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D,rc rk i z przyspieszonem uderzaniem ser-

ca chwytam za pióro dla poprzedzenia tej ksiki

kilku wyrazami. Okoliczno która daa jej po-

cztek, dostatecznie usprawiedliwia ten nastrój

umysu i wzruszenie serca ; — okoliczno przewa-

na w dziejach owiaty narodu, bo niebawem ma-

jce si ju dopeni piciowiekowe istnienie jego

Szkoy gównej ! Ju gdy to pisz , ledwie kilka

dni dzieli nas od chwili zbliajcej si rocznicy

owego dnia pamitnego, w którym przed piciuset

laty Wielki Król Kazimierz zoy zgromadzonym

dostojnikom pastwa dyplom zawierajcy te pene

znaczenia wyrazy: ,^Cupientes fewenti desiderio, ve-

luti ex debito tenemur, ut res utilis omnisque pros-

perias humanae conditionis dilatetur, meliora pro-

spicientes, nec ea dubitantes, Clericis et subdiis re-

gni nostri pro futura in Cracovia civitate nostra,

locum ubi studium igeat generale in ualibet licita

facultate, nominandum, eligendum, constituendum et

ordinandum du.mmus, et inantea futuris perpetuis

lemporibus esse nolumus in his scriptis. Sitque ibi

scientiarum praevalentiurii margarita, ut viros pro-

ducat consilii maturitate conspicuos, virtutum orna-

tibus redimitos, ac dwersarum facidtatum ertiditos,
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fiatae ibi fons doctnarmn irriguus, de cujus ple-

nitudine hauriant universi literalibus cupienes imhui

documentisy

Oto wyrazy, które day pocztek zakadowi

koczcemu w d. 20 Maja 500 lat swojego ist-

nienia ; owej Akademii krakowskiej, o którejto mó-

wiono, e komu w narodzie nie bya ona matk,

temu bya babk; o której pierwszy po jej odno-

wieniu Rektor Stanisaw z Szkalmierza wyrazi

si w ten sposób: i widzi w niej wzmocnione

zastpy wojujcego kocioa, z którego jak z tro-

nu boego na ziemi, przez usta mistrzów, równie

w dniu pomylnoci jak w nocy nieszczcia roz-

chodzi si maj byskawice i gosy i gromy, ku

owieceniu , wzmoeniu i ochronie ludzkoci a ucz-

czeniu Majestatu boskiego; która w nieprzerwa-

nym swym bycie doznawszy w rónych kolejach

owych dni szczcia i nocy niedoli, to przywieca-

jc szeroko, to niknc w pomroce, przeywszy

modsze siostry w Koronie i Litwie, wsparta po-

moc Wys. Rzdu, rozmoona i rozrosa stosow-

nie do mnocych si potrzeb i wymogów nauki,

dzi jeszcze, po upywie poowy tysica lat od

swego zawizku, darzy swych wychowaców temi

dobrodziej stwy, dla których dwigna j prawica

wielkiego Monarchy!

Jeli w potoku prywatnego ycia, gincym jak

niky strumyk w penem morzu ycia spoecznego,

znajdzie si duch opiekuczy, który wiadomy ko-

lei i trudnoci z jakiemi potyka i ciera si

przychodzi, niesie nam pomocn rk, ulywa dro-
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g i ubezpiecza skutek obranego zawodu; trzebaby

serca skaonego gboko, umysu znikczemnionego

namitnoci, aeby w zamian za doznane dobro-

dziejstwo nie zamieszkao w obu sodkie uczucie

wdzicznoci, uznanie za w sobie takiego uczucia

nie stawao si miem zadowoleniem w obec sdu,

jaki nad nami rozciga wasne nasze sumienie.

O ile wyszem w sercu kadego prawego mu-

si by to czucie, jeli zjednane dobrodziejstwo nie

stao si wyczn korzyci pojedynczych osób,

lecz bogie skutki rozlao lub rozla byo mogo
na cay kraj, ca jego spoeczno, a tym kana-

em i na ca ludzko. Suszna zaiste! aby roz-

lego skutku bya tu miar wdzicznoci. Tu ju
nie jedno serce ywi ma w sobie to uczucie, nie

jeden umys wdziczn pami w sobie przecho-

wywa; bo tu myl dobroczycy przeciga nie-

skoczenie obrb korzyci pojedynczych osób, a

zgbiwszy i rozpoznawszy w czem szuka zacno-

ci i dobra ogóu, wylaa si dla niego i od niego

te oczekiwa jej si godzi daniny wdzicznoci.

Nie zabrako takiego uczucia dla twórców i

dobroczyców naukowych zakadów, a mianowicie

stojcych na ich czele Uniwersytetów, gdziekol-

wiek przynalene im znaczenie ocenia umiano. Im

szerzej w jakim kraju rozpostara si owiata, im

cilej umiejtno zespolia si z jego obyczajem,

tem wicej z godziw dum spoglda on na te

zakady wród ona jego wyrose, i nie pomija

sposobnej chwili oddania publicznej czci i hodu
wdzicznoci tym, którzy je dwignli, warunki
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bytu zapewnili i przekazali potomnym. Nieszcz-

ciem mono nie wszdzie odpowiada chci! —
zamiar poczciwie powzity nie zawsze sprosta na-

suwajcym si trudnociom.

W tem pooeniu znalaz si i Uniwersytet

krakowski, zamierzajc publicznym obrzdem ucz-

ci óOOletn rocznic swojego istnienia. Okolicznoci

czasowe, wyjtkowy stan kraju, spowodowa odro-

czenie uroczystoci do nieoznaczonego czasu; wszak-

e nie usun on monoci tem samem obowizku

przekazania dnia tego na innej drodze pamici po-

tomnych; na drodze wprawdzie mniej wietnej, ale

natomiast trwalej wiodcej do celu, której dlatego

wtenczas nawet pomijaby si nie godzio, gdyby

okolicznoci dozwalay publicznego obchodu; —
drog pism i dzie powiconych pamici wieko-

pomnego dziea Kazimierza.

Towarzystwo nauk. krak. jako latorol wyrosa

z ona Uniwersytetu, niemniej od niego samego

obowizek ten pojo i w miar monoci wywi-

za si z niego postanowio. W tymto celu uchwa-

lio ono: nietylko przekaza pamici potomnych

chwil spenionego piciusetletniego istnienia Uni-

wersytetu, przez zamieszczenie stosownej dedyka-

cyi przy kadem dziele wyj majcem w cigu

tego roku; nietylko pami t utrwali wybiciem

stosownego medalu; ale nadto zaj si jeszcze wy-

daniem dziea, któreby treci swoj wizao si

z yciem Uniwersytetu.

Temuto zamiarowi ksika niniejsza winna

swój pocztek. Sdz e bdzie ona podanym
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przyczynkiem dla badacza dziejów krajowej owia-

ty, a w szczególnoci dziejów Uniwersytetu kra-

kowskiego, w którym, jak w kadym innym, ga-

binety, muzea i inne zakady s, wanie miar

uposaenia naukowego, miar owej pomocy, bez

której badacz czuje si bezsilnym na drodze sa-

modzielnego postpu, nauczyciel pozbawiony rod-

ków praktycznego wykadu grznie w suchej te-

oryi, a ucze mozoln drog dobijajc si do celu,

nie ma monoci wyrobienia w sobie tego ducha

obserwacyi i zmysu dowiadcze, któremu caa

dziedzina nauk przyrodniczych winna swój ogrom-

ny postp. Wszake nie same tylko zakady nau-

kowo praktyczne s treci niniejszego obrazu;

obejmuje on wiadomo i o tych pomocach, które

w innym kierunku zaradzaj potrzebie uczonych

i uczniów, które mniej zamonym z ostatnich na-

strczaj podany przytuek, wszystkim za bez

wyjtku mono korzystania z zasobu wiadomoci

na które skaday si wieki i narody.

Ksika niniejsza, prócz przedstawienia po raz

pierwszy w cakowitym i ile mona wykoczonym

obrazie, wszystkich naukowych zasobów Uniwer-

sytetu krakowskiego, dopeni jeszcze innego obo-

wizku; — obowizku przekazania pamici kade-

go imienia, które w jakimbd wzgldzie, prac

czy majtkiem, zjednoczyo si z history rozwoju,

rozszerzania i udoskonalania dziea Kazimierza.

Mao bowiem midzy opisanemi zakadami znaj-

dziemy tu takich, których pocztek odnosiby si

do pocztkowych lat Uniwersytetu. Sto w naj-



wikszej czci pody lat póniejsz3'ch, w czci

niejakiej dopiero najnowszego czasu. I niedziw e
tak by musiao! Potrzeby naukowe mno, si i

rosn w miar samego postpu umiejtnoci; co

wystarczao przed laty, dzi ju wystarczy nie

moe; co dla nas jest dostatecznem w przedmiocie

umiejtnych bada, nie bdzie dostatecznem dla

naszych nastpców.

Tak wic i dzieje naszej Szkoy gównej byy
i by zawsze musiay obrazem spoecznego stanu

i spoecznego pogldu na stanowisko i potrzeby

naukowe; obowizkiem za tych którym powierzon

zostaa, byo i by zawsze musiao godzenie jej

z potrzebami czasu i utrzymywanie w równi z ogól-

nym postpem nauk. Zaniedbanie tego obowiz-

ku byoby sponiewieraniem myli, która przewo-

dniczya dzieu jej wzniesienia, w obec czego cze
jej twórcy skadana, byaby pozorem pozbawionym

rzeczywistej treci, faszem w obec wasnego su-

mienia i sdu historyi. Bo jeli myl zaoyciela

byo rzetelne dobro i poytek kraju nietylko w
spóczesnych ale i póniejszych jeszcze pokoleniach,

to zaiste nie samem uznawaniem i wielbieniem za-

sugi obok gnunego zreszt przestawania na tem,

co w swoim czasie nawet i wietnie potrzebom

starczyo, wdzicznymi okazywa si moemy;
ale w tej czci i wdzicznoci po wszystkie

czasy tera wiksz prawd upatrywa musimy, im

bezstronniej i to oceniano, co w dziele jego nie

mogo z czasem dorówna rozszerzonym granicom

naukowego widnokrgu, i im z wiksz usilno-
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ci na wysze i coraz wysze stanowisko dzieo to

podnie si starano.

Takie uzupenianie myli Kazimierza widzimy

w stopniowo rozwijajcych si zakadaci uniwer-

syteckich, tych zwaszcza, które przy wykadach

lub poszukiwaniach naukowych przynosz bezpo-

redni pomoc. Nie wszystkie przecie zarówno

przetrway koleje losu, niektóre, jak szkoa mary-

jacka, dopeniwszy przeznaczenia, zastpiona w in-

ny sposób, znika naturalnym biegiem rzeczy; inne,

jak wiele burs, czyli przytuków dla uczniów ule-

gy zatracie gównie z powodu upadku funduszów;

inne wszelako, jak z pociech widzimy, nietylko

istnie nie przestay, lecz s na drodze cigego

rozwoju. Naley tu biblioteka, obserwatoryum astro-

nomiczne i wszystkie zreszt zakady z zakresu

nauk przyrodniczych i lekarskich. Dwa pierwsze

sigaj nikemi pocztkami dawnych epok Uni-

wersytetu, inne s tworem póniejszym. O nie-

których, jak o zakadzie anatomicznym, ogrodzie

botanicznym, mylano przeszo przed 2ma wieka-

mi, myli wszelako nie przywiedziono do skutku.

Za epok rzeczywistego pocztku z maym wy-

jtkiem wszystkich zakadów naukowo-praktycznych

przy Uniwersytecie krakowskim, uwaa naley

drug poow przeszego stulecia, tem samem epo-

k odrodzenia si nauk pod Stanisawem Au-

gustem, a nadewszystko epok dokonywanej przez

Kotaja reformy Uniwersytetu. Wtenczasto

ustalio si obserwatoryum, powstay gabinety tak

zwanej historyi naturalnej (mineralogiczny, zoolo-
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giczny), ogród botaniczny, pracownia chemiczna,

gabinet fizyczny, pracownia anatomiczna i szpital

akademicki obejmujcy kliniki.

Jeeli nadmienione zakady wziy pocztek od

reformy Uniwersytetu, to przecie nie od razu i

niewszystkie stay si odpowiedniemi swemu prze-

znaczeniu, tern bardziej, gdy potok wypadków po-

litycznych odwraca od nich uwag, a spiesznie

przemijajce rzdy zaledwie niemi zajmowa si

mogy. Zaszczyt rozszerzenia, utrwalenia i ubez-

pieczenia daAvniej pocztych zakadów przypada na

epok Rzpltej krakowskiej. Wtenczasto uchwalono

i w znacznej czci wykonano odbudow gmachu

Jagielloskiego mieszczcego bibliotek; przeniesio-

no kliniki do wasnego domu, który nastpnie je-

szcze znacznie rozszerzono; rozprzestrzeniono nie-

mal o poow ogród botaniczny, uposaono stae-

mi funduszami wszystkie gabinety i pracownie,

wtenczas te wreszcie niektóre dopiero wziy swój

pocztek, jak gabinet wyrobów i modeli chemicz-

nych, gabinet farmakognostyczny i anatomiczno-

chirurgiczny.

Na ostatek przechodzc do stosunków obec-

nych, z wdzicznoci wyzna naley, e zakady

uniwersyteckie o tyle doznay opieki Wys. Rzdu;

i nietylko ich fundusz, moe z wyjtkiem bota-

nicznego ogrodu, w niczem nie dozna uszczerbku;

ale przeciwnie co do niektórych widzimy go bd
to podwyszonym, bd te wspieranym osobnemi

zasikami. Niebrak te wreszcie na wieo pow-

staych zakadach, w czci ju w kilku latach
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znakomicie rozwinitych, w czci bdcych dopie-

ro w zawizku, jakiemi s: zakad fizyologiczny,

klinika okulistyczna, pracownia i gabinet anato-

miczno-patologiczny, wreszcie zaprowadzona w szpi-

talu go Ducha klinika chorób skórnych i syfilitycz-

nych.

Zakady nasze nie dorównaj zapewne w wi-

kszej czci odpowiednim zakadom po gównych

miastach i stolicach Europy; wiemy to owszem, ile

,

z nich jeszcze potrzebuje uzupenie w rozmaitym

wzgldzie ; mimo to przecie w caoci swojej nie

ustpuj one tego rodzaju naukowym pomocom

w wielu innych Uniwersytetach, nie jeden nawet

w tej mierze zostawiaj za sob. Pikne zaiste wia-

dectwo, do czego, nawet przy nader skromnych

rodkach, doprowadzi moe ch dobra, praca i

gorliwe zabiegi ; imto bowiem przewanie zakady

nasze zawdzicza maj swój byt i znaczenie, do

jakiego rónemi czasy doprowadzi je zdoano.

Gdy tym sposobem ze strony szkoy widzimy

nieprzerwane usiowania, w celu zjednania coraz

wietniejszego skutku zamiarom jej zaoyciela; gdy

usiowaniom tym Wys. Rzd nie odmawia pomocy

i opieki swojej; — to jeszcze, eby ta szkoa sta-

a si: „nauk przewanych per, aby wydawaa
me dojrzaoci rady znakomite, ozdob cnót wie-

tne i w rónych umiejtnociach biege;" — w rów-

nej czci od ciebie zalee to bdzie zacna Mo-
dziey krajowa! Oto otwarty dla ciebie przybytek,

który ci nastrcza wszechstronn naukow pomoc

!

Korzystaj z niego z caem powiceniem! eby



XIV

dzieje krajowe, krelc bezstronnym rylcem t nie-

dalek przyszo, w której z kolei na widowni

wystpisz, w uznaniu twoich zasug zdobytem dro-

g nauki, cnoty, i honoru, powiedzie mogy z po-

ciech i chlub: oto pojlki budowy wzniesionej

rk Kazimierza! a wieniec jego chway wieej

nabierze barwy i wietnoci!

Pisaem w Maju 1864 roku.

J6xef Wlajer^

Prof. Uniw., Prezes Tow. nauk. krak.
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o Szkole P. Maryi w Krakowie,

(Kolebce Uniwersytetu).

przez Prof, K. Mecherzyskiego.

8.koa P. Maryi w Krakowie powstaa w wieku

XIII z farnej dominiliaskiej
,

przy liociele 8. Trójcy

przez Iwona biskupa Icrakowskieg-o w roku 1227 za-

oonej W opisie bowiem fundacyi teg-o kocioa przez

Arnolda PkeynB, zakonu kaznodziejskiego, mistrza

. Teologii, zachowanym w rkopimie, wyczytujemy:

e podle klasztoru i zabudowa kocielnych, na rozle

gym placu, znajdowaa si pocztkowo Szkoa para-

fialna; dla której rzeczony biskup Iwo dogodniejszego

szukajc miejsca, w pobliu kocioa P. Maryi, na grun-

cie dominikaskim, zbudowa dom obszerny, murowa-

ny, z tem zastrzeeniem, aby magistrat miasta Krakowa,

za ustpienie gruntu i na uznanie juris dominii, paci
klasztorowi corocznie czynszu ziemnego dwie grzywny

monety polskiej. Jako wiadczy o tem akt urzdowy
w ksigach Kadzieckich jzykiem niemieckim zapisany,

niemniej wyrok sdu polubownego midz}^ klasztorem

bw. Trójcy a mieszczanami krakowskimi, w sprawie



wytoczonej o plac, na którym staa Szkoa P. Maryi,

wydany przez Piotra (Wysza) biskupa krakowskiego,

sdziego tej sprawy, dnia dwudziestego dziewitego

Kwietnia 1395 roku: co i sami rajcy Krakowscy za

panowania Zygmunta III zeznali przed komissarzami

królewskimi, aktem wyznaczonej na to komissyi w Kra-

kowie, we Wtorek po niedzieli pitj postu roku 1610.

Ale poniewa dom pomienionej Szkoy, jako farnej, sta

si instytutem miejskim, publicznym (locus publicus,

litteratorius), a za ustpienie gruntu miasto pacio

XX. Dominikanom czynszu ziemnego corocznie po dwie

grzywny polskie: przeto sami rajcy krakowscy, wpro-

wadzeni w posiadanie tój szkoy, zatrzymali prawo

zwierzchnie (jus patronatus), jak o tem rzeczony Ar-

NOLF Pryna w swoim opisie wzmiankuje.

Mylnie przeto twierdzi Czerniewski in Palaestra

politica^ a za nim Janocki (Literarum in Polonia pro-

pagatorcs), jakoby Jan z Wieliczki (Wielicius) kanonik

krakowski, który, jak wiemy, y dopiero w wieku XVI,

zaoycielem by Szlvoly P. Maryi (ScJiolam, cui nomen

est a divina Yirgine, condidit).

Pierwiastkowe Szkoa ta rónia si zapewne od

innych miejskich i parafialuj^ch. Wykadano w niój

nauki pocztkowe, tak zwanem trivinni objte. Magde-

burgia, z waciwemi osadom cudzoziemskim prawami

i urzdzeniami, wpywaa bez wtpienia na kierunek

nauk, i obok aciskiego upowszechniaa jzyk niemiecki.

Przy szkole by mistrz (magister) i jego zastpcy

(locati); prócz tego nauczyciel piewu (cantor), dzwon-

nik (signator i subsignator) i palacz (calefactor). Mis-

trza szkoy obierali i mianowali rajcy miejscy, sam za
mistrz swoich pomocników czyli zastpców. Kantora

wybieraa rada, a osadza mistrz szkolny, który znowu

wraz z kantorem obiera dzwonnika i iego zastpc.

Gdy za ci ostatni nie mogli si zgodzi w wyborze,

wtedy dopeniali go sami rajcy.



Uczniowie dzielili si na pocztkujcych, czyli mod-
szych, i na starszych aków. Modsi, kt(3rzy dopiero

uczyli si na elementarzu i Donacie, (legentes literas et

donatos , usue ui casus legunt), obowizani byli mi-

strzowi i jeg-o zastpcy paci corocznie na Suchedni

po groszu; starsi za (majora legentes) po dwa grosze.

Kantorowi, pocztkujcy w piewie (sedentes adprimum
cantum) pacili po pógroszku , od wyszego piewu (de

secundo cantu) po groszu. Kady z aków winien by
prócz tego w czasie zimy przynosi do sztoy codzieu

nie narczko drew na opa, albo na raz sprowadzi do-

br fur drzewa, lub wreszcie zoy pienidzmi dwa
grosze. Na ksiki i pisma, czyli tak zwane mem-
brany, paci liady swojemu nauczycielowi zastpcy

(locato) po cztery pieniki (parvos)^ mistrzowi za
szkoy na . Gawe przynosi koguta albo pólgroszek.

Palaczowi nakoniec raz do roku na Boe Narodzenie,

a dzwonnikowi w Suchedni, po cztery szelgi czyli

pieniki.

T ustaw uchylono pierwotne opaty szkolne, jako

to: Nnndinales (jar markowe) na kady w caym
roku jarmark , na wito Oczyszczenia N. P. Maryi , na

Nowy rok ; aziebne (balneales), Medales, Amtales,

i inne, które dla rodziców uczcej si modziey, jak

równie dla mistrzów szkoy i ich zastpców, byway
wielce przykremi

Takie prawa i przepisy Szkoy P. Maryi, pewnie

..z XIII, lub XIV wieku pochodzce, zachoway si
w Wilkierzach miasta Krakowa, spisanych w wieku XV
jzykiem aciskim i niemieckim, z których wyjtek
De juribus scolarum Sancte Marie przytacza Wiszniew-

ski w Hist. Liter. T. II. str. 236, uwaajc go za najda-

wniejszy zabytek ustawy szkolnej (rozumie si wieckiej,

s bowiem nierównie starsze w statutach synodalnych).

Przyjaznym okolicznociom, a zwaszcza opiece tro-

skliwej biskupów i mecenasów, przypisa naley: e
1*



ju w cigu XIII stulecia Szkoa P. Maryi znacznie si

podniosa i obejmowaa uaulii waciwe szloom wy-
szym , opacliim i liatedralnym. Kotaj w rliopimie

(nieAvylcoczonym) ostanie owiecenia w Polsce
twierdzi: e prócz jzyka aciskiego wyka-
dano w niej w wieku XIII filozofi, matema-
tyk i nauki wyzwolone; przyczem ciekaw po-

daje wiadomo: e sawny na ca Europ Vi-

TELLio (Cioek), wskrzesiciel albo raczej pierw-

szy wynalazca Optyki, by nauczycielem
w Szkole Krakowskiej P. Maryi w rynku.

Wprawdzie nie przywodzi autor róda, z którego t
wiadomo wyczerpa, zapewne jednak wyczyta j
w dawnej Wizycie tej Szkoy, która przy innych pi-

smach urzdowych X. Kotaja znajdowa si ma
obecnie w Warszawie, w Prokuratoryi lub Archiwum

gównem.
Lecz waniejsza epoka w dziejacli pomienionej Szko-

y poczyna si w wieku XIV z iistory Akademii Kra-

kowskiej. Pisze Broscius w dziele De literarmn in Po-

lonia vetnstute, a za nim w Centuryach swoicli Ra-

DYMiSKi: e gdy Kazimierz W. przemyla o zao-

eniu w Krakowie naukowej Wszechni, jadcemu

w r. 1337 do Awinionu Janowi Grotowi biskupowi

Krakowskiemu da zlecenie, aby przepatrzywszy nie-

które francuzkie Akademie , a zwaszcza Paryzk, przy-

wióz z sob kilku uczonych, biegych w prawie i filo-

zofii mistrzów. Jako za powrotem swoim sprowadzi

Grot do Krakowa tres in utroue jur et philosophia

professores, z pomidzy których (mówi Radymiski) z o-

s taw i wszy król Kazimierz filozofa przy Szkole
P. Maryi, ju pod ów czas znakomicie kwitncej (ad

aedes Yirgineas, in scliola ampUssima), prawników w roku

1347 wprowadzi do gmachów wieo przez siebie zbu-

dowanych. Duoosz wszelako i Miechowita, opisujc

te gmachy zmurowane na Bawole przy kociele . Wa-



wrzyca, domos pulcherrimas, cameras, Icdoria et offi-

cinas ex lapideo muro, pro coJiabitatione doctorum et ma-

gistrorum nouae universitatis , twierdz, e stany do-

piero w roku 1361.

Midzy epok pierwotnego zawizl^u a póniejszem

uprzywilejowaniem bywaj dzieje porednie, które wiad-

cz niekiedy o yciu instytucyi, wprzód, nim ta domie-

rzya pory nalenego urzdzenia i dojrzaoci. W iistoryi

uniwersytetów mamy teg-o liczne przykady. Wiadomo,

e Szkoa Paryzka jeszcze w wieku X zaoona przez

mnicia Remi, przybyego z Reims, kwitna ju zna-

cznie i miaa gonycli w caym wiecie mistrzów, nim

naleycie urzdzona i rozwinita, od Filipa Augusta
uzyskaa pierwsze przywileje, a od Grzegorza IX
prawa uniwersytetu i ostateczn sankcy. Podobnie

akademia Bonoska, w której na pocztku XII stu-

lecia wykada naul^ prawa sawny Irnerius czyli

Werner, dopiero w XIII wieku otrzymaa od Fryde-

ryka II cesarza przywilej erekcyi. To samo powiedzie

mona o naszej Kazimierzowskiej Szkole. Zdawna
przed rokiem 1364 miaa ju swego filozofa, naucza-

jcego ad aedes Yirgineas. Sprowadzeni wczenie przez

króla Kazimierza prawnicy, moe do pomocy w uka-

dzie statutu, mogli równie naucza w obmylonych
tymczasowo miejscaci, gdy czas wprowadzenia ich do

przygotowanej na to Szkoy nie jednostajnie jest po-

dawany.

Przywilejem erekcyjnym, w dzie Zielonych wi-
tek 1364 roku wydanym, rozporzdzi król Kazimierz

w Akademii bieg nauk: om katedr prawa, dwie nauk

lekarskich, jedne filozofii ustanowi. Wydzia nauk wy-

zwolonych, na jednym professorze zaczty, zostawi przy

Szkole P. Maryi, naznaczywszy mu dochodu dziesi

grzywien srebra, jak to czytamy w pomienionym sta-

tucie : Magistris in artihus damus Scholam B. V. 3Iariae,

et decem marcas reditus apponemus eidem. Wydzia



Magisrorum in artihus, na podobiestwo filozoficznego,

mia starszestwo w ówczesnych uniwersytetach przed

innemi Wydziaami, nim na ich czele stana teologia.

Urban V papie now t Akademi na danie króla

bull apostolsk i osobnem breve potwierdzi. W ten

sposób Szkoa P. Maryi staa si pierwszym zawizkiem
i niejako kolebk Uniwersytetu. Chocia bowiem dzieo

króla Kazimierza nie przyszo w zupenoci do skutku,

i zaoona przez niego Akademia na Bawole wkrótce

po jego mierci upada, utrzyma si jednak w Szkole

P. Maryi, a zna i zwikszy za czasem Wydzia filo-

zoficzny pomnoeniem liczby professorów, gdy w nim,

jak dowodne .wykazuj wiadectwa, przed epok Ja-

giey, nawet stopnie akademickie udzielano. Liber

decanorum facultatis x>}iilosopliicae in Universitate Pra-

gensi wymienia pod rokiem 1368, 1370 i 1373 kilku

bakaarzy nauk wyzwolonych (in artihus) którzy ten sto-

pie w Akademii Kazimierzowskiej uzyskali. Wzmianki
te o Krakowskich bakaarzach nie dozwalaj wtpi, e
przed wskrzeszeniem i odbudowaniem Uniwersytetu

w r. 1400 przez Jagie utrzymywaa si w zawizku
ta gówna Królestwa Szkoa.

Przeciw przytoczonym jednak podaniom Dugosza
i Kadymiskiego, rozwiód si uczony Józef Mucz-

KOWSKi w rozprawie obejmujcej Wiadomo o za-

oeniu Uniwersytetu Krakowskiego. Usiuje

w niej autor dowied : e zamierzona przez króla Ka-

zimierza Wszechnia naukowa, mimo wydanego przy-

wileju w r. 1364 nie przysza bynajmnij do skutku,

tak, i prawdziwy jej pocztek dopiero do czasów Ja-

giey, t. j. do roku 1400, a nawet 1401 odnie mo-

na. Twierdzenie swoje opiera Mdczkowski na tych

powodach: e najcelniejszy z dziejopisów przed Du-
goszem, Jan archidyakon Gnienieski, zupenie o tj

Szkole milczy
;
podanie za Dugosza o gmachach zbu-

dowanych na Bawole, które ju za jego czasów nie



istniay, jest wtpliwem, gdy w cigu jednego wieku

gmachy te nie mogyby byy upad do szcztu; e
Radymiski nie wymienia róda, z l^tórego powzi
swoje wiadomo; e nalioniec Szkoa pomieniona a-
dnego po sobie w pracach i zabytkach dziejowych nie

zostawia ladu.

Co do Jana kronikarza, wiemy, e argumenfuw a si-

lentio do najsabszych naley dowodów. Móg rzeczony

dziejopis wedug poj ówczesnych, zwaszcza jako du-

chowny, mie suszne powody zamilczenia o Szkole

Kazimierza, której zbywao jeszcze pod ów czas na

teologii, a która, jako prawna, zajmujc si szczególniej

wykadem instytucyj Rzymskich, niechtne a moe po-

dejrzliwe zwracaa na siebie oko. Nie zamilcza wszake
o nij Dugosz, który, zaoenie jej odnoszc do roku

1361, powiada: e na swoje oczy widzia mury i zabu-

dowania tej szkoy, acz opustoszae i ju z dawna upa-

de, locum tanto tempore vacuum, które sam nawet na kla-

sztor Kartuzów chcia zakupi. (Locus w rednij acinie

nie znaczy wycznie miejsca, ale jest wyrazem ogól-

nym, którym oznacza si czsto wie, zabudowanie, kla-

sztor, warowni i t. p., o których jest mowa, n. p. Capita-

neus loci Gniew, starosta miasta Gniewu, w Dugoszu).

Jako Miechowita w swojej kronice fol. 349 powiadcza:

e jeszcze za jego czasów mury te ydzi posiadali, za-

brawszy je bez pozwolenia króla na swoje mieszkania

i ogrody. Po dzi dzie pokazuj na Kazimierzu w ulicy

Bawó miejsce, które si zowie Stara Szkoa. Mia
i Radymiski prócz Dugosza pewne poda swoich ró-

da; wspomina bowiem wyranie o jakich dawnych r-

kopismach, które zapewnie uwaa za wiarogodne. Jeeli

wiadectwa takich pisarzy nie zasuguj na wiar, có
nazwiemy prawdziwem ródem i powag? Ze wreszcie

Akademia Kazimierzowska krótkiej epoki swego istnie-

nia adnym nie utrwalia pomnikiem, dziwi si wcale

nie naley. Nie byy to czasy przyjazne postpowi



owiaty i pimiennictwa. Filozofia scholastyczna, cile

z teologi zczona, bya w owym wieku gównym roz-

praw przedmiotem, którym akademicy nasi bynajmniej

si nie zajmowali. Wszak i o Zamojsldej Akademii mó-

wiono w wieku XVII: e niktby o niej nie wiedzia,

gdyby Duczewski w swoicti kalendarzach nie uczy-

ni o niej czasem wzmianki.

Pomija wreszcie Muczkowski w swoich uwagach

Szko P. Maryi i umieszczon w nij Icatedr filozofii,

o której wiadczy nie tylko Radymiski, ale nadto Ko-
taj w przytoczonym wyej rkopimie, odnoszc j
do wczeniejszej nieco epoki. „Kazimierz W. zaoy
(mówi) Szko gówn, dla dawania w niej

prawa, i przyczy do niej dawniej ju b-
dc Szko filozofii przy kociele P. Ma-
ryi, a to w roku 1344." Najdowodniej za wiadczy

o niej sam statut króla Kazimierza.

Czytamy w tyme statucie : e Jarosaw arcybiskup,

który królowi Kazimierzowi pierwsz (podug Broscy-

usza) poda mia myl jej zaoenia, sam t now Szko-

, w ów czas studium generale zwan, otwiera. wiad-
kami tej uroczystoci byli, jak wyraa przywilej : An-

drzej, wojewoda krakowski; Jan, wojewoda sando-

mierski; Dobiesaw Wilicki, Piotr Wojnicki, Wil-

czek Sandomierski, kasztelanowie; Floryan kanclerz

czycki, Jakób z Ossowa, notaryusz królewski, i wielu

innych znakomitych mów.
Jakkolwiek za po zejciu króla Kazimierza, na-

dania jego, jak Dugosz powiada, do skutku nie

przyszy, i Akademia Kazimierzowska rycho upada;

nie zagadzi si jednak do szcztu jej lad i istnienie,

gdy król Jagieo w pierwszym swym przywileju

r. 1400 sam si odnowicielem jój tylko wyznaje,

a papie Bonifacy, powtarzajc sowa proby królew-

akiój, w bulli swojej wyraa: e Szkoa ta od-



dawna w Krakowie utrzymywaa si, i do-

td utrzym uje.

Z XV wieku o jednym tylko uczonym mistrzu Szkoy
P. Maryi dowiadujemy si z rkopismu zachowanego

w bibliotece Akademii Krakowskiej : Liber Ragemundi

cum uestionibus Summarum Magistri Bartholomaei de

Zneyna... post Bev, Mag. Joannem do Toitli in Scala

Sante Mariae intra muros. Cracovie A. B. 1462. Okoo
r. 1521 naucza w niej Krzysztof Stratander (Stei-

nensis). (Wiszn. Hist. Lit T. U. str. 215).

W XVI wieku Szkol P. Maryi bya ju wyszym
nieco instytutem, szko szlacheck (schola nobllmm),

dlatego tak zwan , e w niej wychowywali si nie tyl-

ko synowie mieszczan Krakowskich, na prawie Mag-

deburgskiem osadzonych , ale modzie szlachecka, spo-

sobica si do wyszych w stanie duchownym i obywa-

telskim stopni. Prócz elementarnych, obejmowaa nauki

waciwe dzisiejszym szkoom aciskim (studia huma-

niora). Brakowao jej z razu potrzebnego urzdzenia,

ale zaj si niem w poowie tego stulecia Herbest,

którego dzieko: Cracoviensis scholae apud S. Mariae

templum institutio, a 1559, ciekawym jest w tej mierze

pomoikiem. W dedykacyi do Senatu miasta Kral^owa

mówi autor: e tak tu zasta szko, e w niej

adnego prawie adu niebyo; nauczano bo-

wiem modzie nie tak, jakby chcia by
rzdca szkoy, ale jak si podobao rodzi-
com, nie znajcym si wcale na naukach.
Dzieli zatem Herbest modzie uczc si na Idassy, czyli

waciwe kademu szkoy. Do nauki grammatyki podaje

rozkad dwutygodniowy: poow czasu na nauk grec-

kiego jzyka, poow na acin przeznacza. Jeden tydzie

CrcERONA, drugi Wirgiliusza liolejno czyta kae.
Arytmetyka i muzylca dodatkowo tylko do nauk przy-

czone; filozofia za moralna (etyka) tylko czasem dla

odmiany dozwolona. Z bakaarzew jeden zawsze ma
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wykada etymologi z Cyceronem, drugi prozody

i^skadni z Wirgilhiszem. Grammatyka ma by wyka-

dana w jzyku aciósliim. Czasami zamiast grammatyki

czyta ma si Ezop po greclai i powtarza przez uczniów

naprzód po acinie, a potem po polsku. Na wiczenia

w obój ej mowie, listy po polsku dla wprawy w pisowni

w szkole ukadane, maj by zaraz tumaczone na a-

cin. Podobnie z postpujcymi w greczyznie czyni

zaleca, aby w podanej jakiejkolwiek myli w jzyku

aciskim, wyrabiali natychmiast rzecz po grecku. Cy-

cerona naprzód czyta, potom tumaczy i pisa, wre-

szcie uczy si go na pami ustpami. Przydane s do

tej nauki dysputy szkolne. Na dysputach ma si roz-

prawia o wszystkich czciach grammatyki, z stoso-

wnym wzgldem na znaczenie wyrazów, a to w obe-

cnoci jednego z bakaarzy; niemniej o pisowni, pro-

zodyi, etymologii, skadni, nareszcie o rónych sposo-

bach mówienia, czyli frazach aciskich, gdzie take

potrzebn bdzie przytomno nauczyciela. Komedye a-

ciskie równie w niektórych czasach maj by gry-

wane, dla wkadania modziey do dobrego wymawiania

i miaego wystpowania w sprawach publicznych. Do

tego nale jeszcze publiczne deklamacye. Gdy przyj-

dzie pedagogowa z uczniami, którzy ju dobrze obe-

znani bd z grammatyka , moe wykada si czcia-

mi dyalektyka, albo nawet retoryka, mog si wprowa-

dza poytecznie w tych samych przedmiotach dysputy;

ale nigdy ze szkó nie naley wypuszcza grammatyki.

Zreszt modsi uczniowie, jeszcze do tych nauk nie

usposobieni, uczy si maj pocztków od starszych-

Nie zawadzi take przed Cyceronem i Wirgiliuszem,

poety którego gadkie, obyczajowe wiersze czyta z ob-

janieniami i na polskie tumaczy.

Grzegorz Wigilancyusz Samborzanin, m nauki

wielkij
,
przyjaciel Benedykta Herbesta, przed wej-

ciem do Akademii Krakowskiej , by od roku 1561
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przeoonym Szkoy P. Maryi, cigniony z Poznania,

gdzie naucza wymowy i poezyi. Wyda pod te czasy

dzieo wierszowane pod napisem T/ieoresis((7racov. 1561)f

w Istórem na poctiwa Al^ademii mówi o stolicy Muz>

ich zacnoci i zatrudnieniacti. Na tm ^dziele podpisa

si: Praefectus Gimnasii Cracoviensis apud Christiferam

Mariam Yirgmem.

Niepolednio zapewnie w wieku XVI kwitna Szkoa

P. Maryi, gdy ni rzdziy Herbesty i Wigilancydsze.

Godny jest take wspomnienia Jan ywiecki, senior

Szkoy P. Maryi, który pisa elegie na mier Sebasty-

ANA Petrycego: Trenodia, Cracov. 1626.

Akademia Krakowska , rozcigajc swoje zwierzch-

no i dozór nad szkoami parafianemi , udzielaa im

swoich mistrzów, którzy a do koca XVIII wieku

uczyli w nich aciny. Zalaszowski w dziele Jus Regni

Poloniae (Lib. I. tit. 21) wymienia czternacie szkó pa-

rafialnych w miecie Krakowie, intra et extra urhem,

w których modzie, jak mówi, pobieraa pocztki gram-

matyki od mistrzów Akademii Krakowskiej. Nie nale-

ay jednak te szkóki do tak zwanych kolonij Aka-

demickich , których w koronie i W. ksistwie Litewskim

FoRMANKiEwicz W swojj Jcografii liczy okoo czter-

dziestu.

Od otwarcia w Krakowie szkoy Wadysawsko-No-
wodworskiej, póniej na Wojewódzk zamienionej, szkoa

P. Maryi upada zacza, i zesza stopniami do rzdu
zwyczajnych szkóek parafialnych. Budynek jej odwie-

czny, z wysokim i stromym dachem
,
pomnik Xni wieku

na placu pierwotnym Dominikaskim, gdzie dzi stoi

kamienica narona przy Maym Rynku i ulicy Stolar-

skij, staraniem miasta troskliwie utrzymywany, dotrwa

a do pierwszych lat biecego stulecia ; dopiero w r.

1802 za dawnego rzdu anstryackiego rozebrany zosta.



XX.

DZIEJE
Biblioteki Uniwersyteckiej w Krakowie,

napisa Franciszek Matejko.

1.

Wiiadomo z dziejów, ze w wieku TX i na pocztku

Xgo po ustaleniu si Chrzeciastwa w poudniowej

i wschodniej Europie, zawitao wiato nauki i wiary

Chrystusowej, na ziemie sowiaslde.— Po przewrotach,

jakich dowiadczya ówczesna Europa , zacz si ustaa

i rozwija nowy porzdek, a za nim nowe potrzeby.

rodkiem podniesienia tamtoczesnego spoeczestwa

tak bardzo zdziczaego i upadego moralnie, byy
niezawodnie klasztory, w których ludzie usunwszy si

od zgieku wiatowego, mogli przepdza swobodne

ciwile, na spokojnm rozmylaniu i zastanawianiu si

nad tern, co si w okó nich dziao, lub siga myl
w przeszo odleg. Klasztory wic byy schronieniem

nauk i nasieniem owiaty na przyszo. lady dziejowe

pokazuj ciek, po którj sza ludzko owoczesna

w Europie.— Rzecz bardzo prosta i atwa do domysu,
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e obok kocioów i po klasztorach znajdoway przy-

tuek rkopisma i ksigi na pargaminie, lub póniej

(XII— XIII w.) na papierze bawenianym pisane. Po
klasztorach, oprócz autorów, miecili si najczciej

przepisywacze owoców pracy umysu ludzkiego. Byy
to za rzeczy odnoszce si do potrzeb ówczesnych,

jakiemi byy roczniki kocielne, legendy, wykady Pi-

sma witego, niekiedy pisma kanoniczne lub schola-

styczne, i cile naukowe. Co z takich pierwotnych

utworów do nas si dostao, trudno orzec z pewnoci,
acz wtpi prawie nie mona, e klasztory ówczesne

w celach szerzenia owiaty postanawiane, musiay mie-

ci w zbiorach swoich niejedn iosztown prac zagra-

'niczn. Zreszt Ojczyzna nasza, pooeniem swojem

wystawiona na wpyw europejski, sza za popdem
ogólnym, jaki jej cywilizacya chrzeciaska wskazywaa.

Pooenie przecie Lechii Piastowskiej, zakóconej wdzie-

raniem si Niemców i Krzyaków z zachodu, a od

wschodu wystawionej na cige napady Litwy jeszcze

pogaskiej, i dziczy tatarskiej (wiek XIII i poowa
XIVgo);— przyczynio si niepomau, i zapewne nie-

jeden zabytek ówczesnej cywiizacyi zagin wród po-

ogi i stosów popiou.

Przed zaoeniem jeszcze Akademii Krakowskiej

której, jak wiadomo, pierwsz da myl ostatni z Pia-

stów, a Jagieo ostatecznie dopeni (1364—1400);

kiedy okietek potn prawic i moc geniuszu swe-

go zdoa Polsk w jedno ciao polityczne zjednoczy,

i wskaza drog dalszego jej rozwoju; widzimy ruch

i widoczne pragnienie wiata, a zatem dno od

postpu. Wszystkie stany zaczy wydawa z poród
siebie ludzi zajmujcych si naukami, mnoyli si
pisarze i przepisywacze. Klasztory zaczy gromadzi
biblioteki, to czyniy szkoy, pod opiek biskupów
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zostajce, gdzie coraz wicój uczuwano potrzeb ksi-

ek. Licznie rozrzucone ksigi po rónych bibliote-

kach w kraju naszym, s tego wyranym dowodem.

O czem szczególniej przekona si mona, z rozmaitej

treci dzie wchodzcych w skad, a raczej pierwszym

bdcych zawizkiem Biblioteki Krakowskiej.— Nie b-
dziem tu zajmowali si wyliczaniem dzie, sigajcych

owej epoki, ciekawi znajd je wspomniane u Bandt-

KiEGO, Lelewela lub gdzieindziej — tutaj powiemy

tylko, i z takich kosztownych darów, tudzie spad-

ków, utworzyy si biblioteki po rónych gmachach

naukowych , z których póniej powstaa tak bogata dzi

Biblioteka Uniwersytecka w ICrakowie.

Niema ladów, iby od chwili zaoenia Akademii

Krakowskiej , istniaa obok teje biblioteka. — Z naj-

dawniejszych zabytków pimiennych , do dzidnia w na-

szej bibliotece przechowanych, przekona si mona,

i dopiero w poowie XV wieku, róne dary w rko-

pismach z hojnoci professorów, w dobre beneficya

opatrzonych, lub do godnoci biskupio) wyniesionych,

przechodziy na wasno Akademii.

Z wszystkiego, co dotd wyledzi si dao, zdaje

si, i po r. 1400—1450 kady Wydzia mia osobn

bibliotek. I tak bya biblioteka:

1) W Kollegium Wikszem (in CoUegio Majori ar-

tistanim), póniej podobno zwana czasem Libraria theo-

logormn, hibliotheca vetus (r. 1648).

2) W Kollegium Mniejszem (dzi szkoa sztuk pi-

knych i bursa muzyczna) Libraria artistamm , t j. wa-
sna biblioteka wydziau filozoficznego.

3) Wydzia prawny take mia swoj bibliotek

,

która a do czasów austryackich (1801) osobno staa.

Nazywaa si ona czasem: Libraria canonistarum.

Niema na to dowodów, czy Wydzia lekarski mia
osobn bibliotek w wieku XV. Wszake z uwagi, e
duchowni byli czstokro lekarzami, by wic moe
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i najczciej rkopisma lub zbiory swoich ksiek
przeznaczali do ksinie innych wydziaów.

Oprócz wyliczonych tu bibliotek wydziaowych, s
lady z notatek na okadkach lub kartach rkopismów;

tudzie z tego co Putanowicz (Stan wew. i zew. Stu-

dii gen. Unw. crac. 1774) powiada: e i bursy, któ-

rych byo bardzo wiele w Krakowie, miay swoje oso-

bne ksinice. Biblioteka Jagielloska posiada wane
bardzo kodeksa i pierwiastki druku, które pochodz

z bursy Jeruzalem zwanej, a zaoonej przez Zbigniewa

Olenickiego (1454). Miay i insze bursy swoje biblio-

teczki, jak bursa Hungarorum, rozwizana r. 1557,

lub przeniesiona do bursy Germanorum. Zapewnie i

inne bursy, jakoto: Philosophorum, Germanorum— moe
ju wczenie miay biblioteczki swoje.

Ze wzmianek czsto do napotykanych, e n. p. to

byo pisano in bursa pauperum , albo in bursa dwitum,

wnosi mona prawie z pewnoci, a po bursach

mieszkali przepisywacze ksig lub rkopismów. - Od-

kryty (okoo r. 1300) papier ze * szmat póciennych,

a w Niemczech i Polsce (okoo 1370— 1400) rozpo-

wszechniony i spospolitowany, uatwia tworzenie i za-

silanie bibliotek. Dlatego przepisywanie niezmiernie by-

o u nas w uyciu.

Ukad zaprowadzony w tych bibliotekach nie by
wedle nauk wydziaowych , ale podug ofiar czynionych

wydziaom. Ztd w bibliotece teologicznej wiele byo
ksig medycznych.

Liczba bibliotek, jak w ogóle w Europie, tak i u nas

w szczególnoci mnoya si z postpem czasu. Kra-

kowskie biblioteki zawsze byy w wietnym stanie i

znakomite posiaday kodeksa i dziea; a to pomimo

szkód, jakie w nich pewnie zrzdziy poary, a miano-

wicie r. 1455 pogorzela Kollegium Jurydycznego i Ko-

legium Mniejszego r. 1492. — Wiemy przecie, e kiedy

r. 1459 ogie wielkie poczyni szkody, i zniszczenie na
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ysej Górze, Biblioteka Uniwersytetu Krakowskiego

dostarczaa dzie, które kopiowano i przepisywano dla

zapenienia strat w bibliotece klasztoru ysog-órskieg-o.

Kraków zreszt, jak nas lady dziejowe upewniaj, by
bogaty w rkopisma, chocia mia biblioteki modsze
od wielu innych.

Jedn z najwybitniejszych cech XV stólecia jest

szczególny zapa do tworzenia bibliotek. Popd ten

i kierunek day Wochy, zupenie rónice si od re-

szty ówczesnego wiata. We Woszech, zupenie wysze
zajmujcych stanowisko w naukach i w caym rozwoju

duchowym, z wielk starannoci zbierano lub odgrze-

bywano zapomnianych pisarzów staroytnej Italii i Ida-

sycznej Hellady. ICopiowano ich i wkrótce wzito do

drulcu. Z tych zbiorów, powiada Lelewel, z najwysz
usilnoci zebranych, powstaway domowe mieszkaców

Woch zbiory ksiek, wiatowe i publiczne biblioteki,

do których uatwiony uczonym przystp.

Wochom jak we wszystkióm tak i w tym wzgl-

dzie naley si pierwszestwo; oni najwicej posiadali

zbiorów rkopimiennych i najwicej przepisywali dzie

wszelkiego rodzaju. Z Woch to zapewne a nie skd-
ind poprzybyway do Polski (przed 1160) kigi Ju-

styn ia no we, kanoniczne i t. d.

Po wynalezieniu papieru bawenianego, w epoce

rozbudzonego ruchu umysowego we Woszech, a tym

sposobem stanieniu pargaminu , nastaa atwo prze-

pisywania, a przeto szybldego rozszerzania dzie roz-

maitego rodzaju. W czem Wosi, jak si ju rzeko,

wyprzedzaj inne narody. Za ich przykadem szy na-

rody i mocarze innych pastw europejskich. Znajdu-

jemy wzmianki whistoryi, i gonym chcia by z opie.

kowania si uczonymi i naukami przez zbieranie lio-

dexów rozmaitych, Maciej Korwin król Wgierski,
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Tctóry zakadajc bibliotek w Biidzjmin — by moe^

jak przypuszcza Bandtkie i Lelewel, e bibliotek

uniwersytetu Krakowskiego obdarzy kilkoma kodexanii.

Podanie jakoby darowa Marcinowi z Olkusza sawny

glob niebieski astrolobium do dzidnia znajdujcy si

w naszej bibliotece, jest cakiem niepewne.

Podarunkami i ofiarami zbogacay si uniwersytec-

kie i klasztorne biblioteki rozmaicie opatrzone w Polsce.

Z zabytków sigajcych owej znacznie ju odlegej

epeki dowiadujemy si, i w Krakowie (1410) prócz

biblii, kanonów, ksig liturgicznych, prócz Anzelma,

Alana, Tomasza, Dun-Skota, Jana de Sacro bosco

i innych; byli ojcowie kocioa : Grzegorze, Ambroy,
Augustyn, Hieronim i inni; byli Boecyus, Izydor,

Arystoteles; byli inni staroytni: Cycero, Horacy-

usz, Terenciusz, Persiusz, Seneka, Euklidks, Wir-

giliusz i inni ; a z greckich tumaczenia : Plott na
Teofrasta i t. d.

Liczne podróe do Woch szczególniej
,

gdzie jak

wiadomo, nauki zawsze najwyej stay, przyczyniy

si do zamiowania u nas w dzieach naukowych; ka-

dy bowiem z podróników mia sobie prawie za po-

winno, przywie do kraju jaki znakomity kodex i to

najczciej bardzo kosztowny. Bawicy w czasie sa-

wnych soborów kocielnych, w Konstancyi (1414—1418)

lub Bazylei (1431—1443), duchowni nasi, mieli sposo-

bno ponabywa wiele rkopismów, które do dzi-

dnia s ozdob naszej Jagielloskiej ksinicy. Ogólny

ten smak i zamiowanie w naukach, obudziy u nas

gównie bliskie a serdeczne stósunld z tak wysoko

w owej epoce stojcemi Czechami; a przez nich z po-

wodu gonj ich w Europie sprawy z Wochami szcze-

gólniej, gdzie jak wiadomo w owych czasach krztano

si okoo studyów klasycznych. To za odrodzenie za-

mroczonego umysu ludzkiego byo sttutkiem wj^chod-

twa uczonych greckich z Konstantynopola, którzy przed

2
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nawa Saracenów coraz wicej zagraajcych pastwu
wschodniemu, we Woszech schronienia szulsai. Ztam-

td to niezawodnie poszed ów zwyczaj zbierania l^o-

dexów i zapisywania ich póniej Idasztorom lub szlcoom.

Bielski powiada, e Tomasz ze Strzpina biskup

Krakowslii , który pozal?:ada librarye czyli biblioteki

w Gnienie, Poznaniu, Uniejowie i Kollegium Krakow-

skiem, umierajc (w Iy 1460) testamentem zapisa

kilkanacie rkopismów, które to w Rzymie, to w Ba-

zylei, to w Czechach zakupowa. Powiedziao sie ju
wyej, e z laski innych Polaków, bawicych w Kon

stancji lub Bazylei mamy szacowne dary. I tak n. p.

Pawe WODZl^^RZA z Brudzewa syn darowa . To-

masza dc riritatc fidci
,
pikny kodex kupiony w Kon

stancyi za 14 czerwonych zotych.

Z dat i notatek na drogocennych owyci zabytkacli

przeszoci umysowej, Ictóre s niezawodn wskazówk
czem i jakiemi byy pierwotne zbiory ksiek, tak pi-

kn dzi tworzcych I5il)liotekc ; sprawiedliwy wj^pro-

wadzono wniosek, e Biblioteka Uniwersytecka w Kra-

kowie powstaa w wieku XV drog ofiar i zacnych

datków— podobnie jak i ksinice przy innych szko-

ach w kraju naszym. Wymieniby przeto naleao cho
imiona owyc) hojnych dawców i j)rawdziwie dbaych
(» wzrost nauk w Ojczynie mów; atoli zbyt szczu-

py zakres niniejszego ojjowiadania niechaj posuy na

nasze usprawiedliwienie, tem bardziej, e ciekawi znajd

znaczn ich liczb w Bandtkiego historyi l^iblioteki

Krakowskiej ; obecnie wic wymieniam niektórych ze

wzgldu na rkopisma, które do najcenniejszych i naj-

ciekawszych nale w naszj bibliotece. Jan Czeyskek-

DORF mieszczanin Krakowski, kupi i da pi wolu-

minów (kodexów) pergaminowych, z których jeden

tylko najstarszy z aciskich rkopismów w naszej bi-

bliotece: „Listy w. Paw^a'* z gloss, z roku 11H6

(albo 1206 jak Bandtkte przypuszcza) t j. Walafry-oa

I
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Strabona (r. 807^—849) kodex pergaminowy, doszed

czasów naszych. Zdaje si, idc za mniemaniem Bandt-

KiEGO, i rkopism ten nie dosta si wczeniej do Bi-

blioteki Jagieloskiej, ja?: przed r. 1490. Gdzie si za
inne (t. j. biblia, tudzie . Augustyna de Cwitate Dei

w dwóch woluminach, i Summa irtutum) podziay, nie-

wiadomo.

Jan Wels rodem z Poznania, nauczyciel króla Ale-

XANDitA, darowa rozmaite] ksigi medyczne do ksi-

nicy Artystów. Jemu winnimy sawny riopismPawa
z Pragi, tak zwanego Zydka (Paulus Paulirinus,

albo Paulus de Praga, urodzony r. 1413 umar 1471)

znanego uczonego czeskiego lihri magni (encyklo-

pedya).

Nietylko z zagranicy przywoonemi i tame prze-

pisywanemi dzieami zbogacano biblioted posde, gdy
s dowody, e i u nas mnoya si liczba przepisywacz}

,

najwicej po ilasztorach (Dominikanów, Franciszkanów).

Lelewel i Bandtkie dostarczaj pod tym wzgldem
ciekawych wiadomoci, wyliczajc przepisywaczów ró-

nych rkopismów w XIV, XV a do pocztku XVI
stólecia. Po wynalezieniu druku , ^iedy ta sztuka zacza
do nas zaglda, zaprzestano owego pilnego przepisy-

wania. Uywano za nietylko, jai si ju rzeko, par-

gaminu; ale i papieru ze smat póciennych, którego

w wieku XIV wiele wyrabiano w Niemczech; atwo
si wic móg dosta do Polski. Nietylko braciszkowie

po klasztorach (Benedyktynów, Cystersów, Miechowi-

tów), ale i duciowiestwo wieckie wysze, kanonicy

regularni, a nawet czsto urzdnicy wieccy zajmowali

si przepisywaniem. Z rosnc liczb przepisywanych

kodexów, pargaminy szy jal^^o skóra do podlei)iauia

okadek. Znaczne tego mamy lady. Lecz nie tylko

przepisywano w Polsce, s wyrane wskazówki, e obja-

niano (glossowano, iomentowano) lub przerabiano nie-

kiedy w XV stóleciu. Statuta krajowe, biblia, ksigi

2*
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do naboestwa byy przekadane na jeyli polsls^i

w wieliu XV. Mamy w Bibiotece Kraliowslciej zabytki

kaza po acinie pisanycli, ale niewtpliwie po polsku

goszonych. Statuta krajowe stanów wieckich tudzie

synodalne, kroniki, kazania byy owocami swojskiego

pimiennictwa. — atwo si domyli, i moniejsi tak

wieccy jak duchowni do tumacze lub nowych dzie

mieli przepisywaczów. Z rkopismu dowiadujemy si,

e Mikoaj Szpicimikza syn, zacny i uczony kanoni-

sta, utrzymywa sobie przepisywaczów ksig. To samo

czyni i Tomasz ze Strzpina. (Na tych pracach naj-

czciej znajduje si data 1444—1448).

Pierwszy zawizek bibliotek w ogóle, a wic i Kra-

kowskiej w szczególnoci, powsta z dzie przepisywa-

nych, przeto wypadao nam cho kilka sów powiedzie

o pracownikach tego rodzaju.

Warto i znaczenie owych pism zmniejszya si nie-

sychanie, skoro w poowie XVgo stólecia druk zosta

wynaleziony.

a.

Od owej pamitnej w dziejach ludzkiego rozwoju

chwili, poczynaj si rozszerza nazbyt cienione dotd
granice Uniwersytetów, formow^anych pocztkowo na

wzór niejako i sposób zakonów.

W tejto wanie epoce poczyna si wzrost bibliotek

tak u nas w kraju, jak i gdzieindziej poza obrbem
Woch ; a nawet pónij (w wiekach XVI i XVII)

przecignicie zupene pod tym wzgldem mistrzów.

Pocztkiem tego wzrostu byy klski, jakie spady

na Wochy. Ujarzmienie tej sawnej po wszystkie cza-

sy ziemi, dao powód, e znakomitsi Wosi rozpierzchali

si po Europie, roznoszc wiato z ojczyzny klassycy-

zmu i dobrego smaku, obok czstego zepsucia i demo-

ralizacyi.
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Uatwiony, jak widzimy (za pomoc druku), sposób

rozszerzania nauki i w ogóle wiata, powszecline zre-

szt tego pragnienie, naprowadzao na ch naby-

wania dzie drukowanych, podobnie jak przedtem ko-

dexów rkopimiennych. lady historyczne i zabytki

dawne w tej mierze prowadz do przekonania: e jak

niegdy przepisywano u nas skrztnie, tak póniej dru-

kowano i dziea drukowane skwapliwie skupowano.

Uniwersytet nabierajc wietnoci z postpem czasu,

posiadajc w onie swojem uczone wydziay, coraz wi-

cej objawia konieczno nabywania ksiek, których

z czasem namnoya si taka liczba, i musiano w kocu
pomyle o miejscu do ich przechowywania, tudzie

o funduszu na zakupno dzie potrzebnych. Owó, oprócz

poaru jaki dotkn Kollegium Jagielloskie w dniu 29

lipca 1492, ta bya zapewne przyczyna: i po r. 1517

nastpio poczenie Biblioteki Artystów w Mniejszem,

a Teologów w Wikszem Kollegium. Stao si to na

liczne nalegania profesorów, dla których uciliwemi
ju byy w szczupych mieszkaniach nagromadzone

ksigi. I w tenczas to Tomasz Obiedziski (. Teo-

logii Dr. i professor d. 14 marca 1517) pierwsze poo-

y fundamenta Bibliotece Uniwersyteckiej, zakadajc
dwie pikne sale, które (a do r. 1840) stanowiy kor-

pus Biblioteki. Urzdzono tam zapewne szafki i pulpity,

na których leay ksigi acuszkami przykute. Nawia-

sowo wspominam, i lady ju tylko pozostay piknych
owych oku, tak wyranie cechujcych stare rkopisma
i pierwiastki druku. By}'^ bowiem chwile, kiedy p. J.

MuczKOwsKi, acz tyle dbay o szanowanie przeszoci

zabytków, znie ich niemogc, sam je zrywa lub zry-

wa kaza.

Porzdek zaprowadzony w owej Bibliotece, nie by
wedle nauk wydziaowych, ale dary stay podug fun-

dacyj, które gównie przyczyniay si do wzrostu i roz-

woju Biblioteki; a zarazem czyniy przystpnemi nauki
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dla wszystkich chccych z nich korzysta. Ody jednak

zwaymy, i niebogaci profesorowie obdarzali najwicej

Bibliotek swojemi zbiorami, ztd nie moga ona bar-

dzo wzrasta.—Jakkolwiek nie mamy katalogu z owych

czasów, znajduje si przecie rkopism (Bihliotheca

Collegii 3Iajoris^ EE. II. 6), z którego dowiadujemy

si przynajmniej o wypoyczanych ksikach. Niedo-

kadne s to zapiski, wszelako wyczytujemy z nich: e
profesorowie poyczane ksiki trzymali najczciej

przez cae ycie, poczem wraz z ksikami przez siebie

nabytemi, wracali Bibliotece, lub wykonawcom ostatniej

woli zwraca polecali. — Niema dowodu , eby akade-

mickie zbiory prywatne uwaano za wasno Biblio-

teki, jak si to dzieje midzy zakonnikami. Yoigt

wprawdzie tak utrzymuje; Bandtkie jednak mniema:

e to mogo si trafia dopiero w XVII wieku, kiedy

si akademicy sami poczli uwaa za zakonników,

opierajc si 00. Jezuitom. Zreszt byto czas, kiedy

ksia akademiccy nic nie kupowali, niemajc zapewne

za co kupowa (?),

Jak dawniej rkopisma poyczano nieraz w dalekie

strony, to dziao si pewnie z ksigami drukowanemi.

e Biblioteka ponosia w tj mierze szkody do zna-

czne, rzecz bardzo prosta. Lecz mamy zarazem pocie-

szajce dowody, i zaginione ksigi wynagradzano wla-

snemi zbiorami. Dary za, z których gównie i prawie

wycznie, jak wiemy, powstaa nasza Biblioteka, nie-

pomau zadziwia powinny, e pochodziy ponajwikszej

czci od osób duchownych i innych akademików wcale

niebogatych i wielkich beneficyów ju wtedy nie po-

siadajcych, jak to bywao w wieku XV. Wiadomo

bowiem, i od Erazma Cioka biskupa Pockiego, który

przegórowan dum swoj narazi si królowej El-
biecie, wdowie po Kazimirzu IV Jagielloczyku,

a matce panujcego wtedy Ai-exandra ; tudzie podobno

askiemu, wówczas kanclerzowi koronnemu: poszo
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prawo wyczajce plebejuszów od biskupstw i godno-

ci katedralnych. Od tejto chwili przecity zosta wstp
na biskupstwa akademikom. Pomimo to z pewnoci
mona twierdzi , e kto by profesorem Akademii Kra-

kowskiej w XV i XVI wieku, by jej zarazem dobro-

czyc. Do rzdu których policzy take naley hoj-

nych a bogatych wychowaców Akademii, najczciej

ze stanu ziemiaskiego pochodzcych. Ostatnim z wiel-

kich panów dobroczyc Biblioteki, by znany z dzie-

jów Piotr Tomicki bislaip Krakowski, lianclerz akade-

mii, przyjaciel Euazma Roteuda.wczyka. Zbogaci on

Biblioteli mnóstwem rzadkich ju dzi wyda autorów

klassycznych tudzie dzie lekarskich.

Biblioteka Krakowska moe si pochlubi najstar-

szemi wydaniami dzie klassyków greckich i aciskich,

które wartoci swoj równaj si prawie najznako-

mitszym rkopismom.

W gromadzeniu dzie w owych czasach nie byo ani

'

zupenoci ani doboru; gdy bogacia si Biblioteka

przypadkowie , i przypadek j te w niedostatku trzy-

ma. Nie byo bowiem staego funduszu na utrzymywa-

nie biblioteki i zauipno ksiek; a z hojnoci i aslii

królewsldej w XV i XVI wieku Biblioteka nasza nic

wcale nie korzystaa. Dzieje wyrane daj wiadectwo,

e królowie nasi z rodu Jagielloskiego nie znali si

z pocztku na naukach, które takie postpy czyniy we
Woszech i w zachodniej Europie. Wiadomo bowiem,

i dopiero Kazimirza IV synowie uczyli si poaci-

nie od mistrzów akademii Krakowskiej. Lecz pierwsi

z nich (Jan Olbracht i Alexander) nie mieli do
czasu, a moe i sposobnoci myle bardzo o naukach;

Zygmunt za Stary i syn jego August starania swoje

w tj mierze zwrócili gównie na Wilno, dziedziczne

gniazdo swoje.

Powiedziao si ju wyej, i biblioteki uniwersy-

teckie w pierwszych pocztkach swoich powstaway
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Z darów prywatnych a szczególniej profesorskich, na

których uytek dziea rkopimienne zewszd zgroma-

dzano i sprowadzano. Atoli z postpem czasu, a mia-

nowicie od upowszechnienia si druku, zaczto ksigi

zakupywa ze wspólnego funduszu. Nie zdoano prze-

cie dotd odkry ladów, eby w XVI wieku, t. j. przed

r. 1560 zakupywano u nas ksiki ze wspólnego fun-

duszu, jak to przeciwnie w XV wieku wida z notatek

na rkopismach napotykanych (Codex emtus pecunia,

emtiis uere communitatls). Pierwszy lad zaopatrywania

bibliotek ze staego funduszu, znajdujemy u Radtmi-
SKiEGO (Fast. T. IV rkp.), który powiada : e Bene-

dykt z Komina (profesor i podkanclerzy Akademii

Krakowskiej) kupi r. 1560 u Magistratu Krakowskie-

go za konsensem Zygmunta Augusta czynsz wider-

kaufowy z. 60, za summ kapitaln zotych 1500,

z których zotych 40 na potrzeby Biblioteki, a zotych

20 Altarycie w Kominie s wyznaczone. Zakazuje

nadto przedawa takowych, ale poleca: eby byy da-

wane do kocioa S. Marka, Boego Ciaa, Bernardy-

nów w Krakowie i do kocioa w Kominie. (Ordina-

tio de hihliotheca M. IJcnedicti de Komin).

Za dowód gorliwoci profesorskiej o wzrost Biblio-

teki a zarazem szerzenia wiata naukowego w wieku

XVI, posuy moe nastpujcy przykad. Czerpiemy

go z przypisu do ogromnego i bardzo kosztownego dzie-

a Antonmi Florentini Summa theologica (arcybiskup

florencki z zakonu S. Dominika) drukowanego w No-

rymberdze 1478 — 70 w czterech foliaach, w którym

nabywca tego wj^tosaw z Cielecka mówi: i je daje

na powszechny uytek uczcych si, aby mogo by
czytanem. Zastrzega przytem, i, jeliby potrzebowa

tego dziea kaznodzieja polski u . Barbary (wtedy

akademik), to na czas potrzeby (ad tempus commoda-

tionis) nie powinno mu by odmówionem. — Nie bd
tu zreszt wypisywa po szczególe wszystkich zacnych
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dobroczyców naszej Biblioteki a do roku 15G0, cie-

kawi Aajd ich w Bandtkiego Historyi Biblioteki Kra-

kowskiej.

Biblioteka Uniwersytetu Krakowskiego w XVI stó-

leciu tern si rónia od zakonnych, e bya wicej fi-

lologiczn. Jako jedna z najdawniejszych, bya najbo-

gatsz w liczb ksiek; liczya bowiem okoo 2000

wielkich kodexów, kilka tysicy inkunabuów, oraz no-

wo drukowane ksigi; tak, i w poowie XVII wieku

okoo 20,000 ksig liczy moga.
Urzdzenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Krakowie,

byo zapewnie podobne do innych. Miaa ona swoich

bibliotekarzy, kuratorów, prowizorów i kustoszów, które

to urzdy z czasem zczyy si w jednej osobie.

Roku 1587 by Marcin z Pilzna bibliotekarzem

(kuratorem), a Walenty z Widawy (Vidavius), ku-

stoszem. Czasem obadwaj byli nazywani Custodes Bi-

hliothecae.

Roku 1632 po zoeniu godnoci kustosza przez

Zachakyasza Staknigieeiusa, zosta wyniesiony na ten

urzd Jan Bkosciusz z Kurzelowa (f 1652). Zrobi

on dobroczynny zapis summy pieninej do Biblioteki

r. 1639. Fundusz ten musia albo wczenie zagin,
albo inne wzi przeznaczenie, bo nie wspomina ju
o nim r. 1774 Putanowicz. Od tego Brosciusza

otrzymaa Biblioteka w darze okoo 1000 dzie druko-

wanych.

Oprócz kustosza, by jeszcze, jak si wspomniao,

urzd prowizora Biblioteki, który, jak si zdaje, mia
obowizek kupowania dzie wanych i drogich, stoso-

wnie do woli uczonego Benedykta z K o m i n a. Znaj-

duje si bowiem pod r. 1633 wzmianka o szczególnym

takim prowizorze biblioteki Benedykta z Komina
(Provisor bibliothecae Cosminianae). By nim wtedy

X. Daniel Sigoniusz Dr. Teologii i profesor, który

da zrobi z pienidzy tego fundatora acuszki do
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kilku dzie. Z czego Bandtkie wnosi: i znaczna cz
ksiek bya jeszcze rozoon na pulpitach, a zatem

przykut do nich acuszkami. Inna za cz staa

zapewne w szafach, lub bya w poyczce u profe-

sorów.

Koku 1639 dnia 1 wrzenia, Jakób Yitelliij.s zo-

sta bibliotekarzem Kollegium Wikszego. Po jego

mierci (1648) obrany by na urzd prowizora czyli

kuratora Pawe Herciusz (Herka). Gdy za ten

umar, obrano Stanisawa Jurkowskiego. Bibliote-

karzem za ycia jeszcze Pawa Herri by Joachim

Speronius. Póniej, jak si dowiadujemy z Putanowi-

czA, zazwyczaj przeoeni Kollegium Wikszego Frae-

positi Collcgii Majoris) byli oraz bibliotekarzami i na-

zywali si Fraefecti Bihliothecae.

Ze szczupych owych wiadomoci nietrudno do-

strzedz odmian w zarzdzie Biblioteki. Kurator bowiem

i prowizor, jak si ju napomkno wyej, co z poczt-

ku zdaj si by dwiema oddzielnemi osobami, cz
si póniej w jednej osobie, i róne s od godnoci

i urzdu bibliotekarza. Zdaje si, i tamten dolitor i pro-

fesor teologii, zapewne ju w podeszym wieku, nie

móg lub nie chcia pracowa, a zatem e mia powierz-

chowny dozór; a modszy biedny profesor filozofii po-

nosi zapewne cay ciar pracy.

Nieodaowana szkoda, i z owej epoki wietnoci

Polski , z epoki rzeczywistego wiata i rozumienia wy-

sokiego posannictwa narodu, tak mao posiadamy wia-

domoci, co si tyczy przedmiotu w mowie bdcego.

Z wyganieniem rodziny Jagielloskiej (1572) tudzie

po mierci zawczenie dla dobra Polski zmarego króla

Stefama (1587), zaczy zupenie upada nauki w rze-

czypospolitej. Przewrotno Zycimunia III, chytro
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i intrygi, tudzie skrzywiony zupenie kierunek nauk

w kraju pod sterem 00. Jezuitów zostajcych, przyczy-

niy si najwicej do ciemnoty i upadl^u moralnego oby-

wateli polskicli. Ztd nie dziwnego, e zapomniano zu-

penie o Bibliotece, kiedy mów powicajcych si

naukom, skazano niemal na jamun, lub zajmowanie

si wychowywaniem panit dumnych magnatów i oli-

garchów Polski nieszczliwej. Wybieranie bowiem na-

gród, a raczej wypat rocznych na wit Magorzat,

ztd margaritdles zwanych, inaczej jak jamun nazwa
przecie nie mona. — Zreszt jestto doba zapowiada-

jca smutne losy Polsld. Wszystkie nieszczcia, jakie

dotkny póniej Ojczyzn nasz, byy nastpstwem

strasznej burzy w zachodniej i rodkowej Europie,

a jeszcze wczeniej we Woszech wszcztj. Klski na

Wocliy spade, poczy udziela si z postpem czasu

reszcie Europy, jako i do nas w kocu zajrzay. Upa-

dek miast, przemysu i handlu, a ztd zuboenie i wy-

radzajca si otrtwiao, obojtno, a wreszcie brak

chci do pielgnowania tworów umysu ludzkiego: oto

skutki tej tak daleko roznieconej burzy, która dotd
si sroya i niszczya wszystko, dopókd natrafia na

przedmioty ulegajce zniszczeniu.

Widzielimy, mówic o Bibliotece w wiekach XV
i XVI, t. j. za panowania u nas rodziny Jagielloskiej

i a do jej wyganicia, i troskliwi ze wszech miar

o dobro i wzrost owiaty w kraju królowie nasi, nic

dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Krakowie nie uczynili;

a o nastpcach ich w wieku. XVn mowy by nawet

nie moe. Wiemy przecie w jakim znajdowaa si sta-

nie rzeczpospolita w tj nieszczsnej epoce przewrotu

chrzeciastwa i wszelkiego naturalnego rozwoju ludz-

koci. Znany z zupenego oddania si 00. Jezuitom,

a jeszcze bardziej polityce hiszpasko - rakusldej Zy-

gmunt III; Wadysaw IV rzeczywicie wysokich zdol-

noci monarcha, dobrych i poczciwych chci, ale za
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wsze bez pienidzy i pod naciskiem wyranie Ju wtedy

podnoszcego gow nierzdu , a nadto niemieszkajcy

ju w Krakowie; Jan Kazimiuz wród ustawicznych

wojen i widocznie upadajcej Ojczyzny, wobec dworu

przewanie pod wpywem francusczyzny, tudzie za-

wichrze stronniczyci zostajcego, có dla Biblioteld

lub dla nauk uczyni mieli? — A có dopiero powie-

dzie o ici nastpcach, kiedy cay ywio przywasz-

czajcy sobie wadz i wyczne prawie rzdy w Pol-

sce, by cigle pogron we nie, i raz si tylko przed

ostatecznym upadkiem zerwa na odgos trby wojen-

nej pod wodz króla bohatera. Ale zaprawd by to

bysk lampy majcej wkrótce zagasn!
Rok 1648 nacechowany jest w historyi pitnem

klsk i pogromów caej niemal Europy. Zaedwo Niem-

cy odetchny pod brzemieniem nieszcz, które krwi
i zgliszczami napeniy Czeciy, pomienie zewszd ogar-

nia poczy ogromny gmach rzeczypospolitej polskij.

Od roku 1650 prowincye ruskie ulegy nieszczsnym

poarom i grabieom w czasie wojen kozackich; szwedz-

kie najazdy niemae take wyrzdziy szkody. Szwe-

dzi rabujc wszdzie i palc, zabierali po wszystkich

prawie gówniejszych miastach Polski biblioteki. Co si
tyczy Krakowa, acz jest powszechnie utarte mniema-

nie, e owe klsld byy powodem zaml^nicia Bibliote-

ki (od roku 1649 do 1663), i chocia Radymiski sam

jeden z Piotrowskim pozostay do strzeenia teje,

w Rocznikach swoich powiada: e niejedno dzieo i r-
kopism Szwedzi zabrali

;
przecie dochowane do naszych

czasów folianty, w których okadkach s widoczne la-

dy poukrywanych niegdy dukatów, naprowadzaj na

domys, e XX. Akademicy sami oddawali Wirtzowi,

wodzowi szwedzkiemu i jego przyjacioom co si im

podobao z rkopismów i dziel drukowanych (1655 do

1667). Nic wic dziwnego, e przezorni profesorowie

dukaty w dosy znacznej iloci w okadkach foliantów
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majc schowane, sami poddawali ksigi Szwedom, niby

na pamitk pobytu ich w Krakowie; unikali bowiem

tym sposobem natrtnego szperania.

Po wojnach szwedzkich i kozackich, po zawarciu

pokoju Oliwskiego i Andruszowskiego (1661), zdaje si,

e jak Akademia jakotako przychodzia do siebie,

tak te zacza myle i o Bibliotece. Jako po dugo
trwajcym nieadzie pomylano nareszcie o nowem jej

uporzdkowaniu. Zaj si tern r. 1661—62 zacny Mar-

cin Radymiski z Jdrzejem Kucharskim, który na-

stpnie r. 1677 dalej rzecz prowadzi.

Morowa zaraza przyniesiona, jak powiada Biea-
nowski JÓZEF (Annalium fundationis Petricovianae ab

a. CJir. 1666—1688, etc, series Ho Rkp.), z sukien zmar-

ych w obozie onierzy przez jakiego ciur niemiec-

kiego zacigu, ogromne pocza czyni zniszczenie

w Krakowie i przylegych ol^olicach. Owó w czasie tj

srogij klski
,
po zawieszeniu nauk w Akademii , J-

drzej Kucharski (Dr. . T. kank. Krak., Rektor ów
czesny Akademii Krakowskiej) zaj si dalszem upo-

rzdkowaniem Biblioteki (r. 1677), jako ju w r. 1662

z zacnym Marcinem Radymiskim, kolleg wikszym,
podj by t prac mozoln z pilnoci wielk a sta-

raniem. Dzieo tak rozpoczte nastpujcy po nim pro-

fesorowie, a zwaszcza Rafa Arteski . T. Dr. pro-

wadzi dalej szczliwie. Wtenczasto podzielono Biblio-

tek na klasy i wedug wydziaów umiejtnoci (per

classes et scientiarum facultates) urzdzono i do takiego

doprowadzono porzdku i adu, w jakim j dzi z wiel-

kim czytajcych poytkiem widzie mona. Zdaje si,

e to wtedy (1666) pierwszy raz sporzdzono szafy

w Bibliotece. By jednak moe, i znaczna cz ksi-

ek bya jeszcze rozoona na pulpitach, a zatem przy-

kuta do nich acuszl^ami. Inna za cz staa w sza-

fach lub bya rozpoyczon. Z porzdku Radymiskie-
Go (1662) i Kucharskiego (1677) w Bibliotece zapro-



30

wadzonego, Bandtkie nie dostrzeg ju adnych la-

dów, wyjwszy rok na szafie BB. 1664.

Nastpnie opowiada Bieanowski o szczególnym

wypadku, jaki si zdarzy przy restauracyi i owem po-

rzdkowaniu Biblioteki w r. 1662. Od wojen szwedz-

kich, kiedy srebra ze skarbca akademickiego, niewia-

domo gdzie si podziay, niesuszne padao podejrzenie

na Kucharskiego, zajtego wtenczas wanie porzd-

kowaniem Biblioteki i majcego dozór nad skarbcem.

Kiedy bowiem robotnicy usuwali szaf z ksigami po

sawnym i wielkim mu Jakóbte Yiielliuszu . T. D.

kanoniku Krakowskim, wypady na ziemi naczynia

srebrne z wielkiem podziwieniem owych poczciwych

ludzi, którzy natychmiast uwiadomili o tem co zaszo,

J. Kucha liSKTEGc) Kektora i Bibliotekarza wanie przy-

padkiem nieobecnego. Za zupelnem usuniciem szafy,

pokazao si, i to byy wszystkie owe srebra miane za

przepadle, a brakujce w sl^arbcu akademickim. Ku-

charski a do zjechania si profesorów kaza je zoy
w swojem mieszkaniu. Cala za tajemnica wyjania si

nastpnie z listów Stanisawa Temberskiego, kano-

nika Przemyskiego, niegdy Kollegi Wikszego. W ro-

ku 1665, kiedy wojska Karola Gustawa zajy Kra-

ków, a Jak Kazi.\[ik/. z królow Ludaytk^ na Szl-

ski schronienia szukali, uznano za suszne, aby koszto-

wnoci akademickie, przeznaczone na kanonizacy B.

Jana Kantego, gdzie w bezpieczniejsze przenie miej-

sce. — Dopenienie tego zamiaru powierzono Adamowi

Mynkiewiczowi i innym profesorom. Tymczasem Sta-

nisaw Tembekski, kanonik u . Anny do teje spra-

wy wyznaczony, niedowierzajc szczliwemu tych rze-

czy przewiezieniu, ukry one w Bibliotece bez niczyjej

wiedzy.

Po ustpieniu Szwedów z ICrakowa i przewiezieniu

skarbca z Wiednia, gdzie by zoony, okazao si, i
braknie om naczy srebrnych. Podejrzenie w tj mie-
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rze padao na Stanisawa Jurkiewicza i Jdrzeja
Kucharskiego; gdy Stanisaw Temberski, odjechaw-

szy na kanoni w Przemylu, nikomu nic nie powie-

dzia. Naczynia owe srebrne znacznej wartoci, nalea-

y do kredensu króla Wadysawa IV; po którego

mierci, Karol Ferdynand, ksi polski, brat jego,

da je Uniwersytetowi, za dug zacignity u siebie

przez Wadysawa; kiedy przyciniony od Szwedów

cesarz Ferdynand IIT, nie majc pienidzy, odda

w zastaw temu Wadysawowi ksistwa Raciborskie

i Opolskie na Szlsku.

Niegdy zacny m Sebastyan Stry.tewicz ucho-

dzc z naczyniami owemi od królewicza Karola bi-

skupa, z Wiednia przed zbójcami, przywióz je szcz-

liwie do Krakowa.

Z BieanoWSKIEG o (pod r. 1670) dowiadujemy si,

i klejnoty po królowej Jadwidze, chcia zabra król

Micha dla swojej narzeczonej
,

póniejszej królowej

Eleonory Ale gdy si poliazao, e ich nie wiele,

a do tego ju wysze z formy jako zbyt starowieclvie,

zwrócono je przeto Akademii. Zddje si, e owe klej-

noty wraz z naczyniami króla Wadysawa IV poszy

na koszta kanonizacyi B. Jana Kantego. Zreszt na-

wiasowo wspominamy, i z owych kosztownoci i sre-

ber nic nie zostao przy Akademii, gdy dawny s^ar-

biec wraz z cekusem dawno przepad. Zostay si tylko

trzy rektorskie bera srebrne, pozacane, uywane w cza-

sie uroczystoci akademickich.

Do rzdu dobroczyców Biblioteki w owym okresie

naley:

1) 1661 r. Marcin Radymiski, król. w Akademii

filozofii profesor, o którym Pctanowicz pisze: i roku

1661 lokowa na dobrach Bestwina i Kómorowice zwa-

nych, w ksistwie Zatorskiem lecych, summ kapi-

taln 2000 czer. z. wg., które nastpnie zredukowane

byy na 12,000 zp. Od tych z czynszu widerkaufowe-
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go rocznego wydzieli by zotych 15 na Bibliotek ; lecz

za nastpieniem sdowej decyzyi, per medium tylko 17

zot. na rok odbiera si.

Fundusz ten zagin, skoro rzeczone dobra po

pierwszym rozbiorze kraju przeszy pod panowanie au-

stryackie.

2) r. 1671. Hieronim z Olszewa Olszewski zapi-

sa na dobrach Rudniki w ziemi Wieluskiej lecych,

rocznego widerkaufu zot. 500 od summy kapitalnej flor.

10,000 przez JX. Andrzeja z Olszewa Olszewskiego

biskupa Chemiskiego, podkanclerzego koronnego a po-

tem arcybiskupa Gnienieskiego ( f 29 Sierpnia 1677

w Gdasku), na skupowanie ksig i na inne potrzeby

teje Bibliotece legowanój. Z tego to funduszu,, jak

mówi BiEANOwsKi, procent przeznaczony by na wy-

nagrodzenie dwóch profesorów z Kollegium Wikszego,

którzyby si zajmowali kolejno dozorem i opiek Bi-

blioteki, przystpnej dla wszystkich chccych z nij

korzysta. Z tego funduszu miaa by Biblioteka po-

mnaan i zaopatrywan w nowe dziea, tudzie sprzt

wszelki.

Do niewielkiej liczby dobroczyców Biblioteki w tej

zamroczonej dla owiaty i postpu epoce (1671— 1774)

policzy naley:

1) Szymona Makowskiego . T. D. kanonika Kra-

kowskiego, podkanclerzego Akademii, pochowanego

w Krakowie u . Anny dnia 12 Stycznia 1683. Biegy

ten Akademik, jak powiada Bieanowski, w rzeczach

filozofii i teologii, zapisa Bibliotece Uniwersyteckij wy-

bór pisarzów ze swego zbioru ksiek.

2) Jan Jurczyski F. i 0. P. D. 1686.

3) Jan Michalski r. 1695 S. T. D. i profesor, pro-

boszcz u . Floryana, zapisa 61 dzie

4) Jan Zajczkowski medyk, profesor i radca miej-

ski kilkaset dzie medycznych , matematycznych i histo-

rycznych.
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5) Katarzyna Kosiska przez syna swego Józefa

dwa globy pikne due r. 1696, z dat r. 1600. Oba-

dwa te globy (ziemski i niebieski) znajduj si w na-

szej bibliotece.

Szczupe te dary znamionuj ów czas ogólnego

upadku nauk, w którym zredukowano, jak si rzeko,

urzda bibliotekarskie. Nie tylko bowiem prowizorstwo

z kuratorstwem byo zczone, ale bibliotekarstwo po-

fuczone przeoonym Kollegium Wikszego. — Roku

1692 kustoszami biblioteki byli : Bazyli Paszczewski

i Maciej Brocki kanonicy u . Anny.

Widocznera znamieniem upadku ducha byo i to, e
nie umiano cbodzi okoo Icsiek ani ich szanowa.

Ju nie na pulpitach jak dawniej acuszkami przycze-

piano, ale wstawiano w szafy, pud, puzdra, skrzynie

i kufry. M^^jc na uwadze powszechne niemal rozstro-

jenie we wszystkich objawach ycia, monaby przypu-

ci, i znaczna cz ksiek spakowana w skrzynie,

spoczywaa w bibliotece od r. 1699 (1700) do r. 1774

bez uytku.— Ruchomych lisiek do skrzy nie pa-

kowano; byway bowiem tacowe rozpoyczone midzy
profesorami ub innem duchowiestwem na doywocie.

