znacznie 
bliiej z Polakami nii wi<,kszosc czeskich budzicieli z tego okresu, jed
nak ni" potrafi! wyzwolic si" z ideologii panslawistycznej, w ktorej wy
r6sl. Pozostal on wierny koncepcji kollärowskiej, kt6r& propagowal i we 
Wroclawiu, . chociaz byla wtedy juz do pewnego stopnia przezytkiem. 
Wyraznie swiadczy o tym m. in. jego artykul pt. 0 jednosci literackiej 

mi�dzy plemionami slowianskimi, opublikowany w wydawanej przez Ro
sjanina Piotra Dubrowskiego rosyjsko-polskiej „Jutrzence" "· Tarn pod
kreslal on m. in. brak narodowych pierwiastk6w w Meraturze polskiej 
i calej Slowianszczyzny Zachodniej, przeciwstawiaj11c im kultur<, rosyjsk&, 
kt6ra pozostala jego zdaniem rdzennie narodowa. Zarzucal on Polakom 
oboj�osc dla literatury rosyjsk:iej, a nawet ich negatywny stosunek do 
aktu wprowada:eni•a wykladowego j"zyka vosyjskiego do szk6l polskich, 
eo - ja!k si<, wyraza - dokonane zostalo „bez szkody dla narodowosci 
polskiej" 18. Z takim zdaniem swiadcz11cym o kompletnym braku zrozu
mienia sy,tuacji Polak6w pod zaborem rosyjsk:im w zadnym wypadku nie 
mozna bylo zgodzic si<, i artykul ,w „Jutrzence" wywolal •burz" Tozgory

czenia. 

Purkyne nie pisal podczas swego wroclawskiego pobytu tylko do 
,,Jutrzenki", jego artykuly drukowal m. in. wczesniej juz pomanski „Ty-

n Por. J. $1 i z i ll s k i, Z dzialalnoSci literackiej braci czeskich w Polsee, Wroc
law 1959, s. 29. 

11 Por. J. S l i z in. s k i, Sladami braci czeskich na Slqsku i w Malopolsce (Prze
gl11d Historyczny, 1957, s. 289-318). 

11 „Jutrzenka", 1842, nr 10-11. 
1e Por. Z. K 1 a r n er 6 w n a, Slowianofilstwo w literatu.rze polskiej lat 1800-

1848, Warszawa 1926, s. 154-155. 
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godnik Literacki". Wsp61prac� z tym pismem rozpocz&I on artykulem 

pt. 0 ruchu i kierunku literatury nowoczeskiej ", gdzie podkreslal ko

niecznosc poznawania wszystkich j�zyk6w slowiali.skich, motyw tak cz�to 

spotykany i w innych pracach Pucrkynego. Spraw� wsp6lpracy Purky

nego z „Ju•trzenk:f' i „Tygodnikiem Li'1:erackim" om6wila ,w formje spra

wozdawczej Krystyna Kardyni-Pelikänovä 20, kt6ra nie znala jednak cen

nych, krytycznych uwag na ten temat Zofii Klarner6wny: 

Chociaz trudne byly pocz,;tki pracy Purkynego we Wroclawiu, to sto

sunkowo szybko zyskaly jego odkrycia i systematyczne prace uznanie 

wroclawskich 1koleg6w z jednej strony, rozglos swiatowy z drugiej. Jego 

prestiz wsr6d koleg6w uczelni wzmocnily przede wszystkim nominacje 

na czlonka Kr6lewskiego Towarzystwa Naukowego w Berlinie w 1832 r. 

oraz Akademii Carskiej w Petersburgu w 1836 r. 

Aczkolwiek sukcesy na polu naukowym i dzialalnosci wsr6d Slowian 

we Wroclawiu przywi&zac musialy uczonego w duzym stopniu do miejsca 

pobytu, nigdy jednak nie zrezygnowal on z mysli o powrocie do ukocha

nej Pragi. Pierwsza okazja do powrotu nadarzyla si� w 1835 r. Wtedy 

wyst&pil do Pragi z podaniem o przyznanie mu kierownictwa katedry ana

tomii lub fizjologii Uniwersytetu Karola, w6wczas nie obsadzonych. S,ta

rania jego jednak nie zostaly uwieli.czone sukcesem, a dalszych pertraktacj; 

zaniechano, gdyZ resortowe wladze austriackie nie zamierzaly zaliczaC 

PuTkynemu w poczet wysluzonych lat pracy okresu sp�dzonego za granic& 

do stazu naukowego na uniwersytecie praskim. 

W czasie uroczystosci 500-lecia uniwersytetu praskiego Purkyne otrzy

.mal doktorat honoris causa tej uczelni, a w roku •nast�pnym 30 paidzier

nika zostal powolany jako profesor fizjologii na Uniwersytet Karola IV. 

