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Josef Jungmann s křížem rytíře Leopoldova
řádu, jímž ho vyznamenal, jako prvního
Čecha vůbec, císař v roce 1839 za vydání
Slovníku česko-německého. Ocelorytina W.
C. Wrankmora z roku 1847, reprodukující
tušovou kresbu F. Taddeo Mayera z roku 1845.
Mayerova kresba byla druhým a současně
posledním portrétem, kterému seděl
Jungmann modelem. (Národní muzeum)

Zemřel na tuberkulózu, jeho pohřeb na Olšanských hřbitovech v Praze se stal velkou
národní manifestací. Jungmannovo jazykovědné, literární a vědecké úsilí podporovali
svým dílem i jeho spolupracovníci a žáci; jeho vliv se promítá i v tvorbě Václava Hanky,
Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého. Josefu Jungmannovi se už v průběhu
života dostalo četných poct v Čechách i ve světě.

Později, jako vlivný představitel vlasteneckého života, své dílo doplnil pracemi
pedagogickými a vědeckými (Slovesnost, Historie literatury české), zejména svým
vrcholným počinem, Slovníkem česko-německým (1835–1839), který přibližně
120 000 hesly dokládal bohatství slovní zásoby češtiny ve srovnání s němčinou.

Josef Jungmann se snažil publicisticky a především překládáním dokázat literární
a kulturní kvality českého jazyka. Významné jsou jeho překlady Miltonova Ztraceného
ráje a Chateaubriandova románu Atala aneb Láska dvou divochů na poušti. Vedle
němčiny ovládal latinu, řečtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, angličtinu,
ruštinu a polštinu. V překladech a dalších pracích uvedl či vrátil do češtiny slova:
vzduch, květen, půvab, obřad, pleť, ohromný, dráha, pospolitost, okolnost, poklid,
návrat, příroda či látka. Za tyto snahy se někdy setkal s posměchem svých současníků.

Josef Jungmann nejdříve v letech 1784–1788 navštěvoval piaristické gymnázium
v Berouně a pak v Praze, od roku 1792 studoval na pražské univerzitě filozofii
a práva, která však nedokončil. V letech 1799–1815 byl středoškolským profesorem
na gymnáziu v Litoměřicích, kde také bezplatně vyučoval češtinu. V letech 1815–1845
byl profesorem a později ředitelem gymnázia na Starém Městě v Praze. Působil mimo
jiné i jako děkan pražské filozofické fakulty a rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity.

Stojíte před domkem, kde se narodil v rodině ševce a kostelníka Josef Jungmann,
český vlastenec a spisovatel, který svým dílem přispěl k jazykovému vymezení českého
národního programu v 19. století. I jeho zásluhou se tak čeština v 19. a 20. století
rozšířila do všech oblastí života v českých zemích.

Josef Jungmann

Dopis Josefa Jungmanna Karlu Havlíčkovi Borovskému z 9. května 1846.
(Památník národního písemnictví)

Svou skromností známý Josef Jungmann se dal poprvé
v životě portrétovat až ve věku šedesáti let. Podobizna,
kterou namaloval v roce 1833 Antonín Machek
(nyní ve sbírce Národního muzea), byla roku 1835
reprodukována ocelorytinou Jiřího Döblera, použitou pro
výzdobu I. dílu Jungmannova Slovníku česko-německého.

*

Pohár zhotovený harrachovskými sklárnami v Novém
Světě z podnětu jilemnických vlastenců v roce 1837
jako vyjádření díků Jungmannovi za sepsání Slovníku
česko-německého. Tento první, technologicky nezdařený
exemplář (dnes v Národním muzeu), byl nahrazen
dokonalejším výrobkem, který pak byl Jungmannovi
předán (ten je v soukromém majetku).

Slovník česko-německý, vydaný v pěti dílech v letech
1835–1839, má celkem 5696 stran. Exemplář z vlastnictví F.
Palackého. (Národní muzeum)

Johanna Jungmannová, roz. Světecká z Černčic, s níž
se Josef Jungmann oženil 8. listopadu 1800 v Litoměřicích.
Olejomalba na plátně od Amalie von Peter z roku 1839.
(soukromý majetek)

( 16. července 1773 v Hudlicích – †14. listopadu 1847 v Praze)