A e zwrot ich do biblioteki po mierci czytelników,

zalea od dobrej woli lub sumiennoci wykonawców
testamentu lub nawet pamici samych testatorów, atwo

si da przypuci, z uwagi na ogólnie panujce wtedy

a nawet i póniej zepsucie, jak to faktami wykaza
Bandtkie. — Smutna to i bolesna strona naszej prze-

szoci ! — Szczciem wtedy jeszcze to byo
,
powiada

Bandtkie, dla biblioteki, e profesorowie od roku 1666

do roku 1774 jako mniej uczeni od owych wieku XVI
nie poyczali dzie wanycli, lecz najczciej tylko Al-

fonsa Tostata lub Korneliusza a Lapide, którego dzie

mamy wielki dostatelc; wszalce wtedy kazania i pa-

negiryki szumne, byy przedmiotem ich prac i zabie-

gów edynym. Kridz Podkanclerzy najczciej uniony

3
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00. Jezuitów shiga, zarzdza wtedy ledwie nie cala

Akademi, a nieraz trzeba si byo kry z nauk.

Z Putanowieza i innych ówczesnych pisarzy, przekona

si mon o grubej nieznajomoci teje przez samych

nawet akademików. Za dowód, e mao wtedy zajmo-

wano si naukami, nadto e majcy dozór nad biblio-

tek XX. bibliotekaryusze nie wiele si troszczyli o po-

wierzone sobie skarby umysowoci, a co wiksza a-

dnego nie mieli pojcia o tak wanem powoaniu, mo-

e posuy szczególny w swoim rodzaju wypadek. Na
kilka lat przed reform nauk, XX. bibliotekaryusze

chcc si uwolni od nader mozolnego porzdkowania

biblioteki, umówili si z niejakim Piechockim introli-

gatorem, aby ich wyrczy w tj mudnej pracy. Jak

si z tego wywiza ów introligator— bibliograf, atwo
si domyli

;
gdy si skarono : „e wziwszy okoo

30 dukatów, miasto porzdnego uoenia bardziej po-

rozrzuca, a ksig co przez niego pogiuo, Bóg mu te-

go niech nie pamita." — Lecz o haniebniejszj tu je-

szcze rzeczy w kocu napomkn nam wypada: t. j.

o szkaradnej niemal we zwyczaju bdcej kradziey

ksiek, czyli grzecznie powiedziawszy nie szanowaniu

wasnoci publicznj. Szczególniej w wieku XVII wie-

le dzie rzadkich albo zostao skradzionych, albo zagi-

no, albo przez niedozór ulego zupenemu zniszczeniu.

Wszalic wybór r. 1G92 M. Bazylego Paszczewskiego

i M. Macieja Brockicgo kanoników u . Anny, do do

zoru i strzeenia biblioteki (ad custodiendam hihliothc-

cani) z wyranym warunkiem cisego opisywania ksi-

ek, które panowie na boku lub profesorowie w Kolle-

gium Wikszem tylko mieszkajcy, do swoich cel czyli

pomieszkali na uytek wzili, a potem wszystkie za-

raz do biblioteki na swoje miejsce odda byli powinni:

na ten prosty bardzo naprowadza domys, i poprze-

dnicy nasi przy ui)adku Akademii, w owej epoce ze-

psucia mao sobie cenili wasno publiczn i skarby
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nagromadzone przez troskliwych o dobro nauk przod-

ków swoich, i e tylko profesorowie, nie za douczaj-

cy si jeszcze CoUegae minores mogli poycza ksiki

z biblioteki. O jednym tylko dotd wiemy studencie

w XVII wieku, Jakóbie ysakowskim uczniu M. Feli-

xa Bendorskiego, który poyczy sobie i oddal napo-

wrót dzieo Arystotelesa (nie wiadomo jakie).

O rzeczach tak niekorzystne rzucajcych wiato na

usposobienie wewntrzne, jako nalecych waciwie do

dziejów i stanu owiaty, na innem stosowniejszem miej-

scu kie^dy powie si wicej ; acz szczerze wyznaj,

ebym wola nie wspomina o tej ciemnej stronie na-

szej przeszoci. Bezstronno tylko i przyznanie si

do winy niechaj bdzie usprawiedliwieniem , tem wi-
cj, e ze co tak rozbujao si w onie ojczyzny na-

szj, byo wypywem gdzieindziój nie u nas wyro-

sych przyczyn zepsucia i upadku.

W epoce odradzania si w Polsce nauk i w ogóle

owiaty, uczeni akademicy krakowsc}^ przemyliwali

nad reform nauk, a biskupi Zauscy znani z trosldi-

woci o nauki, skrztnie zajmowali si zbieraniem bi-

bliotek. Z daru J. S. Zauskiego zbogacon zostaa

naówczas biblioteka krakowska trzema dzieami Ema-

nuelis Swedenborgii.

Jeszcze przed zniesieniem zalionu 00. Jezuitów,

dbay o dobro nauk w kraju X. Kajetan Sotyk bi-

skup krakowsld i kanclerz Akademii, w r. 1766 po-

da Stanisawowi Augustowi krótk informacya co do

podupadego stanu teje Akademii, aby zwróci na
uwag króla i obudzi w nim ch ku podniesieniu ty-

le w owej epoce zaniedbanej, a tak niegdy sawnej

w rzeczypospolitej szkoy. Zapewne zawichrzenia ów-

czesne gównie si przyczyniy, i szlachetne zamiary

3*
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dostojnego praata kocioa polslciego nie zostay uwie-

czone pomylnym sl^utliiem.

Powiedziao si ju wyej, i do r. 1774 l^^wota zo-

tyci 500 od summy l^apitaluej flor. 10,000 przez An-

drzeja Olszcwsliiego przeznaczona na zakupno ksiek
tudzie inne potrzeby biblioteki, leaa na dobraci,

które wraz z czci l^rajii przeszy pod panowanie

austryackie, i e od teje summy w r. 1774 odbiera

Uniwersytet tylko 250 zp. t. j. do chwili kiedy Puta-

nowicz opisywa stan Akademii kra^owskiej.

Czynsz ten, powiada Putanowicz, UnwersUns tak

bya rozporzdzia. Naznaczya najprzód dwóch biblio-

tekarzów, którzyby poczwszy od wiosny a do jesieni

trzymali otwart bibliotek godzin trzy porannych. Tym
naznaczono pensyi rocznej z. 280. Prócz tego powin-

ni byli codzieii czyta z katedry.

Zotych 190 wyznaczono na skupowanie ksig. Re-

szta flor. 30 rozporzdzona bya na pensye wyznaczo-

nym rewizorom do suchania rachunków. — Teraz pa-

c ^er medium, zatem i bibliotekarzom zmniejszona pen-

sya i ksig ubywa powinno, a rewizorowie na niczm
przestaj. Gdy przez poow ten liciy i jeszcze za

prawnym kosztem corocznie fundusz si odbiera lub

nie odbiera, biblioteka Unirersitatis musi by koniecz-

nie zamknit (dausa janua). — Innych adnych do-

chodów biblioteka nic ma. — Liczy mona w niej na

kilka tysicy ksig in omnihus facultatilms \ w rónych
materyaeh. Ale to s autorowie wszyscy niemal starzy,

których nadali bibliotece I^enedictus a Komin, Oli-
ski (urod. 1655 f 1720), Makowski (f 1G83) i tysicz-

ni inni profesorowie akademicy, co i teraz czyni
z wasnego grosza. Z obcych osób byli WW. Joannes

Pontowski Ahhas Grodiccnsis i Miroszewski pan

wiecki , którzy ksigami bibliotek pomnoyli. — Na
wieszych autorach, zwaszcza wieku teraniejszego
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wcale brakuje, a ci s waciwym elementem wiata

uczonego.

Dalej mówi Putanowicz o potrzebie nowego zrege-

strowania ksig i uoenia ich z gruntu. Atoli wyczer-

pane i gdzie przez niedozór zawiklane fundusze Aka-

demii, nie pozwalay jakiego stanowczego uczyni kro-

ku , zwaszcza gdy pomylimy, e kraj nasz cay i mia-

sto Kraków niegdy synne z nauk i bogactw, obecnie

znajdoway si w zupenym prawie upadku. Za smu-

tny stan, w jakim si za jego czasów znajdowaa bi-

blioteka, nie naley winowa yjcycli akademików, ile

odnie to do czasów dawniejszych.

Przed r. 1774 nikt o bibliotece nie myla, a mi-
dzy 1774 — 1777 jac wnosi mona z wiadomoci po

gazetach rozsiewanych: Stanisaw August tyle przy-

chylny dla nauk w Polsce, o Al^ademi i bibliotel^

krakowsk mao dbay, zamierzajc przenie cakiem

Akademi do Warszawy, skazywa tym sposobem bi-

bliotek na los coraz gorszy.

Nieszczcia ju nie przypuszczane, ale widoczne

i jawne otwary oczy zalepionym. Jako po zniesieniu

zakonu 00. Jezuitów, Komisya Edukacyjna przezna-

czya ogromny majtek tego zakonu wraz z bibliote-

kami Uniwersytetom. Co te stao si z ksigozbiora-

mi pojezuickiemi w Krakowie (u . Barbary, . Szcze-

pana i S. Piotra). Atoli po rozpoczciu dopiero czyn-

noci przez Komisy Edukacyjn (1775 — 1777) Uni-

wersytet mia cokolwiek powikszone fundusze, a to

przez przyczenie dochodów probostwa Miechowskiego

do dochodów Akademii. Zaczem pomylano zaraz o bi-

bliotece uniwersyteckiej.

Prezes Komisyi Edukacyjnej Micha ksi Ponia-

towski prymas arcybiskup gnienieski, zostawszy ad-

ministratorem biskupstwa krakowskiego, sta si bli-

szym Akademii i Biblioteki dobroczyc. Wpywa te

zachtami swojemi na Akademi, iby czuwaa nad
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bibliotek; a w r. 1775 Komisya wezwaa Uniwer-

sytet, aby si zaj uporzdkowaniem i pomnoeniem

biblioteki. Pokazuje si to z raemoryau podanego Aka-

demii, w którym Komisya obligowaa X. Hugona ICo-

taja, aeby nietylko te bibliotek, która jest w Wiel-

kiem Kollegium, ale i wszystkie inne tak w domach

akademickich jako te pojezuickici zahaczywszy, zara-

dzi wspólnie z JXX. Akademikami o poczeniu tych

wszystkich ksiek w jedne publiczn przy Akademii

bibliotek, pod dozorem jj zostawa majc, wyzna-

czajc jednego z akademików za bibliotekarza, oraz

zalecajc klasyfikacy i spisanie regestru manuskryp-

tów i ksiek. (Instrukcya reformy Akademii kral?:ow-

skiej Kotajowi 3 kwietnia 1777 r. dana, znajduje si

w ksidze: Zbiór UMiwersaów, przepisów innych urz-

dze od Ivomisyi wydanych, od 1773 do 1783.—Patrz

Lelewela Bibl. Ks. Dwoje).

Przyzna naley, i obudzony duch w narodzie, obja-

wia te niejakie dziaanie swoje w onie Uniwersytetu,

który znalaz midzy akademikami ludzi, chccych
z gorliwoci zaj si t naglc potrzeb. Jako na

spisanie katalogu rkopismów przeznaczy X. Janow-
ski opat tyniecki 100 cz. z. A sprowadzony w tym
celu norbertanin Arseni Fachaux Niderlandczyk , wy-

gotowa spis rkopismów r. 1775. Katalog za wyko-

nany zosta pónij prac i staraniem Michaa Mru-
GACZEWSKIEaO i X. ALOJZEGO PUTANOWICZA, prZCoO-
nych biblioteki. Katalog ten alfabetyczny bez repozy-

toryalnego, jako z wielkim wida robiony popiechem,

jest niezgrabny, niedbale uoony i peen niedoldadno-

ci. Prócz oryginau zrobiono dwie tego Icatalogu ko-

pie, z których jedna zostaa przy bibliotece, a drug
posano do Warszawy.

O dbaoci Komisyi w przyprowadzeniu do uytku
biblioteki, przekonywaj uchway, moc których prze-

znaczono dla bibliotekarzy gratyfikacye w iloci 1000
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zp. , i fundusz na lat sze po 3600 zip. rocznie dla

biblioteki. (Prot. K. E. V. II. 4 i 30 kwict. 1778).

Starania okoo naprawy stanu biblioteki szy dalej:

wiele potrzebnych ksielc elementarnych i szkolnych

nabyto ; nadto Komisya swoim naldadem sprowadzia

Journal encyclop. i dokompletowa go zalecia. (P. K. E.

Vol. IV. 23 lutego 1780). Porobiono szafy, zgoa cz
biblioteki w salach Obiedzisdego zostaa jako tako

do adu przyprowadzon. (1777—1785). Wtedy take
podobno oprawiono sawny rkopism Lihri Magni vel

Liber Magnus (Liber yiginti artium) Pawa z Pkagi,

przypisywany czarnoksinikowi Twardowskiemu. Za-

laipiono dziea do biblioteki kandydackiej. Byy to za
dziea niewielu autorów klasycznych w dwóch lub wi-
cej egzemplarzach. Ogóem dziea te wraz z eementar-

nemi nic przenosiy liczby 106. Ta cz biblioteki je-

dna prawie bya w uywaniu, reszta leaa odogiem,

jak niemniej biblioteki pojezuickie.

Do tych robót bibliotekarskich przybierano rozmai-

tych ludzi naukowych, jak si to pokazuje z Instruc-

cyi wizyty H. Kotajowi artykuem IX danej (w prot.

K. E. Vol. V.. d. 27 maja 1782). Tadm by Abraham
Jakób Penzel gorycz zaprawiajcy poczciwe prace

Putanowicza. Zapewne byo i wicej osób w bibliotece

pracujcych.

W r. 1782 prefektem biblioteki by X. Putanowicz

kanonik pocki; drugim prefeitem X. Wyski; po-

mocnikiem w bibliotece X. Wilkoszewski (prot. K. E.

Vol. V. d. 26 listopada 1782).

W owym okresie t. j. od czasu reformy akademii,

z rónych pomnoe powoli zdarzonych
,
(E. N. Murray

de TEtat des etudes etc. en Pologne. Varsovie. 1800)

biblioteka liczya do 32,000 woluminów, które potem

nieznacznie do 25,000 albo blizko temu zostay zredu-

kowane; a to przez wyczenie wszystdch defektów

i duplikatów namnoonych w dugim przecigu czasu.



40

Przy owem redukowaniu albo raczej przetrzebieniu bi-

blioteki, pozbawiono j najwikszych skarbów wyrzu-

ceniem tak zwanych dubletów, w zem tego sowa ro-

zumieniu.

Redukcy ksielc za niepotrzebne uznanych, su-

sznie chorob wielai nazwano. Lecz nie u nas jej po-

cztek : przybya ona jak wszystko ze i dobre z Fran-

cyi przelizowszy si przez Niemcy.

Szczególniej los ten spotyka dawne tyle cenne wy-

dania dzie klasycznych. Zupenie nieznauo si wtedy

(1774— 1780) na wartoci takich ksiek. Zamierzo-

na atoli redukcy przez Komisy i Uniwersytet Jagiel-

loski nie zostaa zupenie doprowadzon do skutku.

Wedle upewnienia udzielonego Bandtkiemu przez uczo-

nego Sotykowicza, to nieszczsna owa redukcy mia-

a by jedn z wielu innych przyczyn, i si Putano-

wicz usun zupenie od Akademii , i na reszt dni za-

mieszka na ustroniu u 00. Kapucynów. Bylto jeden

z pierwszych kanonistów i dysputatorów krakowskich.

Na tein koczy si blizko dziewicioletnia praca

w bibliotece Akademii krakowskiej. Nie brako gorliw-

ców, mówi Lelewel, ale nie dostawao wiadomych

i rzecz znajcych. Biblioteka co do liczby trzeci cz-

ci zredukowana, ledwie w trzeciej czci niedoka-

dnie urzdzona, bez funduszu, naraona na straty, po-

trzebowaa przynajmniej pilnoci. Chciaa j znale
w porodku Uniwersytetu Komisya: zwrócia oczy na

Jacka Przybylskiego. Po Putanowiczu, który si po-

da do emerytury, uniwersytet przedstawi na liierow

nika bibliotek uczonego Jacka Przybylskiego, który

mianowany bibliotekarzem od d. 1 padziernika 1784

(1785, wedug prot. K. E. Vol. VL d. 29 marca 1786)

wszed niezwocznie w swoje obowizki. Dla przypa-

trzenia si za bibliotekom i muzeom staroytnoci za-

granicznym (we Woszech, Szwajcaryi, we Francyi

i w Niemczech), ich ukadowi i w ogóle dla wydosko-



41

nalenia si w tym nowym dla siebie zawodzie, zosta

wyprawiony w podró na lat trzy. W jego zastpstwie

sprawowa tymczasowo urzd bibliotekarza X. Jezier-

ski kanonik kalisld, wizytator szkó narodowych. Pó-

tora roku tylko zabawiwszy za granic uczony Przy-

bylski powraca do kraju rymotwórc. Wszelako chcia

by reformatorem biblioteki od sprzeday ksig niepo-

trzebnych ocalonej. — W czasie urzdowania, sowa
Przybylskiego, zweryfikowaem wszystko com odebra

z rk p. poprzednika mego, i nie tylvajc starego sy-

stematu, co do symetryi, uporzdkowaem tylko roz-

rzucone ksiki i rzeczy, tak i podug sporzdzonego

przezemnie wasnorcznego inwentarza, ?:ada rzecz

moga by atwo znalezion. Zrobi plan katalogów

faktycznych, lvtóry si Prymasowi dziwnie mia podo-

ba.— Zostao po Przybylsliim XV woluminów rege-

strów na piknym papierze iu folio, czerwonemi ru-

brykami ozdobionych, których szczególne poldasyfiko-

wanie i dziwacznemi nazwami oznaczonych niedolda-

dnoci wykaza Bandtkie; o czem zreszt naocznie

przekona si mona.
Przerwa t prac Przybylski dla braku funduszów,

które nie przechodziy wtedy 30 czerw, zotych. Co tak

bardzo dziwi nie powinno, gdy od r. 1785 do 1792,

kiedy si jak wiadomo, objawia zamiar przeniesienia

Akademii do Warszawy, nie obmylono funduszu dla

biblioteki. Bya ona wtenczas naraon na rozmaite

straty. Na danie bowiem la-óla (1778.) wydaa bi-

blioteka krakowska 17 rkopismów i 19 tomów aktów

Jakóba Górskiego i inne rkopisma, które pomimo

uroczystych zapewnie zwrotu, nie powróciy wicej

do Kraiowa. Zreszt byto czas, l^icdy oprócz fizyki

i matematyki, reszty nauk jac filozofia, historya tu-

dzie filologia zgoa nauk humanitarnych, wyszych,

za nic nie miano. Skutki tego do dzi dnia jeszcze

czu si daj.
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Przybylski zaprzesta nareszcie roli reformatora

i ograniczy si ua inspektorstwie
;
pilnowa tylko tro-

skliwie, aby co nie zgino z wasnoci bibliotecznej.

Skary si na goci zwiedzajcych a zabierajcycli mu
wicej czasu ni drugim, paconym po 8000 zp. pro-

fesorom. Otwiera przez lat I^ilka czytelni przy bi-

bliotece dla suchaczów lekcyj akademicldch i dla ama-

torów trzy razy na tydzie. Dopiero w ostatnich trzech

leciech, (zapewne 1792—95) powiada dalej, kiedy mi

ani adjunkta pacono, ani na mioty do umiatania sa

bibliotek nie dano, bo i mojej naeytoci zarwano mi

do 13,000, to powiciwszy moje wasne sto kilkadzie-

sit zotych na nieuchronne potrzeby biblioteki, nie

chcc kopota si z rachunkami drobnemi, wzdycha-

em tylko za momentem opuszczenia wszystkiego pra-

-wnyni, kiedy wreszcie nie przez 15, lecz przez 20 lat

wci (j) administrowaem.

Nie mona dokadnie oznaczy, która to cz bi-

blioteki bya tak zaniedban, ale zapewne odnie to

naley do biblioteki starej w salach T. Obiedziskiego,

w okresie czasu od 1792 do 1795 lub moe nawet a
do r. 1802; bo kiedy okien nie dawano naprawia,

peno byo wróbli, które Przybylski w rozpaczy suga-

mi biblioteki mia nazywa , e jedz robactwo co

ksiki gryzie.— Oczyszczanie z wróbli i nieporzdlców

tych sa, byo podobno przyczyn mierci X. Anzelma

Speisera , bibliotekarza za rzdów austryackich w Kra-

kowie. Bandtkie powiada , e martwych wróblów zwo-

ki znajdowa jeszcze do roku 1812 w starej bibliotece,

a na Sali Jagiellosdej mia podobne gniazda a do

r. 1816.

Z tego, co si dotd powiedziao, pomimo pomno-

enia biblioteki znakomitym bo 1271 dzie wynoszcym

darem J. ¥. Bogucickiego, przekona si atwo, w ja-

kim bya stanie biblioteka najstarsza w Polsce midzy

r. 1792—95 a do 1802, zwaszcza od podupadnicia
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(1793) na zdrowiu samego bibliotekarza, który z bole-

ci patrzy musia na niedole i hab kraju oraz bi-

blioteki sobie powierzonej.

Przypatrzmy si teraz stanowi innych ksinic, które

z polecenia Komisyi Edukacyjnej miay wej w skad

Biblioteki Uniwersyteckij. Przybylski tak o nich mówi:

a) Biblioteka Jurydyczna i p. Jjipiewicza zczone
in Stuba Communi Bursy Jeruzalem, byy tam od cza-

su reformy Szkoy Gównj a do lioca, i nigdy nie

wniesiono ich do wielkich bibliotek, które obejmuj

w peni 32,000 woluminów rónej wielkoci. Niemal nic

nowego przyj nie mogem chyba ma darowizn. Co

si potem z niemi stao nie wiem. — Bandtde wtpi,

iby byo 32,000 woluminów, chyba jeli si wemie
kade mae dzieko za wolumen.

b) Co do ksiek zoonych in Stuba CoTlcgii mi-

noris, to byy same duplikaty, i to byo powodem p.
poprzednikowi memu, e je osobno uoy l^aza, ro-

bic miejsce dla drugich, gdy ju exemplarze odoo-
ne byy w bibliotece gównej.

Naocznie przekona si mona, co ju i Bandtkie

dowodami wykaza, e to nie byy same duplikaty,

lecz starsze edycye wyrzucane jako nic nieznaczce

albo moe zbyteczne. Nie obwinia on w tem Przybyl-

skiego, ale rzuca na karb czasu, w którym (1784—
1792) biblioteka bya w okropnem zaniedbaniu ; a wic
i Przybylski dziecko swojego wieku, nie czu si wi-

da powoanym choby zajrze w te porzucone skarby.

c) Co do ksig przy Leldorijum Galena pod scho-

dami : to byy po najwikszej czci stare druid i praw-

dziwe antiuitates typographiae , lecz bardzo pobutwia-

e i nie dajce si examinowa bez niebezpieczestwa.

d) Co do bibliotek jezuickich, te w rol^u objcia

rzdów przez Austry (1796), w kilka miesicy pro-
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wadzony pod wart z kluczami, musiaem otworzy

jeneraowi Fulloiiowi, i odebraem Icrótlii rozkaz w prze-

cigu dwóch dni przewfe wszystko do Idóregokol-

wiek domu Akademickiego. Spdzono wozy z Brono-

wie i t. d. przewoono wci do pustek Bursy miesz-

kowskiej, wiele rozkradziono , wiele jak mieci ju
i tak zakurzone w prochacli, zrzucone we dwóch stan-

cyach , i do tych przerzutków nikt «wicej nie zaglda,

chyba ksikowy zodziej.

Ten los spotka prawie wszystkie biblioteki jezui-

ckie. Bandtkie powiada, e gdy zaczto ksiki prze-

wozi na rozkaz jeneraa Fullona z Kollegium . Pio-

tra, to fury nie mogy (?) czasem trafi do pustek

mieszkowskich, i zajechay do rónych lubowników,

którzy wonicom pacili. Udao si póniej (1811—20)

Baudtkiemu, niektóre ksiki ztamtd pochodzce a w r-
kach nieprawych wacicieli znajdujce si, odkupi.

Zbiory jezuickie nie posiaday nigdzie rkopismów sta-

roytnych, ale za to bogate byy w dziea póniejsze

i nowsze.

W resztkach bibliotek Jezuickich, moe 2000—3000
ksiek wynoszcych, znalaz Bandtkie oprócz czterech

katalogów niektóre szacowne zabytki, które cytuje

w swojej Historyi Bibl. Uniw. Jagie, w krukowie, tu-

dzie w Miscel. Crac. Fasc. I.

e) Biblioteka p. Bogucickicgo przezemnie odebra-

na, katalogiem moim kosztem sprawionym wyjaniona

i konserwowana w malej izdebce przy bibliotece, zo-

staa w caoci, i dzi jak wiem, zoona iu Stuba

Communi Collegii Majoris, któr na sal przy biblio-

tece pierwej obrócili.

Stuha Communis bya izb jadaln, refektarzem XX.
Akademików. By nawet moe, i odbywano w nij

dawniejszemi czasy sessye, lub nawet starsi a nie mo-

gcy i do kocioa akademickiego . Anny na msz
lub ze msz, tam zado czynili obowizkom chrzecia-
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nina kapaskim. Otarzyk do ostatnich czasów (do

restauracji gmachu przez budowniczego K. Kremera)

tame pomieszczony, zdaje si naprowadza na ten do-

mys. Za rzdu austryackiego przyczon zostaa do

biblioteii i przeznaczon na Le^toryum. Za czasów

Bandtkiego nie uywano jej do tego celu jako zbyt

ciemnej , zwaszcza po poudniu. Nadmieni tu wypa-

da, i M. Stachowicz pomysy do swoich malowide do-

td znajdujcych si jeszcze na cianach Sali Jagiel-

losliiej , bra z sali Stuba Communis zwanej, która l)y-

a sldepion i znacznie nisz ni dzisiaj.

Sprawiono w tej sali za rzdu austryackiego dwa-

nacie szaf, w których za Bandtkiego stay ksiki:

J) Biblioteka Bogucickiego pomnoona dokupionemi

polsliiemi dzieami.

2) Nowsze i starsze ksiki, razem przeszo 8000

woluminów— do których

3) trzynasta szafa przybya, w niej miecia si bi-

blioteka p. Przybylskiego, blizko 500 dzie wanych.
I ta biblioteka pomnoona dodaniem dzie nowych, pó-

ki miejsca stao. Wreszcie ju kiedy Speiser odbiera

bibliotek po Bogucickim, tudzie i Voigt po Speiserze,

znalazo si, e niejedno dzieo, zwaszcza tyczce si
polskij historyi, zagino. — Liczba ogólna biblioteki

po p. Bogucickim, jak si ju powiedziao, wynosia

1271 dzie, co uczyni przeszo 2000 tomów. Dalej po-

wiada Bandtkie, e z tych ju sam p. Przybylski nie

odebra kilkunastu dzie, Speiser i Voigt nie znaleli

drugie tyle. W t liczb pomieci naley z 50 dzie

poyczonych z biblioteki, a po mierci Bogucickiego

jakoby w darze bibliotece wniesionych. Dopiero Spei-

ser zacz je na swoje miejsce wstawia napowrót.

Dnia 20 wrzenia 1801 r. bya ta biblioteka wcielon

do biblioteki gównej.
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Wiemy, i gdy rzd austryacki zajmowa po ostat-

nim rozbiorze (1797) cz kraju polskiego pod nazw
Galicyi Zacliodnij; przeoonym nad bibliotek w Kra-

kowie by znany z nauki i wysoko cenionym Jacek

Przybylski. Nastpnie na wasne danie uwolnionym

zosta przez tene rzd od penienia obowizków bi-

bliotekarskich z pensy roczn 1000 flor. (moc dekre-

tu z dnia 24 lutego 1802 r.). W jego miejsce miano-

wano Anzelma Speisera cenzora ksiek, prowizory-

cznym bibliotekarzem w ICrakowie. Byto czowiek, jak

upewnia Yoigt, zupenie oddany nauce, któr, e w wy-

sokim posiada stopniu, mia dowodzi katalog biblio-

teki Ossoliskich. Penic tak mozolne obowizki przy

bibliotece, nie bra adnej zapiay, co wiksza, posu-

giwa si musia wonym od urzdu rewizorsldego

z wasnej kieszeni wynagradzanym ; w celu utrzymania

jako tako porzdku w bibliotece, której przeoonym
by a do mierci. Jedynie tylko pomieszkanie wyre-

staurowane od rzdu byo ca jego nagrod.

Bibliotek skaday wtedy nastpujce czci

:

I. Bihliotclia Gówna czyli Biblioteka Stara w Kol-

legiuni Jagielloskiem (Wiekszm) na pierwszem pi-

trze w dwóch salach : z których wiksza bya Icaplic

z otarzem zawierajcym w sobie obraz . Wawrzy-
ca (*). Przy cianach s szafy z ksikami a pod

(*) Cay ten opis opieram na artykule Voigta, znajdujcym

si w „Wiener allg. Literaturzeitung" 1814. Schicksale der Bi-

bliotbf!% au der Univ. in Krakau unter der k. k. osterr. Regie-

rung, gdzie Voigt podaje . Jana Kantego. Mczyriski za (w pa-

mitce z Krakowa) Wawrzyca. Id za tym ostatnim, gdy
. Wawrzyniec mczennik jeat symbolem czystoci ziemskiej i du-

chowej. A wiadomo, e akademicy nasi zostawali w bczestwie,

wyjwszy lekarzy, a do ostatnich czasów, (t. j. reformy nauk);

sk.d ich pospolicie Xicmi Akademikami zwano.
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sklepienie. Na rodku stoi stó dugi , otoczony ze

wszjstliicli stron wycieanemi awkami, w okoo któ-

rego akademicy (profesorowie) dopóki wspólnie w tym

gmachu mieszkali, zwykli pracowa.— Druga mniejsza

sala jest waciwie pokojem opatrzonym sufitem : po

prawj stronie sali wielkiej. Przy cianach równie byy
szafy z ksikami.

Nastpnie Yoigt wylicza szafy, w których stay dru-

kowane ksild (A — Z), rkopisma (AA— FF). Re-

szta od GG do SS zawieray róne ciekawoci (czci
rkopisma, czci monety, medale, dziea drukowane

i rozmaite zabytlii sztuki albo pisma) w zupenym nie-

porzdku.

II. Biblioteki Potoczne, tych byo siedm w rónych

miejscach oddzielnie od Biblioteki Gównej ; mianowicie:

1) w Bursie Jerozolimskiej;

2) i 3) w Kollegium fizycznem, gdzie si znajdowa-

y porozrzucane po ziemi dwie biblioteki pojezuickie;

4) w Kollegium Mniejszem (dzi gmach przeznaczo-

ny na szko malarsk i muzyczn)

;

5) w Kollegium Jagiellouskiem pod schodami w lek-

toryum Galena (in auditorio Galeni);

6) w teme Kollegium Jagielloskiem w izdebce bi-

bliotekarza ksiki po p. Bogucickim profesorze alia-

demii

;

7) przy Obserwatoryum Astronomicznem
,
gdzie si

znajdoway dziea astronomiczne i mapy.

Do dzie drukowanych i do rkopismów by kata-

log, ale tak niezgrabny i niedostateczny, i rzd naj-

wyszy austryacld (Hofstelle) przejrzawszy je, poleci

Speiserowi nowy zupenie sporzdzi katalog. Speiser

nie bdc patnym, a nadto nie majc odpowiednich

funduszów, nie móg podejmowa pracy tali wielkiej,

mozolnej a kosztownej. W roku 1805 jedzi do Wie-

dnia w celu uzyskania czego dla bibliotelci i peusyi

dla siebie. W czasie nieobecnoci zastpowa go pro-
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fesor filozofii i pedagogiki M, W. Voigt, równie

i w urzdzie rewizorskim. — Na krótki czas przed mier-

ci (umar bowiem d. 7 padziernika 1807), skutkiem

prób uzyska urzd bibliotekarza z pensy roczn

1500 flor. i po 400 flor. remuneracyi za lata przesze,

z obowizkiem dawania lekcyj trzy godzin tygodkiowo

w przedmiocie hi story i literackiej.

Tak krótko sprawujc urzd bibliotekarza, zasugi

przecie pooy niemae. Plan jego do urzdzenia bi-

blioteki jest doskonay. Gubernium przychylajc si do

jego da, przydao mu dwóch diurnistów do pomocy

w spisywaniu dzie, tudzie posugacza i kustosza.

Nie tu miejsce rozwodzi si nad calem pasmem
niechci i wzajemnych uraz, jakie si mieszcz w pi-

mie poczciwego Voigta: krótko rzecz przedstawiamy,

jak si okazaa w skutku, t. j. e Voigt, proponowa-

ny przez Senat aliademicki, obj po mierci Speisera

(1807) tymczasowo zarzd biblioteki. A e obowizki

profesorskie nie dozwalay w zupenoci oddawa si
pracom mozolnym bibliotekarskim, wic dodany mu
by do pomocy jako tymczasowj^ kustosz, profesor dy-

plomatyki i numizmatyki Wuczicz, którego obowiz-

kiem byo zawiadywanie i zajmowanie si czj^nnocia-

mi biecemi biblioteki.

Staraniem Speisera urzdzona czytelnia, bya na-

stpnie otwart, w której sub peni profesor Wu-
czicz z pomoc posugacza bibliotecznego. Zajmowano

si take przeniesieniem ksiek po p. Bogucickim

z izdebki bibliotekarza do czytelni.

Po uporzdkowaniu papierów pozostaych po Spei-

serze, przyjto, za zezwoleniem Senatu Akademickiego

dwóch diurnistów: Antoniego Gorgosza profesora wy-

suonego z gimnazyum, i Mikoaja Kopciskiego,

suchacza filozofii w Uniwersytecie, dla prowadzenia

dalj w duchu Speisera rozpocztj pracy.
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Po zajciu Krakowa przez wojska polskie pod do-

wództwem Ksicia Józefa Poniatowskiego (15 lipca

1809) i wyparciu wojsk i wadz austiyackicli ; Jacek
Przybylski wysuony bibliotekarz, odebra nominacy
od Ks. J. Poniatowskiego na radc edukacyjnego przy

nowo zaprowadzonej Eadzie Administracyjnej , i zara-

zem na przewodniczcego we wszystkich zakadaci

naukowych. Przybylski postanowi nad rónemi ga-
ziami tych instytutów, piciu inspektorów. Z pomidzy
których inspektorem biblioteki i muzeów by X. Domi-

nik Markiewicz , kanonik , dziekan stobnicki
,
profesor

teologii. — Powodowany wida jak osobistoci Yoigt,

z pewnym naciskiem zdaje si nastpnie wspomina,

e tytuujcy si komisarzem D. Markiewicz, przede-

wszystkiem zabra 3293 flor. 53 xr. pozostaych ze

summy 4000 fl. , a przeznaczonych na zakupno ksi-

ek. — Nie bd powtarza skarg na rewizy odbywa-

n przy obsadzeniu wojskiem Kollegiów Wikszego
i Mniejszego, gdzie Benedyktyni niemcy mieszkali,

a którzy wedle doniesienia mieli ukrywa mnogo bro-

ni i miliony banknotów austryackich. Pokazao si,

powiada Yoigt, i nic nie znaleziono oprócz uczciwej

chudoby i tuzina broni dziecinnej podarowanej gimna-

zyum przez króla Stanisawa, a przy objciu tego

przez XX. Benedyktynów zabranj.

Tymczasem po zoeniu urzdu przez Jacka Przy-

bylskiego, zosta komisarzem naukowym hr. Antoni

Stadnicki. — Urzd , Idórego Stadnicki by prezesem,

skada si z trzech komisarzów : F. Radwaskiego,

emeryta profesora matematyki, prokuratora Uniwersy-

tetu, Dra medycyny Girtlera emeryta, i wysuonego
rektora gimnazyum A. Himonowskiego , i niektórych

jeszcze delegowanych koinisarzy.

Radwaski by komisarzem Uniwersytetu, muzeów
i bibUoteki , i mia delegowanego sobie komisarza uczo-

nego X. D. Markiewicza. — Hr. Stadnicki przeznaczy

4
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czytelni na sale posiedze Komisyi Edukacyjnej^ a przy-

boczne pokoje na kancelary. Kaza take umieci

orla francuzkiego nad bram gmachu. — Tymczasem

odbywa przegld dosy cisy X. Markiewicz. Z przej-

rzenia i policzenia wszystkich dzie skadajcych Gó-

wn Bibliotek pokazao si, i znajduje si tam dziel

drukowanych 20,0C;0 tomów, niedrukowanych za oko-

o 5,000. — Oprócz tego spisywanie monet, drzewory-

tów i innych ciekawoci niemao zajo czasu peni-

cemu obowizki bibliotekarzowi Yoigtowi, który sam

jeden musia ponosi cay ciar pracy przy tej mozol-

nj czynnoci ; kustosz bowiem Wuczicz jako wida nie-

chtny i zawistny nowemu obrotowi rzeczy, wczeniej

si by oddali z Kralcowa. — Po ukoczeniu wsz^^st

kich owych czynnoci, oboono bibliotek pieczci

komisarza X. Markiewicza, tudzie dotychczasowego

bibliotekarza Yoigta. Poczem Voigt w d. 26 listopada

1809 r. Kraków opuci.

Wedug planu podanego przez Speisera, nastpca

jego i przyjaciel Yoigt rozpocz ogromn prac co do

spisania dzie i zaprowadzenia katalogów, których byo
cztery:

1) Kaialofi si/sfcniaf/jczin/, uoony w 14 oddziaach,

systemem encyklopedycznym.

2) Nauloicy aJfahefi/czni/ Imtalof) w 14 oddziaach.

3) Potuszecimy hatalog ulfahetycmy bez wzgldu na

nauk lub podziay.

4) licpozytoryalny latalog, jak ksiki stoj w sza-

fach i pukach dla kontroli biblioteki.

Ilo dziel w ten sposób spisywanych i przeno-

szonych w katalogi ])rzez kSpeisera a nastpnie przez

Yoigta — wynosia 9,000. (Bandtkie kadzie tylko licz-

b 6,000).
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Wedhig sprawozdania Yoigta, Biblioteka Gówna
iiiiala dzie drukowanych 10,933, rkopismów 4,260.

Atoli liczba ta nie jest pewna. Voigt opiera si na

mylnych katalog-ach, a Przybylski podawa z pamici.

Zreszt i to trzeba mie na uwadze , wedug- opowia-

dania Baudtkiego, e niejedno dzieo wywdrowao
z biblioteki, co jeszcze w r. 1820 stao zapisane w ka-

talogach. Samych rkopismów braliowao wtedy z 50

kodexów.

Ze zabiera ksiki z biblioted nie uwaano sobie

wcale za rzecz szl^aradn i habic, przekonalimy

si mówic o czasach dawniejszych. W obecnym okre-

sie szczególniej si byo rozszerzyo i upowszechnio ta-

kie mniemanie Avtenczas, Idedy rozumiano, e biblio-

tcka uniwersytecka nie zostanie si w Krakowie, ale

e gdzie bdzie przeniesion. Zdaje si, e niejedno

w tym czasie dzieo sl^radzionem zostao z naszej Ja-

gielloiiskiej pucizny. Bandtkie przypuszcza nawet, e
sawna Biblia pauperum niewiadomo jakiego wydania,

bo i Jacei Przybylski nie móg sobie tego przypomnie,

musiaa si nam gdzie wylizn w owym okresie (od

r. 1793—1811).

Po oddaleniu si Yoigta z Kraliowa, zawiadywa

bibliotek przez czas niejaki X. Dominik Mackiewicz

(t 1818). O czynnoci jego w bibliotece tyle z wiado-

moci podanych od Bandtkiego dowiadujemy si, i po

rónych wdrówkach , ksiki w stosach skadano w Sali

Jagiellosldj, Jedne w liczbie 14,000 przeszo, a dru-

gie wstawione w szafy iu Stuba Communi (dzi sala

rodkowa) z napisem : libri per medium signati vidcn-

tvr esse bibliothecae Majoris Collegii.

Kiedy za Markiewicz nie zosta bibliotekarzem, od-

dano klucze od biblioteki X. Floryanowi ICudijewiczo-

wi obrzdku greckiego uniackiego, proboszczowi od
4*
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. Norberta w Krakowie , zakonu . Bazylego Wielkie-

go. Atoli wiaty teu m i znajcy dobrze swoje po-

woanie, przez zbyt krótki czas swego bibliotekarzo-

wania , nie móg si nawet tkn dziea od tak dawna

w zamcie bdcego.

6.

Roku 1811 dnia 27 sierpnia Jerzy Samuel Bandt-

KiE stan w Krakowie i obj zarzd biblioteki.

Z protokóu oddania teje Bandtkicmu na dniu 4

wrzenia 1811 roku, w obecnoci Jacka Przybylskiego

dziekana wydziau filozoficznego, Floryana Kudrewi-

cza dotychczasowego zastpcy bibliotekarza, J. S. Bandt-

kiego nowo mianowanego bibliotekarza i profesora bi-

bliografii, Felixa Jaroskiego prof. filozofii. Mateusza

Mecherzyskiego dozorcy domów akademickich, Kazi-

mirza Brzuchalskiego profesora matematyki niszej , Ja-

na Skrzypiskiego bedela Akademii, Józefa Gadomskie-

go posugacza biblioteki ; — tudzie z objanie przez

Bandtkiego nad tyme protokóem poczynionych, po-

kazuje si wedle obliczenia i sprawdzenia dzie wten-

czas w bibliotece znajdujcych si, i powinno byo
by 10,794 dzie— a w r. 1785 byo 10,156 brakowa-

o zatem 638. — Co si tyczy rkopismów, tych powin-

no byo by 1,936— byo za 1,760, bral^owao zatem

176. — e w r. 1785 rachowano rl^opismów 1760 ko-

dexów, a Bandtkie rachowa 2,100, pochodzio ztd, e
niektóre rkopisma póniej przybyy, inne nie byy po-

liczone; a prócz tego znalaz, jak sam powiada, jesz-

cze w stosach czyli zabytkach potocznych kilkadziesit

rkopismów wcale nie zapisanych.

Odebra take Bandtkie midzy innemi które wyli-

cza, i katalog zweryfikowany r. 1785 przez W. X. Ko-

lendowicza proboszcza od . Floryana w Krakowie i Li-

szek , oraz Bonifacego Garyckiego proboszcza u . An-
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ny, Nowegomiasta , Zielonek i t. d. profesora emeryta

a powiadczony przez Jacka Przybylskiego przy od-

dawaniu biblioteki w r. 1811, dla swego baarauctwa

na nic nie przydatny. Tosamo rozumió naley i o in-

nych katalogach w protokóle wyój rzeczonym wymie-

nionych.

O iloci ksiek w stosach na Sali Jagiellon skiój

tudzie po innych miejscach znalezionych, trudno co

powiedzie, jak niemniej o rónych zabytkach sztuki,

rzadkociach , osobliwociach i sprztach bibliotecznych,

gdy tylko jest wzmianka o nich w protokóle. (Re-

gestr pod tytuem : Indiculus rariorum monumentorum).

Gdy si zaj Bandtkie wewntrznem uporzdkowa-

niem biblioteki, za staraniem Stanisawa Potockiego

ministra owiecenia w Ksistwie Warszawskiem r, 1812

naznaczony by fundusz na bibliotek 6,000 zp. co-

rocznego dochodu, który podniesiony zosta do 9,600

zp. , tak e 6,000 oddanych by miao do rk bibliote-

karzowi, a 4,600 zp. szafoway wedle swych potrzeb

wydziay Uniwersytetu. W pocztkach nie cay ów fun-

dusz dochodzi. Okolicznociom, w jakich kraj nasz

znajdowa si od r. 1812 do 1815 przypisa naley, i
biblioteka akademicka zamiast przeznaczonej na jej

utrzymanie i zakupywanie dzie summy 30,000 zp.

odebraa tylko 10,000 zp., przecie pomimo tego za-

kupiono niemao dzie wanych i dobrych. Zbogacaa

si biblioteka nadto do hojnemi i licznemi dary pry-

watnemi (Michaa hr. Sotyka , Rafaa Czerwiakowskie-

go, Jacka Przybylskiego i wielu innych). Lecz wicej

nierównie szczliwym obrotem funduszów biblioteka-

rzowi powierzanych. Jako przez liczne stosunki z ksi-

garzami zagranicznymi, zamiany, przypadkowe naby-

cia, kupna na licytacyach, loteryach i t. d. , doprowa-

dzi do tego, e kiedy przy objciu bibliotekarstwa

w r. 1811 zaledwo biblioteka krakowska 200 ksig

polskich liczya , w lat dziesi liczba tomów urosa na
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2,245. Dosy buwiem powiedzie, i do czasu Buiidt-

kiei;o uie posiadaa biblioteka nasza kronik: Bielskie-

go, Paszkowskiego, Kromera w tumaczeniu Blaow-

skiego, i Stryj kowsldego. W roku 1811 dosta dopiero

Bandtkie dziea Krasickiego, któryci tu take nie by-

o
;
póniej naby Naruszewicza i zaj si zbieraniem

"Wyboru pisarzów polskicli T. Mostowskiego. Sam po-

wiada, e oprócz lirajowych dzie polskich, czuje sic

brak bezwtpienia i zagranicznych dzie nowych, o któ-

re czasem tak od profesorów jak i od uczniów jest

popyt. Ale clicc wszystko zczasem kui)i, trzebaby

najmniej 300,00) talarów i t. d. Dalej powiada, e
jakkolwiek 1)ibliuteka nasza nie moe i w porówna-

nie z bibliotekami pierwszego rzdu w Europie, i je-

eli nie do drugiego rzdu, tedy do trzeciego z pe-

wnoci policzon by powinna. A gdy ma rzadkie

skarby, które nie znajduj si nawet w bibliotekach

drugiego, a czasem i pierwszego rzdu, to za upo-

rzdkowaniem jej, za posykami pomylncmi moe by
do wielkiego przyprowadzona znaczenia. Bo ktoby ni
i teraz nawet chcia pogardza, e nic ma dosy dzie

nowych, pokazaby raczej nicwiadomo swoj jali zna-

nie si na rzeczy.

W jakim za waciwie zostawaa stanie biblioteka

nasza w pierwszych zaraz miesicach po oddaniu jej

pod kierunek Bandtkiego , najlepiej przekona doniesie-

nie uczynione przeze S. Sierakowskiemu uaówczas

rektorowi Szkoy Gównej Krakowskiej (d. 28 listopada

1811 r.). Trzelja bowiem wiedzie, i pomimo odezwy

Izby PMukacyjnej , aby profesoroAvie i)rzez dziekanów

waciwych wykazali potrzeby swoje pilniejsze: uie

uczynili zado temu wezwaniu. Sieralcowski dopiero

zwróci si w tej mierze do l^andtkiego , Idóry na wy-

stosowan do siebie odezw i zapytanie tak odpo-

wiada :
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I. W jakim stanie zastaem bibliotek tak dawn
akademick, jako i l)lbliotek z rozmaitych innych

zmieszan, a w Sali Jag-icllouskiej zoon, jest w pu-

blicznoci rzecz wiadom.

1) Ze pierwsza, lubo nosi lady dawnego porzd-

ku z polskich czasów od Koraisyi Edukacyjnej zapro-

wadzonego, jednak w takim jest nieadzie, i nawet

rewizyi uczyni nie mogem, i dugo jeszcze jej uczy-

ni nie bd w stanie.

2) Druga za w kilku stosach uoona, najmniej-

szego nie ma porzdku. Gdy bowiem za austrj^ackie-

go rzdu byo prawidem gani, zarzuca, odmienia

albo raczej jjrzewraca to wszystko, co byo za rzdu
polskieg'o zrobiono, a zatem do tego tylko dono, e-
by przeistoczy wszystko czy le czy dobrze, byle by-

o nanowo przelanem, wic i tu si to samo stao.

Nic trzyjuano si dawniej zacztycli katalogów, lecz

zaczto nowe, a e nie robiono jednego lecz ju kilka

razem katalogów, zatem nie zrobiono adnego. W ta-

kim razie nie pozostaje mi nic, jalc oddawszy winny

hod dawnemu porzdlcowi , trzyma si zacztego przez

nieboszczyka Speisera planu, i cieszy si z tego, e
mia tyle umiarliowania, i porzdku dawnego nic ni-

szczy ze wszystkiem.

II. Idc tedy za })lanem Speisera ukadani l^atalog

cedukowy (wiartkowy), t. j. na osobnych cedukach

dla kadej ksiki osobno spisany, do którego dziki

Bogu Austryacy zostawili mi jeszcze materyau na czas

jaki poddostatkiem ; czy za z nim Avystarcz czy nie,

tego nie wiem. A chwaa Bogu rzd polsld nasz na-

rodowy nie da odemnie zdawania rachunków z ce-

duei, jalii zdawa rachunek p. Voigt, dóry wicej

prawie czasu strawi musia na dojciu wiele zasta

materyau niezapisanego, jak na zapisaniu vsieli, tu-

dzie i na rozmaitych pismach do rzdu austryacldego,

które mu niemao musiay zabiera czasu. Gdy wi^c
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tych mozoów ja nie mam, a zatem adnych nie do-

znaj przeszkód ani ze strony rzdu, ani ze strony

zwierzchnoci akademickiej, ani od kolegów, jakich

przeszkód doznawali poprzednicy moi, mog i spiesz-

niej i wicej robi jak oni. A jestem Polakiem, znam
Polsk i literatur a history polsk, idzie mi ta robo-

ta atwiej ni im, którzy dla tej niewiadomoci nieraz

bardziej wybierali robot jak eby wci mogli praco-

wa. Poczci tylko po dugich i szczególnych bada-

niach mogem doj tej wiadomoci; ale o tej pracy

mojej nie radbym prdzej mówi, jak po skoczeniu

tak znacznej jej czci, e o skutkach jej wtpi nie

bdzie mona. To za tylko dlatego nadmieniem, e-
by zrozumialszem uczyni zdanie moje, które pod wy-

rok zwierzchnoci poddawa znam powinnoci moj.
III. O potrzebach biblioteki szczególnycli sdzi nie

bdzie mona, jak po spisaniu wszystkich dzie, które

mamy w bibliotece naszej, które to spisanie tem wi-
cej czasu potrzebuje, im wiksze jest w bibliotece tej

zamieszanie.

a) Przez Speisera i Yoigta bowiem niemasz wi-
cej

,
jak najdalej ze 6,000 ksiek spisanych. A e ju

nawet i o realnym katalogu przemyliwano, i e ju go

zaczto i ukadano niewiedzie co, gdy jeszcze w ni-

czera porzdku zupenego nie dokoczono, zatem ta

robota dla mnie prawie tyle znaczy, jak ebym j jesz-

cze raz musia sam zrobi. Poniewa ani te ceduki

ani ksiki nie s w tym porzdku na swojem miej-

scu; a repozytoryalnych katalogów niemasz, jak tyl-

ko na repozytorya U i Y t. j. 7i2 dawnej, 724 caej

biblioteki.

b) Zastaem siedm szaf przez p. Markla zrobionych

w Lektoryum, które zapenione byy ksikami takim

sposobem : i zdawao mi si , e kto naumylnie dla-

tego ksiki w nich tak pozamiesza, eby przyszy

bibliotekarz nie prónowa. Jeden bowiem tom jedne-
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go i tego samego dziea w jednój, drugi w trzeciej lub

czwartej, a trzeci w czwartej znowu lub gdzieindziej,

a czasem a na Jagielloskiej Sali znalazem.

IV. Mimo t krwaw prac, codzieu doznaj tej

sodyczy, i wynajduj lady szacowne nauki, dobrego

sposobu mylenia, mioci ojczyzny i chci zbogacenia

skarbów literackich Akademii krakowskiej od dawnych

p. teje Akademii profesorów lub wdzicznych jój wy-

chowaców. Mamy nawet i niemae skarby literackie

zakupione przez Austryaków z biblioteki Ossoliskiej.

Tudzie mam nieraz i t pociech znajdywa ksiki
takie, o których syszaem e icli niemasz. Ale ta ra-

do gorzkim czsto przerywana bywa alem, e nie-

rzadko na niecae natrafiam dziea.

Midzy radami jakie podaje— szczególniej oszcz-

dno ma na wzgldzie. Chcc doprowadzi nie do sto-

pnia, lecz tylko do podobiestwa biblioteki pierwszego

rzdu w Europie, mógbym da krocie, 500,000, mi-

lion jeden i drugi zotych naszych polskich, i podawa
uczone katalogi potrzeb z wyszczególnieniem ciekawo-

ci rzadkich. Ale jestem daleki od tych chimerycznych

projektów, bo uczynibym si pomiewiskiem dla zna-

jcego si na rzeczy. — Radzi dalej nie kupowa dzie

niepotrzebnych. Rady te, acz s bardzo trafne i grun-

towne, opuci musimy dla braku miejsca.

Nie wahaem si cho w czci 'przytoczy tutaj

uwag i spostrzee przez Bandtkiego poczynionych;

z nicli bowiem najlepiej kady si przekona, w jakim

bya stanie biblioteka, któr mia urzdza. Uwagi te

zarazem moe przel^onaj niechtnych jego pamici,

jak wielkiego dokona dziea m ten prawdziwie wia-

ty i zacny, przyprowadzajc do adu najpikniejsz

pucizn po przodkach, ale smutnem zrzdzeniem lo-

sów te same przechodzc koleje, co Uniwersytet kra-

kowski— co mówi? kraj nasz biedny cay!
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Poniewa wszystka trudno co do uoenia biblio-

teki rozbijaa si i rozbija cigle o miejsce, gdzie ma-

j by uporzdkowane skarby przeszoci umysowej,

przeto wypada sic nam biej przypatrzy owym saom,

izbom i l^omórcom, po których bdzi tye goriwy

i wiaty Bandtkie i nastpca jego J. Muczkowski , i to

a do cLwili rozpoczcia restauracyi gmacm (w r. 1839)

Koegium Jagieoskiem zwanego.

Bandtkie wezwany przez Józefa hr. Zauskiego ku-

ratora jen. Inst. Nau^. w Kracowie (d. 14 padziernika

1826), aby mu zoy raport obejmujcy opis tak stanu

biblioteki w ogólnoci
,
jako i lokalu , w którym si bi-

blioteka znajduje, skada (d. 4 listopada 1826) nast-

pujce doniesienie: w którem powoujc si na wykaz

uczyniony w r. 1820 w swojej Historyi Biblioteki Uni-

wersyteckiej w Krakowie, powiada: doczywszy nowo

na)yte dziea Avraz z bibliotekami po 11. Czerwiakow-

siim, Litwiskim, legatem X. Micliaa Solyka, mamy •

z dawn bibliotek blizko 39,532 dziel , a tomów prze-

szo 42,000 (42,089). Rkopismów mamy 2,190 rozma-

-

itej wielkoci woluminów, gdzie autorów mimrrus ciir-

rens 4,359. Przybyo zatem samych rkopismów 76.

Dyssertacyj bdzie moe blizko 10,000.

Nastpnie mówi o zarzutach, jakie mu czyniono,

tudzie skada si niepodobiestwem wydrukowania ka- .

taogu (przeszo 40,000) za 2,000 zp., które miay by '

na ten ce przeznaczone.

Majc przystpi do opisu miejscowoci biblioteki,

powiada, e mu z trudnoci wielk przychodzi pisa

o tm, o czm ju mówi mu niepodobna.

Lokal teraniejszy:
]

1. 2. Dwie sale T. Ohiechimicicgo zaoone 1517 r.
^

Tu bya dawna biblioteka, ale stoi tu ju wiele i no-

wych ksiek.
3. Stuha Communis. W tej sali s po wikszej cz-
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ci: biblioteka Bog-ucickiego , nowe ksiki i cz sta-

rych rzadkoci — raritatcs — co wybraem ze stosów.

4. 5. Dwa sklepione gabinety, gdzie dawniej by
skarbiec (coecus). Tu mniej wicej blizko 3,000 ksi-

ek. Te dwa gabinety póno dostaem.

(). Maa sanci/jka, gdzie:

a) biblioteka medyczna po p. R. Czerwiakowskim,

pomnoona wiel nowemi ksikami.
b) Cz biblioteki po p. opackim, co za stara-

niem Hoszowskiego Senat r. 1815 darowa.

c) Nikczemna biblioteka po p. Minockim, ale je-

dnak w tym wzgldzie dobra, e nam zaciowala wie-

le pisemek krakowskich.

d) Niektóre nowe ksiki. (Mao miejsca).

7. Pod strychem trzy pokoje. Tam stawiam teraz no-

we ksiki dla braku miejsca. Mara tu troch dubletów.

8. Szyja na pó ciemna, saletr przesza. Tam jest

troch dubletów.

1). 10. 11. Za loliami trzy polvOJe upadkiem gro-
ce. Tam mamy dwa pol^oje ju prawie ze wszystkiem

pene ksiek, i ztamtd myl przenie co lepszego

pod strych, z obawy, eljy si to kiedy nie zawalio.

Mam tam i cze du})likatów.

Reszt szczegóów opuszczam}^

Tad jest opis lokalu
,
powiada Bandtkie. Rozumie si

samo przez si, e gociom tylko i, 2, 3, czasem 4, 5 poka-

zuj, a nie prowadz ich ani za lokal, ani pod strych.

Jest w pismach pozostaych po nim kilka wiado-

moci do jasne rzucajcych wiato na ówczesne wy-

obraenia o naukach, a szczególniej o daniach, pro-

jektach i pretensyach ludzi niepowoanych , które nic

dziwnego e miech i oburzenie a czsto bardzo dow-

cipny przytyk wywoyway w poczciwym Bandtkiem.

Przymuszony by np. zbija projekt co do przeniesie-

nia biblioteki do ogromnej sali nad Sukiennicami b-
dcej lub na Zamek dawniej królewski, a to z uwagi,
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i czego caa rzeczpospolita krakowska nie jest w sta-

nie reparowa, trudno tego da od Akademii nieró-

wnie mniejsze posiadajcej fundusze. Majc do walcze-

nia na kadym niemal kroku z najrozmaitszemi tru-

dnociami, doprowadzi przecie bibliotek do adu i po-

rzdku. Jagielloska ksinica, daje niezawodnie naj-

pikniejsze wiadectwo o wietle i niezmordowanej pra-

cy tego ze wszech miar zacnego rodaka. Powodowany
najlepszemi chciami, ale nazbyt rczo wziwszy si

do reorganizacyi biblioteki nastpca jego, zniweczy ów
pomnik niezomnej pracy i nauki, ale nikt nie zatrze

chlubnej pamici, jaka mu si bez zaprzeczenia naley.

Wedug brzmienia Statutu Organicznego Uniwersy-

tetu krakowskiego (z d. 13 sierpnia 1818 r.) bibliote-

karz mia wyznaczon pensy w iloci 9,000 zp., nad-

to mia mie dodanego do pomocy zastpc. — Biblio-

teka trzy razy w tygodniu bya otwart dla publiczno-

ci : w godzinach przed poudniowych od 10 do 12 i od

2 do 4 po poudniu.— Póniej ICoraisya Organizacyjna

postanowia (12 wrzenia t. r.) dwóch adjunktów z pen-

sy po- 1000 zp. liyli nimi wtedy Józef Muczkowski

i Micha Stró f.cki. Od tego czasu a do organizacyi

zaszej w r. 1833 byo prócz bibliotekarza dwóch ad-

junktów, z pomidzy uczcej si modziey wybiera-

nych do biblioteki, która przez 6 tylko godzin tygo-

dniowo bya przystpn dla czytajcj publicznoci.

Prócz tego byo jak i dzisiaj, dwóch sucych przy

bibliotece. Nastpnie Komisya Reorganizacyjna (r. 1833)

stosownie do brzmienia nowego statutu dla Uniwersy-

tetu, zmienia dawne urzdzenie w ten sposób, i by
jeden tylko adjunkt z pensy 2,000 zip. Biblioteka od-

td otwart bya wyjwszy miesic sierpie tudzie dni

niedzielne i witeczne, w póroczu letniem od godz. 9

do 12 zrana i od 3 do 6 po poudniu w póroczu za
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zimowem tylko w godzinach rannych (od 9 do 1). Ad-

junktem wtedy by S. H. J. Rzesiski O. P. i F. Dr.

Cika choroba ówczesnego bibliotekarza Bandtkiego

sprowadzia potrzeb zamianowania kustosza z pensy
roczn 2,000 zp. Na ten urzd powoanym zosta J.

Muczkowski (w kwietniu 1834 r.), który stosownie do

brzmienia statutu olcrelajcego godziny i dni dla pu-

blicznoci przystpne, w czytelni czynno swoj roz-

wija.— Rzesiski do r. 1848 by adjunlitera. Ustpi
z tej posady zostawszy profesorem filozofii prawa w Uni-

wersytecie.

Po mierci J. S. Bandtkiego (zaszej w d. 11 czerw-

ca 1835 r.) JÓZEF Muczkowski zosta zamianowany

bibliotekarzem i profesorem bibliografii w Uniwersyte-

cie krakowskim. Z pocztkiem r. 1837, X. Jan Szyn-

dler ówczesny komisarz rzdowy przy Instytutach Nau-

kowych w Krakowie, wezwa dziekana wydziau filo-

zoficznego Kajetana Trojaskiego i Michaa Wiszniew-

skiego profesora tego wydziau do oddania biblioteki

wraz ze zbiorami numizmatycznemi i t. d. nowemu
przeoonemu biblioteki uniwersyteckiej. Sprawdzenia

w tym celu ukoczone zostay dopiero na d. 1 grudnia

1838 r. Stao si to z przyczyny, jali powiada Mucz-

kowski, i oprócz dzie które ju byy zacignite w ka-

talogi, biblioteka posiadaa mnóstwo broszur, nigdy nie

spisywanych i nie kontrolowanych. Ten sam przypa-

dek by z pismami czasowemi
,
polskiemi i aciskiemi

przez Polaków wydanemi pisemkami ulotnemi, z ka-

lendarzami, rozprawami akademicznemi w tekach bez

porzdku umieszczanemi , a to od czasu wzajemnych

stosunków naukowych Akademii krakowskiej z Uni-

wersytetami niemieckiemi (t. j. odr. 1821), ze znaczn

liczb wanych duplilmtów tu i owdzie rozrzuconych,

ze wszystkiemi sztychami, rysunkami, mapami i t. d.,

tudzie rzadkociami rónych umiejtnoci dotyczcemi.

Aby wic uczyni protokó oddania i odebrania biblio-
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teki, potrzeba byo wprzódy sporzdzi inwentarz bi-

blioteki. W tyra eehi musiano wszystko co dotd lea-

o nieporuszone uporzdkowa i we waciwe katalogi

zapisa. Po przeprowadzeniu caej zwyczajnej w takicli

razach czynnoci, okazao si, i jest

1. Polskicli i obcych rj^cin 1851

2. Kart geog-r. topogr. i rysunków architek. 983

3. Rozpraw z Uuiw. niem 8133

4. Ksiek znajdujcych si w Obser. Astr. . 338

5. Rozmaitych nowych dzie i pism czasów. . 2042

6. Biblioteka legowana przez p. Bandtl^iego 2715

7. Dotd bez porzdku bdce duplikaty - . 1972

8. Pol. i ac. przez Polaków pisane piseni, ulot. 2615

Razem . . . 20,255

Spisaniem katalogu ksiek po l^andtkiem pozosta-

ych, zajmowa si J. Muczkowsl^i z pomoc jednego

ucznia.

W roku 1839 rozpoczto restauracy Kollegiura Ja-

g-ielloslciego. Gorliwym zabiegom Muczkowskieg-o i usta-

wicznemu koataniu przez reprezentantów na sejm rze-

czypospolitej krakowskiej, winni jestemy, i nareszcie

przeznaczono fundusz ua dwignienie z upadku owero

starodawnego gmachu, którego restauracy powierzono

znanemu budowniczemu Drowi Karolowi Kremerowi.

Wtedy to zajto si przenoszeniem ksiek i ich usta-

wianiem. W czasie tej mozolnj czynnoci biblioteka

bya otwart i przystpn dla publicznoci. Ksigi znaj-

dujce si w kilku obszernych salach spakowano wte-

dy w pi izb niezbyt obszernych. Takie byy czyn-

noci bibliotekarza od pocztku roku 1837 a do 4 lip-

ca 1840 roku t. j. a do chwili podpisania inwentarza

biblioteki przez delegowanych i bibliotekarza.

Nadmieni tu wypada, i od owej pamitnej chwili

rozpoczcia reparacyi gmachu, zaprzestano spisywa

dziea nowo nabywane. Jaki ztd pokaza si póniej

skutelv atwo si kad}' domyli. Nie chc tu wcale



G3

rzuca jakiego podejrzenia na p. Mnezkowskiego, któ-

ry ma niezawodnie swoje zasugi w obec narodu, chcia-

bym tyko przez to powiedzie, e zamierzywszy ju
wtedy reorganizaey biblioteki a nie obliczywszy si

z siami, za zbyt miae przedsiwzi dzieo, cbcc

na raz dwie usiuteczni rzeczy. Nie pomny co zacnej

pamici poprzednik jego powiedzia, z powodu zacz-

tej pracy Speisera. Dlatego skromny i cichy Bandtkie

nie mj^la sili si na nowe pomysy, ale zaczt ro-

bot poprzednika z caem powiceniem umysu i cia-

a w cichoci prowadzi a do skoczenia ycia.

O pracy Bandtkiego a zarazem stanie biblioteki po

jego mierci, najlepiej przeionywa inwentarz teje bi-

blioteki podpisany, jak si rzedo d. 4 lipca 18 10 r.

przez M. Wiszniewskiego dzieiana wydziau filozoficz-

nego i J. K. Trojasl^iego profesora, delegowanych,

tudzie J. Muczkowskicgo profesora i bibliotekarza.

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellon sldego zoona
z dzie i rozpraw, z ryein i map, medali i numizma-

tów, nakoniec rónych sprztów i osobliwoci staroyt-

nych, posiada dokadne l^atalogi, które z wymienie-

niem autora i przedmiotu wyiazuj w najdrobniejszych

szczegóach ca zamono jej tale w naukowym jak

i artystycznym wzgldzie.

Wyszczególnienie katalogów tyci z wytkniciem na-

zwiska szaf, puek i iloci ksiek na nich zamieszczo-

nych, wskae ca objto biblioteki, i zarazem b-
dzie rkojmi co do zachowania w caoci jej siarbóAV

tak dalece, i jednym rzutem oka, a przynajmniej uie-

wielkiem dooeniem pracy, sprawdzony bdzie móg
by kado-chwilowy stan teje biblioteki.

Katalogi biblioteczne do dzi dnia (t. j 4 lipca 1840)

sporzdzone s nastpujce:
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I. Katalogi repozytoryalne.

Katalogi te s najwaniejsze pod wzgldem kontro-

li ksiek, bo obejmujc wymienienie dzie w porzd-

ku w jakim po sobie nastpuj, uatwiaj ich spraw-

dzenie tosamoci i naocznie przedstawiaj wszelkie

braki i ubytki, jakieby si wydarzy w bibliotece mog-ly.

II Katalogi alfabetyczne.

Katalogi te su jedynie do uycia bibliotecznego

w szybkim wyszukiwaniu zadanego dziea , nigdy za
do kontroli ksiek uyte by nie mog; bo ksiki
stawiaj si wedug tego jak z kupna lub darów przy-

bywaj, a nie wedug porzdku abecadowego, którego

si w adnej bibliotece dotd nie trzymano.

Ml. Katalogi systematyczne

Katalogi tego rodzaju s niezmiernie wane, ale

wypracowanie ich wymaga bardzo dugiego czasu do

])oprzedniego sporzdzenia katalogów alfabetycznych

i wiartkowych.

IV. Katalogi wiartkowe.

Katalogi wiartkowe dlatego tak nazwane, i si
na wiartkach papieru spisuj tytuy dzie w caej

obszernoci. Maj wielk warto z tj przyczyny, i
s niejako materyaem do utworzenia wszystkich in-

nych bdto alfabetycznych bd t systematycznych

bd wreszcie chronologicznych katalogów. Mono
przerzucania wiartek w jakikolwiek upodoba si po-

rzdek, czyli jednem sowem ich ruchomo, stanowi

ich najwaniejsz zalet. W braku innych katalogów

najlepij niemi wyrcza si mona.
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V. Kiaalogi chronologiczne.

Myl do uoenia tego rodzaju katalog-ów pierwszy

rzuci geniany Leibnitz. Lecz Icatalogów tych nigdzie

w biblioteliach nie spisuj, a jeli je spisuj ograni-

czaj si zwykle literatur jednego kraju; np. w bi-

bliotekach francuzkich — literatur francuzk, w nie-

mieckich — literatur niemieck i t. d. Katalogi chro-

nologiczne wskazuj wedug potrzeby piszcego postp

szczególnych umiejtnoci i nauk lub ogólnego owie-

cenia, i najprzydatniejsze s do pisania historyi litera-

tury i wszelkiój naukowoci.

Vi. Katalogi dawniejsze.

Katalogi te ile zastpione innemi nie maj adnej

wartoci i su tylko za pomnik wzrostu biblioteki

i prac bibliotekarskich. Z katalogów tych kady obej-

muje kilka a nawet kilkanacie woluminów; potrzeba

przeto wytkn liczb tomów kadego katalogu, aby

da dokadne o nich wyobraenie i zarazem rzecz ca-

z wszelk uskuteczni dokadnoci. Rzeczy tej

przecie jako zbyt szczegóowj , na tm miejscu w ca-

ej obszernoci przedstawia nie moemy.
W uwadze (str. 86) owego inwentarza powiedziano,

i wszystkie katalogi, które przez p. J. S. Bandtkiego

spisane byy, zdaj si naprowadza na przelconanie,

i zamiarem jego byo brak systematycznoci w uka-

dzie biblioteki zastpi katalogami systematycznemi.

Ale myl t porzuci, moe dla trudnoci wykonania

tego z powodu zaprowadzajcego si dopiero porzdku

w bibliotece , i dlatego katalogi te dzi zupenie s nie-

uyteczne.

Po wykazaniu i wyszczególnieniu katalogów i wy-

tkniciu braków tak w rkopismach jak i w ksikach
drukiem ogoszonych, przystpiwszy do obliczenia

5
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szczegóowego, wykrywa si, i Biblioteka Uniwersy-

tecka posiada:

A. Rkopismów ogóem 5,369

B. Dzie drukowauycli 52,611

C. Rozpraw i iunycli pism ulotn. . 11,447

D. Duplikatów: a) w dzieaci . . i 2,860

h) w miscellaneach ) 2,120,

Razem 4,980

Ogóem 74,407

Ryciny, mapy i rysunki arciitektoniczne , które nie

mogc by uwaane za dziea, w katalogach repozy-

toryalnycli przez Bandtkiego zamieszczone nie byy.

Leay w tekach bez adnego porzdku i katalogu.

Dzi nowo urzdzone zostay do nich katalogi. Wedug
tego ogólna ilo rycin:

A. a) polskich 961

h) obcych . 890

Razem 1851

B. Mapy, rysunki architektoniczne wraz z dupli-

katami wynosiy razem 893

Numizmata i medale w bibliotece znajdujce si,

uporzdkowane zostay w wikszej czci przez Bandt-

kiego , wyjwszy póniej lub wieo przybyych. Ogól-

na ich liczba w r. 1840 wynosia 4,244.

Od owj za chwili a do koca lipca 1851, stan

biblioteki by nastpujcy:

A. Rkopismów . . . 5,376

B. Dzie drukowanych. . 72,814

C. Duplikatów . . 15,921

D. Kart geogr. topogr. . 1,041

E. Rycin 1,953

F. Numizmatów .... 5,082

Biblioteka legowana Uniwersytetowi w roku 1850

przez p. Józef z Zawadzkich Gostkowsk, wynosia
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dzie 1,329, które acz wcignite w ogólny katalog,

stanowi przecie cao osobn.

Po odrestaurowaniu czci gmaciu Kollegium Ja-

gielloskiego, zajto si (podczas wakacyj roku 1850)

przenoszeniem ksiek do trzech sal, a mianowicie:

Obiedziskiego , rodkowej i Dugiej, a nastpnie (1856)"

do szeciu sal mniejszych znajdujcych si za Czytel-

ni i na drugim pitrze. Ukadano je za wedug no-

wego porzdku, t. j. stosownie do treci i przedmiotu;

dawniej bowiem stay ksigi podug formatu. Rkopi-
sma przedtem stay w pukach szaf (repozytoryach) —
p. Muczkowski rozdzieliwszy je stosownie do treci,

umieszcza w szafach na rodku sal bibliotecznych b-
dcych. Rkopisma, w które biblioteka nasza obfituje,

s zabytkiem
,
jak wiadomo , z dawnych wieków, i od-

nosz si najwicej do teologii i filozofii scholastycznej;

historycznych nie mamy wiele.

Nie ulega najmniejszej wtpliwoci, e w ten spo-

sób uoona biblioteka o wiele staje si przystpniejsz

i atwiej dajc si ogarn w myli, nawet dla lu-

dzi niepowicajcych si zawodowi bibliotekarskiemu

i w ogóle naukom; nieodaowana tylko szkoda, e p,
J. Muczkowski nie wzi si do zreformowania ukadu
biblioteki w inny systematyczniejszy sposób, byby
przez to niezawodnie umniejszy sobie i nastpcom tru-

dów i mozoów, niesychanego zamtu, a co wiksza
zupenego prawie zbezuytecznienia poprzedniego uka-
du. p. Muczcowski aowa póniej , e tak raptownie

i nieogldnie wzi si do przeinaczenia ukadu ksi-

gozbioru jagielloskiego. Nadzwyczajna trudno doj-

cia d9 adu i wybrnicia z niesychanie uti-udnionej

pracy, gryza go i zatrua ostatki ze wszech miar za-

suonego i pracowitego ywota.— Jedynie mio praw-

dy zmusia piszcego nakreli tych sów kilka , które

niechaj posu na usprawiedliwienie, i biblioteka na-

5*
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sza, krom innych miejscowych przyczyn, nie jest do

td uoon i uporzdkowan w zupenoci.

W tern miejscu niechaj mi wolno bdzie odda win-

ny hod i publiczne uznanie zacnej pracy dzisiejszego

kustosza biblioteki Dra Adolfa Mukowskiego, który

urzdujc od r. 1852 najwicej przy caj tak mozol-

nej czynnoci pooy zasug z naraeniem wasnego

zdrowia. . p. Józef Muczkowski zajmowa si w osta-

tnich czasach segregowaniem i spisaniem broszur naj-

wicej do historyi i literatury naszej nalecych; za

którto sumiennie podjt prac niezaprzeczona naley

mu sie wdziczno.

Po mierci Józefa Muczkowskiego (f 31 lipca 18,'58),

sprawowa tymczasowo urzd bibliotekarza Dr A. Mu-
kowski, gdy nastpnie obj, jak wiadomo, kierunek

nad nasz Jagiellosk Bibliotek radzca cesarski Fran-

ciszek Stkoski Dr filozofii profesor Uniwersytetu
,
(d.

30 czerwca 1869), który nie zmieniajc planu rozpo-

cztego przez . p. poprzednika, z ca gorliwoci

i sumiennoci podejmuje dalsz prac, gównie z po-

moc kustosza, i niezawodnie chlubn po sobie zosta-

wi pami przy tak wanym Instytucie po przodkach

nam przekazanym.

Staraniom dzisiejszego przeoonego przypisa nale-

y powikszenie liczby urzdników przy bibliotece przez

dodanie su-yptora. Jako od r. 1860 urzdnicy pracu-

jcy przy bibliotece, s: bibliotekarz, kustosz, skryp-

tor i adjunkt, wreszcie dwóch sucych.
Co si tyczy organizacyi caego ksigozbioru , tako-

wy podzieli mona na trzy oddziay:

1) Stanowicy ksigozbiór ojczysty (tak zwana bi-

hliotheca patria), uoony, poznaczony i do Itatalogu

przeniesfony. Tak samo rzecz si ma z filologi i pra-

wem.
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2) Znakomita cz ksiek stanowica oddzia hi-

storyczny, w szafach porzdnie i systematycznie uoo-
nych— oznaczona , ale nieprzeniesiona dotychczas do

kataogu.

3) Nareszcie nieuporzdkowana jeszcze cz, tym-

czasowo dla braku miejsca w szafach stojca.

Stan biblioteki wedle wykazu w roku 18*^763 uczy-

nionego, jest nastpujcy:

A. Ksigozbiór:

1, dzie 85,845, co wynosi tomów 106,866, tudzie

2. dubletów 15,029.

B. Zbiór rkopismów wraz z rónemi rkopimien-

nemi zabytkami (dyplomata, listy, fragmenta i t. d.)

wynosi 5,486 numerów.

C. Zbiór map, planów, atlasów, obejmuje ogóln

liczb 1,228.

D. Zbiór dzie sztuki (obrazy olejne, obrazki ko-

lorowane, litografie, rysunki, muzykalia i inne przed-

mioty sztuki) tworzy liczb ogóln 3680.

E. Zbiory numizmatów wraz z dubletami 8,200.

F. Zbiór staroytnoci , bdcych w czci wasno-

ci Towarzystwa Naukowego krakowskiego , czyni ogó-

em 265 przedmiotów.

Kozpoczta wanie (w marcu r. b.) robota okoo

odrestaurowania pustkami dotd stojcej czci gmachu

bibliotecznego, nasuwa bog nadziej, i w niedugim

czasie uskutecznionem zostanie uporzdkowanie i przy-

prowadzenie do koca dziea , oddawna przez cay ocze-

kiwanego naród.
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RYS DZIEJÓW

OBSERWATORYUM ASTRONOMICZNEGO

UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO.

PRZEZ

prof. Franc. Karliskibgo

Dyrektora tego zakadu.

Ijdybymy dzieje zakadu tego dopiero od tej chwili

rozpoczyna chcieli, kiedy do osobnego budynku prze-

niesiony w nowsze narzdzia zaopatrzonym zosta', toby

nam zacz naleao sowy La Landa : „Za commission

d^education a fait hatir (a Cracovie) en 1787, un obser-

vatoire, et a fait faire des instruments a Paris: Mr.

niadecJii en a la directiori^^ ^). Kiedy atoli wiadomo,

e na pocztku XV wieku fundowana przez Jana Stoe-

BNEKA ^) Krakowianina katedra astronomii, wraz z wy-

' ) Astronomie par Jeróme Le Francais (La Lande) 3-me

dition. Paris. 1792. 4-to. Próface pag. XLIV.
^) Stoebner, u naszych pisarzy Stobnerem zwany zosta

bakaarzem w Uniw. pragskim r. 1379. Zob. Liber decanorum

facuUatis Fhilosophicae in Univ. Pragensi.
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posaon okoo roku 1450 przez Marcina z or a wic

(% mili od Przemyla), Królem ') zwanego katedr

astrologii
,
póniej przez Macieja z Miechowa wzbo-

gacon, w wysokim u caej Europy przy kocu XV
wieku staa powaaniu, kiedy nawet katedra ta w r.

1639 otrzymaa fundusz na zakupywanie narzdzi astro-

nomicznych i rzeczywicie z takowego korzystaa, po-

lecona za przez Komisy Edukacyjn budowa Obser-

watoryum, (do którego przeszy i staroytne astrono-

miczne narzdzia, poprzednio w Uniwersytecie uywa-
ne), bya tylko skutkiem wieloletnich usiowa i zabie-

gów wczeniejszych profesorów, myl wic, e nikt

mi za ze nie wemie, jeeli wprzód nim do dziejów

obecnego Obserwatoryum przystpi, podam tutaj nie-

które wiadomoci z czasów dawniejszych. Nie bd
one wprawdzie bardzo obszerne, bo w tym celu nale-

aoby przewartowa liczne, dotd nawet w osobny ka-

talog nie ujte rkopisy astronomiczno-astrologiczne bi-

blioteki uniwersyteckiej, do czego wicej mi na czasie

ni na chci zbywa. A i tak nawet nie wszystkoby si
znalazo, bo wiele z tych pamitek do obcych dostao

si krajów *); a mnóstwo wiadomoci i to czstokro

') Marcin z Zora wic (de Sirawicze) i Marcin z Prze-

myla s§ jedn, i t, Bam osob. Zob. Liber promotionum
pag. 35.

*) Tak np. biblioteka Obserwatoryum w Pukowie pod Pe-

tersburgiem posiada rkopism z pocztku XV wieku , oczywicie

z Krakowa pochodzcy. S w nim prócz tablic Alfonsa i teory-

ki planet (zapewne Gerarda z Kremony) zupenie nieznane: „ Ta-

hule rev Magistri JoH. de lineriis scripjg per mag. JoH. de

LuDzusKO anno 1424," tudzie Scriptum magistri Cristani su-

pra tabulas Alfonsi." Jan z Ludziska zosta w Krak. bakaa-

rzem r 1419, magistrem 1422, a podug Radymiskiego by na-

wet doktorem medycyny, jednym z reformatorów Akademii w r.

1441. Cristianus za moe jest ów Chr. de Zemenecz promo-

tus in orani examine r. 1404 ; drugi bowiem z owego czasu Chr.

de Reddin zoy tylko examen na bakaarza r. 1418.
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najwaniejszych, znajduje si w ksztacie zapisków na

ksikach drukowanych. Okruszyny, którenii si po-

dzieli zamierzam , ciga si bd do narzdzi i obser-

wacyj.

1. Marcin z Olkusza.

Czyli pierwsi CoUegae Sohieriani, posiadali jakie

narzdzia astronomiczne lub takowe jedynie opisywali

zupenie nam nie wiadomo. Przypadek tylko nawet za-

chowa nam nazwisko magistra Piotra ze Swanowa,
który po r. 1431 wykada theoricam planetarum ')•

Pierwsz o narzdziach astronomicznych wzmiank za

chowan mamy w rkopismach Jana z Olkusza '^)

w bibliotece krak. (pod znakiem BB. XXV. 14 lub Nr

89 in 4-to) znajdujcych si. Mieszkajcy w bursie ubo-

gich i do egzaminu na magistra si sposobicy, prze-

pisa w r. 1444. 1. „Compositio AstrolahU.'-' 2. „Com-

positio novi uadrcmtis ,''' a w r. 1447. 3. „Canones sti-

per astrolabium Ftolomei i 4. „Canones novi uadran-

tis.'-^ wiadomi przedmiotu zgodz si ze mn, e na-

rzdzia te, ju tu by musiay, bo sam opis ich kon-

strukcyi na nicby si by nie przyda. Tu si te z nie-

mi obezna musia Marcin z Olkusza (Martinus Jo-

liannis Rurmistrz de Ilkusch), który w r 1468 zostaw-

szy magisti'em , wspólnie we Woszech ^
) i Wgrzech ze

') Zob. WISZNIEWSKIEGO Hist. lit. pola. T. V, str. 373 i 374,

tudzie MuczKOwsKiEGO Statuta pag. CXLI et seu.
*) Jan z Olkusza (de Elkusch) zost. bak r. 1444 mag. 1450,

by dziekanem r. 1456 i 14^%o »fuit licentiatus in medicinis et

magne leputationis temporibus suia, plebanus in Ilkusch", zano-

towa o nim Marcin z Olkusza Bjem in libro promotionum.
'') Tabulae directionum planetarum, rkopism bibl. uniwers.

Nr 597, byy wspólnie w r, 1467 rachowane. Gdy jednak zkd-
in§,d wiadomo, e Regiomontan od jesieni 1461 do r. 1468 bawi
we Woszech, a mianowicie w Padwie od r. 1464 do r. 1468 sie-
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sawnym Janem Mullerem (Regiomontanem) nad no-

wemi tablicami planet pracowa, i jak si domyla
wolno, razem z nim obserwowa.

Wojciech z Brudzewa a do r. 1489 przedmio-

ty matematyczno-astronomiczne, potem Arystotelesa wy-

kadajcy ') mia podug' Eadymiskiego zostawi pi-

smo y^de constriictione Astrolabii'-', a e ten komentator

teoryki planet Feuerbacha nie by prostem przepisy-

waczem, wic zapewne astrolabium jakie mia pod r-

k. To samo mniema naley o Stanisawie z Kra-

kowa, który w póroczu zimowem 14878 ^ lektoryum

Ptolomeusza wykada ,^Canones astrolahii^'' ^).

Kto z siedmnastu nauczycieli ^) przedmiotów mate-

matyczno-astronomicznych , których sucha móg Ko-

pernik od r. 1492 ,do koca roku 1496 tu si uczcy,

tumaczy uycie narzdzi astronomicznych? z pewno-

ci powiedzie nie mona, bo osobnego kursu o astro-

lobium nie byo, chocia narzdzia, do dzi dnia za-

dzia, przeto i nasz Marcin tame znajdowa si musia. — Oko-

liczno ta posuy nam zaraz do wyjanienia pochodzenia jedne-

go z dot§d zachowanycli astrolabiów. By nawet moe, e wy-

stpujcy w dowcipnym dyalogu Regiomontana „contra Creuio-

nensia in planetarum tieoricam deliramenta" Cracoyiensis (sc. ma-

gister) nie jest kto inny jak Marcin z Olkusza.

') Podug niedo dot.d ocenionego rkopismu „Liber di-

ligentiarum" w bibl. U. J. pod znakami EE. II. 12 czyli Nr 249,

wykazy lekcyj od roku 1487s obejmujcego, wykada Wojciecli

z Brudzewa: w r. 14878 arytmetyk i parva logicalia, w r. 1478

tieoricas planetarum i exercitium veteris artis (logicae), w roku

14879 De scientia motus orbis Messahalae, w r. 1489 optyk czyli

jak J5 wtedy zwano perespektyw ; i to bya ostatnia jego lekcya

matematyczna. W r. 1490 i 1491 % wykada exercitium novae loi-

cae. Reszt zobacz w dodatku pod A).