W semestrze letnim 1850 r. rozpocz&I on tarn swoje zaj�cia, a wkr6tce 

po tym 6 X 1851 r. nast&pilo uroczyste otwarcie Praskiego Instytutu 

Fizjologicznego, jednego z najwi�kszych w 6wczesnej Europie, kt6rego 

dyrektorem byl slawny uczony czeski, czlonek ponad pi�cdziesi�ciu to

warzys,tw naukowych z calej Europy, Purkyne. Chociaz uniwersytet pra

ski byl wtedy uniwersytetem nieinieckim, to wielki ten patriota czeski 

wykladal r6wniez i w j�zyku czeskim, a to nie tylko sporadycznie, lecz 

systematycznie i pla•nowo. R6wniez i rigorosa odbywal on ze sluchaczami 

czeskimi w j�zyku narodowym. Bez ustanku d&zyl do stworzenia uniwer

sytetu czeskiego, napotykaj&c op6r nie tylko ze stTony Niemc6w, lecz 

r6wniez i niekt6rych lojalnych wobec Austrii Czech6w. Szczeg6lnie jako 

ig „Tygodnik Literacki", 1838, nr 15, 16. 
20 ·K. Kar d y n i - P e 1 i k a n  o v a, Styky Jana Ev. Purkyne s Casopisy „Tygod

nik Literacki" a dennica „Jutrzenka" (Slezsk,Y sbornik, 1962, nr 1, s. 78-89) oraz 
Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich do J. E. Purkiniego (Sbornik praci 
filosoficke fakulty brll.enske university, D, nr 11, 1964, s. 152-160}. 
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posel na czeski sejm ziemski, na klt6ry zostal wybrany w 1861 r., bronil on 
prawa Czech6w do wlasnego uniwersytetu. 

Przy Museum Krälovstvi foskeho w Pradze stworzyl Purkyne 
w 1852 r. oddzial nauk przyrodniczych, a poniewaz zebranie inauguracyj
ne otworzyl przem6wieniem ,w j�zyku czeskim, zostal poddany sledztwu 
przez policj�. Od tego czasu Purkyne byl pod stalym nadzorem, gdyz 
organa pans•twowe widzialy w nim jednego z przyw6dc6w radykalnego 
stronnictwa czeskiego. Rzec2lnik nauczania w j�zyku rodzimym, kt6ry 
nawiqzal do wskazan Komenskiego i lcl6ry ju:i: w 1820 r. oglosil w Hes
perusie artykul pt. Über physiologische Wichtigkeit der Muttersprache, 
jeden z tw6rc6w czeskiej terminologii naukowej, byl r6wniez wsp6lau
torem pami�nego „Memorandum" wr�czonego dnia 18 VI 1860 r. cesa
rzowi Franciszkowi J6zefowi. W „Memorandum" tym napisanym przez 
czolowych rzecznik6w kultury narodowej i polityk6w czeskich Palackiego, 
Purkynego, Riegra, Braunera i Taxisa w zasadzie wystqpiono tylko o ze
zwolenie na wydanie czeskiego dziennika politycznego - ,,Närodni listy". 
Przedsi�wzi�ie fo uzasadniono jako krok w obronie j�zyloa i navodu "· 

Purkyne ·wsp6lpracowal przy stworzeniu praskiej Umeleckiej Besedy, 
insty,tucji, kt6rej pierwszym zadaniem bylo podniesienie poziomu i spo
pularyzowanie czeskiej literatury i sztuki. Kiedy w 1863 r. stowarzysze
nie to zostalo powolane do :i:ycia, Purkyne stal si� jego wiceprzewod
niczqcym. Byl r6wniez jednym z zalozycieli Sollrnla. W og6le, bral on zy
wy udzial we wszystkich prawie czeskich kulturalnych, naukowych 
artystycznych i spolecznych stowarzyszeniach i 2lWiq2lkach, a jego dom stal 
si� jednym z praskich osrodk6w kultury narodowej. Tak jak ju:i: przed 
tym we Wroclawiu, w mieszkaniu jego koncentrowalo si� zycie kultu
ralne Slowian stolicy Slqska. 

Dnia 28 VII 1869 r. zmarl czlowiek, kt6rego historycy nauk przyrocl
niczych i medycznych zgodnie okreslajq jako jednego z najwi�kszych 
badaczy XIX w., rzecznika metody pogl'!dowego nauczania, swietnego or
ganizatora, czlowieka, kt6ry stworzyl bodzce do nowyoh kierunk6w badan 
naukowych. Byl on wybitnym humariist'l, witali&t'l i empirykiem. Cha
rakterystycznym dla niego rysem jest kry,tyczne podejscie do wszystJkich 
zagadnien stanowi'lcych przedmiot jego badan i zaj�c. J ego program pan
slawistyczny jednak wywodzqcy si�, ja:k juz zaznaczono, z tradycji kol
lärovskich byl a•nachronizmem ju:i: za czas6w jego zycia. 