^ ) Tame. Stanisaw z Krakowa Collega major, Medicinae Dr,

lector astronomiae, can. plocensis , zosta magistrem 1478, a roku

1486 sprawowa urzd dziekana fac. artistarum.

^) Zobacz dodatek pod A.



74

chowane, (jeeli podaniu cigle powtarzanemu wierzy

mona) wanie, jak zaraz powiemy, byy nadeszy. Ze

jednake uczniowie wprawieni byli w uycie tyche,

na to mamy wiadectwo Joachima Rhetyka ucznia

Kopernikowego, w sowach: „Cum D. Doctor meus Bo-

uiae (1497) non tam discipidus
,
quam adjutor et testis

observationum Yiri Dominici Mariae" etc. *), z których

si pokazuje, e Kopernik pierwszej w obserwacyach

wprawy w Krakowie naby.

Co do narzdzi wyej wspomnianych , te w r. 1494

mia przywie wyej wymieniony Marcin z Olkusza
(pleban w Budzie wgierskiej), jako dary króla Macie-

ja Korwina dla Akademii. Podanie to, oparte na le

zrozumianem przypisku ksigi promocyjnj pod rokiem

1456 *) (innych bowiem róde nie ma), jeeli nie w ca-

oci, to przynajmniej w znakomitszej swej czci jest

zupenie bdnem, i dowodzi, e pisarze, jak Soty-
Kowicz, Wiszniewski, M4CZYSKI i t. p. nigdy si

tym narzdziom bliej nie przypatrzyli. Narzdzia te,

do dzi zachowane, s nastpujce:

1) Glob niebieski z mosidzu ^) z koem pionowem

i ig magnesow, zachowany w bibliotece Uniwersy-

tetu, zrobiony w r. 1480 ^).

2) Astrolabium z napisami arabskiemi.

3) Astrolabium wielkie, zrobione w r. 1486.

') Rheticus in Narratione Ima.

*) Przypisek ten przy Marcinie z Olkusza, naówczas bakaa-

rzu, brzmi: „qui fuit plebanus Bud, et insignis astrologus, in

magno precio habitus apnd Mathiam, regem Hungarie, qui et in-

strumenta egregia in mathematica universitati testamentaliter le-

gavit et dedit." Liber prom. p. 48.

*) A nie e cupro jak ma przypisek libri promotionum pod

r. 1458 p. 52.

*) Bandtkie w „Historyi Biblioteki U. J." ma na str. 34 zu-

penie bdnie r. 1460.
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4) Koo pionowe stae z póliolem ruciomemi prze-

ziernikami do mierzenia wysolioci.

5) Dwie tarcze tioiste, z podziaami na 360".

6) Poowa panu mosinego do wyl^relenia kom-

pasu powszecmego suca.
Narzdzia 2) do 6) znajduj si na Obserwatoryum.

Nie wdajc si tutaj w szczegóy konstrukcyi tycli

narzdzi, a zwaszcza astrolabiów, bo to po wybornej

pracy F. Woepckego ^) byoby nawet zbytecznem,

z opisu tycli narzdzi , który w dodatku pod B. umie-

szczam , kady bezstronny wyprowadzi wniosek, e na-

rzdzia 1) i 3) nie s wcale darem Macieja Korwina,

ale byy wasnoci Marcina z Olkusza, podobnie

jak ni astrolabium Nr 2) by mogo. Co do narzdzi

4), 5) i 6) wspóczesnych pierwszym, tych pochodze-

nie jest niepewne ale take i obojtne.

Co si tyczy samych obserwacyj astronomicznych

w Krakowie, na schyku XV i pocztku XVI wieku

dokonanych, o tych, dokd rkopisma astronomiczne

w bibliotece Uniwersytetu zachowane przez znawców
przejrzane nie bd, mao orzec bdziemy w stanie '^).

Tyle ju tylko teraz z pewnoci powiedzie mona,
e blisze oznaczenie pooenia geograficznego Krako-

wa dokonanem zostao ol^oo r. 1500. Kiedy bowiem

piszcy w drugiej poowie XIII wieku sawny Vitel-

Lio kadzie Polsk w ogóle, w pobliu 50 stopni sze-

') Zob. „Ueber ein in der konigl. Bibliothek zu Berlin befin-

dliches arabisches Astrolabium/' Abhandlungen der mathera. Klas-

86 der k. Academie der Wissenschaften in Berlin. Jahrgang

1858.

*) W przepisanym przez Jana z Olkusza w r. 1444 rkbpi-

smie „Compositio astrolabii" podanjest dugo Krakowa =33''0'

szeroko 50°!!', dugo Pragi 29°30' szeroko 50°30', musz,

si wic gdzie znajdowa obserwacye wykonane w pierwszj po-

owie XV-go wieku, i to jak na ówczesne rodki bardzo do-

kadne.
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rokocr jeograficznj ^), a wszystkie pisma z koca XV
wieku kad Kraków pod 51 szerokoci pónocnej, i co

najmniej o 41 minut czasu ku wscliodowi od Wiednia

oddalony, to w wydanych w pierwszych latach XVI
wieku dzieach znajdujemy tene Kraków ju pod 50

stopniem szerokoci pónocnej i tylko na 16 minut cza-

su ku wschodowi od Wiednia ^).

Z klassycznego Kopernika dziea „De revolutioni-

bus orbium coeestium libri sex. Norimbergae. 1543",

tyle tylko wiadomo, e zamienia tak soca jak i ksi-

yca byy tu w Krakowie pilnie uwaanemi, i wanie
posuyy do lepszego wyznaczenia dugoci jeograficz-

nej Krakowa ^).

') Opticae lib. X „in terra nostra Poloniae circaT elevationem

quinquaginta graduum." A bajkfj, jest co pisze Wiszniewski H,

L. P. T. I. str. 450, jakoby Yitellio wspomina o Borku pod Kra-

kowem, stoi bowiem w ksidze IV, theoremate 28, jak najwyra-

niej ,;Et hujus simile accidit juxta civitatem Vraislaviae apud

nemiis villae Boret etc."

^) Porówn. „Tafel der Landt und Stet" w wydanym przez

Hygina „Kalendariua teiitsch Maister Joannis Kiingspergers" (t. j.

Regiomontana) tudzie „Abacus Regionum etc." w „Calendarium

Romanum magnum, Cesareae Majestati dicatum, D. Joann Stoet-

fler justingensi Mathematico authore" Oppenheym apud Jac. Koe-

bel 1518, gdzie stoi „Cracovia Episcopalis et liberalibus artibus

precipue totius matheseos ornatissima", jak niemniej „Tabula lon-

gitudinis et latitudinis ciuitatum ab occidente habitato" w dru-

kowanych przez Piotra Liechtensteina w Wenecyi roku 1518—21.

„Tabule Astronomice Diui Alfonsi Regis Romanorum et Castelle."

róde tyci nie zna jak si zdaje J. Lelewel piszc o Koper-

nika w jeografii zasudze.

=*) Zob. Lib. IV. Cap. VII przy kocu, tudzie Lib. IV. Cap.

XIV, gdzie mowa o zamieniu ksiyca w listopadzie roku 1500.

Sam Kopernik obserwowa tutaj takie zamienie w czerwcu 1509

po powrocie z Rzymu, jak si tego doczyta mona w Lib. IV.

Cap. XIII.
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2. Jan Broscius.

Z wyjtkiem daru Macieja z Miechowa w roku

1522 „centum florenos et 30, numeri et monet polo-

nicalis, florenum quemlibet per 30 gros. computando,

pro instrumentis liorologii" ^
), który zreszt i do zega-

ru wieowego ciga si moe, przez cay wiek XVI
i pierwsz cz XVII, o obserwacyach i narzdziach

bdto astronomicznych, bd mierniczych w Uniwer-

sytecie krakowskim, adnej dotd nie mamy wzmianki.

Kalendariografia i astrologia, zajmujca najwicej na-

szych matematyków i astronomów ówczesnych , nie po-

trzeboway ani narzdzi , ani obserwacyj , zwaszcza e
dobrze uposaona katedra Astrologii ordinarii

,
po wik-

szj czci przez medyków zajmowan bya, a mier-

nictwa zaledwie pierwszych pocztków uczono. To t
kiedy o pierwszym do Polski w r. 1612 przysanym

mikroskopie mamy przynajmnij wzmiank '^), to zu-

penie niewiadomo kiedy wynaleziona przez Lippersheya

w r. 1608 luneta przywiezion do nas zostaa.

Cay ten stan tak mizerny zmienia si nagle (lubo

niestety nie na dugo) wraz z powrotem sawnego Ja-

na Brosciusa ^) z podróy do Woch od r. 1620 do

1624 trwajcej. Jak sam na znajdujcym si w biblio-

tece uniw. exemplarzu Optyki Athazena i Vitelliona *)

') Zob. Wiszniewski H. L. P. T. IV. str. 475.

*) W r. 1612 Galileo Galilei przysa królowi Zygmunto-

wi mikroskop pod swoim nadzorem zrobiony. Zob. Caspars Ga-

lileo Galilei. Stuttgart. 1854. str. 51.

^ ) Dziwna to rzecz, e kiedy o Brosciuszu pisali u nas albo

historycy jak Sotykowicz i Bandtkie, albo lekarze jak szanow-

ny JP. Dr Majer, aden z matematyków naszych pióra mu nie

powieci.

*) Opticae Thesaurus Alhazeni Arabis etc. ed. Risneriana

Basileae. 1572, in folio; przy przedmowie.
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zapisa, by, jadc do Wocli w odwiedziny u sawnego

podówczas jezuity Scheinera, jednego z odkrywców

plam na socu, i tam lunety (a moe i plamy) wi-

dzia. We Woszech trafi wanie na czas, w którym

po wieym wanie zakazie dziea Kopernika (1616),

rozpoczy si midzy jezuitami (P. Orazio Grassi) a Ga-

lileuszem pene namitnoci spory ^ ), a dziea akatolic-

kich autorów jak Keppler, Snellius i t. d. przymie-

way saw trzymajcych si rzymskiego kocioa. Ostro-

ny i przezorny wyrabia sobie przez Abrahama Bzow-

skiego pozwolenie na czytanie ksig niekatolickich pi-

sarzy, skupuje ich wiele moe, i ze sob do kraju

przywozi -). Pamitny na postawione przez si jeszcze

w r. 1616 zapytanie „utrum rebus publicis plus Astro-

nomi dissertatione
,
quam Geometrae prosint" na która

jego ziomek
,

jeszcze wówczas ucze Pawe Herka
z Kurzelowa „decidebat", namawia w r. 1631 urodzo-

nego pana Adama Strzak z Rudzy do fundowania

katedry jeometryi praktycznej, sam, jak ze stylu i eru-

dycyi matematycznej wida, akt fundacyjny spisuje,

i do katedry tej wspomnianego dopiro Herk, wów-
czas koleg mniejszego przedstawia. Atct ten, dotd
o ile wiem nigdzie nie drukowany, którego pami ju
za czasów niadeckiego ^) bya zagina, podaj tutaj

') II Saggiatore Galileusza wyszo r. 1623.

*) Wszystkie prawie ksiki i broszury ówczesne matematy-

czne i astronomiczne w bibliotece Uniw. si znajdujce, s da-

rem Brosciusza.

^) Sniadecki Jan, w ywocie Kotaja (Pisma Rozmaite

T. I. wyd. 2. str. 55) mylnie podaje, e „By astronom królew-

ski fundacyi Strzakowskiego, który powiuien by mód akade-

mick w rachunkach astronomicznych wiczy." Astronoma kró-

lewskiego u nas nie byo w Uniwersytecie, lubo nie przecz, e
Mikoaj Broscius w r. 1674, Grzegorz Kostowski w r. 1718 i Jó-

zef Aloizy Putanowicz w r. 1758 pisali si sekretarzami J. K. M.

uprzywilejowanemi i matematykami królewskimi, ale to by ty-
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W dodatku jjod C, w nim to, po dugim lat przecigu

spotykamy po raz pierwszy znowu wzmiank o narz-

dziach matematycznych w ogóle, a pierwsz w szcze-

góle o narzdziach mierniczych, lubo ju je w roku

1615— 19 Broscius mierzcy kopalnie Wielickie, Bo-

cheskie i ywiec *) posiada musia.

Nie do atoli na tm byo zacnemu Brosciusowi,

kodycyllem spisanym na 13 lat przed mierci ^) czyli

jak go sam zowie prima votiva tahella, który tu tak-

e po raz pierwszy w caoci, w dodatku pod D. po-

daj , nietylko e ca sw matematyczn bibliotek do

biblioteki Kollegium Wikszego darowa , ale jeszcze

da „mille florenos, ut pro illis ematur census perpe-

tuus annuus pro emendis libris in artibus maxime vero

iu geometria, optica, Astronomia etc." i wyranie za-

strzeg co nastpuje: „Si quando lihrorum satis erit,

idem census cenverti poterit in fahricam magni alicujus

instrmnenti ad observationes syderum idonei''^ , czu al-

bowiem dobrze, e ju darowane przeze astrolabium,

(do dzi dnia w Obserwatoryum zachowane) wicej do

tego nie wystarczao. Obmyliwszy za poprzednio fun-

dusz dla astrologa i na narzdzia, pomyli i o przy-

szym astronomie: „Ne vero desint, qui discent, et se

altiori professioni multo ant , non ad vidgarimn opinio-

nem, sed ad apodicticam veriafem etc. praeparent, ideo

do alios raille florenos, ad emendum censum pro Audi-

tore Geometriae etc." Co za z tego audytora geome-

tryi mie chcia, to najlepiej objaniaj jego wasne
sowa : „— si Magnam Sintaxm Ptolaemei aut Eevo-

tu do osób nie do katedry przywizany, jako takowego inni

Geometrae Strzalkowiani nie nosili. niadecki
,
jak si zdaje, uo-

gólni to, co zazna u nauczyciela swego Putanowicza.

') Zob. Bandtkie Hist. Biblioteki U. J. str. 62
•') Dnia 2 lutego 1639.
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lutiones Copernici ' ) intelligere , motusue coelestes per

ohservationem cum calciilo tabularum conferre possit,

accipiet sing-ulis septimanis grossos 40. Sicue ad al-

tiorem Professionem praeparabitur."

Czy Broscius piszc ten testament w r. 1639 wie-

dzia ju od Crugera '^) o zamysach jego ucznia, sa-

wnego w historyi astronomii Heyeliusa, wyznam otwar-

cie, e nie wiem, ale to pewna, e Broscius testamen-

tem tym, gdyby si go nastpcy pilnie byli trzymali,

pooy pierwsze podwaliny katedry astronomii prakty-

cznej w Uniwersytecie Jagielloskim. Zobaczmy teraz

co si stao z tym funduszem, o którym jeszcze w r.

1766 wiedzia biskup Sotyk, w r. 1774 krótko wspom-

nia Putanowicz, w r. 1813 nie raczy wzmiankowa
niadecki, chocia ze sam w r. 1776 korzysta, a w r.

1821 ju nic nie umia powiedzie Bandtkie.

Otó jak si dowiadujemy z „Regestrum fundatio-

nis Broscianae^^ rkopisu pod Nrem 122 w archiwum

Uniwersytetu zachowanego, fundusz ten cay skadaj-

cy si z trzech tysicy zotych ówczesnych na Golenio-

wy lokowanych, zosta w 32 lat po mierci Brosciu-

szA ^) t. j. w roku 1684 (feria 3-a post dominicam

Exaudi) a potem drugi raz r. 1715 (tego dnia) w gro

1

') Jeeli przez „Magnam 8intaxim Polaemei" Broscius

ulega powadze kocioa, to pomnc e dopiero co, bo w r. 1616

inkwizyeya zabronia czytania pism Kopernika, przez pooenie
tu obok „aut Eevolutiones Cojjernici" przekonany o prawdzie

umys Brosciusa, amie zakaz inkwizycyi i w rzeczach umiejt-

noci nie chce ulega vulgari opinioni, ale szuka bezwzgldnej

prawdy.

*) Cruger Piotr (ur. 1580 w Królewcu, zra. 1639 d. 6 czerw-

ca w Gdasku) przyjaciel Brosciusa, by od r. 1607 profesorem

matematyki w giranazyum gdaskiem On to by nauczycielem

sawnego Heveliusza, i na jego rad, jak podaje La Lande,

Hevelius odda si astronomii praktycznej. O stosunku Criigera

z Brosciusem zob. Sotykowicza „O stanie Akademii."

3) Zmar w r. 1652.
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dzie krakowskim zapisanym na dobrach Wilczkowice

z przylegociami i tame, z wyjtkiem lat 1767 i 6B,

w których , bez wiedzy Uniwersytetu na Opatkowicach

bujalskich by umieszczonym ') a do rozbioru kraju

pozostawa.

Procent liczony z pocztku po 1, potem od r. 1732

po 372 vv kocu od r. 1780 po 5 od sta, który, mó-

wic nawiasem, dosy nieregularnie dochodzi , by sto-

sownie do woli testatora przeznaczony w
'/a

na profes-

sora Ord. Astrologii , w '/., na ksiki i narzdzia w
'/a

na ucznia powicajcego si matematyce. Kto nim

zawiadowa i jak go uywa do r. 1722 nie wiadomo,

-) ale od r. 1722 zawiadowc jego by Prowisor Bor-

caudae fundationis Broscianae zwykle prof. astrol. Ord.

Col. Major. Dwóch takich prowizorów, to jest Dr. Sta-

nisaw Filipowicz (1722-1746) i Dr. Jakób Niego-

wiECKi (1760-1769) zostawio nam szczegóowe rachu-

ki z przychodów i wydatków tego funduszu. Za pro-

wizoryi Filipowicza wpyno na ksiki i narzdzia

ogóem 836 za Niegowieckiego 665, ogóem 1501

zotych nieliczc590 zr., które za prowizoryi Dra. Przyp-

KOWSKEGO (1756-1760) wpyny, a który adnych nie

zostawi rachunków. Szczupy to by fundusz to prawda
i nic ^zau wielkiego sprawi nie byo mona, atoli i

ten, wyjwszy zacnego professora Filipowicza, który

si ze co do grosza obliczy i po myli testatora uy-
wa, przez Przypkowskiego i Niegowieckiego zmar-

notrawiony i roztrwoniony zosta. Z rachunków Fili-

') Zob. „Regestra generalis procuratoris Almae Univ. Crac "

rkopism Archiv. Univ.

^) By moe, e tak, jak kilkarazy póniej, cz na ksi-
ki i narzdzia przeznaczona wsikaa w prokuratora gen. Univ.

Wszake w r. 1725 prokurator Federowicz noluit , a w r. 1728

prok. KoLENDOWicz non est dignatus alinid dare pro Ijbris

et instrumentis comparandis. Moe te i na kanonizacyjn spra-

w w Rzymie szy pienidze.
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powicza dowiadujemy si e zmary w roku 1739

Professor (Astron. et Astrol.) Micha Jozef Rembecki

przekaza akademii kwadrans astronomiczny z wykre-

lonym na nim " kompasem, ') za który egzekutorowi

testamentu zapacono zotych 8. W tyme roku wydano

pro liastis geometricis fixilibus aereis cochleis et fune

geometrico ferreo zotyci 40. Atoli najwaniejsz wia-

domoci jak z tych rachunków mamy jest nastpu-

jca: „Anno Domini 1745 d. 8. Augusti Illustri etc.

D. M. JosEPHO Popioek S. Th. Professori ^) etc.

etc. ex Italia redeunti pro nonnullis Authoribus novis-

simis tum in Astronomia ut pote: Casini, Newtonii,

Grayesande , et Angeli Capelli Astronomiae Parmen-

sis Professoris; tum pro tuhis opticis, Romae et Vene-

tiis nec non Bononiae comparatis propriis ad meam
reuisitonem sumptibus, restitui in summa aureos hun-

garicales Nr. 20, qui faciunt pro currenti florennos 360."

I to jest pierwsza, jak znale mogem, o teleskopach

uniwersytetu wzmianva. Pomijajc wydatki na efeme-

rydy i drobne biblioteczne wydatki, do powiedzie,

e sumienny Filipowicz zdajc w roku 1752 rachun-

ki Pkzypkowskiemu, wrczy temu zaoszczdzonych

na narzdzia 367 z. 20 gr. Rachunków tego ostatnie-

go, jak ju wspomnielimy, nie posiadamy, a na zo-

one przez Niegowieckiego, o którym jeszcze i tak

mówi nam przyjdzie, rzumy lepij zason.

Co si tyczy obserwacyj astronomicznych z tego

ustpu czasu (po rok 1750), te choby si nawet kie-

dy i jakie znalazy, zupenie adnej nie maj wartoci,

jeeli je z obcemi równoczesnemi porównamy. Dla cie-

') Quadrans astronom icus cum sciotierico inscripto; narz-

dzia ju tego nie posiadamy. Exekutorem testamentu by ów Ko-

LENDOWicz wyej wspomniony.

^) Tene ks. Popioek by poprzednio r. 1731 jako kolle-

ga mniejszy prof. matematyki. Bdzie jeszcze mowa m oniniój.
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kawoci tylko wspomn, e magister Wawrzyniec

Satszewicz Collega Major pro reimprimendo oper

descriptionis Comctae ex anno 1743 in 1744 apparen-

tis, ju bdc professorem wzi aureos duos z fundu-

szu dla uczniów przeznaczonego.

Z nastpców za Brosciusza nikt nie pomyla wi-

cj o potrzebie narzdzi astronomicznych. ') Wród
cigej z jezuitami walki, akademija uboejc co raz

bardziej trzymaa si cile przepisów rzymskich , astro-

nomowie trudnili si wszyscy bez wyjtku astrologi,

nawet i ów Jan Gostumiowski, którego Bandtkie

w swej „Historyi Biblioteki" (str. 108.) wielkim mate-

matykiem czyni. Po stu latach dopiero ksidz dr. Jó-

zef Popioek przywozi wraz z ksikami i narz-

dziami pojcia nowe o astronomii praktycznej.

3. Uznanie potrzeby i usiowania zaoenia
obserwatoryum astronom, przy uniw^ersyte-

cie Krakovsrskim.

Od r. 1750 spostrzega si daje w akademii zna-

czniejszy jaki ruch umysowy pod wzgldem przedmio-

tów matematycznych. Astrologia bka si tylko jesz-

cze po licznych przez professorów wydawanych kalen-

darzach a do r. 1765, w Akademii jednake samej

ju: tytu Astrologa i kurs Astrologii zwolna znika, s
tylko sami matematycy i szkoa matematyczna. Ruch

ten spowodowa m , z pocztku cakiem po za uni-

wersytetem stojcy, a póniój jego kanclerz Andrzej

Stanisaw Kostka Zauski biskup krakowski, jak

tego w opisanym przez Kotaja. „Stanie owiece-

nia w Polsce," tudzie w wydanych przez prof. Mucz-

') O matematycznych narzdziach znajduj si wzmianki

w testamentach professorów geometryi Herki i Kostowskieoo.

Zob. „Liber Testameutornm" MSS. Archiv. Univ. Nr. 3G.

6*



KOWSKIEGO „Statutach" doczyta si mona. Kiedy

w celu wyksztacenia si w naukach matem.-fizycznyeh

wysany jego kosztem za granic prof. Marcin wit-
kowski w liocu r. 1749 do Krakowa powróci, i ja-

ko „Professor Zauscianus" kurs tyche nauk mia

rozpoczyna, uniwersytet uchwa z d. 19 stycznia 1750

r. wysadzi do spisania programatu tego liursu kom-

missyj czci z byych, czci z czynnych profes-

sorów matematyki i astronomii zoon. Otó kommis-

syi tej zoonej ze wspomnionych ju w^j professo-

rów Filipowicza, Popioka, Krzanowskiego, ')

Satszkwicza , Przypkowskiego i witkowskiego,
znajcy ju ze swej do Woch podróy dobrze od r.

1714 w Bolonii urzdzone obserwatorjum professor

Popiolkk, przedoy projekt do programmu (Ordina-

tio cursus) wasn rk spisany, -) w którym pierw-

szy raz potrzeb obserwatoryum przy uniwersytecie

jak naley wyuszcz)'^'. Sowa jego s nastpujce:

„Praeterea necessarius est astronomus |)erj?eM^(5
,

qui

nulu alteri negotio operam impendendo, ascitis sibi di-

sciimliSj jugiter ohservatiomhus siderum incumhat, in-

strumentis hac in parte necessariis bene provisus ac lo-

co non destitutus, quae omnia hucusue in nostra Uni-

versitate non yidentur, utpote inter eos, qui possint

hac in arte plurimum versari, sed ob inopiam instru-

mentorum ac loci incommoda genium sui (sic) inter

angustias cognitae scientiae premunt." Nie wtpi, e
gdyby iy projelit Popioka naleyte w kommissyi

znalaz poparcie i rozwinity jak potrzeba Zauskiemu
przedoony zosta, m ten, tyle dla nauk czynicy.

') Jestto ten sam • Krzanowski, którego Sniadecki w „3'-

wocie Kotaja" Clirzanowskim zrobi

^) Zob. „Miscellanea ad tiist. Univ. Crac. pertinentia." w Bibl.

Uniw pod Nrem. 243. W tycti miscellaneach jest kilka projektów

Ordynacyi w mowie bdcj.
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niebyby go zostawi bez wykonania. Atoli siedzieli

w kommissyi ludzie, którzy doniosoci tego wniosku

zupenie nieznali, którym si wiy jeszcze po gowaci
jjconfigurationes et aliae siderum et planetarum a/fectio-

nes,^^ o jakich l^s. Popioek ani wspomnia, a Idóre

w kalendarzu umieszczone, jaki taki g-rosz przynosiy

i dlatego to zapewne wikszo komissyi daa temu

projektowi ów dziwny ksztat, który w wydanych

przez MuczKOWSKiuGO „Statutach" na stronicy CLXXXI
znale mona; jednem sowem pod wzgldem astro-

nomii praktycznej nie zrobiono najmniejszego polep-

szenia.

Jezuici tymczasem idc w zawód o lepsz zarówno

z Akademi jak i zPijarami , na serio o obserwatoryach

i obserwacyach myle poczli. W Wilnie w r. 1753

z pomoc Puzyniny kasztelanowej Mcisawskiej e-
browski zbudowa obserwatoryum w kollegium jezui-

ckiem , w nastpnym zaraz roku wysanym zosta syn-

ny potem PoczoBUT do Pragi dla ksztacenia si

w astronomii pod Syeplingtem , ze Lwowa ysogók-
8KI w tym samym celu do Wiednia do Liesganiga a

potem do Hella. Królowa francuzka Marya Lesz-

czyska, jak pisze Kotaj, oya koszt na wy-

murowanie obserwatorium jezuickiego w Poznaniu, za

porednictwem ksiy Biegaskiego i Trbczyskie-
GO spowiedników swego dworu. Ksidz uskina , któ-

ry take przy jj dworze zostawa, wiele uzyska do-

brodziejstw dla kollegium Warszawskiego.

Nadszed nareszcie dugo oczekiwany rok 1761

w którym dnia 6 Czerwca przypadao zapowiedziane

ju dawniej przez IIalleya rzadlde zjawisko przejcia

planety Wenus przez tarcz soneczn.— Wtedy to po

raz pierwszy szkoa matematyczna Icrakowska przy-

stpia do obserwacyj i takowe drukiem ogosia. Z bro-
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szury Professora Niegowieckiego ^) p. t. „Transitus

Yeneris per discum solis etc. Anno Domini 1791 die 6

Junii celebratus et per mathemaficos Universitatis Cra-

coviensis sub elevationepoli gr. 50 min. 12. (?!) observatus,"

dowiadujemy si, e wtedy Uniwersytet posiada:

1) ig magnesow, któr znaleziono zboczenie za-

cliodnie 11" wynoszce.

2) zegar wahadowy w Krakowie robiony (liorolo

gium oscillatorium CracoYiae fabricatum)

3) teleskop 14 stopowy (telescopium 14 pedum)

4) dwa jakie mikrometry (12 pedum et aliud 10

pedum ! !
!

)

5) kwadrans majcy 26 cali promienia i inne (qua-

drante 26 pollicum et aliis).

Jak atoli nisko staa astronomia praktyczna po-,

kazuje si ju z tego, e Niegowiecki, który mierzy

azymuty i wysokoci soca, nietylko, e nie notowa

brzegu na który narzdzie nastawia, ale nadto refrak-

cyj astronomiczn ju wtedy dobrze znan zupenie

pomin. Te dwie okolicznoci sprawiy e obserwacyje

te astronomów krakowskich, s bez adnej naukowej

wartoci, bo na zegar ich zupenie spuci si niepo-

dobna , o czm ju i ztd przekona si mona , e ko-

') Niegowiecki Jakób Franciszek, Krakowianin, zosta ba-

kaarzem 1742, doktorem 1745 r., by ju w r. 1752 professorem

matematyki i jeometr§ przysigym, w r. 1754 inkorporowany

do uniwersytetu by dziekanem wydz. filoz. w r. 1757/^ i 1759/^0

Archidiakon, nastpnie dziekan i prefekt fabryki kocioa S. An-

ny by administratorem drukarni uniw. i jako taki zamierza dru-

kowa tablice logorytmiczne; wreszcie provisor Capellae musico-

rum et bistoriographus Petricianus. Przeszedszy potem do wy-

dziau teologicznego, zosta w r 1773 licentiatem S. Teol. WyrH-

gowany z grona professorów Uniw. w r. 1780, skoczy ycie

w marcu 1784.



87

niec przejcia w Krakowie o godz. 9 min. 62. sek. 15.

a w poblizkiej Wieliczce o godz. 9. min. 59. przez in-

ynierów (a Nobilibus Ingenieriis Yieliciensibus) by ob-

serwowanym. O miejscowoci te, w której obserwo-

wanem byo Niegowiecki adnój w broszurze tej nie

czyni wzmianki, a obliczajc potem miejsce soca i

planety rónic dugoci bierze ze znakiem zupenie

faszywym.

Obserwacye te miay wywoa midzy uskin (jez.

obserwat. w Warszawie) z jednój, a Niegowieckim i

DuczEWSKiM (astr. akad. Zamojskiej) z drugiej strony,

jak polemik, której treci nigdzie mi si znale
nie zdarzyo, a która z pewnoci nie bya tak

,
jak

j chce mie we wspomnionem wyej pimie Kotaj
majcy do Niegowieckiego uraz o paszkwil na kom-

missy edukacyjn w r. 1780 na sejmiku województwa

krakowskiego przez tego ostatniego rozpowszechniony. ')

Niewiadomo czy w skutek tej z uskin polemiki,

czy te przekonany, e narzdziami jakie posiada

w ówczas Uniwersytet, a nadto sam bez wprawy

w ich uycie, niczego dokaza niepotrafi, Niegowiecki

d. 12go Wrzenia 1763 roku za rektorstwa Kazimierza

Stplowskiego wniós prob o pozwolenie udania si

do Wiednia do sawnego podówczas Hella w celu wy-

doskonalenia si w uyciu narzdzi astronomicznych

i zakupienia takowych. Oto zapada w tym przedmio-

cie uchwaa Uniwersytetu: ^)

„Intendit suam petitionem Illustr. Clar. M. Jacobus

') Ca historyj, tego paszkwilu i smutne std dla Niego-

wiecklego nastpstwa, znale mona w ksigach obrad uniwer-

sytetu pod r. 1780

^J Zob. „Conclusiones Unyersitatis" MSS. Archlv. Univ.

O ile na to wpywa rektor Stplowski, jak cice mie Snia-

DECKi: w „ywocie Kotaja," z akt uniwersyteckici dowiedzie

sie nie mogem.



NiEGowiECKi Ph. Dr. Matheseos Prof. ordiiiarius, in

qua offerens suam alacritatem discedendi ad Universi-

tatem Yiennensem, iit ibidem experientiam in raathe"

maticis disciplinis et usu instrumentorum ad eas ser-

yientium majorem acuirat, taliaue instrumenta com-

paret ac ad usiim Univer.sitatis conducat, petiit ad id

sibi subsidiura dari atue pro praesente ac actu labo-

ranta haberi salvans sibi per boc omnia lJniversitatis

emolumenta. Quae illius allacritas grato animo accep-

tata est ; obtulitue eidem (universitas) subsidium a DD

.

Provisoribus Coutuberniorum et Borcanarum praestan-

dum, eumiie pro actu laborantem reputavit et ubivis

praesentiam babere declaravit, lianc eidem facultatem

ad annum a die egressus in viam extendit. Utue hoc

praeconceptum opns feliciter pro houore Dei et Uni-

yersitatis decore perficiat, tandem incolumis ad Uni-

versitatem redeat, ex animo praecatur."

Wyjecba wic w tym zamiarze Niegowiecki do

Wiednia w jesieni 1763 r. Atoli atwo móg si tame
przekona, e fundusze Akademii , nie wystarcz na za-

kupno wielu narzdzi i dla tego jak si zdaje za rad
Hella postanowi sprowadzi do Kralcowa z Wiednia

mecbanika optyka, któryby mieszkajc przy Uniwer-

sytecie zaj si wylconaniem tyclie narzdzi, ^isa on

w tym celu do ówczesnego rektora Biegaczewicza,

który odczytawszy list na posiedzeniu d. 16 Grudnia

tego roku Uniwersytetowi, przyzwolenie na projekt

powyszy otrzyma. ') Mimo pozwolenia na caoroczn

') Petitiono 111. Cl. Mag. Jac. Niegowiecki etc, ex litteris

ad rectorem Vienna missis et pereundem lectis, audita, annuit

Universitas , ut dictus Illustr. Niegowiecki Mechanicum Obticum

(sic) Yienna Cracoviain secimi couducat jiixta ea, quae in literis

suis ad rectorem datis expressit
,
peiies universitatem fovendum,

et locum in quo dictus Meclianicus Obticus (sic) postuam con-

ductus fuerit habitare possit per III. Procuratorem Uniyersitatis

provideudum esae decrevit. (ex libro Coucl. Uuiv.)
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podró NiegowiEcKi powróci z Wiednia ju w Marcu

1764 r. i jak si z listu Hella, który tu w dodatku

pod E umieszczam, pokazuje, przywióz z sob kilka

narzdzi astronomicznych; o meclianiku atoli, którego

chcia z sob zabra, adnej niemamy wzmianki.

Co si tyczy sprowadzonych wtedy narzdzi , o tych

w braku wszelkiej wspóczesnej wiadomoci, tyle tylko

wiemy, ile o nich w pierwszym inwentarzu obserwa-

toryjum zapisano, e s wzite z dawnego gabinetu

akademickiego. ') S za nastpujce:

1) Zegar wahadowy zrobiony w Wiedniu p. Ma-

cieja KÓTL,

2) Reflektor wiedeski konstrukcyi Newtona,

3) Sektor wiedeski, a prócz tego by jeszcze

4) Refraktor wiedeski VI" dugi.

Wszystkie narzdzia przeszy do Obserwatoryjum

ju jako pamitki, w stanie nieuytecznym i oprócz

czwartego dotd si zachoway.

Wedle wszelkiego prawdopodobiestwa Niegowiecki

pospieszy do Krakowa w celu obserwowania przypa-

dajcego w d. 1 Kwietnia 1764 r. zamienia soca;
czy takowe jednak obserwowa? dzisiaj nie wiemy, cho-

cia zachoway si nam obserwacye Jezuitów : Rosta

NA (w zamku króews. w Warszawie), Rogaliskiego

(w Obserw. poznaskiem) i ojców tego towarzystwa

w kollegium Iwowskiem. Najwaniejszym atoli wypad-

kiem podróy Niegowieckiego do Wiednia, byo nao-

czne przekonanie si o gwatownej potrzebie podniesie-

nia nauk matematyczno-fizycznych na bardzo niskim

stopniu w Alcademii stojcych. Korzystajc wic raz

ze wieego wraenia jakie ostatnie zamienie soca

') Gabinet ten jak si zdaje by w lectorium Ptolomeusza

w Koli. Wikszem; przynajmniej in libro Conclus. Univ. pod d.

21 lutego 1777 r. /znajduj wzmiank, e w tern lectorium byy
instrumenta mathematica.
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na umysach sprawio, drugi raz z okolicznoci cz-

stych i licznych zjazdów szlachty na agitujce si przed

sejmem elekcyjnym sejmiki, postanowiono uda si do

^^szczodrobliwoci panóiv Królestwa PolsMego^^ o pieni-

n pomoc na zakupienie narzdzi i wystawienie Obser-

watoryum. W tym to celu pod dniem 4 kwietnia 1764

rektor ówczesny Biegaczewicz wyda opatrzone wa-

snym podpisem i pieczci Uniwersytetu, drukowane

na poprzecznym póarkuszu listy otwarte profesorom

matematyki, udajcym si osobicie do szlachty i du-

chowiestwa z prob o potrzebny zasiek. Uprzejmo-

ci p. Zegoty Paulego zawdziczam udzielenie mi je-

dnego takiego listu , który dla zachowania pamici tych

pierwszych Akademii o zaoenie Obserwatoryum usio-

wa, tu w caoci wypisuj:

„Pomnoenie lub wydoskonalenie nauk, e od do-

broczynney szczodrobliwoci zawiso, dowiadczenie upe-

wnia. Widziemy bowiem iak wielk postronne Akade-

mie swoim królestwom czyni saw y zaszczyt przez

okazao Matematyki y Fizyki experymentalney, na

których pomnoenie. Monarchowie, Xita, hoyni swe-

go narodu Panowie, skarbów swoich nie aui, znacz-

ne na to summy wykadaic. Akademia Krakowska

chciaaby takowe Nauki dla zaszczytu ku szczodrobli-

wym Dobrodzieiom
, y wiekopomney wolnego Narodu

Polskiego sawie, a dla znakomitszey edukacyi Szla-

chetney Modzi pomnoy, maic Professorów do tego

zdolnych , ale na wystawienie Obserwatorium y skupie-

nie , tudzie sprowadzenie Instrumentów tak Fizycznych

y Mechanicznych iako te y Matematycznych niema do-

chodów. Nie zostaie dla niey tylko iedyny sposób, uda
si do szczodrobliwoci Panów Królestwa Polskiego,

y do wszystkich Nauki kochaicych y szacuicych , ae-

by zapatrzywszy si na postronne Akademie y ich do-

chody, y na nasz do wydatków nieudolno , a szczr

ch do uczenia , to tak chwalebne
, y poyteczne sobie
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y potomnym wiekom dielo, iak szczodrobliwo ka-

dego
, y szacunek Nauk radzi bdzie , wspomaga ra-

czyli. Dla którego koca, ci Akademiccy Matematycy

odwayli si osobicie z niniejszym upraszajcym listem,

do ask Paskich uda si, za któremi iako za syna-

mi , Matka Akademia przyczynia si y przyrzeka , e
cokolwiek z szczodrobliwoci Paskiey zebra bd mo-

gli, to wszystko na wystawienie Obserwatorium albo

wiey Astronomiczney, skupienie y sprowadzenie In-

strumentów Matematycznych iako t do Fizyki expe-

rymentalney sucych , wiernie obróc. W czym aby im

wiksza wszdzie wiara dana bya, uprosili sobie po-

zwolenie u Rektora teye Akademii, aby on t pokor-

n prob rk wasn podpisa, y pieczci Akademi-

ck stwierdzi. Dat. w Krakowie w Koli. Wikszym
Akademii Krakowskiey R. P. 1764, d. 4 kwietnia.

„X. Woyciech Biegaczewicz Pisma . Doktor

y Professor, Akademii Krakowskiey Rektor m. p."

Czy proby te jaki bezporedni odniosy skutek, czy

znalaz si jaki dobroczyca, któryby cho w czci po-

niós tak dla Akademii w darze ofiar, jak w trzy

lata potem Puzynina (sprzedawszy Pacanów cam atti-

nentiis za 600,000 zp.) Jezuitom wileskim na narz-

dzia zrobia, adnego nie mamy ladu. To jednak pe- •

wno, e odtd obmylenie funduszu na zaoenie Obser-

watoryum astronomicznego zaprztao czuwajce nad

dobrem publicznem wysoko stojce osoby, a Akademia

chcc si tym godniejsz okaza, z astrologi ostatecz-

nie w r. 1765 zerwaa ^). I tak, wizytator teje Aka-

demii biskup Kajetan Sotyk w pimie zoonem

') ;,Ne Mathematici sive Cracoviae, sive in coloniis acade-

micis existentes, quidquam typis imprimere audeant, sine praevia

Clariss. Ordinarii (sc. matheseos professoris) approbatione, conclu-

sit universitas, utne in prognosticibus ab Astrologia judiciaria

omnino abstineant censuit et super hoc clar, Ordinario Mathe-
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W r. 1766 Stanisa.aowi Augustowi wcale o narz-

dziach iiie przepomnia. „In hac (sc. philosophica) fa-

cultate", pisze „continetnr Mathesis. Fundacye swoj
winna Miechowicie i Brosciusowi akademikom

;
po-

winnaby ta czyni circiter dukatów 120, ale teraz tyl-

ko participat zotych 181. Z tej kwoty ad mentem fun-

datorum uczcym si matematyki distribuuntur z. 35,

pro comparandis libris et instrnmentis mathematicis 35

a reszta z. 111 idzie na Salaria professorów matema-

tyki których jest 12 varias partes Matheseos traduj-

cych. In tante egestate pierwsi Professores Matheseos

podszewk niejak maj szczególnie tylko z wydawa-

nia kaeudarzów, a reliui vere esuriuut" a dalej „A có
dopiero mówi de studio Mathematico. Lubo ma zdolne

igeiiia bez instrumentów dystyngwowa si nie moe . .

.

Matematyka i medycyna nowej z gruntu fandacyi y no-

wych uczenia sposobów przy opatrzeniu instrumentów

potrzebuj" ').

Dalej poszed Eliasz Wodzicki starosta (Capitaneus)

stobnicki pose na sejm extraordynaryjny, zaczty d. 5

padziernika 1767 r. a skoczony 5 marca 1768. Od-

noszc si on co do stanu Akademii do „Intbrmacyi"

Xcia SoTYKA, z którj co dopiero przytoczylimy wy-

jtek, wniós projekt do prawa, aby „gdy Akademia

krakowska tak biegiem kilku wieków zniszczona zosta-

a, i na przyzwoite uczcych i instrumentów utrzyma-

matico seriam attendentiam habendam commisit." Concl. Univ. d.

30 Januarii 1765 sub lectoiatu Biegaczewicz. Byy atoli jeszcze

r. 1771 próby przywrócenia kursu astrologicznego wedug Cen-

tiloium Ftolaemei, ale takowe na niczem si skoczyy. Zob.

Muczkowskiego „Statuta etc " pag. CCXIV et sequ.

') Zob. „Informacya krótka o Akademii krakowskiej Najja

Stanisawowi Augustowi królowi polskiemu, W. X. litewskiemu

etc. podana, przez Xicia Kajetana Sotyka bisk. krak., Xicia

Siewierskiego teje Akademii kanclerza oraz Apostolskiego i Je-

go iról. Mci WizytUoia.
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nie adn miar wystarczy nie moe/' poowa intrat

z opactw w dyecezyi krakowskiej bdcych, komend
dotd nie majcych, tojest: to-Krzyskiego, Sieciechow-

skieg-o, Koprzywnickiego , Szczyrzyckiego i Sandeckie-

go, dla Akademii krakowskiej naznaczona bya. Atoli

sejm jak wida z Konstytucyj (fol. 263 Tit. Opactwa),

tylko z jednego opactwa iutrat do Akademii przy-
czy, i na to przywilej w swoim czasie wyda obieca.

Wiadomo ta o wniosku Wodzickiego, któr w ksi-

dze obrad Uniwersytetu (Conclusiones 1768, pag. 45.

Appendix) znajduj, tumaczy nam powód konstytucyi,

na któr si powoa Kotaj w roai 1784, dajc
opactwa Miechowskiego na dochód Akademii ' ), a oraz

opónienie budowy Obserwatoryum astronomicznego a
do r. 1787 t. j. a do chwili, kiedy pierwsze dochody

z tego opactwa do kassy Akademii wpyny.
Tak wic, potrzeba Obserwatoryum uznana przez

X. Popiof.KA w r. 1750, podró Niegowieckiego do

Wiednia, do rzdu kwestyi naglcych podniesiona, ode-

zw BiEGACZEWiczA krajowi ogoszona, usty Sotyka

królowi, a wnioskiem Eliasza Wodzickiego sejmowi

przedoona, znan bya powszechnie w r. 1768, a za-

radzenie jej byo ju tylko kwesty czasu; i gdyby nie

nieszczsne wypadki krajowe, daleko wczeniej zamiar

Akademii zbudowania Obserwatoryum astronomicznego

przyszedby )y do skutku. Sprzyja bowiem zamiaro-

wi temu nie tylko cay prd czasu i szybki astronomii

praktycznej w caej Europie rozwój , ale take i to, e
w Polsce wicej si ni zajmowa poczto. W War-

szawie prócz astronoma królewsl^iego ks. Bystrzyckie-

GO (ze zgrom. jez. wileskich), w paacu bkitnym

') Zob „ywot literacki Hugona Kotaja z opisaniem sta-

nu Akademii krak w Jakim si znajdowaa przed rokiem refor-

my 1780" w pismaci rozmaitych Jana niadeckiego. Tom I. Wy-
danie 2gie. 1818. Str. 6 i 87.
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(coeruleum) ksit Czartoryskich , lekarz ich Dr. Wolf
(rodem z Dirschau pod Gdaskiem) urzdzi by w r.

1765 mae Obserwatoryum , i liczne tame robi spo-

strzeenia. Jezuici przed Kassat zakonu licznych do

Wiednia (do Hella i Liesganiga) i do Medyolanu (do

BosKOWiCHA, który sam w Warszawie w przejedzie

robi spostrzeenia) sali uczniów; imiona Poczobuta,

Strzeckiego, Narwoysza, Sionesta, Hoszowskiego,

Jauzembowskiego i innych tego zgromadzenia w za-

wodzie astronomicznym pracujcych czonków, day si

pozna w kraju i za granic. Pierwszy raz te u nas

zobaczono praktyczne zastosowanie astronomii, kiedy

po zajciu Galicyi w r, 1772 Liesganig otrzymawszy

rozkaz zrobienia karty jeograficznej tj prowincyi, we

Lwowie na Obserwatoryum Kollegium Jezuickiego, w Rze-

szowie na wiey paacu ksit Lubomirskich i na

Kopcu Krakusa pod Krakowem astronomiczne obser-

wacye robi zacz. Akademia tylko sama w wyczeki-

waniu reformy i przyobiecanej pomocy, zostawaa obc
tym astronomicznym zatrudnieniom. Niegowiecki tak

przedtem czynny, zawód matematyczny cakiem porzu-

ci; a jak nastpcy jego postp nauki rozumieli? tego

dowód smutny pozostawi Dr Franciszek Supski w za-

chowany dotd na Obserwatoryum modelu, przedsta-

wiajcym ukad wiata Tychona Brahe! ').

Wiadomo te o pooeniu jeograficznem Krakowa,

ju jak widzielimy, na pocztku XVI wieku do (na

ówczesne rodki) przyblienie znanem, do tego stopnia

' ) Supski Franciszek , którego niadecki Wojciechem zrobi,

zost. bak. 1766, doktorem 1771, by domowym nadzorc Ko-
taja, kiedy ten na naukach w Akaemii Krak. bawi. Model prze-

ze zrobiony nosi napis: „Mahina (sic) liaec per M. Franciscum

Supski facta et Majori Collegio oblata anno salutis 1771." Na

wspierajcych j berach akademickich pooy S. napis: His in-

nixa movetur" (!).
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pobaamucon zostaa , e Kraków czci z listy miast

co do pooenia znanycli (jal^ z Connaissance des temps,

gdzie dugo pierwotnie do przyblienie, bo 1 godz.

10 min. od Parya podawan przedtem bya) wykr-

lonym, czci za (jak w efemerydach wiedeskich)

zupenie faszywie, bo pod 50" 10' szerokoci pónoc-

nej i na 13 m. 15 s. na wschód od Wiednia umieszczo-

nym zosta *).

4. Reforma. — Jan niadecki. —
1780— 1803.

Pomijajc tymczasowe urzdzenia w r. 1778, a to

z powodu, e takowe na kurs astronomii praktycznej

adnego nie wywary wpywu, przystpuj odrazu do

reformy w r. 1780. Otó zaraz na pierwszem posie-

dzeniu Uniwersytetu, czyli jak si odtd mia nazy-

wa, Szkoy Gównej Koronnej, w d. 29 wrzenia 1780.

Kotaj jako wizytator delegowany od Komisyi Edu-

kacyjnej, ogaszajc majce nastpi zmiany, zapowie-

dzia zaprowadzenie Obserwatoryum astronomicznego '^)'

Mianowany a raczej zostawiony jeszcze na rok przy

katedrze astronomii X. Adam Jagielski proboszcz ko-

cioa . Anny, odebra wówczas w darze dla przysze-

go Obserwatoryum narzdzia nastpujce:

a) Od króla Stanisawa Augusta:

') Czy ta szeroko, któr. Niegowiecki na £0''12' podaje,

bya rzeczywicie wypadkiem spostrzee , wtpi sobie pozwa-

lam, zwaszcza, e jak wyj wspomniaem w rkopimie Jana

z Olkusza z r. 1444 jest ona =50" 11'. By bardzo moe , e tyl-

ko bya tradycyjn.

*) In quo (sc. physico) Collegio septem erunt professores,

yiceprofessores tres, substituti tres, praedium oeconomicum pro

professore agriculturae et Observatorium pro Professore Astro-

nomiae." Zob. Protokó Obrad Szkoy Gównej Koronnej etc. od

r. 1780 MSS. Archiw. Uniw. Nr 4.
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1) Kwadrans angielski, roboty sawnego Rams-

DENA, 13 cali 4 linie miary paryzkiej promienia ma-

jcy, dwoma maemi lunetami opatrzony.

2) Teleskop refraktor roboty Dollonda, 42 linij

otworu, a 3 stopy 7 cali dugoci majcy.

3) Pochodzc z Kollegium poznaskiego lunet pa-

rallatyczn roboty Caniykta.

4) Globy niebieski i ziemski w r. 1770 przez Des-

Nos w Paryu wykonane.

b) Od X. SzEMBEKA koadjutora bisk. pockiego.

5) Teleskop reflektor ukadu Gregorygo ^).

W roku nastpnym 1781 na wezwanie Komisyi Edu-

kacyjnej wróci do Krakowa po trzeci-letniej swej po

Niemczech i Francyi podróy Dr Jan Chrzciciel nia-

DECKi, professorem matematyki wyszej i astronomii mia-

nowany, który mia przywied i rzeczywicie przy-

wiód do skutku to, o co si byli nauczyciele jego tak

usilnie starali. Mile widziany u króla i prymasa, peen

nauki, talentu, gorliwoci i zapau, mody, bo dopiero

2G lat liczcy professor astronomii w powiedzianej przy

otwarciu Kollegium fizycznego ") mowie, obejmujcej

pochwa Kopernika , wskaza odrazu ce, do którego

dy. Wród uciliwych prac professora, autora, se-

kretarza Koli, fiz., sekretarza Szkoy Gównej, deputa-

ta na róne sejmy, nie zapomina on ani na chwil

o Obserwatoryum. W r. 1783 odbywajc rewizy gabi-

netu królewsldego w Warszawie, wyprasza u króla dla

swego zakadu doskonay, dotd zachowany drugi tele-

skop refraktor Dollonda (otworu 25'" dugoci 28"),

') Z tyci narzdzi 1), 2) i 5) sq dotd na Obserwatoryum,

z 3) 'luneta sama darowan zostaJa szkole technicznej , a 4) nie

weszy wcale do inwentarza Obserwatoryum w r. 1792

') Kollegium fizyczne utworzone patentem z dnia 9 czerwca

1782, otwartem zostao w gmachu pojezuickiem przy kociele .
Piotra d. 30 wrzenio t. r
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a udawszy si w tyme roku za rezolucy Kommissyi

Edukacyjnej do Poznania w celu zabrania pozostaych

tame po Jezuitach narzdzi , wybiera i przywozi

:

1) Kwadrans o promieniu trzy-stopowym , zrobiony

przez Caniyeta.

2) Zegar wahadowy, roboty Le Pauta do czasu

redniego.

3) Zegar bijcy sekundy i minuty, roboty Bou-

CHERA.

4) Teleskop reflektor Teillera.

5) Globy niebieski i ziemski po 17 cali rednicy

majce, przez Roberta Yaugondy w roku 1751 wy-

konane.

6) Kul obrczow (sphaera armillaris), roboty Mar-

tina w Wersalu, 16 eali rednicy majc ').

A nadto w Paryu w r. 1783 zamawia i w latach

1785 i 1786 sprowadza, pacc z funduszu Collegii

Phisici

:

a) Lunet poudnikow (3'8" dugoci i blizko 2"

otworu majc) pod dozorem Messiera przez Charite

wykonan,
b) Zegar z wahadem kompensacyjnem , roboty Le

Pauta, do czasu gwiazdowego.

c) Globy niebieski i ziemski, po stopie rednicy

majce, w r. 1780 przez Fortina wykonane,

d) Barometr cienny o 2ch rurl^ach i skalach
,
przez

tego.

e) Termometr Reaumura ze skal na mosidzu rzni-

t, roboty tego artysty ^).

') Narzdzia te z wyjtkiem 3go skradzionego w roku 1847

i 4go darowanego szkole technicznej, znajduj si do dzi dnia

w Obserwatoryum.

^) Prócz globów darowanych szkole technicznej i termome-

tru, jest jeszcze wszystko.

V
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Wyliczone dotd narzdzia posiada ju Inb zamó-

wi by niadecki, kiedy na d, 12 padziernika 1784

dowiedzia si, e ksi Prymas (Micha Poniatow-

ski) wyrobi u króla dla Szkoy Gównej przywilej na

probostwo miechowskie na zasadzie konstytucyi z roku

1768. Wiadomo nam jaki by tej darowizny cel i po-

wód, to te po odebraniu przywileju w d. 6 sierpnia

1 785, w Szkole Gównej o budowie Obserwatoryum na

wstpie do ogrodu botanicznego na Wesolj , adnej nie

byo ju wtpliwoci. Atoli dochody z probostwa tego

nie tak zaraz wpywa poczy. Dopiero w dniu 17 lu-

tego 1787 r. kiedy w kassie prokuratoryi znalazo si

ju 32,000 zp., kommissya zoona z X. Garyckiego
(prof. prawa rzymskiego), X. Smaczniskiego (proku-

ratora S. G.), niadeckiego i Radwaskiego (prof.

mechaniki), na posiedzeniu Szkoy Gównej wniosa:

„aby zaraz na wiosn rozpocz fabryk domu przy

ogrodzie botanicznym z sal na Obserwatoryum fizycz-

ne i astronomiczne, podug planty poda si majcj
przez J. P. Radwaskiego" ' ). Wniosek ten Szkoa
Gówna przyja i wezwaa ostatniego do dozoru rze-

czonej fabryki.

Tak uatwiwszy rzecz, niadecki wyjecha do An-

glii, czci we wasnym, czci w interesie caego

Kollegium, zwaszcza za gabinetu fizycznego. Wtem,

kiedy si ju budowa rozpoczyna miaa, wystpi
przeciw niej prof. fizyki Trzciski

,
godny wspomnia-

nego wyj Supskiego kollega '^), i „nie wchodzc

w to, e ono (t. j. Obserwatoryum) u nas liczy si nie

moe ani nie powinno inter primas necessitates" tak na

') Zob. Protokó Obrad ekonomicznych. Nr 7 str. 68 i 69.

') Zob. Liber prom.otionum pod r. 1771, gdzie obok tych

dwóch akademików wystpuje i trzeci Franciszek Xawery Rysz-

koioski gony autor kalendarzy krakowskich dotychczas wyda-

wanych przez p. Józefa Czecha.
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posiedzeniu Szkoy Gównej jako te i Kolleg-inm fizy-

cznego wnosi, aby wystawienie Obserwatoryum byo
odoone na potem, a fundusz obrócony ,,na gabinet

fizyki i na inne gwatowniejsze." Wniosek ten Trzci-

skiego pozosta wprawdzie na ten raz bez skutku;

atoli, gdy tene Trzciski w latach nastpnych by
prezesem Kollegium fizycznego, tedy atwo si domy-

le, czemu budowa tak maa trwaa a at pi, kie-

dy, co do murów, zaraz w roku 1787 bya ukoczon?
Jak za z tej budowy by zadowolonym niadecki, to

nam najlepiej sam opowie: „Budowano— pisze do-
skiego ' ) — Obserwatoryum krakowskie w czasie mo-

jej bytnoci w Anglii: plan uoony z p. Radwaskim,
eby zgrubi mury i da mocne sklepienie pod sal

Obserwatoryi , odmieniono za przybyciem do Krakowa
Stanisawa Augusta i za myl P. Oraczewskiego ^).

Powróciwszy zastaem sal do tacoiuania ale nie do

obserwacyi, i trzeba byo sztukowa jak byo mona."
Co do kosztów tej od wiosny 1787 do jesieni 1791

cigncej si budowy, takowe z powodu, e równocze-

nie budowao si i Kollegium fizyczne przy ulicy w.
Anny, trudno dzi z pewnoci oznaczy ; rachunki bo-

wiem wspólnie prowadzonemi byy. Wiadomo tylko, e
na Obserwatoryum wydano w r. 1787 zp. 19,638 gr. 3;

w r. 1788 zp. 7,061 gr. 11"^.

Nie czeka atoli ukoczenia Obserwatoryum Snia-

DECKi, ale opatrzony w potrzebne narzdzia, wyzna-

czywszy czas z wysokoci odpowiadajcych (alt. corre-

spondentes) soca, obserwowa zamienie tego ju

') Sowa te s wyjtkiem z listu niadeckiego dat. z Wilna

d. 31 sierpnia (12 wrzenia) 1820 zachowanego w Arch. Obserw.

*) Pukownik Felix z Przybysawic Oraczewski by niestety

wówczas z ramienia Komraissyi Edukacyjnej rektorem Szkoy Gów-
nej, a ksidz Seb. Czochion, niegdy take matematyk i kalen-

dariograf jej sekretarzem.

7*
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w r. 1788; tudzie w paacu margrabskim (dzi Ner

H^a) cakowite zamienie ksiyca dnia 28 kwietnia

1790 r. W roku nastpnym na jego wniosek mianowa-

nym zosta pomocnikiem professora astronomii Józef

Czech , atoli drugi wniosek na danie Kommissyi Edu-

kacyjnej do Warszawy przesany, aby:

1) Katedr matematyki wyszej odczy od kate-

dry astronomii.

2) Astronomowi obserwatorowi odda tylko same

obserwacye i rachunki astronomiczne.

3) Lekcye astronomii zrobi tylko przydatkowemi

i w zimie 172? w lecie 2, albo te tylko od marca do

lipca trzy godziny na tydzie na takowe powici, i

4) wydawa dziennik obserwacyj,

wniosek mówi ten , zapewne z powodu kosztu , który

niadecki na 12,000 zp. rocznie wyrachowa '), po-

zosta zupenie bez skutku, jakkolwiek wnioskodawca

tylko to chcia zaprowadzi co po innych Obserwato-

ryach istniao i istnieje.

Dnia 10 padziernika 1791 zrobione zostay pierw-

sze spostrzeenia w Obserwatoryum astronomicznra,

a mianowicie wzite zostay wysokoci odpowiadajce

soca dla wyznaczenia czasu , a nastpnie w nocy z d.

12 na 13 uwaane byo zamienie ksiyca. Spostrze-

enia te wraz z opisem Obserwatoryum krakowskiego

i instrumentów w niem si znajdujcych przesa nia-

decki d. 2 stycznia 1792 r. Poczobutowi rektorowi

Szkoy Gównj i dyrektorowi Obserwatoryum wile-

skiego -). Waciwe atoli otwarcie tego zakadu nast-

') Mianowicie: Prof. astronom obserwator 6,000 zp.; tene

za kurs astronomii 2,000 zp
;
pomocnik obserwatora 2,000 zp.;

usuga, utrzymanie sali
,
publikacya urnaiu Obserwacyj 2,000 zp.

Razem 12,000 zp.

') Wiadomo t, jak i wszystkie nastpujce mam z Dzien-

nika Obserwacyj wasnorcznie przez S. pisanego.
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pio dnia 1 maja 1792 r. Czy byo poprzedzonem jak
akademicli uroczystoci, nie zacliowa nam niade-
CKi, i mniejsza zreszt o to, kiedy pozostawi nam
„Podzktl obsenoaci/j astronomiczmjcli'-'' czyli plan , który

pokazuje ca wiadomo celów, do którycli dy
przez obserwacye mia i sam i wszyscy jego nastpcy.

„Podzia^'' ten jest nastpujcy:

I. Obserwacye do wynalezienia biegu zegarów, po-

eni lunety poudniliowej , bdów w kwadransach , tu-

dzie wartoci na podziay mikrometryczne.

II. Obserwacye do wyznaczenia szerokoci jeograti-

cznej Krakowa, mianowicie zamienia soca, ksiyca
i ksiyców jowiszowych, przejcia planet niszych

przez tarcz soca , i zasonienia gwiazd i planet przez

ksiyc.
III. Obserwacye do wyznaczenia szerokoci jeogra-

licznej Krakowa przez poudniowe wysokoci soca
i gwiazd staych.

IV. Obserwacye do wydoskonalenia teoryi biegu cia

niebieskich i tablic astronomicznych.

V. Obserwacye komet i cia niebieskich nowych lub

mao znanych.

VI. Obserwacye odmiany peryodycznj wiata w nie-

których gwiazdach staych.

Co si tyczy narzdzi i obserwacyi meteorologicz-

nych, niadecki prócz wyej wymienionych, wzi je-

szcze na pocztku 1792 do Obserwatoryum

:

1) Barometr dwu- rurkowy wolno wiszcy,

2) Termometr Reaumura ze skal na szkle rznit,

3) 2 hygrometry Saussura

wszystkie cztery narzdzia umylnie przez Fortina

w r. 1788 dla Kollegium fizycznego wykonane. Nadto

kaza osadzi stae:

4) Anemoskop ukazujcy na tarczy, w sali Obser-

watoryum umieszczonej , kierunek wiatrów.
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i narzdziami temi, do któiycli jeszcze w grudniu 1792

przybyo

5) Declinatorium magnetyczne przez Naikne i Blunt
w Londynie wykonane '),

rozpocz d. 1 maja 1792 szereg regularnych obserwa-

cyj meteorologicznyci. I tu take niadecki zostawi

po sobie pikny wzór do naladowania, opisujc szcze-

góowo narzdzia meteorologiczne i prawida do za-

ciowywania w zapisywaniu spostrzee.

Tak piknie rozpoczte obserwacye przez niadec-
kiego i Czecha trway atoli tylko 13 miesicy, albo-

wiem, pisze pierwszy: „Gdy sawna w dziejach pol-

skich konfederacya targowicka wszystkie wadze rzdu
krajowego opanowaa. Akademia krakowska od roku

z funduszu edukacyjnego nie patna, zagroona bya
najwikszem niebezpieczestwem i mnie do obrony in-

teresów swoich najprzód do Warszawy, potem do Grod-

na ") na sejm wysaa; od czasu wyjazdu mego Igo

czerwca a do ostatnich dni grudnia 1793, tojest przez

siedni miesicy mojej nieprzytomnoci bieg obserwacyj

astronomicznych by przerwany, wyjwszy niektóre zua-

komitsze (równie jak meteorologiczne) przez JP. Cze-

cha robione."

Wróciwszy z Grodna niadecki obserwowa znowu
pilnie a do dnia 18 maja 1794 r. , sam przez ostatni

miesic wszystko robic, bo Czech objwszy po zmar-

ym d. 25 kwietnia t. r. professorze Krusiskim kate-

') Z wyliczonych tu narzdzi, barometr póniej w roku 1810

zii rozkazem S. G. wydany na rce JP. Herdera konsyliarza

JK. Mci, do wymierzenia gbokoci up wielickich, tame po-

tuczony zosta; anemoskop rozebrany przy przebudowaniu Obser-

watoryura w r. 1858; deklinatoryum za darowano szkole tech-

niczno]',

^) vv Grodnie d. 5 wrzenia 1793 r. obserwowa niadecki

z Poczobutem zamienie soca, z którego potem dugo Jeogr

tego miasta obliczy.
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dr matematyki pocztkowej, obserwatoryum opuci
musia. Wtedy to: „Insurrekcya zawizana w Krako-

wie 24 marca 1794 i okropne klski które potem na-

stpiy dla kraju polskiego, przymusiwszy professora

astronomii do opuszczenia swojej ojczyzny i schronie-

nia si w Galicyi, dopóki pozwolenia wrócenia do swe-

go kraju i placu nie otrzyma od rzdu pruskiego, by-

y przyczyn drugiej i prawie pótora roku trwajcej

przerwy w obserwacyaci astronomicznych." W cigu

tego czasu nikt nie obserwowa i wtedy te cig dzien-

nych obserwacyj meteorologicznych przerwany zosta,

gdy niadecki „nie mogc sobie uprosi drugiego

(po CzKCiiu) pomocnika, musia przesta na zapisywa-

niu potem (t. j. a do swego wyjazdu w r. 1803) obser-

wacyj meteorologicznych tyle tylko , ile te do obserwa-

cyj astronomicznych byy potrzebne."

Szereg obserwacyj astronomicznych po trzeci raz

rozpoczty w sierpniu 1795 r. dozna znów przerwy,

kiedy „po wkroczeniu wojsli cesarskich do Krakowa,

professor astronomii wysany w interesach Akademii do

Jego Cesarskiej Moci do Wiednia d. 21 stycznia 1796

r. wyjecha," i dopiro w d. 21 kwietnia t. r. ztamtd

powróci.

Od maja 1797 r. a do chwili usunicia si swego,

które na wasne danie w lipcu 1803 roku otrzyma,

niadecki z wyjtkiem przejadek wród wakacyj

w r. 1800, 1801 i 1802, siedzia pilnie sam jeden na

Obserwatoryum, cay astronomicznym spostrzeeniom

i rachunliom oddany. W czasie swej do Wiednia po-

dróy z Franciszkiem de Paula Tkiesneokerem astro-

nomem cesarskim zaprzyjaniony, wypadki obserwacyj

swych i rachunków astronomicznych (a i termometry-

.cziiych w cigu zimy czynionych) przesya temu do

umieszczenia w pimie peryodycznm: „Ephemerides

Astronomicae ad meridiammi Yindohonensem jussu Augu-
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stissimi supputatae,'-'' które w rocznikach 1798 — 1805

ogoszonemi zostay.

Narzdzia, których niadecki gównie uywa, by-

y: luneta poudnikowa, Icwadrans Cakiyeia, telesko-

py refraktory Dollonda i zegar wahadowy z kom-

pensacy Le Pauta. Ktokowiek zna te narzdzia,

podziwia musi wiek niadeckiego w robieniu obser-

wacyj zrczno, który z ich pomoc otrzymywa wy-

padki równie dokadne jak wspóczeni mu astrono

mowie majcy do dyspozycyi narzdzia daleko wik-

sze i dokadniejsze. Jako sawny podówczas baron

Zach w pimie swm „MonatUche Correspondens'-' od-

da mu kikakro zasuone z tego wzgldu pochway.

Postpujc wedle wyej podanego planu, niadecki

pierwszy z do wielkiem przyblieniem wyznaczy po-

oenie jeograficzne Krakowa; obliczywszy jego dugo
na (l^"'^^- 10"' 23^ od Parya, a szeroko na 50"3'52"4

a wic pierwsz a na 7^
, drug a na 2"A dokadnie.

Pozostaa po nim znaczna liczba obserwacyj soca,
lisiyca, planet starszych, tudzie dwu mniejszj^ch za

jego czasu odkrytyci , tojest : Cerery i Pallady, jak nie-

mniej zamie i okkultacyj. Dziau atoli V i VI, tojest

obserwacyj komet i odmian peryodycznych wiata
gwiazd staych, adnych tutaj nie pozostao.

Co si tyczy rocznego funduszu na potrzeby Obser-

watoryum, ten za czasu niadeckiego nie by stay,

ale w miar potrzeby czerpanym by z 14,000 zip.

przeznaczonych na roczne potrzeby caego Kollegium

fizycznego, i zmienia si od 500 d^ 1,600 zp.

Nieodpowiednio klimatowi zbudowana galerya, wy-

magaa ju w lat 10 po swm skoczeniu gwatownej

naprawy; jako rzd cesarski w r. 1801 wyda na ta-

kow 1,054 reskich 44'75 krajcarów monety konwenc.

Biblioteka tego zakadu po rok 1803 skadaa si

z Efe^neryd tcicdcskich , The Nautical Ahnanac , Con-

naissance des Temps ,^Roczników wydawanych przez Bo-
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DEGO, Efemeryd meteorologicznych mannheimsJcich, Me-

moires sur meteorologie par Cotte, Algebry niadec-
kiego i Mechaniki niehieshiej Laplasa, ogóem tomów

44, do których niebawem przybyy potem Atlas i Ka-

talog giciazd Bodego ju przez niadeckiego zamó-

wione.

Kzucajc raz jeszcze oliem na ten cay okres, nie

mona wstrzyma si od wynurzenia gbol^iej czci M-
owi, który przywiódszy do istnienia ten zadad, pra-

c sw postawi go odrazu na stopniu odpowiednim

ówczesnemu stanowi umiejtnoci , i wprowadzi w za-

wód z reszt podobnyci zali adów europejskici.

5. Giwile przejcia. — ski, Czech, Ko-
descli. — 1 80o — 1 808.

Cesarsd dekret nadworny z d. 2 czerwca 1803 r

uwaniajcy na zawsze niadeckiego od dozoru Obser-

watoryum i funkcyj astronoma, powierzy tene dozór Jó

ZKFOwi skiemu, ju od r. 1798 tymczasowemu ma-

tematyki wyszej i astronomii profesorowi. Nie trudni

si przedtem nigdy ski astronomi praktyczn, ale

przedmiot ten teoretycznie i jego literatur znajc do-

skonale, nietylko e obserwacyami pilnie si zaj, ale

nadto poczyni stosowne do Wadz Wyszych kroki , aby

powierzony sobie zakad postawi w stanie odpowie-

dnim szybko wówczas postpujcej nauce. Przedsta-

wienia jego znalazy przyjazne ucho, zgodzono si na

nie, ale niestety, z powodu nastpi majcej w Uni-

wersytecie zmiany, skoczyo si wszystko na obietni-

cach. I tak:

a) C. k. Gubernium lwowskie dekretem z dnia 6

wrzenia 1803 r. zezwolio na wystawienie 2ch piramid

poudnikowych z piascowca, jednej na Krzemionkach,

drugiej na Biaym Prdniku wedle rysunku i kosztory-
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SU inyniera Fontany; ale wyl^enanie zalego na wiecz-

ne czasy w dyrekcyi budowuiczej.

b) Potrzeba adjuukta od Jego Cesarskiej Moci uzna-

na, dekretem tego Gubernium z d, 8 listopada 1803

co do wyboru osoby, do regulacyi Uniwersytetu nast-

pi majcej— odoona, w roku dopiero 1809 zaspo-

kojon zostaa.

c) To c. k. Gubernium dekretem z d. 20 kwietnia

1804 do Nru 15,490 przyobiecao sprowadzi sextans

Hadleya roboty Troughtona, chronometr i koo po-

wtarzajce BoKDY, a to za porednictwem dyrektora

Obserwatoryum w Gotlia barona Zach (gównego tych

najlepszych wówczas narzdzi promotora); przyrzeczono

nawet odrazu zaliczk na te narzdzia w kwocie zlot.

reusk. 1,000 monety konwencyjnej ; — atoli temu tak

chwalebnemu zamiarowi nie day doj do skutku juto

okolicznoci ówczesne, ju moe i prywatne zabiegi,

o których ciekawy z czwartego tomu wydawanej przez

Zacha ,^MonatUche Correspondenz'-'' i z Tiuesneckera

jjScchste Sammlung astronomischer BeobacMungen^^ do-

wiedzie si i reszty domyli si moe.

ski, któremu w ostatnich dwu miesicach prof.

Kadwaski w obserwacyach meteorologicznych poma-

ga, powoany na profesora matematyld i fizyki do li-

ceum warszawskiego, opuci Obserwatoryum d. 7 sier-

pnia 1804 r. oddawszy cay jego inwentarz w rce

prof. Czecha.

Oprócz maego termometru Fahrenheita, który sam

ski darowa, z funduszu publicznego przyby tylko

zacliowany dotd zegar stoowy z budzikiem do obser-

wacyj nocnych, a biblioteka powikszya si w caoci

o tomów 18.

Obserwacye skiecio w liczbie 347, cigaj si

po najwikszej czci do soca i gwiazd staych.

Od sierpnia 1804 do kwietnia 1805 Obserwatoryum

jak si zdaje, stao zamknite, bo znajdujce si od
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1 stycznia 1805 obserwacje jedynie baro - i termo - me-

tryczne mogy by przez Czecha i w domu wykonane.

Od kwietnia dopiero pocz tene uwaa lunet pou-

dnikow przejcia soca, gwiazd i panet, i zapisy-

wa wszystkie spostrzeenia meteorologiczne. Czynno
atoli ta trwaa tylko do d. 6 padziernika 1805, w któ-

rym to dniu Czech od obowizków swych przy Uni-

wersytecie uwolniony, oddal zbiór narzdzi astromicz-

nych, powikszony o niewielkie astrolabium Caniveta

(jak si zdaje take z Kollegium poznaskiego pocho-

dzce) do rk delegowanego od Uniwersytetu professo-

ra filozofii Voigta.

W d. 23 padziernika 1805 r. obj nadzór tego za-

kadu professor matematyki Kodesch i sprawowa ta-

kowy po koniec r. 1807.

Z czasu tego oprócz wzmianki o przybyych do bi-

blioteki 3 drukowanych lisikach, adnego nie pozo-

stao ladu. Musia jednak prof. Kodesoh robi tutaj

jakie spostrzeenia, kiedy na potrzeby Obserwatoryum

mia sobie dekretem c. k. Gubernium z d. 24 padzier-

nika 1806 r. do Nru 40,327 przyznane 250 zr. mon.

konw., z których skada rachunki. Zkdind tylko wia-

domo ' ) , e prof. Kodesch posiada sextaus Hadleya
z poziomem szkannem , zegar waiadowy roboty Brun-

nera w Wiedniu, i lunet dwustopow achromatyczn

roboty Winkleha w Lipsku, których to narzdzi uy
potem w r. 1809 i 1810 do wyznaczenia pooenia jeo-

graficznego Starego Scza. Narzdzia te jednak, jak

okazuje spisany przez Littrowa inwentarz, nigdy wa-
snoci Obserwatoryum nie byy.

') Zob. „Sechste Sammlung- astronomischer Beobachtungen"

von Triesnecker. Wieu. 1812.
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6. Zwrot ku lepszemu. — J. J. Littrow^. —
1808 — 1810.

Jan Józef Littrow mianowany professorem mate-

matyki wyszej i astronomii dnia 19 listopada 1807 r.,

obj obowizki swe w styczniu 1808 i gorliwie zaj
si tak zakadem jak i obserwacyami i racmnkami

astronomicznemi. Nie posiada on jeszcze wprawdzie

wtedy tej w obserwowaniu wprawy, jak w póniej-

szycli czasach zasyn, bo te Obserwatoryum kra-

kowskie byo pierwszym instytutem, w którym Littrow

odda si cay astronomii praktycznej 'j. Ztd to po-

szo, e wyznaczona przeze z 74 dostrzee szeroko
geograficzna Krakowa = 50"3'40".3 daleko wicej jest

bdn ni teme samem narzdziem wyznaczona przez

niadeckiego. Dugo atoli Krakowa, obliczywszy

o ile si dao wszystkie tego ostatniego obserwacye

zamie i zakrj^, poprawi Littrow o 3 sekundy, tak

i znaleziona przeze rónica dugoci midzy Krako-

wem a Paryem z= 1»- 10'"- 26^ tylko o 4 sekundy od

prawdziwej si rónia. Wyznaczona t przeze tutaj

z 252 spostrzee rednica tarczy sonecznej (do re-

dniej odlegoci od ziemi sprowadzona ^ 82'1".98) ró-

ni si od dzi uywanej, z 12-letnich daleko dokadniej-

szymi narzdziami i sposobami wykonanych obserwa-

cyj w Greenwich wyprowadzonej, tylko o r'.66 czyli

o 0^.11 czasu; jest wic zwaywszy rodki jakie mia
Littrow pod rk bardzo dokadn. Wypadki niektó-

') Poprzednio tylku w czasie swego krótkiego w Wiedniu

pobytu na taintejszj'm Obserwatoryum u Tkiesneckera i w do-

mu mionika astronomii barona de Matt mi:i sposobno obe-

zna si z narzdziami astronomicznemi Jako dopiero dnia 16

marca 1808 w Krakowie obserwowa Littrow pierwsz gwiazd
(Wega) we dnie.
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rych ówczesnych asti-onomicznych spostrzee w Kra-

kowie przeze wykonanych , znale mona w roczni-

kach Bodego, tudzie w zbiorach obserwacyj Triesnk-

CKERA, Wszystkie za w jak najlepszym porzdku znaj-

duj si w bibliotece Obserwatoryum wraz licznemi tu

wypracowanemi rozprawami teoretycznemi i rachunka-

mi. Brakuje atoli spostrzee meteorologicznych, któ-

remi od stycznia 1809 trudni si ówczesny adj. Obser.

MiLHAMMER.

Co si tyczy zbioru narzdzi, ten za Littrowa po

wikszonym zosta o kwadrans murowy z lunet 13-

stopow
,
przysany ze Lwowa , który mia by stale na

murze osadzonym, ale rzecz do koca nie przysza.

Prócz tego znajdoway si tu take jakie dwa telesko

py ze Lwowa sprowadzone, których ju dzi Obserwa-

toryum nie posiada. Obiecanym by równie pikny ze

g-ar wahadowy Grahama , który by jeszcze Liesga-

NiG z Wiednia do Lwowa sprowadzi , zegar ten jednali

w dyrekcyi budownictwa tame, jako sprzt pozosta.

Biblioteka Obserwatoryum powikszya si w tym cza-

sie o 13 dzie w 43 tomach.

Wypadki wojenne r. 1809 ') przerway ten powtór-

ny naszego Obserwatoryum pod Iderunkiem Littrowa
rozkwit, a lubo nowy rektor Uniwersytetu hr. Siera-

kowski stara si wszystkiemi sposobami o zatrzyma-

nie tego znakomitego astronoma zostawiajc mu do woli

pooenie warunlców i owiadczajc si sam z chci
wyrobienia mu uwolnienia ze suby cesarsko-austryac-

kiej, przecie Littrow da si uj obietnicami Ru-

') Czy wówczas (mianowicie w lipcu 1809 r.) rzeczywicie

w Obserwatoryum znoono magazyn potrzeb wojennych, jak to

wówczas pisa by Littrow, trudno dzi z pewnoci powiedzie.

Zaprzeczenie zrobione przez sliego w „Miscellanea Cracovien-

sia, fasciculus II" jest bardzo ogólnikowe, i niczego nie do-

wodzi.
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MOWSKiEGO, GoLiCYNA i iiiinistra owieeenia Zawadow-

skiego ,
wzywajcych g-o na katedr astronomii do Ka-

zania, i dnia 10 stycznia 1810 r. opuci Kraków uda-

jc si na Lwów do Rossyi ').

Opuszczone Obserwatoryum przeszo dnia 28 Icwiet-

nia 1810 pod nadzór Joachima Karkoszyskiego nau-

czyciela gimnazyalnego , i zostawao pod takowym a
do przyjazdu nowomianowaneg-o professora astronomii

JózioFA SKIEGO w jcsicni 1811 r. Z tego olu-esu cza-

su nie pozostao adnych obserwacyj , lubo Karkoszy-

SKiEMU przez rzd Ksistwa Warszawskiego za nadzór

i robienie spostrzee meteorologicznych wynagrodzenie

przyznanem byo. Jaldm za by tene K. astronomem,

do powiedzie, e chcia zegar Kotla urzdzi do

wskazywania biegu ksiyca!! ^).

7. Usio^vania skiego. — 1811 — 1825.

Mianowany przez Izh Edukacyjn W. X. Warszaw-

skiego w r. 1810 professorem astronomii Józef ski
prz3''byw8zy w sierpniu 1811 do Krakowa, ohj po raz

drugi zarzd Obserwatoryum astronomicznego. T}an ra-

zem posiada ju ski potrzebn w uyciu narzdzi

wpraw, bo od roai 1809 do 1811 siedzia w Paryu

wiczc si w astronomii pod sawnym Delambrem

w Kollegium francuzkiem. Jake wic smutne zrobi

na wraenie stan Obserwatoryum krakowskiego, które

od czasu zaoenia swego adnego nowszego nie dostao

narzdzia! Nie mona si zatem dziwi, e ski przy-

') Wiadomo te mam z biografii Littrowa Reszta profes

sorów, jak wiadomo, ju w listopadzie 1809 w)'jechaa czci do

Mylenic, czci do Nowego Scza. Ostatnia te tutejsza praca

Littrowa nosi dat 29 listopada 1809 r.

^) Zol), spisany przeze Inwentarz obserwatoryum w archiwum

Uniwersytetu zachowany.
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bywszy porzuci zupenie my robienia Obserwaeyj

astronomicznyci w celu nauliowyra, i uwaa talcowe

tyll<:o za wpraw szl^oln. Oto, co sam zapisa w pro-

tolsóle obserwacyi pod r. 1811. „Od dwudziestu at jali

si rozpoczy obserwacye w tutejszej Gwiazdani mo-

go by dosy dostatecznie wyznaczonem miejsce geo-

graficzne Kraliowa. Wyznaczenia niadeckiego zacho-

wam, a nabycie obiecanych doslionaszych narzdzi
')

i przycliylniejsze nauliom czasy usposobi Obserwatora

do sprawdzenia tych, równie jalio i P. Littrow nieco

odmiennych wypad?:ów. Obecniejsz potrzeb jest uspo-

sobienie uczniów astronomii. Wezwany z Parya do

objcia Itatedry Professora w sztole Gównej l^raliow-

sliiej umyliem objania uczniom, t wznoszc umys
nank ohserivacyami miejscowemi i niejalco zastpowa
tak niedostatek dzie astronomicznych w ojczystym j-
zyku."

Mimo to ski wraz z pomocnidem swym Pawem
Krzyanowskim pilnie si obserwacyami tak astrono-

micznemi yak i meteoroogicznemi zajli.W d..8 padzier-

nika 1811 r. bya pierwszy raz na tutejszem Obserwa-

toryum obserwowan kometa, których odtd ju nigdy

wicej nie pomijano.

Ze szczupych bardzo dochodów na Obserwatoryum,

które czstokro ski z wasnj kieszeni zastpowa
musia, sprawiono: narzdzie niwelacyjne, przezierniki,

acuch mierniczy, ig magnesow i libell wodn oraz

trzy rozmaite cyrkle sprowadzone od Voigtlander'a

') ski jeszcze bdc w Paryu , w grudniu 1810 w licie

pisanym do Staszica proponowa zakupienie koa Bordy i cliro-

nometru zrobionego przez Bertiioud, który by dla Obs. krak.

jeszcze przez niadeckiego zamówionym. List ten, z ca kore-

spondency Izby Edukacyjnej z ówczesnym rektorem, o te na-

rzdzia, jest w Archiwum Uniwers. Kupno atoli, jak si zdaje,

z powodu wypadków wojennych, nie przyszo do skutku. Chro-

nometr za o którym mowa nabytym zosta dopiero w r. 1818.
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Z Wiednia, tudzie wykonane przez Taborskiego me-

chanika wahado proste ukadu Zacha ^). Nadto po

rok 1815 zaluipiono dwa dziea nowe i powikszono

bibiotek o 21 tomów. Powodem do zakupienia narz-

dzi mierniczych l)y spodziewany przez skiego po-

miar kraju, do którego uczniów swych chcia usposobi.

Jako dziekan wydziau filozoticznego (1812— 1814)

czsto przemawia ski za potrzeb naprawy nadpsu-

tych ju podówczas dachów Obserwatoryum, a robic

w r. 1813 uwagi nad urzdzeniem wewntrznem szkoy

Gównej przez Dyrekcy Edukacyjn, przedstawi re-

ktorowi potrzeb, aby Obserwatoryum byo zaopatrzo-

nym „nie jak dotd w narzdzia ladajakie suce do

wykadania pocztkowego nauki, lecz w narzdzia do-

skonae i iczne, któreraiby mona byo powtarza no-

we odkrycia zagraniczne ub robi nowe."

Utworzenie w r. 1814 osobnego Wydziau fiozoti-

cznego umiejtnoci matematyczno-fizycznych, a wicej

jeszcze pieczoowito rzdu b. rzeczypospolitej kra-

kowskij wpyny na polepszenie stanu Obserwato-

ryum. Wprawdzie z pocztku nie sza rzecz tak szybko,

bo jeszcze w roui 1817 dnia 25 stycznia Wydzia po-

stanowi zrobi przedstawienie rektorowi, e z powodu

niewypacania funduszów midzy innemi i „Obserwa-

toryum w najsmutniejszym znajduje si stanie," ale ju
w listopadzie tego roku ski móg z radoci wiel-

k donie Bodemu w Berlinie, e na narzdzia prze-

znaczono przeszo 1500 talarów i zapewniono dla ob-

serwatoryjum roczny fundusz w iloci zlpols. trzy ty-

sice ^). Ta ostatnia suma pooona na budecie byej

I

') Narzdzia te posiada dot^d Obserwatoryum z wyjtkiem
narzdzia niwelacyjnego darowanego szicolc technicznej, znisz-

czonego waiada i jednego cyrkla.

^) Zob. Bode'8 Berliner astronomisches Jahrbuch fiir das Jahr

1821.
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Rzeczypospolitej stanowi dotd roczny dochód na po-

trzeby tego zakadu.

Tego roku 1817 utworzono dotd istniejc posad

mechanika obowizanego czuwa nad czystoci i ca-

oci narzdzi tak w Obserwatoryum jak i w gabine-

cie fizycznym i posad t dano znanemu ze swj bie-

goci zegarmistrzowi Taborskiemu.

Majc fundusze w rku ski zaj si urzdzeniem

Obserwatoryum i wtedy to:

w roku 1818- sprowadzi za 2600 franków chrono-

metr roboty zegarmistrza Berthoud w Paryu,

w roku 1819 osadzi stale lecy bez uytku od r.

1808 kwadrans murowy ^),

w roku 1820 sprowadzi sextans Hadleya wraz

z poziomem roboty Utzschneidera w Monachium,

kupi zrobiony przez Taboeskiego zegar sekundowy

i potrzebne sobie do wykadu gnomoniki dwa kom-

pasy,

w roku 1821 sprowadzi deklinatoryum i inklinato-

ryum magnetyczne z instytutu Reichenbacha w Mo-

nachium, a nareszcie

w roku 1822 otrzyma pierwsze wiksze narzdzie

astronomiczne, to jest tak zwany ekwatorya, roboty

Utzschnetdera w Monachium.

Atoli, kiedy tak zwolna obserwatoryjum w nowsze

narzdzia zaopatrywa si poczo ski (urodzony

w roku 1760) wiekiem przyciniony nie by ju wsta-

nie zajmowa si tak wiele spostrzeeniami, a pomo-

cnik jego Krzyanowski nie posiada naleytego uspo-

sobienia. Obserwacye krakowskie z tego ustpu czasu

(1811-23) oddane na uytek publiczny s bardzo nieli-

') Narzdzie to jednak, jako ju wicj stanowi nauki nie-

odpowiadaj^ce w r. 1825 rozebranym zostao.

8
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czne *); szeroko jeograf. Krakowa (=i50" 3 53" 2)

w r. 1818 wasnym teodolitem wyznaczy c. k. komi-

sarz obwodowy Lorenz, a prac racliunliowo-astronomi-

cznyci adnyc], bo cski, oddany wicej sztukom pik-

nym, zwaszcza malarstwu, tyle tylko rachowa, ile

mu to regulowanie narzdzi i potrzeba szkolna naka-

zyway. Opanowany, e si tak wyra, przez pomo-

cnika swego, którego by jako ucznia w r. 1811 ze

sob przywióz, przeszkadza ile móg chwalebnem usi-

owaniom wydziau matematyczno-fizycznego zamierza-

jcego ju w r. 1813 wysanie jakiego modego zda-

tnego czowieka za granic, w celu usposobienia si

na praktycznego astronoma.

Narzucony wreszcie w r. 1823 przez obce wydzia-

owi wpywy na adjunlcta Obserwatoryura Wincenty

KAiic;zEWSKi, w trzy miesice po swem przybyciu, wy-

woa przykre bardzo nieporozumienia, które si naj-

prz(')d uwolnieniem skiego od obowizku astronoma

obserwatora, a nastpnie jego dobrowolnym ustpieniem

w r. 1824 zakoczyy.

Rzucajc okiem na ten trzynastoletni rzdów -
skiego okres, nie mona odmówi zacnemu temu, ale

nader sabemu czuwiekoAvi, jak najlepszych chci tak

podniesienia zakadu, jak te (przez popularyzowanie

nauki) zyskania dla publicznej opieki; dla umiejtno-

ci jednak samj, olbrzymim wówczas postpujcej kro-

kiem, okres ten za zupenie stracony uwaa naley.

Wcigu 19to-miesicznego zawiadowania zakadem

naszym przez Karczewskiego (od stycznia 1824 do

sierpnia 1825), stan tego zakadu zupenie w niczem

si nie zmieni. Z narzdzi przyliy tylko ustpiony

') Zol). „F^)Orlincr nstroii J;ilirbiiclier v. Bod. ' Jest tam tyl-

ko kilkii sposfrzf^eii zakry i^wi.-izd przez ksiyc i zainieii ksi-

yców jowiszowych, par spostrzee komety trzeciej z r. 1819

i wykonane ekwutoryjnlem obaerwacye Uranusa w r. 1823
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z gabinetu fizycznego doskonay barometr dwuraraien-

ny roboty Pistora w Berlinie.

Biblioteka zakadu wród ostatnicb lat dziesiciu

(1S15-25) wzrosa o 70 dzie czyli tomów 146, i pi-

kny atlas Hardjnga — w ogóle za liczya przy od-

daniu jej przez Karczewskiego swemu nastpcy 101

dzie w 274 tomach, 105 mapp astronomicznych.

S. Przywiedzenic obserwatoryum do sta-

nu obecnego przez M. Weisse.
1825 — 1861.

Oprónion ustpieniem a nastpnie mierci -
STciEGO posad profesora astronomii i dyredora Obser-

watorium obj w roku 1825 w s<:utel5 odbytego ^on-

kursu byy assystent c. k. Obserwatoryum wiedesldego

Maksymiman Weisse filoz. i O. P. Doktor '), oprónio

na za wl^rótce ustpieniem ICarczewskiego posada

adjunkta Obserwatoryum zajt zostaa przez Dra Ja-

na-ICantego Sieczkowskiego. Dwaj ci modzi podów-

czas mowie wzili si z caym zapaem do pracy,

i kiedy pierwszy gównie stan zewntrzny zakadu ma-

jc na oku starania i zabiegi swoje ku podniesieniu

tego i wzbogaceniu zbioru narzdzi zwróci, — drugi.

'J Weisse urodzony dnia IGg^o padziernika 1798 w Laden-

dorf w niszój Austryi, ukoczy nauki wek. konwikcie a na-

stpnie w uniwersj^tecie wiedeskim w r. 1822, a oddawszy sie

astronomii zosta w r. 1823 assystentem tamecznego Obserwato-

ryum. Od r. 1825 professor Astronomii z któr w r. 1833 ka-

tedr matematyki wyszej poczono, zarzdza Obserwatoryum

tutejszm, które prawie zuponie przeistoczy, do maja r 1861.

Dla braku zdrowia czasowo uwolniony, pizeniósl si do rodziny

swej do Weis (Austryi Wyszj) a dnia 28 marca 18G2 zupenie,

na wasne danie, uwolniony, umar tame dnia 10 padziernika

1863, krótko po wydaniu drugiego tomu katalogu gwiazd obser-

wowanycli przez Bessla, której to pracy wiksz poow swego

ycia powici.
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pracami wewntrz Obserwatoryum z ca pilnoci i

zrcznoci wykonywanemi zakad ten dla umiejtnoci

uytecznym uczyni nie omieszka. .Usiowaniom tym

sprzyjay bogie czasu dugiego pokoju, tanio, a na-

dewszystko troskliwo i dbao Rzdów. Ztd to po-

szo, e ze stosunkowo szczupego, bo tylko 3000 zp.

rocznie wynoszcego, ale stale pyncego funduszu,

Obserwatoryum i jego biblioteka zasoby swoje cigle

pomnaa mogy, potrzebne w budynku zmiany i na-

prawy natychmiast wykonywanemi byway, a praca

wewntrzna sza jednym nieprzerwanym cigiem.

Pierwsz czynnoci Weissego byo zamówienie

a nastpnie sprowadzenie dwustopowego koa poudni-

kowego, w instytucie politechnicznym wiedeskim przez

Andrzeja Jaworskiego wykonanego, które to narz-

dzie w r. 1859 przez dodanie mikrometru o punktach

jasnych drobne gwiazdy obserwowa pozwalajcego,

tudzie dwóch mikroskopów, ulepszone, dotd jest gó-

wnem narzdziem spostrzee astronomicznych. W celu

umieszczenia tego narzdzia rozebranym zosta wspo-

mniony wyej kwadrans murowy a wystawione zostay

przytykajce do sali dwie mae drewniane izdebki,

z których wschodnia dachem ruchomym opatrzona, ko-

o poudnikowe i zegar obja, druga za, zachodnia,

za lektoryum w czasie letnim suya. Do sprawdzenia

stanu narzdzia wystawionym zosta na wzgórzach

Krzemionek murowany znak poudnikowy czyli mira.

Sprowadzony przez ]cskiego ekwatorya i stara

luneta poudnikowa umieszczonmi i naleycie ustawio-

nemi zostay ponad sal Obserwatoryum pod dwiema

maemi kopukami ksztatu ostrokrgów ucitych, ma-

jc za podstaw dwa okrge murowane supy przez

sal przechodzce, midzy któremi schody krcone

przystpu z sali pod kopuki dozwalay.

Do spostrzee z narzdziami magnetycznemi wy-

stawionym zosta w r. 1831 w przylegym botaniczne-
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mu ogrodzie may domek, który póniej, po przejciu

tego ogrodu w posiadanie prywatne rozebrany, nowym
wewntrz botanicznego ogrodu zbudowanym zastpio-

nym zosta.

Narzdzia astronomiczne, w które a do roku 1842

Obserwatoryum zaopatrzone zostao, prócz sprowadzo-

nego w r. 1829 koa poudnikowego s nastpujce:

w r. 1827 waiado kompensacyjne do zegaru Kot-

la roboty Taborskiego;

w r. 1829 narzdzie do centrowania teleskopów i

(w r. 1830) kollimator Katera z instytutu politechnicz-

nego wiedeskiego tudzie dynametr Kamsdena ro-

boty Plossla;

w r. 1831 Teodolit astronomiczny powtarzajcy 16

cali rednicy majcy, roboty Utzschneidera ');

w roku 1832 luneta przenona dialityczna 26 linij

otworu wykonana u Plossla;

w r. 1833 luneta przenona krótka do szukania ko-

met (Cometensucher) 34 linij e otworu majca, wybor-

na, — i doskonay

w r. 1834 sprowadzony teleskop refraktor o 37 li-

nijach otworu, obie opatrzone szkami Frauenhofera,

z instytutu Utzschneidera w Monachium;

w r. 1835, zegar wahadowy z kompensacy rt-

ciow roboty Kesselsa w Altonie;

w r. 1837 chronometr roboty Arnolda w Londynie

darowany przez króla Stanisawa Augusta . p. Ja-

nowi niadeckiemu, a przez spadkobierców tego, za-

kadowi naszemu przekazany;

w r. 1839 dwa narzdy do uwaania gwiazd spa-

dajcych pomysu K. Littkowa, do których uytemi

zostay wspomniane wyej tarcze mosine z XVgo
wieku pochodzce na stopnie podzielone;

') Skradziony w r. 1847 z domku magnetycznego.
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wreszcie w r. 1842 refraktor o 52 linijach otworu

parallatycznie urzdzony przez mechauików Mei.z i Ma-

kler w MoiiacliJm, wraz z mikrometrami, — 9431 zip.

razem z wydatkami sprowadzenia kosztujcy.

Do narzdzi uidcoroloyksnych dawniejszych przyby

w rol^u 1828 hygremetr Kouneka, póniej szkole te-

chnicznej darowany, w r. 1883 barometr dwuramienny

Gkeinkra tudzie psychromcnt Augusta równie grei

uerowsldej roboty, w r. 1837 termometr metalowy do

uwaania granic ciepoty, ksztatu zegarka roboty Jiii:-

GENSENA w Kopcnhadze, i miara „etalon" zwana do

sprawdzania podziaek barometryczuych.

Zbiór narzdzi mcujnetycznych powikszonym zosta

r, 1836 o zupeny apparat magnetyczny podug- Gaus-

sa zrobiony przez Bkeitil^upta w Kassel *).

Sprowadzenie to narzdzi dokadnych dozwolio

zmieni pierwotny podzia obserwacyj skrelony przez

niadeckiego, odpowiednio do potrzeb i postpu umie-

jtnoci. I tak: kiedy poi)rzedni() obserwacye soca
stanowiy niejako fundament wszystldch spostrzee

astronomicznych, teraz miejsce soca zajy gwiazdy

stae doli^adnie co do pooenia swego na niebie przez

Bessla oznaczone, dozwalajce si w przejciach swych

|)rzez poudnii uwaa z daleko wiksz, ni soce,
dovadnoci. Zaniechano uwaa zamie lisiyców

jowiszowych, a natomiast do oznaczenia dugoci jeo-

graticznej poczto obserwowa ksiyc ziemski i przy-

lege mu gwiazdy. Wyborny teodolit astronomiczny do-

zwoli wyznaczenie szerokoci jeograticznej uczyni nie-

zawislm od pomiaru wysolcoci poudniowych, a te

ostatnie mierzone koem poudnikowm doprowadziy

swoj drog szybko do prawdziwej na szeroko jeo-

graficzn wartoci. Spostrzeeniom komet wycznie
powiconym zosta ekwatoryja.

') 1 ten pi<4<ny narzd uleg kradziey w r. 1850.
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Meteorologiczne obserwacje wykonywanemi by po-

czy o godzinach staych, a naleycie liad ra obli-

czone przybray charakter zupenie naukowy, na któ-

rym im dotd zbywao.

Wypadki tych cicliych ale z niezmordowan pilno-

ci gównie przez Sieczkowskiego wykonywanych

obserwacyj oddanemi zostay na uytek publiczny w pi-

mie p. t. „ResuUate der an der Cracauer Sterniuarte

yemachten nieteorologisclien uml astronomischen Beohach-

timgen. Cracau 1839 in 4to" w którem pooonerai zo-

stay pierwsze podwaliny klimatologii miejscowej, ozna-

czon wysoko rCrakowa nad poziom morza tudzie

szeroko jego i dugo jeograficzna z tak dokadno-

ci, e wielki pomiar geodetyczny w krajach ocien-

nych wykonany, w niczem wartoci liczebnych w pi-

mie tem podanych nie zmieni.

Oprócz tych, e si tak wyra, miejscowych nau-

kowycli korzyci '), Obserwatoryum lirakowskie, przy-

czynio si do postpu umiejtnoci znaczn liczb ob-

serwacyi planet i komet w pimie zbiorowem „Astro-

nomische Naclirichten" umieszczon, równie jak do wy-

doskonalenia jeografii zwaszcza pastwa rossyjsldego,

przez liczne równoczesne obserwacye gwiazd przyksi-

ycowych', zasonie gwiazd przez tarcz ksiyca
i zamie. Wypracowany za czn Weissego i Stecz-

kowskiego prac l^atalog gwiazd midzy— 15'^aH-ir)**

zboczenia przez Bkssla obserwowanych, wydany przez

Akademi petersburgsk w r. 1846 jest, co do czasu

swego powstania, pierwszym obszerniejszym gwiazd

katalogiem.

') Moe dobrze bdzie zachowa tu pamitk, e od daia

19 lutego 1838 r. poczto r'^gulowa zegary miejskie wedug zna-

ku poudnia ciorgwi z galeryi Obserwatoryum stróowi na

wiey maryackiej godziny wybijajcemu dawanego.
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Do szeregu mozolnych tych prac przybyy w roku

1839 cige spostrzeenia magnetyczne w wolnym od

wszelkiego elaziwa domku osobno w tym celu w ogro-

dzie botanicznym z funduszu Obserwatoryum wysta-

wionym i we wspomniany wyej aparat magnetyczny

(jednonitkowy) Gaussa zaopatrzonym. Tutaj to w dni

w Gettyndze oznaczone, tak zwane terminowe, towa-

rzystwo zoone z Weissego, Steczkowskiego, Prof.

Uniw. Kuczyskiego, Profesorów szkoy technicznj

USZCZKIEWICZA, MOHKA, PODOLSKIEGO, CYBULSKIEGO,

Inspektora komunikacyi Dra Zebrawskiego oraz kilku

ówczesnych uczniów uniwersytetu, ledzio bacznera

okiem ruchy igy magnetycznej zapisujc prztz 48 go-

dzin wci co 9 sekund jej kierunek. Nie poprzestali

na tem pierwsi dwaj z wymienionych mów, ale po-

czwszy od grudnia 1839 roku codziennie w godzinach

rannych i popoudniowych ledzili zmiany kierunku

igy. Obserwacyc te ostatnie zawarte s w dziewiciu

grubych tomach w bibliotece Obserwatoryum zachowa-

nych, z których ogoszone przez Weissego w Pami-
tnikach cósarskij Akademii wideskiej (Tom XVni)
„Yariationen der Beclination der Magnetnadel beohach-

tet m KraJcau" s tylko szczupym wyjtkiem. Nieste-

t}' w latach póniejszych spostrzeenia te magnetyczne

z powodu kradziey narzdzi w latach 1847, 1850, 1851,

1853, 1855 i 1856 czsto przerywane, zupenie zanie-

chane by musiay, a zbutwiay domek magnetyczny

w r. 1859 zupenie rozebranym zosta.

Miejsce zamianowanego profesorem Matematyki Ele-

mentarnj w Uniw. Jagie, adjunkta Steczkowskiego

zaj w r. 1843 Dr. Izydor Duczyski godny poprze-

dnika swego co do gorliwoci nastpca, atoli zaledwie

w uycie narzdzi wprawiony, zgin w zamieszkach

1846 roku, poczem posada adjunkta kolejno przez pp.

Ignacego Gralewskiego (1846—47 i 1848—1851),

Karola Hornsteina (1847—1848), piszcego (1851

—
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65), Dr. Wojciecha Kunesza (1865—57), Jana wier-

czewskiego (185T—58) i Maurycego Allego (1858

—62) zajmowan bya. Ze takie czste przemiany ob-

serwatorów korzystnie na stan prac naukowych wpy-

wa nie mogy, jest bardzo oczywistym.

Bibioteka zakadu wród tego ustpu czasu wzra-

staa nieprzerwanem cigiem, poecenie atoi w r. 1836

wydane aby ksiki zakupywane byy z funduszu Bi-

bioteki Uniwersytetu, jakkolwiek pod finansowym wzgl-

dem bardzo dla Obserwatoryum wygodne, narazio ksi-

gozbiór zakadu na wiele przerw i opónie zwaszcza

przez to, e reskrypt Komisarza Rzdowego nie pozwa-

la nabywa dzie czciami jak wychodziy, ale do-

piro po cakowitem ich ogoszeniu.

Po roku 1846 zbiór narzdzi powikszy si pod

kadym wzgldem. I tak : do narzdzi astronomicznych

przybyy: Trójgran poudnikowy (Passagen-Prsma) ro-

boty Plossla w r. 1847, koo patentowe Pistora miej-

sce sextansu zastpujce i urzdzenie parallatyczne do

lunety do szukania komet wybornie w zakadzie poli-

technicznym wiedeskim wykonane w r. 1848, urano-

skop Dr. BoHMA w r. 1851, chronometr roboty Nico-

LAUSA w Senftenberg w Czechach r. 1853, nareszcie

poprawa koa poudnikowego, ju wyej wspomniana

w r. 1859, i nieukoczona jeszcze dotd poprawa ekwa-

toryjau.

Do narzdzi geodetycznyeh przybyy : Teodolit ziem-

ski powtarzajcy 9 cali rednicy majcy z zakadu po-

litecinicznego wiedeskiego r. 1848, narzdzie niwela-

cyjne Stampfera odstpione zakadowi naszemu ze

zbioru narzdzi matematycznych katedry Matematyki

Elementarnej przez Profesora Steczkowskiego w roku

1852, Hypsometr profes. Korzystki w r. 1857, naresz-

cie Planimetr Weltligo zakupiony w r. 1863.

Do narzdzi meteorologicznych przybyy: barometr

normalny Kappellera r. 1849, samokresy (autografy)
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do ciepa, cinienia powietrza i wiatru pomysu prof.

Kreila z którycli jednak pierwszy zupenie celowi nie

odpowiedzia, ostatni za dopiero w r. 1862 zosta usta-

wionym, deszczomiar Hokneka r. 1848 i barometr bez-

rtciowy (Aneroide) r. 1853.

Do narzdzi ma<jnet//czni/ch\n'7jyhy}y: luneta prosta,

narzd do ledzenia zmian zboczenia magnetyczego (te

oba przedmioty póniej skradzione), tudzie teodolit

magnetyczny I^amonta w r. 1851.

Stan budynku samego atoli z cigiem lat pogarsza

si widocznie i coi^az to mnij wymogom naukowym
odpowiada. Kosztowny refraktor (od r. 1842) równie

jak samokres do wiatru (od r. 1851) dla braku stoso-

wnego do ich ustawienia miejsca stay bez adnego

uytku. Mimo corocznych kommissyj i i)opraw, za kad
ulew lay si strugi wody j)rzez dachy i sufity, bu-

twiejce belki opaday, ruina stawaa si groc, po-

trzeba, prz('l)udowy nieodzown. W tej to okolicznoci

Dyrektor Weisse sw niezmordowan i niczem zrazi

sic nie dajc gorliwoci pooy wzgldem tutejszego

Obserwatorynni niezmierne zasugi. Od listopada 1847

roku poczwszy, nie upyno adnego i)ólrocza w któ-

remby tene grocego upadkiem stanu zakadu Wa-
dzom Wyszym nic przedstawi i do ratunku, póki

jeszcze czas, nie wzywa. A kiedy wadze miejscowe,

innemi podówczas czynnociami zajte, zaradzenie ze-

mu z gruntu od roku do roku ocigay, nareszcie

w czerwcu 1852 r. postanowi samemu ówczesnemu

Ministerstwu Owiecenia przeoy smutny stan powie-

rzonego sobie zakadu i takowy rzeczywicie przedsta-

wi, nie tajc, e adna, choby najkosztowniejsza prze-

budowa nie przyprowadzi budynku do stanu odpowia-

dajcego obecnym umiejtnoci wymogom i e lepiejby

byo zupenie nowe z gruntu zbudowa Obscrwatoryum.

Nieco za ywe barwy w jacici stan ówczesny tego

zakadu przedstawionym zosta, oraz agitujca si pod-
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ówcziis w Wiedniu kwestya zaoenia centralnego obser-

watoryum w cesarstwie Aiistryackiem na wzór gówne-

go obserwatoryum w Pulkowie w Rossyi, obserwatoryiim

królewsl^iego w Greenwich i cesarskiego w Paryu, by-

y powodem , e dalsze istnienie Obserwatoryum kra-

kowskiego jako zakadu astronomicznego czynnego, re-

skryptem ministeryalnym
,

przez ówczesn c. I;. Kom-

niissy gubernialn pod d. 3 sierpnia 1853 do L. Ir5,251

kommuuikowanym, zakwcstyonowanem zostao. I kto

wie? azali Obserwatoryum nasze nie ulegojy byo lo-

sowi podobnego zakadu w Pradze, gdyby nie osobi-

ste zajmowanie si tyme zadadcm Hr. Franciszka

Mercandina ówczesnego Naczeluil^a Rzdu Krajowego,

który mimo powyszego resl^ryptu, spieszne wygotowa-

nie planów i kosztorysów przebudowy zakadu tego,

dyrelicyi budownictwa poleci.

Atoli dopiero wizyta Jego Cesarskiej Apostolskiej

Moci Fkan CISZKA Józefa I-go w d. 13 czerwca 1855

rozstrzyga na pomyln stron los tego zakadu. Jego

Cesarska Mo przekonawszy si osobicie o smutnym

stanie tego
,
przejrzawszy przedoone sobie plany prze-

budowy, takowe w wykonanie wprowadzi rozliaza.

Jeszcze lat kilka zeszo na czynnociach przygoto-

wawczych, i dopiero w latach 1858 i 1859 Obserwato-

ryum do dzisiejszego ksztatu, kosztem bardzo wiel-

kim, bo 25,296 z. mon. austr. wynoszcym przywie-

dzionem zostao. Mówi bardzo wielldm kosztem, bo

gdyby budowa w r. 1847 — 1852 przysza bya do skut-

ku , za summ t z pewnoci cakiem z gruntu nowe,

dzisiejszym wymogom umiejtnoci odpowiadajce Obser-

watoryum mie byo mona. Wszake nowo zbudowa-

ne (w latach 1860 i 61) Obserwatoryum w Lipsku nie

wicej nad 18,600 talarów kosztowao.

W dzisiejszym stanie budyneli nasz jest o wiele

obszerniejszym i wygodniejszym ni dawniej. Przystp

do zajmujcego drugie pitro Obserwatoryum stanowi
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nie ju drewniane, krte, ciasne i ciemne, ale kamien-

ne, proste, obszerne i jasne wschody. Prócz dawnej

od przechodzcych przez ni murowanych supów i wscho-

dów uwolnionej sali, jest zamiast dawnej maej budki

obszerny pokój, mieszczcy koo poudnikowe na sta-

ym, odosobnionym, z fundamentu murowanym su-

pie; jest drugi pokój do rozkadu i badania narzdzi;

trzeci przeznaczony na wykady astronomii uczniom

w póroczu letniem; wreszcie czwarty mieszczcy na-

rzdzia meteorologiczne. Pikne z elaza lane krcone

schody prowadz z obu stron sali do kopu, z których

jedna mieci na staym z fundamentu wyprowadzonym

odosobnionym supie ustawiony refraktor, druga obej-

mie dawny ekwatorya z wikszem od dawniejszego

szkem przedmiotowem. Poddasze objo samokres do

wiatru , na terassie deszczomiary umieszczonemi zostay.

Biblioteka zakadu z kocem roku szk. 1863, 9H8 dzie

w 1462 tomach, 506 zeszytach i 414 mapp rozmaitych

liczca, umieszczon zostaa w r. 1863 na pierwszm

pitrze tu obok kancellaryi zakadu tak, i astronomo-

wie kade dzieo zaraz mog mie pod rk, nie po-

trzebujc po chodzi na gór.

Pomimo to atoli, milczeniem pomin nie mona
bdów, jakie w budowie popeniono; do tych za na-

le gównie: terassa i kopuy. Pierwsza smoowcem li-

cho pokrj-ta, przepuszczajc prawie wszystk wod
opadow na sklepienia pierwszego pitra, zagrozia

w cigu lat kilku now ruin budynkowi. Mio jednak-

e wyzna, e dziki troskliwoci Wysokiego Rzdu,
zagraajca ta klska ju w roku biecym usunit
bdzie, albowiem przeznaczon zostaa summa 4,000 z.

mon. austr. na zastpienie terassy dachem miedzi kry-

tym, na którym zwyka galerya (jak dawnij bya)

w równym ze sal poziomie umieszczon zostanie. Ko-

puy kosztowne i cikie, w któryuh konstrukcyi nie

zastosowano si do obecnego stanu budownictwa obser-
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watoryów, zamiast zawieszonemi by po nad dachy, le-

prawie na tyche, a nie dozwalajc widoku na a-

den punkt horyzontu, czyni rektyfikacy narzdzi na-

der mozoln. To samo powiedzie mona o dachach

ponad koem poudnikowem , których urzdzenie bardzo

jest pierwotnm.

Z tem wszystkiem stan obecny Obserwatoryum , do

którego doprowadzonym zostao z jednej strony troskli-

woci i hojnoci Wysokiego Rzdu, z drugiej gorli-

w usilnoci professora Weissego, jest bez porówna-

nia lepszym od tego jaki by w roku 1846 i od stanu

w jakim si znajduj najblisze nam obserwatorya:

wrocawslde, prazkie, wileskie, a jeeli z publikacyj

sdzi wolno, podobno i warszawskie.

Zakad ten nigdy nie roci i roci sobie nie moe
prawa, do liczenia si w poczet obserwatoryów pierw-

szego a nawet i drugiego rzdu. Innych do tego po-

trzeba warunków, innego budynku , wikszych i lepszych

narzdzi, wikszej liczby obserwatorów. Atoli jako za-

kad astronomiczny trzeciego rzdu, adnemu podobne-

mu nie ustpuje miejsca i znany jest w naukowym wie-

cie. Professorowi Weisse naley si zasuga wprowa-

dzenia na nowo tego zakadu w liczb czynnych i zwi-

zania go na nowo stosunkami z obserwatoryami zagra-

nicznemi. Utrzymanie go na tem stanowisku w cigym
postpie, jest celem wszystkich usiowa piszcego,

który w maju 1862 r. obj jego dyrekcy. Spodzie-

wa si take naley, e i nadal Wysoki Rzd zaka-

dowi temu pomocy swej nie odmówi, wiee bowiem

polecenie postawienia wniosku co do sprawienia nowe-

go kola poudnikowego z silnie powikszajc lunet,

oraz nadzieja pomnoenia stypendyum niadeckiego,

z przeznaczeniem tego dla modzieca w astronomii

praktycznej ksztaci si pragncego, pikn s do te-

go wrób.
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Dziejowego szkicu tego nie moe piszcy zakoczy
bez wynurzenia gbokiej wdzicznoci JX. Drowi Ma-

ryanowi Kollkrhwi radzcy ministeryalnemn i referen-

towi w sprawacb obserwatoryów Cesarstwa, który, sam

niegdy zasuony dyrektor obserwatoryura Kremsmiin-

sterskiego, o potrzebach zakadu naszego nietyllco ni-

gdy nie zapomina, ale takowe wymownie u Najwy-

szych Wadz Pastwa przedstawia.



Dodatki.

Wyhaz nauczycieli przedmlotóni mntemaUjczno - astrono-

micznych midzy rokiem, 1492 o, 1400, to jest podczas

pohytn Ko])crnika na naukacJt, iv Uniw. Jagiell.

Idc za Starowolskim historycy i biografowie nasi,

wszyscy bez wyjtku podaj, e Kopernik od r. 1492 do

Uniwersytetu krakowskiego na nnuki uczszczajcy, byl co

do matematyki i astronomii uczniem Wojciecha z Brudze-

w a. Podanie to atoli nie zgadza si z prawd. Albowiem

podug zachowanego w bibliot. Uniw. Jagie, pod znakiem

EE II. 12 lub N. 249 rkopisu p. t. ^^Liher diligentiarwn

etc." wykazy lekcyi w wydziale filozoficznym od r. 148%
poczynajc co pórocze wyldadanych obejmujcego, Brudze-

wsKi w tym ustpie czasu wykada w r. 1492 libros me-

teorum, w r. 1 49-/3 p(^'>'va naturalia , w r. 1493 nic. a

w r. 149^4 de generatione, wszystko jak wiadomo, pisma

Arystotelesowe. W r. 1494 pojeclia na Litw i tame roku

1497 umar. Kopernik zatem w matematyce i astronomii

nie by bezporednio uczniem Brudzewskiego, ale sucha
bd to kollegów, bd uczniów jego, których lista wraz

z przedmiotami które przez nicli byy . wykadane, podug
tego rkopisu., jest nastpujca :
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1.

Wojciech

z

Pniew

.

.

2.

Jan

z

Gromadzie

.

.

3.

Bernard

z

Biskupiego

4.

Stanisaw

z

Olkusza

.

5.

Jan

z

Szadka

....

6.

Marcin

z

Zeburga

.

.

7.

Wojciech

z

Szamotu

8

Marcin

z

Szamotu

.

9.

Bartomiej

z

Oraczowa

10.

Szymon

z

Sieprcza

.

11.

Bartomiej

z

Lipnicy

.

12.

Marcin

z

Olkusza

.

.

13.

Stanisaw

z

Kleparza

.

14

Maciej

z

azów

.

.

.

15.

Mikoaj

z

abiszyna

.

16.

?
.

z

Królewca

.

17.

?

Ucentiatus

.

Z
u
N

u>'

TT
U

3
U
C
O
N
*<
O

Nowa

teo-

rya

planet

Arytmet.Scientia

mot.

orbis

•-•

to

Teor.

pla-

netKalendarz
Reglom.

Tab.

reso-

lutas
Euklides

Perspekt.

Arytmet.

1—

i

1

za

Zamienia
Arytmet.

Astrolog.

Euklides

Perspek-tywa

CO

Perspek-tywa
Kalendarz

Regi

om.

Arytmet.

Teor.

pla-

net CO

1

4*.

Tab.

reso-

lutas

1—

'

Teor.

plan.

Arytmet.

Ptolom.

Euklides

1—

1

CO

i

0^

Tab.

resol.

Euklides

Perspek-tywa CO
Ol

Wykazu lekcyj w tym pórocjuu nie zapisano.

Astrolog.

Teor.

plan.

Perspekt CO
OS



129

Znajcy literatur umiejtnoci matematycznych wieków

rednich, atwo z tych tytuów lekcyj domyla si autorów

i treci,— i dostrzeg zaraz, e tylko przy jedynym Janie

z Szadka zapisano^ e wykada j^novam" theoricam plane-

tarum^ to jest Peuerracha, t wanie, któr kommentowa

Wojciech z Brudzewa, reszta za, wedle wszelkiego

prawdopodobiestwa, trzymaa si Gerarda z Kremony.
Nowatorstwo, jak wiadomo, w adnem zgromadzeniu du-

cliownem nigdy nie popacao.

Co si tyczy powyszych 17 nauczycieli mamy o nich

nastpujce w wj^danym przez . p. Muczkowskiego „-Z>i-

ber promotionnm'^ wiadomoci:

1. Wojciech z Pniew (bak. 1473 magist, 1477) byt

dziekanem r. 1489, wykada r. 1490 teory planet, pó-

niej by professorem teologii , kanonikiem u . Floryana^

umar d. 23 Stycynia r. 1504.

2. Jan z Gromadzie (Gromaczky) bak. 1477 magist.

1479 by kolleg mniejszym.

3. Bernard z Biskupiego (de Biskupye aut de Cra-

covia) bak. 1477 mag. 1484?, wykada 14878 Ptolomeu

sza. 1489 astrologi, to r. 1490 i 1490/,; by bakaa-

rzem medycyny i dziekanem 1492, bakaarzem teologii i

dziekanem 14979-

4. Stanisaw z Olkusza Bylica (bak 1478 mag.

1484) wykada astrologi r. 1489/9^, o zamieniach r. 1490,

astronomi r. 1490/, ; by kolleg wikszym, kanonikiem

u w. Floryana, dziekanem r. 1395. Do niego to pisa

Marcin z Olkusza pleban w Budzie wgierskiej ów ciek

wy list, który prof. Wiszniewski w swej Hist. Lit. Pols.

T. IV str. 162 wydrukowa.

5. Jan z Szadka (bak. 1479 mag. 1484) by dzieka-

nem roku 1491 ,
potem wikaryuszem gnienieskim, umar

w Gnienie.

6. Marcin z Zeburga (bak. 1484 mag. 1494).

7. Wojciech z Szamotu (bak. 1485 mag. 1488) by

9
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ckiekanem 1498/3, potem doktorem medycyny i lekarzem

Elbiety królowój polskiej.

8. Marcin z Szamotu (bak. 1487 mag. 1490).

9. Bartomiej z Oraczowa (bak. 1487 mag. 1491).

wiemy o nim tylko, e by potem jakim maym plebanem

(
plebanii 1 u s).

10. Szymon z Sieprcza (bak. 1487 mag. 1492) by

kolleg wikszym dzielcanem 1505, umar 1512.

11. Bartomiej z Lipnicy (bak. 1488 mag. 1491), wie-

my tylko, e by potem plebanem, a w kocu altaryst

emerytów od r. 1532.

12. Marcin z Olkusza Byem vel Behem (bak 1488,

mag. 1491), syn tamecznego burmistrza, by dziekanem r.

1500/, kolleg wikszym, od r. 1517 professorem teologii,

proboszczem u . Mikoaja, r. 1536 rektorem, a r. 1538

wicekanclerzem Uniwersytetu. On to porobi notaty o wspó-

czesnych in libro promotinmim. Pisa o poprawie kalendarza.

13. Stanisaw z Klei-arza Maek (bak, 1488 mag.

1491) by kolleg wikszym , dziekanem r. 1500, umar

r. 1510.

14. Maciej z azów (bak. 1488 mag. 1493) by po-

tem prebendarzem na zamku krakowskim. Marcin z Olku-

sza zowie go „bonus homo".

15. Mikoaj z abiszyna (bak. 1489 mag. 149 Y^); a-

dnj o nim nie udao mi sic znale wiadomoci.

16. Kto by magister de Alonteregio, trudno powiedzie,

bo kilku na ówczas byo w Uniw. krak. królewczan. Liber

diligentiarum daje mu imi Yalentinus, ale takiego nie

masz in libro promotionum.

17. Niewiadomo równie kto by ów „licentiatus" ?

Z wykazu tego wida, e co do astronomii waciwj
waciwj (Ptolomeusza), Kopernik móg by uczniem Woj-

ciecha z Szamotu, jeeli prócz tego ostatniego nikt astro-

nomii w póroczu J49^/a, z którego wykazu ekcyj brakuje,

nie wykada.
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Staroytne narzdzia astronomiczne tv Ohserivatoryum

Krahoivsliiem do dzi dnia zaclioivane.

I-sze. Astrolabinm z napisami arabskiemi i aciiiskierai

odpowiadajce prawie zupenie temu , które posiada biblio-

teka królewska w Berlinie, a które szczegóowo opisa Woep-

CKE, ma rednicy 89 linij paryzkich, wewntrz tablic 6.

—

Napis arabski na grzbiecie umieszczony, wedle askawie mi

udzieonój przez Dra J. Kamppa (professora jzyków wscho-

dnich w uniwersytecie pragskim) wiadomoci, czytanym by
moe albo : „Dzieo Nafra w Antiochii, Lasut (lub Lasum)

Allah, drugi w pastwie"; albo: ,,Dzieo Nafra w Antiochii

w Syryi, cze Bogu w jego królestwie."

Pisma, którego fotograficzn podobizn do Pragi prze-

saem, nie uznaje prof Kampf za czysto arabskie, co si

za tyczy nazwiska artysty „Nafr" i miejsca jego siedziby

„Antiochia", te adnej nie ulegaj wtpliwoci. Mylili

si wic jak si zdaje, i grubo, ci, którzy uwiedzeni znaj-

dujcym si na jednej z tablic aciskim napisem Cardeva,

pnc7.tku narzdzia tego w hiszpaskiej Kordubie szukali,

i czytali rok tam, gdzie go zupenie nie Ina.— Dla lepsze-

go rzeczy sprawdzenia drugi egzemplarz fotograficznej po-

dobizny przesaem professorowi Drowi Forster kolledze

i przyjacielowi memu w Berlinie, proszc, aby od tamtejszych

orientalistów odczytania napisu zada, nic o odczytaniu Dra

Kampfa nie wspominajc. Atoli w chwili, tóedy to pisz,

jeszcze adnej nie mam odpowiedzi.

Na wewntrznej powierzchni astroabii znajduje si ry-

sunek (t. j. rzut kó astronomicznych na poziom), dla sze-

rokoci pónocnej 25", t. j. da Medyny (24'^ 58'), wewntrz

za umieszczonych jest tablic ruchomych sze obustronnie

rysunkami opatrzonych. Z tych tablic 6 jest waciwie do

tego uarzdzia nalecych, szósta za bardzo licho krelona

jest, jak najoczywiciej póniej dodan. Tablice te maj ry-

sunki dla miejsc nastpujcych:
9*
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1-a dla szerokoci 12" 25' (poudniowa granica Arabii^

Goudar w Nubii, tudzie na stronie odwrotnj dla sze-

rokoci 66" 25' (wedle starych wyobrae granica

mieszkalnej ziemi).

2-a dla szerokoci 21° 40' (Mekka, waciwie jak wia-

domo 21'^ 28') na stronie odwrotnej dla szerok. 32o

(Jeruzalem 31" 53').

3-a dla szerok. 27" (? Siut w Egipcie), na stronie od-

wrotnej dla szer. 30^ (Kairo).

4-a dla szerok. 36" 30' (Antiociia) na stronie odwrotnej

dla szer. 42" (Saragossa).

6-a dla szer. 38' 30' [? Audujar w Hiszpanii) na stro-

nie odwrotnj dla szer. 40 ' (Toledo).

6-a dla szer. 45" 30' (Padwa 45 ' 28') na stronie odwro-

tnej dla szer. 48" (Wiede lub Pressburg).

Co do napisów aciskich, te zdaj si by póniej w Hi-

szpanii dodane. Wida to najprzód z nazwisk miesicy: Gi-

ner, Feber, Marc, Abril, Mag, Gul, Joliol, Agost, Sctembre,

Utubre, Novembre, Decembre, z których nie jedno do dzi

dnia pozostao, atoli daleko wyraniej z niezgody napisów

arabskich z aciskiemi. I tak : na tablicy majcej arabski

napis „Toledo pod szerokoci 40" (waciwie 39" 33')"

stoi napis aciski „Tortosa'' kiedy to ostatnie miasto ma
40'» 48' szerokoci pónocnej ; dalej, na tablicy z napisem

arabskim najwyraniejszym „Saragossa pod szerokoci 42""

(waciwie 41^ 38'), stoi aciskiemi goskami ,^PPVA",
jak si zdaje 'skrócenie nazwy Pampeluny, kiedy ta ley

pod 42" 50'. Napis nareszcie aciski jjCardeva" (Kordu-

ba?) pooonym jest na tablicy dajcej rzut nieba na ho-

ryzont o 38" 30' od równika oddalony, kiedy Korduba ma

tylko 37" 53'. Tak grubych bo blisko ^/^ stopnia wyno-

szcych bdów, jak skdind wiadomo obserwatorowie

arabscy nigdy nie robili , — ale bdy takie a nawet i wik-

sze powciskay si dopiro w wiekach póuiejszycb.

Uwagi godna, e tablica 6-a oczywicie w rodkowj
Europie dorabiana nie ma napisów aciskich , tylko nie-
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zgrabnie od rki ryte arabskie. Tablica ta wskazuje nam

drog, którdy si to astrolabium do Polski dostao, bo przez

Padw i Wiede lub Wgry, — a w takim razie najprawdo-

podobniej przez Marcina z Olkusza
,

przywiezionem byo.

Il-gie. Astrolabium z napisami tylko aciskiemi, majce

111 linij paryzkich rednicy, nosi na grzbiecie na wpusz-

czonym paseczku miedzi, nazwisko swego posiadacza; wy-

ranie albowiem stoi: „Ludolfi de Scicte Thesaurarii Ec-

clesiac Embicensis". Gdy tablic ruchomych brakuje , a we-

wntrz jest rysunek dla szerokoci 50'\ nadto gdy i ksztat

gosek najwicej do uywanych przed XVI-m wiekiem we

we Fraucyi si zblia
, pozwolibym sobie wnioskowa, e

e astrolabium to Ludolfa pochodzi z Amiens we Francy!

pod 49'i 53' szer. pónoc, lecego, jak równie e przez

Scicte rozumie wypada Sceaux niedaleko od Parya lece.

Koció albowiem, przy którym Ludolf by skarbnikiem,

oczywicie by katedralnym, przymiotnik za „embicensis"

czy od „Ambiens" lub „Embiens" jak Amiens w rednich

wiekach pisano utworzony by móg, najlepiej znajcy „la-

tinitatem medii aevi'' osdz. Czytajc za, co take mona,

tene przymiotnik: „emricensis" mielibymy miasto Emme-

rich, które, o ile mi wiadomo, biskupiej stolicy nigdy nie

miao, i daleko wicej na pónoc ley.

Ill-cie. Astrolabium równie tylko aciskiemi napisami

opatrzone ma rednicy 112 linij paryzkich, rysunki dla 48
'\

49*^ i 50", 51 i 52'^ szerokoci pónocnej. Byo jak napis

wiadczy wasnoci Jana Brosciusza. Cyfry pokazuj Itszta-

tem swym , e narzdzie to zrobione byo przed XVI-tym

wiekiem.

IV-te. Astrolabium najwiksze z napisem Martini Ple-

bani ma rednicy linij paryzkich 200^ tablic 2 ,
jedna dla

szerokoci 48° (Wiede), druga dla szer. 51'> to jest dla

Krakowa, który w drugiej poowie XV-go wieku pod 51'^

kadziono. Bya take niegdy i iga magnesowa. Na linji

ruchomej rok 1486. Nad napisem powyszym jest herb

przedstawiajcy ucznika (sagittarius^ hippocentaur ?) owie-
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conego ze strony prawej gwiazd, a pod nim lilij (?) po-

wtarzajc si w tak zwanym pajku (aranea astrolabii) i

na kolkn rodkowym przecliodzcym na wskro caego na-

rzdzia , nad herbem kapelusz podobny do kardynalskiego.

Zupenie ten sam herb znajduje si i na globie mosinym

w bibliotece zachowanym, noszcym rok 1480. Z herbu tego

wida najwyraniej, e narzdzia te nie byy robione dla

Macieja Korwina, bo w takim razie zdobiaby je bya ko-

rona królewska, a nie ksiy kapelusz. Nie kadby te

imienia swego Marcin z Olkusza na narzdziu nie swojóm.

Rysunki jeometryczne na tern narzdziu, mianowicie na

wspomnianych dwóch tablicach , s znakomitej dokadnoci

i czystoci i wskazuj na artyst przedmiot swój doskonale

znajcego.

Reszta starych zabytków jako to

:

V-te. Koo pionowe stale z pókolem ruchomem i prze-

ziernikami
,

VI-te. Polowa planu do wykrelenia kompasu, i

VII-me. Dwie tarcze koliste z podziaami na 360'\ nie

maj napisu waciciela, z ksztatu za cyfer i znaków wno-

szc, mog by wspóczesne astrolabium pod liczb lV-t

opisanemu.

O.

Fundatio Str3aJcoviana pro ordinario Geometriae

Professore. 1631.

In Nomine Domini. Amen.

Nobilis ac Generosus Dominns Adamus Strzaka dk

Rudze exacta judicii trutina rerum Inimanarum seriem ex-

pendenSj per variaque ingeniorum inventa , mentis oculos

circumferens^ perspexit, omnes quidem illos nominis sui im-

mortaitati praeclare consuere, quicunque bonarum artium

ad cultum animi pertinentium , studium, quam latissime fie-
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ri potest, promovere curant ; — eos tamen optime de huma

no genere mereri, qui ad eas potissimum disciplinas, quae

in usu freuenti consistuut, amplificandas ac exornandas,

omnes snos conatus vel fortunas dirigunt. Cum enim ad

vitara in societate coramuni uiete et feliciter transendam,

exigua admodum subsidia acceperimus a natura, profecto,

nisi se quisque artiura praesidio contra omnes adversitatum

insultus communiat, vix aliquid aliud inveniet^ quo suam in

hac vita conditionem reliquorum animantlum statu securio-

rem et tranquiliorem efficere queat. Et quamvis multae aliae

disciplinae siot, quae ex se uberrimos gcneri mortalium fruc-

tus proferunt, aegre tamen uUam invenire licet, quae de

commodorum usibus liumanis tam publicis quam privatis

inservientium varietate et frequentia cum Geometria audeat

descendere in certamen. Hujus quippe officium est occupari

in terrarum locorumque distinctione , machinarum et muni-

tionura exstructione, horologiorum fabricatione, itinerum di-

mensione, intervallorum indicatione, mensurarum expositione,

librae exequatione, contractuura et negotiorum aestimatione,

aliisque plurimis, sine quibus humanae societatis nexus nul-

la ratione firmiter cohaerere vel diu consistere potest.

Haec igitur et multa alia hujus scientiae commoda prae-

dictus G. Dominus Adamus Strzaka considerans, suamque,

non minus erga Rempublicam quam erga Almam Acade-

miam Cracoviensem veram bonorum ingeniorum altricem,

studiorumque propagatricem voluntatem promptam, testatam

esse volens, erexit et ordinavit Professorem unum, qui non

solum demonstrationum geometricarum subtilitate mentes au-

dientum recreet, sed etiaoa geodetica praxi in arte quodvis

magnitudinis genus mensurandi peritos efficiat. Primum ve-

ro ipsius munus esse voluit, tam aestiva quam hyemali com-

mutatione quatuor ad minimum lectiones singulis mensibus,

praemissa pro qualibet intimatione, publice facere, et sub

finem cujuslibet mensis, tempore aliquo commodo, easdem

probatorum instrumentorum beneficio in locis ad. hoc ipsum

idoneis, etiara extra Civitatis muros ad praxim reducere.
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Majo tt Junio exceptis, uibus uidem singulis, diraensiones

easdeni auditoribus praesentibus, bis in campis, vel in aliis

idoneiis locis, prout nimirum ipsa reuiret materia, exerce-

re tenebitur.

Et cum geometrica veritas sit ubiue slbi consentiens,

liberum illi erit quemvis Authorum tam nimirum veterum,

quam recentiorum, uorum in dies novae et snbtiles hujns

argumenti inventiones in lucem prodeuut, ad legendom et

explicandum assumere ; eos tamen potissimum eliget
,

qui

non prolixis ambagibus lectorem detinent, sed logica et suc-

cincta methodo \eritatem probant et uorum numero prae-

cipui sunt: Franciscus Vieta, Adrianus Romanus, Ville-

BRORD Snellius. Maxime vero ad Trigonometricum calculum,

in quo summa gloria mathematici coutinetur, bujus faculta-

tis studiosos manuducat
,
quo in genere

,
praeter superiores

illos plurimum, praestiterunt : Joannes Pitiscus, Phillipus

Landsberou s; et alii multi Authores quoque Mechanica et

Arcliitcctonica mcthodice tractautes suo tempore praetermitti

non debebunt.
^

Quod si eundem etiam Astronomiae vel Astrologiae pro-

fessionem fundationis antiquae tenere contigerit, curabit, ut

praelectiones suas quantum fieri poterit, praxi geometricae

accomodet. Imo, cum etiam major pars Philosophicae artis

non exemplis tantummodo verum etiam fundamentis, geo-

metrica sit, ideo quandocunque sese oflfert occasio, rationes

philosopliicas demonstrationibus geometricis stabilire, vel ab

ipso, artc allatas, p ure ac perspicue explanare non negliget.

Et quia dignum sit, ut qui sentit onus, sentiat et emo-

lumentum, ideo Professori Facultatis liujus pro labore stipen-

dii annui assignavit marcas trigiuta unara.

Quod vero electionem ejus attinet^ liujus etiam faculta-

tem penes Adm. Rever. et Excellentissimos Dominos Majo-

ris Collegii Professores deposuit, quibus quidem liberum erit,

sive ex Majori sive ex Minori CoUegio , sive etiam extra-

neum Magistrum maxime ad hanc professionem idcneum, et

in dimensionibus ejusmodi probe exercitatum eligere, eique
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provinciam hanc committere. Ipse vero interim, pro hac vi-

ce tantum, per se immediate primum liujus fundationis pro-

fessorem nominavit ac elegit V. Dominum Magistrum Pau-

LUM Hercium Collegam Minorem, qui statim a subseueuti

aestiva commutatione in anno currenti 1631 vigore funda-

tionis hujus lectiones cum praxi modo supra slicto , Deo

adjuvante, inchoabit ac perscuetur.

Et ut facultas haec debite, ordinate, publicaeue utiiitati

coiiformiter procedat, duos ejusdcm Putronos constituit ni-

mirum Adm. Rev. D. Rectorem et Adm. Rev. D. Sancti

Fioriani Praepositum pro tunc existentes^ penes quos potissi-

mum facultas erit attendendi, ut haec professio sustineatur

juxta mentem fundatoris.

Si tamen aliuando contigerit eam professionem non ex

usu publico et audientium commodo tractari vel poeuitus

negligi, tum facta ejus rei per Magnificum Dominum Recto-

rem et Adm. Rev. D. S. Fioriani Praepositum, pro tunc exi-

stentes, uti fundationis hujus patronos, universitati denun-

tiatione, licebit Universitati censum liunc annuum vel ali-

quam ipsius partem juxta uantitatem nimirum commissae

negligentiae
,

pro ornamentis Scpulchri B. Joannis Cantu

in aede D. Annae convertere. Interim tamcn Universitas

procurabit, ut haec professio rursus ad bonum statum debi-

tumue ordincm prudentissimorum pcritissimorumue in Aca-

demia virorum judicio et opera, quam primum revccetur.

Hoc sibi praeterea praedictus Gunerosus Dominus cau

tum esse voluit, ut non liceat UDiversitati principalem sum

mam ab eo, penes quem in vim reemptionis collocata est,

sine scitu et consensu saltem uniua ex familia Generosorum

Dominorum Strzaków repetere. Sed si ille qui summam

principalem accepit (sive unus fuerit, sive etiam plures) ean-

dem reponere, bonaque sua redimere, voluerit, debebit ant

medium anoum ad minimum tam Universitati Cracovii nsi,

quam etiam (omnibus"}) ex familia GG. Dominorum proposi-

tum suum intimare et explicare, illisque postea conjunctim

summam hanc principalem reddere, idque sub nullitate quie-
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tationis, quam ab una parte seperatim acciperet. Uli vero

pecunia recepta eandem rursus absque omni mora super

bona aliua munda, sub onere conscientiae, debebunt coUo-

care, ut ita censns veniat Universitati perpetuus.

Anno itaque et die (?) quo supra in eadem publica

Universitatis convocatione serio super omnibus praemissis

punctis et clausulis ordinationis iuductum et dejiberatum

est, atque imprimis ex unanimi consensu Generoso Domino

Fundatori gratiae sunt actae
,
pro tam effusa in bonas lite-

ras et earum studiosos liberalitate. Tandem supra comme-

moratae conditiones per totam Universitatem sunt rcceptae

in omnibus clausulis et punctis, et se obligat in perpetuum

servaturam. la quorum omnium fidem et eyideotius testi-

monium boc praesens scriptum sigillo Universitatis est com-

munitum.

Actura in Colkgii Majoris bypocausto , loco convocatio-

nibus habendis publicis consueto. Anno et die ut supra (?).

Adamus Opatoyius Rector Universitatis Cracoviensis. — Ex-

tractum ex Actis offici Rectoratus Uniyersitatis Cracoyiensis.

(Vide: „Regesrum fundationis Broscianae^ Mss
Archiv. Univ. Nr. 122, pag. 6).

Fundatio Brosciana 1639.

In Nomine Domini. Amen,

Cum in Astrologia ac Medicina nihil difficilius sit, quam

miscere et temperare: illic quidem varias stellarum signifi-

rationes, hic vero diversas in medicinis qualitates ; miscere

enim quilibet potest^ miscere autem et temperare hoc opus,

hic labor est ; ideo Joannes Broscius ego, cupiens in Aca-

demia Cracoviensi quam maxime auctam , ad usum Reipu-

blicae, Professionem omnium Mathematicarum Scientiarum,

et inter illas (qnatenu8 Medicinae seryit) Astrologiam, quam
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olim in Aeademia 15. annis tenui, do mille florenos pro

censu emendo ad angendum stipendum aimimm ordinarii

Astrologiae professoris in antiuo fundati. Tenebitur autem

ille professor aliquando praeter Almagestum , hoc est Ma-

gnam Sintaxim Ptolomaei
,
qiiam piae memoriae Rndus et

Excelmus Dniis Mathias Miechowita explicandam praescri-

psit; proponere publice Galeni Astrologiam ad Aphrodidium

Struthei (sic) Polono conversain, et diligenter conferere

cum loco ejusdem Galeni Libro 3-tio de Criticis Diebus, de

siderum vi in morbis, quam Galenus observavit et verissi-

mam comperit , ut ipse fatcatur ibidem ; aliuando etiam

una septimana aut duabus explicare uaestionem 116 Cap.

66. ex* Arithmet. Cardani, diligenter respiciendo cum ad Ga-

leni, Alchindi, Ayerois et aliorum Authorum fundamenta,

tum vero ad Fernelii locum Libro 2-o de abditis rerum

causis, Cap. 13 de antidotis, sub certa siderum observatio-

ne. Ut vero haec commodius perficiat omnes mathematicos

libros, in uibus est fortunarum mearum praecipuum repo-

sitorium, Bibliotecae Majoris Collegii in Aeademia Craco-

viensi post meam mortem dono, usum solura ad vitam mihi

reservando. Et pro auctione continua Bibliotbecae (semper

enim dies diem docet), ut Deus scientiarum Dominus in doc-

trinis glorificetur: do aliios mille florenos, ut pro illis ema-

tur census perpetuus annnus pro emendis libris in Artibus,

maxirae vero in Geometria, Optica, Astronomia aliisue scien-

tiis mathematicis
,

phisicis ac Medicina
,

qui libri omnibus

uidem Academiae Professoribus , sed praecipue praedicto

ordinario Astrologiae Professori, ad usum in Bibliotlieca ser-

vent, et in scriniis parvi, in catenulis magni asservabun-

tur, cum scitu Bibliothecariorum Universitatis ac Artisticae

Facultatis Decani, ejusdemque ordinarii Astrologiae Profes-

soris. Rogo autem, ne vel minimi libri contemnantur , cum

saepe plura scientiarum secreta in parvis opusculi conti-

neantur, quam in vastis voluminibus. Si uando librorum

satis erit, idem census convertl poterit in fahricam raa-

gni alicujus instrumenti ad ohsewationes syde7'um ido-
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nei, cum scitu Magnifici Domini Rectoris et alioriim Dorni

norum Professorum, qui de talibus ferre ineorruptum ueant"

j udicium. Ne vero dcsint, qui discant, et se altiori Profes-

sioni multo ant, non ad vulgarium opinionem, sed ad apo-

dicticam veritatem, per Elementa Euclidis, Theodosii Spliac-

rica a Clavio feliciter explicata, Menelai et aliorum, Coni-

ca Apolotiii , Diophantum aliosiie antiuos Authores et

qui hos feliciter imitati sunt: Franciscum Yietam, Adria-

NUM RoMANUM aliosuc similes praeparent, ideo do alios

mille florenos ad emedura censum perpetuum pro Auditore

Geometriae (uae non sine gravi causa a Philone Platonici

sermonis imitatore, ut illum S. Hieronymus vocat, apellata

est Metropolis oranium scientiarum), qui uidem auditor jux-

ta profectum in rebus geometricis hunc censum percipiet,

cujuscunue sit gradus aut conditionis, sive sit meus con-

terraneus, sive non, sive sit plebejus, sive sit nobilis, sive

Baccalaureus Artium, sive Magister, ncue enim statim (post)

ejus modi honores conseuitur scientia ac saepe isti tituli,

ut ait poeta, discendas artes nomine praepediunt — ut bre-

viter dicam, ingenio pulcbriori detur. In distributione ista

pro Auditore Geometriae hac observabitur proportio: si ad-

ditionem et subtractiouem in Arithmetica prompte faciat,

accipiet grossos sex; si multiplicationem et divisionem quo-

rumvis numerorum etiam vastorum conficiat, accipiet grossos

octo; si regulam proportionum, quae De-tri vocatur, et frac-

tionum doctrinam intelligat accipiet grossos decem; si ra-

dicum uadratarum et cubirarum cum Geneses et Analyses

(sic) habeat, et ad praxim promte deducat, accipiet grossos

duodecem. Si primum librum Euclidis sibi familiarem red-

diderit, ut prompte unumquodque problema et theorema de-

monstrare possit, accipiat septimanatim grossos 15 ; si se-

cundum, accipiat sexdecim ; si tertium, accipiat septemdecim;

si quartura, accipiat 1 8 ; si quintum, accipiat 1 9 ; si sextum

accipiat 20 ; si reliquos libros Elementorum : septimura,

octavum, nonum intelligat, et praeter haec Trigonometriam

aut PiTisci aut Morini , exerceat, accipiet septimanatim
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grossos 22. Si decimnm Euclidis librum adjecerit, ut pró-

b admirabilem Euclidis Aritlimeticam, tam rationalium, quam

irrationalium numerare possit, accipiet singulis septimanis

grossos 24. Si solidorimi dcctrinam undecirao, duodecimo et

reliuis seuentlbus elementis ad finem , comperhensam te-

neat, accipiet septimanatim ununi florenum. Si Sphaerica

Theodosii, Menelai et alioriim, Conica Apolonii, Diophan-

TUM et Isagogen in Artem Analyticam Francisci Vietae,

aliaue ipsius opera et similia aliorum Aiithorum cognoscat,

accipiet singulis septimanis grossos 36. Ita jam praepara-

tus, si Magnam Sintaxim Ptolmaei aut Revolutiones Coper-

Nici intelligere, motusue coelestes j>er obsewationem cum

calculo tabularum conferre possit, accipiet singulis septima-

nis grossos 40. Sicue ad altiorem Professionem praepara-

bitur. Non erit difficilis iste progressus, si via et ordine,

non per saltum progrediatur, magnaue sibi adjumenta pa-

rabit ad omnes omnium mathematicorum libros intelligen-

dos, imo et philosophorum maximeque Aristotelis, Plato-

Nis et similium.

Et hacc est prima votiva tabella Reipublicae in Acade-

mia Craeoviensi per me Joannem Broscium consecrata, ad

laudem Dei Optimi Maximi Unius et Trini, Q,ui omnia in

numero, pondere et mensura creavit, et honorem Beatissi-

mae Yirginis Mariae, Cui tanuam Reginae Coeli, ordina-

rius Astrologiae Professor et Auditor Geometriae sydera in-

specturi, carmen illud divini poetae pia mente concinent:

„Tot Tibi sunt Virgo dotes, quod sydera coelo^^

quam (sc. tabellam) raultis jam annis conceptam finivi die

Purificationis Beatae Mariae Yirginis, anno Millesimo Sex-

centessimo Trigesimo Nono (1639) Janoviae, prufecturus

Luceoriam iina cum Illustrissimo et Reverendissimo Domino

Dno Andrea Gembicki Dei (gratia) Episcopo Luceoriensi,

Abbate Tremessensi, Sanctissimi Domini Nostri Urbani Pa-

pae Octavi Assistente et Praelato Domestico, Domino et Pa-

trono mec Observandissimo.
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Auditorein Geometriae nominandi, uamdiu vivo, jus mi-

lii relinuo.

JoANNES Broscius, Artium et Medicinae Doctor,

mann propria.

Productura in Officio V. Communitatis et libro Conclu-

sionum ad ingrossandum porrectum. Anuo Domini Millessi-

mo Septigentesiino Qiiadragesimo (1740) die Sabbati secun-

da Aprilis.

(Cfr. „Regestrum fundationis Brosciane" Mss. Ar-

chiv. Unw. Nr. 122.)

Literae P. Maximiliani Heli S. J. ad Drem
Niegotviecki 1765.

Reverendissime, Doctissime ac Clarissime Domine

Domiue

!

Ad perhumanas et amicas clarissimae Snae Domina-

tionis litteras die 18. Decernb, 1764 ad me datas; iiod se-

rins respondeam, quam mea erga Suara Claris. Domina-

tionem observantia postulabat, fecit expectatio diiitiirnior oc-

casionis, qua tubum astronomicum jam ant binos menses

paratiim una transmitteremj occasionem non nisi die 4 bn-

jus per. Adm. R. D. witkowski nactus sum, cui etiara

cistara cum tubo et epliemeridibus eadem die tradidi ; im-

pensae factae sunt universim pro tubo et Ephemeridibus

35 fi. 6.5 xr. nostrates, Vitra, quae in Ephemeridibus eon-

clusa sunt, est unum objectivum 9 pedum, et binae lentes,

uarum una illa est, quae hic relicta fuerat et ob amplitu-

dinem diametri micrometro aptari non potuit ; vitra haec

commode servient pro tubo ordinario 9 pedum astronomieo.

Adm. R. D. witkowski mentionem quoque mihi fecit

de antlia pneuraatica cum quibu8dam experimenti9 pro Adm.
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R. ac. claris. Siia Dominatioue prociiranda
,

uapropter

significo praetium antliae simplicissiraae cum uno embolo

et iiibusdara recipientibus esse circiter 100 nostrorum flo-

renoriin;; si vei'0 macliinulae plures desidereiitur, pro ratio-

ne harum etiam impensae augebuntur; hinc Clarissima Sua

Dominatio significare dignetur, uaenam potissimum experi-

menta fieri desideret^ ea optime indirabuntur ex authore a-

liuo, uti MuscHENBROKio, NoLLETO , Grayesandio aut alio

quovis mihi noto.

Instrumenta anno abliinc nno secum Cracoviam allata,

non dubito illaesa portata fuisse; opto iisdem commodum ad

usum locum, quem ab amlcis Urantae facile obtenturum

spero clarissimam Suam ac R. Dominationem. Gaudebo phi-

rimum, si quas observationes astronomicas praesertim satel-

litum Jovis ecclipses pro determinanda differentia meridia-

norum obtinuero, hae "enim faciles suut, et nonnisi .tubo

Newtoniano, horologio atue uadrante, quo corresponden-

tes solis alitudines accipiantur indigent.

Recenter prodiit Parisiis liber singularis, Astronomia Do-

mini DE LA Lande in duobus vastis tomis, quem librum au-

sim summopere commendare, ut pote completam astronomiae

practicae et theoreticae doctrinam complectentem methodo fji-

cillima, et clarissima. Constat liber istc una cum portorio

Yiennam usque florenos nostros 16.

Atque liis me singulari amicitiae Claris. Suae Domina-

tionis perquam enixe comendo. Huraillimus in Xto.

Maximilianus Hell S. J.

Yiennae 20 Martii 1765.

Reve'endisimo, Doctisissimo ac Eruditissimo Domino, Do-

mimo Jacobo Niegowiecki Philosophiae et Med. (sic) Do-

ctori et in alma Universitate Cracoviensi Matheseos Professo-

ri publico ac clarissimo D. D. mihi plurimum colendo— Cra-

coviae.

(Ex authographo in Archivo Speculae Astr. Crac. assewato).
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HISTORYCZNO - STATYSTYCZNY

OGRODU BOTANICZNEGO KRAKOWSKIEGO,

od jego zawizku a do r. 1864,

przez Prof. Ign. Eaf. Czerwiakowskiego.

JL ierwszy lad myli zaoenia ogrodu botanicznego przy

Uniwersytecie krakowskim
,
jednoczy si rzec mona,

z uznaniem tame Botaniki za przedmiot naukowj' sa-

moistny, a ztd i zaprowadzeniem jej wykadów pu-

blicznych.

Stao si to w roku 1602, gdy Jan Zemeli Dr fil.

i med. czynic wasn fundacy ') na katedr Anato-

mii i SimpJicium "')
, midzy innemi pisze: „Professor

') Aktem sporzdzonym pod d. 20 lipca 1602 r., darowa on
w tym celu summe 1.000 z. wgiersliei , litóra na dobraci Ko-
strzyce i Mekarzowie zabezpieczona, póniej zredukowMna do
2.000 z. Cl z. 8 zp.). w teje wartoci przeniesiona zostaa na

dobra Szczebriisz i Supiec, a z którj przez poow 70 z. po-

bierao si na cel nadmieniony.

') Wyraz Simplicia oznacza to samo co Materia medica:
nazwisko docrinae herbariae a póniej Botaniki powstao tm
prawem

,
jakim Zielniki (Herbarze, herbaria) ówczesne liczy
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obligatus erit certis cliehus vel in campo vel in horto

(cum successu temporis forte comparabifur Jiortus ad

eam rem commodus) plantas et herbas, uae ad manum

tunc erunt, ostendere." Na zasadzie tej fimdacyi wykad
Botaniki , majcy podobnie jak w Padwie odbywa si

corocznie od lipca, powierzony zosta Gabryelowi Jo-

ANNiCEMD Dr. fil. i med., Ikarzowi Anny Jagiellonki

i Zygmunta III a przytem znakomitemu matematyko-

wi, który zarazem trudni si dokoczeniem wydania

,,Zielnika Syreskiego."

Istnienie podobnych wykadów stwierdza pónij

UciCKi, w informacyi o Akademii krakowskiej pomi-

dzy rokiem 1627 a 1630, przesanej papieowi Urba-

nowi 'VIII; gdzie si wyraa: „In Medicina pro Sim-

plicium lectione est unus Professor, alter pro Anatomia."

Czsto jednakowo dopatrzy si mona znacznych ust-

pów, w których katedra ta bywaa oprónion, podo-

bnie jak i katedra Anatomii przez tego Zemelego upo-

saona. Ostatnim przed reform dokonan przez X. Ko-
taja prof. Botaniki, by Jan Nepom. Lucy fil. i med.

doktor.

Niepomylniej miaa si rzecz z zaoeniem samego

ogrodu. Fundusz wyznaczony przez czcigodnego Zeme-

lego po rozdzieleniu na 2 katedry i zredukowaniu, za-

ledwie starczy na nader szczupe wynagrodzenie pro-

fessora; nie byo za innego potrzebnego na zakupno

miejsca, zaoenie i utrzymanie ogrodu. Z wdziczno-

ci wic przychodzi nam tu zapisa imi Kazimierza

Stplowskiego Dra teol. rektora Uniwersytetu, który

w rozporzdzeniu swj ostatniej woli w r. 1756, prze-

znaczy z pozostaego po sobie majtku na cel powy-

si daj, do dzie botanicznych; a to — jako pomidzy lelami

w ówczas uywanymi, obejmujce w najwikszej czci rolinne,

a ztd — cho niedokadne opisy rolin. (Roczn. Wydz. lekarsk.

w Uniw. Jag. 1839. T. II. Oddz. I. str. 54. 75).

10
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szy 5,000 z. Summa ta dochowana a do reformy,

uyt zostaa wedug myli fundatora ').

Nim to jednali nastpio, wyldad Botaniki jak wi-

dzielimy, przez dugi szereg lat odbywa si musia

bez waciwego ogrodu. A nawet przy zbliajcej si
reformie Uniwersytetu , Dr Badurskt w przedstawieniu

swojem wzgldem urzdzenia wydziau lekarskiego, co

do nauki Botaniki wyrazi si w ten sposób : „Botanici

officium erit^ plantas omnes, praesertim vero quae in

usum medicum veniunt, peculiari studio exponere, in Clas-

ses suas redigere, verno aesflvove tempore—prata, colles

et montes ricinos cum discipulis peragrare, eosue in

exercitium practicum inducere, hinc
,
quod attinet

Botanicam (donee hortus plantis commode instruatur),

auditorihus si qui fuerint, plantae in officinis pharma-

ceuticis a Professore publico eo tempore quo major earum

prorentus et collectio contingit^ commonstrentur; in sup-

plumentum vero Cathedrae et ohligationis scholasticae

proindissimum esse interea qua Botanico^ examen planta-

rum indigenarum" ^).

Zaoenie ogrodu. — Pierwszy professor i dyrektor.

Dr Jan Jakiewicz.—Dopiro po zawizaniu Kom-

missyi Edukacyjnej Narodowej i dobroczynnem wpro-

wadzeniu reformy Uniwersytetu przez X. Hugona Ko-
taja, naprawd poczto krzta si okoo zaoenia

ogrodu botanicznego przy Uniwersytecie krakowskim.

Rozstrzyga rzecz t stanowczo yczliwo króla Sta-

nisawa Augusta : w skutek którj, przeznaczy on na

ten cel ogród Pojezuicki przy Wesoj a dzi ulicy Ko-

pernika, niespena 4 morgi gruntu obninego i wil-

gotnego (nie bardzo odpowiedniego uprawie umiejtnej,

') Zob. Jana niadeckiego: ywoty uczonych Polaków,

str 53.

^) Zob. Roczn. Wydz Ikar. 1840. T. III Odd. I. str. 38.
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a ztd i niezbyt dobre rokujcego nastpstwa); który,

niegdy wasno ksit Czartoryskicft, w r. 1752

sprzedany Jezuitom, w 1779 Szkole Gównej koronnej

t. j. Uniwersytetowi krakowskiemu na gwiazdarni

i ogród botaniczny oddanym zosta; a nad którym od-

td rozpostar szczególniejsz opiek ksi prymas Po-

niatowski.

- W skutek nowej organizacyi w r. 1780, przy urz-

dzeniu i podzieleniu Szkoy Gównej krakowskiej na

4 KoUegia, ustanowia Kommissya Edukacyi narodo-

wej w Kollegium fizycznego Szkole fizycznej — katedr

Historyi Naturalnej, Chemii i Botaniki, nominujc Jana

Jakiewicza znanego ju przyrodnika onje professo-

rem z pac 8,00) zip: —jako professora dwóch pierw-

szych przedmiotów z 6,000, a trzeciego z 2,000 z. Gdy
atoli tene nie móg zaraz rozpocz swych wykadów,
z powodu braku— tak sali wykadowj jako te pra-

cowni chemicznej i ogrodu botanicznego, — polecono mu,

a do czasu urzdzenia tyche, objeda kraj w celu

zbadania go mineralogicznie i botanicznie: lecz z prac

swych w tym ostatnim wzgldzie, pozostawi nam tyl-

ko „Tablice mineralogiczne," dugo suce po gimna-
' zyach za podstaw wykadów. Dopiero te od padzier-

nika 1783 r. , — gdy, po powtórnym podziale Szkoy
Gównej na 2 Kollegia, obrano go prezesem Kollegium

fizycznego z wynagrodzeniem 2,000 zp. — stanowic

obok niego wiceprofessorem (przewanie do Chemii)

Franciszka Scheidta z pensy 2,000 zp. , — rozpocz
on swoje wykady w jzyku aciskim.

Wtedy, po przyjciu — jak wida z póniejszych

aktów — bez wiedzy Szkoy Gównj , na pierwszego

' z kolei ogrodnika botanicznego Franciszka Kajzera

z pac 1,600 zp.; w 17873, rozpoczy si napraw-

d roboty regulacyjne w celu zaoenia samego ogro-

du, wedug planu tego ogrodnika przez Szko Gó-

wn zatwierdzonego.

10*
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Prac t pen przyszych nadziei, rozpoczto od

wywiezienia stawarki ze stawku i uynienia ni ma-

jcych si urzdza grzd. Podzielono ca przestrze

ogrodu na dwie czci— doln i górn , odgraniczono

skarp— jako pozosta wyniosoci z dawnego brze-

gu Wisy tamtdy niegdy pyncej. Mieciy si tu

w ówczas w górnej czci z prawj strony roliny le-

karskie i warzywne, a z lewej kwiatowe strojne. —
Doln a do stawku z gównym chodnikiem przez ro-

dek, podzielono na sze gabinetów, po trzy z kadj
strony onego, obsadzonych ze wszech stron w sposób

staro-francuzki grabin, majc z czasem wyró w szpa-

lery; urzdziwszy do kadego wnijcie, zamykane furt-

k oszczeblon. Dla tem pewnijszego osuszenia tej

czci ogrodu, w kadym z dwóch rodkowych opie-

rze urzdzony zosta may okrgy odbieralnik na wo-

d zaskórn , w celu uycia jej do podlwania ; równie

wyporzdzony stawek, przez ocembrowanie go dbi-

n. Wreszcie po ubu stronach tego, zaoono szkóki

drzew owocowych. Wida wic z tego, e pierwotn

myl byo — przysposobienie ogrodu botaniczno - pomo-

logicznego; czego nawet i w dalszm jego prowadzeniu

napotykamy wskazówki.

Po dokonaniu w czci potrzebnych budowli w gma-

chu ICollegium fizycznego , i w ogrodzie wzito si tak-

e do wystawienia niezbdnych zabudowa, — a to

w do obszernych rozmiarach. Stao si to z pomoc:

znacznej czci 14,000 zip., przeznaczanych corocznie

na budowle i dowiadczenia Kollegium fizycznego, z któ-

rych 5,000 jako uposaenie etatowe od roku 17874 do

1787, wcznie wpyno w kwocie 20,000; 24,000 zp.

jako daru w dniu 17 sierpnia 1782 r. otrzymanego od

ksicia Michaa Poniatowskiego bisk. pockiego, w ów-

czas przewodniczcego av Kommissyi Edukacyjnej, z do-

chodów jego koadjutoryi biskupstwa krakowskiego; a na-

reszcie powyznaczanych z oddzielnych róde przez Szko-
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l Gówn w r. 17874 zp. 4,000, w ITS^/s zp. 1,800,

w 17876 zp- 24,930 grosz 1 , a w 1787^ zp. 27,969

gr. 19 — razem 102,699 zp. 20 groszy. Po opaceniu

za z tej summy ogrodnika przez lat cztery kwot zp.

6,400, — pozostae 96,299 zp. gr. 20 (Ry. 24,074 'x. 93

m. a.) , stanowiy cay wydatek pierwotny — na zaoe-
nie ogrodu naszego i wystawienie dwóci szklar dzi

zwanych wielkiemi, a pooonych z lewej strony tu
obok gmachu gwiazdami.

Gdy za ze sprawozdania Kommissyi — z ona Szko-

y Gównej delegowanej w osobach Ks. Bogucickiego

i Jana Szastra professorów, oraz Krusiskiego wice-

professora czuwajcego nad budowlami akademickiemi,

na dniu 16 padziernika 1787 zoonego— okazao si,

jak mao postpiy rzeczone roboty wedle ogrodu, z przy-

czyny niepowolnoci ogrodnika wzgldem dyrektora,

oraz naduy na szkod grosza publicznego: Szkoa
Gówna postanowia wzi go w naleyte karby. W tym

celu przyjwszy wniosek Kommissyi oraz projekt Jana

Szastra do tymczasowego urzdzenia zarzdu ogrodu

22 ustpy obejmujcy, wedug dzisiejszego pojmowania

rzeczy — moe i zanadto ograniczya dziaalno ogro-

dnika, a za wiele znów obciya— i tak ju prac
przewzitego professora i dyrektora. Chwycia si ona

jak si zdaje ostatecznego rodka, dla zapobieenia

jeszcze wikszym stratom pieninym, oraz zrobienia

czasowo koniecznej oszczdnoci. I tak midzy innemi:

zamiast w r. 17877 uytych szeciu a w 1787$ czte-

rech ogrodniczków, nakazaa pozostawi tylko jednego;

polecia na zim opala tylko jedne z wybudowanych

szklar, gdy liczba rolin— wychodowanych z 570 ga-

tunków nasion sprowadzonych, a tylko 300 wysianych

— zaledwie 202 wynoszc, nie wypenia jak cz je-

dnej szklarni. — Z tego sprawozdania wida , e dwie

szklarnie wielkie dzi jeszcze stojce, byy ju gotowe:

na podobn za lecz dwa razy wiksz trzeci, maj-
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c zaj miejsce w odpowiedniem pooeniu z prawj

strony gwiazdami wedug istniejcych planów, leay
ju w miejscu zwiezione wszeliie potrzebne materyayj

tej jednali budow, w owem smutnem pooeniu rze-

czy, postanowiono odoy na póniej : lecz ona ju ni-

gdy nie stana, i brali swój do dzi dnia coraz bole-

niej czu daje. Przy tej czynnoci ogrodnik nie zo-

ywszy nawet adnego spisu rolin znajdujcych si

w ówczas w ogrodzie , dorczy tylko Kommissyi

:

1) spis narzdzi i sprztów ogrodowych, 2) wyszcze-

gólnienie szyb odebranych i ich uycie , 3) oraz rewers

na otrzymane od prof. Jakiewicza nasiona zakupio-

ne. Po zakazaniu za przez Szko Gówn Kajzer(jwi

zawierania wszelkich ugod, wydawania polece, czy-

nienia wydatków, a wreszcie samowoli— pod zagroe-

niem oddalenia go ze suby; tene, nie chcc przy-

j tak twardych cho zasuonych warunków, sam po-

da si o uwolnienie i takowe w d. 21 listopada 1787

roku otrzyma. W skutek czego polecono — ju profes.

ScHEiDTowi — wypacenie mu pórocznego wynagro-

dzenia, oraz 16 dukatów na koszta podróy.

W tym samym wanie czasie : bo z kocem r. szk.

1787s? opuci swe obowizki i prof. Jakiewicz; pia-

stujc je przez lat om, a prezesostwo Kollegium fizy-

cznego przez lat trzy. A chocia nie mona da aby

w krótkim okresie piletniego czynnego pobytu w Szko-

le Gównej , by w stanie — istnie stwarzajc ogród—
postawi go ju na jakiej stopie odznaczenia; to i tak

nader wielka ju jego zasuga, w przeprowadzeniu

w czyn myli zaoenia ogrodu, oraz w zaopatrzeniu

go w dwie wielkie szklarnie oraz dwa parapety przed

ich oknami do dzi wysugujce si; a jeszcze tm
wiksza, i by zmuszony dokona to w obec tak nie-

chtnego i nierzetelnego ogrodnika.— Przy tak cikim
zadaniu, nie wzbogaci on naszego pimiennictwa ro-

linniczego adn prac naukow.
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Dalsze koleje katedry i ogrodu pod nastpcami

Jakiewicza.

2. Franciszek Scheidt. — Widzielimy i jesz-

cze w roku 178737 dla ulenia tak obarczonemu Ja-
kiewiczowi, przeznaczonym zosta! na wiceprofessora

teje katedry — przy szczegóowszem zajciu si Che

mi — Franciszek Scheidt z pac 2,000 zpolsk.

On te po ustpieniu Jakiewicza z pocztkiem roku

szkolnego 178% obj jego katedr jako professor nad-

zwyczajny z wykadem aciskim, z pac 6,000 zp.

za History Naturaln i Chemi, oraz z warunkiem wy-

kadania Botaniki doczasu za darmo dla zasugi, —
liczc si do Szkoy lekarskiej Kollegium fizycznego.

Zostawszy za przytem jeszcze w r. 178^7 wybranym

na sekretarza tego Kollegium z wynagrodzeniem ro-

cznm 1,000 zp., piastowa t ostatni godno przez

lat cztry do r. 17^7»o wcznie.
Pierwsz jego czynnoci jako dyrektora ogrodu,

byo przyjcie zaraz w grudniu 1787 r. — uzdolnione-

go drugiego z kolei ogrodnika; co te i uskuteczni

niebawem w osobie Józefa Polaczka, ówczenie zaj-

tego w ogrodzie luxenburgskim; ugodziwszy go, za kon-

traktem przez Szko Gówn zatwierdzonym, po cztó-

ry dukaty miesicznie. Wynagrodzenie to zaspakajane

cigle z funduszu 5,000 zp. na utrzymanie ogrodu rok

rocznie wyznaczonego, — w r. 17^^90 do A^j^ ij^:, w r.

1797, do o ijzj:, a w 17972 do 6 # podwyszone, —
pozostao a do r. 179% wcznie. Odtd Rzd c. au-

stryacki na r. 179% i 17978> poleci mu wypaca 324

reskie rocznie; dalej od r. 17979 ^^ 18076 pobiera

tyle, lecz w monecie polskiej w kwocie 1,296 zpols.

oraz 27 od sta zebranych ze sprzeday bakietów i ro-

lin; przez r. 180%, znów wróci do 324 rs.; a wresz

cie z kocem tego roku, miawszy sobie podwyszon
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pac roczn do 500 res., przy takowej pozosta a
do mierci — zaszej w dniu 5 maja 1811 r.

ScHEiDT jalio dotd przewanie ciemili, niezbyt

wielliiej wprawy w Botanice, zaraz w dniu 8 kwietnia

1788 r. a do padziernika otrzyma urlop do Wiednia,

dla doksztacenia si naleytego w tym ostatnim przed-

miocie. Po powrocie i przywiezieniu dzie botanicznyci

dla Ksinicy Uniwersyteckiej, — na które 3,143 zp.

18 gr. otrzyma, przez rok nastpny udowodniwszy

chlubnie swego uzdolnienia w Botanice, w roku 1790

zosta professorem zwyczajnym — tak Historyi Naru-

ralnej i Chemii o 6,000 zp. jako te Botaniki o 2,000

pacy rocznej : które te obowizki, zaszczytnie spra-

wowa a do sierpnia 1805 r., zostawszy wówczas prze-

znaczonym—na professora Gimnazyum i dyrektora ogro-

du botanicznego do Krzemieca. W cigu swej suby
professorskiej, po przeksztaceniu Szkoy Gównej na

Wszechnic c. austryack w r. I8O74 i podzieleniu jej

na 4 wydziay, katedra jego przesza do Wydziau le-

karskiego; gdzie go te i przeobraenie naszej Wszech-

nicy zastao.

Przez lat 15 jego professury i dyrektorstwa ogrodu,

cay zarzd tego utrzymywa si bez przerwy w spo-

sób pierwiastkowo przez Jakiewicza zaprowadzony.

Pobiera on na utrzymanie ogrodu uposaenia rocznego

5,000 zp. z etatu 14,000 na potrzeby Kollegium fizy-

cznego, a za Rzdów c. austryackich z kassy cyrku-

larnej wprost z funduszu naukowego: opaca z tego

zwóz opau, ogrodnika i ogrodniczków; których to osta-

tnich liczba do jednego ograniczona przez lat 10, pó-

niój zostaa podniesion od r. 178% do dwóch, a

wreszcie w r. 180^3 do trzech, — z pac miesiczn

od 24 do 36 zp.

Co do funduszów obróconych za jego dyrektorstwa

na potrzeby ogrodu: te prawie bez przerwy ogranicza-

y si do 5,000 zp. uposaenia rocznego z góry na rok
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pobieranego; zawsze jednak z przenoszeniem niewyda-

nych kwot z roku na rok, a niekiedy i z dodaniem

zasiku w razie jego potrzeby: za rzdów za ces. au-

stryackich, w ratach kwartalnysh w tyme samym sto-

sunku uposaenia. I tak:

w r. 178| powzi etatu z Prok.Szk.G. 5,000 zp.

„ dodatku 723;

etatu 6,000;

etatu 6,000;

dodatku 1,000;

etatu 6,000;

dodatku 1,000;

etatu 6,000;

etatu z powodu wypadków
wojennych 4,169;

równie 3,201;

równie 4,400;

od Rzdu c. austr. re. 1,137

kr. 30 czyli 4,550;

równie, rs. 1,238 kr. 19 . 4,953 zp. 8 g.

powróci do etatu polskiego 5,000;

ze sprzeday od r. 1796, o-

bróconych na kupno nowych

rolin 5,700;

z etatu 6,000;

z etatu 6,000;

z etatu 5,000;

„ i na kwarta do Nowego-roku

1803, dodatkowo 1,260;

1803 wybra z kassy cyrkularnej

c. austr. w ratach kwartalnych,

lecz zawsze w monecie pols. 6,000;

1804 równie 5,000;

1806 do 1 sierpnia, to jest dnia o-

puszczenia Uniwersytetu . . 6,244 14 g.

wybra wic razem na ogród 91,190 zp. 22 g:

1789^' 90

179?

1791

179|

179|

1791

179f

1791

179-1

1 799A son

180?

180§
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e za pozostaa w jego r-

ku reszta niewydana . . . 1,080 zp. 6 g.

któr zewaluowan na 270

rs. zoy w rce Szastra

Dyrektora Wydziau lekar-

skiego, a ten nastpcy jego

SCHIWEREKOWI, —
przeto cay wydatek na ogród

botaniczny za jego dyrektor-

stwa, wyniós 90,110 zp. 16 g.