Po „kr6lu husyckim" Jerzym z Podebradu i Janie Amosie Komenskym 
Purkyne jest trzecim Czechem, k>l:6ry wyrazil mysl powolania do zycia 
pewnego rodzaju organizacji Narod6w Zjednoczonych w oparciu przede 
wszystkim o wiar� w pot�g� nauki. Miala to byc mi�zynarodowa Aka-

21 Por. A. P r  a f a k, Ncirod se brcinH, Praha 1945, s. 324, 
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demia. W dziele o tej nirnwie 22 pisze Pur,kyne: ,,Nastane tehdäz potfeba 
zfiditi, z vlastni vule närodu, mezinärodni vy,bor, jenz vselike zälezitosti 

närodu a jich vzäjemnych pomery tkoumati a morälnim vlivem svym 

fiditi bude, bez ujmy svobody närodu jednotlivych". 
Slowa wyzej cytowane stanowily credo uczonego r6wniez i na polu 

dzialalnosci poza jego gl6wnym kierunkiem badar\. przyrodniczych, doty
CZ'I i jego dzialalnosci budzicielskiej. Zmierzaly bowiem do podniesienia 
poziomu kulturalnego wszystkich Slowian, a szczeg6lnie narodu wlasnego. 
Zmierzaly do stworzenia takich warunk6w, w kt6rych kultura narodu, 

po dlugich wiekach agonii bu<lzqcego si� do nowego zycia, mogta siG 
najpetniej rozwijac. Swoje poghidy polityczne zawarl Purkyne w bro

szurce Austria polyglotta 23• Zostala ona bardzo zyczliwie przyj�ta m. in. 
przez najwi�kszego bodaj poet� czeskiego Jana Nerud�, kt6ry wital ten 
wtasnie utw6r w pismie, do kt6rego powstania przyczynil si� m. in. i Pur
kyne - w „Närodnich listach" z 1867 r. charakteryzujqc go jako „apo

stolstwo humanizmu". 

JOHANNES E. PURKINJE - HAUPTVERTRETER DER TSCHECHISCHEN 

NATIONALEN RENAISSANCE 

Am 28. 7. 1969 verfliesst der hundertste Todestag von J. E. Purkinje - eines 

der hervorragendsten Vertreter der tschechischen nationalen Renaissance und Wec

kers des nationalen Bewusstseins. Die Aufgabe des Beitrags ist nicht die Darstel

lung des Gesamtbildes des wissenschaftlichen Schaffens und der Tätigkeit des 

hervorragenden Gelehrten, sondern das Aufzeichnen seines Lebenslaufs mit beson

derer Berücksichtigung seiner Rolle als Wecker des nationalen Bewusstseins, seines 

Aufenthaltes in Wroclaw sowie seines Verhältnisses zu Polen und den Polen. Des

wegen· verdient auch seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Literatur und der Lite

raturgeschichte unterstrichen zu werden. Wichtigte Bedeutung für die Entwicklung 

des Weltanschauung Purkinjes besass die von ihm in Prag gegründete pansophische 

Zeitschrift „Kro'k", die zur Entwicklung aller humanistischen Wisenschaften und der 

Naturwissenschaften beitragen sollte und die Muttersprache vervollkommnen. Der 

junge Naturwissenschaftler hat auch auf diesem Gebiet grosse Verdienste, indem 

er Kunstwerke des fremden Schrifttums der tschechischen Kultur zu eigen macht€:-. 

Während seines Aufenthalts dehnte er sein Interesse auch auf andere slawische 

Völker aus und wurde Initiator der Gründung der Literarisch-Slawischen Gesell

schaft. Von den lebendigen Kontakten mit den Polen zeugt seine reiche1 bis heute 

erhalten gebliebene Korrespondenz, die besonders mit den Vertretern unseren wis

senschaftlichen und literarischen Kreisen geführt wurde. Es wurden darin sowohl 

private Angelegenheiten berührt, als auch wissenschaftliche Meinungen ausge

tauscht. Nach der Rückkehr nach Prag nahm er regen Anteil an allen Unterneh

mungen, die zur Entwicklung der tschechischen Wissenschaft
1 

des kulturellen und 

gesellschaftlichen Lebens beitrugen. 

22 J. E. P u r k  y n e, Akademia (Ziva, t. IX
1 

X, 1861, 1862, jako druk zwarty 

Praha 1863). 
2s J. E. P u r k  y n e1 Austria polyglotta1 Praha 1867. 