(res. 22,527 kr. 13 m. a.)

W tej epoce na opa nie byo adnego wydatku;

gdy dostawianym bywa wedug potrzeby w naturze,

z dóbr akademickich. Wydatki za na ogrodnika, jako

patnego z uposaenia rocznego ogrodu, mieszcz si

ju tern samem cige w wydatkacli ogrodowych.

We wzgldzie rozwoju tego zakadu pod zarzdem

ScHEiDTA, nie da si nic powiedzie szczegóowo; a to

z przyczyny braku jakiejkowiek wskazówki pozosta-

wionej pisemnie. Zdaje si wszeako, i po wystawie-

niu szklar a nad ówczesn potrzeb obszernych, zaj-

mowano si wycznie upraw gleby i rozmnaaniem

rolin; a nie znachodzimy by najmniejszego ladu, spo-

sobu uporzdkowania ich w ogrodzie.

Stan zbiorów rolin. — Co si tycze zbiorów

i ich wzrostu podówczas zauwaa si dajcego, to

w obec nieznalezienia w aktach uniwersyteckich a-

dnych spisów rolin i adnych inwentarzów, — nicby

si nie dao szczegóowiej wypowiedzie, gdyby nie ta

okoliczno: e wanie pierwszy spis rolin ogrodu

krakowskiego w r. 1806 przez Schultesa wydruko-

wany, jest rzeczywicie obrazem stanu zbiorów przez

Scheidta pozostawionych, — gdy pomidzy wydaniem

onego a ustpieniem Scheidta ledwie rok upyn;
choroba za Sciiiwereka i taka krótko czasu, nie-

dozwaaj przypuci zmian waniejszych pod jego
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dyrekcy. Spis przeto przerzeczony z r. J806, przed-

stawia nam w istocie stan ogrodu naszego pod Scheid-

TEM; którego ogoszeniem Schultes, niesusznie przy-

waszczy sobie cudz saw. Oprócz tego dowodnego

obrazu ostatecznego wypadku usiowa Scheidta, w ci-

gu suby jego znachodzimy tylko do niepewny lad,

i i w roku 1792 posiada ogród rolin ywych okoo

3,000, a nasion przechowanyci 2,500. Jakie' za mogy-
by byy wówczas znachodzi si roliny i jaki stopie

ich hodowli, jedyn tylko wskazówk napotykamy —
w rosprawie Scheidta penej mioci kraju, czytanój

na pubicznem posiedzeniu Szkoy Gównej w dniu 3

maja 1792 r. „o Botanice, jej podziale i uytku w Eko-

nomii i Agrykulturze," — i na owe czasy ogród nasz

musia ju zajmowa nie polednie miejsce, gdy Banan
(Musa) zakwit i osadzi owoce nader smakowite; co

dzi jeszcze, nie w kadym ogrodzie botanicznym osi-

ganem bywa. W tyme roku uczyni on równie kroki

o nabycie dla rozprzestrzenienia ogrodu, — ki pó-
niej w lat 33 zakupionej, w szerokoci onego a du-

giej 220 okci; — czego jednak nie móg przeprowa-

dzi: lecz i tak wyjedna podniesienie murów granicznych,

oraz wystawienie officyny dla suby ogrodowej.

Wida wic ze wszystkiego, e Scheidt mimo na-

zwiska byl dobrym Polakiem; przytem umiejtnym, su-

miennym i skrztnym zarzdzc zakadu ; oraz, e przy

pomocy równie czynnego i znajcego swoje rzecz

ogrodnika Polaczka, zjedna by ogrodowi botaniczne-

mu ze wszech miar wysze stanowisko i niepospolicie

go rozwin. Prac wszelako naukowych, niepozostawi

adnych.

3. SuiBERT ScHiWEEEK.—W r. 1805, po poczeniu

Wszechnicy Jagielloskiej z Akademi Lwowsk i po-

dzieleniu jj wedug wzoru c. austr. na cztery wydzia-

y, z dniem 1 sierpnia przeszed zarzd ogrodu w r-
ce SuiBERTA Schiwereka Dra Mcd., dotychczas profe-
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sora we Lwowie i prawie zgrzybiaego starca; gdy

ene zanominowanym zosta professorem Ciemii i Bo-

tanilii pralitycznej w wydziae filozoficznym, a druga

cz katedry jego poprzedniliów (tojest : Mineralogia,

Zoologia i Botanika teoretyczna) jako Historya Natu-

ralna, — otrzymaa osobnego professora w Wydziale

lekarskim w Baltazarze Hacquecie.

O zbyt krótkim jego pobycie bo zaledwie rok zpe-

na trwajcym, gdy zoony chorob zmar 29 sierpnia

1806 r. — tyle si tylko da powiedzie: i, powziw-

szy jako te i wydawszy co do grosza res. 1,119 kr.

13| (czyli zp. 4,476 gr. 27^), — pozostawi miejsce

oprónione, nie zdziaawszy nic widocznego.

4. JÓZEF Alojzy Schultes.—W skutek tej mierci

w r. 1806, z dniem 1 sierpnia Józef Alojzy Schul-

tes Dr. Med. dotd professor w Terezyanum w Wiedniu,

obj katedr Chemii i Botaniki cznie z dyrektorstwem

ogrodu w Wydziale filozoficznym, oraz czasowo wykad
Kliniki lekarskiej—w lekarskim : na której przebywszy

nie miej dla Wszechnicy pamici lat dwa miesicy 9

to jest do koca kwietnia 1809 r. — opuci Kraków,

udajc si do Tyrolu a potem do acuta w Bawaryi;

gdzie bdc przez lat kilkanacie professorem Kliniki

Ikarskiej — umar, niepospolite w pimiennictwie ro-

linniczem pooywszy zasugi.

We wzgldzie powzitych funduszów, wasnorczne

jego rachunki ogrodowe s tak niedokadnie prowa-

dzone, a zreszt i niedokoczone i bezadnie urwane,

—

i tylko prawdopodobnie mogem z nich wymiarkowa:

jako w r. 1806 od 1 listopada do koca r., powzi
z kassy rzdowej res. 825, czyli zp. 3,300;

w r. 1807 za cay rok res. 994 kr. 42 czyli „ 3,978 g. 24

„ 1808 równie \, 1,215 „11 „ „ 4,860 „ 22

„ 1809 do koca sierp. 119 „ 36 „ „ 478 „ 12

razem zpols. 12,617 „ 28.

(Rys. 3,154 kr. 48 m. aus.)
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Z tego w pierwszych trzech latach, opaca on mie-

sicznie ogrodnika po 27 reskich, a z dwóch ogro-

dniczków kadego po 15 res. ; w ostatnim za ani

pierwszego ani drugich. Przecie ten stan wydatków,

nie zdaje si by prawdopodobnym; przyczyna za ta-

kiego zabaamucenia rachunków w burzliwym chara-

kterze professora powinna znaleó swe ródo.

Stan zbiorów.—Co do stanu ogrodu wyzna nale-

y, i — jak si spodziewa wypadao po czowieku

takiego imienia w nauce jak Schultes — objawi on

pod jego zarzdem po raz pierwszy wiatu naukowe-

mu^ swój stan naówczas wietny; z którego jednak ca-

a chluba, jako przedstawiajcego zbiory znalezione

z r. 1805, naley si Scheidtowi; o czera ju przy

tyme wspomniaem. W dniu albowiem 18 lipca, wy-

szed drukiem ogoszony w maej 16ce o 47 stronni-

cach „Catalogus plantarimi horti botanici Cracoviensis.

Anno 1806;" objmujcy zbiór rolin ywych i zasu-

szonych oraz nasion 2,158 gatunków, i to — grunto-

wych 1,823 a szklarniowych 335; poprzesyany do

ogrodów zagranicznych, celem wzajemnej wymiany za

inne roliny. Wyczytujemy w nim, jako naówczas naj-

rzadsze :

Aletris fragrans, Bambusa arundinacea, Callicarpa ame-

ricana, Cardiospermum Halicacabum, Cassia Senna, Cerato-

nia Siliua, Coffea arabica, Crinum americannm, Croton

glanduliferum, Gossypium trzy gatunki, Fhoenix dactylifera,

Phormium tenax, Piper dwa gatunki, Quercus Suber, Saccha-

rum officinarum; do tego po kilka gatunków z rodzajów: Aga-

ve, Aloe, Citrus, Cacus, Erica, Hibiscus, Jasminum, Justi-

cia, Lanfana, Passiflora, Tradescantia ; oraz liczne z Pelar-

gonium.

W przedsowiu tego spisu objawia Schultes, i
zbiory te wzrosy : szczedrobliwymi darami z wasnych
ogrodów — Ksicia Sapiehy, Ksi. generaowej Czar-

toryskiej, Hr. Stanisawa i Józefa Wodzickich, Hr.

Jana i Michaa Tarnowskich, hr. Aleksandra Po-
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TOCKiEGO, hr. Uruskiego, hr. Mitrowskiego, margr.

Wielopolskiej, starosty Wielowiejskiego, pókown.

Gaudickiego; oraz staraniem professorów Jakiewicza,

ScHEiDTA i Schiwereka, — i pomoc prof. Bassera,

JuNDziEA, Markowskiego, Schmidta, Jacquina, Ki-

TA.TBELA, Thouina , równie jak obywatelów krakows-

kich — Wytyszkiewicza i Bartscha; a najwicej usi-

owaniami, pracowitoci i znajomoci rzeczy dotych-

czasowego ogrodnika Polaczka. — Ten to ostatni,

czowiek prawego charakteru i uczciwego serca, uspo-

sobi obok siebie i wyzwoi na biegych z czasem

ogrodników botanicznych

:

Wojciecha Figarskiego dla ks. Sapiehy;

Stanisawa Sroczyskiego dla puk. Gaudickiego;

Jana Sawickiego dla hr. Czackiego;

JÓZEFA Starzeskiego dla hr. Zauskiego;

Feliksa Zaleskiego dla hr. Tarnowskiego;

Ignacego Grabowskiego dla ogrodu botanicznego

w Krzemiecu : oprócz licznych innych, uzdolnionych

na pomologicznych i warzywnych.

W r. 1808 wyda Schultes podobny spis druko-

wany rolin i nasion, znachodzcych si w ogrodzie

w r. 1807 w liczbie 3,732 gatunków, i to — 3,232

gruntowych a 500 szklarniowych; pomidzy któremi

o pó pomnoonymi co do liczby, znajdujemy jako naj-

rzadsze z przybyych

:

Amomum Zerumbet, Musa sapienum, Pancraiium cari-

baeum, Scilla viaritima; po raz pirwszy po kilka z rodzajów:

Acacia, Crassula, Mesembryanhemum, Kylophylla; a z byy;h
— Cactus i Pelargenium w nader wielkiej liczbie gatunków.

Z przedsowia dowiadujemy si równie o tych sa-

mych dobroczycach i wspieraczach co i w spisie prze-

szym, wspomnianych bardzo wdzicznie.

Tego professora zasug naukowych nie potrzebuj

wymienia, bo kady z Botaników a nadto dobrze

zna ich donioso w swym czasie: wszelako nie do-
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tycz one epoki pobytu jego w naszój Wszechnicy lecz

duo póniejszej, — a przytem nie nale do naszego

ojczystego pimiennictwa. — Ogród, jak sam wspomi-

na, winien widocznie swój stan ówczesny gównie szczo-

drobliwoci obcych i usiowaniom umiejtnego ogrodni-

ka Polaczka, a jak si okazao powyej — zasobom

pozostawionym przez Scheidta. Dyrektor sam w stro-

nie jego administracyjnej, nie zdaje si mie prawie

adnej zasugi; tm bardziej, i niekoleeskiem post-

powaniem— musia koniecznie wywoywa niespodzie-

wane przeszkody, a naraajc si nawet sw szorstko-

ci Wadzom rzdowym— dozna nieraz zawodu. Ale

za to w naukowej wiele ju uczyni, gdy pierwszy do-

kona zaprowadzenia korrespondencyi zamiennj z ogro-

dami obcymi, rozsyajc drukowany spis rolin i na-

sion znachodzcych si w naszym ogrodzie.

5. Stan przejcia: Baltazar Hacquet, Józef
,

AuG. Rhodius.—Po ScHULTESiE, jcgo wyjazdcm w lu-

tym czy marcu 1809 r. oprónione miejsce professora

Chemii i Botaniki w Wydziale filozoficznym, powierzo-

no zastpczo Baltazarowi Hacquettowi professorowi

Fizyografii w Wydziale Ikarskim, lecz tylko na czt-

ry miesice; gdy w tym czasie zda on t katedr

i dyrekcy ogrodu, za konkursem nowo zanominowa-

nemu professorowi w dniu 22 kwietnia 1809 roku —
JÓZEFOWI Augustowi Rhodiusowi Dr. Med.; który

na cztery miesice — bo do 22 wrzenia t. r — ob-

jwszy przerzeczon posad, po wejciu wojsk polskich

w lipcu, — jako niezdolny do wykadu w jzyku pols-

kim, zmuszony by wraz z innymi kolegami opuci
Kraków. — Tu, po raz pierwszy nastpio oddanie

ogrodu botanicznego inwentaryczne ; które jednakowo
nie on, lecz delegowany do tego Hacquett uskuteczni

w dniu 28 listopada 1809 r., nastpcy nowo zanomi-

nowanemu przez Rzd polski.
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Wnoszc z protokóu odbiorczego, skrelonego urz-

dowo w obecnoci Antoniego Schastra, dotychczas

Dyrektora wydziau lekarskiego, rzec mona z pewnoci:
i przez ten krótki czas od wystpienia Schultesa,

ogród nie móg przedstawi adnej uderzajcej zmiany

oprócz tej, — e, gdy w spisie drukowanym Schulte-

sa z r. 1807, byy podane wraz roliny ywe i suszo-

ne oraz nasiona uzbierane; to tu odczono roliny od

nasion, i okazao si:

samyche rolin ywych gruntowych . . . 988,

a szklarniowych 212,

razem gatunków . . 1200;

o nasionach za i zielniku nie ma adnej wzmianki przy

odbiorze: jednakowo jest wskazówka cho nie zbyt

pewna, i odebrano wówczas liczcy si do zielnika

—

zbiór klocków drzew krajowych 60 gatunków, pozosta-

ych po professorze Scheidtcie, Co za dotycz rolin

suszonych, to te jak si domyla mona — albo prze-

szy w rce Polaczka i sprzedanemi zostay ogrodowi

w r. 1812 za zielnik jego wasny z 2,133 gatunków;

albo te jako pozostawione bez spisu, wcielonemi

w zielnik wykazany w r. 1820 jako uzbierany przez

ówczesnego professora.

6. Aloizy Estreicher. — Po utworzeniu na nowo

Szkoy Gównej krakowskij w dniu 2 grudnia 1 809 r.

zanominowanym zosta Aloizy Estreicher Dr. Med.

i Chirur. oraz Magis. poon. — od r. 1806 adjunkt

Weterynaryi z wykadem polskim dla chirurgów w na-

szj Wszechnicy, professorem Historyi naturalnj i Bo-

taniki t. j. Fizyografii w caej rozcigoci w Wydziale

filozoficznym. W pirwszych latach po jego wstpieniu

czu si dajcy brak funduszów, niedozwoli wyznaczy

mu jak 2,666 zp. 20 gr. rocznj pacy; która dopiero

w maju 1811 r. po kilkakrotnych dopominaniach si,

podniesion zostaa do 6,000 /p., a w r. 1820 przez

Sejm Rzeczypospolitej krakowskiej zwikszon za za
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sugi — dodatkiem rocznym 1,000 zp. Tale wic od-

td pobiral on rocznie 7,000 zip. a do dnia 8 kwie-

tnia 1843 r., w którym — po 34 latach i 3 miesi-

cach — usun si na wasne danie w stan wyslu-

onoci z pen pac. — W tym przecigu czasu za-

kres jego dziaalnoci zmieni si par razy: gdy od

rolai 181 f, w skutku rozdziau jego katedry i oddania

Oryktologii i Geologii Józefowi Tomaszewskiemu, po-

zosta tylko przy Botanice i Zoologii, nawet po utwo-

rzeniu Rzeczypospolitej krakowskiej, — nalec zaw-

sze do Wydziau filozoficznego: dopiero w roku 183|

w czasie reorganizacyi naszej Wszechnicy przez Dwo-
ry opiekucze, znów obie katedry zlay si w jedne

Historyi naturalnej, przydzielon do wydziau lekars-

kiego, — któr piastowa a do ukoczenia suby.
W tym to ostatnim okresie, w skutek rzeczonej re-

organizacyi, ustanowiono adjunlctów przy wykadach
praktycznych; z których jednego i leatedra Historyi

naturalnej otrzymaa, z pac 1,500 zip. rocznie. Wsze-

lako zakres dziaania tego, odnosi si tu gównie do

prac w Muzeach — mineralogicznem i zoologicznem,

pozbawionych dotd wszelkiej bliszej opieki, — gdy
byo fizyczn niemoebnoci, samemu jednemu profes-

sorowi zaj si zawsze i zarówno wszystkimi trzema

zbiorami. — Pierwszym z nich by Teofil Zebrawski,

znany dzi clilubnie Entomolog i Bibliograf rzeczy pol-

skich, od dnia 23 padziernika 1833 r. przez miesicy

dwa. Po tego przejciu na posad inspektora dróg i

mostów, nastpi Ignacy Czerwiakowski Dr. Medycy-

ny a dzisiejszy professor; zajmujc to miejsce lat 4 t.

j. od 4 marca 1834 r. do t. d. r. 1838; wcigu które-

go to czasu, odby blisko roczn podró w r. 1837 do

Berlina, w celu wyrobienia si praktycznego w Anato-

mii i Fizyologii rolinnej. Z kolei odtd przez lat 4,

peni te obowizki Rudawski Dr. Med. bez adnego

szczegóowego kierunku swego kszacenia si Po nim

11
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wreszcie Ignacy Kozatbowski ucze Farmacji, z po-

cztkiem r. s. 184^ wysany cl o Berlina kosztem Rz-
du na sze miesicy, dla wyksztacenia si w kunszcie

wypycliania zwierzt otrzymawszy to miejsce z pierw-

szym kwietnia 1842 roku, na takowóm a do ustpie-

nia . p. Estreichera pozostawa.

Przy objciu katedry i dyrekcyi ogrodu botaniczne-

go, nowy Dyrektor zasta jeszcze ogrodnikiem nader

zasuonego ale ju postarzaego Polaczka, pobieraj-

cego naówczas 2,000 zp. a do mierci, litóra dnia

5 maja 1811 r. nastpia. Gdy upadek si i stan zdro-

wia tego czowieka po 24-letniej stubie w samym na-

szym ogrodzie, zdawa si by widoczn przyczyn

cliyleuia si do upadku zakadu; w roku skonu onego,

a to wedug brzmienia raportu w czerwcu t. r. przez

Dyrektora Estreichera Szkole Gównj zoonego, —
zawczasu ju wysznl^anym zosta i w dniu 12 sierpnia

1811 r. zanominowanym na trzeciego z kolei ogrodni-

ka — Franciszek Chladek, z pac roczn 2,000 zp.

Czowiek ten zdolny w swoim zawodzie, j si zaraz

z pocztku caemi siami do pracy ku dobru ogrodu,

zadawalniajc — tak znajomoci swojego zawodu ja-

kote pilnoci i dobremi chciami — swego zwierz-

clinika. Dopiero ku kocu drugiego dziesitka, zape-

wnie z powodu zdrowia, z upadkiem tego popadajc

w stan niepochamowanj draliwoci, — pocz coraz

bardziej ustawa w zasadach dotd penych zalet; tak,

i po 24 latach, w chwili ustpienia jego na stan wy-

suonoci w roku 1835, ogród znacznie ju cofn si

by — tak w kulturze jak i zamonoci w roliny. —
W tym samym zaraz roku, przyj Dyrektor w jego

miejsce na prób za ugod tymczasowo zawart na lat

dwa z pac 2,000 zip., jalio czwartego z kolei Wa-
cawa Koczarskiego (Koczar), dotd zostajcego

w obowizkach w ogrodzie hr. Stanisawa Wodzickie-

GO w Niedwiedziu. Tene, po dwóch latach otrzymaw-
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szy od Senatu Rzdzcego Rzeczypospolitej Krakows-

kiej nominacy na rzeczywistego ogrodnika z 3^00
zp. pensyi, ju bez przerwy peni swe obowizki a:^

do ustpienia swego Dyrektora w stan wysuonoci.
Ksztaciwszy si w Czechach, w kierunlai tame do

dzi dnia zawsze przewaajcym — na ogrodnil^a po-

mologiczno-warzywnego, bez rozwinicia jaldej umiej-

tnej wiedzy tyle potrzebnej dla ogrodnika botaniczne-

go, — móg tylko pod okiem wysokiego znawcy a za-

razem prywatnego swego pana jak hr. Stanisaw Wo-
DziCKi, odpowiada jako tako zaledwie niezbdniejszym

wymogom zakadu botanicznego. Lecz wszedszy w su-
b publiczn zapewniajc mu na szereg lat byt nie

atwo odwoalny, uczu odzywajc si wasnowol na

bardzo sabych podwalinach opart. Dla tego te, po-

czynajc pirwsze "dwa lata próby od jakij takiej czyn-

noci, po zostaniu rzeczywistym ogrodnikiem — popu-

ci cugle swym podliwociom; które w stanie cigej

nieczynnoci umysowej i fizycznej, musiay przej
w nie jeden naóg. Takie usposobienie a do Icouca je-

go suby publicznej, — tamowao wszelkie usiowania

Dyrektorów, naraao zakad na niepowetowane straty,

a ostatecznie musiao wywoa uderzajce chylenie si
jego ku upadkowi.

Wszyscy ci trzej ogrodnicy, obowizani byli zawsze

tylko do wykonywania robót polecanych im przez Dy-

rektora tygodniowo, — lub wedug potrzeby czciej;

a jako nominowani, pobierali pac z Icassy uniwersy-

teckiej z funduszu waciwego przeznaczonego im eta-

tem. Obok nich za bez przerwy utrzymywani dwaj

ogrodniczkowie, jako przyjmowani czasowo, otrzymy-

wali swe wynagrodzenie miesicznie — od 48 do 72

zp. — z uposaenia ogrodowego; równie jak i stró

pobirajcy miesicznie od 36 do 40 zp. — Budowle

wreszcie i wszelkie naprawy onyche, wykonywanemi
byway z osobnych róde

11*
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Wydatki. — Za tj Dyrekcyi ogród nasz od roku

18f^ a do 18.^g wcznie, nie mia staego uposaenia

rocznego; lecz takowe wydzielanem mu bywao wedug

potrzeby i monoci zasobów etatu Wszechnicy. I tak:

w r. 18?§ otrzymano i wydano zp. 1,272;

OJ.J »

811
. J?

81i »

81«
»

811 n

811 »

81f r

81| »

81

1

)7

Q19
^20 J1

» J5
3,661

;

?) r 7,813;

n » 8,192;

n r 6,400;

n » 5,200;

jt » 5,618;

n » 6,406 gr. 20;

n » : 0,338;

11 >7
8,793 „ 10;

» » 6,671 „ 4.

Dopiro odtd pobiórano bez przerwy uposaenie

roczne na utrzymanie ogrodu w vwocie 8,000 z. po.;

z wonoci wydawania wszystkiego lub zaoszczdzania

na rok nastpny; a tak:

w r. 182^ powzito i wydano zp. 8,000;

182^

182§

182|

1821

1821

182«

182|

182|

18fg
183?

183^

183§

183|

183i
1S31

J7
8,000

J7
8,000

)?
8,000

57
8,000

77
8,000

77
7,826

77
8,000

77
8,000

77
8,000

77
8,000

77
8,000

77
8,000

77
8,000

77
8,000

77
8,000



183f ;7 >7 77
7,821

183|
>7 )7 77

7,600;

1831
>5 77 77

7,261

ISfg-
J7 77 77

7,180;

184<| » 77 77
7,571

1841
» 77 77

5,659
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gr. 8;

gr. 17;

gr. 16;

77 27;

Oprócz tego wpyno ze sprzeday rolin i buliie-

tów od r. 18 j§ a do 183|, obraeanyci na liupno no-

wych roin zp. 2,589:

odlid znów naiazano liwoty ze-

brane z tego nka wnosi do lias-

sy aliademicliiej , dla zlania ich

w fundusz ogólno - uniwersytecki.

Przepis ten obowizywa a po r.

1841 wcznie; gdy od tej pory

zaprowadzon znów zostaa sprzeda

przez publiczn licytacy dwa ra-

zy do roku— z wiosny i pod je-

sie; z odbytj za podobnej we
wrzeniu 1842 r. kwot zebran,

zoono równie do kassy akade-

mickiej.

Na nadzwyczajne potrzeby wy-

dano jeszcze, lecz za osobnerai ass}^-

gnacyami ze róde ogólno uniwer-

syteckich :

w r. 1822 na ocembrowanie stawu zp. 3,000

„ na wyplantowanie okoo
niego pod roliny bo-

tne „ 3,000;

w r. 1825 na kupno ki dla roz-

przestrzenienia ogrodu i

obranie jój rowem. . . „ 4,000;

w r. 1826 na przerobienie teje

w cz angielsk. . . „ 3,000;
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W r. 1827 na wystawienie szklarni

kap- i treib-haus zwanj „ 6,000;

w r. 1828 na nadbudowanie miesz-

kania ogrodnika i urz-

dzenie izb nasiennych

w pawilonie od miasta . „ 12,000;

w r. 1833 na wybudowanie (bez wy-

koczenia) pawilonu od

rogatki i zasztachetowa-

nie elazne dziedzica . „ 7,344 gr. 11;

„ na wydrukowanie spisów

rolin rozmnoonych w
latach 1S25, 1832 i 1833 „ 516;

w r 1838 na wylitografowanie wi-

doku i dwóch planów

ogrodu „ 788 gr. 15;

„ na róne przerobienia w
budynkach ogrodowych „ 3,262 gr. 5.

Przez cae lat 34 na kupno opa-

u, wedug potrzeby corocznie prze-

znaczane róne kwoty — wyniosy „ 72,500;

Wreszcie paca ogrodników przez

lat 9 po 2,000 zip., a przez 25 po

3,000 zp. rocznie uczynia. ... „ 93,000:

czyli, cay wydatek na ogród przez

lat 34 dyrekcyi . p. Estreichera zp. 451,085 gr. 13,

wyrówna (zr. 112,771 x. 36 m. a.).

Stan ogrodu. —W pierwszych latach zarzdu . p.

Estreichera, smutne wypadki zasze w Rzeczypospo-

litej Polskiej, szczupo i nieregularno róde na

utrzymanie ogrodu botanicznego, oraz bezprzestanne

wojny,— byy powodem wielldej jego niedoli, majcj
dopiero z biegiem lat nastpnych coraz to wicój ust-

powa, a wreszcie przej w stan bogi. Gówne polep-
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szenie wówczas swego stanu, zawdzicza on gorliwym

zabiegom i szczodrobliwenm a be/przestannemu wspie-

raniu go przez zacnego mionika Lr. Stanisawa Wo-
DziCKiEGo '

) , najprzód prefekta departamentu krakow-

skiego, a póniej prezesa senatu Rzeczypospolitej kra-

kowskiej.

W roku 1811, wedug brzmienia rapportu dyrektora

z d. 10 czerwca, ogród znajdujcy si prawie w ruinie

z powodu nader cikiego zaniemoenia Polaczka , na

spodziewane odwiedziny Fryderyka Augusta króla sa-

skiego i ksicia warszawskiego , z najwikszym popie-

chem zosta przynajmniej powierzchownie podwignity
ze swego smutnego pooenia. Przekopano go z wik-
szym nakadem

,
poodwieano budynki i wszystko co

podpadao pod oko ; a przy tej sposobnoci wybudowa-

no nawet sttrzyni hollendersk. Odtd zdawao si, i
kady chciaby by przyj w ponpoc temu zakadowi;

tak, i w r. 1812 nawet Markowski dziekan wydzia-

u lekarskiego, wniós by w dniu 2 maja projekt pi-

mienny rozszerzenia go przez nabycie ssiedniego ogro-

du PP. Franciszkanek czyli . Jdrzeja ; celem zaoe-
nia tame szkoy dowiadcze upraw przyswajawczych

—rolin przemysowych, cukrodajnych, przdzodajn3^ch,

t. p. ;
podzieli go nawet w tej myli na 9 oddziaów

—rolin lekarsldch, gospodarskich, przemysowych i t. d.:

do czego przychylajc si Dyrekcya Edukacyi narodo-

') Uczony ten pan, zasuy si w ogóle krajowi w zaliresie

wszechogiodnictwa; utrzyiuiij,c a do mierci jeden z najwzo-

rowszych i najzaraonityszycti, a zarazem najiiytecznit\jszy cli dla

krajn ogród botaniczny w dobrach Niedwiedziu; o którym po

niedawnym jego zejciu ze wiaf%— dzi tylko bolesne wspom-

nienie zostao! — Wydawa on prócz tego wasnemi silami i pra-

c, prawie jedyne naówczas pismo peryodyczne ogrodnicze pol-

skie ; mozolc si a do utraty wzroku.

Cze przeto Jego cieniom w imieniu zakadu i nauki!
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•

wej ,
upowania rektora Szkoy Glównj do zawarcia

odpowiedniej ugody prawnej na dzieraw wieczyst:

ale póniej spezo na niczem. Odtd a do r. 1816,

przez nadzwyczajne przeszkody polityczne, wraca sto-

pniowo do uprzedniego stanu otretwienia, i spowodo-

wywa dyrektora do najboleniejszych i czstyci ua-

la pimiennyci. W tymto dopiero roku pocz on si

naprawd wzmaga, pod rzdem Rzeczypospolitej kra-

kowskiej. Odnowiwszy bowiem i rozprzestrzeniwszy

szklarnie , oraz urzdziwszy parapety na sposób skrzy-

ni liollenderskiej ,— na przekopanych i zasyconych gno-

jem grzdach caego ogrodu, poczto rozsadza roliny

gromadzone zkd mona byo i wycignitej z nasion,

wedug ukadu Willdenowa; w skutelc czego znalazy

si : po lewej rce w gabinecie górnym rolin}^ roczne

od lej do 14ej gromady, a reszta tyche a do 23j
wcznie na grzdach w okoo stawu : z reszty za ro-

lin korzeuiotrwaych wraz z dwiirocznemi i krzewami,

umieszczonych w gabinetach czci niszj, — Iszy od

skarpy po prawej obj gromad Isz do 4ej wcznie,

a po lewej 5t,— 2gi po prawej od 6ej do lOej, a po

lewj od llj do 13ej,— 3ci nad stawem z prawej 14t
do 18j, a po lewej 19t do 23ej wcznie. Nadto grz-

dy po obu bokach stawu obwiedziono ogrodzeniem

szczeblastem, dla rozpicia na uiem karów owocowych.

W roku 1818 wysadzono okoo murów granicznych po-

rzdkiem alfabetycznym drzewa i krzewy. W r. 1820

zburzono mur tylny od ki , zgbiwszy rów po za nim

bdcy; zasypano oba odbieralniki na wod w gabine-

tach rodkowych , a w ich miejsce usypano dwa kop-

ce; alej za grabow poprzeczn ponaginano, dla za-

sklepienia jej cienistego. ^W r. 1822, po wyszlamowa-

niu stawu, zastpiono zgni ju cembrzyn murem ka-

miennym na mchu, oraz równoczenie przerobiono wkl-
so koostawow i obsadzono 84ma gatunkami wierzb.

W r, 1825, w zamian myli nabycia ogrodu PP. Fra-
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ciszkanek, urzeczywistnion zostaa owa, któr jeszcze

ScHEiDT podniós by w r. 1792, — tojest nabycie na wie-

czyst dzieraw ld po za ogrodem blizko 2 morgów;

która, jako nader sapowata , w nastpnych latach nieco

osuszona przez obranie jej rowem gbokim i szero-

kim,— zasadzon zostaa w gucie angielskim rónymi
klbami i umajona murawnikami: wszelako szkoda, e
uyte do tego drzewa i krzewy — oprócz Gleditschia

triacanthos, Acer Negundo, kilku robinii i kasztanowców

rozrzuconych pojedynczo po murawach,— byy dzikie-

mi z okolicznych lasów : dlatego te cz ta zwana an-

gielsk ju to przez zbyteczn wilgo sw niesprzyja-

jc chodowli botanicznej
,
ju przez pierwiastkowe za-

penienie jej dzicz len,—prawda e nader mia dla oka

swym urokiem przyrody ujtej w prawida sztuki,—nic

przyniosa jednak adnej korzyci zakadowi — jako

umiejtnemu.—W r. 1827 wymurowanym zosta przed

dawnemi szklarniami Kap- i Treib - haus wraz z poo-

onymi pod jego oknami dwoma parapetami ; a w rolm

1828 przecignito go a do muru granicznego budo-

wl drewnian rozbieraln, zwan Korabem a waci-
wie Konserwatoryum , lecz nader szczup. — W na-

stpnym r. 1829 wyprowadzono na pitro pawilon od

miasta; gdzie gór i pó dou zaj ogrodnik, a pozo-

stae dwie izd2bki mae nasieniarnia.—W r. 1830 roz-

szerzono gabinet lekarski, przeniósszy oa inspel<:towe

z prawej na lew cz pomidzy szklarnie.—W roku

1831 zniesiono wnijcie do ogrodu przez paac, a rod-

kow sie— nie dajc si jalvO ciemnuy na sal wy-

kadow, — przyczono do mieszkania dyrektora.

—

W r. 1832 wymurowano gówne 4 ciany lecz bez komi-

na i pokryto dachem drugiego pawilonu lewego odpowie-

dniego prawemu, nie wykoczywszy jednak górnej jego

przestrzeni,— a to z powodu niedostatecznoci fundu-

szu ; równie urzdzono podmurowane sztachety elazne,

zamykajce dziedziniec pomidzy oboma pawilonami;
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czemu przychodzc w pomoc ówczesny dyrektor, zao-

fiarowa na ten cel ciosy z wasnego domu. Równocze-

nie, w nagrod niedoszego do skutku nabycia ogro-

du PP. Franciszkanek, dyrektor jako naówczas rektor

Wszechnicy, doprowadzi do skutku kupno ogrodu s
siedniego po Lakiewiczach za summ 18,115 zp., a to

w celu zaoenia tame Szkoy rolniczo - ogrodniczej

w myl projektu Markowskiego z r. 1812, oraz wete-

rynaryi. Z wycitych tam6 topól otrzymane 310 sig

drzewa, obrócone na dwuroczny opa szklar ogrodo-

wych i zapacone z funduszu waciwego kwot 3,677

zp., zniyy ju o tyle cen tego nabytku, a warto
jego dla Wszechnicy do J 4,438 zp. ograniczyy. Wsze-

lako z alem wyzna naley, i posiado ta tyle po-

dana i niemaych na przyszo nadziei, z niewiado-

mych powodów — nie ulegszy adnemu przeobraeniu

przez lat 6 swego pobytu pod jedn dyrekcy z ogro-

dem botanicznym — napowrót wysza z rk Wszechni-

cy, zostawszy sprzedan przez publiczn licytacy w r.

1837 za co wicej nad 14,000 zp. : dzisiaj za prze-

szo 100,OuO zp. ceni si! —W r. 1834 urzdzono win-

nic trzech-stopniow na skarpie , o 120 odmianach wi-

noroli; oraz rzucono trzy nowe mostki przez rów po-

midzy ogrodem dawnym a angielskim , z których rod-

kowy z porczami elaznemi. — W roku 1836 uoono
z wielkich bry wapienia sztuczn ska. — W r. 1837

8. p. Estreicher powziwszy zacn myl — wydania

spisu rolin chodowanych w naszym ogrodzie, i otrzy-

mawszy na ten cel zaliczk, kaza ju do takowego

wyry na kamieniu w Warszawie— widok ogrodu i dwa

plany zarysowe : druk wszelako, po odbiciu pierwszej

stronnicy in 4to na prób, nie przyszed do skutku;

podobno z mocy uchway Senatu Ezdzcego z dnia 10

kwietnia lb37 r.— Odtd, rzec mona, ogród nasz nie

uleg adnj zmianie; wyjwszy, i zaniedbywanie si

i nierzetelno ówczesnego ogrodnika Koczarskiego
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postpujc coraz widoczniej,— w r. 1842 to jest w epo-

ce ustpienia dotychczasowego dyrektora ze suby
czynnej ,— odbio si widocznie w podupadej uprawie

i ubytliu najpodaszycli rolin.

Od chwili objcia zarzdu ogrodu botanicznego przez

. p. EsTREiCHEKA
,
poczyna si epoka ksig inwentary-

cznych przybytków prawie corocznych rolin. Wszake
gdy równoczenie nie zamieszczano nigdzie odpowie-

dnich ubytków,— a po zagiviiciu jakimbd sposobem

wielu gatunków, takowe ua nowo nabyte— znachodz

si po drugi i trzeci a niekiedy i czwarty raz zapisa-

ne midzy przybywajcemi, i to zawsze z now liczb

porzdkow,— musiao ztd powsta zamieszanie w in-

wentarzach, a liczba rolin zacignitych w nie—uró
nie do uwierzenia ^ ). — Na nich to polegajc , da si

') Nie trzeba si tó wcale dziwi, e w skrelonym poniej

wykfizie stanu zbiorów rolin opartyiu na spisach oryginalnych,

napotkamy miejscami na uderzajce sprzecznoci. Przyczyn ich

najblisz jest bezwzgldna niemono utrzymywania inwenta-

rzów w ogrodach botanicznych, obejmujcych po kilka a niekie-

dy i po kilka dziesitków tysicy rolin, któreby cile wykazy-

way kadochwilowy stan zbiorów, zoonych z istot yjcych,
co chwila gincych w rozmaitym stosunku , a znów cigle mno-

cych si z nasion lub przez sztuk ogrodnicz. Dlatego te a-
den z ogrodów nie moe posiada podobnego inwentarza cigego;

ale tylko jest w stanie, w spisach sporzdzanych z mozoem
co kilka lub kilkanacie lat, wykazywa rónice postpu lub pod-

upadku zbioiów w tyche okresach. Jedynym za cho zawsze

tylko przyblionym rodkiem do osdzenia corocznego stanu ka-
dego ogrodu botanicznego, s drukowane wykazy nasion zbiera-

nych corocznie do korrespondencyi zamiennej z innymi zagrani-

cznymi. Przekonaem si o tm dowodnie, sporzdziwszy odpo-

wiednie ksigi dla samych tylko rolin szklarniowych; w które

corocznie zacigaem przybytki z kupna, z darów, z zamiany,

z nasion i ze sztucznego rozmnaania; równie jak i ubytki przez

sprzeda, uschnicie, zamian lub kradzie: wszelako, przeprowa-

dziwszy podobn prac Tantala przez lat 12 a do przybycia War-
SZEWICZA, byem zmuszony zaniecha jej, pozostawiajc owe ol-

brzymie ksigi, jako pamitk usiowa nie do dokonania.
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wykaza nastpujcy stan zbiorów, w cigu 34-letniej

dyrekcyi . p. Estreichera.

Odebra on po Ehodiusie w przytomnoci Ant.

SzASTKA dyrektora wydziau lekarskiego i delegowa-

nego prof. Feliksa Radwaskiego:

rolin gruntowych gatunków 988,

a szklarniowych „ 212,

razem 1,200.

Pomid/.y temi na owe czasy, do najwaniejszych naleay:

Aletris fragrans, Amomum Zerumbet i Granum Poradisi,

Cycas rewluta, Cymbidium aloifolium, Haemanthus coccineus,

i puniceus, Hibiscus Rosa sinensis, Kaempferia Galanga, Lau-

rus nohilis, Mimosa jmdica, Musa paradisiaca, Phoenix dac-

tylifera, Piper hlandum, Pistacia Lentiscus, Psidium pomi-

ferwn, Prunus Laurocerasus, Saccharum officinarum, Yucca

aoifolia, i kilka gatunków z rodzajów

—

Justicia i Lantana.

Z nastpnych piciu lat od r. 1810 do 1814 wcz-
nie, niepozostal aden inny lad zaszych zmian w zbio-

rach ogrodowych, oprócz wiadomoci : i, od r. 1811 ja-

ko jednj z wanych epok bo mierci ogrodnika Po-

laczka a zastpienia go przez Chladka— poczwszy.

Dyrektor, o ile móg, stara si zyskiwa ze szczodro-

bliwoci wacicieli ogrodów— w ywcu hr. Wielopol-

skiego, w Dzikowie hr. Tarnowskiego, w acucie
hr. Potockiego, w Zarzczu hr. Morskiej, w Kra-

kowcu Cetnera, w Niedwiedziu hr. Wodzickiego

i w. i. przysparzajc tym sposobem, brakujcych do-

td rolin szklarniowych. Przez pozawizywaue za
w umylnych podróach stosunki z innemi ogrodami

zagranicznymi, — usiowa ze zgromadzonych nasion,

wzbogaca zbiory gruntowe.

Dopiero znów w r. 1815, ze sporzdzonego spisu

inwentarycznego rolin w Czerwcu okazao si:

rolin gruntowych, gatunków 4,151,

a szklarniowych „
849,

razem 5,000.
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Pomidzy którerai wida jako nowe: znaczniejszy poczet ga-

tunków z rodzajów— ^Zoe, Amaryllis, Cactus, Mesemhryanthe-

mum, Stapelia; a z Pelargonium 88; kilka z Ficus; po raz

pierwszy z rodzajów: Dracaena— terminalis , Hakea— glahra,

Gloxinia — maculata , Pikairnia 2 gatunki i 2 Raphis, oraz

Yanilla aroviaica.

W r. 1816, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 389,

a szklarniowych „ 80,

razem 469.

Tu jako po raz pierwszy zaprowadzone: Bixa Orellana,

Hedychium coronarium, Maranta arundinacea, Scholia car-

nosa, Yallisneria spiralis.

W r. 1817, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 346,

a szklarniowych „ 69,

razem 415.

Po raz pirwszy w naszym ogrodzie : Crnton pennicillatum,

8tyrox officinalis; a z rodzaju Diosma — crenata. .

W r. 1818, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 394,

a szklarniowych „ 56,

razem 450.

Po raz pierwszy: Olea fragrans i z rodzaju Protea 5 ga

tunków.

W r. 1819, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 545,

a szklarniowych „ 115,

razem 660.

Pierwsza w ogrodzie naszym Camellia japonica , Tama-
rindus indica, Sapindus Saponaria, Hedysarum gyrans, Re-

nealmia nutans.

W r. 1820, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 399,

a szklarniowych „ 128,

razem 527.
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Pirwsza w ogrodzie naszj^ni : Azalea indica , Amomiim

Afzelii i sylvestre, Callicarpa incana, Spiegelia anihelminti-

ca; z rodzaju Rhododendron 6 gatunków, a z Cassia 11.

W r. 182| przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 680,

a szklarniowych „ 94,

razem 674.

Szczególniejszych adnych.

W r. 182§, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 245,

a szklarniowych „ 44,

razem 289.

Z rzadszych nic.

W 182|, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 422,

a szklarniowych „ 128,

razem 550.

Z celuijszyoh rolin: Adansoonia digitata, Cerbera Man-
ghas, Croton tinctorium, Ficus nymphaeaefolia i auatica, Ma-
ranta zebrinu, Muraya exotica, Jatropha sp., Laurus Sassa-

fras, Myrtus Pimenta, Eucalyptus diversifolia, Pinus lanceo-

lata; i pierwsza Paeonia Moutan.

Tu zrobi mi wypada t wan uwag : i tego ro-

ku, znachodzcy si w zbiorze p. epkowskiego pier-

wszy Spis nasion zebranych w naszym ogrodzie iv roku

1824 do korrespondencyi zamiennych , wykazuje tyche

3,470 gatunków; a zatem stan jego na ów czas nader

wietny, i niewtpliwie — szczyt onego rozwoju pod
dyrekcy . p. Estkeicheka.

W r. 182f, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 474,

a szklarniowych „ 134,

razem 608.

Z odznaczftjcyeh ei wcale adna.
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W r. 182|, przybyo:

rolin gruntowycli, gatunków 412,

a szklarniowych „ 58,

razem 470.

Z rzadszych — Elejjhanthopus i Psychotria undulata.

W r. 182f, przybyo:

rolin gruntowych
,
gatunków 239,

a szklarniowych „ 68,

razem 307.

Z celniójszych nie.

W r. J82|, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 304,

a szklarniowych „ 65,

razem 369.

Z bardzo rzadkich: Aristolochia Serpentaria.

W r. ]82|, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 194,

a szklarniowych
„ 80,

razem 274.

Midzy temi : Astrapaea Wallichii, Cyperus Papyrus, LaU-
rus Cassia, Bonapartea juncea ; oraz pierwsza z rodzaju Dry-
andra — armata.

W r. im, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 259,

a szklarniowych „ 57,

razem 316.

W cikiej zimie tego roku, jakie niesychane i nie-

odaowane szkody poniós nasz ogród, trudno opisa;

z powodu braku wykazu wymarzych , nietylko w grun-

cie ale i w szklarniach. Przechowaa si tylko pami
zaginionych wtedy znakomitej wielkoci drzew, z ro-

dzajów: Abies, Acer, Brussonetia, Castanea, Catalpa, Ce-

drus, Fraxinus, Gleditschia, Juniperus, Liriodeudron
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kwitnce, Ornus, Pinus, Platanus, Popnlus, Bohinia,

SaUx circinalis, Taxus i w. i.; w Korabiu za Agave

americana nadzwyczajnej wielkoci i blizka kwitnienia.

Co znów w gruncie za spustoszenia nastpi musiay

w rolinach korzeniotrwalych , zwaszcza te botnis'tych

i wodnych?

W r. 183?, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 335,

a szklarniowych „ 145,

razem 480.

Szczególnych nic.

W r. 183 1, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 355,

a szklarniowych „ 52,

razem 407.

Rzadsza adna.

W r. 183| i 183f ,
przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 565,

a szklarniowych „ 114,

razem 679.

Z szczególnych nic.

W r. 183|, przybyo:

rolin gruntowych

,

a szklarniowych

gatunków 94,

14,

razem 108.

Powinno byo przeto wedug pozostaych inwenta-

rzów, od r. 1809, znale siew r. 1835—^
ogóem:

rolin gruntowych, gatunków 1(\703,

a szklarniowych „ 2,350,

razem rolin wszystkich 13,053 gatunków.

Gdy tymczasem w tyme roku, z powodu objcia po-

sady ogrodnika przez Koczarskiego przy przejciu na

stan wysuonoei Chladka i odbiraniu od niego in-
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wenta rycznem ogrodu, spisanym zosta przez Kommis-

sy urzdowy inwentarz rolin i sprztów, który wy-

kaza znalezionyci w ogrodzie

:

zimochowków w doniczkach, gatunków 596,

drzew i krzewów „ 545,

rolin szklarniowych „ 1,055,

„ gruntowych „ 1,464,

„ wodnych „ 42,

„ lekarskich „ 229,

razem „ 3,931.

Do najcelniejszych policzy tu wypada: Amomum A gAtnnki,

Cecropia peltata, Cerbera Manghas, Coffea arabica, Cwcu-
ma longa, Dracaena Draco^ Chamacrops liumilis i Palmetto,

Jatropha urens i laciniata, Illicium anisaum, Phoenix da-

cfylifera, Psychotria undulufa, Sabbal Adansoonii, Saccharum
giganteum, Supindus Saponaria, Strelitzia Regmae, Tamarin-

dus indica, Yanilla aromatica;— a z odzuaczajcych si wiel-

koci okazów: — Araucaria excelsa, Bambusa arundiuacea,

Cunnighaamia brasiliensis, Casuarind euisetifolia, Campho-
ra officinarti7n, Eucalyptus 'robusa, Eugenia Jambos, Hibi-

scus Rosa sinensis i syriaca, Magnolia grandijiora, Punica

Granatum, — oraz po kilka z rodzajów — Ficus, Melaleuca

i Metrosideros.

Wszelako tej niesychanej rónicy, pomidzy liczb

rolin wykazanych przybytkami rocznymi a spisanych

inwentarycznie w r. b, nieznajdziemy tak uderzajc
jak si zdaje na oko, jeli zastosujemy do tego, uwa-

g na stronnicy 171 nie bez przj^czyny skrelon w przy-

pisku. A jeeli jeszcze dodamy i t o^oliczno, i ubyt-

ki przez cae lat 20 nie byy odpisywanymi (co pra-

wie niemoebna); oraz, e przy odbieraniu ogrodu od

Chladka, zacigano w spis tylko roliny opatrzone na-

zwiskami, pomijajc bez nazwisk jako wtpliwe:

to okoliczno tak wielkiej rónicy, jeszcze bardziej

zmaleje. Gdyby czas trwania Kommissyi odbiorczej

móg by przecign si o kilka miesicy, to z sa-

mych rolin niepewnych mogcych by jeszcze ozna-

12
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czonemi, nie maa liczba gatunków przybyby bj^a

moga, — a liczba wyliazanycli przy odbiorze, wzró
moe i do 5,000 gatunliów.

Odtd równie prowadzono spisy jali dotyciczas,

zapisujc tyllio przybytlii a pomijajc ubytki. I tak

:

W r. 183|, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 237,

a szklarniowyci „ 180,

razem „ 417.

Z wanych: Euphorbia antiuorum i Coccoloba excortica-

a; oraz zbiór 118 \Vi4rzh w okoo stawu.

W r. 183f, przybyo:

rolin gruntowycl), gatunków 268,

a szklarniowych „ 232,

razem „ 500.

Z rzadkich: Sarracenia purpurea, TJiea Bohea i iridis.

W r. 183|, przybyo

:

rolin gruntowych, gatunków 26,

a szklarniowych „ 237,

razem „ 263.

Tu pikny zbiór z rodzaju Cactus 79 gatunków, a Stape-

lia 24.

W r. 1838 od czerwca do grudnia, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 41,

a szklarniowych „ 34,

razem „ 75.

Wany: Zingiher officina/e.

W r. 1839, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 11,

a szklarniowych „ 63,

razem „ 74.

Z rzadszych nic.
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W r. 1840, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 8,

a szklarniowych „ 70,

razem /8.

Midzy temi, 22 gatunki z rodzaju Erica, z Medyki.

W r. 1841, przybyo:

rolin szklarniowych, gatunków 6.

W r. 1842, przybyo:

rolin szklarniowych, gatunków 10.

Z rzadkich: Guajacum officinale.

Wic razem od r. 183| do 1842, przybyo:

rolin gruntowych, gatunków 591,

a szklarniowych „ 832,

ogóem „ 1 ,423;

które cznie z wypadkiem w r. 183|, uczyni w roku

1842 — summ:

rolin gruntowych, gatunków 1 1,294,

a szklarniowych „ 3,182,

czyli wszystkich razem „ 14,476.

Tu do celnych nale z rodzajów: Acacia 27 gatunków, A-

dansoonia digitata, Aloe 21, AmomumS, Araucaria brasilien-

sis (ogromne drzewo), Astrapaea 2 (wielkie). Azalia 9, Bam-
busa arundinacea, Banksia 4, Begonia 11, Bombax pentan-

dra (wielkie), Cactus 84, CaladiumS, Callicarpa 2, CannalS,
Capparis 3, Casuai-inaS, Cecropia digitata, Cerbera Manghos,

Chamaerops 2, Coccoloba excorticata, Coffea arabica, Croton

2, Curcuma longa, Cycas revoluta, Dracaena 7, Erica 23,

Eucalyptus 2, Ficus 18, Gloxinia 6, Guajacum officinale,

Hakea 6, Hedychium 3, Heliconia 2, Hibiscus 9, Jasminum
10, Jatropha urens, Justicia 18, Kaempferia 2, Lantana 4,

Laurus 7, Magnolia 7, Maranta 2, Melaleuca 22, Metroside-

ros 16, Mesembryanthemum 18, Musa 2, Myrtus 5, OleaA, Pas-

siflora 16, Phoenix dactylifera, Phormium tenax, Pinus 12,

Peperomia 12, Pitcairnia 5, Polygala 5, Pothos 5, Proea 4,

12*
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Psychotria undulata, Renealmia nutans, RhamnusW, Raphis

flabelliformis, Rhododendron 7, Rhus 5, Rosa 18, Sabbal 2,

Sniitax SarsapariUa, Solannm 18, Stapelia id, Strelitzia Re-

ginae, Tamarindus indica, Thea virids, Theophrasta longi-

folia, Yucca 3; a Pelargonium 762 sztuk mieszaców.

Tu przy dokonanym od dnia 28 lutego do 21 mar-

ca w roku 1843 inwentarycznym odbiorze, prawda, e
w nader niepomylnej porze, bo w obec zamarznicia

ziemi, okrycia rolin jeszcze niegiem i przylodkami,

a tem samem nie monoci przekonania si — gdzie

i jakie roliny znajduj si w ziemi ywe, — spisy-

wanemi by mogy roliny szklarniowe, drzewa i krze-

wy gruntowe, a adn miar korzeniotrwale. Gdy za
ostatnie, jeszcze przez kocowych kilka lat suby
Chladka i cae dotd trwanie obowizków Koczar-

SKiEGO — a wic przez lat przeszo 10, z powodu nie

dokonanego ani razu przekopania (rajolu) i niezbdne-

go co lat trzy lub cztery przesadzania pewnych ich

oddziaów w inne miejsce, w najwikszej czci wyro-

dzi si musiay; poozuaczanie za jeszcze nie wyro-

dzonych dla zachowania ich w zbiorze, wymagaoby
byo conajmuiój jednego caego lata, a zastpienie ich

uowemi z nasion cign si majcemi— szeregu kilku

lat; — musiano dokonanie tego pozostawi nastpcy,

professorowi Czerwiakowskiemu.

Gdy za odebrano inwentarycznie rolin szklarnio-

wych gatunków tylko 1,'24, midzy któremi znala-

zo si przeszo 300 korzeniotrwaych gruntowych oraz

drzew i krzewów w doniczkach, chodowanych dla po-

trzeby wykadowej ; zdaniem oddajcego . p. Estrei-

chera, na gruntowe wypadaoby byo policzy przeszo

5,000, gdy zauway on wszystkich rolin znale si

winnych w ogrodzie liczb — blisko 7,000.

Stan nasieniami i zamiany. — Chocia, jak

widzielimy powyj, pirwszy Schultes w roku 1806

i 1808 wydrukowa by spis zamienny, ten jednakowo
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obejmowa gotowe do odsyki— roliny ywe i suszone

oraz nasiona; dla tego t nie mona go uwaa za

wskazówk stanu — ani uzbieranych nasion, ani zasu-

szonych rolin w zielniku: te za nie mae czynniki

umiejtne, zasuguj na szczegóowsz uwag.

Lubo z dyrektoratu . p. Estreichera, pierwszy-

spis dnikowany nasion uzbieranych w ogrodzie do za-

miany z zagranicznymi, zdoaem odszuka z roku

1824; to tak z opowiada jak i z kilimu sprawozda
oraz zapisków prywatnych mego poprzednika powzi-
em jak najpewniejsze przekonanie, i spisy podo-

bne nasion (jeli nie zawsze drukowane to pocztkowo
i pisane) rozsyanymi byway o wiele lat wczeniej; a

e i póniej wielokrotnie ogaszano je drukiem, mam
pewno, cho nie mogem podobnych wykazów wyna-

le wicej jak dopiero

z r. 1835 zawierajcy gatunków 2,862,

z r. 1836 „ „ 1,148,

z r. 1841 563,

z r. 1842 660.

Spis z r. 1824, obejmujcy 3,470 gatunków, dowo-

dzi nader zaszczytnego wówczas stanu ogrodu naszego;

i t te epok uwaabym — cznie z pogldem na

stan zbioru rolin ywych — za szczyt rozwoju nasze-

go ogrodu, podnoszcego si widocznie w cigu 34-le-

tniej dyrekcyi . p. Estreichera poczwszy od roku

1816. Od tej epoki — jak wida ze wssystkiego —
stopniowo, ju to przez wzmagajc si chorob i co-

raz sabnc czynno ogrodnika Chladka, ju przez

niedostateczne wiadomoci i wadliwe usposobienie Ko-

CZARSKIEGO, — musia coraz to wicej ogród traci ze

swych si ywotnych— napróno podsycanych wszech-

usiowaniami dyrektora, a wreszcie doszed do stanu

w jakim go w roku 1843 znaleziono : w którym to cza-
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sie, w skutek powyej wskazanych przyczyn a zwasz-

cza wyradzania si rolin, spis drukowany obj tylko

660 gatunków nasion.

Ze korrespondencya zamienna nasion naleaa do

kierunku, w którym . p. Esteeicher z zamiowaniem

najwiksze siy wyta ku wspomaganiu ogrodu, nie

ma wtpliwoci; bo z wpadyci mi do rk zapisttów

mego poprzednika widz, i od r. 1835 do 1842, z 41

ogrodów botanicznych otrzyma on 20,802 pakiecików

nasion; wiele za rozesa w zamian — nie wiadomo.

Jestem jednakowo przekonany, i liczba tyche mu-

siaa by znaczn; cho cigle opieszao ogrodnika,

jako wszdzie wykonywujcego t czynno, nie may
robia uszczerbeli najlepszym chciom dyrektora: z przy

czyny za niewysiewania corocznie jak tylko jakowej

czstki z otrzymanych (o czem sam pónij miaem
do sposobnoci przekonania si), nie mogy usiowa-

nia dyrektora wyda odpowiedniego owocu w przybyt-

kach rolin z nich otrzymywanych.

Co do zbioru nasion w nasieniarni, inwentarze wy-

kazuj, i w r. 1835 znajdowao si:

gruntowych gatunków 1,512,

a szklarniowych „ 5,087,

razem „ 6,599.

Wszelalio takowe jako od kilkunastu at zbirane

i zachowywane, nie mogy by adn miar uyteczne

do korrespondencyi zamiennej bdc pozbawione wa-
dzy rostkowania; jako za niedbale utrzymywane, a do

tego w stancyach dolnych, zacienionych i wilgotnych

zbutwiae i w najwikszej czci zgryzione przez my-

szy (gromadzce si zazwyczaj z caego ogrodu do na-

sieniarni na er zimowy), — musiay rok za rokiem

coraz wicej traci na wartoci. I to te byo powodem,
i liczba ich w r. 1843 przy odbiorze wynosia:
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gruntowych gatunków 2,400,

lekarskich „ 200,

a szklarniowych „ 400,

razem „ 3,000;

jednak w najwikszej czci nie do uycia.

Stan zielnika. — Wreszcie wszelkie przemilcze-

nie zbiorów rolin zasuszonych jako zielnika, lecz tyl-

ko wczenie ich (bez oznaczenia których?) w spisy

rolin ywych i nasion przez Schultesa w latach 1 80(5

i 1808 wydrukowane, byo powodem, i pierwszego

zawizku w owych czasach podobnego zbioru nie mo-

na si dopatrzy.

Pierwszy dopiero jaki taki lad napotykamy w r.

1810, i ScHEiDT zostawi po sobie maej wartoci

zbiorek klocków drzew krajowych gatunków . . . 60.

W r. 1812, miano naby — cho niewiadomo

za jak cen i z jakiego funduszu — po Po-

laczku pozostay, zbiór rolin suszonych i uoo-
nych wedug JussiEUGO, tak krajowych jakote

i zagraniczuych , uzbieranych z rolin pielgno-

wanych w szklarniach — gatunków 2,133:

wszelako w tak zym .stanie w czasie odbioru

w r. 1843, tak nieumiejtnie zasuszonych, tali nad-

psutych wilgoci i tak stoczonych przez robactwo,

— i w ówczas mao byo nadziei, wybrania jaiiej

czci do wcielenia z czasem w ogólny zielnili.

W r. 1815, z daru ks. Sotyka referendarza,

zacignito w inwentarz wycinków paskich w naj-

wikszej czci zagranicznych drzew sztuk . . . 237.

W r. 1820 przyby podobnie zbiór mieszany

rolin zasuszonych, jako dar . p. Estreichera,

uporzdkowany wedug Linneusza w gatunkach 4,808.

Wszake i ten w r. 1843 znalaz si w tyme
samym stanie co i zbiór Polaczka; w który nie-

chybnie popa by musia, — gdy, pomimo cz-
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stycli uala si i dopomina o lepsze pomiesz-

czenie, — obok ostrzegau o nieuchronnie gro-
cem zniszczeniu w kilku latach wszystkim daw-

niejszym zbiorom przez dyrektora przedsibranych,

nie móg si znale aden rodek zaradzenia tak

gronemu zemu. W skutek czego, tale ten zbiór

jak i Polaczka wraz z nastpujcym przybyt-

kiem najbliszym z r, 1823, — uznanemi zostay

przez Kommissy odbiorcz w r. 1843, za mogce
si tylko przyoy do zaraliwego zniszczenia—
tak reszty ju posiadanych w dobrym stanie zbio-

rów, jakote majcych si z biegiem lat zgroma-

dza.

W r. 1823 przybyo uzbiranych w ogrodzie

do zastpienia zepsutych — gatunków 1,549;

lecz niedokadnych, pozasuszanych naprdce i w r.

1843 ju stoczonych przez owady.

W r. 18§^ przybyo z Saksonii rolin skryto-

pciowych, jak si zdaje jako najdelikatniejszych

dawno ju zniszczonych, gdy takowych przy od-

biorze w r. 1843 nieodszukano 239.

Odtd a do roku 183| przez lat 9, nic nie

przybyo.

W r. 18f^^ zakupiono od Weihego rolin trawo-

watych . . .... gatun. 500, za zp. 156 g. —
równie rolin szwajcars-

kich z góry FaulUorn i

Grimsel . „ 100, „ „ 43 „ 18.

Wr. 18 10, nabyto zbiór

rolin serytopciowych w
w maj 8ce wedug En-

DLiCHERA „ 682, „ „ 148 „ —

;

wszelako, wielka cz na-

zwisk w papierach bez

rolin, tylko 500 maych
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rolinek wykazaa, i to

w okazach tak drobnych,

e chyba ku zabawie a nie

do nauki uyóbj ich mo-

na.

W r. 1841, otrzymano

w darze, od hr. Tadeusza

OsTEOWSKiEGO, pikny
zbiór zasuszków rolin al-

'

pejskich ze Szwajcaryi, w gatun. 838.

Cay przeto zbiór ziel-

nika, wyniós podczas dy-

rekcyi . p. Esteeichera

a do chwili odbioru w r.

1843 wedug inwentarza,

rolin „ 10,849;

na który wydano tylko zp. 347 g. 18, (re. 86 k. 90.)

Atoli, jak si ju w swych miejscach napomkno,
ju to z powodu zego zasuszenia, ju niedoboru na-

leytych okazów, ju zbutwienia przez pomieszczenie

wilgotne najprzód (w braku miejsca stosownego) w pa-

acu na dole,— póniej w przeznaczonej na suszarni—
izbie zajmujcej ca gór pawilonu lewego bez podo-

gi i sufitu, lecz w porodku dwóch podsiebitek prze-

puszczajcych massy kurzu, a do tego w szafach jesz-

cze po Haquetcie i niedomykajcych si wcale,— naj-

wiksza cz ulega zbutwieniu i rozkruszeniu, lub

stoczon zostaa przez owady. Przeto te Kommissya

odbiorcza w r. 1843, uznaa za stosowne: aby, po wy-

braniu z gorszych zbiorów co jest do uycia i co nie

moe dziaa szkodliwie na jeszcze nie zepsute, reszt

z nich usun zupenie; — wcigajc w protokó od-

biorczy :

zbiór klocków drzew po Sgheidcie 60;

zbiór wycinków drzew po ks. Sotyku 239;
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z cztrech pierwszych zbiorów okoo gatun. 1,000;

cay zbiór Traw Weihego
„ 500;

cay z góry Faulhorn „ 100;

reszty zbioru Endlichera „ 500;

cay zbiór hr. Ostrowskiego „ 838;

razem gatunliów olioo 3,237.

Prócz tego, przeciowano jeszcze jalio pierwszy zbiór

oryginalny z r. 1779 nie le przechowany, cho nie

wielkiej wartoci naukowej, pozostay jalio dar po Ba-

DURSKiM professorze Patalogii i Terapii szczególnej, —
zielnik rolin prawie samych krajowych w 412 gatun-

kach, poprzylepianych po czci w dobrych okazach

a po czci w uomkach na grubej bibule, oprawny

w 4 tomy arkuszowe. Jako za pamitka (sdzc
z wyrazownictwa— przed dwu wiekowa, istny prazbiór

rolin suszonych krajowych, w odamkach poprzylepia-

nych ywic na potarganej nader i zczernialej bibule

—

poueklejanej na papierze bardzo starym, a oprawnej ra-

zem w jedne ksig arkuszow, — znachodzi si jesz-

cze zielnik — kto wie czy nie po Syreskim, w 269

gatunkach.

Tak tedy koczy si wana i duga epoka ogrodu

botanicznego, z ustpieniem . p. Estreichera w roku

1843; epoka, przedstawiajca róne koleje odpowiednio

do rónego stanu kraju i do tak zmieniajcych si
rodków, mogcych by obróconymi ku dobru tego za-

kadu. Wykazuje ona : ile z jednej strony dobrych ch-
ci i ile usiloAva przypisa naley jej przedstawicielo-

wi; a ile z drugiej nieprzezwycionych trudnoci i prze-

szkód w przeprowadzeniu swych postpowych na ów-

czas myli, mia tene do pokonania. Najgówniejsza

jednak zapora znalaza si zawsze w nieodpowiedniem

wspódziaaniu ogrodnika, jako ywotnego bo technicz-

nego czynnika tego rodzaju zakadów: bo gdy pierwszy

z niedonoci przez staro, zaledwie dochowa to —
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co raodszemi siami zapracowa ; drugi piórwszemi usi-

owaniami wspierajc szczerze dyrelitora, dopomógszy

mu wprawdzie olioo r. 1824 do doprowadzenia ogrodu

do zaszczytnego ówczesnego jego rozwoju,-- póniej nie

powiedni sw czynnoci przez cliorob przerodzon

w niecli, znów wpywem swym z czasem coraz to

znia stanowisl^o zadadu; a wreszcie trzeci, przez

lelikomylne zapomnienie si i niedostateczne uzdolnie-

nie, sprowadzi go do stanu w jaliim w r. 1843 znaezio-

n3'^m zosta.

Jal?:o professor . p. Estreicher, zapewnie przez

przecienie go tak dugo trzema a potem dwiema lia-

tedrami, nie pozostawi nam adnej z prac nauiowyci

roinniczyci; ciocia uzdonienie jego, ywy sd o

rzeczaci i ycie nader ruciliwe w wiecie, dawao mu
wszede prawo do odznaczenia si znalcomitego w tym

wzgdzie.

Po oprónieniu tym sposobem ^atedry Historyi na-

turalnej wraz z dyrektorstwem ogrodu, w skutek odby-

tego konkursu, zaj takow z dniem 6 padz. 1843 r.

z pac 6,000 zip. (do której od r. 1851 doczono 500

zp. rocznie na fiakra) Ignacy Rafa Czerwiakowski

Dr. Med., byy adjund teje ^^atedry przez at cztery

od r. 1834, póniej bez przerwy zastpca a wreszcie

i rzeczywisty professor tego przedmiotu i Teoryi go-

spodarstwa wiejskiego przy tutejszej Szkole technicznej

przez lat okadem 5. — Jeszcze jaio adjunkt, w roku

1837 odjy on podró do Berlina ^osztem rzdu Rze-

czypospolitej krakowskiej, celem wprawy praktycznej

w uyciu drobnowidza w Anatomii i Fizyoogii rolin-

nej — jako przedmiotach szczególniej go obchodzcych,

a do owego czasu na naszej Wszechnicy jeszcze nie-

wykadanych. Przez lat spena 4, bdcych zarazem

ostatnimi bytu Rzeczypospolitej, dziery on ca His-



188

tory naturaln, nalec do Wydziau lekarskiego : do-

piero — gdy, po wcieleniu tej krainy do Monarchii

austryacki<^j i po zaprowadzeniu nowych urzdze, —
professor Endlicher z Widnia jako upenomocniony

do tego kommissarz cesarski, pomidzy innemi zmia-

nami wyjedna by tyle podany od dawna podzia

tej katedry,— od dnia 10 padziernika 1847 r. Czerwia-

KOw^SKi pozosta przy professurze samej tylko Botani-

ki, w r. 18 f^ przyczonej do wydziau filozoficznego

:

w tym to stanie zasta go r. 1864 — w30tym roku su-
by naukowej cakowitej, a w 21szym w rzeczywistego

professora Wszechnicy. Z pism ogoszonych drukiem,

wyda on dotd: Botaniki ogólnej rolin jawnopcio-

wych tomów 2 str. 752, z atlasem o 800 ryc. w 16 ta-

blicach w r. 1841; Botaniki szczególnej tomów 6 stron.

3545 od r. 1849 do 1863; oraz Botanik lekarsk stron.

416 w r. 1861.

Przy nim, pierwszym adjunktem katedry Historyi

naturalnej, by pozostay po . p. Estreicher/e, Igna-

cy KozuBOwsKi, którego miejsce od pierwszego lutego

1844 r. zaj w tyme samym charakterze Józef Ritmiler:

lecz przy rozdzieleniu przerzeczonj katedry, pozosta

on z wasnej woli przy drugiej jej polowie Mineralogii

i Zoologii. Gdy za i odosobniona katedra Botaniki,

zyskaa now posad wasnego adjunkta, takow
w dniu 17go lutego 1848 r. otrzyma Feliks Berdau
Magis. Farm, Jako pracowitego i z zamiowaniem od-

dajcego si raz obranemu zawodowi, wyjtkowo do-

zwolono zatrzyma na tej posadzie przez lat 7 —
do 30 listopada 1855 r.; a gdy si odznaczy skrele-

niem Flory krakowskiej i tatrzaskiej, mia sobie wy-

jednan odpowiedni posad w Gimnazyum realnm

warszawskim; zkd przeniesionym zosta w podobnym-

e charakterze do Szkoy Przemysowo - gospodarczej

w Puawach. — Po nim bezzwocznie adjunktura po-

wierzona zostaa Ignacemu Januszkiewiczowi Dokto-
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randowi Medycyny, na której pene 4 lata pozostawa.

Po nim z l^^olei zaj to miejsce z pocztkiem listopada

lHo9 r. Jan Kowalczyk, wkrótce Dr. Filozofii nader

odznaczajcy si wszechstronnie; który atoli, jako z za-

wodu pierwotnego matematyk, zostawszy Docentem Me-

chaniki zastosowanój, a w r. 1863 adjunktera czasowym

przy katedrze Astronomii, — z alem dla dyrektora

zmuszony by opuci swój nowy zawód i powróci do

dawnego. — Dla tego te z dniem 1 stycznia 1861 r.

przeznaczono na jego nastpc Wodzimierza Tykal-

SKiEGO Dr, Medycyny, lecz tylko jakby przechodowo:

bo tene, czujc si wicej pociganym do lekarstwa,

wkrótce zrzek si tej posady i przeniós jako lekarz

praktyczny do Koomyi. Wtedy te z dniem 1 listopa-

da 1863 r., zanominowano adjunktem Botaniki Anto-

niego Rp:hmana Doktoranda Filozofii, ju od dawna

powicajcego si Botanice; który, jak si spodziewa

naley, przy zdolnoci swej' i szczrych chciach, nie-

chybnie odpowie pooonemu w nim zaufaniu.

Przy objciu dyrekcyi ogrodu botanicznego w roku

1843, CzERwiAKOwsKi zasta jeszcze w obowizkach

ogrodnika Koczarskiego, znanego nam ju z zeszego

zarzdu: którego wszechstronne prowadzenie si w la-

tach ostatnich poprzedniej dyrekcyi signo ju byo
najwyszego szczebla rozpasania— tak jego osoby, jak

i caej suby ogrodowej niszej — za jego przylca-

dem. Z tego wic tytuu wstpujcy dyrektor, móg
atwo przewidzie co go czeka. — Dla tego te pierw-

szym krokiem onego, by musiao usiowanie przy-

wrócenia karnoci i rzetelnoci; czego zwolna w ni-

szej subie udao si dokona gównie karami pini-

nemi, — gdy wanie najwicej skompromitowani ra-

towali si ucieczk. Jednak ze strony wyuzdanego a na

nieszczcie nader licznego domu ogrodnika, w obec

ojca rodziny mao kiedy przytomnego sobie — nieusta-
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jce gwaty i najcia a do kassy ogrodowej ; ze stro-

ny za samego ogrodnika rozpróniaczonego a do zu-

penej nieczynnoci niedozór i naóg odejmujcy mu
przytomno, zmusiy nowego dyrektora do zajmowa-

nia si osobicie wszelkiemi czynnociami do ogrodni-

ka nalecemi, nawet a do najbliszego nadzoru. Stan

podobny, wywoa musia konieczno przedstawienia

go w kwietniu 1847 r. do dymissyi po raz pirwszy;

po drugi w grudniu 1849 roku; a nawet i po trzeci

w czerwcu 1851 r. : wszelako zawsze napróno, ze

wzgldu silnej protekcyi i obarczenia dwunastoma dzie-

mi. Dopiero te znaglony do podania si do przenie-

sienia w stan wysuonoci, w dniu 12 lipca r. 1862

takow otrzyma. Po dokonaniu tego tak stanowczego

dla zakadu kroku, dyrektor prawie równoczenie przed-

stawi by do zanominowania w jego miejsce Józefa

Warszewicza; wszelako z zadaniem dla tego nazwy

Inspektora ogrodu botanicznego, jako — wyrobionem

sobie stanowiskiem w wiecie botanicznym — zasugu-

jcego na szczególne wyi*ónienie go od zwykych
ogrodników, przy ogrodach tego rodzaju utrzymywanych.

Gdy za wielkie zachodziy przeszkody ze strony nie

jednj wadzy co do osoby samego kandydata, po-

pirane jeszcze i nowoci nazwy inspektora w ogro-

dach c. austryackich dotd nie uytej; ostateczne sko-

nienie si Ministerstwa Owicenia ku zadouczynieniu

warunkom przez dyrektora pooonym, przecigno si
a do dnia 1 marca 1854 r., w którym Warszewicz
otrzyma nominacy na inspektora ogrodu. Na czas

za oprónienia posady tej, zastpstwo ogrodnika bo-

tanicznego powierzonem zostao ówczesnemu adjunkto-

wi Botaniki Berdauowi.

By za usprawiedliwi tak uporczywe obstawanie dy-

rektora Czerwiakowskiego przy osobie dzisiejszego ins-

pektora ogrodu, winienem uczyni cho krótki rzut oka na
rodki jakimi doszed swego wyszego ukwalifikowania,
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które nieraz jeszcze poniej z chlub si objawi. Wakszi-

wicz rodem Litwin, poczwszy zawód swój jako ucze le-

karstwa na Wszechnicy Wileskiej, w r. 1825 wstpi
do ogrodu botanicznego tamtejszego; a wkrótce tak od-

znaczy si, i w r. 1828 po mierci ogrodnika miejsce

jego przez ly^ roku zajmowa. W r. 1831 przyj obo-

wizki ogrodnika w znakomitym ogrodzie w Insterbur-

gu , i w takowych przez lat blisko 5 pozostawa. W r.

1836 dostawszy si do ogrodów królewskich w Potsda-

mie i przeszedszy w 1837 do botanicznego w Scho-

neberg przy Berlinie, tame jako pierwszy po inspek-

torze mia sobie powierzon nietylko ca tali liczn

sub ogrodow, ale i wszystkie najwaniejsze i naj-

trudniejsze czynnoci ogrodnicze: i to miejsce z od-

znaczeniem si a do r. 1843 przez lat 6 zajmowa.

—

Tu to w przerzeczonym r, 1837 dzisiejszy dyrektor

a w ówczas adjunkt Botaniki , w czasie swych studyów

w Berlinie nie mao przebywajcy w ogrodzie Schoneberg-

skira, rozpatrzywszy si naleycie w zdolnociach Warsze-

wiczAi wnieporównanem zamiowaniu swego zawodu, po-

wzi by myl zjednania go na czas potrzeby dla ogrodu

botanicznego krakowskiego : a od rozrzewnionego uczu-

ciem ojczystej ziemi, otrzymawszy zgodn ze sw my-

l odpowied, powróci przejty bog nadziej zara-

dzenia kiedy nieszczsnemu na ówczas stanowi nasze-

go ogrodu z powodu ogrodnika. Wakszewicz tymcza-

sem ze swej strony zawsze z t myl w sercu, pod-

j si (na przedstawienie Humboldta) jako przewo-

dnik wyprawy, odby podró w celu zbierania nowych

rolin dla Towarzystwa belgijskiego w Ameryce rod-

kowej. Wypynwszy tedy z portu San Thomas di

Guatamala, w r. 1843 przejrza pilnie i wyzyska jak

najmoebniej— prowincye i Rzeczypospolite: Yaragua,

Nikaragua, Costa-Ricca, San Salvador, Honduras, Grua-

temala, Tabasco, Oregon, Meksyk, Teksas, obie Kali-

fornie i wyspy Grallapado na wielkim oceanie; zarwa
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W Przechodzie lecz bez poszukiwa jako jii znane—
Floryd, Nowy Orlean, wybrzea Missisippi, wyspy

Azorskie i t. d.: która to podró zaja mu 3 lata. W r.

1 846 zawarszy umow z konsulem, poczyni w dwóci

latach ciekawe zbiory rolin ekonomicznych i palm dla

króla pruskiego z obu Ameryk; a korzystajc ze spo-

sobnoci, w powrocie zajrza i na przyldek Dobrej Na-

dziei, Sierra Leone, Mozambik, wyspy Kanaryjskie

i Antylle, spoczwszy na bardzo krótko w roku 1848

a w Londynie. Tu z powodu ujrzanych z zapaem bo-

gatych nowoci mia eg-o podrónika, Towarzystwo ogro-

dnicze londyskie zjednao go do przedsiwzicia na

swój koszt podobnej podróy po Ameryce Poudniowej;

w któr niebawem udawszy si, przez lat 5 schodzi:

Brazyli, Peru i rzek Maragnon, Boliwi a do Nowej

Grenady (dla Chinoioców, których 75 gatunków zebra),

Euador z Kordelierami i sawnym Kotopaxi, Chili

i wulkan Conagua a do Arauganii; w powrocie za
w r. 1852 dotkn Patagonii i Kaphornu; a w r. 1853

dokonawszy jeszcze powtórnie szczegóowych wycieczek

w miejsca mu ju dobr/e znajome, uzbiera niemao

i przywióz ze sob rolin ywych i zasuszonych oraz

kor z drzew i nasion dla ogrodników belgijskich (jak

Van Houttowi za 3,500 franków), angielskich (jak

Yeithowi za 200 funtów szterlingów) , hollenderskich,

niemieckich i innych ; nie zapominajc i o naszym ogro-

dzie, jako zawsze marzonóm przyszem swem dzieci-

ciu. Nawet wród tej j^odróy w r. 1850 dojecha by
do Krakowa, i rozpatrzywszy si czegobymy najwi-

cej potrzebowa mogli, powróci do Ameryki dokona

co mona; a ostatecznie i gównie zjedna sobie po

drodze wszystkie osoby tyle mu zawdziczajce, aby

co najlepsze ze swych dla nich przesyek, móg mi
sobie kiedy udzieonm. Po nieodzownym jak najkrót-

szym pobycie tame, a po lO-letniej istnj poniewierce;

w listopadzie 1853 r. powita ju na zawsze Europ
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i Kraków. e za od dwóch lat cignce si przepro-

wadzenie nominowania go inspektorem, doszo stanow-

czo swojego kresu duo póniój ; nie mogc znie bez-

czynnoci, zaj si ogrodem naszym zaraz na poczt-

ku grudnia 1853 r.: dopiero w dniu 1 marca 1854 r.

obj powierzone mu miejsce i techniczn stron admi-

nistracyi naszego ogrodu, z t sam co i dotychcza-

sowy ogrodnik pac 760 reskich czyli 3,000 z. pol.

i tymi emolumentami. Wszelako pomimo tego, dyrek-

tor oceniajc zasugi i uzdolnienie kandydata, jak si
to ju napomkno, wyjedna mu jeszcze na mocy prze-

doonej przez siebie nowej instrukcyi, i obszerniejsze

pole dziaalnoci ni dotd ogrodnik posiada: a tak

z jej mocy uposaenie roczne ogrodu dotd wprost

z rk dyrektora wydawane, wypacanem bywa przez

tego inspektorowi w ratach miesicznych ; który znów

z takowych skada swemu zwierzchnikowi rachunki

co kwarta. Prócz tego, przez wzgld na powyój wy-

kazane jeszcze z podróy amerykaskiej Wauszewicza
stosunki z dunymi mu ogrodnikami zagranicznymi,

a tem samom i mogce z tego tytuu przybywa mno-

gie rzadkoci do zbiorów naszego ogrodu; dyrektor

wyjedna u Ministerstwa Owiecenia rozporzdzenie z d.

15 maja 1856 r., dozwalajce: aby roliny przybye do

ogrodu botanicznego krakowskiego na rachunek nale-

ytoci wasnych inspektora, mogy by po ich rozmno-

eniu sprzedawane przez niego na jego dochód, dla

susznego wynagrodzenia niezaprzeczonej jego wasno-

ci; kada jednak rolina macierzysta, winna zosta

wasnoci ogrodu.

Za KoczARSKiEGO suba nisza ogrodowa skadaa
si z 2 ogrodniczków, pobirajcych a po rok 1847

wprost z kassy akademickij (lecz z uposaenia ogro-

du) miesicznie po 54 do 60 zp., oraz stróa za 30 zp.;

odtd za przeszedszy na wypat najprzód tygodnio-

wo a póniej miesicznie pobieran w ogrodzie, utrzy-

'l3
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mak si w tyme stanie a po rok ISS"/,- Dopiero

w skutek wzmagajcej si drogoci z kadym rokiem

od wcielenia Rzeczypospolitej Krakowskiej do monar-

chii Austryackiej
,
jeszcze przed objciem suby przez

Wakszewicza, pokazaa si potrzeba w rzeczonym

i dwcli nastpnych latach, podwyszenia ogrodniczkom

wynagrodzenia do 76 zp. a stróowi do 40 zp. *):

od której to epoki zarazem poczli ju otrzymywa i do

dzi otrzymuj swe wynagrodzenie z kassy ogrodowj,

za kwitami miesicznymi ostplowanymi odpowiednio.

W roku znów 185%, nawa robót zmusi dyrekcy do

przybrania trzeciego ogrodniczka i pomocnika stróa

ogrodowego z pac 36 zp. Z powodu coraz wzmaga-

jcej si droyzny, w r. l8.5^/g musiano podwyszy
ogrodniczkom miesicznie do 80 zj). ; a w 185 '/g upo-

rzdkowa ich w ten sposób, i wyznaczono pierwsze-

mu 100 zp., drugiemu 92, a trzeciemu 63 na miesic:

i w tym stosunku do dzi dnia s opacanymi. Wresz-

cie, nader rozpostarta korrespondencya zamienna na-

sion, wymoga jeszcze i pomocnika nasieniarni, z wy-

nagrodzeniem 48 zp.; który te z pocztkiem r. 1867a,

w poczet suby ogrodowj wprowadzonym zosta.

To pomnoenie liczby osób, wywoane nieuchronnie

tak zwikszaniem si zasobów w rolinach jako te

i rozszrzaniem dziaalnoci ogrodu naszego na zew-

ntrz, cznie z wzrastajcemi bez przerwy cenami tak

robocizny jak i rkodzie oraz materyaów; musiao

ostatecznie spowodowa od r. 185"/, niedostateczno

uposaenia rocznego na utrzymanie ogrodu, a zarazem

') Dla jednostajnoci, wszelkie punijsze kwoty pobirftne

w monecie austryackiej, wszdzie spn)wadz()nemi zostay do swj
ówczesnej wartoci w polskij, a wic tak 1 riis. m. k. jak i m.

a. rachowano po 4 zp.
,
gdy tak go przyjniowantj i tak wyda-

wano; nie raciuj^c opacanych aggio, na których zakad niemao

straci.
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znagli dyrektora do dania corocznie dodatków nad-

zwyczajnych; które te za suszne uznane przez mini-

sterstwo, w rónych kwotach a po r. 186% wcznie-
przyznawanemi byway. Chcc za zapobiedz trudze-

niu ministerstwa corocznemi nagabywaniami o tene

dodatek, oraz zjedna dyrekcyi mono zastosowa-

nia niechybnego rozciodów do dochodów zakadu; dy-

rektor przedstawia po sze razy (d. 10 maja 1851,

16 stycznia i 7 listopada 1852, 9 marca i 4 listopada

1853, oraz 30 padziernika 1863 r.) ministerstwu, nie-

zbdn potrzeb podniesienia na budecie uposaenia

ogrodu rocznego do 10,000 zp.: wszeako zawsze bez

skutku! Gdy nawet i dodatek nadzwyczajny, doszed-

szy od 2,000 do 3,600 zp., nadal zniony do 1,600

a w jednym roku i do 1,200 zp., w r. 186§ tylko wa-

runkowo na zaspokojenie nalenych stronom rocznych

zawierze (conto) w kwocie 1,023 zp., na przyszo z góry

odmówionym zosta; przychodzi mi si lka o smu-

tne skutki takowego postanowienia które mogyby nie-

dugo kaza na siebie czeka, w upadku tak odznacza-

jcego si dzi zakadu!

Wydatki.

Co do róde utrzymania ogrodu botanicznego, te

skaday si

:

1) od r. 1843 do 1848 z kwot wedug potrzeby

wysoldch i pobiranych co miesic z kassy akademic-

kij ; które wraz ze sub ogrodow nisz , wypaca-

n z tje kassy, czasem i przenosiy etat roczny 8,000

zp. W r. 1848 powzito jeszcze ca t kwot w mo-

necie poskij , lecz ju z c. k. kassy krajowej ; od r

18fg do 185| pobierano ju z teje kassy po 1,904

re. 45^4 kraje. mon. konw.; a odtd po dzi dzie, po

2,000 r. m. a., jako kwoty równowace 8,000 zp.:

2) z dodatków nadzwyczajnych rocznych :

13*
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3) z kwot zebranych ze sprzeday rolin i bukie-

tów: oraz

4) z osobnych summ, przeznaczanych dorazowo na

utrzymanie budynków w jakim takim stanie.

Z tych dwa piórwsze róda zasiku, wydawano ci-

gle bezporednio na utrzymanie ogrodu, równie jak

i trzecie po r. 185? wcznie porednio; gdy w pierw-

szych czterech latach nowej dyrelicyi a po rok 1846

wcznie, kwoty zebrane tale z licytacyj rolin z. 2,808

gr. 26 jak i ze sprzeday sznurowej bukietów 2,584

gr. 10, wniesionemi byy do kassy akademickiej i wcie-

lonemi do funduszu ogólno-wszechuicznego ; z którego

dopiero póniej obrócono je na wystawienie maej szklarni,

skrzy inspektowych, pompy i t. p. Po wcieleniu Rze-

czypospolitej krakowskiej od r. 1847 do 18f ^ wcznie,

wrachowywano je znów w uposaenie ogrodu roczne;

dalj w r. 185f nakazano je wnie do kassy rzdo-

wj w kwocie zp. 68 gr. 20, bez zuytkowania ich na

rzecz zakadu: wreszcie z r. 185^, po zniesieniu sprze-

day przez Ijcytacy publiczn, poczto ju uywa
kwot zebranych ze sprzeday sznurowej tylko w cz-

ci jakiej na potrzeby ogrodu; albowiem rozporzdze-

niem ministeryalnem z d. 18 sierpnia 1852 r.
,
pieni-

dze ztd uzbierane przeznaczonymi zostay na kupno

i utrzymanie zielnika.

W tym tedy ducbu zarzdu
,
powzito i wydano po

koniec r. 186| na ogród:

w r. 1843 w styczniu, lutym i mar-

cu, na rce adjunkta Ko-

ZUBOWSKIEGO zp. 599 gr. 7

„ a do koca tego roku na

rce dyrektora Czerwia-

KOWSKiEGo, z tego róda „ 4,722;

„ na opa ze zwozem. . . „ 2,056.

W r. 1844 z uposaenia, ratami mie-

sieznemi ,, 6,423 gr. 3;
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„ na opa ze zwozem. . . zp. 2,661.

W r. 1845 z uposaenia, równie . „ 6,743 gr. 19;

„ na opa ze zwozem . . . „ 2,633.

W r. 1846 z uposaenia, ratami kwar-

talnemi „

„ - na dokupno opau . . . „

„ na wybudowanie maej

szklarni, ze sprzeday z lat

1843 do 1846 „

W r. 1847 z uposaenia, kwartalnie „

„ ze sprzeday licytacyjnej

rolin „

„ ze sprzeday sznurowej bu-

kietów „

„ na dokupno opau ... „

W r. 1848 z uposaenia do koca m.

padziernika, jako odtd
koca roku etatowego

,

kwartalnie „

„ ze sprzeday licytacyjnej „

„ „ sznurowej . „

W r. 184| od 1 listopada uposaenia,

miesicznemi ratami . . . „

„ ze sprzeday licytacyjnej „

„ „ sznurowej . „

W r. 18f ^ uposaenia, miesicz. rs.
1,904 kr. 457 m. k. czyli „

„ ze sprzeday licytacyjnej „

„ „ sznurowej . „

W r. 185? uposaenia, miesicznie . „

„ dodatku nadzwyczajnego

res. 500 m. k „ 2,100;

„ na naprawy okien po gra-

dobiciu 500 res „ 2,100

W r. 185^ uposaenia, miesicznie . „ 8,000;

„ dodatku nadzwyczajnego „ 2,100;

6,666 » 20;

106
)j

24

163 n 6.

8,000;

38
77

4;

168
77

16.

8,000;

61
77

12;

252
77

14.

8,000;
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„ na narzdzia do wykadów
praktycznych zp. 2,100; gr.

„
ze sprzeday licytacyjnej „ 49 „ 16;

„ „
sznurowj . „ 343 „ 22.

W r. 185§ uposaenia, miesicznie . „ 8,C00;

„
dodatku nadzwyczajnego „ 2,101^;

„ ze sprzeday sznurowj na

zielnik „ 965 „ 2.

W r. 185f uposaenia, miesicznie . „ 8,000;

„
dodatku nadzwyczajnego „ 2,100;

„ ze sprzeday sznurowej na

zielnik „ 1026. „ 15.

W r. 185| uposaenia, miesicznie . „ 8,0G0;

„ dodatku nadzwyczajnego

res. 416 kr. 37 m. k. . „ 1,938 „ 24;

„ ze sprzeday sznurowej na

zielnik „ 702 „ 19.

W r. 185| uposaenia, miesicznie . „ 8,000;

„ dodatku nadzwyczajnego

750 res. m. k „ 3,150;

„ ze sprzeday sznurowj na

zielnik „ 838 „ 10.

W r. 185f uposaenia, miesicznie . „ 8,000;

„
dodatku nadzwyczajnego „ 3,150;

„ ze sprzeday sznurowej na

zielnik „ 791 „ 20.

W r. 185| uposaenia, w kwartalnych

ratach na rachunki ska-

dane przez inspektora. . „ 8,000;

„ dodatku nadzwyczajnego

900 res. m. k „ 3,780;

„ ze sprzeday sznurowej na

zielnik
"

. „ 615 „ 24.

W r. 185| uposaenia, 2,000 resk.

m. a. kwartalnie .... „ 8,000;
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„ dodatku nadzwyczajnego

400 rs. m. a zp. 1,600; gr.

„ ze sprzeday sznurowj na

zielnik „ 684 „ 10.

W r. 18|g uposaenia, kwartalnie . „ 8,000;

„ dodatku nadzwyczajnego „ 1,600;

„ ze sprzeday sznurowej na

zielnik „ 725 „ 6.

W r. 186" uposaenia, kwartalnie . „ 8,000;

„
dodatku nadzwyczajnego

300 res. m. a „ 1,200;

„ ze sprzeday sznurowj na

zielnik „ 911 „ 12.

W r. 186^ uposaenia, kwartalnie . „ 8,000;

„ dodatku nadzwyczajnego

400 res. m. a „ 1,600;

„ ze sprzeday sznurowój na

zielnik „ 968 „ 6.

W r. 186| uposaenia, kwartalnie . „ 8,000;

„ dopaty, na zaspokojenie

naleytoci na Gonta rocz-

ne res. 255 kr. 75 m. a. „ 1,023;

„ ze sprzeday sznurowej na

zielnik „ 698 „ 18.

Prócz tych wydatków wpywaj-
cych do kassy ogrodu botanicznego,

podejmowanymi jeszcze byway i in-

ne wprost z kassy krajowej, najwi-

cój na rce licytacyjnych przedsi-

biorców; jakoto:

w r. 185^ na 24 awek kamiennych

res. 229 m. k. czyli . . zp. 916;

w r. 185| na urzdzenie stou i a-

wek w sali wykadowej

w ogrodzie, rs. 136 czyli „ 548;
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w r. 185f na wynaprawianie szklar

wielkich, reiisk. 891 kraje.

3472 m. k. czyli .... zip. 3,666 gr. 12;

„ na wystawienie mostu na

rowie, reus. 315 m. a. czyli „ 1,260;

w r. 185f na podtrzymanie Kap - i

Treib-hauzu, res.332 kr.

66 7^ m. k. czyli .... „ 1,398 „ 8;

„ na wystawienie 3 szklar-

niek maych, resk. 1,244

kr. 26 m. k. czyli . . . „ 4,977;

w r. 185| na wybudowanie papro-

ciami m.k. re. 1289, czyli „ 5,166;

w r. 186| i 18|| na przebudowanie

Kap - i Treib - hauzu na

szklarnie gorce , rysk.

1201 m. a. czyli .... „ 4,804;

„ na wyczyszczenie stawu

i przerobienie, res. 1,181 „ 4,724;

w r. 186^ na wybudowanie maej pal-

miarni, rs. 1,210 kr. 83 „ 4,843 „ 10.

Równie wprost z kassy rzdowej wydano

:

od r. 1846 do 18G§ tojest przez lat

18, na opa zwykle kupo\Vany

przez licytacye, w przeciciu po

2,400 zip. rocznie rachujc . „ 43,200;

od r. 105f do 186f przez lat 10, na

wynagrodzenie za 6 miesicy

letnieh odwiernemu ogrodu

,

miesicznie po 15 re. 75 kr. m. a. „ 3,780;

od r. 1843 do 1862 za lat 9, na pa-
c roczn ogrodnika Koczar-

SKiEGO „ 27,000;

od marca r. 1864 do koca 186g, na

pac roczn przez lat 9 i mie-
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sicy 8, dla inspektora War-
szEwirzA zp. 29,000.

A wic ogóem, w3'^dano na ogród bo-

taniczny pod dyrekcj Czek-

wiAKOWSKiEGO, zc siib ni-

sz , z inspektorem , z budow-

lami , opaem i zielnikiem przez

lat 20% zp. 347,918 gr. 23,

czyli reus. 86,979 kr. 70 m. a.

Po objciu zarzdu ogrodu botanicznego przez dy-

rektora CzERWiAKOAVSKiEGO
,
pirwsz jego myl by

o wydobycie go ze stanu wieloletniego zapuszczenia,

oraz mono jak najrychlejszego zastpienia rolin po-

wyradzanych nowemi: wszelako przeprowadzenie jej

temi samemi siami i pomoc techniczn, które je mi-

mo wielkich usiowa poprzedniego dyrektora spowo-

doway, nie mae do przezwycienia nastrczao tru-

dnoci. Po ujciu zatem caej suby od ogrodnika po-

czwszy, w karby posuszestwa i moliwej wykonal-

noci polecanych im zlece i robót (co gównie doko-

nanem zostao, wymierzaniem kar pieninych za ka-
d opieszao lub naduycie); gdy dwaj ogrodniczko-

wie najwinniejsi umcnli a nowi przyjtymi zostali ,

—

dopiero co dao si pocz.
Dlatego to wreszcie r. 1843, zaledwie zdoano na 2

stopy ponadsypywa rumowiskiem z miasta woonem *)

' ) Dyrektor zaraz z pocztku rozwaywszy: e nader wielk,

rubrj^k w wydatkach czyni bdzie najem pocigów przez cay
czas kilkuletniego trwania regiilacyi ogrodu, gdy ceny takowych

s. zawsze stosunkowo najuci/Iiwszc a mimo togo nie zawsze

mog by konie na zawoaniu; powzi przekonanie: i na kilka

lat nabyta para roboczych koni przj'- ówczesnj tanioci paszy

suchej, utrzymana po gospodarsku a obsuona przez ludzi ogro-

dowych, opaciaby si sowicie. Gdy za ówczesny Kommissarz

rzdowy zakadów naukowych zgodzi si na podan mu myl
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chodniki zaklsle i botne w czci angielskij; poza-

kada w miejsce zdziczaych nowe murawniki; poprze-

kopywa a do wydobywajcej si wody grzdy tame,

oraz pooczyszcza zemszae lepsze przyswojone drzewa

i krzewy. W r. 1844 przebudowano równie rumowi-

skiem i wirem gówne chodniki w czci francuzkij;

pourzdzano spawy wody; przekopano na dwa okcie

i przygotowano kwadratowe grzdki na nieliczne jesz-

cze roliny w dwóch pierwszych gabinetach od skarpy,

wyrzucajc wszelkie drzewa owocowe z takowych jako

nie suce do niczego, a zabierajce najwiksz cz
przestrzeni i tak do szczupj do chodowi zbiorów

rolin botanicznych, oraz cieniujce cae gabinety i tak

ju do szpalerami zacienione, co wyradzaniu si ro-

lin nader dotd sprzyjao i niedopuszczao naleytego

wyksztacania si nasion. Zabezpieczono równie od

kradziey szklarnie, okalajc je wysokiemi balaskami

nabycia koni (wraz z uprz, i wozem za zp. 750 na w}asnoó

ogrodu na lat 4, za pienidze zebra si majce z przyszych

sprzeday rolin i bukietów) gdyby tylko dyrektor rczy wasny-

mi funduszami, i ogród nie poniesie adnj straty materyalnój;

zaraz we wrzeniu 1843 r. nabyto za wzwy wskazan summ
par koni za 452 zp , wóz z okuciem za 187 zp., a przybory za

111 zp. Uskuteczniwszy za wszelkie pomylane roboty regHla-

cyjnc. wymagajce koni i wozu a do koca roku 1847, sprzeda-

no w ówczas wicej dajcemu za zezwoleniem Kommissarza rz-

dowego rzeczony pocig za 370 zp. , a wic ze strat 380 zp.;

który (wraz z wyywieniem, pokryty sowicie cigemi zarobkami

u prywatnych w porze zimowej i letniej w czasie wolnym od

robót ogrodowych) przyniós ogrodowi zysku w wykonanych dla
robotach przez lat 4'/9, ocenionych wedug wysokoci ówczesne-

go najmu 5,171 zp. Ogród za zyska jeszcze do tego w goto-

winie za spieniony pocig zp. 370; za które z upowanienia

Kommissarza rzdowego w r. 1847, zamknito górn cz ogro-

du z przodu i z tyu nowerai balaskami potrzebnemi koniecznie,

dla bezpieczestwa od kradziey w ówczas niepomau dajcj

sie we znaki.
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Z uposaenia ogrodowego; wystawiono now pomp
w miejscu waciwszóra zamiast ju zawalajcj si

starej, i to z tego samego funduszu: co wszystko, ujo
takowego na inne cele przeszo o 800 zp. W r. 1845

jto si dwóch gabinetów rodkowych i dwóch ostat-

nich przed stawem; w których zniósszy niepotrzebne

oba kopce, przekopano cae na 2 okcie i rozdzielono

na 4 wierci, obwodzc je w okoo chodnikiem i prze-

cinajc dwiema drogami krzyowemi nowo z rumowi-

ska jak gówne zbudowanemi, oraz pozbawiajc je tak-

e wszelkich drzew owocowych. W r. 1846, przekopa-

no podobnie na 2 okcie oba gabinety obok stawu

i trzeci po za stawem; przyczm zasypano rów rozgra-

niczajcy obie czci ogrodu par tysicami wozów
ziemi z miasta dowiezionej, gdy stojca w nim woda

gnijc, wiele ju drzew (zwaszcza szyszkowych) w alei

przyprawia o zgub. Równoczenie zasadzono gabinet

pirwszy na lewo 400 gatunkami rolin korzeniotrwa-

ych, otrzymanych ywcem z ogrodu króla saskiego

w Pilnicy, [porzdkujc je wedug Kuntha i czc
z nowo otrzymanemi z nasion, oraz z wybranemi ze

zbiorów odebranych od zeszej dyrekcyi jeszcze nie wy-

rodzonemi , a to po przeprowadzonem cism ich ozna-

czeniu przez odbierajcego dyrektora. W tyme czasie

wybudowa dyrektor z gruntu na wzór szklar wzoro-

wych, wedug wasnego planu, ma szklarni letni

na roliny nowohollandzkie, czc wielkie zimne z cie-

pemi; to za za kwot zebran ze sprzeday dokona-

nych w ogrodzie pod jego zarzdem od r. 1843 : rów-

nie z tego samego róda, wymurowa 2 skrzynie in-

spektowe na zimochowki. W r. i847 przeniesiono zbiór

rolin Ikarskich, z czci ogrodu górnej prawj do

pierwszego gabinetu prawego; miejsce za to wykar-

czowawszy i przekopawszy na 2 okcie, przeobraono

w may parczek z muraw dla majcych si przyswa-

ja drzew i krzewów. Pod zim zamknito balaskami
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silnemi, górncz od dolnej ogrodn z dwoma brama-

mi wjezdnemi; oraz równie przebalaskov,ano nowemi

w miejsce zgniych, wnijcie do ogrodu od dziedzica;

wszystko to za sprzedan nprz. W r. 184| dwignito

(nawiezionem ju w zapas rumowiskiem i ziemi) ca-

cz górn na prawo paacu, z urzdzeniem wyso-

ko podsypanego atwego zejcia od bramki i zjazdu po-

dobnego od bramy pod murem, prawie równowac
z obu uicami przestrzenie obuboczne przeznaczone pod

roliny: przebudowano równie w poowie Kap - i Treib-

hauz na dwie szldarnie skrajne, ciepe, z oddziaem

w porodku umiarkowanym na roliny soczyste, oraz

z pókrn w kocu, przeznaczon tymczasem na kil-

ka posiadanych palm wikszych. W r. 18f^ zniesiono

na skarpie dotychczasow winnic, utrzymywan ze

znacznym kosztem a bez celu ; a nadsypawszy j i odar-

niowawszy, urzdzono pod ni grzdy dla rolin bul-

wononych, a nad ni dla rozpocych si dyniowa-

tych, — obu potrzebujcych mocnego dziaania ciepa

i wiata sonecznego. Z ramienia rzdu w tym czasie

wystawiono 24 awek z kamienia ciosowego, w miejsce

gnijcych corocznie i nienastarczonych drzewianych;

take dokoczono szklarnie ciepe. W r. 185^, w braku

waciwych przyrzdów do rozmnaania rolin sztucz-

nego, przebudowano z uposaenia ogrodowego skrzyni

hollendersk na tymczasow rozmnaalni, suc za

razem za szpital rolinny. Na odwrót w tym roku po

raz pierwszy dozna ogród nasz niemaej szkody w ro-

linach przez grad niesychany, a jeszcze dotkliwszj

w oknach szklar, których sama naprawa 2,100 zip.

wyniosa. W r. 185^ uzupeniano i przymnaano w dal-

szym cigu wszelkie zbiory, zwaszcza te szklarniowe;

do czego niemao przyczyni si dar hr. Wadysawa
WoDZiCKiEGO, uczyniony ogrodowi naszemu z reszty

dochowanych jeszcze rolin lepszych ogrodu w Nied-

wiedziu. W r. i85§ w braku zupenym sali wykado-



205

wej której miejsce dotd zastpowa musiaa suszarnia

obejmujca zielniki dawne
,
przedsiwzito przerobienie

tóje odpowiednie na sal z pracowni dla professora;

równie dostosowano w koo szafy na zielnik, zyska-

ne w spuciznie (cho niezbyt odpowiednie celowi) po

nowo urzdzonem muzeum mineralogicznem
,

przero-

bione o ile mona stosownie do przeznaczenia ze ró-

de ogrodowego dochodu. W r. 1 8o| wymurowano most

po nad ujciem wody stawowej do rowu, opatrzywszy

go porczami elaznemi z dawnego porodkowego; wy-

naprawiano wszystkie szklarnie z porki rzdowej, z od-

powiedniem podniesieniem w rogu zimnej, w nizk wie-

owat nadstawk na olbrzymi wówczas Cyprys; gdy

znów w póokrgej wymurowano ani wodn ciep
wyoon cynkiem , dla rolin wodnych stref gorcych.

Uzyska take w tym rolui dyrektor odwiernego

ogrodowego , majcego czuwa nad bezpieczestwem

wasnoci ogrodowej, corocznie przez 6 miesicy let-

nich. Poczyni równie kroki do dokupna ki, przyle-

gej lewj stronie czci angielskiej ogrodu, od prywat-

nego waciciela; lecz, pomimo zoonój przez tego de-

klaracyi i takow gotów jest kadej chwili odsprze-

da na wasno ogrodu za 2,000 zp. i pomimo pole-

cenia od ministerstwa póniej w dniu 16 lipca 1855 r.

dokonania tego przedsiwzicia za odpowiedni kwot
w monecie c. austryackiej 1 res. po 4 zip. rachujc,

rzecz caa tak zaliaczya si na formalnociach przez

c. k. prokuratory finansow wymaganych, i w 1856 staa

si niewykonaln; a to z powodu znurzeuia waciciela.

W r. 185| zniesiono dotychczasow skal sztuczn, ja-

ko zajmujc wiele miejsca, psujc umiarowo gabi-

netu, a najbardziej tak le pooon i nie moga od-

powiada przeznaczeniu; obok myli urzdzenia na ro-

liny alpejskie wzgórka obszerniejszego, wystawionego

na soce i potrzebny przewiew powietrza a nie za-

wadzajcego, bo pooonego w samym kocowym na-
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ro'/i;niku czci angielskiej. Obalaskowano take na koszt

ogrodu gabinet lewy pierwszy, z urzdzeniem dwóch

dojazdów z bramami ; w celu uycia go odtd na upra-

w i rozmnaanie w gruncie rolin majcych by przy-

swojonemi, jako te na bezpieczne umieszczenie przez

lato szklarniowych, tak ciepych dla ich zdrzewienia,

jak i zimnych potrzebujcych mocnego cienia. Wybu-

dowano wreszcie przed cieplarniami w miejscu tym-

czasowej rozmnaalni , !> niskie szklareki wpó utopio-

ne w ziemi ; z których jedna na szpital i pdzalni ro-

lin gorcych, druga na modzie nowohollandzk,

a rodkowa trzecia na rozmuaalni z wszelkiemi do

tego potrzebnemi przyrzdami , obrócon zostaa. W r.

185| w obec bogatego ju zbioru JRuproci, wystawiono

z gruntu waciw dla nich szklarni gorc, dzi mie-

szczc w sobie zarazem zbiór Slorczyhóiv i innych ro-

lin stref nader gorcych. W r. 185f staw peen wody

nieodpywajcj i zgniej
,

prawie ju zaszczepiajcy

choroby endemiczne pomidzy mieszliacami ogrodu,

cakiem na dwa okcie zamulony i zawalony kamienia-

*mi rozpadajcych si coraz bardziej brzegów, zosta

spuszczonym, wyszlamowanym , na nowo obmurowa-

nym w posta skrzypcowat, zaopatrzonym w rodku
wysepk zbudowan z bryl rozebranej przedtem skay,

oraz rowy i odpyw do Wisy podebrane i oczyszczo-

ne; przy wybrzeach którego, urzdzono 14 zagród pó
krnych dbowych na roliny wodne. W roku 18')|

w obec tak postpujcej hodowli rolinnej, oltazaa si
])otrzeba (nawet spowodowana oszczdnoci w naka-

dzie na opa) przedstawienia ministerstwu zaprowadze-

nia ogrzania szklar krc wod wrzc; do czego

zarys planów uprzejmie przez inyniera cywilnego

i w tym wzgldzie dowiadczonego Netrebskiego spo-

rzdzony w tym celu, doczono: wszelako rzecz ta nie

uzyskaa zatwierdzenia. W r. 185| przy rozpocztem

przebudowaniu gmachu gównego objmujcego gwiaz-
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darnie, dyrektor, pomny na upikszenie ogrodu, poda
myl przywrócenia wspaniaego do wejcia przez ro-

dek paacu, ustpujc dobrowolnie na ten cel dwóch

najgówniejszyci sal, nalecych z ordynacyi ogrodu

pierwiastkowej do jego mieszkania. Przyjto wic t
myl ; zbudowano nowe wspaniae wschody z gankiem,

w miejsce dawnych stogowatych i nadstosunkowo roz-

legych; lecz zarazem w nagrod tej yczliwoci dla

zakadu dyrektora, odjto mu jeszcze do tego 3 poko-

je mieszkalne, nalece z prawa ordynacyi ogrodu do

dzi nie zniesionej do jego poprzedników i do niego; z któ-

rych dwa
,
pomimo protestacyi zaniesionej w myli bro-

nienia praw swych nastpców, przeznaczonemi zostay

dla adjunkta katedry Astronomii, a trzeci przerobiony

na przysionek. W r. 18|g, rozpoczto gówne roboty

okoo wzgórka pod roliny alpejskie ; odsoniono go

z cieniujcych drzew z trzech stron, zwieziono wedle

si nieco kamieni, gruzów i ziemi z lasów odpowied-

nich skalistych, kosztem uposaenia ogrodowego rocz-

nego : lecz nie zdoano do dzi dnia postpi z robot

ani przysposybi potrzebnych gazów i ziemi wrzoso-

wej, z powodu ujcia ju od roku gównego ku temu

rodka tojest dodatku nadzwyczajnego do uposaenia

ogrodu rocznego, który do 400 rskich uszczuplonym

zosta, w obec niesychanie coraz to podnoszcych si

cen tak robocizny jak i materyaów. Ley wic ta cz
ogrodu ju od lat przeszo czterech w gruzach i odo-

giem , szpecc nieznonie jedn z najpikniejszych par-

tyi ogrodu naszego ! W r. 186? w wykonaniu pierwo-

tnj myli, wzito si jeszcze w inny sposób do umie-

jtnego spoytkowania czci angielskiej : bo wykar-

czowawszy poow jednego z najwikszych dzikich kl-

bów i przekopawszy a do wody odpowiednio, zasa-

dzono jego przestrze drzewami i krzewami szyszko-

wemi, gromadzc wszystko co mona byo w jeden

oddzia t rodzin obj majcy, okoo jdro jego sta-



208

nowicych starych icierJców : majc zawsze w myli

i inne klby, poprzeobraa w podobny sposób w ro-

dzinowe. W roku 186^ uczyniono podobnie i z drug
polow: a tak przynajmniej jeden dzia drzew i krze-

wów znalaz si ju w stanowisku dzisiejszego postpu

botaniczno-ogroduiczego. Równie w obec gromadz-

cych si i rozrastajcych zbiorów jPalni i im pobratym-

czych rolin, gdy szklarnia pólkrna zgnia bya, wy-

budowano nieco wiksz i znacznie wysz czworogra-

niast, w której te zbiory pomieszczono ; za to jednak

po zniesieniu w takowj ani wodnej ciepej , chodo-

wla spoina rolin wodnycli stref gorcych musiaa zo-

sta ograniczon tylko do kubowej pojedynczych oka-

zów. Równie i w r. 186§ w urzdzeniu tak wanem
dla kadego ogrodu botanicznego wzgórza rolin alpej-

skich, nie zdoano ani kroku postpi; gdy stanow-

cze odmówienie bez przerwy przez lat 12 za koniecz-

ny uznawanego dodatku nadzwyczajnego, oraz bez skut-

ku przedkadanie potrzeby podwyszenia zaszczupego

uposaenia rocznego ogrodu, nie dozwolio ju adne-

go nadzwyczajnego przedsiwzicia. Odtd wic jak

si zdaje ogród nasz tak coraz rozkwitajcy, moe
mi bdzie to smutne przeznaczenie, i prócz obsugi

szklar i oczyszczania chodników i grzdek nic nie

bdzie w stanie podj, czegoby od tego rodzaju nau-

kowego zakadu i od sumiennej a umiejtnej Dyrekcyi

onego, w dzisiejszym czasie z wszelkiem prawem wyma-

ga moga powszechno.

W okresie Dyrekcyi obecnej, jej naczelnikowi ma-

rzya si jeszcze myl, zaoenia maym kosztem szlco-

y ogrodników przy ogrodzie botanicznym krakowskim.

Przedstawi j po raz pirwszy w zarysie ministerstwu

owiecenia dyrektor, jeszcze w r. 184|; podejmujc si
wówczas z nakadu 500 do 750 rus. rocznie, utrzymy-

wa cigle w nauce z odpowiednimi wykadami teo-

retycznymi i praktycznymi 4ch do 6ciu modzieców.
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a po upywie kadych 4ch lat, po tylii wysya w wiat.

Spowodowa go do teg-o zupeny brali ogrodników kra-

jowców, a ztd atwo dajcy si tomaczy upadek zu-

peny ogrodnictwa w Polsce. Wszelako, mimo powtórzo-

nego przedstawienia i przedoenia wadzom zadanego
przez nie planu urzdzenia podobnej szkoy odpowie-

dniego do stosuulców i potrzeb krajowych jeszcze w r

1855, rzecz pozostaa bez skutku.

Stan zbiorów rolin.

Przy odbieraniu w r. 1843 zbiorów rolin inwenta-

rycznóml, zauwaya bya Kommissya, i tylko szklar-

niowe zasuguj na podobne spisanie ; a takowych ozna-

czonych, oddano nowemu dyrektorowi gatunków 1724,

midzy któremi (jak si jeszcze dowodniej pokazao) 398

korzeniotrwaych gruntowych oraz krzewów i drzew

w doniczkach dla potrzeby wykadów. Gruntowe za
jako wyrodzoue i niemoebne do sprawdzenia w porze

odbioru zimowej
,
przy spisywaniu powierzono nowemu

dyrektorowi, aby wybrawszy co si da uy niewyro-

dzonych , reszt usun z ogrodu : miaa wszelako zda-

niem oddajcego, liczba wszystkich blizko 5,000 gatun-

ków wynosi.^

Zajwszy si t mozoln prac przez nastpnych

lat par, w roku 1846 dyrektor nowy pooznaczawszy

wszystkie ywe roliny, znalaz zasugujcych na po-

zostawienie w zbiorze:

drzew i krzewów gatunków 286,

rolin korzeniotrwa. „ 614,

a rolin szklarniowych „ 1,326,

razem gatunków 2,226.

Gdy w r. 1846, po dokonaniu robót regulacyjnych

w gabinetach pierwszych i po oznaczeniu pozostaych

niewyrodzonych rolin, znalaz si ju w stanie upo-

14



210

rzdkowania jakiego zbioru gruntowego; wyjedna so-

bie nadesanie z ogrodu królewskiego w Pilnicy 400

gatunków, i zczywszy tal?:owe z nadmienionemi , roz-

kaza rozsadzi cay ten oddzia na obszernych grzd
kaci kwadratowyci osobnych dla kadego gatunku po-

rzdkiem KuNTHA , w lym i 3cim gabinecie : a posu-

wajc si dalej z coraz nowymi przybytkami z nasion,

zaj nim pónij i grzdy z obu boków stawu.

Zaprowadziwszy za co do rolin szklarniowych,

zaraz w r. 1843 ksigi stosowne, wykazujce coroczne

przybytld i ubytki w kadym gatunku, oraz wypadki

pozostaoci kadego z nich na rok nastpny; zamyla
utrzyma podobny pogld kadoroczny i nadal. Lecz

przedsiwzicie to, zabierajce ogrom czasu i do tego

nie do przeprowadzenia w cisoci przez jednego czo-

wieka przy mnocej si liczbie gatunków, dokona on

corocznie tylko w jirwszych dwóch latach swej dy-

rekcyi, t. j. w 1843 i 1844: nastpnie po raz trzeci

dopiero po piciu, w kocu roku 184|; po czwarty po

trzech, z kocem r. 185^; a znów dwa razy co rol?^,

w 185§ i 185|: to za z przyczyny prawie zupenj

nieczynnoci ogrodnika Koczarskiego , a tm samm
zajmowania si bezprzestannego osobicie wszystkim,

a do uciliwego dozoru robót regulacyjnych. A za

przybyciem do suby inspektora Warszewicza w r.

18o4, czynno ta cakiem ustaa. Wypad albowiem

z lOletnicgo dowiadczenia ten wniosek: i najwaci-

wij bdzie na przyszo, obok utrzymywania moli-

wych spisów i ksig inwentarycznych, od czasu do cza-

su co jakie 10 lub 1;") lat uwidomia stan ogrodu oga-

szanymi drukiem spisami rolin w tych okresach w o-

grodzie chodowanych : i taki t, po upynionycli dwóch

dziesitkach lat dyrekcyi mojj a jednego inspektorstwa

Wahszewicza, jako w roku uczczenia 500-letniej rocz-

nicy zaoenia Wszechnicy Jagielloskiej a 80cio-le-

tnij od istotnego powstania ogrodu botanicznego, do-
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konaem po raz piórwszy tej tak gorco pielgnowanj

myli.

Dzi wic da si wykaza nastpny kolejny rozwój

stanu zbiorów naszego ogrodu, w okresie zarzdu dy-

rektorstwa mego od roku 1843 do koca 186§ 5 wraz

z wydatkami na kupno ich równoczesne, ponoszonymi

z uposaenia ogrodowego rocznego.

W r. 1843 znalazo si w ogrodzie po sprawdzeniu

wszelkich wtpliwoci, rolin gruntowych korzeniotrwa-

ych cznie z drzewami i krzewami gatunków 900;

szklarniowych za, z których celniej-

sze wymienione s wedug liczby gatun-

ków w wykazie przeszej Dyrekcyi z r.

1842, gatunków 1,326; '

razem gat. 2,22(3:

e za ubyo na rozmaity sposób ga-

tunków. 53;

przeto zostao na rok nastpny. . . 2,173.

W r. 1844 przybyo:

rolin szklarniowych ku-

pionych u Salma i Thiebol-

DA, gatunków. 39 za zp. 107 gr. 19;

darowanych z Medyki. . 123;

a e ubyo 123;

przeto zostao na r. n. gat. 2,212.

Midzy przybyemi najcelni^jsze: Aroucaria Ounninghaamu,
Cinchona puhescens, Nepenthes destiUaoria, Pandanus gra-

mimfolius, Yallisneria spiralis samiec i samica.

W r. 1845 przybyo:

rolin szklarniowych kupio-

nych u Weidenbacha

i w Niedwiedziu, ga-

tunków 48 za zp. 215 gr. 12;

14*
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„ z zamiany z ogrodu bo-

tanicznego berliskiego,

gatunków 62;

przeto przeszo na r. u. gat, 2,322.

Z nowych najrzadsze: Crescentia Cajue, Dionaea nmsei-

pula, Ipomaea Purga, Musa sapientuw., Cavendischii , Myr-

tus Pimenta, Nelumbium speciosum , Fandanus odoratitist-

mus, Bosa moschata, VaniUa aromatica i planifolia.

W r. 1846 przybyo:

rolin szklarniowych li nowo-

hollandzkich , w darze

z Tarnowa, gatunków 54;

a gruntowych w darze z Pil-

nicy, gatunków. . . 400;

przeszo wic na r. n. gatun. 2,776.

W r. 1847 przybyo:

rolin szklarniowych kupio-

nych u Salma i Otta,

gatunków .... 33 za zp. 60 gr. 8;

a wic na r. nast. gat. 2,809.

Z wartaj^cych wspomnienia Melaleuca Cojaputi.

W r. 1848 przybyo:

rolin szklarniowych kupio-

nych u SCHAURA, gatun. 34 za zp. 27 gr. 5;

drzew i krzewów do aklima-

tyzacyi kupionych od

Otta, gatunków . 13 za zp. 29 gr. 12;

a e ubyo przez lat 4 od r.

1845 do 1848 gatunk. 284;

przeto pozostao na r n. gat. 2,572.

W r. 184| od 1 listopada, przybyo:

rolin szklarniowych kupio-

nych od Salma, gatun. 40 za zp. 120 gr. 29;
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takiche kupionych w
Medyce, gatunków . . 240 za zp. 1,033 gr. 6;

takiche w darze z To-

biszowa, gatunków. . 126;

a wic na r. n. gatunków . . 2,978.

Pomidzy kupnerai ciekawe i rzadkie: Astelia Banksii,Ca-

lamus verus i niger , Cordyline longifolia , Cycas circinalis,

Dion edule , Encephalartos pungens , Kopernikia miracuann

,

Musa paradisiaca , Pandanus amaryllifolius , Phoenix fari-

nifera, Strelitzia furinosa; a przyrem z rodzajów Banksia ga-

tunków 7, Dacrydium 3, Dracaena 4, Dryandra 3, Epaais
30, Erica 20, Eucalyptus 3, Hackea 5, Laurus 3, Melasto-

ma 2, Zamia 4.

W r. 18f^ przybyo:

rolin szklarniowych kupio-

nych u Salma i Brau-

LA, gatunków .... 56 za zp. 114 gr, 14;

wic na r. n. gatunków . . 3,034.

Midzy nowemi Strelitzia humilis i Cinchona pubescens od-

nowiona.

W r. 1855 przybyo:

rolin szklarniowych kupio-

nych u Braula i w Hal-

li, gatunków 49 za zip. 91 gr. 6;

drzew do akliniatyzacyi od

Monthaupta, gatunk. 14 za zip. 55 gr. 24;

wic na r. n. gatunków . . 3,097.

Z ciekawych nabytych : Cedrus Lihani, Cinchona fioribun-

da, Diffenbachia Seguine i costata.

W r. 185| przybyo:

rolin szklarniowych w darze

od hr. WoDziCKiEGO z

Niedwiedzia, gatunków 245;

a e ubyo w latach 4ch gat. 186;

pozostao wic na r. n. gat. 3,156.
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Najcelniejsze z daru: z rodzaju Aloe 12 gatunków a z Ca-

ctus 17, Chamaerops excelsa, Galactodendron utile, Pistacia

Thbrebinthus i vera.

W r. 185§ przybyo:

rolin szklarniowych kupio-

nych u BrAU LA, gatun. 22 za zp. 41 gr. 10;

za z nasion, z zamiany i z

darów w upynionych la-

tach otrzymanych a te-

raz oznaczonych, gatun. 435;

e za ubyo:

na drogach zwykych, gatunków 63,

rozeznanych jako mieszace „ 165,

a znalezionych pod 2a nazw. „ 131

;

przeto winno si byo zosta na

r. 185| . ! gatunków 3,254,

w liczbie okazów 6,600.

W roku nastpnym 185f ,
przy oddawaniu zbiorów

rolin przez zastpc ogrodnika Berdaua ówczesnego

adjunkta w rce nowo zanominowanego inspektorem

ogrodu Warszewicza, odbytom w obec Kommissyi de-

legowanej
,
powychodziy dopiero na wierzch romaite

starannie tajone naduycia, podokonywane kryjomo ju
po oddaleniu si Koczakskiego przez niektórych czon-

ków jego rodziny, w pewnem porozumieniu z ludmi
ogrodowymi

;
poudowadnialy si róne znaczne dotd

ukrywane zabory rolin, majcych najwikszy odbyt

u mioników tyche , tak , e nawet do niektórych i tra-

fiono ; sowem , wykazaa si przyczyna znacznie mniój-

szj liczby gatunków od zapisanej, a z ni i cay od-

mt, w jaki bezprzestannie wprowadzano silc si na

czuwanie zwierzchno miejscow, a przecie i tak oszu-

kiwan. Musia si wic znale nieszczliwy nasz

ogród w chwili ówczesnego wyswobodzenia swego w sta-
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nie nader smutnym, cho na pozór dla nieznawcy— na

oko strojny, czysty, a nawet niby i zamony
Przy odbiorze te w r. 185| wykazao si, i po-

siada :

rolin gruntowych korzeniotrwaych , nie wciganych
wcale w inwentarze szczegóowe, gatunków 1,200;

drzew i krzewów gruntowych „ 400;

rolin szklarniowych „ 1;140;

razem „ 2,740:

w 7,000 okazach : a prócz tego jedno- i dwu -

rocznych bdcych w uprawie, gatun. 600,

Gdy za ogród nasz odtd oprócz nabywanych no-

wych rolin za pienidze , zyskiwa pocz znacznie

wicej w zamian za inne roliny (zwaszcza te gdy

takowe za wasne naleytoci inspektora n zagranicz-

nych ogrodników z rónych stron napywajc, coraz to

obficij w najrzadsze rzeczy zaopatrywa go poczy),

i gdy takowe ródo zamiany winien ogród prywatnej

pierwiastkowo wasnoci Warszewicza ; w nastpnych

latach wypadnie mi tylko wskaza te dwa rodzaje

przybytków rolinnych. Wszelkie za roliny nadsyane

na jego koszt, jako do czasu cile prywatna wasno
inspelitora, nie mogce si dotd mieci w inwenta-

rzach; równie jak i te które sam corocznie zewszd
zwozi, lub te wypielgnowa z nasion przywiezionych

z sob z Ameryki w kilku pakach wypenionych oj-

czyst ziemi ; dopiero w kocu osobno wyka. I tak:

W r. 185f przybyo

:

rolin szklarniowych, kupio-

nych u BrAULA gatun. 30 za zp. 76,

„ tyche otrzymanych w
zamian, gatunków . . 97,

razem gatunków 127.

Midzy temi nader rzadkie: Curcuma rubricaulis, Maranfa
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arundinacea, Piper nigrum (prawdziwy); oraz zbiór kilkunastu

rolin wodnych stref gorcych.

W r. 185f przybyo li w zamian:

rolin szklarniowych gatunków 65.

Najceluijsze palmy: Calamus micranthus , Caryoa Cu-

minghii, Cocos nucifera, Corypha Gabanga, Oreodoxa regia;

prócz tego z rodzajów Yanilla 3 gatunki , a z Curcuma 4.

W r. 185| przybyo li w zamian:

rolin szklarniowych, gatun-

ków 147,

„ z Alp Styryjskich ga-

tunków 112,

„ gruntowych rzadszych

gatunków 22,

razem gatunków 281.

Ciekawy Myrtus costariccensis i 11 gatunków Paproci.

W r. 185f przybyo li w zamian:

rolin szklarniowych, gatun-

ków 13.

W r. 185| przybyo li w zamian:

rolin szklarniowych gatun-

ków 14,

„ gruntowych rzadszych

gatunków 28,

razem gatunków 42.

W r. 185 1 przybyo:

rolin gruntowych w zamian,

gatunków 20,

drzew i krzewów szyszkowych

kupionych w Hanau, ga-

tunków ... . 73 za zp. 284 gr. 26;

razem gatunków 93.
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W r. 18|^ przybyo li w zamian:

rolin szklarniowych, gatun-

ków 21,

„ gruntowych lekarskich

rzadszych . . . 12,

razem gatunków 33.

Z celniójszych: Alpinia Cardamonmm , Pharus cittatus,

Myrtus melastomoides.

W r. 1865 przybyo li w zamian:

rolin szklarniowych, gatun-

ków . ...... 69,

„ gl-untow. strojnych no-

wych, gatunków . . 6,

razem gatunków 75.

Tu wiksza cz nader rzadkich i kosztownych: jak Acro-

comia sclerocarpa, Areca Catechu i oleracea, Allamanda spe-

ciosa, Bactris fiavispina, Cinchona lancifolia, Corypha Thay-

lori, Euphorbia meloformis, Fourcroya longifolia, Lapageria

fosea, Maranta ornata, .Medinilla magnijica, Musa textilis

i glauca, Myroxylon frutescens i Pereira, Siphonia elasti-

ca, Urania speciosa.

W r. 186^ przybyo:

rolin szklarniowych w za-

mian, gatunków . . . 51,

„ szyszkowych do aklima-

tyzacyi, kupionych od

Van HouTTA, gatunków 23 za zp. 119 gr. 6,

razem gatunków 74.

Z tych najciekawsze: Allocasia metallica i Yeithii, Cepha-

lotus follicularis , Pandanus javanicus , Levistona chinensis;

a z rodzaju Caladium 8 gatunków najnowszych

W r. 186| przybyo li w zamian:

rolin szklarniow. gatunków 48,

„ gruntów, nowych stroj-

nych, gatunków. . 22,

razem gatunków 70.
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Z najinteresownijszych i nader rzadkich: Amomum Gra
num Paradisi, Anacardium occidentale, Artocarpus integrifo-

lia, Caesalpinia Sappan, Euphorhia aniquorum, Piper Cu
heha, Quassia amara, Cephaelis Ipecacuanha.

Wypadaaby przeto wedug powyszych corocznych

wyliazów, liczba znachodzcych si w ogrodzie w lio-

cu roliu 186§

:

rolin gruntowych korzeniotrwaych gatunk. 1,422,

drzew i krzewów z przyswojonymi gatunk. 496,

rolin szklarniowych „ 1,695,

razem gatunków 3^613;

pomidzy któremi zakupionych przez lat 21 z uposa-

enia ogrodowego przez dyrektora Czerwiakowskiego

najrzadszych i najdroszych:

289 gr. 10;

24

u Salma w Pradze za zp.

u Br AULA tame „ 181

u Thiebolda tame „ 44

u Weidenbacha w Drenie „ 155

u Monhaupta w Wrocawiu,, 56

u Schauera tame „ 27

u Schlechtendahla w Halli 51

u Otta w Hamburgu za zp. 74

u Schmidta w Hanau „ 230

u Van Houtta w Gand „ 119

u Blaszka w Medyce „ 1,033

w Niedwiedziu „ 60

razem za zp. 2,323,

czyli reskich 580 kr. 77 m. a:

do której wypadaoby doliczy i cay poczet rolin ro-

cznych i dwurocznych, uprawiany wówczas w liczbie

przeszo 1,500 gatunków, ale nie wchodzcych w spisy

inwentaryczne.

12

24:

5

6

27

6

6
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Atoli rzecz si ma inaczej , wedug tego na co po-

wyj zwróciem uwag: gdy nie mieci si tam, tak

liczba rolin gruntowych cignionyci corocznie z na-

sion, z powodu niemonoci bez zabaamucenia rzeczy

bezzwocznego wpisywania ich do inwentarzów; jakote

i mnóstwo rolin szklarniowych, nadsyanych zewszd
za naleyto z podróy zbiorczej po Ameryce War-
szEWiczowi przez rónych ogrodników i mioników
angielskich, belgijskich i niemieckich — jako dotd
jeszcze prywatna jego wasno.

Po cignieniu wic obecnie z mozoem dziesicio-

letnich przybytków wszechstronnych, okaza si, o ile

podobna z moebn cisoci, nastpujcy stan zbio-

rów w naszym ogrodzie z kocem r. 186| — a wic
w 1864, skrólony wedug dziaów ogrodniczych wy-

magajcych rónej uprawy:

drzew i krzewów wszelkich, gatunk. 521

rolin gruntowych korzeniotrwaych „ 3,008

„ szklarniowych zimnych „ 2,075

,5 „ umiarkowanych soczystych 302

„ „ ciepych gatunk. 868

„ „ „ palmowych „ 75

„ „ „ storczykowych „ 319

„ „ „ obrazkowych „ 91

„ „ „ zapylcowych „ 43

„ „ „ ostrojowych „ 113

„ „ „ ukonicowych „ 60

„ „ „ paprociowych „ 269

przytem najznakomitszych i najstrojnijszych mieszaców

z ostrojowatych (Gesneriaceae) odmian 108

z ukonie (Begoniae) „ 30

z strojnów (Pelargonia)
„ 60

z uanków (Fuchsiae) „ 95

z koszyszczek (Verbenae) „ 12

z tytunic (Petuniae)
„ 12
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a do tego uprawianych dla nasion do zamiany grun-

wych i szklarniowych

:

rolin rocznych gatunków 1,366;

a dwiirocznych „ 237:

a wic razem w zbiorach znacho-

dzcych si wszelkich rolin, ga-

tunków 9,664,

w okazach przeszo 12,000.

Z tych do bdcych bezwzgldnie wasnoci ogrodu,

liczy mona jedynie okoo 7,000 gatunków; reszta

za okadem 2,000, stanowi jeszcze dotd (wedug uwag

powyej uczynionych) prywatn wasno Warszewi-

cza: i ten to wanie oddzia zbiorów, obejmuje po

wikszej czci same najrzadsze i najcenniejsze oliazy,

a midzy nimi i nie jedne osobliwo — z naszego

tylko ogrodu poudzielan innym znakomitszym. W taki

przeto sposób (gdy inakszy, z powodu ubogiego upo-

saenia naszego zakadu, staje si wcale niemoebnym),

dzi ogród botaniczny krakowsld, poszczyci si

moe pirwszy w Polsce, a wzgldnie i przewysza
wielk cz zagranicznych — zbiorami: najcelniej-

szych Palm (Palmae), Pochutników (Pandanus), Sagow-

ców (Cycas), Palnipcznic (Zamia), Storczyków (Orclii-

deae), Ohraskoicych (Aroideae), Zapylcoivych (Bromelia-

ceae), Amomkowych (Amomeae), Bananotoych (Musaceae),

Aksamitowcowych (Marantaceae), Osfrojoicych (Gesneria-

ceae), Paprociowych (Filices) i. w. i. Równie take, naj-

trudniejszych tak do dostania gdziebd ze zbiorów

jako te i do pielgnowania rolin lekarskich i prze-

mysowych rónych stref, jalc: Chinowiec doecskowany,

omszony i lancetoUci, (Cinchona scrobiculata, pubescens

et lancifolia), Chinilad kivieclsty (Exostemma floribun-

dum), Pieprz czarny, Kubeha i uwny (Piper nigrum,

Cubeba et Betle), Godzikowiec korzenny (Caryo-

phyllus aromaticus). Wymiotnica prawdziwa (Cephaelis
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Ipecacuauha), Masmarn Pereira i omszony (Myro-

xyIon Pereira et pubescens), GtuajaJiOioiec lekarski (Gua-

jacum offieiiiale), Zacierp Wintera (Drymis Winterii),

Kulcsyha leharslia (Strychnos officiualis), Sasafrgai le-

karski (Sassafras officiualis), Cynamonowiec iconny i Ku-

lilawan (Ciuamomum Cassia et Culilawan), Badyan flo-

rydaski (Illicium floridanum), Mydleniec loachuy (Sa-

pindiis Saponaria), Mlekoiciec icaciwy (Galactodendron

utile), Chlebowca (Artocarpus) 4 gatunki, Nanercz za-

chodni (Anaeardium occidentalc), Czarnahiel Kajaputa

(Melaleuca Cajaputi), Perczowiec ivackvy (Isonandra

polyandra), Spra tclaciwa (Siphonia elastica), lioz-

u)ocznia przeciivjadoiva (Mikauia Guaeo), Gorzkiel le-

karska (Qua8sia amara); oraz tyle ciekawe z budowy

swej i ze zjawisk ywotnych : Dzhaneczik (Nepenthes)^

Kapturnice (Sarracenia), Kubiec kubkoioaty (Cepbalotiis

follicularis), Muchoóivka wiacitua (Dionaea muscipula),

cigle skaczcy w gówkach Bulwolist skokliwy (Bul-

bophyllum saltatorium), cigga ruchliwa (Desmodium

gyrans), Cudoródka ostokrzewiowa (Celebogyne ilicifo-

lia) zapaduiajca si i wydajca nasiona bez wykry-

tych dotd prcików i t. p. Tych to wanie rolinno-

ci bujny wzrost; a nawet kwitnienie i owocowanie, —
dowodz rzadkiej starannoci i biegoci w swej sztuce

opartój na rozpoznaniu w ojczynie kadej z nich —
przyrody i skonnoci ywotnych, a ztd i koniecznych

do ich ycia warunków, — w naszym najpierwszym

dzi midzy rodakami przedstawicielu kunsztu umiej-

tno-ogrodniczego — Warszewiczu.

Jeli okolicznoci od Wys. Rzdu zawise dozwol,

jak to ju rzekem powyej, bd chcia do tego cho
krótkiego ale sumiennego rysu historyczno - statystycz-

nego naszego zakadu, doczy w tym jeszcze roku

:

„Spis szczegóowy rolin chodowanych iv ogrodzie bota-

nicznym krakoicskim w r. 1804, wedug ukadu Endli-

CHEKA sporzdzony'^, z widokiem tego ogrodu, z wy-
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usczeniem tak ojczyzny jak i trwaoci cznie z upra-

w kadj. Ogoszenie tej pracy ju ukoczonej, zalee
bdzie od monoci uzyskania odpowiedniego funduszu.

Stan nasieniarni i korrespondencyi zamiennej nasion.

Przekonany o zbawiennym wpywie korresponden*

cyi zamiennej nasion, tak na wzbogacenie (zwaszcza

gruntowych zbiorów rolin) jak i na odmadzanie caego

ogrodu; od pierwszej zaraz chwili objcia dyrekcyi, jem
si caemi siami tej gazi naukowo-administracyjnej,

a to tem skrztniej, i miaem mie za pierwsze i naj-

gówniejsze zadanie — zastpienie rolin wyrodzonych

nowo wycignionemi z nasion. Bo te w istocie, w po-

dobnym wzgldzie, tylko nasiona wiee i dorodne,

mog mie znaczenie; wszelkie za ich zapasy zesta-

rzae choby najwiksze, nie maj adnej wartoci

jako czynnik ogrodniczy. Dla tego te przy odbiorze

caego ogrodu w r. 1843, wejrzano take i w stan

nasieniarni, ju za Dyrekcyi ubiegej stanowicj wa-n instytucy ogrodow. Wtedy to Kommissya od-

biorcza, znalazszy wprawdzie mnóstwo — ale w naj-

wikszej czci tylko resztek niedogryzionych i szczt-

ków niedobutwiaych nasion, datujcych swe istnie-

nie moe jeszcze od czasów Polaczka — a co naj-

mnij od epoki najwikszj czynnoci Chladka; nasza

wszdzie dowody braku myli, zachowania czerstwego

lub t uycia onyche zaraz wieo po otrzymaniu ich

w zamian zkdind ; albowiem pakieciki z ostatnich

lat korrespondencyi, znalazy si nietknite tu i owdzie

porzucone na uboczu, w sojach za wiksza cz
tyche oznaczona najpóniej rokiem 1835 a nie ma-

a 1811.

Ze taki zbiór nie móg mie innj wartoci jak hi-

storyczn — i to w razie oznaczenia kadego pakie-

cikn rokiem z którego pochodzi, nie ma wtpliwoci;
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dla ogrodu za musia si okaza nie do uycia: a je-

dnakowo i tak spisano wówczas

pakiecików nasion rolin gruntowych okoo 2,400,

„ „ „ lekarskich „ 200,

„ „ „ szklarniowych „ 400,

razem tyche okoo 3,000.

Zaraz wic ze wieego zbioru r. 1843, dyrektor,

po rozpisaniu listów odpowiednich do pooenia do dy-

rektorów 63 ogrodów botanicznych, rozesa do tyche

wydrukowany spis zamienny; a dokadajc nadal caej

usilnoci, tak w przysparzaniu ich liczby jak iw pro-

stowaniu rzetelnoci oznaczenia ,— bez przerwy do dzi

dnia rzeczonym trybem postpowa, obejmujc spisem

roku danego nasiona zebrane w roku zeszym. A tak:

z roku 1844 spis nasion wynosi gatunków 709

« 1845
77

» 1846
7?

77
1847

77

77
1848

77

77
1849

77

77
1850

77

77
1851

77

77
1852

77

77
1853

77

77
1854

77

77
1855

77

77
1856

77

77
1857

77

77
1858

77

77
1859

77

77
1860

77

77
1861

77

77
1862

1863
77

77
696;

n 750;

n 704;

77
1,198;

77
1,394;

77
1,580;

77
1,538;

77
1,329;

77
1,106,

77 1,246;

77
1,980;

T) 2,871;

77
3,780;

77
4,230;

7?
4,758;

77
4,912;

7?
4,740;

77
4,822;

77
4,951.
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Po przesaniu do kadego z ogrodów podobnego

spisu i odebraniu od tego wykazu danych gatunków,

takowe pod nazw dezyderatów rozsyane byy od Igo

stycznia do 15 marca; których liczba od r. 1843 do r.

1854 nie bdc zapisywan, z powodu opieszaoci

ogrodnika, nie da si oznaczy; to tylko pewna, e
nigdy nie wyrównywaa liczbie otrzymywanych w za-

mian z innych ogrodów. Dopiero przesyki te ulegy

liczebnej kontroli, od czasu przybycia WARSZE\^^czA,

bywajc zapisywanemi we waciwe rubryki; a te s
wstanie dzi dostarczy nastpnego wyszczególnienia

co do rozesanej liczby 38,252 pakiecików, do 63 ogro-

dów zostajcych z naszym w zwizku zamiany, a to

tylko od r. 1854 do 1863 wcznie,-—oraz otrzymanych

od tyche nawzajem 14,622.

odesano otrzymano

Do Akwisgramu pakiecików 234 101;

do Amsterdamu
?7

442 210;

do Aten n 230 87;

do Berlina ogr. bot. n 532 328;

„ „ farm.
J7

53 41;

do Bolonii
j?

647 270;

do Bonn
Ji

220 301;

do Brukselli V 1,337 .603;

do Charkowa
71

1,655; —
do Charloltenhof

>7
186; —

do Dorpatu
r)

565 199;

do Drezna -
»7

2,086 543;

do Eldeny
}•>

101 60;

do Erfurtu n 350 111;

do Genuy n 938 853;

do Genewy n 846 541;

do Gottyngi n 493 247;

do Grenobli » 201 42;

do Greifswaldu » 529 230;
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odesano otrzymano

do Plaagi pakiecików 337 81;

do Halli V 228 203;

do Hamburga p 237 340;

do Heidelbcrga
T)

456 301;

do Jeny
J?

568 299;

do Inspnika V 112 84;

do Karlsruhe
11

875 302;

do Kazania n 797 —
do Kijowa

11
2,361 214;

do Kopenhaag-i
11

157 68;

do Królewca
11

496 402;

do Leydy
11

810 380;

do Lipska
11

212 301;

do Lukki
11

369 130;

do Lwowa
11

1,849 —
do Madrytu

11
1,534 301;

do Marburga
11

416 269;

do Modeny
11

155 101;

do Monzy
11

324 87;

do Monachium
11

269 281;

do Odessy
11

108 —
do Padwy » 478 250;

do Palermo
11

730 202;

do Parmy
11

1,292 483;

do Parya ogr. bot.
,
n 200 215:

„ „ farm
11

795 116;

do Pawii
11

2,031 218;

do Petersburga
11

406 38*^.;

do Pilnicy » G67 451;

do Pestu » 734 —
do Pragi

11
1,191 573;

do Rotterdamu
11

57 134;

do Tryestu
11

256 230;

do Turynu
11

660 780;

do Tubingi
J7

720 98;

15
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odesano otrzymano,

do Upsali pakiecików 283 197;

do Utiechtu
J7

436 230;

do Yirnigerode
11

180 —
do Warszawy ))

106 —
do Wiednia

75
209 207;

do Wilna n 655 —
do Wrocawia n 969 302;

do Wlirzbiirga
11

719 422;

do Ziiricli n 163 280;

razem pakiecików 38,252 14,622.

Przewyszya przeto ilo pakiecików przesanyci

iimyra ogrodom, licz) tycie otrzymanyci od nici

omal nie 2f razy; co dowodzi, o ile ogród nasz w tj

epoce by poszukiwanym od zagrauicznycli.

Co do zbiorów samych, te w nasieniarni odosobnio-

no — na roczne, dwiiroczne: korzeuiotrwae i drzewne,

i to w odmianach —- gruntowych i szldarniow3^ci, a te

ostatnie jeszcze na zimne i cieple; zkd stanowi one

16 oddziaów. Mimo to jednak, zawsze przechowuj

si z osobna zeszoroczne wiee do zamiany, a z nie-

których dwu- i najwyej trzechletnie, wedug rónego

okresu ich wadzy rostkowania; a z osobna reszta z lat

dawniejszych o ile s jdrne i dobrze wyl<^sztacone,

jako przysugujce czasem do porówna i studyów na-

sicniarniowych. Dla tem czerstwiejszego przechowania,

te ostatnie mieszcz si w kubkach glinianych nieosz-

kliwionych, niektóre w piasku lub ziemi, a niekiedy na

krótko i w wodzie.

Tu musz odda sprawiedliwo, jakiej sumiennej

u nas i»ieczoowitoca doznaje ze strony inspektora, ten

tak ywotny nerw rozwoju kadego zakadu botanicz-

nego. Gdy za oddzia nasieniarni wymaga cigego

oka i zajcia sob znawczej reki, z pocztkiem roku

186§ przyjtym zosta osobny ucze ogrodniczy, które-
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mu wycznie wszystkie czynnoci zbierania, czyszcze-

nia i przechowywania nasion pod okiem inspektora po-

wierzono.

Stan zielnika.

Wreszcie stan zbiorów suszonych i rónych wytwo-

rów czy woskowych, czy drobnowidzowych, tak wan
rol odgrywajcy w zakadach tego rodzaju, a maj-
cych gównie wspiera wyldady i rozwój Botaniki, —
a zasuguje take na szczegóow uwag; ile e jako

ze róde ogrodu botanicznego powstajcy i utrzyni}'-

wany, do niego te zalicza si musi.

Od pocztku mojej dyrekcyi, w lad uprzedniego

zwyczaju, oono na zielnik wycznie z uposaenia

rocznego ogrodu. Od roku za 185,^, po uzyskaniu ze-

zwolenia ministeryalnego
,

poczto na jego potrzeby

w najwil?:szej czci obraca kwoty zbirane corocznie

ze sprzeday sznurowej; udzielajc z nich przytem o ile

mona i ogrodowi, z przyczyny za szczupego jego

uposaenia rocznego.

W chwili odbioru zielnika od zeszego dyrektora

w r. 1843, Komniissya odbiorcza, pozostawiwszy wy-

bór okazów zasugujcych na przechowanie w zbiorach

przyszych nowemu dyreldorowi , zobowizaa go tra

samem do dokonania tej czynnoci co rycho. Gdy za
podobne przedsiwzicie nic byo tak atwem do uslcu-

tecznienia, w obec nawau w pierwszych latach innycli

zaj gwatownych i ywotniejszych dla zacadu; prze-

to zbiory nagabane, przechowane zostay w zupeinem

odczeniu od dobrych a do póniejszego czasu. Przy

przejrzeniu pol^azalo si, i z przyczyn powyej wy-

uszczonych —, na które zeszy dyrektor tak ciko
ubolewa, cay zbiór po Polaczku musia by odrzu

conym : ze zbiorów za po . p. Estreicheeze zdoano

jeszcze wybra tyle, i cznie ze znalezionymi wcale

15*
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W dobrym stanie innymi czciowymi zbiorami, do dzi-

siejszego zielnika gównego — wcielono:

reszty starego zielnikfi mieszanego okazów 1,000;

reszty skrytoplciowych Endliciiera 500;

zbiór rolin trawowatj-cb Weihego 500;

„ szwajcarskicb Ostrowskiego 838;

„ alplejskicb z Faulborn 100;

zbiór wycinków drzew ks. Soltyka 239;

„ klocków drzew po Scheidtcie GO:

a wic w r. 1843 odebra nowy dyrektor 3,237

okazów zielnika w dobrym stanie.

Odtd poczy jn przybywa z1)Iory czstkowe na-

der regularnie, we wlaciwycb oddzialacb dopeniaj-

cych si z roku na rok w dalszym cigu , — cbo
w rozmaitej kolei ; dla tego nie Avykac , w jakim po-

rzdku otrzymywano je; lecz ile którcn wyniós rolin

i ile kosztowa, w caym szerego lat 21 dzisiejszej dy-

rekcyi, to jest: od r. 1843 do koca 18G3.

Przybyy tedy w ten sposób nastpujce szczegóo-

we zbiory:

A. Z dziau shytopcioioych.

1. zbiór r. skrytoplciowych

3.

4.

5.

G.

7.

Rabenhorsta 29G za zp. 43 g- 2;

zbiór r. slcrytopciowych

naczyniowych tego 80 n G4 . 8;

zbiór grzybów europejs-

kich tego 3,370
11

1,202 „21;

zbiór wodorostów euro-

pejskich tego 1,5G1
11

790
11 1;

zbiór I\amienie euro. tcgó 51 91 42 „29;

„ Morzorostów adrya-

tyckich tego 140
11

74 „ 12;

zbiór morzorostów Mar-

t n'Sa i tego 454
11

313 „ 3;
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8. zbiór morzorostów z da-

ru ks. Jedliskiego 52
!7 n n 55

9. zbiór morzorostów z da-

ru TiTINSA 281
J) n )) 55

10. zbiór porostów europej-

skich Kabeniiorsta 671
J?

369 » 19;

11. zbiór porostów chrobot-

12.

kowych tego

zbiór porostów woskich

325 » 190 n 26;

tego 136
?7

34
j)

20;

13. zbiór prteczek europejs-

I-ich tego 70 V 4G V 16;

11. zbiór wtrobowców euro-

15.

pejskich tego

zbiór mchów curopejs •

284 V 154 n 1;

kich lIuii.NERA 304 n 84
)7
26;

16. zbiór mchów Kabenhorsta 608
)7

224
J? 29;

17. zbiór paproci zaeuropejs-

kich tego 200 V 132
57

.

B. Z dziaa jawnopclowijch.

18. zbiór r. jawnoplciowych

niemieckich 1,500 „ 205 „ —
.19, zbiór rolin europejskich

z szwedz. i norwegs. 1,500 „ 405 „ —
20. zbiór r. bukowiuskich 100 „ 40 „

—
21. „ krak. Berdaua 896 Ji 73 „18

22., „ tatrzas. tego 438 „|||(206 „12
23. „ siedmiogrodzkich

dar Dr. Kowalczyka 118 „ — —

;

24. zbiór r. jawnoplciowych

z Woch poudniowych 455 „ 158 „ 10;

25. zbiór r. jawnop. persie.

IloiIENAKERA 280 „ 151 „ 10;

2Q, „ jawnop. z góry

Taygetu tego 90 „ 53 „ 16;
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27. zbiór r. jawnoplciowycli

rossyjsko-azyatyckich 348 za zip. — g. —

;

28. zbiór r. ekar. i przemys.

HoiiENEKERA 365 „ 194 „ 20;

29. zbiór r. lekar. europejs.

DinTTKiCHA 300 „ 27 „ —

;

30. zbiór Wierzb europejs.

"WiMMEKA 267 „ 96 „ —

;

31. zbiór r. przedpotopowych

Krantza 307 „ 601 „ 28;

32. zbiór drzew w wycinkacli

z ogrodu 95 „ — „ —

;

Prócz tego:

33. zbiór grzybów z wosku

SCHAUERA 36 „ — „ —

;

34. zbiór wytworów organo-

graficznych z wosku Zie-

(JLERA 39 „ 156 „ 16;

35. zbiór wycinków drobno-

widzowych celnych do

anatomii rolinnej z za-

khidu Engla 139 „ 110 „ 10;

36. zbiór takich wycinkÓAV

drzew Nordlinc4era , u-

wieczony medalem na

wystawie londyskiej, na- •

der odznaczajcy si swy-

mi rozmiarami z daru

JExs. b. prezesa Senatu

Rzeczypospolitej krakow.

ks. Schindlera, gatun. 100;

razem okazów 16,156;

na których najwikszej czci
zakupienie, wydano ze-

branych ze sprzeday zip. 6,247 g. 23;

(res. 1,561 kr. 95 m. a.).
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Cay wic zieluik dzisiejszy, skada si w kocu
r. 18G3:

z zielnilca dawnego odebranego okazów 3,237

z zielnika nowo przyspooncgo „ 16,156

ogó okazów 19,393.

e za obok tego, znachodz sie jeszcze nieupo-

rzdkowane niektóre zbiory ub co tylko dorczone,

tak, i ich wpisanie w inwentarz dopiero na roli 1864

przypada
;
jak:

41. zbiorek kilkudziesiciu rolin zasuszonych przez

jakiego mionika, a darowany przez Jm is.

Sosnowskiego, Dzick. Wydz. Teolog.;

42. zbiór kilkuset rolin krakowskiej flory i tatrza-

skiej, zasuszony przez ówczesnego adjunkta bo-

taniki Dr. Kowalczyka, z których da si wcieli

do zbioru wiele niedostajcych mu jeszcze gatun-

ków obóch tych flor;

43. zbiorek kilkudziesiciu grzybów niszych, daro-

wanych przez niegdy ucznia Wszechni Dra Bo-

niackiego
;

44. oraz zbiór okadem 100 gatunków mchów l<^rajo,

wych i wtrobowców, zoonych vv darze przez

wówczas ucznia Wszechni a dzi adjunda kate-

dry Botaniki, Doktoranda Rehmanna:

przeto, po cisem obliczeniu, monaby liczb okazów

zielnika naszego w roku 1864, przyj miao 20,000

okazów.

Stan jego wzorowy; cho z powodu szczupoci szaf-

nie jedna rzecz miejsca dostatecznego w rozmiarach

puzder znae nie moe; cliloroformowanie corocznie

dolconywane we waciwym przyrzdzie, zabezpiecza

go od tyle zwykych zniszcze przez owady. Oczekuje

on tylko, majcego si przyszej zimy rozpocz zlania
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W jetln cao wedug- uldadu Endliciiera; gdy do

dzi dnia, kady zbiór z osobna przechowuje si w sta-

nic w jakim zosta nabytym.

Po skreleniu wic snmieunem rysu historyczno-sta-

tystyczneg'0, zakadu powierzonego ju przez trzeci

dziesitcli at mej pieczy; do litórego dostosowywanie

zmian mogcych z czasem nastpi, nie bdzie trudnem

zadaniem, a posuy .u utrzymaniu pogldu na dalsze

koleje jego rozwoju; — nie mog sic powstrzyma od

jednej ogólnj uwagi , wynikej z gbokiego zastano-

wienia.

Jak kady naród i rodzina, tali i kady pojedynczy

zakad, sam w sobie noszc wtek swych dziejów, mu-

si je z samego siebie wysnuwa. Dlatego le, ca
dusz przywizany i wrosy —e tak powiem — w ten

ssiek zasobów naszej Alniac inatris, dopatrzyem si

w jego jestestwie tej prawdy: ze ogród nasz, od pamie-

tnj chwili swego zaoenia w roku 1 783, przeby trzy

epoki wzrostu i upadku; prawda, e róne od siebie

wzgldnie, odnonie do stanowiska tego rodzaju zaka-

dów, zalenego tak od rodków uytych do zbadania

zasobów rolinnych kuli ziemskiej, jakote i Avymogów
coraz to postpujcej sameje nauki Botaniki. Zakwit
on by po raz pierwszy pod zarzdem professora

SciiEiDTA okoo roku 1805. Odtd zwolna upada po

cz; a znów podnosi si pod dyrekcy . p. Estrei-

ciiEKA od roku 1814 tak, i rok 18o2, by drug epo-

k podwignicia go, do stann, czynicego wówczas
zaszczyt jego zarzdcy. Dalej znów chylc si coraz

widoczniej, oy na nowo w r. 1850; a jak dalece po-

stpi, — wolny sd kademu zostawiam.

Tem przecie wiksz znajduj potrzeb zostawie-

nia w dokadnym ouego spisie umiejtnym o którym
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powyej wsiiomniacm, dowodów stanu obecnego: bo

któ zarczy moC; czy wobec zwikszajcych si co-

raz bardziej wymogów niatcryahiycli ze strony nauki,

z drugiej za strony zamiast i)0wikszania umniejsza-

nia si rodków jego utrzymania; czy, mówi, w zmien-

nej kolei losu nie przyjdzie znowu rychlej albo póniej

ciwila upadku tego równie uytecznego jak piknego

zakadu.



•V.

Katedra i Gabinet fflineralogiczny.

Wiadomo oodana

Profe;-;. Dka Aloizego Ai/pha.

A) Dzieje Katedry.

Dzieje katedry Historyi naturalnej w ogólnoci a tem-

bardziej osobnej katedry Mineralogii, nic sigaj daw-

niejszej epoki Uniwersytetu. A do reformy tej Szkoy
gównej, w slaitek polecenia ówczesnej Koinissyi edu-

kacyjnej przez X. Hugona I^o4taja, jako komisarza

do tej czynnoci delegowanego w r. 1780 zaprowadzo-

nej, tylko nauki teologiczne, matematyczne, niektóre

fdozoticzne i lekarskie, miay osobnych professorów

i wykadane byy w staych kursach, obok których ist-

niay jeszcze filozoficzne lekcye zebrane z traktatów

szczególnych ('niekiedy take z historyi naturalnej) któ-

re rozdzielali miedzy siebie lub dobrowolnie przybierali

Dolitorowie filozofii na posiedzeniach wydziaowycli co

6 miesicy '). Na dotacy professorów Anatomii i Bo-

') niadeckiego Jana, pisma rozmaite. Tom I. zawierajcy

ywoty Uczonych Polaków. Str, 55.
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taniki jednak ju w r. 1G02 Jan Zemeli Dr. Medycyny

zapisa osobny kapita czerwonyci zotyci tysic ').

X. K04TAJ rezolucy Komissyi edukacyjnej z dnia

I-go KAvietnia 1777 r. na Wizytatora Akademii kralsow-

sldej w celu zbadania ówczesnego jej stanu i przedo-

enia projektu reformy wyznaczony, zupenie inny za-

prowadzi porzdek. Z polecenia K^omissyi edukacyjnej,

zniesione zostay wszystkie perypatetyczne nauki, a na

io miejsce zaprowadzono inne, do których te naleaa
Historya naturalna naówczas w poczeniu z Chemi,
tak jak i w Wiedniu przez dugie czasy wykad Bota-

niki i Chemii nalea do jednego professora.

Pierwszym professorem Historyi naturalnej i Chemii

by Jan Jakiewicz fil. i med. Dr. paryzkiej akademii

umiejtnoci czonek korespondent, m w swym zawo-

dzie gruntownie wyksztacony, i dla kraju wielce zasu-

ony. Ju w r. 1782 mianowany professorem, dopiero

I-go Padziernika 1783 rozpocz swoje wykady, po-

niewa w r. 1782 nie mia jeszcze ani pracowni ani

narzdzi do nauki potrzebnych. Na miejsce tego w ro-

ku 1782 zwiedza Województwo ICrakowskie i Sando-

mierskie w celu poszukiwa z zakresu Historyi natural-

nej, a szczególniej Mineralogii, w których to podróach

jak wiadczy niadecki '^) odkry kopalnie wgli ka-

miennych w Krakowskiem. X. Kotaj w swoim ra-

porcie do ICoinissyi edukacyjnej i niadecki w swoim

opisie ycia X. K04TAJA wielce wychwalaj gbok
nauk i charader Jakiewicza , lvtóry dla wszystkich

szkó w I^oronie wypracowa plan wykadania Minera-

logii, zbada i rozebra wody ICrzeszowickie i o nich

osobn napisa rozpraw, jali niemniej inn, w której

wyoy now teory ognia wedug zasad Layoisieua;

wygotowa wreszcie pisma do uycia przy swoich wy-

') Zobacz powyej rzecz o ogrodzie botanicznym.

Ó 1. c. str. 9G.
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kadach, które wszelako, aczkolwiek przeznaczone do

druku, ogoszonemi nic zostay.

W swoicli lekcyacii czy, juk wiadczy rapport

X. K04TAJA w Arcliiwum Uniwersytetu przechowa-

ny. Chemi z History naturaln, tak, e dawszy naprzód

pocztki Chemii, reszto nauki rozó}*! na trzy zwyczaj-

ne podziay: t. j. Mineralogi, Botanik i Zoologi, a

w kadej z tycli czci historyi naturalnej, w miejscach

tcnni odpowiednich czyni dowiadczenia chemiczne.

Jan Jakiewicz by profcssorem przy Uniwersyte-

cie Jagielloskim a do roku szkolnego 178% wcz
nie, poczni obj katedr Dr Fkaxciszek Scheidt, od r.

173profes8or w szliole przygównej l^ralcowskiej, póniej

na gimnazyum przemienionej. By on pocztliowo jedy-

nie zastpc, dopiero w roku 1790 otrzyma od Kom-

misyi edukacyjnej patent na rzecz3'wi8tcgo professora

Historyi naturalnej, Chemii i Botaniki. Katedra ta od po-

dziau Akademii na dwa kollegia w r. 17871 zaprowa-

dzonego, naleaa do Kollegium fizycznego, po zamie-

nieniu tych dwocli kollegiów na cztery Wydziay al^a-

demickie w r. 1803, przyczon zostaa do Wydziau
lekarskiego. Franciszek Scheidt, który wicej oddawa
si Botanice i urzdzeniu ogrodu botanicznego w Kra-

kowie, by profcssorem a do nowej reguacy Uniwer-

sytetu krakowskiego zai)rowadzonej w r. 1805. W aktach

AVydziau lekarskiego znajduje si wzmianka o jego roz-

prawie: „Porównanie róda Swoszowicldego z ICrze-

szowickiem". W skutclc tej regulacyi i wcielenia zwi-

nitego Uniwersytetu lwowskiego do Szkoy gównej

krakowsliiej, katedra Historyi naturalnej i Chemii roz-

dzielon zostaa na dwa oddziay, osobnym oddane

professorom
;
profcssorem Chemii i Botaniki })rali.tyczuej

zosta SciiiwEiJEK a po nim Scuultes, profcssorem Hi-

storyi naturalnej szczególnej, klóra oprócz Botaniki teo-

retycznej obejmowaa Mineralogi i Zoologi, zosta

Baltazar Hacquet, który wyl^adajc ]\iineralogi we-
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dug- dziea Suckowa na zasadach WEr.NEiiA oparteg-o,

by professorem a; do iitworzeina ICsiestwa Warszaw-

siego, to jest do roiu 1809, w l:tórvrato czasie wraz

z lis.oma iiinemi, pomimo usinego starania nowo na-

staeg-o rzdu, sw posad opuci. Oprócz tego i na

Wydziale filozoficznym bya osobna katedra Hisforyina

tnraluej iiniwersanej i technologii , litórto nan\ wy-

Idada Emanuel Kirschbaum, professor nadzwyczajny.

Hacquet w zawodzie swoim, Idóryni Ijya gównie

Mineralogia, by wielce biegym i uczonym; on to wia-

tach 1791, 1792 i 1793 zwiedza cae ICarpaty i opi-

sa talvOwe w osobnem dziele pod tytuem: ^^Ilacuefs

neueste i)luj^ilialiscli-2)olitsclie Ecisoi in den JaJtroi

1791, 1792 nnd 1793 dnrch die dacisclien nnd sarmatisclien

oder nórdlichen Karpaten. Nurnherg 1794.'-^. — Zbiór

jego bardzo bogaty zosta dla kraju zachowany, i znaj-

duje si w tutejszym Gabinecie mineralogicznym, o czem

w drugiej czci tej rozprawy obszerniej bdzie mowa.

Dnia 2-g'o Grudnia 1809 r. rzd Ksistwa Warszaw-

skiego zaprowadzi nowe urzdzenie Szlioy gównej

krakows^iej , w skutelc którego nastpi inny podzia

nauv przyrodniczych , odtd znowu Wj^dzialowi filozofi-

cznemu przydzieonycli.

Katedr Historyi naturalnej i Botaniki otrzyma Alo-

iZY Estreicher fil. i mcd. Dr; katedra Chemii oddan
za zostaa Drowi Józefowi Markowskiemu. Juz prze-

cie na pocztku r. 1811 nowo zaprowadzony w Gru-

dniu 1810 r. Dozór Szkoy gównej Icrakowskiej, uznajc

potrzeb rozdzielenia nauki Historyi naturalnej, uchwal
z dnia 22 Lutego 1811 r. postanowi rozisae lionkurs

na katedr Mineralogii i Geologii, a na katedr Botn ni-

lu i Zoologii przedstawi Dra Estreichera. Znajdu-

jemy wzmiank e na pierwsz z tych katedr na po-

siedzeniu z d. 14 Lipca 1811 Dozór Szkoy gównej pro-

ponowa p. Okraszewskiego; nie wiadomo jednak dla

czego nominacya ta nie przysza do skutku.
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Dr. Aloizy Estreicher w pierwszych dwóch latach

zastpywa jeszcze take miejsce professora Mineralogii i

Geologii, na które dopiero wr. 1814 powoano Józ. Toma-

szewskiego. Od r. 1817 t. j. od przeniesienia si tego

ostatniego w zaAvodzie górnictwa do Królestwa Polskie-

go, a do r. 1830 nie byo w Krakowie osobnego pro-

fessora Mineralogii , wykad tój nauki bowiem przyj

na siebie ówczesny professor Chemii Dr Józef Markow-

ski. Wykad ten zatrzyma on a do mierci obok ka-

tedry Chemii, aczkolwie. ju w r. 1818 Dr Jaw^orski

ubiega si o katedr Mineralogii; jednake Senat alca-

demicki na posiedzeniu z dnia 30 Padziernika 1818 r.

osobn katedr Mineralogii za potrzebn uzna, a w ro-

ku 18 19 Wielka Pada Uniwersytetu uchwalia nawet usta-

nowi do tego przedmiotu professora nadzwyczajnego

z pac 3000 zip,

I'rof. Markowski, który zmar 26 Maja 1829 roku,

by gównie chemikiem, dlatego jego rozprawy czyta-

ne na posiedzeniach Towarzystwa naukowego lirakow-

skiego wszystkie s chemicznej treci ; z tycli jednak

rozbiory wody Swoszowskiej (Iloczn. Tow. nauk. krak.

T. XI str. 33G), Krocienlcowskiej i Szczawnickiej, talc-

e dla Geologii s wane.
W r. 1830 Dr Ludwik Zeiszner mianowany zo-

sta professorem nadzwyczajnym Mineralogii, na tej po-

sadzie jednak pozosta tylko przez trzy lata, a do

koca roku szkolnego 18373.

W roku 1833 rozporzdzeniem Komissyi reorgani-

zacyjnej byej Rzpltej krakowskiej, wszystkie trzy ga-

zie Historyi naturalnej na nowo zczone zostay w je-

dne cao wcielon do Wydziau lekarskiego. Odtd
prof. Estreicher by znowu professorem caej tale zwa-

nej Historyi naturalnej i jako taki wykada zawsze hi-

story naturaln ogóln przez cay role, za Mineralogi

i Zoologi tylko w zimowen), Botanik w letniem póro-

czu. Od tego Yokn 1833 katedra Historyi naturalnj
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otrzymaa take swego wasnego Adjmilita, którym by
w pierwszym roku Dr Teofil Zebrawski, od r. 1834

za a do pocztliu 1838 r. Dr Ignacy Czerwiakowski.

Uciwa b. Senatu Rzdzcego z dnia 2C) Wrzenia

1842 Dr Estreicher na wasne danie uwolniony zo-

sta od obowizlców professora z dniem 1-m ICwietnia

1843 r., poczem obj jego l^atedr Dr. Ignacy Czer-

wiAKOW\SKi7 professor caej Historyi naturalnej. Trwao
to a do r. 1847, w l^tórym odczona od innych przed-

miotów Botanika zostawion zostaa przy professorze

CzERWiAKOWSKiM, gdy tymczascm Zoologia i Mineralo-

gia otrzymay znowu osobnego professora w osobie

Hermanna Schmidta Dra Medycyny. Wykada on ja-

Ico zastpca History naturaln powszeclm przez dwa
pórocza, Mineralogi szczegóow za tylko w zimie,

a Zoologi szczegóow w lecie. W roku 1848 z powodu

zaprowadzenia jzyka polskiego w wykadach , opuci
Uniwersytet krakowski. Na jego miejsce przedstawi Se-

nat akademicki Dra Ludwika Zeisznera, który, ju w
latach 1830 do 1833 by nadzwyczajnym profcssorem

;

obecnie za obok Mineralogii i Zoologii , wykada
czasowo take Geologi i by pierwszy, który ze swemi

uczniami robi flietyllio osobne wiczenia z dmuchawk,
ale take zaprowadzi wycieczld geologiczne w okolice

Krakowa, podajc tym sposobem skazówk do prakty-

cznych zastosowa tej nauii. Od r. 1848 katedra Zoologii

i Mineralogii otrzymaa take osobnego Asystenta, którym

by pierwszy Dr. Józ. Riedmuller.

Wkrótce atoli gotoway si dla niej waniejsze i Ico-

rzystne zmiany. Przedewszystiiem bowiem w r. 1850

w sluitek rozporzdzenia ministeryalnego z d. 27 Wrze-

nia 1850 r. katedry Zoologii, Mineralogii, Chemii i Bo-

taniki na nowo przydzielone zostay do Wydziau filo-

zoficznego, do którego te obecnie nale; ale nadto

w Maju 1855 r. nastpio zdawna upragnione oddzie-

lenie iatedry Mineralogii od Zoologii. Po tem rozcz-
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nin trwajcem dotychczas, professorem Zoologii i Ana-

tomii pol'ó^YDawczej b}'! Oskar Schmidt Dr. filozofii a do

Wrzenia 1 857 r.; Mineralogia za zostaa przy prof. Zetsz-

net;ze a do koca Marca 1^57r., wktórymto roku opuci
Kraków, przyjwsz}' miejsce w Akademii warszawskiej.

Prof. Zeiszner przez cay czas swego pobytu w Kra-

kowie, obok obowizków nauczycielskich, cigle zajmo-

wa si take badaniem geologicznem zachodniej Gali-

cyi, gór Tatrzaskich i pónocno - zachodnich Wgier,

czego dowodem s liczne jego rozprawy w tym przed-

miocie ogoszone. Wyda on take ju podczas pierw-

szego swego pobytu w Krakowie mae dzieko pod ty-

tuem: ,^Si/stemaf mineraów wedug zasad J. J. Berzc-

liussa," w r. 1850 za dzieo pod nazwisl^iem : „Geolo-

(jia do atwego pojcia zastosowana,'-' w którym wszela-

ko tylko niektóre przedmioty geologii roztrzsa, dodaw-

szy natomiast: „*S^)/s systematyczny sliamieniaoci ztuie-

rzcych i rolinnych odkrytyclb lu Irjach PolsJci, icedug

formacyj uoony.'-'

Póniejsze jego dzieo: „WyJdad mineraloyli" wy-

szo ju w Warszawie w r. 18(51.

Nastpc prof. Zeisznera by Dr. Wiktor Zepha-

ROYicii, który przybywszy na letnie pórocze 1857 r.,

pozosta w Krakowie a do zaprowadzenia polskiego

jzyka w wykadach uniwersyteckich w r. 1861. On
take obok Mineralogii ogólnej i szczegóowej, tudzie

wicze krystalograficznych i mineralogicznych w roku

1860 wykada pocztki Geologii. Prof. Zepiiarcyicr,

przedtem spól pracownik przy c. k Instytucie Geologi-

cznym w Wiedniu
,
podczas pobytu w Krakowie w}' da

dzieo: ,^Tr[ineralofjisches Lexicon des ósterr. Kaiserstaa-

tes," a odtd jako profcssor Mineralogii w Gracu, pra-

cuje najwicej w zawodzie krystalografii praktycznej.

Bezporednio po zaprowadzeniu jzyka polsciego,

prof. CzEiiwiAKOwsKi wykada w póroczu ziraowem

Mineralogi w zastpstwie waciwego professora. Trwa-
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o to od pocztku r. 18G^, odkd podajcy te wiado-

mo mianowany zosta professorem Mineralogii i Geo-

logii.

Z podanego tu historycznego przegldu widzimy, jak

zmienne byy losy katedry Historyi naturalnej w ogóle,

a w szczególnoci Mineralogii przy Uniwersytecie kra-

kowskim. A do r. 1805 poczona z Chemi, odtd do-

piero otrzj-mao osobnego dla siebie professora. W r.

1812 zrobiony zosta dalszy krok na drodze postpu,

gdy znowu z pomidzy przedmiotów Historyi natural-

nej, Mineralogi wraz z Geologi oddano osobnemu

professorowi. Nieszczciem jednak nie trwao to du-

go, bo ju w roku 1817 nastpio na nowo poczenie

z Chemi w osobie jednego tylko professora, a to pro-

fessora Chemii. Jakkolwiek midzy temi umiejtnocia-

mi cisy zachodzi zwizek, tak, e jedna bez drugiej

obej si nie moe, kada z nich przecie ma swoje

odrbne zasady i tak jest obszern, e niepodobna aby

jeden professor obie te nauki z równ dokadnoci
obj i wyoy. Tera wicej aowa naley, e po krót-

kiej przerwie, w której od r. 1830 do 1833 Mineralo-

gia osobnego miaa professora, w r. 1833 ICoramissya

reorganizacyjna, urzdzajca Uniwersytet wraz z ca
l^rain, postanowia, gdyby na przecór poprzedniemu

postpowi, zbi znowu w jedne cao ow tak zwan
History naturaln, a zatem wszystkie trzy gazie tej

nauld. Tj racej niedogodnoci jeszcze wprawdzie za

Wolnego Miasta zaradzono po czci odczeniem w r.

1843 Botaniki ; wszalie Mineralogia i Zoologia jeszcze

a do r. 1855 miay tylko jednego professora. Przy ta-

kiem poczeniu, jeli nie obie, to przynajmniej jedna

all)o druga ga naucowa koniecznie ponosi musi

uszczerbek, professor bowiem gównie jednej z nich

tylko powici si moe, a nawet jednej wycznie po-

wica si powinien, jeeli nie chce pywa powierz-

chownie zamiast denia do gruntu. Jawnie te ze spi-

16
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SÓW corocznych wykadów przekona si mona, jak

korzystnem byo zupene odczenie Miueraogii od in-

nyci gazi iistoryi naturalnej ; od tego bowiem czasu

znajdujemy zazwyczaj nietylko Mineralogi ogóln
i szczególn, ale nawet i Geologi, lub przynajmniej na-

uk o skaach, tudzie laystalografi i rozmaite wi-
czenia mineralogiczne, jako przedmiot osobnych wyl^a-

dów; przez co ile zyska moga naulia, kady z atwo-

ci oceni.

B) Gabinet mineralogiczny.

I. Pierwsze jego pocztki.

Ju w r. 1842 przedoy prof. Estreiciikr Wydzia-

owi lekarskiemu dokadne opisanie ówczesnego stanu

tutejszego Gabinetu mineralogicznego i krótlii r^^s iisto-

ryi onego '), dlatego ograniczy si tu mog jedynie

do uzupenienia r^su liistorycznego przez niego poda-

nego, tudzie do oj)isania zmian
,
jakie od r. 1842 za

szy w sl^adzic i umieszczeniu tego Gabinetu.

Rys historyczny rozpoczyna prof. Estreicher od r.

1810, t. j. od zakupienia zbioru byego prof. Hacque-

TA , zkd wnosiby mona , e przed tm zakupieniem

wcale adnego nie byo zbioru przy Uniwersytecie kra-

Icowskim. Tak jednalc nie jest, owszem, zaoenie Ga-

binetu mineralogicznego przypada prawie równoczenie

z reorganizacy Szkoy gównej w r. 1780. Ju X. Hu-

go Kotaj w swoim raporcie o wizytacy Szkoy

gównej krakowskiej ") zwróci uwag Kommissyi edu-

kacyjnej na konieczn potrzeb Gabinetu historyi natu-

') Rzcrz krótka o Gabinecie minoralogicznym Uniweraytetii

Jagiellortskioso, przez prof. Dra A. Estuhiciiera (Rocznik Wy-
dziau lekarskiego w Uniwor.s^teeic Jfigiclioskim. Toin V. 1812

8tr. 42 do 70.

') Sfr. 20 i 45.
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ralnej, nadmieniajc: ^/.e „lekcya liistoryi naturalnej tu-

maczon bya dotd na pewnych sztukach, które we

wasnej professora kolekcyi mogy si znale" daej

za na stron. 46 wspomina, e JO. Xi Prymas Mi-

cha Poniatowski wyda po dwa razy na potrzebne

kolekcye do Gabinetu historyi naturalnej 4,500 zip., raz

Dr. Jakiewiczowi, drugi raz Forsteiiowt.

Kollegium fizyczne ju na posiedzeniu z d. 27 Pa-
dziernika 1785 r. uchwalio potrzeb jednego vice-pro-

fessora dla Historyi naturalnej, którego powinnoci by
miao : „utrzymywa Gabinet i jego dokadny inwentarz

rzeczy kopalnych i zwierzt, a gdy Gabinet bdzie raz

w tydzie otwarty przychodzcym i potrzebujcym obja-

nienia, tumaczy zadane pytania;" a na posiedzeniu

z dnia 5 Kwietnia 1786 zoony zosta racliunek z za-

kupienia i sprowadzenia szaf do Gabinetu historyi na-

turalnej, które to szafy kosztoway czerw. zot. 190,

a trzy stoy czerw. z. 66.

Na posiedzeniu z dnia 29 Maja 1791 ówczesny pro-

fessor Historyi naturalnej Sciieidt, zoy kolekcye krusz-

ców z okolic kiecckici zebranych, które mu przesa

prof. Fizyki w Kielcach X. Szaniawski. Kollekcya ta

z polecenia kollegium fizycznego oddan zostaa do Ga-

binetu Historyi naturalnej. Bliszych szczegóów o ów-

czesnym stanie Gabinetu tego nie mogem nigdzie zna-

le, okazuje si tylko z protokóów obrad Kollegium

fizycznego, e na posiedzeniu z d. 3 Lipca 1791 uchwa-

lono wydelegowa kommissy do zwizytowania Gabine-

tu historyi naturalnej i ogrodu botanicznego, do którj

to czynnoci wyznaczono X. Smaczniskiego i Dra Ja-

na Szastra.

Delegowani ci zoyli raport swój na posiedzeniu

Kollegium fizycznego d. 2 Grudnia 1792 r., w którym

wspominaj, e: „Egzystencya Gabinetu historyi natu-

ralnej pochodzi z dobroczynnych rlc kilku osób, które

czci za gotowe pienidze, czci t przez podaro-

• 16*
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mineralogii i koncliiliów. Do najpierwszych fundamen-

tów teg-o Gabinetu naley JO. Xi Jm Prymas, któ-

ry JP. Jakiewiczowi za granic naówczas bawice-

mu, za' pewn summ zaleci zakupi kollekcy rzecz-'

kopalnych."

„Midzy powtórnemi znaczniejszemi dobrodziejami

tego Gabinetu co zbiory swoje oddali, pierwsze trzy-

ma miejsce JW. JX. K04TAJ podkanclerzy koronny.

Tento kilkaset sztuk produktów kopalnych ziemi Cze-

skiej, Saskiej i Wgierskiej odda Gabinetowi w czasie

urzdowania swego na rektorstwie. JP. Jakiewicz od-

dalajc si z Akademii, zostawi podobnie Gabinetowi

znaczn kollekcy swoj rzeczy kopalnych, a najwi-

cej go uposay w kollekcy muszli. Nakoniec Kolle-

gium fizyczne z summy 14,000 zp. za kilkanacie czer.

woriych zotych kupio trafunldem odznaczajce si kol-

lekcy. Zbiór tedy takich pojedynczych kollekcyi ufor-

mowa Akademii Gabinet, któremu do zupenoci swo-

jj wiele jeszcze brakuje i to z istotnych produktów."

„Poniewa za wymaga publiczna potrzeba Gabi-

net historyi naturalnej w takiej doskonaoci postawi,

w jakiej by powinien w Akademii, przeto maj honor

przedoy delegowani Szkole gównj , aby mona wy-

znaczy Gabinetowi pewn summ corocznie, chociaby

szczup (np. za konferowane doktoryc) na zakupywa-

nie tego, czego mu wanie brakuje, tym sposobem po-

wikszaby si Gabinet, i w kilkunastu latach opatrzo

nyby zosta we wszystko co mie powinien, gdy od

czasu oddalenia si JP. Jakiewicza, gabinet ten w ni-

czem pomnoonym nie zosta dla nijakiego funduszu."

Caego tego dawniejszego zbioru w teraniejszym

Gabinecie mineralogicznym nie ma najmniejszego ladu

a prof. iSTUF.icriER, który od r. 1810 uczy historyi

naturalnej , nic o nim nie wspomina. Akta Uniwersyte-

tu równie przedmiotu tego wcale nie wyjaniaj. Czy-
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tamy w nich tylko, e c. k. Gubernium Galicyjskie pod

dniem 19 Grudnia 1806 r. do L. 52,888 zadao prze-

doenia inwentarza wszystkich mineraów i zwierzt

w Gabinecie ju uporzdkowanych, tudzie spisu jesz-

cze nieuporzdkowanych owadów i utworów morskicli.

W skutek tego prof. Hacquet przedoy w r. 1807 in-

wentarz, który jednak zawiera tylko skorupy micza-

ków, korale, owady bez mineraów. Co do tych bo-

wiem tylko na kocu znajduje si wzmianka, e na-

bywszy niedawno pako przedmiotów Historyi natural-

nej, zbogaci Gabinet jeszcze czterema rozmaitemi zyr-

konami, nielitóremi brakujcemi kruszcami i t. d. Tern

sprawozdaniem nie zadowolony c. k. Rzd krajowy, za-

da dokadniejszego opisania Gabinetu, które przedo-

y prof. Hacquet w Marcu 1808 r. z trzema dodatka-

mi, obejmujcemi inwentarze Gabinetu, przy ozem nad-

mieni, e znajdujce si 69 kopalin nie s do uytku

przy wykadzie, a gdy sam posiada lepsze oliazy,

owiadcza wic, e zgodnie z prof. Schultesem zapa-

liowa takowe i przeznaczy dla zbioru Benedyktynów

tynieckich. Jakim sposobem dawniejszy liczniejszy zbiór

zeszed do tak maych resztek, o tern nigdzie nie ma
mowy. Z protokóu obrad Szlioy gównej z d. 15 Lu-

tego 1810 r. widzimy, e po utworzeniu Ksistwa War-

szawskiego, rzd cesarsko - austryacki wzywa Szkol

gówn o powrócenie Lyceum lwowskiemu ksiek,
narzdzi matematycznych i fizj^cznych, tudzie minera-

logicznych zbiorów, ze Lwowa do Krakowa przywie-

zionych.

. e jednak midzy temi Gabinetowi krakowskiemu

poyczonemi przedmiotami nie byo mineraów, widzi-

my z konsygnacyi przez barona Bauma ówczesnego

starost obwodu wielickiego, dnia 10 stycznia 1810 r.

przedoonej i w aktach Uniwersytetu zachowanej.

"W roku 1814 po oddzieleniu Gabinetu zoologicznego

od mineralogicznego z pocztku 1811 dokonanm, spo
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rzdzony zosta inwentarz sprztów znajdujcych si

w Gabinecie mineralogicznym przez prof. Józefa Toma-

szewskiego, w któryrato inwentarzu taka tylko znaj-

duje si wzmianka co do dawniejszego Gabinetu, e
z jednej 'paki z fossyliami zapiecztowanej zoone zo-

stay mineray w jedn szuflad, tudzie e z dwóci

innych pak ostatnich mineraów, jako dawnych zabyt-

ków gabinetu krakowskiego, bez nazwisk i numerów,

niewartych aby na sztu^i byy rachowane, wybrawszy

co lepszego, w cztery osobne szufladki wsypane zo-

stay. Nareszcie jest wzmianka o tem, e 200 sztuk mi-

neraów, kamieni i patryfikacyi byego Gabinetu .miay

by oddane za rzdu dawniejszego Gimnazyura wraz

z" katalogiem . p. J]MX. Hoffmannowi dyrektorowi

szkó podug twierdzenia JMP. Hacqueta, który jednak

adnego na to nie otrzyma rewersu.

Mineray za, o których powyej wspomniaem, ra-

zem z wielu innemi dla szkoy technicznej przeznaczo-

ne i w r. 1 835 oddane zostay w liczbie okoo oOO.

2. Zakupienie zbioru Hacquetowskiego.

l^zy takim stanie rzeczy Gabinet mineralogiczny

Uniwersytetu krakowskiego zupenie na nowo utworzo-

ny zosta przez nabycie piknego i licznego zbioru prof.

Hacqueta. Nabycie to jednak prof. Estreicher w swo-

jej wyej powoanej wiadomoci o Gabinecie mineralo-

gicznym nieco niedokadnie opisuje w ten sposób, e
Fryderyk August król saski i ksi warszawski za

przyjazdem swoim do Krakowa w r. 1810, ogldajc
gabinet byego professora Hacqueta, tak by nim za-

dowolony, e go niezwocznie na rzecz Al^ademii za

2,500 czerw. z. zaliupi rozkaza, rachujc za ciaa

kopalne 2,000 czerw. z. , a za ptaki i inne zwierzta,

tudzie za niektóre machiny, sprzty i bibliotek 5CK)

czerw. z. Podanie to jest mylne, jak wiadcz akta,
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Uniwersytetu, wedug' którycli rzecz miaa si w ten

sposób

:

Gd}^ prof. Hacquet opuszcza Kraliów, prof. Estrei-

cher sam na posiedzicniu Szlioy gównej w dniu 2;3

Stycznia 1810 r. poda wniosei zaaipienia jego zbio-

rów; w sl^utei czego rada Szlcoy gównej na posie-

dzeniu w d. 1 Lutego 1810 r. ceem tratowania z Hac-

guETEM wzgdem nabycia od niego Gabinetu zoologicz-

nego i mineraogicznego tudzie bibioteld, uprosia ów-

czesnego revtora i dzieliana wydziau fiozoticznego, tu-

dzie prokuratora Uniwersytetu, z tym dodatldem, aby

do tej czynnoci zawezwali take profcssorów Estrei-

chera i Sawiczewskiego. Deegacya ta na posiedze-

niu w dniu 17 Marca 1810 r. zoya sprawozdanie tj

treci, e przejrzawszy i dobrze wyegzaminowawszy

wspomniony Gabinet, umówia si dobrowolnie z prof.

HAcguETEM o cen tego Gabinetu av loYOcie 2,500 du-

katów iolend w zlocie, trzema ratami po 833 dukaty

6 zip. wypaci si majcej, a to pierwsz zaraz po

zatwierdzeniu tej umowy przez Ministra spraw wewn-
trznych, drug w 6 miesicy, a trzeci w 18 miesicy

od daty potwierdzenia. Rada Szkoy gównej umówio-

n cen uznajc za sprawiedliw a nawet do umiar-

kowan, lubo ustawa z 2 Grudnia 3809 r. nadaa jej

moc rozrzdzenia w podobny sposób summami rema-

nentowemi, przedstawia t rzecz Ministrowi spraw wc-

wntrznyci do zatwierdzenia. Gdy jednalc odpowied

od Ministra nie nadesza, a p. Hacquet owiadczy, e
tylko do koca Kwietnia na zaatwienie tego interesu

czeka moe, i to pod warunkiem , aby oraz zbiór ksi-

ek zakupiony zosta, rada Szkoy gównej na posie-

dzeniu w d. 10 Kwietnia 1810 r. nie chcc opuci tak

korzystnego nabytku, nie czekajc decyzyi Ministra, po-

stanowia wypaci 1Iacquetowi pierwsz rat 833 duk.

G zip. przed jego odjazdem.
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Na posiedzeniu w d. 15 Kwietnia 1810 r. polecia

Eada Szkoy gównj prokuratorowi, aby za ksiki
kwot zp. 1419 a za dwie szafy na ksiki zp. 144,

ogóem zp. 1563 Hacquetowi wypaci, zcd wida,

e nie zbiory i isild ugodzono razem za 2,500 czer.

zot., jak twierdzi . p. Estreicher, lecz e biblioteka

osobno ^upion i zapacon zostaa. Na posiedzeniu

w d. 1 Maja 1810 r. rada Szkoy gównj stosownie

do zrobionej z Hacquetem umowy, polecia swej dele-

gacyi spisanie kontraktu, po dopenieniu czego proku-

rator mia wypaci Hacque[OWi pierwsz rat kupna

z Icassy Szkoy gównej. Na posiedzeniu w d. 18 Maja

1810 r. nareszcie odczytano l^ontrakt z Hacquetem zro-

biony, poczem polecono Estreicherowi, abj^ pod wa-
sn odpowiedzialnoci ten Gabinet podug katalogu

sprawdzi i odebra. Co gdy si stao, wypacono Hac-

QUETOWi pierwsz rat ceny kupna i tym sposobem ca-

e to kupno przez Szko gówn do koca doprowa-

dzono. Przy tem caem przeprowadzeniu nigdzie w pro-

tokóach nie ma mowy o jakim nakazie crólewskim,

owszem, jak wyej wykazano. Rada Szkoy gównej

zakoczya ten interes nie czekajc potwierdzenia Mi-

nistra.

Dopiero w rok póniej wmiesza si rzd w t spra-

w. Szkoa gówna bowiem nie otrzymujc zalegych

dla Uniwersytetu wyi)at, nic bya w stanic dotrzyma
kontraktu i wypaci Hacquetoavi drug rat, dlatego

tene przez posa austryackiego uda si wprost do kró-

la z prob o wypacenie swej naleytoci.

W skutek tego dekretem królewskim z d. 20 Kwie-

tnia 1811 roku polecono Ministerstwu zoenie raportu

w tym wzgldzie. W dopenieniu tego polecenia Izba

edukacyjna d. 10 Maja 1811 r. zoya sprawozdanie,

e Hacquet mia otrzyma reszt swej naleytoci z re-

manentu jaki po opacie innych potrzeb Szkoy gów-
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nej przy kocu roku z summy ua ni przeznaczonej

wyniknie. Równoczenie za Izba edukac}'jna upowa-
nia rektora Szkoy gównej do odebrania z kassy in-

tendentury na konto remanentu z teje kassy kassie

Szkoy glównj przypadajcego, summy zip. 36,000, ce-

lem zaspokojenia Hacqueta. Gdy za intendentura dóbr

i lasów narodowycli departamentu krakowskiego dnia

20 Maja 1811 r. odpowiedziaa, e nie ma w kassie

dostatecznyci na to funduszów, dnia 27 Maja 1811 r.

polecono kassie gównój dochodów z dóbr i lasów na-

rodowych, aby wydaa awans w kwocie 36,000 z. pol.

a konto naleytoci Akademii krakowskiej za rok 18["

przypadajcej, co te nastpio, i tym sposobem Hac-

QUi',T zupenie zaspokojonym zostah

Jeeli nad t rzecz rozwiodem si moe zbyt sze-

roko, uczyniem to w celu oddania sprawiedliwoci ów-

czesnej Radzie Szlcoy gównej krakowskiej, e od niej

wysza myl naljycia zbiorów Hacuetowskich i e ku-

pno to przeprowadzone zostao wlasnemi funduszami

Uniwersytefu.

Katalog na litórego podstawie odebrany zosta zbiór

Hacqueta mieci w sobie 4,092 numerów, a mianowi-

cie: mineraów prostych 3,352, s^al 361, a skamielin

379, z mineraów jednak, jak wiadczy uwaga delega-

cyi, brakowao 14 sztuk, pozostao wic 4,078. W roku

1842 za wedug wyej powoanego opisu EsTifEiciiEUA

byo tylko 4,050 numerów, z których policzono 3,150

do mineraów prostych a 900 do ska i skamielin.

3. Dalsze dzieje Gabinetu.

Od r. 1810 do 1814 adna w Gabinecie mineralo-

gicznym nie zasza godna uwagi zmiana ; dopiero w tym

ostatnim roku zbogacony on zosta zbiorem przez . p.

hr. SoTYKA dziekana kapituy Icrakowskiej Uniwersy-

tetowi zapisanym. Zbiór ten pierwotnie wedug spisa-
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nego katalogu zawiera 2,833 mineraów naecyci do

64 galunl^ów; byy to po uajwili.szj czci szlifowane

oliazy piercionliowe, ae i inne kosztowne mineray.

Wszake w skutek processu przez spadkobierców So-
TYKA przeproAYadzonego , zbiór ten znacznie zosta

zmniejszony, a mianowicie pozbawiony najkosztowniej-

szyci przedmiotów, tak, e wedug podania prof. Estrei-

chera poiiostao tylko 1065 egzemplarzy-

W r. 1815 darowany zosta Gabinetowi przez JP.

JusTA hutnika zbiór kopalin z Miedzianej góry i Czar-

iów zoony z 158 numerów, obejmujcych 415 sztuk,

zatem bardzo wiele dubletów. W r. 1817 zakupiono 10

sztuk mineraów za 87 zp., w r. za 1819 w Freiber-

gu 25 sztuc za 30 talar. 8 gr. prusdch. Dopiero w r.

1820 nastpio wiksze kupno caego zbioru z Freiber-

ga obejmujcego 406 numerów mineraów a 200 ska.

Zbiór ten zakupiony zosta wedug podania Estueiche-

KA przez prof. Maukowskiego za pobytu jego w Frei-

bergu od Breithaupta za 100 czerw. z.

Drugie wiksze kupno nastpio w r. 1821 w Wie-

liczce od LiLLA dyrektora kopal za 1,350 zp. Zbiór

ten obejmowa mineraów 600, s^a za 400, razem 1,000

sztuk. Skay pochodz po najwikszej czci z Galicyi

zachodniej, z pónocnych Wgier i ze Szlzka, minera-

y za z rozmaitych okolic. Z tego zbioru w r. 1830

brakowao numerów 22.

Od tego czasu a do objcia katedry Mineralogii

przez prof. Zeiszneka w r. 1830 adne nie nastpio

wicej znaczne kupno mineraów; pomnoony zosta Ga-

binet w tym czasie tylco przez dary, midzy któremi

najznacznicjszy by dar Stanisawa Wodzickiego pre-

zesa Senatu W. M. Krakowa, obejmujcy do 600 sztuk

jednak w maych egzemplarzach i dwa dary Estuei-

cheka, obejmujce po najwikszej czci mineray cze-

sldc i saskie w liczbie jeden 105, a drugi 260 sztuk.
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W r. 1830 przy oildawaniii Gabinetu prof. Zelszne-

Kowi, sporzdzono inwentarz Gabinetu ogólny z odpi-

sów inwentarzy pojedynczych zbiorów, do któregoto

inwentarza odtd wszystkie przybytki porzdkiem chro-

nologicznym zapisywano.

Prof. Zeiszner zakupi w r. 183 J 35 sztuk minera-

ów od handlarza Augustyna w Insbrucku, a 72 sztuk

mineraów z kantoru mineralogicznego w Heidelbergu,

a nareszcie ztamtd sprowadzi cay zbiór geognosty-

czny systematycznie uoony z 600 s^a i skamielin,

nalecych do wszystkich formacyj.

Przy odebraniu Gabinetu od prof. Zeiszneka i od-

daniu go na nowo prof. Estreicherowi, kommissya do

tej czynnoci delegowana na d. 10 Lipca 1834 r. zrobi-

a uwag, e w tym Gabinecie znajduje sie wiele mi-

neraów mylnie oznaczonych, ub zgoa nie majcych
l^artei i numerów, ub wreszcie bez wszelkiej rzeczy-

wistej wartoci, które jako takie z katalogów koniecz-

nie wymazane by winny, poniewa nadaremnie zabie-

raj miejsce w Gabinecie, z itórego te dlatego powin-

ny by usuuione, albo do gimnazyum ub szkoy tech-

nicznej przeniesione.

W sliutek tego rzeczywicie na pocztku 1835 roku

wybrano z Gabinetu i oddano szkole technicznej 9700

sztui mineraów, a mianowicie: ze zbioru Soltyka

1868, ze zbioru mineraów Krzemienieckich przez Za-

uskiego darowanych 18, cay zbiór Wodzickiego

w liczbie 438 sztuk , cay zbiór darowany przez Dem-

BOWSiaEGO w rolui 182^9 i inne pojedyncze mineray,

tudzie jaldebd inne pochodzce z epok najdawniej-

szych, o których ju wyej wspomniaem.

Prof. Estreicher od r. 183^5 a do 1842, do któ-

rego siga opisanie Gabinetu w Boczniku Wydziau

lekarskiego przez niego umieszczone, zakupi minera-

ów 349, a to pojedynczo nie za w caych zbiorach

;

oprócz czego przybyo jeszcze w tym czasie 40 sztuk
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odcisków paproci i innych rolin z kopalu \vcj;la ka-

miennego w okrg-u W. M. Krakowa
,
jak niemniej kil-

kadziesit skamielin z okolicy Lwowa, darowanych

przez P. Nechaia ówczesnego Radc sdu wyszego
we Lwowie i kilka pomniejszych darów.

Tak pomnoony Gabinet wedug podania Profes.

Estreichera zawiera w r. 1842 istot kopalnych sztuk

9580. Liczc od czasu uposaenia Gabinetu w r. 1817

sta roczn dotacy, wynoszc a do roku 1842

17500 zp. wida e z teje uyto tylko 7790 zp. na

zakupno mineraów.

Zbiór ten podwówczas umieszczony by w dwóch

salach Kollegium fizycznego na pi^rwszm pitrze, z któ-

rych pierwsza mniejsza obok sali lekcyjnej o dwóch

oknach na Geognozy, a druga wiksza narona, na

Oryktognoz przeznaczon zostaa.

Zbiory rónemi czasy na)yte nie byy systematycznie

uporzdkowane, co ju w r. 1835 dao powód do bar-

dzo ywych rozpraw midzy prof. Estreichereji i

prof. Brodów iczEM, który wówczas jako komisarz

rzdowy przy zakadach naukowych, mia prawo i obo-

wizek wgldania we wszystkie gabinety.

W skutek jego raportu Senat akademicki na po-

siedzeniu w d. 4 Grudnia 1835 orzek, e przekona si
o koniecznej potrzebie przedsiwzicia rodków, aeby
nadal szanowne te zakady (dotychczas znane jedynie

z wielkich dugoletnich kosztów) wydwign i do nau-

kowego uytku zdatnemi uczyni. Uznawszy tedy za

istotne, aeby wprawdzie stopniowo, jednake z moe-
bnem przyspieszeniem

,
pewien systematyczny porzdek

w gabinetach przeprowadza, znalaz si spowodowa-

nym pooy ufno w przeoonym nad instytutami

naul^owemi komisarzu rzdowym , i tene ze swej stro-

ny niczego nie zaniedba, coby do podanego wzrostu

i zakwitnienia odogiem lecych zakadów uniweisy-

teckich przyczyni si mogo.
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Od tego czasu zaczto zajmowa si uporzdkowa-

niem Gabinetu inineralogiczneg-o, tak e ju w r. 1837 ra

port dziekana powiadczy móg, e znaczna cz zbio-

ru bya wówczas naleycie ustawiona.

Mimo to jednali i do r. 1842 zbiory te nie byy jesz-

cze zebrane w jedne cao systematycznie uoon.
W sali geognostycznej znajdoway si dwa zbiory

geognostyczne ogólne, jeden Hacuetowski, drugi frej-

berski i zbiór geognostyczno-paleontologiczny ogólny,

kady z tych trzecb zbiorów wedug innego porzdl;u

uoony; pierwszy zawierajcy 510, drugi 200, trzeci

600 sztuk. Oprócz tego znajdowa si tu zbiór geo-

gnostyczno - topograficzny okrgu lirakowskiego i przy-

legych krajów sztuk 230, tudzie 9 zbiorów topogra-

ficznych czstkowych; skadajcych si w ogólnoci

z 995 sztuk, bardzo rozmaitej wartoci. Wreszcie mie-

ci si tu zbiór paleontologiczny ogólny, stanowicy we-

dug podania prof. Estreichera najceniejsz ozdob

tej sali, zawierajcy 880 gatunków rolin i zwierzt

skamieniaych.

Zbiór ten powikszony darami Estreichera by uo-

ony porzdkiem zoologicznym
;
gatunki jego oznaczone,

a tam gdzie brakowao liopalnych, zastpiono gatunka-

mi jeszcze yjcemi. Wszake oznaczenie gatunków nie

zawsze byo dokadne; a skoro kady gatunek skamie-

lin naley do pewnego utworu geologicznego, mylne za

tm oznaczenie gatunku w wielu razach
,
pocigno za

sob take mylne oznaczenie formacyi, z ^tórej pewny
oliaz pochodzi mia.

Sala "wiksza oryitognostyczua miecia w sobie trzy

zbiory oryktognostyczne ; Hacueta, freibergslii i Lilia,

z których, z przybraniem gatunków póniej przybyych,

mia by wkrótce uoony zbiór oryktognostyczny wzo-

rowy, na czterech do tego przeznaczonych, stoach , re-

szta za tych mineraów miaa pozosta w szafach.
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Znajdujcy si w Gabinecie spis pod nazw: „iVb

wy imrcntarz shioru oryMognostycznego ogólnego wzoro-

wego IV drugim póroczu 1840 r. sporzdzoiiy wedug
Berzeliu>za" dowodzi, e rzeczj^Yieie ju wtenczas

rozpocz professor Estreicher takie nowe uporzdko-

wanie, którego jednak nie dokoczy. Stan ówczesny

flabinetu mineralogicznego, opisany przez professora

Estreichera, w przecigu nastepnycli 22 lat znacznie

si odmieni, nie tylko co do liczby istniejcych mine-

raów, ale take co do caego urzdzenia gabinetu i

ukadu zbiorów.

Co do liczjy mineraów, prof. Estreicher, który

ju w Marcu 1843 r. zada i otrzyma emerytur,

wprawdzie nic ich wicej nic dokupi, sam jednak jesz-

cze w r. 1842 obdarzy Gabinet 189 mineraami krajo-

wemi, midzy któremi znajdywao si marmurów pole-

rowanych w tabliczkach kwadratowych, po najwikszej

czci krajowych, po . p. prof. Markowskim pozosta-

ych, sztnk lOG. Nastpne lata 1843 do 184G bardzo

mae okazuj przybytki, bo ogóem tylko 15 numerów
i to wszystkie darowane. Niewiadomo wic, dlaczego

w tych latach oprócz jednego opalu ognistego nic nie

zakupiono.

Najwaniejszym przybytkiem w r. 1847 )y zbiór

odlewów gipsow^^ch, który po czci z daru uczynione-

go przez . p. Franciszka Ciesielskiego w jednym

licie zastawnym, poczci za zwasnych Gabinetu fun-

duszów zakupiony zosta u Scholla w Darmstadzie.

Sto odlewy wikszych lub mniejszych koci zwierzt

krgowych, midzy temi szczki i zby z gatunków

:

Dinotlicrium gigautenm, Ilhwoceros ScJileiermacheri, AcB-

rotherium 'hicisirum, Tapirns prificus^ Mastodon longi-

rostris i inne pomniejsze, tudzie cay Mystriosaurus

Lnrcillardii z formacyi liasowej.

Nastpnie w roku 1848 dokupiono jeszcze niektóre

odlewy gijjsowe i 30 sztuk mineraów; w r'. 1849 wy-
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Dosila liczba kupionych mineraów 52, darowanycli 15;

w r. 1850 kupionych byo 22, darowanych przez . p.

Antoniego Szastra 41, przez p. Mitkiewicza 18, je-

dnak wszystkie te z Azy i, najwicej z gór Atajskich

i z Syberyi; inne pomniejsze dary wynosiy sztuk 23.

Kupiony zosta take pil.ny duy egzemplarz Penia-

crinites siihangularis Mili: z formacyi liasowej z pod

Obmdenu w Wiirtembergskim.

W r. 1851 przyby adny dar hr, Moesztyna za-

wierajcy 100 sztuk ska z Wezuwiusza, zakupiono za
pikny egzemplarz duego gadu Ichtliyosaurus commu-

nis z Boli w Wiirtembergn i 23 mineraów.

W r. 1852 zakupiono sztuk 60, z darów przybyo

sztuk 51, oprócz tego nabyto na przedstawienie prof.

Zeisnera w zamian za 120 wypchanych ptaków, 10

zwierzt sscych, 3 zwierzt z niszych klass i 412

sztuk mineraów, wydanych z dubletów gabinetu zbioro-

wi gimnazynm rzeszowskiego, pielcn gow Mamuta

z dwoma kami i szczlc doln, wykopan w Rze-

szowskiem. Na t zamian zezwoli Senat alcademicki,

zobowiza jednak Gabinet mineralogiczny do zwrotu

gabinetowi zoologicznemu wartoci wydanych z tego

gabinetu zwierzt w kwocie 2G8 zlr. m. k., a to w trzech

rocznych ratach, wiatach 1853 do 1855.

W r. 1853 kupiono mineraów 105 i adny zbiór

z 48 sztuk lici odcinitych z piaskowca eocenicznego

z Radaszowa przy Preszowie w Wgrzech.

W r. 1854 otrzyma Gabinet bardzo pikny dar od

professora Domejki w Chili, skadajcy si z 26 rzad-

kich tamtejszych mineraów, oprócz tego za kupiono

w tym roku 152 sztuk.

W r. 1855 ofiarowa Adam hr. Potocki Gabinetowi

36 mineraów przywiezionych z Egiptu; hr. Ostrowski

bardzo adny duy kryszta granatu, za p. Kolenati

z Berna 65 mineraów morawskich. Oprócz tego kupio-

no 178 rozmaitych mineraów, slca i skamielin.
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W r. 1856 przybyo z daru p. Kleszczyskiego

mineraów 31, na drodze liiipua za 184.

W r. 1857 liupiouo, przed przybyciem nowego pro-

fessora p. Zepharowicza , t. j. a do Kwietnia, 173

mineraów; odtd za przez roli szliolny 185^/^ przy-

byo w drodze liupna pojedynczo mineraów 300, oprócz

teg-o zbiór terminologiczny, zawierajcy 209 i zbiór pa-

leontologiczny z 500 numerów zoony, na któreto za-

kupno Wysok. Ministeryum, na przedstawienie nowego

professora, wyznaczyo osobn cwot 500 zr. m. k.

Równie liczne byy przybytki otrzymane w dro-

dze daru, ogóem bowiem wynosiy one G31 sztuk,

midzy któremi od c. k. Instytutu geologicznego w Wie-

dniu mineraów 22 i skamielin 122, od c. k. Dyrekcyi

ko])al w Wieliczce mineraów tamtejszycb sztuk 70,

a od Wgo Friedleina skamielin i mineraów z okoli-

cy Krakowa sztuk 296.

W roku szkolnym lS57i, kupiono 273 rozmaitycb

mineraów; w r. 18^ -2, 338 sztuk; w r. 18|? przybyo

w drodze kupna 239, a przez zamian 6 mineraów;

w r. 18GJ professor Czkuwiakowski zakupi 110 ga-

tunków, nakoniec w r. 18G§ zakupi od zakadu mine-

ralogicznego w Heidelbergu cay zbiór skamielin, za-

wierajcy 1G50 gatunków, za z darów przybyo w tyra

roku 79 sztuk, po najwikszej czci ska krajowych.

Ogóem wic przybyo od wyej nadmienionego

sprawozdania prof. Estreichera sztuk 6119, a miano-

wicie: mineraów 2275, ska 857, skamielin 2987; e
za wedug j)odania professora Estreichera, znajdowa
si miao wówczas 9580 sztuk, przeto cay Gabinet po-

winienby obecnie zawiera sztuk 15,709. Rzeczywicie

jednak jest ich tylko 11747, a to dlatego, e przez

ten czas czci z powodu wyczenia egzemplarzy

niezdatnych, Jakoto maych uomków, egzemplarzy star-

tych niewyranych; czci w drodze zamiany, bar-

dzo wiele sztuk ubyo.
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Zmienio si te od r. 1842 niepomalu i wewntrz-

ne urzdzenie Gabinetu. Na posiedzeniu bowiem Wy-
* dziau el^arsideg'0 w dniu 29 Listopada 1849 r. przed-

stawi professor Zeiszner konieczn potrzeb sprawie-

nia nowyei szaf na mineray, a to z powodu, e mine-

ray rozmaitemi czasy nabywane, wymagay lioniecznie

systematycznego uoenia, stosownie do obecnego sta-

nowisia naul^i. W tym ceu . p. Karol Kremer dy-

relitor budownictwa porobi plany do szaf nowych,

Istóre za zezwoleniem Wys. Ministerstwa owiecenia za

2G23 zr. 16 l^r. m. k. sprawione a w Styczniu 1852

ustawione zostay.

aowa tylko naley, e tak ozdobne i kosztowne

szafy za mao odpowiadaj celowi. Szafy te bowiem

których jest 12 duych a trzy wakich, majcych u spo-

du po om wysuwek, w górnej czci za po 12 prze-

gród, s zbyt due i gbokie, tale, e zaledwie mine-

ray na pierwszych dwóch przegrodach lece, wygo-

dnie widziane by mog. Przez zaprowadzenie w osta-

tnim roku schodków w tych czciach szaf, na których

poukadane s mineray, rzecz si nieco polepszya,

zawsze jednak górna cz tych szaf tylko na skad
dubletów uy si da, poniewa rzeczy tam lece s
wcale niewidzialne. Gdzie si te dolne szafy kocz
znajduje si galerya na okoo sali, a na tej stoi 17

mniejszych szaf bez wysuwek. Te s dobrze urzdzone

i przystpne. Sprawienie tych nowych szaf, miao z in-

nego wzgldu t niekorzy, e byo przyczyn ode-

brania Gabinetowi jednej mniejszej sali, tak, e obecnie

zbiór cay mieci si musi w jednej tylko sali, która

nie daje si w zimie ogrzewa, a dlatego przez kilka

miesicy wszelka praca w Gabinecie staje si niemo-

ebn.
W r. 1850 bowiem gdy chodzio o przebudowanie

niektórych czci kollegium fizycznego i o wystawienie

nowych schodów do przedniej czci tego budynku, bu-
'

'

17
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downiczj . y. Majewski zaprojektowa umieci te

schody w miejscu lektoryum III na dole a sali XIV
na pitrze, która bya wanie jedn ze sal Gabinetu*

mineralogicznego, i leaa tu przy sali lekcyjnej a wa-
ciwie przy pokoju na lekcye Mineralogii przeznaczo-

nym, tak maym, e ledwie 30 uczniów wygodnie zmie-

ci> si tam moe. Pan Majewski motywowa skaso-

wanie tej sali tem, e gdy przez sprawienie nowych

szaf do Gabinetu mineralogicznego i z tj sali minera-

y pomieszczone zostan w wikszej i gównej sali ga-

binetu, druga sala staje si zbyteczn.

Uzyskano wprawdzie tym sposobem wygodniejszy

przystp do dwóch sal lekcyjnych Chemii i Mineralogii,

ale skasowano dwie adne i widne sale. i przerwano

zwicie midzy sal lekcyjn i Gabinetem. Niezwaa-

no przytem wcale na to, e Gabinet nie jest bynaj-

mniej tylko skadem mineraów, w litórym takowe

gdziebd uoone by mog, aby si tylko zmieciy;

nie pomniono na to, e kad}^ Gabinet ustawicznie po-

wiksza si winien ; nie uwzgldniono nareszcie, e kraj

nasz nie ma zbioru mineralogicznego i geologicznego

utworów krajowych, Ittóry przy Uniwersytecie w caej

zupenoci znajdowa si powinien, a którego w tej

zu[)enoci zaoy niepodobna, dopóki Gabinet nic otrzy-

ma drugiej sali w miejsce skasowanej.

Co si tyczy uporzdkowania Gabinetu, ju w roku

1842 Dr. Brodowicz ówczesny komissarz rzdowy,

dnia 2go Maja do 1. 395 zawezwa Wydzia lekarski,

aby z uwagi na to, e nie tylko systematyczne usta-

wienie caego zbioru, ale take uformowanie systema-

tycznego katalogu, jest koniecznie potrzebne, uoy
stosowne plany, wedug których uporzdkowanie to,

tudzie spisanie nowego inwentarza nastpiby mogo.

Na posiedzeniu Wydziau przedstawi professor Estrei-

cher trudnoci nowego uporzdkowania, w skutek czego

Wydzia poruczy profes. SAWiczEWSKiEMrj, aby od
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komissarza rzdowego bliszych w tym celu zasign
wiadomoci. Na to owiadczy tene, e nie da aby

mineray na nowo byy ukadane, lecz tylko pragnie,

aby systematyczny katalog sporzdzony zosta, obej-

mujcy opisanie kadego ze znajdujcy^ch si minera-

ów. Takiego inwentarza jednak dotychczas nie ma, a

uporzdkowanie systematyczne Gabinetu tutejszego ju
od tylu lat podane nie jest jeszcze w zupenoci prze'

prowadzone. A mianowicie:

1. Zhiór terminologiczny dla wykadów niezbdnie

potrzebny dopiero przez professora Zepharowicza uo-

onym zosta.

Obejmuje on sto rónych krysztaów, adnie w}'-

ksztaconych aczkolwiek maych, 37 modelów drewnia-

nych dla wyjanienia zroni dwojakowych i 711 mi-

neraów wyjaniajcych wszystkie zewntrzne wasnoci
mineraów. Zbiór ten, do którego doda profes. Zepha-

ROWicz ksieczk tumaczc Icady z znajdujcych si
tam okazów, dobrze jest umieszczony na duym stole

w Gabinecie, na którym ustawione s schodki pod

szkem, tak, e kad sztuk dokadnie widzie mona.
2. Professor Zepharowicz równie uoy systema-

tycmy zhiór oryktognostyczny , wedug ukadu Zippego,

obejmujcy teraz 486 gatunków w 30G5 okazach. Zbiór

ten pierwotnie umieszczonjmi zosta w wysuwkach 9

szaf, w zeszym za rolai, sprawiwszy do 12 szaf

schodki za szkem stojce, umieciem na tyche 555

z tych okazów, tali e teraz kady w Gabinecie znaj-

dujcy si gatunek w jednej lub kilku odmianach wi-

dzianym by moe, bez otwierania szaf i wydobywania

wysuwek i e cay ukad i zwizeli istniejcy midzy
rzdami, rodzajami i gatunl?:ami tego ukadu, jednym

rzutem oka dostrzeonym by moe.
Wilvsze okazy, które nie s objte wyej podan

liczb systematycznego zbioru, znajduj si na wyej
lecych przedziaach szaf, gdzie jednak widzie si

17*
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daj tylko na przodzie lece sztuki. Ostatnie przedzia-

y kadej szafy nareszcie suy mog tylko jako skad,

tam bowiem nic wicej zobaczy nie mona.
3. Ze zbioru Sotykowskiego wyjto niektóre oka-

zy do zbioru systematycznego, reszta za ustawiona

w osobnj szatie na galeryi.

4. Zhiór pdleonlólogicsny przez profes. Estreichera

uoony, z wielu wzgldów nieodpowiada wymogom
obecnego stanowiska nauki, a to nie tylko dla niedo-

kadnego oznaczenia wielu gatunków i bdnego poda-

nia formacyi do których nale, ale nadto dla niedo-

statecznej liczby gatunków w tym zbiorze reprezento-

wanych.

Sprowadziem wic w zeszym roku zbiór skamielin

skadajcy si z 1650 gatunków, midzy Idóremi byo
tylko kilka takich jakie Gabinet ju poprzednio posia-

da, i to z innych miejscowoci; poczyem z tym

zbiorem zbiór przez . p. Estreichera uoony, z wy-

czeniem jednak ws/ystkicli utAvorów krajowych, z któ-

rych osobny zbiór ma by uoony ; wcieliem do niego

wszystkie inne po ukoczeniu zbioru Estreichera na-

byte skamieliny i tym sposobem uformowaem zbiór

systematyczny skamielin, obejmujcy 3,000 gatunków,

nie liczc egzemplarzy, które dla niepewnego lub b-
dnego oznaczenia musz by powtórnie zbadane, nim

bd mogy by w tym zbiorze umieszczone.

Zbiór ten uoyem porzdkiem geologicznym, t. j.

wedug utworów czyli formacyi, oznaczajcych okresy

powstania skorupy ziemi naszej, poniewa sdziem, e
w Gabinecie mineralogicznym zbiór taki, okazujcy

szcztki istot kt()re yy w kadym okresie, a teraz

napeniaj skay do kadego utworu nalece, obok

zbioru geologicznego tyche ska, jest przedewszystkiem

potrzebny. Spodziewam si, e bd w stanie obok tego

zbioru uoy take zbiór slcamielin przynajmniej zwie-

rzcych, uoony porzdkiem zoologicznym, dla naucz-
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nia si Paleontologii potrzebny, do którego przyczyni

si po czci dublety, jakie znajduj si w zbiorze ju
uoonym, który powyej opisaem.

Zbiór skamielin zajmuje 9 szaf na galeryi stojcych;

odlewy bowiem gipsowe koci zwierzt krgowych dla

swej wielkoci umieszczone s w dwóch duych sza-

fach w dolnej czci Gabinetu.

5. Zhiór geologiczny jeszcze nie jest systematycznie

uoony; nastpi to w cigu biecego roku, sioro

tyl^o nadchodzca wiosna pozwoli pracowa w nieo-

grzewanym Gabinecie.

Obecnie skada si ten zbiór z trzech dawniejszych

zbiorów zawsze jeszcze osobno poudadanych ; Hacue-

owskiego, Freibergskiego i Heidelbergskiego, tudzie

z uielitórych nowszych zbiorów czciowych. Z tyci

wszystkich naley utworzy jeden zbiór sl^a porzd-

kiem mineralogicznym, dla okazania cech mineralogicz-

nych iad('j skay i wikszego lub mniejszego podo-

biestwa jakie midzy niemi zachodzi. Drugi zbiór na-

ley uoy porzdldem geologicznym, dla okazania

wzgldnego wieku tyche skal, oprócz za tego, o ile

istniejcy materya dozwoli, wypadnie zoy kilka

zbiorów topograficznych, dajcych obraz geologiczny

pewnych ol^olic. Wszystkie utwory krajowe mog by
i tu zebrane w osobny zbiór krajowy.

Po cakowitem ustawieniu Gabinetu naley sporz-

dzi dokadny jego spis porzdkiem naul^owym, w któ-

rym kada sztuls.a ma by dokadnie opisana i stoso-

wnie do porzdku tego ukadu numerowana, aby na

przyszo zapobiedz pomieszaniu ?:artek i wszystdm

ztd pochodzcym pomykom i niepewnociom.

Inwentarz jaki teraz istnieje jest tylko chronoligicz-

nym spisem nabytych mineraów bez naul^owego po-

rzdku.
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3. Modele i narzdzia.

Prócz mineraów wspomnie jeszcze naley, o znaj-

dujcych si w Gabinecie naszym modelach i narz-

pziach niezbdnych do badania i oznaczania mineraów.

Zbiór modelów drewnianych zawiera 700 egzemplarzy,

wielkoci jednego do dwóch cali. Najwiksza ich cz
naley do dawniejszych, wedug podania inwentarza

w liczbie 430 sztuk w roku 1830 w Paryu nabytych.

Modele te nie s do cile wedug ktomiaru zrobio-

ne; mog zatem posuy do ogólnego okazania postaci

prostych i zoonych, nie dozwalaj jednak cisego

oznaczenia gatunku mineraów, którego postacie przed-

stawia maj, skoro kty rozwartoci krawdzi nie s
w nich naladowane z naleyt cisoci.

Modele póniejszemi czasy nabyte s ju o wiele

dokadniejsze i odpowiadaj wszelkim wymogom nauki.

Dla wykadu istnieje take zbiór postaci pojedynczych

w wielkich rozmiarach z tekturki zrobionych; niemniej

zbiór rysunków, take w znacznych rozmiarach na te-

kturce wykonanych. Z narzdzi potrzebnych do mierze-

nia któw, mamy pikny ktomiar optyczny i go

niometr rczny. Do oznaczania ciaru gatunkowego

suy adna i dobra waga hidrostatyczna i areometr

Nicholsona. Z narzdzi optycznych, magnetycznych i ele-

ktrycznych, znajduj si tylko najprostsze i niezbdnie

potrzebne, bez których adne badania nie mog by
dokonane. Do bada i wicze z dmuchawk suy
om dmuchawek z potrzebnemi innemi przyrzdami;

z odczynników wreszcie chemicznych istniej tylko naj-

potrzebniejsze.

5. Braki i potrzeby.

Taki jest obecny stan naszego Gabinetu i rodków
naukowych przy katedrze Mineralogii. Widzimy z tego

opisu, e mimo wzgldnej zamonoci, wicie jeszcze
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brakuje, eby je postawi na tern stanowisku, na ja-

kiem widziebymy je pragnli dla dobra nauki i wie-

tnoci szkoy. Wszezególnoci, w zbiorze mineralogicz-

nym mamy tylko 486 gatunków, a zatem okoo poowy
znanych dotychczas mineraów; liczc za nawet we-

dug ukadu ZippEGO, brakuje jeszcze 344 gatunków,

a 37 rodzajów wcale nie jest przedstawionych. Gatun-

ki których niedostaje, nale do rzadszych a tern sa-

mem i kosztowniejszych, które dlatego z zwyczajnej

dotacyi Gabinetu tylko w duszym okresie czasu na-

byte by mog. Wiadomo zreszt, e w adnym gatun-

ku jeden okaz nie wystarcza dla dokadnego tego ga-

tunku poznania, w kadym bowiem znajdujemy odmia-

ny mniej lub wicej rónice si midzy sob.

Niemniej s wane potrzeby zbioru geognostycz-

nego i paleontologicznego, w którym jak ju wyej wspo-

mniaem, zachodzi potrzeba uoenia drugiego zbioru

porzdkiem zoologicznym, tem M'icej zbliajcym si

do zupenoci, im zbiór wicej zawiera rodzajów.

Kady rodzaj powinien by przedstawiony w je-

dnym lub kilku gatunkach, co tylko wielkim kosztem

osignby sic dao.

Nalioniec zbioru krajowego pierwsze dopiero posia-

damy pocztki, tak co do ska, jak co do skamielin.

Ze przy zamierzonem tu uzupenianiu i porzdkowaniu

zbiorów Gabinetu mineralogicznego, niezbdn potrzeb

by musi przydanie nowj sali do tej w której mieci

si obecnie, na to ju wyj zwróciem uwag.

C. Fundusze dla Katedry Mineralogii i Gabinetu

mineralogicznego przeznaczone.

Ju z relacyi, któr zoyli delegowani do zwizyto-

wania Gabinetu Historyi naturalnej, na dniu 2 Grudnia

1792 roku pokazuje si, e mimo wykazanej w tej

mierze w raporcie ks. I^o^taja potrzeby, nie otrzyma
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on osobnego funduszu i e dlatego jedynie tylko da-

rom winien on pierwsze swe pocztki. Widzielimy

z treci owej relacyi^ która powyej dosownie podan
zostaa, e Komissyado zwizytowania Gabinetu Histo-

ryi naturalnej delegowana, ponownie przedstawia ko-

nieczno wyznaczenia jakiego staego funduszu dla

utrzymania i pomnoenia Gabinetu. Wszake danie
to, zaniesione do Komissyi edukacyjnej, nie zostao

wówczas uwzgldnione. Po wcieleniu Krakowa do pa-
stwa austryackiego, nieomieszliano take czyni stara

o wyznaczenie z funduszu publicznego staego uposa-

enia na utrzymanie ogrodu botanicznego, na obserwa-

toryum i na gabinety, jednak i wtenczas starania te

skutku nie odniosy.

Racliunki z owych czasów wykazuj, e rok rocz-

nic znaczne sumy wydawane byy na ogród botanicz-

ny, wszake o nalcadach na Gabinet Historyi natural-

nej a wszczególnoci na Gabinet mineralogiczny, nie

ma adnego ladu a do r. 1810, w którym, jak wyej
podano, bardzo znaczna suma z remanentów kassy

Szkoy gównej uyt zostaa na zakupienie zbioru

profes. Hacqueta.

Dopiero w r. 1817 po zaprowadzeniu W. M. Kra-

kowa, w budecie szczupych jego dochodów, przezna-

czony zosta na potrzeby katedry Mineralogii stay

fundusz roczny w kwocie zip. 7C0, którto kwot po

wcieleniu Krakowa do pastwa austryackiego obliczono

na 1G6 zr. 43 kr. m. k. Piozporzdzeniem Wysokiego

Ministeryum owiecenia z dnia 20 Stycznia 1858 roku

L. 21,164 zniesion zostaa dotychczasowa dotacya

dla katedry JMatematyki elementarnej w kwocie 400

zp. rocznie przeznaczona , którato kwota odtd doda-

n zostaa w poowie do liatedry Fizyki, w drugiej

poowic do katedry Mineralogii, tak, e odtd uposa-

enie tej ostatnij wynosi zr. 225 w. a.
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Na wniosek ówczesnego professora Zeisznera wy-

znaczyo Ministerstwo dekretem z dnia 23go Kwietnia

1856 roku L. 5488 osobn dotacy w iloci 15 zh res.

m. k. rocznie na wydatki wicze z dmuchawk, która

teraz wynosi 16 zlr. w, a. Oprócz takiego staego upo-

saenia Wys. Rzd przeznaczy ju kika razy na wik-

sze jednorazowe sprawunld potrzebne kwoty pienine.

I tak uchwal z dnia 11 Maja 1850 r. do L. 372 prze-

znaczono kwot 2623 zlr. 16 la*, m. k. na sprawienie

nowych szaf do Gabinetu ; uchwal z dnia 25 Maja

1851 r. L. 4707 kwot 500 zr. m. k. na przyrzdy

potrzebne do zabezpieczenia mineraów od uszkodzenia

przez wzajemne tarcia i uderzania, za którto sum
sprawiono pudelka do umieszczania w nich mineraów
i listwy do wysuwek; chronice mineray od zsuwania

si ze swego miejsca i wzajemnego trcania si o siebie.

Uchwal Wys. Ministerstwa z d. 23 Kwietnia 1856

roku L. 5488 przeznaczono Icwot 100 zr. m. k. na za-

kupienie omiu dmuchawek, i potrzebnych innych przy-

rzdów do wicze z uczniami. Naostatek na przedsta-

wienie professora Zepharowicza przeznaczyo Wys.

Ministerstwo dekretem z dnia 9 Wrzenia 1857 roku

L. 14,413 liwot 500 zlr. mon. konw. na uzupenienie

Gabinetu przez zakupienie niektórych braliujcych mi-

neraów i sprawienie niektórych potrzebnych przyrz-

dów n. p. szczypczyków turmalinowych, dichroskopu

i t. d.

Po tyu dowodach szczodrobliwoci Wys. Rzdu
spodziewa si naley, e i nadal nie odmówi on swej

opieki Gabinetowi mineralogicznemu w Krakowie, i e
tene przy tej pomocy zdoa zapeni te niedostatd

i braki, na jakie zwróci powyej uwag byo moim
obowizliiem.
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KATEDRA ZOOLOGII I ODPOWIEDNI GABINET.

Wiadomo podana

przez

Dra Max. Nowickiego

Professora Zoologii.

I. Stan suby.

Ozósty (lopiro lat dziesitek ubiega od zaoenia Ga-

binetu zoologicznego , a dziewity od owego czasu , kie-

dy w skutek ustanowienia katedry Historyi naturalnej

przy Uniwersytecie krakowskim, wesza Zoologia take
w skad nauk uniwersyteckich. Mimo tak l^rótkiego cza-

su
,
przesza katedra zoologiczna z gabinetem róne ko-

leje losu , i doya razem z Uniwersytetem kilkakrotnej

zmiany rzdów, ordynacyi , osób i professorów, których

przewodnictwu byy powierzane.

Od roku 1781 by professorem Historyi naturalnej

i Chemii Dr Jan Jakiewicz, po nim od r. 1788 a do

1805 ScnEiDT L^kan'CISZEK, obydwa cigle w oddziale

nauk fizycznych. W r. 1805 otrzyma katedr Zoologii
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i Mineralogii, ju wówczas przydzielon do Wydziau

lekarskiego, lwowski profes. Hacquet Bz\ltazau i pia-

stowa j do r. 1809. Nastpc jego a do pocztku r.

1843 by Estreicher Aloizy, wykadajcy z pocztku

ca History naturaln , nalec znowu do Wydziau

filozoficznego. Nastpnie od r. 1815 by on professorem

tylko Zoologii i Mineralogii, a nakoniec od r. 1834 po

reorganizacyi Uniwersytetu, znów professorem wszyst-

kich poczonych z sob w jednej katedrze przedmio-

tów Historyi naturalnej , którato l^atedra wcielon zo

staa do Wydziau lekarsciego,

W tym stanie otrzyma j te w Marcu 1843 roku

Dr CzERwiAKOWSKi Ignacy, przy której pozosta a do

r. 1847. W r. 1848 zastpowa professora Zoologii i Mi-

neralogii Dr. Schmidt Hermann, a w r. 1849 katedr

t w r. 1851 przeniesion ostatecznie do Wydziau filo-

zoficznego, oddano prof. Zeisznerowi Ludavikowi, któ-

ry jjastowa j a do r. 1855. Nastpnie zasza ta wa-
na zmiana w katedrze Zoologii , e oddzieliwszy j od

Mineralogii, doczono do niej nierównie waciwiej Ana-

tomi porównawcz. W takimto skadzie tej katedry

zajmowali j Dr. Schmidt Oskar od Maja 1855 r. a
do Wrzenia 1857 r.

,
po nim Dr. Brlhl Karol od

Stycznia do Wrzenia r. 1858, a Dr. Heller Kamil

od tego miesica a do koca Wrzenia 1861 r. Po

ustpieniu prof. Hellera w skutek zaprowadzenia wy-

kadów polskich, obj w zastpstwie katedr wycz-
nie tylko Zoologii professor Botaniki Dr. Czerwiakow-
ski Ignacy, wykadajcy tene przedmiot a do koca
letniego kursu 1863 r. Od niego nakoniec przej z po-

cztkiem roku 186f katedr t Dr. Nowicki Maksy-

milian, zamianowany w Kwietniu 1863 r. nadzwyczaj-

nym professorem Zoologii.

Instytucy adjunktów uzyska Uniwersytet dopiero

z kocem r. 1833. Pocztliowo mianowano adjunktów

do katedry Historyi naturalnej, za od r. 18|^ ustano-
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wioiio osobneg'0 adjunkta do Zoologii i Mineralogii, przy-

czem te a do dzi dnia pozostao. aden z byych
adjuuktów nie wybra sobie Zoologii za przedmiot za-

wodowy.

Od Padziernika r. 1844 dodano Gabinetowi zoolo-

gicznemu, w skutek usiowa ówczesnego profes. Dra
CzERWiAKOWSKiEG o, preparatora w osobie p. Szaueea
Ernesta, za wynagrodzeniem rocznem tylko 600 zip,

któr w Listopadzie 1849 r. zmieniono na etatow pa-

c roczn zp. 1,200, z czego jednak p. Szaueh nie

dugo korzysta, gdy w r. 1850 ustpi z tej posady,

która od tego czasu oprónion bya a do m. Lutego

18G2r., w litórymto czasie drugim zawodem p. Szauer

zamianowany zosta preparatorem i konserwatorem Ga-

binetu zoologicznego, ze sta pac roczn 500 z.

austryackich.

Posugacza maj Gabinety zoologiczny i mineralogi-

czny spólnego.

2. Stan wydatków.

W cigu pierwszych lOciu lat swego istnienia nie

mia Gabinet zoologiczny, jako nie umieszczony jeszcze

na staym etacie, adnego uposaenia staego i tylko

wspierano go równie jak mineralogiczny od czasu do

czasu drobnemi kwotami. Od r. 1818 po zaprowadze-

niu Rzeczypospolitej krakowskiej, i dokonanej pierw-

szej w cigu jej trwania organizacyi Uniwersytetu, obda-

rzony zosta przez sejm Gabinet zoologiczny staem

uposaeniem rocznem w iloci zip. 400, które pónij
po wcieleniu Krakowa do cesarstwa Austryackiego pod-

wyszone zostao do zp. 600, czyli 150 z. austr., oprócz

czego jeszcze udzielono Gabinetowi kilkakrotnie wspar-

cie nadzwyczajne. Wszelkie zreszt czynione na wy-

datki, od zaoenia a do r. 1863, uwidoczni nastpu-

jce wedug lat zestawienie:
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r. 1810 przypado z kupna zbiorów od

Hacqueta na same zwierzta okoo . . . zp. 900,

od r. 1810— 1817 z wydanych na Gabi-

net Historyi naturalnej w ogólnoci zip. 900,

biorc t kwot w poowie „ 450,

r. 1818 na Gabinet zoologiczny w szczegól-

noci „ 346,

r. 1819 „420,
od r. 1820— 1842 po zp. 400, razem . „9,200,

r. 1833 nadzwyczajnego wsparcia na za-

kupno ptaków „ 1,803,

r. 1843 „ 248,

r. 1844 „ 577,

r. 1845. . „ 883,

r. 1845 nadzwyczajnego wsparcia na szafy „ 2,999,

r. 1846 „ 599,

r. 1847 „ 316,

r. 1847 z daru . p. Ciesielskiego Fran-

ciszka „ 976,

r. 1848 „ 450,

od r. 1849— 1857 po zp. 600, czyli ra-

zem 1) „5,400,

r. 1857 dodatku za rok 1848 „ 148,

r. 1858 „ 400,

r. 1858 nadzw. wsparcia na narzdzia ana-

tomiczne „1,348,

r. 1859 „ 600,

r. 1860 nadzw. wsparcia na mikroskop. „ 360,

od r. 1 860— 1 863 po zp. 600, czyli razem „ 2,40^*,

razem zp. 30,823.

') Odtd wypaty byy w monecie austryackiej; dla atwiej-

szego zestawienia z poprzedniemi, podaj si tu w odpowiedniej

iloci z. polskici.
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Tyle wynosi ogólna summa na Gabinet zoologiczny

od czasu zaoenia jego a po dzi dzie wyoona. Ma-

o trzecia cz teje kwoty obrócon zostaa na spra-

wienie sprztów, postumentów, sojów, narzdzi i ró-

nych innych przyborów, a ledwie dwie trzecie na za-

kupno zwierzt, stanowicych zbiory Gabinetu. Roczne

uposaenie byo tak z pocztku jak i dzi wcale nie

wystarczajce, aeby Gabinet zoologiczny móg si by
rozwija w równi ze stanem umiejtnoci, a przynaj-

mniej sprosta waniejszym potrzebom nauki. Z uwagi

wic na t okoliczno, przedstawiono w r. 1863 Wy-
sokiemu Ministerstwu konieczno podwyszenia dotych-

czasowego rocznego uposaenia do zp. 2,000 czyli 500

zotych austr.

3. Stan zbiorów.

Wskrzeszenie Gabinetu zoologicznego zawdzicza

Uniwersytet rozporzdzeniu Fryderyka Augusta kró-

la saskiego i ksicia warszawskiego, który na przed-

stawienie Komisyi edukacyjnej, spowodowane usilnem

staraniem Rady Szkoy gównej , rozkaza zakupi zbio-

ry jyego prof. Hacqui:ta dla Uniwersytetu za summ
2,500 :(4^, z której 500 1^ przypado na zwierzta wraz

ze sprztami, szafjimi , stoami , machinami i bibliotek,

a wycznie na zwierzta przypado tylko
fl: 50 *).

Aczkolwiek nabyty od 1Iacqueta zbiór zwierzt

jeszcze nie by tego rodzaju, iby wielce pomocnym
móg by przy wykadach Zoologii, wszelako sta si
podwalin Gabinetu zoologicznego, który ju raz zao-

ony, odtd ju nic upad, lecz sta si raczej przed-

miotem opieki nietylko zmieniajcych si rzdów, ale

') Porówn. ten szczegó z wiadomoci podiin w tej mie-

rze w rzeczy o Gabinecie miner:ilogiczn5'm, str 24G.
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take i osób prywatnych, których hojnemi pomnaa si

darami.

Powstay w ten sposób Gabinet zoologiczny odebra

pod zarzd Estreicuer Aloizy, ówczesny profcssor

Historyi naturalnej, a raport jego póniejszy o stanie

Gabinetu od czasu zaoenia a do r. 1835, w którym

inwentarz zosta zamknitym, tak brzmi w waniejszych

ustpach: „Gabinet zoologiczny od r. 1809 zaoony,

obejmuje w sobie 5,304 numerów zwierzt i podów
naturalnych. Z tych 434 rodzajów pochodzi z epoki

Hacuetowskiej , tudzie z przybytków póniej legatem

JWX. SoTYKA Akademii ofiarowanych."

Odnonie do tego ustpu wykazuje stary inwentarz:

a) po Hacuecie:

Zwierzt sscych z ich czciami 34 rodzajów,

ptaków caych i ich czci ... 87 „

pazów 12 „

ryb 12

owadów 72 „

limaków i muszli 36 „

innych zwierzt niszych .... 18 „

(drzew zasuszonych GO) „

b) jaJco prztjhytek s r. 1816:

Krgowców sztuk 15 rodzajów.

c) jako przyhyteh z daru X. Sotyka z r. 1817:

Maów i korali sztuk 64.

d) jnlio przyhyteh z lat 1818— 1850:

Zwierzt rónych sztuk ..... 21.
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Nowy za inwentarz przez prof. Estreichera w r.

1822 sporzdzon}^, z dniem 6 CzerM'ca 1823 roku obej-

mowa:
ssawców » . . 37,

ptaków 121,

pazów IG,

i-yb 14,

owadów 1,640,

i limaków i maów 980,

Icorali 95,

innych zw. niszyci 26,

czci zwierzcych i t. p. , . . 131;

prócz teg-o dalszych przybytków od roku 1824 — 1835

sztuk 2,183, w^zgldem których raport tak si dalój

wyraa :

„W latach nastpnych przybyo kilkadziesit ptaków

zagranicznych, z muzeum berliskiego sprowadzonych

i darów rónych kilkanacie, a nadewszystko w r. 1833

znaczny bardzo i kompletny zbiór najzawilszej familii

ptaków piewajcych europejskich wzorowo wypcha-

nych, zakupionych od p. Heckla w Wiedniu, nareszcie

w r. 1835 zbiór owadów twardoskrzydych, skorupia-

stych i innych przez p. Gysfelina entomologa w Wie-

dniu uzbieranych i uoonych, z wielu nowemi gatun-

kami, tak dalece, e mimo szczupego funduszu etato-

wego, znajduje si w gabinecie zoologicznym:

zwierzt sscych 50,

ptaków 763,

gadów 49,

ryb 16,

owadów .3,169,

robactwa, muszli i limaków. . 1,138,

porostów morskich' 2,

czci zwierzcych i t. p. . . . 177.

„Wszystkie te przedmioty znajduj si w caoci

i s uoone w szafach lub stolach, same tylko ptaki



273

z 60 letniej epoki . p. Hacqueta pochodzce , ze sta-

roci od molów po wikszej czci zaraone, zasuguj

na iiwag-; i powinny by z Gabinetu co rychlej uprz-

tnione, a g-d}' z tyche nogi i dzioby do prelekcyj zo-

ologicznych uytemi by mog, wypada aby wszystko

co tylko niebezpieczestwem grozi na ten cel przero-

bione zostao. A lubo ju jedna cz ych ptaków na

wspomnion potrzeb jest obrócon, i reszta pozostaa

w tym roku z Gabinetu usunit bdzie , tymbardziej e
te stare ptaki z epoki Hacqueta wcale nie s dobrze

wypchane, oszpecay gabinet i wszystkie niemal drugi

raz znajduj si w koekcyi z Wiednia w wzorowych

egzemplarzach sprowadzone. Równie i Lepidoptera

wszystkie z epoki prof. Hacqueta w skrzynkach zie-

lonych szklanych umieszczone i na cianach wiszce

dawniej w Gabinecie zoologicznym, od wiata i staro-

ci wypowiae, koniecznie odnowienia potrzebuj, co

równie w roku przyszym w caoci uskutecznionem zo-

stanie."

Inwentarz od r. 1836 rozpoczty i dalj prowadzo-

ny wykazuje jako dalsze przybytki z lat 1838 i 1839,

oprócz kilku innych przedmiotów,' motylów 312 gatun-

ków w 560 okazach, i zawiera na 10 stronnicy przy-

pisek tj treci

:

„Równie Dyrektor Gabinetu zoologicznego ofiaro-

wa Akademii wszystkie swoje dublety owadów; twar-

doskrzydycli sztuk 5,408, us\^oskrzydych sztuk 438,

razem sztulc 5,846, które summ 12,018 wynosz, ja-

ko to :

1) Z pocztlcowego zbioru Hacqueta w r. 1811 na-

bytego i dalszych przyjytków a do r. 1821 znajdowa-

o si owadów:

a) twardoskrzydych gatunków 906 w olvazach 1,820,

b) uskoskrzydych gatunków 500 „ 1,110.

2) Z kollekcyi po Gysselenie entomologu w Wie-

dniu, r. 1834 zakupionej, przybyo:

18



274

a) owadów twardoskrzydlych gatunków 1,168 w 2,400

okazach,

b) uskoskrzydych z poczwarkami i g-sienicanii

sztuk 200.

3) Z kupna 1839 r. przybyo owadów uskoskrzy-

dych gatunków 312, sztuk 5G0.

„Te owady w biecym roku (1839) byy jak naj-

staranniej przejrzane Zawieraj w sobie owadów

twardoskrzydych rodzajów 330, gatunków 1,666, sztuli

9,720; uskoskrzydych rodzajów 102, gatunków 734,

sztuk 2,298, czyli ogóem rodzajów 437, gatunków 2,400,

sztuk 12,018."

Do koca r. 1842 przybyo wedug tego samego

inwentarza sztuk 85, midzy temi zwierzta najokazal-

sze, jak np. osie, jelenie, niedwied, ry i t. p.

Przechodzc z pocztkiem roiu 1843, po 33-letniej

subie, na stan spoczynku, prof. Estreicher skreli

history tworzcych si za niego gabinetów, od ich po-

cztku a do koca roku 1842, której urywki s tej

treci

:

„Gabinet zoologiczny. Pomimo najwikszych usio-

wa i zabiegów nie mogem uzys^a wsparcia dla Ga-

binetu zoologicznego; uwaano go zawsze za mniój po-

trzebny Z tego to powodu nie umieszczono go na

staym etacie, czasami tylko na Gabinet Historyi natu-

ralnej, Zoologii i Mineralogii razem po 100 lub 200 zp.

wydawano , a to na wszystkie potrzeby, nawet rejiara-

cye. Od r. 1818 wyznaczono na zip. 400, a dopiero

we 24 lat po poczeniu katedry mineralogicznej z zo-

ologiczn, dodano osobnego adjunkta i stróa gabine-

towego, nie powikszajc bynajmniej summy etatowej.

Te okolicznoci nie dozwoliy mu podnie si i stan
na równi z Gabinetem mineralogicznym. Zobaczmy

wkrótkoci co byo, jak przybyo i co jest dzisiaj. Ca-

y ten Gabinet pochodzi najprzód z muszli, limaków

i zwierzokrzewów przez . p. Kotaja kanclerza
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Akademii itrakowskiej w r. 1785 Akademii podarowa-

nych, które w inwentarzu Hacuetowskim pod tytu-

em : 6 Yernies umieszczone i zapewne do kupna gabi-

netu Hacuetowskiego wraz z innemi sprztami: szafa-

mi, stolami, machinami i bibliotek, w summie 500 du-

katów porachowane byy. Zajmuj one teraz w sali je-

dne poow stou Prócz tego znajdowao si po

Hacquecie zwierzt sscych 20, ptaków 87, gadów 12,

ryb 24, owadów 30 rodzajów, robactwa kilka rodzajów.

(Tu nastpuje imienne wyszczególnienie niektórych tych

zwierzt). Ogóem wszystkie zwierzta Haciietowskie

z maami i limakami nie wicej nad zip. 900 kosz-

towa mogy. Owady i robactwo Hacquetowsvie pe-

wnie ju 100-letnie ze wszystkiem wypowiae i z wie-

kiem wyniszczone, w skrzyneczkach, albo pomiedzj^

szybkami ze szka zielonego papierem oblepionerai za-

warte, wydalone zostay. Ze skorupiaków jest rak mor-

ski znacznej wielkoci; mae, korale i zwierzokrzewy

Hacuestowskie zasuguj na wzmiank."

„Co do przybytków. Na
j
pierwsze byy konchy albo

limaki i muszle w r. 1814 przez X. Sotyka referen-

darza Alcademii logowane. Midzy temi znajduje si—
Wkrótce po sprowadzeniu z Lipska dzie potrzebnych

zdeterminowane zostay przez dotychczasowego dyrek-

tora wszystkie te mae i urzdzono nowy inwentarz

zoologiczny, w 4 jzykach, systematyczny i alfabetycz-

ny. A gdy po pierwszej organizacyi Uniwersytetu Ja-

gielloskiego równie i Gabinet zoologiczny staym, cho
bardzo szczupym funduszem bo tylko 400 zp. rocznie

wynoszcym obdarzony zosta, zaczto myle o jego

udoskonaleniu, przez zbieranie funduszów z 2 albo 3ch

lat, w celu kupienia sprztów wicj nad etat roczny

wynoszcych. Tak byo ze sprawieniem stou rodko-

wego i stoów okrgych, tak z kupnem GO sztuli pta-

ków i zwierzt sscych w Berlinie , które z tamtejsze-

go muzeum a konto 3-letnicgo funduszu w roku 182%
18*
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sprowadzone zostay za zip. 1,234 gv. 29. Najwauiej-

pze atoli ze wszystkich byo w roku 1832 nabycie od

Heckla w Wiedniu kompletnego zbioru passerów, czyli

wróbli europejskich, w 560 egzemplarzach jak najpik-

niej wypchanych, za zip. 3^044 gr. 9, które natychmiast

w szafach na ten cel sporzdzonych pomieszczone zo-

stay; a gdy przy tak szczupych funduszach nigdyby-

my do nabycia tej rzadliiej kollekcjd nie doszli, przy-

chyli si Senat do proby mojej i t tylko ra wspar

Gabinet funduszem nadzwyczajnym, poleciwszy kassie

akademickiej, aby z miuerwaliów zip. 600 a z oszcz-

dnoci akademickich zip. 1,203, razem zip. 1,803 na ten

cel wypacia. W roku 1834 przybya kollekcya owa-

dów twardoskrzydych po zmarym entomologu Gys-

SELiN, do pótora tysica gatunków obejmujca za zp.

436, z niewielk iloci owadów innych familij w do-

datku. Równic i kupno 560 sztuk owadów uskoskrzydl-

nych w roku 1838 i 1839 od entomologów Heegera

i Frywaldskiego nabytych za zip, 615 gr. 15. Oprócz

tego dostarczone zostay Gabinetowi, w miar monoci
i i)Ozostaej kwoty, ptaki róne i zwierzta ssce po-

mniejsze, krajowe i zagraniczne, najczciej w miejscu

od menaerystów przejedajcych nahywane, tudzie

do odnowienia starych Ilacuetowskich potrzebne, któ-

re od r. 1816 a do obecnej chwili 45 sztulv sscych,

46 ptaków, kilka sztuk ryb i gadów wynosiy. Nie-

mniej przybyo 10 sztulc skorupiaków z Bononii, kilka

mikczaków z Tryestu i zwierzokrzewów ztamtd, co

wszystko razem z kosztami na wypchanie rachujc

mniej wicj zp. 1,800 wynosio. Liczba przeto zwie-

rzt w gabinecie teraz umieszczonych jest nastpujca."

Tu wyszczególnione s ilo zwierzt, ich ustawie-

nie, równie rozmaite dary. Co do iloci, byo: 1) zwie-

rzt sscych przeszo 50; 2) ptaków okoo 750; 3) ryb

krajowych , ile nie podano; 4) gadów sztuk kilkanacie;

5) miczaków sztuk 1,002; 6) skorupiaków przeszo 40;
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7) owadów 460 rodzajów, 2,460 gatunków, 8,000 sztuk

z wielu dubletami, po 60 i wicej, do wynagrodzenia

ubywajcych, albo i do zamiany przydatnerai ; 8) korali

i t. d. blisko sztuk 120. Zwróci tu trzeba uwag, i
gdy inwentarz z r. 1835 wykazuje numerów 6,304, te-

raniejszy obejmuje ich tylko okoo 4,400, a to zape-

wne czci w skutku wydalenia zwierzt Hacuetow-

skicb, czci za cignienia pod jeden numer duble-

tów, osobno przedtem zapisywanych.

„Wszystkich zatem zwierzt Gabinetu zoologicznego

krakowskiego, podug niniejszego spisu w gabinecie a
do obecnej chwili zachowanych, z wrachowaniem war-

toci 50 dukatów za zwierzta Hacquetowskie, kupno

wicej nad zip. 8,000 nie wynosio. Oprócz darów

(wszystkie dary poniej w osobnym ustpie wyszcze-

gólnione). Oprócz tego znajduje si przy Gabinecie szaf-

ka jedna z ksigami i rycinami z epoki Hacuetow-
skiej do pokazywania i objaniania uczniów w czasie

lekcyj, a mianowicie Buffona, Lathama, Schrebera, La-

cepeda, Herbsta i 200 figur. Te figury z dawnego da-

ru hr. Mniszka pochodzce, corocznie do biblioteki od-

dawane bywaj. Do ostatniego uporzdkowania Gabine-

tu zoologicznego wiele si przyczyni p. Ignacy Kozu-

BOWSKT, adjunkt Historyi naturalnej, który bdc wy-

sanym za granic w celu wydoskonalenia si w sztu-

cd wypychania i robienia preparatów, za powrotem

swoim, wszystkie najpil^niejsze w tych latach otrzyma-

ne egzemplarze sam wypycha, przywiezionemi oczami

z Hamburga zbogaci, oioo 500 postumentów biao la-

liierowanych pod ptaki i zwierzta gabinetowe przy-

sposobi, tablicami napisowemi i etykietami zaopatrzy.

A lubo we wszystkich muzeach wyrzucaj si przesta-

rzae zwierzta, gdy trwao tych istot przy oioicz-

nociach sprzyjajcych rzadko duej rozciga si zwy-

ka nad pó wicliu, a szafy szczelne, powietrze suche,

zabezpieczenie od soca i wiata mocniejszego, do-
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skouale zaprawienie skór mydem arszcnikowem lub

sublimatem, mog im tylko nieco przeduy bytu, ale

nie na dugo, gdy wosy i pierze wypadaj, uski wy-

syciaj, gniazda rozlatuj si, kolory powiej, zgoa

wszystko co jest organiczne niszczeje i dy do roz-

kadu; pomimo tego przy cigiem dopilnowaniu i uy-
waniu rodków zaradczych, a których koszta od roku

1830 do 1842 zip. 320 i gr. 26 wynosiy, nie ponieli-

my strat wielkich. Zwierzta, ptaki, gady i ryby Hac-

uetowskie w maej liczbie r. 1836 wybrakowane, do-

piero w tym roku ustpiy nowo sprowadzonym, i to

nic wszystkie, wiksze jeszcze dotychczas pozostay.

Owady nowemi s zastpione, a chocia i te w ostat-

nich latach, mimo obmywania eterem kadego w szcze-

gólnoci i napuszczania olejkiem kojeputowym, bd
przez wypowienie, bd przez strat roków i nóek,

albo nieuchronne wd^radanie si szkodników, mniej wi-
cej uszkodzone zostay, co pochodzio w czci z otrz-

nicnia przy przenoszeniu rzeczy tali delikatnych po

wschodach i przez podwórce, do nowo wystawionego

lokalu, a co najgorzej, przez pomieszczenie ich w mu-

rach wieych^ nowo otynkowanych, wszelako znaczna

liczba dubletów tj kollekcyi, bo czasem do kilkadzie-

sit sztuk wynoszca, atwo je uzupeni i wynagrodzi

zdoaj. Liszki czyli gsienice w dwa lata po nabyciu,

skoro si pokazay by nieczyste i zapewne subima-

tem nie zaprawione, dla zabezpieczenia reszty po naj-

wikszej czci zostay usunitemi; bo jak trudno wy-

korzeni mule skoro si gdzie zagnied Robac-

two Hacquetowsls.ie obejmujce kilka klas teraniejszych

a do zwierzokrzewów zostao si nietknite, z wyjt-

kiem pijawek, glist, które ju oddawna zniszczeniu ule-

gy. A e w jednej z dawnych szaf Hacuetowskich

byo wiele rupieciów i rzeczy niepotrzebnych w inwen-

tarzach zapisanych, preparatów , kióre autor w Kar-

nioli do dawania lekcyi uywa, te jako adnej warto-
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ci ani uytku nie majce przedmioty, w tym roku z ga-

binetu wyrzuconemi zostaj. Preparata anatomiczne jak

np. szkielety, gowy zwierzce i ludzkie, pody cioro-

bowe jak kamienie pcierzowe i t, p. do waciwego
GabinetU;, stosownie do rozporzdzenia z d. 7 Czerwca

1839 r. do 1. 609 wydanego, zostay odesane."

„W lioucu samym winienem jeszcze nadmieni ja-

kim obydwa te Gabinety ulegay zmianom, co do in-

wentarzów, osób, lokalów i tym podobnych okoliczno-

ci, W cigu tych 33 lat zmieniay si kilkakrotnie oso-

by, katedry, professerowie, rzdy, formy, ordynacye, lo-

kale i t. d. Dyrektorami Gabinetu mineralogicznego by-

li Z pocztiiem roku wszystkie zwierzta i mine-

ray pomieszczone byy w jednej sali i miay szafy,

stoy i sprzty wspólne; póniej przybrano z mieszka-

nia professorskiego sal drug, a jeszcze póniej od-
czono Gabinet mineralogiczny od zbioru zoologicznego,

i w osobnej sali zoono zwierzta, rorny suszone,

oraz ptaki w szafach i stoach z dawnego Gabinetu mi-

neralogii po czci przeniesionych. Po uporzdkowaniu

legatu Sotylcowskiego znowu nastpia zmiana. Wiele

szaf i stoów zwierzta przechowujcych zatrzymano na

mineray, a natomiast sprawiono szafy nowe. Nareszcie

gdy coraz wicej mineraów przybywa zaczo, e ju
obie sale niemi si zapeniy, urzdzono szafy cigle,

jednostajne, do oioa na ca cian, a szafy stare' du-

beltowe z teje sali, dzi geologicznej, oddano do zoolo-

gicznego lokalu, na drugie pitro
;
gdy i ten lokal przez

sprowadzenie znacznej kolekcyi ptaków napeni si,

zrobiono i tam, podobnie jak w Gabinecie mineralogicz-

nym, do okol na ca cian szafy jesionowe, a tamte

z Hacuetowskich zwierzt póniej na mineray obra-

canych, znowu odstpionych, ustawiono w pokojach

przylegych Gabinetowi zoologicznemu, kiedy i tam dla

rzeczy przybywajcych pozosta si nie mogy, umiesz-

czono je z rolinami w ogrodzie. W cigu tych at dwa
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razy sufity i caa powala w Kollcg-ium fizycznem byy
oduawiaue, pobijauy dachówk gmach cay, Idllia razy

zwierzta przenosiy si, nie bez szliodiwych wpywów,
to na sa górn lub doln, to nakoniec do wieo wy-

murowanego i nigdy jeszcze nieopalanego locau. In-

wentarze musiay by czsto zmieniane Taka jest

historya tworzcych si za mnie Gabinetów od po-

cztku a do teraniejszej epoki tojest do koca roku

1842."

Po prof. EsTKEiCHERZE, Z którcgo czasów pozosta-

e zbiory stanowi dzi jeszcze przewan cze Gabi-

netu, mianowicie co do ptaków, maów, chrzszczów

i motylów; by Dyrektorem prof. Dr. Czerwiakowski

Ignacy od- r. 1843— 1847, za którego przybyo do Ga-

binetu zwierzt ogóem 677, w czci z zals-upna a po

czci z darów. Dyrektor ten majc na oku cao zbio-

ru a nie pojedyncze jego dziay, usiowa bardzo gst
jeszcze tu i owdzie próni wypeni przynajmniej po

jedyuczemi reprezentantami rodzajów ub rodzin, dotd

nie zastpionych, przez co bardzo podniós warto Ga-

binetu. Jego te usiowaniom zawdzicza on nietyko

sporzdzenie w r. 1845 do jednej sali szaf do okoa
cian, i wielkiej rodek teje sali zajmujcej szafy, na

któr wyjedna nadzwyczajne wsparcie w kwocie zp.

2,999, lecz take i ustanowienie w r. 1844 osobnego

preparatora, na którego bezwocznie powoany zosta

z Berlina biegy w swej sztuce p. Schauer Ernest,

kbh-y wzorowemi swemi pracami wielce si do upik-

szenia Gabinetu przyczyni.

Za prof. Hermana Schmidta w r. 1848 przybyo

numerów 48, w czasach za prof. Zeiszneiia, od roku

1849 — 1855 numerów kilkaset, przewanie maów
i ptaków; prócz tego w r. 1854 chrzszczów 9,000 z da-

ru pani EsTKEiciiEROWEJ, tak , e ogólna liczba wszy-

stkich przedmiotów w Gabinecie bdcych, wynosia

w Marcu 1855 r. sztuk 14,837. Wicj nad sto duble-
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tów ptaków i zwierzt sscych, prof. Zel^zner da
w zamian za gow mamuta, litóra przesza w posia-

danie Gabinetu mineralogicznego. W r. 1850 prepara-

tor pan SzAUER ustpi z posady swej , litóra a do r.

1862 z wielli dla Gabinetu nieliorzyci oprónion
bya.

Od r. 1855— 1857 by Gabinet zoologiczny pod za-

rzdem prof. Dr. Oskara Schmidta, i w tyra czasie

przybyo do inwentarza 71 maów, kilka ssawców, 50

zwierzt bezltrgowych i 20 pazów amerykaskich,

nabytych od inspektora ogrodu botanicznego p. War-
szEwiczA, 6 modelów modych rozgniazd, i 38 gatun.

trzewiaków z daru cesarskiego Muzeum wiedeskiego.

Prof. Schmidt pomnoy prócz tego Gabinet zbiorem

przeszo 100 ryb i do 160 rónych zwierzt bezkrgo-

wych z morza ródziemnego, bd caych, bd w wy-

robach czciowych, l^^tóreto przedmioty dostay si
Gabinetowi tym tytuem, i Wys. Rzd, udzieliwszy te-

mu professorowi wsparcie w kwocie zr. 1,000 na po-

dró naukow, zobowiza go zarazem do zaopatrzenia

zoologicznego gabinetu krakowskiego w zebrane przed-

mioty. Ilo ogólna przedmiotów w Gabinecie pod ko-

niec r, 1857 dosiga liczby 15,549.

Pod zarzdem prof. Bruhla w r. 1858 przybyo

z daru X. Piusa Titiusa w Wiedniu 91 gatunków ma-
ów, w Gabinecie ju obficie dubletami zastpionych.

Sam Dyrektor przysposobi 216 wyrobów zootomicz-

nych, co wszystlio doliczywszy do odebranych przeze

pod zarzd przedmiotów, uczynio z kocem kursu le-

tniego 1858 r. sztuk 15,973.

Po objciu Katedry przez prof. Hellera, uporzd-

kowany zosta przez niego Gabinet i sporzdzony in-

wentarz nowy, który obejmowa z dniem 20 Lutego

1859 r. przedmiotów 21,686. Do tego przybyo w roku

1859 sztuk 633, a w roku 1860 sztuk 629, które z po-
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wysz summa uczyniy sztuk 22,948. Gdy za z t^j

iloci odstpi Gabinet za zezwoleniem rzdowem na

rzecz gimnazyów dubletów owadowycli 3,247, pozosta-

o nadal tyllio sztulc 19,701. W r. 1861 przybytek wy-

nosi sztuli 184, a summa ogólna po odtrceniu ubyt-

ków sztuk 19,386. Przewana cz wszystkich przy-

bytków z czasu trzechletniej dyrekcyi Hellera obej-

muje owady, przez cesarskie Muzeum zoologiczne w Wie-

dniu ofiarowane, reszt za stanowi zakupione zwie-

rzta z rónych innych gromad i wykonane przez sa-

mego Dyrektora wyroby zootomiczne, które z dawniej-

szemi przez professorów Schmidta Oskara i Bruhla
wykonanemi, w osobny zostay wpisane inwentarz,

i przejd na rzecz Gabinetu zoolomicznego, skoro tene

pod zarzd prof. Zoologii oddany bdzie.

W latach 1862 i 1863, podczas zastpstwa katedry

Zoologii przez prof. Botaniki Dr. Czerwiakowskiego,

przybyo sztul^ 256, z tego 163 dubletów motylów z da-

ru Dra. Teofila Zebrawskiego , 66 ptaków i kilka-

nacie zwierzt innych. Ubytek ptalców wynosi sztuli

40. W tymto take czasie otiarowa hr. Kazimierz Wo-
DziCKi Uniwersytetowi swój prywatny zbiór ornitolo-

giczny, pod warunkiem ustanowienia staego prepara-

tora i konserwatora przy Gabinecie zoologicznym, do

czego gdy Wys. Rzd na prob Senatu akademickiego

przyciyli si raczy, zamianowano takowym drugim

zawodem wspomnianego ju wyej p. E'mESTA Szaue-

ka, który wszystlde pod jego opiek oddane zbio-

ry i cay Gabinet odtd w wzorowym utrzymuje po-

rzdku.

W dniu 12 Padziernika 1863 r., kiedy z.irzd Ga-

binetu oddanym zosta nowo zamianowanemu professo-

rowi Dr. Nowickiemu, wykazywa inwentarz zoologicz-

ny numerów 9,,570, a gatunków 8,632 w 19,642 oka-

zach, mianowicie za:
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ssawców 161 gatunków w 200 okazach,

ptaków 841 „ 1,271 „

pazów ....... 109 „ 159 „

ryb 161 „ 197 „

chrzszczów 4,662 „ 11,386 „

motylów 714 „ 2,425 „

owadów innych rzdów 303 „ 305 „

pajków 27 „ 42 „

skorupiaków 41 „ 58 „

robaków 62 „ . 91 „

limaków i maów . .1,449 „ 3,341 „

innych niszych zwierzt 102 „ 167 okazach.

Wida z tego wyl^azu, i z caego l^rólestwa zwie-

rzcego tylko ptaki, chrzszcze, limalvi i mae s licz-

niej zastpione, e za oddziay inne znajduj si nie-

mal dopiero w zawizku, zwaszcza gdy niemaa ilo
zwierzt w inwentarz wcignionych, ulegszy nieuchron-

nemu zniszczeniu, pozbawiona jest naulcowej wartoci.

W takimto stanie znajduj si np. prawie wszystlde mo-

tyle z iunemi owadami, wiele chrzszczów, pewna ilo
skórek ptaszych, pochodzcych jeszcze z czasów wy-

prawy Natterera do Ameryki. Porównywajc wresz-

cie ilo zwierzt przechowanych w Gabinecie, z iloci

yjcych, z itórych w przyblieniu znanych jest okoo

1,500 ssawców, 5,000 ptaków, 1,500 pazów, 6,000 ryb

i okoo 130,000 zwierzt bezkrgowych; otrzymamy ten

wypadek, i ilo krgowców w posiadaniu Gabinetu

bdcych, ma si do iloci yjcych jak 1:11; a zwie-

rzt bezkrgowych jak 1:17. Z tego porównania oka-

zuje si, i zbiory Gabinetu krakowskiego, lubo ju jak

s bynajmniej le^cewaone by nie mog, nietylko jednak

nie dorównaj wysokoci dzisiejszego stanu umiejtno-

ci, lecz i dla samej nauki w jej niezbdnych wymo-
gach wystarczy jeszcze nie mog.
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Szkodliwie na poraylniejszy wzrost Gabinetu i sku-

teczniejsze powodzenie umiejtnoci zoologicznej wpy-
wa musiay bezsprzecznie, czsto po sobie nastpuj-

ce zmiany professorów i pocztkowe dugoletnie po-
czenie vatedry Zoologii z Mineralogi i Botanik; ale

najgówniejsz przyczyn tego bya ta okoliczno, i
najywotniejszy czynnik rozwoju podobnego zakadu,

t. j. uposaenie, do tego stopnia byo niedostatecznem,

i nawet najrzetelniejsze chci professorów na zupen
niemoc byy skazane. Pod tym wzgldem oczekuje Ga-

binet przyjaniej szej przyszoci.

4. Przybytki z szczodrobliwoci Dawców

pochodzce.

Przy skpeni uposaeniu, jakiem rozporzdza Ga-

binet zoologiczny od swego zaoenia a do czasów te-

raniejszych, nie mogyby byy zbiory przyj do po-'

siadania wielu przedmiotów dzi ozdob Gabinetu b-
dcych, gdyby hojno prywatna nie bya bezprzestan-

nie temu dopomagaa.

Najdawniejsze dary jal<.ie si dostay Gabinetowi

w udziale, stanowi pikne zbiorki maów, limaków

i zwierzokrzewów w r. 1785 przez kanclerza Akademii

krakowskiej . p. Kotaja, a w r. 1814 przez re-

ferendarza Akademii . p. X. Sotyka Uniwersytetowi

ofiarowane. Pomidzy znaczniejszemi darami póniej-

szemi pierwsze zajmuje miejsce dar obywatela . p.

Franciszka Ciesielskiego, który prócz rónych zwie-

rzt w naturze, obdarzy nadto Gabinet zoologiczny li-

stem zastawnym na zp. 1,000, za który, po sprzedaniu

go za zp. 976, przybyo 65 gatuniów bardzo poda-
nych zwierzt obcokrajowych, w atacli 184-4 i 1847

sprowadzonych. Jcgoto take kosztem i staraniem spro-
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wadzou zostaa para piknych osiów, ofiarowana Ga-

binetowi w r. 1841 przez lir. Branickiego.

. Dalej zawdzicza Gabinet p. Podhorodyskiemu
rysia; W. Homolaczowi obywatelowi z Zakopanego

gemz tatrzask (1839) i licznego niedwiedzia (1860)

równie w Tatrach ubitego a przez prof. Kozubowskie-

ao obok innych zwierzt wzorowo wypchanego; Hr.

LuDwiKOWEj Dembiskiej jelenia (1841); Hr. Stefan.

Potockiemu wilka (1842); p. Szymaskiemu wydr
(1842); W. Jasiskiemu z Opoki w Królestwie, kota

dzikiego (1842); panu Mikiskiemu leminga wodnego

(1842); J. E. X. Schindlerowi cietrzewia (1843); Hr.

Platerowi jajo strusie i limaka (1843); Hr. Adamo-
wi Potockiemu par baantów (1846), dzika (1849)

i krokodyla (1854); p. Kozubowskiemu Ignacemu ró-

ne zwierzta krgowe (1844); Hr. Poletyle dzika

(1844); prof. Ignacemu Czerwiakowskiemu 172 owa-

dów i kilka innych zwierzt (1845, 1846); p. Ostaszew-

skiej ryb kilka (1846); profes. Endlicherowi ptaków

kilkanacie (1847); Hr. Maurycemu Potockiemu wy-

dr (1848); W. Siemianowskiemu 136 gatunków w 180

okazach (1852); p. Estreicherowej 9,000 chrzszczów

(1854); Cesarskiemu Gabinetowi zoologicznemu w Wie-

dniu 250 zwierzt niszych (1855, 1860); X. Titiuso-

wi z Wiednia 90 gatunków maów (1858); C. k. To-

warzystwu Zoologiczno - botanicznemu w Wiedniu kilka-

set owadów (1859); prof. Meyerowi z Pesztu równie

wiele owadów (1859); adjunktowi Muzeum wiedeskie-

go p. Roggenhoferowi kilkanacie motylów (1862);

Drowi Zebrawskiemu równie kilkadziesit motylów

(1862); Hr. Kazimierzowi Wodzickiemu wiele ptaków

(1847 — 1862); Hr. Wodzimierzowi Dzieduszyckie-

mu kilkanacie ptaków (1862); preparatorowi Szaue-

Rowi znaczn ilo zwierzt z wszystkich dziaów i ró-

ne wyroby zootomiczue (1845 — 1S63).
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Rónemi innemi darami wzbogacili zbiory professo-

rowie: Voigt, Bierhoiisld, Czerniaka Heller, Hechel,

JanlousJci, Saiviczeivski, Weisse i KozuhoiusM ; równie

pp. GostlioiDslM i Wsoivicsoiva , nakoniec pp. Amhros,

Bulioiusli, Beszyski, Bogdsishi, Biazioni, Belk,

Bzotuski, Boroioski, Czajkowski, Ciokosz, Butkieioicz,

Bobrzaski, Benibosz, Barowski, Grunfeld, Halatkie-

tvicz, Helcel, Horoch, Jdrzejowski, Blming , Dr. Ko-
zoicski, Kicasek, Karczewski, Kirscliberg z ary, Kirch-

mayer Józef i Julian , Kitel , Krzyanoiuski , Letoicki,

MiUowski, MaliszeiDski, Moroioiecki, Majewski, Mikiski,

Moltke, Noivorytko, Okoski, PatiU., Eosenziueig, Ram-
melsherg , Badmirotoski , Reid, Rudaioski, Strozidinko,

Studziski, Sierzputowski , Steinkeller ^ Stein, Stróecki,

X. Kan. StacJiowski, Twardoiuski, Taczanoicski, UUtoir-

ski, X. Wyszyski, Walter, Wyrobisz, Ziomczyski i Za-

mojski. W r, 1834 darowa Gabinetowi p. Ludwik By-

strzaski, ucze Uniwersytetu Jagielloskiego, mumi
bia egipsk w trumnie z drzewa sykomorowego,

o podwójnym wieku, z hieroglifami piknie wyrobione-

mi. Prócz tego posiada gabinet cakowity ubiór miesz-

kaca wyspy Kadiaka, odkrytej przez Bellinga, ofia-

rowany professorowi Hacquetowi przez Pallasa na

pamitk jego odwidzin w Turcyi.

Najznakomitszym atoli ze wszystkich darem jest

zbiór krajowych ptaków przez Hr. Kazimierza Wodzic-

kieCtO, krajowego ornitologa, zaszczytnie znanego, od-

dany w roku 1862 na wasno Uniwersytetowi, który

liczy dotd 296 gatunków w 1,194 okazach, lecz ocze-

kuje jeszcze dopenienia, czwartej czci dotychczaso-

wej iloci dorównywa majcego. Zbiór ten ustawiony

w szafach kosztem dawcy sprawionych, zajmuje jako

odrbna dla siebie cao, osobn sale na ten cel przy-

zwoicie urzdzon, z napisem na wstpie: ,^Zbióri or-

nitologiczny z duru Hr. K. WouziCKikGO." Równocze-
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nie ze zbiorem wrczy Hr. Wodzicki Uniwersyteto-

wi take kapita z 2,000 zot. res. w oblig-. indemn.

galicyjskich, w celu udzielania przez rektora od tego

odsetków na roczne uposaenie dla modzieca, chc-

cego si usposobi w sztuce przyrzdzania i przecho-

wywania wszelkich przedmiotów zoologicznych i ich

wytworów.

Cze Wam Szczodrobliwi Dawcy! którzy

i w tyra kierunku dobro ogólne popiera umiecie!



GABINET FIZYCZNY.

Wiadomo podana

przez

Propessora Kuczyskiego.

WSTP.

Niewtpliw jest rzecz, i jeszcze przed zaprowa-

dzeniem stanowczej reformy Akademii krakowskiej

przez Ks. Hugona K04TAJA, t.j. przed rokiem 1780,

byli mowie, którzy starali si o zaprowadzenie wy-

kadu Fizyki dowiadczalnej w tej naówezas Gównej
szkole królestwa, którzy wiec równie czu musieli po-

trzeb zbioru narzdzi fizycznych.

Tak ju Ks. Andrzej Stanisaw Zauski Biskup

krakowski. Kanclerz Akademii Krakowskiej, m wiel-

kiej zasugi co do usilnych stara o owiat narodu,

.

zamierza fundowa catedr Matematyki i Fizyki do-

wiadczalnej przy tutejszej Akademii w roku 1750.

Professor tej katedry (Zauscianus) wedug ordynacyi

mia dawa kurs co dwa lata na nowo si rozpoczy-
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najcy, wykadajc Matematyk czyst przez dwa lata

codziennie w godzinach przedpoudniowych, popoudniu

za w pierwszym roku Fizyk dowiadczaln, a w dru-

gim Matematyk stosowan. Wspomniony biskup wy-

prawi nawet swoim cosztem Marcina wi4tkowskte-
GO professora Uniwersytetu w podró czteroletni, od

roku 1746 do 1750 do rónych Akadcmij zagranicz-

nych, aeby si w Matematyce i w Fizyce wyksztaci;

u za powrotem do kraju kaza mu w tutejszej Akade-

mii Matematyk wedug Wolfa wykada. Lecz SW14T-

KowsKi wnet Kraków opuci, a zamysy gorliwego o

wzrost nauk biskupa nie przyszy do skutku.

Jan niadecki w dzieku swojem: „ywot literacki

Hugona Kotaja , mówic o smutnym stanie nauk

filozoficznych w tutejszej Akademii przed reform pra-

wie cakiem w perypatetyzmie pogronych, wspomina,

i: „na kilka lat przed zniesieniem Jezuitów, pod rz-

dem Kazimierza Stijplowskiego Teologii Doktora,

ma penego cnót i rzadkiej o saw Akademii gorli-

woci, za tego namow i przyldadem zoyli si sta-

rzy Akademicy na sum pienin i wysali Jakuba

NiEGOWiECKiEGO Astronoma do Wiednia, na skupienia

niektórych instrumentów astronomicznych i fizycznych."

Dalj pisze w tern samem dzielai niadecki : „Jó-

zef Putanowicz Profes. Matematyki i Filozofii w Kol-

legiura Jagielloskióm, czowiek z dowcipem i rozleg

nauk, powróciwszy z Woch, gdzie sawniejsze Aka-

demie zwiedzi, przeoy Uniwersytetowi potrzeb od-

miany w fakultacie filozoficznym, i t przywiód do

skutliu. Zaprowadzono kurs Filozofii eklektycznej, ctó-

rj Putanowicz by pierwszym i wybornym Professo-

rem. Nauki matematyczne podzielono na cztery klassy,

i tyle do nich professorów przeznaczono. W pierwszej

klassie umieszczono Arytmetyk i Geometry Euklide-

sa z Trygonometry ; w drugiej, nauki Mechaniki i Hy-

drauliki ; w trzeciej Astronomi i nauki optyczne z pers-

19
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pektyw ; w czwartej Arcliitektur cywiln i militarn

z Pirotechnik. Waniejsze czci Fizyki byy w tym

ukadzie zawarte."

Ks. K04TAJ powoa ju podczas swej pierwszej

wizyty, na mocy danego sobie przez najwysz Kom-

missy edukacyjn upowanienia, do wykadu Fizyki w
tutejszym Uniwersytecie Ks. Eydulskiego w Padzier-

niku 1778 r.

Ztd wnosi mona, e ju przed rokiem 1783, to

jest przed zaprowadzeniem stanowczej reformy w tu-

tejszej Akademii, by tu zbiór narzdzi fizycznych. Rze-

czywicie w spisie wszystkich instrumentów w Gabine-

cie Kollegium fizycznego si znajdujcych, sporzdzo-

nym w rolcu 1784, ju znajdujemy okoo 40 narzdzi

mechanicznych i fizycznych, a pomidzy temi niektóre

stare, a nawet zepsute i ju naówczas do uytku nie

przydatne. Nadto, e ju przed rokiem 1783 by w Aka-

demii zbiór rónych przyrzdów do dostrzee i do-

wiadcze, potwierdza ta okoliczno, i w spisie na-

rzdzi astronomicznych z roku 1784, przy wielu in-

strumentach znajdujemy dopisek : „z dawnego gabinetu

Akademii."

Wszake gdy najdaAvniejszy inwentarz narzdzi fizy-

cznych w tutejszej Akademii, jaki dotd znalazem, jest

z roku 1784; gdy i w tym inwentarzu tylko przy in-

strumentach astronomicznych jest zapisano kiedy i od

kogo zostay nabyte lub otrzymane : n. p. z daru kró-

lewskiego, z Kollegium pojezuickiego poznaskiego,

i t. p. przy narzdziach za fizycznych i mechanicz-

nych adnego w tym wzgldzie nie znajdujemy tame
wyjanienia; wic nie chcc si zapuszcza w nieuza-

sadnione domysy, rozpoczn mój krótki rys historycz-

ny rozwoju Gabinetu fizycznego w tutejszym Uniwer-

sytecie od roku 1784, Przedtem jednak uczyni cho
krótk wzmiank o tych professorach, pod których za-

rzdem ten Gabinet zostawa od roku 1784 do dzisiej-
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szych czasów. Wzrost albowiem kadego zakadu i zbio-

ru naukowego, jego wiksze lub mniejsze rozwinicie

si, zaley nietylko od funduszów na jego uposaenie

przeznaczonych, lecz gównie od gorliwoci i znajomo-

ci rzeczy w zarzdzie. A gdy teraniejszy Gabinet fi-

zyczny powsta z dwóch Gabinetów niegdy oddziel-

nych, to jest z fizycznego i mechanicznego, mówi mi

przeto wypadnie o Professorach Fizyki i IMechanild

w pomienionej epoce.

1. Ks. Ais^DRZEj Trzciski otrzyma stopie baka-

arza w tutejszej Szkole gównej w r. 1769, stopie

za Dr. Filozofii w r. 1771. Wysany kosztem publicz-

nym w celu nsposobicnia si na gruntownego Fizyki

nauczyciela, zwiedza zagraniczne Al^ademie przez lat

cztery, od r. 1788 do 1782. Sucha kursów w Stras-

burgu, gdzie otrzyma stopie Doctora Medycyny i w Ge-

tyndze. Za powrotem do Icraju dnia 29 Stycznia 1783

roku zosta Czon?:iem Kolegium fizycznego, jako pro-

fessor Fizyki w tutejszej Szkole gównej. Katedr t
zajmowa a do 10 Wrzenia 1804 r.

W roai 1789 Komissya edukacyjna mianowaa go

Prezesem Kolegium fizycznego, lecz krótko tj^lko ten

urzd piastowa, gdy 22 Marca 1789 roku, na wnio-

sek uczyniony przez Jana Szastra Profes. Farmacyi,

cae Kolegium przeciwko niemu powstao. Na czele

stanli Szastrowie Jan i Wincenty, Jan niadecki
i Franciszek Scheidt, zarzucajc mu nieprzyzwoito

w obejciu i niedostateczn znajomo swojego przed-

miotu t. j. Fizyki. Ivollegium nie uznao go swoim pre-

zesem, utrzymujc, i patent mu by wydany przez Ko-

missya edukacyjn nieprawnie; gdy wybory prezesów

i wszystkici urzdniliów w ICollegiach nale do Szko-

y gównej. Ztd wywiza si spór godny poaowa-
nia. Ks. Trzciski wyda pozew do sdów Francisz-

kowi ScnEiDTO\vi i Feliksowi Radwaskiemu : pierw-

szemu jako Sekretarzowi za ogaszaine posiedze Kol-

19*
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Icg-ium fizycznego, drugiemu za przewodniczenie w nich

z woli kollegów. Kollegium za ze swej strony wyda-

o pozew Ks. Trzciskiemu i wnioso swoje przeciwlco

niemu zaalenie nader ostro napisane dnia 30go Maja

1789 roku do Akt Grodzkich starociskich. AV sku-

tek tych zatargów i wani nie odbyway si posiedze-

nia Kollegium fizycznego przez rok cay. Ks. Trzci-

ski, wsparty jav si zdaje wpywem l;:sicia Prymasa,

utrzyma si przy swej katedrze, lecz nie powróci ju
do prezesostwa w Kollegium, yjc potem tak jak

przedtem w niezgodzie ze swojemi kollegami, lecz za

to starajc si wszelkiemi sposobami o wzg-ldy u dwo-

ru i wadz przeoonych. Wnet wic zosta Ivanonikiem

katedralnym krakowskim. Jako professor emeryt by
od r. 1816 Czonkiem czynnym Towarzystwa naul^o-

wego kralcowskicgo. Umar 7 Czerwca 1823 r.

Prace jego literackie, pomijajc nie majce zwizku

z naukami przyrodniczemi, s nastpujce:

a) Dyssertacya o iwytccznm zabezpieczenm miast i

hudynhów od iorunów przez honduldoróic, czytana

na posiedzeniu Szkoy gównej dnia 9 Wrzenia

1783 r.

b) Moica o poytkach z umiejtnoci Fizyki na spo-

eczno sjiiyu-ajcych, czytana na posiedzeniu dnia

15 Maja 1783 r.

c) Dyssertacya o trzsieniu ziemi przez A, T. w Kra-

kowie u Grebla. 1787.

d) Nauka o napuszczaniu tcody poicietrzem ktoasko-

u-em w trzech czciach zamknita^ z dzie orygi-

nalnych sawnego Pristleja ivyjta, przydatkiem

za opisujcym sposoby prostsze naladowania wód

minercdnych z innemi wiadomociami ztd wynika-

jcemi do i^ojtnoci wszystkich jwzystosowanemi

pocikszona, z figurami na miedzi rznitemi, w Kra-

kowie, u Grebla. 1787.
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e) Dyssertacya o uywaniu leltarslum elektrycznoci,

czytana w czasie uroczystego obchodu imieniu

królewskich przez Szko gówn dnia 14 Maja

1787 rolm.

f) Dyssertacya o tuzrocie nauk wyzicolonych i me-

chanicznych przez ducha ohserwacyi iv Europie,

porjthach i tvygodzie ich iv spoecznoci i o sto-

sotoaniu onyche do potrzeb Jcraju ojczystego, tvie-

Jcopomnj pamitce, najpodaszej obecnoci Naj-

janiejszego Stanisawa Augusta dobroczynnego

naiilc opiekuna, na publicznm posiedzeniu Szkoy

gównej koronnej {2go Czerwca) w sali Jagiellos-

kiej powicona^ w Krakowie r. 1787.

g) Fizyka Erxlebena, ivydanie trzecie przez G.hiCR-

TENBERGA (w r. 1784 W Getyndze) nowemi od-

kryciami pomnoone. Cz pierwsz na polski

jzyk przetumaczy i wyda A. T. w drukarni

Szkoy gównej w Krakowie 1788 r. przypisujc

dzieo ksiciu Michaowi Jerzemu Poniatow-

skiemu Prymasowi Korony Polskiej i Wiedego
Ksistwa Litewskiego, Kanclerzowi i Konserwa-

torowi Aliademii Krakowskiej, Prezesowi Komis-

syi edukacyjnej.

h) Dyssertacya o wzrocie ogólnym Filozofii natural-

nej do czasów naszych, w szczególnoci o Eudyo-

metrze, czytana na posiedzeniu Szkoy gównej

1 Czerwca 1789 r.

2. Radwaski Feliks w r. 1771 bakaarz, w ro-

ku 1775 Doktór Filozofii, w r. 1780 Professor Mecha-

niki w tutejszej Szkole gównej. Obok tego w r. 17|f
i 17|y Sekretarz K^ollegium fizycznego a od r. 1795 do

1802 Kommissarz do objedania dóbr Alvademii. Od
pocztku roku 180f Professor wysuony, wykada je-

dnak swój przedmiot do koca rolm 180|. W r. 18^^

rozpocz znowu w tutejszj Akademii swoje wykady
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Mechaniki i Hydrauliki, które trway przez lat cztery,

a do koca roku 182f. Czonek czynny Towarzystwa

naukowego krakowskiego od r. 1816, Senator doy-
wotni ze strony Akademii Wolnego M. Krakowa od r

1817, K^awaler orderu . Stanisawa III klassy, umar
w r. 1826.

Prace jego literackie

:

a) Rozprawa o sposobach zaradzenia szkodom które

rzeki czyni zwyky^ czytana na posiedzeniu Aka-

demii krak. 6 Padziernika 1787 r.

b) Eozp>rawa o spaionoci rzek i biciu tam, czytana

na posiedzeniu Akad. krak. 12 Maja 1788 r.

c) liozpraiva o gospodarstwie krajowem, czytana na

posiedzeniu Towarzystwa Naukowego krakows.

w roku 1816.

d) Sposób dokonania obrazu staroytnego Krakowa,

czytana na posiedzeniu T. N. K. 1819 r.

e) Zushigi Massaccia w malarstcie, czytane na po-

siedzeniu T. N. K. wr. 1821.

f) Wiadomo bibliograficzna o dziele Witruwiusza

PoLLiONA, czytana na posiedzeniu Tow. N. Krak.

w r. 1821.

g) Cz przekadu Witruwiusza, czytana na posie-

dzeniu T. N. K. w r. 1822.

h) O pooeniu Krakotva, rzecz czytana na posiedze-

niu T. N. K. w r. 1824.

i) O trytwach publicznych, rzecz ogoszona w Rocz-

nikach Towarz. naukow. krak. w Tomie IX rok

1824 stron. 27—75.

3. Po przejciu Ks. Trzciskiego na stay stan

spoczynku we Wrzeniu 1804 roku, oprónion bya
przez par miesicy Katedra Fizyki. Dopiro 1 Lutego

1805 r. obj jej zastpstwo Antom Gloisneii i spra-

wowa takowe a do koca Sierpnia 1805 r. Ten sam
Gloisnkr by pónij Profesorem Fizyki przy Uniwer-
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sytecie lwowskim, a nastpnie radc sdu wyszego
we Lwowie.

4. Jan Zemantsek Doktor Filozofii i Professor Fi-

zyki w tutejszym Uniwersytecie od pocztku r. s. 180|

t. j, od zaprowadzenia austryackiego planu nauk w tu-

tejszej Akademii, a do Padziernika 1809 r. to jest do

przyczenia Krakowa do Ksistwa Warszawskiego.

Wykada Fizyk po acinie wedug dziea. Tob. Maye-

KA. W roku ISOf by Dziekanem Wydziau filozoficz-

nego. Przed rokiem 180| i po 1809 by professorem

Fizyki w Uniwersytecie lwowskim.

5. W roku ISOj^g nie byo ani professora Fizyki

ani zastpcy. W r. 18}" i 18 fi wykada Fizyk w Uni-

wersytecie tutejszym, po acinie wedug Hauego i Ctre-

NA, Jan Chrystian Hoffmann Doktor Filozofii, Czoneli

Towarzystwa ekonomicznego lipskiego i przyjació nauk

warszawskiego. Urodzony w r. 1768 w Schlcttau oko-

o Lauchstact by naprzód Inspektorem salin w Kot-

scLau pod Lipskiem, potm profesorem Chemii w Za-

mociu, nastpnie professorem Fizyl^i w tutejszym Uni-

wersytecie, a nakoniec professorem Ekonomii i Tech-

nologii w zakadzie rzdowym ekonomicznym w War-

szawie. Prace jego naukowe s nastpujce:

a) PraJctische uud grundlichc Anweisung gute ElcJc-

trisirmascliinen zu bauen. Leipzig 1798.

b) Erfahrungen und Yersuche fur Kimstler, Hand-

loerlier u. s. w. Leipzig 1795—1800 tomów 5 in

8vo.

c) Allgemeine Annalen der Gewerhhmde u. s. iv.

Leipzig 1802—1803. 2 tomy in 8vo.

d) Ahhandlunge}i technischen Tnlialts. Berlin 1819.

e) Beitrdge zur Kenntniss des Yitriols nebs heildu-

figem YorscMag zu einem sehr einfachen Ardotne-

er, im Journal fiir Fabrikwesen XV.
f ) W aktach dziekaskich tutejszego Wydziau filo-

zoficznego z r. 1811 pod L. 14 znajduje si r-
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pism rozprawy przez niego czytanej przy otwar-

ciu lekcyj w tutejszym Uniwersytecie w r. 1811

z napisem: Utilitatis studionim inprimis technico-

rum in patriam redundantis hrevis expositio.

6) Od 6 Padziernika 1812 roku do ostatnich dni

marca 1813 r. zastpowa professora Fizyki w tutej-

szym Uniwersytecie Joachim Karkoszyski, Professor

nauk Matematycznych, Fizyki, Chemii i Historyi natu-

ralnej w tak zwanej Szkole przygównej . Anny od

r. 1809 do 1820.

7) Roman Markiewicz, nauczyciel klassy I w Szko-

le przygównej krakowskiej od r. s. 179| do 180", ob-

j katedr Fizyki w tutejszym Uniwersytecie w Kwie-

tniu 1813 r. Otrzyma stopie Doktora Filozofii w roku

1814. Czonek czynny Towarzystwa naukowego krak.

od r. 1816. Dziekan Wydziau filozoficznego w Oddz.

Matematyczno-fizycznym w r. 18'^?, 18|^ i 18|^. Se-

nator czasowy Wolnego M. Krakowa ze strony Akade-

mii w roku 1821. Reprezentant Wydziau matematycz-

no-fizycznego w Senacie akademickim w r. 18^^, 18||

i 18y, Czonek Rady Wielkiej Uniwersytetu (jako za-

stpca konserwatora Nowosillcowa) od roku 183 Q do

18§|. Wykada Fizyk po polsku. Oprócz tego Mecha-

nik popularn od r. 18f5 do 18|C. Z kocem r. s.

18g| przeszed na stan spoczynku. Umar 22 Wrzenia
1841 r. Prace jego naukowe s nastpujce:

a) Podróe lorda Makartney 2^osa W. Brytanii do

Chin to roku 1792, 1798 i 1794 zebrane i icyda-

ne przez p. Staunton, na polshie przeoone ]}rzez

R. Markiewicza. W Krakowie u Maja 1801.

b) Pary uwaany co do nauJc. Wilno 1811 r.

c) Bozpratca o naturze i zasadach FizyJci. Kraków
1814 r.

d) Rozprawa o wasnociach fizycznych. Kraków 1818.

e) Pocztki Fizyki z kursu tej nauki dawanej w Uni-
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loersjtecie hrahowskim wyjte. W Krakowie ro-

ku 1819 in 8vo str. 207.

f) Pocztki Fizyki dla szkó licealnych lub prywa-

tnego uczenia si. Czci. W Krakowie 1834 roku

in 8vo str. 400.

Wiele rozpraw umieszczonych w Rocznikach Tow.

naukowego krakowskiego; jakoto:

g) Urzdzenie termometru ogólnego. 1816 r. Tom I.

str. 123.

h) Sia odrodkowa. 1817 r. T. IV. str. 196.

i) Siy siiraifiajce odmiany fizyczne. 1817 r. Tom
IV.' str. 74.

k) Tablice do poiwaimj obserwacyj harometrycznych.

1823 r. T. X. str. 162.

1) Postp nauk fizycznych to ostatnich czasach. 1827

T. XII str. 343.

m) O undtdacyach czyli falistociach. 1830 r. T. XIV
str. 293.

n) Stosunek midzy ciepem, poivietrzetn i ivod, iv dzia-

aniach natury 1832 r. T. XV. str 293.

Oprócz tego dotd nie ogoszone drukiem:

o) Tablica rozszerzania si ivody od O" do 100** obli-

czona i przedstatciona na posiedzeniu Tow. N. K.

w r. 1828.

p) Matematyka elementarna rkopism zoony w bi-

bliotece Uniwersyteckiej krakowskiej.

8. W r. 18§| zastpowa professora Fizyld Józef

Podolski Doktor Filozofii, byy Adjunkt przy katedrze

Fizyki od r. 182| do 183|, póniej Professor Mechani-

lii w zakadzie technicznym irakowskim, a nakoniec

Dyrektor tego zakadu. Czonek Tow^arzystwa nauc^o-

wego crakowskiego od r. 1845. Umar 30 Lipca 1850

roku. Napisa rozpraw: O Motach fryszerskich wy-
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drukowan przy Programie popisu uczniów Instytutu

technicznego krakowskiego r. 1814.

9. Od 1 Padziernika 1839 r. a do obecnej chwili

Gabinet Fizyczny w tutejszym Uniwersytecie zostaje

pod zarzdem professora Stefana Ludwika Kuczy-
skiego. Urodzi si on we Lwowie w r. 1811, uko-
czy tam nauki w Wydziale filozoficznym w r. 1828,

a w prawniczym w r. 1832. Odbywszy egzamina ci-

se otrzyma stopie Doktora Filozofii w r. 1835. Naj-

przód by Adjunktem przy katedrach Matematyki i Fi-

zyki przy Uniwersytecie lwowskim od Padziernika r.

1833 do koca r. 1836; — potem professorem Fizyki

w Uniwersytecie krakowskim. Obok tego by Dzieka-

nem Wydziau filozoficznego w Insbrucku w roku 18§|,

Dyrektorem Lyceum . Anny i Czonldem Rady Wiel-

kiej Uniwersytetu w Krakowie od 1839 do 1847 roku.

Dziekanem Wydziau filozoficznego w Krakowie w r.

18^^, 18||, ISH? i 18^f. Inspektorem zakadu teci-

niczncgo krakowskiego od r. 1842—1846, Czonkiem

czynnym Tow. nauli. krak. od r. 1840, Sekretarzem

za tego Towarzystwa od r. 1856—1860. Czonkiem

Wydziau filozoficznego w Uniwersytecie lwowskim od

1837 roku, Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego

we Lwowie od 1847, krakowskiego za od 1848 r.

Prace naukowe jedne caldem, drugie w lirótkiej

treci ogoszone, inne tylko wspomniane w Rocznikach

Tow. naui. krak. s nastpujce:

a) O undulacyach wiata T. XVII r. 1842 str. 205.

b) O magnetyzmie ziemi T. XVIII 1846 r. str. 282.

c) Pomys mierzenia chyoci ciepa promienistego.

T. XX. r. 1850 str. 540.

d) Barometr Vidego. T. XXII r. 1857 str. 12.

e) Oznaczenie kierunku i naoenia siy magnetycznej

ziemsJciej iv Kralmvie, T. XXVI r. 1859 str. 11.



299

f) O zjawisku intcrferencyi wiata na zwierciadach

paskich kurzem pokrytych. T. XXVII rok 1860

str. 3.

g) O nowym optometrze. 1863 r.

h) O nowym tcrmomctrografie. 1863 r.

i) Wyi^adki z obserwacyj meteorologicznych w kpie-

lach hardyowskich w Sierpniu 1862 r. ogoszone

w pimie czasowem wychodzcem w Peszcie:

„Gyogyaszat az Orwostudomany" 1863 r. str. 273.

Poznawszy przewodników zakadu przystpujemy

do opisu jego rozwoju:

A. Gabinet Fizyczny pod zarzdem Ks. Andrzeja

Trzciskiego od r. 1783—1804.

Stan w jakim Ks. Trzciski obj Gabinet fizyczny

pozna mona z inwentarza sporzdzonego w r. 1784,

który si jeszcze dotd znajduje w Aktach dziel^as-

kich tutejszego Wydziau filozoficznego. Jestto foliaut

w póskórek oprawny z napisem na okadce wycini-

tym : „Regestr instrumentów Collegium fizycznego"

.

Wewntrz na stronnicy waciwie 13, lecz gdy od niej

dopiero paginacya si rozpoczyna, liczb 1 oznaczonej,

jest napis : „Regestr instrumentów Geometrycznych, Fi-

zycznych, Mechanicznych, Astronomicznych tv Gabinecie

CoUegii Physici Szkoy góivnej koronnej znajdujcych

si spisany roku 1784 z ivyraeniem cechy, któr kady
instrument jest naznaczony.'-^ Z tego inwentarza widzi-

my: i w roku 1784 byo w Gabinecie:

a) optycznych przyrzdów dziewi; t. j. Mikroskop

zoony paryzlii przez Sigaud de la Fond zro-

biony w r. 1758, zwierciade metalowych (w in-

wentarzu mylnie zapisano „stalowych") róneg
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ksztatu sztuk 7 i ciemnica optyczna skadajca
si w lisik in folio z napisem „traite d' Optiue;"

b) killia przyrzdów elektrycznycli, jakoto: macliina

elektryczna z kul szklanu i zbiornikiem (kon-

duktorem) z blachy elaznej, do której 15 przy-

rzdów dodatiowych do rónych dowiadcze
elektrycznych, elektrofor smol i siark wylany,

majcy 6| calów rednicy,

c) kilka jeszcze innych przyrzdów fizycznych, jak:

pompa powietrzna z napisem: Vast fecit Parisiis

Nr. 81 Fait a V otel de joyeuse rue St. Louis pla-

ce rojal en 1758, z przydanemi 7 pomocniczemi

przyrzdami do rónych dowiadcze, cztery ró-

ne magnesy, pyromctr czyli przyrzd do okaza-

nia rozszerzalnoci metali, fontanna Herona ju
naówczas popsuta i trba morska z blachy ela-

znej, ju naówczas wytartej, przeszo 7 stóp duga.

Z tych })rzyrzdów dotd przechoway si w Gabi-

necie fizycznym: cztery zwierciada metalowe, (jedno

walcowate, jedno ostrokregowe i dwa piramidalne),

trba morska, pompa powietrzna Vasta z nalecym
do niej budziliiem (excytarzem) i krzesiwem, iga mo-

sina w puszcze mosinej, magnes may naturalny,

uzbrojony i magnes sztuczny w ksztacie podkowy z 5

prtów zoony.
Waniejsze przybytki do Gabinetu fizycznego za

czasów K^s. Trzciskiego byy nastpujce:

a) W roku 1785 i 178G sprowadzio I^ollegium fi-

zyczne z Parya, z funduszu od Komissyi eduka-

cyjnej przeznaczonego, narzdzia do obserwacyj

astronomicznych i meteorologicznych potrzebne,

a oraz niektóre narzdzia fizyczne, jako to: ma-

chin elektryczn Nairna angielsk z caym do

niej nalecym przyrzdem, zawartym w trzech

skrzynkach, elektrofor paryski, latawiec elektrycz-

ny kitajkowy i wózek do puszczania tego.
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Summa na sprowadzone astronomiczne i fizyczne na-

rzdzia w latach 1785 i 1786 wydana wynosia 9,545

zp. 27 gr. nie liczc w to kosztów przewozu, te albo-

wiem ju w r. 1785, w którym tylko cz tych narz-

dzi w szeciu pakach nadesza, wynosiy 880 zp. 15

gr. Wszalie nierównie wiksza cz tej summy wysza
na narzdzia astronomiczne i meteorologiczne; albow'em

sprowadzono naówczas do Obserwatoryum lunet po-

udnikow, zegar astronomiczny, dwa globy: jeden

ziemski, drugi niebieski, tudzie dwa barometry i dwa
termometr37^ Fortina. Nie mogem wprawdzie nigdzie

znale szczególowego rachunku, w którymby ceny na-

rzdzi naówczas sprowadzonych byy podane, wszake
oceniajc warto narzdzi wy pomienionych, do Ga
binetu fizycznego sprowadzonych, wedug bardzo doka-

dnego i szczegóowego ich opisu w zmiankowanym wy-

j starym inwentarzu, sdz, i kosztowa mogy oko-

o 2,400 zp.

b) W r. 1791, z polecenia Jana niadeckiego ów-

czesnego Prezesa Kollegium fizycznego, sprowa-

dzono z Londynu pomp powietrzn Smeatona

zrobion przez sawnych mechaników Nairna i

Blunta z 30 rónemi mniejszcmi i wil^szemi do

niej nalecemi dodattiowemi przyrzdami, za zp,

2787. Ta jednalc nie zostaa oddan Ks. Trzci-
SKiEMU, lecz najwiecj jej uywa do dowiad-

cze na swych lekcyach Mechaniki professor Ra-

dwaski.
c) W Grudniu 1792 roku sprowadzio Kollegium

fizyczne rónych narzdzi fizycznych i ksiek
z Londynu za 4,000 zp. czyli 1,000 zlr. w. a.

Wszake wiksza cz tych przyrzdów wzit
zostaa do Obserwatoryum astronomicznego, do

Gabinetu mechanicznego i do Gabinetu chemicz-

nego. Gabinet fizyczny otrzyma tylko trzy szka
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do pompy powietrznój w miejsce stuczonych, za

41 zip. i apparat magnetyczny w skrzynce ma-

honiowej za 210 zp.

Caa wic w^arto tych wikszych przybytków

wynosi w okrgej siimmie okoo 5,500 zp. luj

jeeli uwaa bdziemy li Gabinet fizyczny pod

zarzdem Ks. Trzciskiego bdcy, a wic jeeli

z niego wyczymy pomp powietrzn Nairna i

Blunta, jako jemu nie oddan, caa warto tych

wikszych przybytków wynosi tylko summ zp.

2,7*13.

Oprócz tego otrzyma Ks. Trzciski od Kollegium

fizycznego assygnacye na mae summy w rónych cza-

sach, których uywa juto na drobne wydatki na do-

wiadczenia, juto na sprawienie narzdzi fizycznych.

Wszystkie kwoty przez Kollegium fizyczne na ten cel

Ks. Trzciskiemu assygnowane od 1784 r. a do 1791

wcznie, czyni razem 1989 zp. 24 gr. Wedug ra-

chunku zoonego na posiedzeniu fizycznego Kollegium

dnia 5 Grudnia 1797 r. zosta przy nim z tj summy
remanent 436 zp. 9 gr.

Wyda wic od roku 1784 do 1797, to jest przez

lat 13, na dowiadczenia i przyrzdy fizyczne, summ
1553 zp. 15 gr. Od r. 1797 nic ju nie pobiera na

wydatki katedry Fizyki, nie ma te adnych zapisa

nych wydatków; owszem w protokóle posiedzenia Kol-

legium fizycznego z dnia 24 Kwietnia 1803 r. czyta-

my: i Ks. Trzciski od roku 1797 nie skada rachun-

ków z wydatlców na lekcy Fizyki i e od tego czasu

zostaje przy nim remanent 430 zp. 9 gr. Ile z tj

summy 1553 zp. 15 gr. ks. Trzciski uy na do-

wiadczenia, ile za na sprawienie narzdzi do Gabi-

netu, z pewnoci oznaczy nie mona; gdy w proto-

kóacli posiedze tylko jest wzmianka o cakowitej
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summie wydanój i przy racliimkaf^ kwitami spraw-

dzonej, kwity za cznie z innemi aktami byego Kol-

ledium fizycznego przechowane dotd w arcliiwuni uni-

wersyteckim, stwierdzaj tylko wydateli 996 zp. 21

gr. Z tyci jakkolwiek nie cay wydatek obejmujcych

kwitów widzimy jednak, i Ks. Trzciski nierównie

wiksz cz funduszu assygnowanego uywa na spra-

wienie przyrzdów do Gabinetu fizycznego^ gdy cay
wydatek na dowiadczenia, naprawianie i czyszczenie

narzdzi w przecigu lat 13 wynosi tylko 418 zp.

21 gr. Reszt to jest 578 zp. uy on na zakupienie

nastpujcych przyrzdów

:

a) 9 butelek ejdeiskich za 64 zp.

b) tafl Franl?:lina w ramach na nókach za 52 zp.

c) machink do zapalania z elektroforem z Pragi od

Rennera sprowadzon za 108 zp.

d) Hygrometr walcowaty na strunie take od Ren-

nera za zp. 18.

e) Paac do piorunów za 6 zp.

f) Wie do piorunów i inne drobne elektryczne

przyrzdy od Grivignego za 185 zp.

g) Graniastosup szkanny i mikroskop pojedynczy

od braci Goldschmidów z Bamberga za 42 zip.

h) Lamp wiedesk (argandsk) za 54 zp.

i) Drabin skadan okut za 24 zp.

k) Jak maszyn blaszan od Kaufmanna za 18 zp.

Otó cay przybytek do Gabinetu fizycznego za cza-

sów Ks. Trzciskiego jaki kwity wykazuj, a który

do wyej wzmiankowanego inwentarza wcignitym
nie zosta; jakkolwiek pierwotnie widocznie na ten cel

po kadym spisie narzdzi do jednej katedry nale-
cych, w inwentarzu biae Icarty zostawiono. Zato jako

przybytek (prawdopodobnie ju w r, 1785 lub 1786)

wpisano nastpujce narzdzia, nie podajc ich ceny:
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a) Trzy pulsometry i trzy rurki szklanne do okaza-

nia wiata elektrycznego w próni.

b) Barometry rónych ksztatów zrobione przez braci

Gelpicli (Wocliów) w Krakowie.

c) Dwa barometry hamburskie przenone.

d) Pi ciepomierzy (termometrów) zrobionych przez

Gelpiego.

e) Areometr czyi próbk do upy sonej z mosidzu.

f) Szko powikszajce czyli soczewk skupiajc,

majc rednicy calów 5 i ^.

Najlepiej wszake przybytek w Gabinecie fizycznym

za czasów Ks. Trzciskiego oceni mona, porówny-

wajc inwentarz z roku 1784 z inwentarzem spisanym

na jednym arkuszu po niemiecku przez Gloisnera

w roku 1806, wedug Idórego Ks. Trzciski dnia 18

Lipca 1805, w obec delegowanych ze strony Uniwersy-

tetu , Kommissarzy: Profes. Feliksa Radwaskiego i

profes. Michaa Yoigta, Gabinet fizyczny odda Glois-

NEROWi. Ten inwentarz ') obejmuje numerów 82, wszak-

e czasem pod jedn liczb oprócz gównego przyrz-

du zapisano tam kilkanacie do niego nalecych do-

datkowych. A wszczególnoci obejmuje on: magnetycz-

nych przyrzdów 4, elektrycznych 34, optycznych 13,

oprócz tego rónych innych fizycznych 31.

Porównywajc ze sob inwentarze z r. 1805 i 1784,

okazuje si: e w tym czasie oprócz wyej wymienio-

nycli jeszcze nastpujce przyrzdy przybyy do Gabi-

netu fizycznego:

a) Rozbrajacz (excytator) Henleya;

b) Tafla Franklina na podstawce drewnianj

;

c) Machina elecryczna z walcem szklannym i dwo-

ma zbiornikami mosinemi (ju w r. 1805 po-

psuta);

') Zob. w Aktach Uniw. z r. 1807 pod liczba 756.
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d) Macliina elektryczna zjedna tarcz szkhmn i z kon-

duktorem mosinym (równie ju w r. 1805 nie

do uycia);

e) 49 obrazów do zwierciade metaliAvycli , t. j. do

walcowatego, ostrokrcgowego i do dwóch pirami-

dalnych
;

f) okrg-c zwierciado paskie , na którem znajduje

si G mniejszych zwierciade wypukych;

g) zwierciado wdse;
h) scrzynka optyczna ze zwierciadem pod ktem

45" do jej osi pociylonym

;

i) trz}^ deski, kada ze czterema soczewkami do

iosmoramy
;

k) 29 obrazów do kosmoramy (ju w r. 1805 po-

psutych)
;

1) mosina silcaweczka;

m) dwie tabliczki szkanne w mosidz oprawne do

przylegania

;

n) rurl^a czterech ywioów;
o) zwyczajna ródwaka drewniana;

p) koo nadsibierne (ju w roai 1805 nie do uycia);

q) 30 par krków miedzianych i cyncowych do

galwanizmu

;

r) zegar soneczny

;

s) kóko ze soniowej koci.

W ogóle zatem byo ocoo 30 przj^bytlców do Ga-

binetu fizycznego, o których w lewitach powyej wspo-

mnionyci adnej nie ma wzmianki. Na teto przyrzdy

niezaw^odnie Ks. Trzci>;ski wyda ow^e 983 zip. 3 gr.,

o litóre summa 1989 zip. 24 gr. przez Kollegium fizy-

zyczne na potrzeby Kaledry Fizylci jemu assyguowa-

na, przewysza Avydatek 996 zip. 21 gr., stwierdzony

kwitami w Archiwum uniw. dotd przechow^anemi.

Przybj^o wic do Gabinetu fizycznego, w czasie 21

at trwajcego zarzdu Ivs. Trzciskiego, oc^oo 50 sztuk

narzdzi fizycznych, na które wydano okoo 4300 zip.

20
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Cay za wydatek na potrzeby katedry Fizyki wynosi

w tym czasie okoo 4700 zp.

Wyjwszy przyrzdy przez Kollegium fizyczne za

porednictwem Jana niadeckiego z Parya i z Lon-

dynu sprowadzone", które z wyjtkiem cle^troforu i la-

tawca dotd w Galjinecie si przecliowiij i przy do-

wiadczeniacli uywane bywaj, reszta maej bya war-

toci i po wikszej czci juz si zuya, lub jako nie-

przydatna innym zakadom darowan lub z Gabinetu

usunit zostaa. Pozostay tylko jeszcze w gabinecie:

a) do dowiadcze elektrycznych: dwie tafle Fran-

klina, rozbrajacz (excytator) Henleya, wiea do

piorunów, i 30 par Icrków miedzianych i cyn-

kowych do stosu Yolty;

b) do optyki : mikroskop pojedynczy w drzewo opra-

wny, zwierciado wklse, zwierciado paskie, na

którem jest G wypukych. Skrzynka optyczna ze

zwierciadem pod ktem 45^ do jej osi pochylo-

nem, 7 soczewek, 29 obrazów do Icosmoramy, 49

obrazów do anamorfoz katoptrycznych

;

e) do innycli dowiadcze fizycznych : hygrometr na

stronie mosin}'^, walcowaty , ciepomierz Gelpie-

go, gestomierz do upy solnej, zegar soneczny i

sikaweczka mosina.

Z powyszego opisu widzimy, i Gabinet fizyczny

w Kral^owie w r. 1805 nietylko nie móg si liczy do

bogatych, lecz nawet nic odpowiada ówczesnym po-

trzebom nauki. Mae te tylko fundusze oono na jego

wzbogacenie. Zdaje si, e w czci przyczyn tego

bya niech kolegów do profes. Trzciskiego. Komis-

sya bowiem edulcacyjna ])rzeznaczya od r. 17874 ^^

])otrzeby katedr Kollegium fizycznego rocznie 14,000

zp. Rozdzia tej kwoty pomidzy pojedyncze katedry,

gównie zalea od samego Kollegiuni , które pod tym

wzgldem w^ydawao uchwa^'. Otó niechtni Ks. Trzcin-
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SKiEMU koledzy, wyznaczali dla niego mae i nieznacz-

ne kwoty na potrzeby katedry; gdy zaA, czyto wzgld
na potrzeby nauki, czyto rozporzdzenia wadz wy-
szycb, zmuszay ich do sprowadzenia i zakupienia ko-

sztowniejszych i lepszych narzdzi fizycznych, naówczas

sprowadzone rozdzielali pomidzy siebie professorowie

Astronomii, Mechaniki i Chemii, zostawiajc zwykle naj-

mniejsz czstk Ks. Trzciskiemu , a wic Gabineto-

wi fizycznemu, do czego atwo znale si dao uspra-

wiedliwiajce powody, przy ówczesnem nie do ci-

slem odgraniczeniu zakresów nauk nadmienionych. Ztd
czste moe i suszne zaalenia Ks. Trzciskiego, lecz

na nieszczcie albo nader gwatowne, albo czynione

w sposób jeszcze wicej zraajcy kolegów, a wic
chybiajce celu. Ju w r. 1787 na posiedzeniu IColle-

gium fizycznego dnia 20 ICwietnia, wniós on zaalenie

nastpujce : „Ae przewietna Ivomissya mie chce, aby

wystawienie obserwatoryum astronomicznego odoone
byo na potem, nie wchodzc w to, e ono u nas liczy

si nie moe ani nie powinno infer prinias ncccssifatrs,

zaczem fundusz, który mia by oony na wystawienie

onego, powinien by dla wielu przyczyn istotnych o-

ony nieochybnie na Gabinet Fizyki i na inne gwato-

wniejsze, które dania swoje poday, a potem dopiero

na Obserwatoryum, jeeli na nie Przewietna Komissya

edukacyjna nie obmyli extraordynaryjnego funduszu.

Bo inaczej chybialibymy celu funduszu na potrzeby

Kollegium fizycznego, z którego Fizyka zysl^ala ledwie

sto killcadziesit zotych, i t. d."

Na takie danie , ubliajce katedrze Astronomii,

na tem samem posiedzeniu nastpujca zapada uchwa-

a: „Stosownie do tego punldu podanego przez JKs.

Trzciskiego professora Fizyki, Kollegium odpowiadao

negatiye, ile e na to samo danie Szl^olc gównej
podane, ju raz JKs. Trzciski odebra rezolucy."

Nie ustawa on jednak w swych naleganiach. Kol-

20*
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legium wic na posiedzeniu 2 Kwietnia 1788 r. prze-

znaczyo na narzdzia fizyczne 1000 zip. z dochodu tego

roku, lecz asygnacyi na t sumrae nie wydano Ksidzu
Trzciskiemu. Dla tego na posiedzeniu d. 8 Marca

1789 r. odbywajcem si pod jego przewodnictwem, ja-

ko Prezesa Kollegium, mianowanego przez Komissy
edukacyjn, uczyni wniosek nastpnjcy: „Poniewa

Szkoa gówna odesaa ad Collegium tak wejrzenie w ex-

pens na Mecliauik, jalv opatrzenie remanentu z 14,000

zip. na zaoenie Gabinetu fizycznego najpierwszej opa

trznoci wycigajcego jako od Szkoy gównej do w}^-

budowania ant omnia zaleconego, przeto raczy Collc-

(jinm Fliysiciim opatrzy tene remanent z rzeczonego

funduszu przynajmniej do 3000, których szafunek na

machiny naglojszc moe powierzy IchMociom Profes-

sorom Fizyl^i i Mechaniki nawzajem."

Na ten wniosek nastpujca na tem posiedzeniu za-

pada nchwala: „Delcgnje Ivollegium Jpp. Radwaskie-

go, niadeckiego i Trzciskiego, aeby ci midzy
sob uoyli, Ictóre s najpotrzebniejsze i najnaglejsze

do Fizyki machiny i te zapisali zkd im si zdawa
bdzie, w pro])orcy pozostaego remanentu przeszoro-

cznego zabezpieczonego zotych 1000 pod d. 2 Kwiet-

nia 1788 r. i poow remanentu tegorocznego, podug

konkluzyi Szkoy gównej."

W })rotokóle tego samego posiedzenia, czytamy je-

szcze drugi wniosclc Prezesa, odnoszcy si do potrzeb

CTabinetu Fizyki : „Z tej okolicznoci JX. Trzciski po-

da cwesty do dccyzyi nastpujc, czyli Kollegium

moe zabezpieczy na zakad machin fizyki 1,000 zip.

corocznie lub nie, z funduszu 14,000." Decyza nastpu-

jca: „ICwestya ta posza iier furmon i utrzymaa sic

iie(/atlvc.''''

Lecz i decyzya na pierwszy wniosek na pozór przy-

chylna, nie prdko i nie tak pomj^lny, jakby si mo-

na byo spodziewa osigna skutek. Wnet albowiem
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(22 Marca 1789) rozpoczy si owe wyej wspomnia-

ne zajcia o prezesostwo w KoUcgium fizycznera. Posie-

dzenia na rok cay zostay przerwane; po zaatwieniu

za sporu, ju gówny przeciwnili Ivs. Trzciskiego,

Jan Siadecki, wystpuje jako Prezes Ivollegium z prze-

wanym wpywem. On wic sprowadza narzdzia, któ-

re uwaa jako potrzebne. Tak czytamy w protokóle

Obrad Kollegium izycznego pod dat 29 Maja 1791 :

„Prezes niadecki donosi Collcgio physko o pompie

pneumatycznej (Nairna i Blunta) z jego rozluizu (!)

z Londynu zapisanej i sprowadzonej, której sprzty

z regestrem Collegio zoone, bd do oddania ici pro-

fessorowi Fizyii". Czyli jednali ta pompa rzeczywicie

Ks. Tkzciskiemu oddan zostaa, rzecz jest wielce

wtpliw. Raz, e nigdzie nie znalazem wzmianki o teni

oddaniu w protokólaci obrad Ivolegium fizycznego; po-

wtóre, e spis czci do tej maciiny nalecych, znaj-

duje si w starym inwentarzu z r. 1784 nie pod tytu-

em: j^Instriwienta fimjcsne'-^, lecz pod odmiennym na-

stpujcym napisem : „Insirumenta fizyczne, suce do

ohserwacyj i poskche publicznych Szlcoy gównej'-'
;
po

trzecie, e pod tym spisem nie masz odpisu pokwito-

wania Ks. Trzecieskiego , czyli potwierdzenia , i je

odebra, jali to znajdujemy przy spisie sztui nalecych
do apparatu magnetycznego, umieszczonego w skrzynce

maioniowej , a sprowadzonego z Londynu w r. 1792.

W aktach Dziekaskich przechowanym jest dotd tali-

e orygina tego dziwnego pol^witowania , malujcego

do dobitnie stosuud ówczesne; oto brzmienie jego

:

„Odebraem podug tego regestru od WJM pana sekre-

tarza Czecha apparat magnetyczny w sl^rzynce, któr

zamkn, w szafie w Kollegium fizycznem i pod duczem

mie bd, warujc sobie zachowanie wszystiiego w sza-

fie od kogoiolwielc klucz ma. Na co si podpisuj dnia

29 Stycz. 1793. (podpisano) M. And. Trzciski prof.

Fizyki."
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Nie jest wreszcie ta machina zapisan w inwenta-

rzu z r. 1805; trzudno za przypuci, aeby przy ta-

kiej drobiazgowej dokadnoci, z jak ten inwentarz

jest sporzdzonym, gdzie wpisano kulk soniow i fla-

szeczk z fosforem, zapomniano o machinie, do której

okoo 30 ró/nycb szkie i przyrzdów pomocniczych

naleao, a która 2787 zp. kosztowaa.

Tak wic w slvutek tylu zabiegów Ks. Trzciskie-

go, mimo liorzystnej na pozór decyzyi Kollegium fizy-

cznego, sprowadzono do Gabinetu fizycznego bdcego
pod jego zarzdem tylko apparat magnetyczny za 210

zip. w roku 1792.

W roku 1794 wskutek zamieszania w kraju, prze-

sta wpywa fundusz 14,000 zp. przeznaczony od Ko-

missyi edukacyjnej na potrzeby katedr Kollegium fizy-

cznego.

Rzd nowy ces. austryacki zamierzy w roku nast-

pnym zreformowa wedug planu nauk w pastwie au-

stryackiem wszystkie szkoy, a wic i Uniwersytet la-a-

kowski. Zostawiono wprawdzie a do zaprowadzenia

reformy w r. 1805 professorów uniwersyteckich przy ich

^atedrach, lecz na potrzeby tych katedr tylko wówczas

udzielano funduszu, gdy odmówienie tego zagraao
zakadowi zniszczeniem, a wic i szkod dla skarbu.

Dlatego te katedra Fizyki na zaspokojenie swych po-

trzeb ])rzez cay przecig czasu od 1797 do koca 1804

roku, miaa jedynie remanent 436 zp. 9 gr., który z as-

sygnowanych Ks. Trzciskiemu jeszcze d. 23 Grudnia

1791 roku 800 zp. przy nim po zdanym rachunku d.

5 Grudnia 1797 r. pozosta.

Jakkolwiek ubogim by Gabinet fizyczny zostajcy

pod zarzdem Ks. Trzciskiego, wszake przyzna po-

trzeba, e Kollegium fizyczne przyczynio si do pó-
niejszego wzrostu tego zakadu, juto uposaajc hoj-

nie Gabinet mechaniczny, dóry póniej poczonym zo-

sta z Gabinetem fizycznym, juto sprowadzajc dla
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Mechaniki, Chemii i Obserwatoryum astronomicznego

z zagranicy drogie i dokadne narzdzia fizyczne, z któ-

rych cze póniej do Gabinetu fizycznego oddan zo-

staa.

Gabinet ten mieci si w owym czasie w gmachu

przy ulicy vv. Anny pooonym, który dotd zowi,

Kolegium fizycznej, a Ictóry tylko przecznica oddziela

od gmachu zwanego Kolegium Jagielloslde. Wszake
nie w tem miejscu gdzie obecnie si znajduje, gdy ta

cz gmachu dopiero póniej zostaa dobudowan. Naj-

przód wykoczon tylko bya cz frontowa od ulicy

w. Anny. Byto na ówczas dom dwupitrowy, majcy
front od ulicy w. Anny o dziewiciu oknach, wycho-

dzcych na pónoc, na zachód za, czyli na przecznic

pomidzy tym gmachem a Kolegium Jagiellosldem,

wychodzio okien pi. rodkow cz tego gmachu

zajmowaa na kadem pitrze sie obszerna, z której

trzy olina wychodziy na ulic w. Anny. W tej sieni

byy schody. Po kadej stronie za sieni, bya obszer-

na sala jedna na wschód, druga na zachód. Pierwsza

o trzech oknach na ulic w. Anny, a wic na pónoc

wychodzcych, druga jako narona, miaa olden sze,
z których trzy wychodziy na ulic w. Anny, a trzy

na przecznic. Z pierwszej sali wchodzio si do gabi-

netu ciemnego, z drugiej prowadziy drzwi do pokoju

o dwócli oknach na przecznic wychodzcych, a z tego

pokoju by wchód do maego gabinetu o jednem oknie

wychodzcem na podwórze. Mury tego domu pierwotnie

z fundamentów wyprowadzi Ks. Kazimierz Paaszow-
SKi Teologii Doktor, przeznaczajc je na konwikt dla

majtnej szlachty, na wzór Konwiktów jezuickich i pi-

jarskich. Lecz Akademia w czasie przeprowadzenia re-

formy przez Ks. K04TAJA ten dom przerobia w spo-

sób opisany i przeznaczya go na umieszczenie Kole-

gium fizycznego. Otó w sali tego domu na wscliód po-

oonej, o trzech oknach na pirwszem pitrze, byy da-
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wane lekcye fizyczne i matematyczne, a w sali nad ni
])o]oouej na driigiem pitrze stay wszystkie narzdzia

geometryczue, mechaniczne, a nawet przed w^ykoczeniem

obserwatoryiira astronomicznego, narzdzia astronomicz-

ne. Ten zbiór nazywano Gabinetem fizycznym , to jest

Gabinetem Kolle^ium fizycznego.

Kie ma to musiao by niedogodnoci, i narz-

dzia do rónycli katedr nalece, a tm samem rónym
professorom oddane, umieszczonemi byy w jednej sali.

Tem bardziej, e te narzdzia nie byy w szafach po-

chowane, gdy czytamy dopiero w protokóle posiedze-

nia Kolegiiim fizycznego z d. 29 Maja 1791: „Zleca

Kolegiiuu JP. KADWA>fSKiEMU aby tymczasem jedn

szaf do gabinetu fizycznego kaza zrobi, a to kocem
censerwacyi delikatniejszych sprztów gabinetowych."

Lecz i do tej szafy mieli klucz wszyscy professorowic

tych katedr, których narzdzia byy w Gabinecie fizy-

cznym umieszczone; jak to widzimy z treci pokwito-

wania wyej przytoczonego, wydanego przez Ks. Tkzci-

SKiEGO przy odebraniu pod swój nadzór sprowadzonego

w r. 1792 apparatu magnetycznego.

Gdy okna av opisanej sali Gabinetu fizycznego wy-

cliodziy na pónoc, równie jak w sali na wykady Fizy-

ki przeznaczonej, niepodobn byo rzecz wykonywa
w tych salach dowiadcze optycznych z promieniem

sonecznym. Wprawdzie mylao Kollegium fizyczne do
wczenie o zaradzeniu tej potrzebie, gdy czytamy

w protolvóle jego obrad, i delegowani z Uniwersytetu

do odebrania rachunków z dochodów i wydalców Kol-

legium fizycznego, w swej iuformacyi o potrzebach te-

go Kollegium na rok 1786, zoonej na posiedzeniu

Szkoy gównej dnia 1 Grudnia 1785 r. mówi pomi-

dzy innemi: „Trzeba wyreparowa jedn sal na czy-

nienie dowiadcze optycznych." Wszake nigdzie nie

mona znale póniej wzmianki, i to rzeczywicie wy-

lvonano. Ztd te tumaczy si da, dla czego Gabinet
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fizyczny jeszcze w r. 1 804, tak by ubogim w narzdzia

optyczne.

B. Gabinet Mechaniczny pod zarzdem Profess.

Feliksa Radwaskiego od 1784 do 1806 r.

Gabinet mechaniczny wedug inwentarza w r. 1784

sliada si z 24 maciin, sucyci do wyjanienia praw

geo- hydro- i aerostatylii. Z tych dotd przechowuj si
w Gabinecie fizycznym :

a) Równia pochyla, zoona z dwóch plasczyzn mo-

sinych; a raczej dwie równie mosine ze so-

b zawiasliami poczone, oraz z mechanizmem

do zmieniania ich pociyoci i z podziallcami do

mierzenia ich podstawy i ich wyso^oci, tud/ie

z pólioem do mierzenia ich lita pochylenia

umieszczone na podstawku 1' 6" wysoldm. Do
nich naley take wózek mosiny z ciarl^ami

;

b) Drg równoramienny mosiny podobnie jai drg
waki zawieszony na podstawku mosinym. Na
kadem ramieniu tego drga jest podziall^a;

c) Machinka mosina z podstawki i dwóch supków
z blokami zoona, do okazania praw skadu si,

szczególnie równolegych

;

d) ruba Archimedesa otwarta drewniana;

e) ruba Archimedesa mosina, suca za wodo-

cig;

f) Równia pochya drewniana z ostrokregiem pod-

wójnym drewnianym, na niej pozornie pod gór
si toczcym;

g) Wielol?,ó mosiny z kóei zbatych zoony, na

dórym sia do ciaru jest w stosunku 1 : 7776

;

h) Waga Pascala;

i) Waga hydrostatyczna z trzema Ideichami, przez

rurki mosine ze sob poczy si dajcemi, za

otwarciem Iiurków, redni z tych Ideichów nieró-
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Wilie wikszy od obudwócli skrajnych, przykryty

jest talerzem mosinym, sucym wazie za pod-

stawek
;

k) Bania Herona blaszana z pomp toczc mosin

;

1) Fontanna Herona blaszana.

Z Londynu sprowadzono dla Grabinetu mechaniczne-

go w r, 1791 pomp powietrzn Nairna i Bunta za

2787 zip., o której wyej juemy mówili , a której prof.

Radwaski na swych lekcyach od 1791 roku zaczw-

szy corocznie uywa; w r. za 1792:

a) Wag hydrostatyczn Nairna i Blunta z caym ap-

paratem w slcrzynce mahoniowej za 420 zip.;

b) Modele machin prostych, tudzie wieloklubów zwy-

kych o czterech i szeciu la-kach i szruby bez

koca, sucych do sprawdzenia dowiadczeniem

praw statyki, we dwóch skrzynkach mahoniowych

za 110 i zip.

AYszysllcie te przyrzdy s dotd w Gabinecie fizy-

cznym i z korzyci przy dowiadczeniach bywaj uy-
wane.

Radwaski by wprawdzie professorem Mechaniki

przy tutejszej Szkole gównej od 1780 r., wszake w r.

1783 otrzyma pozwolenie Komissyi edukacyjnej do wy-

jazdu na trzy lata za granice, w celu ksztacenia si,

pod warunkiem, i przedstawi i opaci zastpc, który

przez Kollegium przyjtym zostanie. Tego warunl^u do-

peni, przedstawiajc na posiedzeniu dnia 3 Padzier-

nika 1783 r. Kantego Krusiskiego.

Dopiero wic od r. 1786 powróciwszy z zagranicy,

zajmowa si powikszaniem i zbogacaniem Gabinetu

mechanicznego. Umiejc sobie zjedna zaufanie, przy-

chylno i powaanie liolegów, uzyska do znaczne

fundusze dla zakadu zostajcego pod jego zarzdem.

Albowiem oprócz narzdzi wyej wzmianl.owanych , za

ogóln cen 4311 zip. z Londynu sprowadzonych, które

pod jego dozór i do jego uytku przy wykadzie od-
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dano, assygnowao Kullcgium ze summy 14,000 zip. mi

potrzeby katedr Kollegium fizycznego' przeznaczonej,

na potrzeby katedry Mechaniki w r. 178% 900 zip.,

petem przez trzy lata nastpne corocznie po 2000 zip.,

przez trzy dalsze rocznic po 1000 zip., nakouicc w ro-

ku 17974 5C0 zip. Razem wic w pomienionycli omiu

latach 10,400 zip.

Gówne wydatki z tego funduszu byy nastpujce:

a) Od roku 1786 a do Kwietnia 1792 utrzymywa

prof. Radwaski Stolarczyka, który pod jego kie-

runkiem robi dla Gabinetu modele drewniane. Te-

mu oprócz zasug dawa strawne, opaca po-

mieszkanie i opa. Kosztowao to od r. 1786 do

17972 razem zip. 1837 gr. 15.

b) Od 15 Wrzenia 1787 a do Maja 1790 r. utrzy-

mywa mechanika Wojciecha Raczkowskiego, Idó-

ry z metalu wyrabia modele. Temu paci rocz-

nie 1,000 zp., oprócz tego opaca dla niego po-

mieszkanie i opa, na co cznie wyda zp. 2,910

gr. 26.

c) W r. 1790 i dwóch nastpnych zajmowa si ro-

bot olcoo wielkiej pompy poarowej , na któr

z funduszu swej katedry wyda mosinikowi za

odlanie sztuk do niej potrzebnych zip. 311 gi". 15,

za róne materyay do niej potrzebne zp. 89 gr.

3, za robot okoo niej Rczkowsldemu zip. 9G4

gr. 24, za kocio do niej Stattlerowi zp. 276 ra-

zem wic zp. 1,641 gr. 12.

d) Oprócz tego sl^^upowa gotowe modele, lub kaza

róne mactiiny i modele innym rzemielnikom wy-

rabia w Krakowie. Tak w r. 1787 za zrobienie

tokarni rónym rzemielnikom zapaci zp. 197;

W r. 1788 za model magli poruszanej wod zp.

72. W r. 1789 za sprowadzon machin do wy-

rzynania kóek zp. 306. W r. 1792 za model ma-

chiny do pukania kruszców zp. 90, za 6 modeli
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t. j. 3 rónych mynów, papierni, buty i machiny

do pukania l^ruszców zp. 874.

e) Wiele talce wydawa na narzdzia tokarsliie, sto-

larsliie, lusarskie i róne raateryay na modele;

f) nareszcie ksiki zawierajce rysunki dokadne
machin.

g) Na napraw i chdoenie machin i modeli.

Tym sposoiem do Kwietnia 1794 r. z powyej wy-

mienionej summy 10,400 zip. wydal prof. Radwaski
zp. 9,929 gr. 23. Gabinet za zbogacil si wielk licz-

b modeli, po najwikszej czci zrobionych przez Sto-

larczyka utrzymywanego kosztem jego funduszu i przez

Raczkowskiego. Ju wedug rejestru spisanego w roku

1702, a znajdujcego sio dotd w starych aktach Uni

wersytetu pod liczb 15,404, przybyo do owych 24ch

machin w r. 1784 ju w Gabinecie si znajdujcych,

modeli i machin 52.

Od rocu 179*/5 adnego nie mia on ju przycho-

du, z przyczyn o który cli wspomniaem mówic o Ga-

binecie fizycznym. Od tego wic czasu opdza prof.

Radwaski potrzel^y swej katedry jedynie z pozosta-

ego przy nim remanentu zip. 470 gr 7. Nie móg ju
myle o zbogaceniu Gabinetu, oszczdza ten may
fundusz na l^oszta naprawy machin i modelów, i na

wydatki drobne na dowiadczenia. Jedynym przybyt-

kiem od 1794 do 1805 r. by model pieca nowo wy-

nalezionego, kupiony w r. 1802 za zp. 54.

C) Gabinet fizyczny pod zarzdem Gloisnera,

Zemantska , Hoffmanna i Karkoszyriskiego , od

1805 do 1813 rokit.

Kralutw od roku 1796 by wcielonym do Galicyi.

Ta zmiana rzdu nie wywara z pocztku adnego
wpywu na Uniwersytet krakowski pod wzgldem jego
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wewntrznego nrzdzenia t. j. co do skadu jego, licz-

by katedr i plann naukoAveg-o. Dopiero w r. 1803 Gu-

berniiim zachodniej Galicji reskryptem z d. 9 Maja do

liczby 2,442 owiadczyo: i status quo, który starzy

akademicy utrzyma usiowali, dalej istnie nic moe.
Nakazao oraz od rolcu I8O74 wydada po acinie, co

do feryj i ksiek wyldadowycli zastosowa sic do

przepisów w Austryl obowizujcyci , wylcady kade-

go przedmiotu ^oczy w jednym rolcu, nie jai dotd
w kursach dwuletnich. Kady professor mia odtd wy-

dada po dwie godziny dziennie, nie jalc jirzedtem po

trzy godziny na tydzie; a Uniwersytet mia by po-

dzielonym na cztery Wydziay, nie jalv przedtem na

Kolcgium fizyczne i moralne. Oprócz tego zapowie-

dziano: i wlcrótce ma nastpi zupena reforma Uni-

wersytetu. Starzy professorowie podali si do emerytu-

ry, a gdy Ks. Trzciski takow dnia ] O Wrzenia 1804

r. otrzyma, dalej ju nie chcia wydada. Sprowadzo-

no wic «na zastpc ze LAvowa Gloisnera, ten wpraw-

dzie obj zastpstwo katedry Fizyd d. 1 Lutego 1805

roku, lecz Gabinet fizyczny odebra urzedoAvnie dopie-

ro dnia 18 Lipca 1805 rolui, a to z powodu, e dupi-

liat inwentarza sporzdzonego w r. 1803, pozostawiony

u Ks. Trzcisku.GO, u tego zagin. Potrzeba wic by-

o inwentarz oryginalny sprowadzi z Gubernium i we-

dug tego uoywszy spis narzdzi w Gabinecie fizycz-

nym zostajcych, do odl)ioru przystpi. Wkrótce po-

tem bo ju z liocem Sierpnia, wedug tego inwenta-

rza przez siebie spisanego odda ówczesnemu tymcza-

sowemu rektorowi Kraussowi Gabinet fizyczny, prawie

w tym samym stanie w jal^im odebra, bo udzielony

mu fundusz 1.50 zr. zaledwie móg wystarczy na op-

,

dzenie biecych kosztów dowiadcze i najpotrzebniej-

szych naprawek narzdzi.

W rolai 180^6 nastpia nareszcie zapowiedziana re-

forma Uniwersytetu. ProfessoroAvie dawniejsi ustpili.
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a przez zaprowadzenie w caoci planu nank austryac-

kiego, niektóre katedry zostay zniesione; do tych na-

leaa Mechanika. Professorowie po najwikszej czci
z Uniwersytetu Iwowsldego przybyli, objli reszt ka-

tedr. Profes. Zemantsek obj katedr Fizyki, e za
przy umiejtnym wykadzie tej nauki, bez wyoenia
przynajmniej pocztliów Mechaniki oby si nie mona,
wic nakazano dnia 29 Listopada 1805 roku prof. Ra-

dwaskiemu odda Gabinet mechaniczny prof. ZemaN'

TSKOwi. W ten sposób odrazu znacznie si wzbogaci

wprawdzie nie Uniwersytet ale Gabinet fizyczny. Prof.

Zemantsek z gorliwoci stara si o powikszenie za-

sobów powierzonego mu zakadu i o utrzymanie tego

w porzdku. A gdy by powaanym od swych zwierzch-

ników i kolegów, usiowania jego do pomylnym zo-

stay uwieczone sliutkiem. Albowiem na jego przed-

stawienie otrzyma Gabinet fizyczny roczn dotacy 500

zlr. wyznaczon zaraz w pierwszych miesicach 180%
roku. Gabinet przeniesiono do gmachu akademickiego

przy ulicy Grodzkiej , zwanego dotd Kollegium praw-

nicze (Collegium jurtdimim). Obok Gabinetu obszern

sal przeznaczono na odczyty Fizyki, professorowi za
dano wolne pomieszkanie w pobliu, aby móg atwiej

dozorowa Gabinetu i w nim bez przerwy pracowa.

Na prob prof. Zemantska Gubernium dnia 9 Lipca

1807 r. zezwolio na przyjcie osobnego posugacza dla

Gabinetu fizycznego i nakazao temu da pomieszka-

nie w Kollegium prawniczem. Za jego staraniem za-

mianowa rzd mechanikiem stolarza Wacawa Hana-

czka, z pac roczn GOO zlr. w mon. konw., dajc mu
oraz wolne mieszkanie, 10 sni drzewa opaowego
i 40 funtów wiec ojowych. Ten mechanik przyby do

Kraliowa dnia 14 Grudnia 1807 roku. Wnet wyjedna

prof. Zemantsek u rzdu assygnacy 70.3 zlr. 20 kr.

na zakupienie tokarni i innych narzdzi potrzebnych do

urzdzenia dla niego pracowni. Mechanik wedug in-
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slrukcyi przez prof. Zf.mantska uoonej , a nfistpnie

przez rzd z maemi tylko zmianami zatwierdzonej,

podleg-a bezporednio i wycznie professorowi Fizyki.

Nie byo mu wolno pod adnym pozorem podejmowa

innycli robót oprócz poleconych sobie od professora Fi-

zyki. Wszake professor fizyki zatrudnia g'0 móg- tak-

e wyrabianiem macliin dla innycli professorów Uni-

wersytetu, tudzie czyszczeniem i naprawianiem narz-

dzi nalecy cli do innycli Gabinetów. Do tego byo je-

dnak potrzebnem poprzednio, przyjacielskie porozumie-

nie si tyci professorów o potrzebach swych katedr

z professorem Fizyl^i, któremu mechanik wycznie pod-

lega.

Jeszcze w roku ISO^t stara sie prof. Zemaktskk

wylcaza wadzom przeoonym, i uposaenie roczne

500 zr. jest niedostateczne i nieodpowiednie potrzebom

Gabinetu tizycznego, uprasza wic o podwyszenie tej

dotacyi do 1,000 zr. Jego usilnym staraniom udao si

wyjedna u rzdu dla Gabinetu fizycznego od r. szk.

ISO^s uposaenie roczne w iloci 800 zr.

W Padzierniku 1809 roku nastpia znowu zmiana

rzdu. Kraców zosta przyczonym do Ksistwa War-

szawskiego. Professorowie austryaccy a z niemi Ze-

MANTSEK i Hanaczek odjcchali. W Uniwersytecie zna-

czne zaszy zmiany. W etacie wydatlcu rocznego na

Szko gówn krakowsk, uoonym dnia 2 Grudnia

1809 r., podpisanym przez Ksicia Józefa Poniatow-

skiego, znajdujemy miejsca prof. Fizyki, prof Mecha-

niki i Mechanika fizycznego oprónione. Znajduje si

wprawdzie na tym etacie Koman Markiewicz, lecz ja-

ko professor Filozofii, a w adnotacyach przypisck na-

stpujcy: „Jeeliby tego tak zdolnego professora Avzi

do siebie JW. Zamojski, tedy wypadaoby si o inne-

go postara." W drugiej jednalc kopii wspomnionego

etatu, równie w Arciiwum uniwersj^teckiem znajduj-

cj si, jako zastpca professora Fizyki w 1809 roku
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umieszczony jest Ks. Bystrzycki, przy professorze Ti-

lozofii za, Romanie Markie\viczu, jest av uwagach przy-

pisek: „JP. Markiewicz podejmuje si raczej tej kate-

dry Fizyki, do której przez woja z synami JW. Or-

dynata Zamojskiego tem lepiej si usposobi. Zastpc
professora Filozofii jest teraz JX. Feliks Jaroski."

Ztd widzimy i rok 18"7io %! rokiem przejcia

i lymczasowoci. Niepodobna bowiem byo odrazu zna-

le ludzi zdolnych do obsadzenia wszystkich katedr.

Dopiero w r. 18
^"/ii obj katedr Fizyki prof. Jan

CiiRYSTYAN Hoffmann, który waciwie do Agronomii

by przeznaczony, a professora Mechaniki zastpowa

Micha DYmDOwicz, byy nauczyciel Fizyki i Mate-

matyki w Szkole przygównej kralcowskiej , nastpnie

wizytator wszystkich gimuazyów krakowskich. Katedra

Mechaniki w roku 18^7,2 znowu Ijya oprónion, prof.

HoFFMA^x jednak wykada Fizyk a do swojego wy
jazdu do Warszavv'y, tojest do poowy Wrzenia roku

1812.

Za Ksistwa Warszawskiego przy nawale wydat-

ków, zaprowadzonej z tego poAvodu oszczdnoci i za

miarzc uszczuplenia pacy professorów, trudno byo
otrzyma fundusze wymagane potrzebami katedr. Prof.

Hoffmann w podaniu swojem z dnia 2 Grudnia 1811

domaga si wprawdzie od ówczesnego rectora Uniwer-

sytetu Hr. Sierakowskiego, assygnacyi kwoty na po-

trzeby swej katedry, które obliczy na 1,700 zip. rocz-

nie; jakoto: na utrzymanie posugacza 3G0 zip., na na-

praw narzdzi, o ictórych pisze i po wikszj czci
s popsute 200 zip., na biece koszta dowiadcze
.'MO zp., na sprawienie nowycli przyizdów GOO zip.,

na zakupienie potrzebnycli ksiek do Gabinetu fizycz-

nego 200 zip. ; wszake w raportach i rachunkach na-

trafiamy tylko, i na te potrzel)y dano mu tylko w r.

IS"/,,^ zp. 706, z dórejto kwot}' wedug zoonego ra-

chunku wyda zip. 4.30 gr. 27.
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Gdy Hoffmann odjecha do Warszawj^, a mianowa-

ny professor Fizyki Koman Markiewicz nie powróci

jeszcze z podróy, Najwysza Dyreicya eduk. naro-

dowej powierzya wprawdzie zastpstwo l^atedry Fizylii

Joachimowi Karkoszyskiemu , lecz Dozór gówny
przelionawszy si wnet o jego nieudonoci i o smut-

nym stanie Gabinetu fizycznego, zostajcego pod jego

zarzdem, przedstawi dnia 13 Marca 1813 r. Dyrelito-

rowi edulcacyi narodowej potrzeb zalecenia mianowa-

nemu ju professorowi Fizyki Markiewiczowi, aby

przyjazd swój przypieszy i obowizki rozpocz. Spra-

wozdanie delegowanych do rewizyi Gabinetów, l^tóre

dao powód do tego przedstawienia, w nastpujcy spo-

sób wyraa si o Gabinecie fizycznym w owym czasie:

„Inwentarz machin i instrumentów Gabinetu fizycznego

zostaje przy JP. ICarkoszyskim , Idórych Kommissyi

dla nieporzdku w pooeniu zrewidowa niepodobna

byo .... a do tego widziaa ruin ledwie nie we wszy-

stkich instrumentach i machinach. Ten gabinet gwa-
tem potrzebuje prawdziwego professora, aby do reszty

zniszczonym nie zosta."

Przybytek do Gabinetu w tym okresie (od r. 1805

do 1813), dzi jedynie rozpozna mona z porównania

inwentarza Gloisnerowskiego z inwentarzem w r. 1811

przez prof. Markiewicza spisanym, i dotd w aldach

uniwersyteckich zachowanym. Z tego porównania oka-

zuje si, i przybyo: miar i narzdzi do mierzenia su-

cych sztuk 11; przyrzdów do wyjanienia praw Geo-

statyki i Geodynamiki 20; do Hydrostatyki i Aerosta-

tyki 1 1 ; do Optyki 3; do nauki o ciepe 2; do elektry-

cznoci 6; narzdzi chemicznych i do ogólnego uycia

11. Sprztów sztuk 6; ogóem sztuk 84. Z tych wa-
niejsze dotd jeszcze w Gabinecie przechowane i do

dowiadcze przydatne: Dwa termometry, jeden z po-

dziak Reaumura przez Hanaczia, drugi porównawczy
z czterema rónemi podzialkami przez Rospiniego. Do

21
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Geostatyki i Geodynamiki: machina Adwooda z pen-

duem i ciarem, podug ukadu E. G. Fischera; ró-

wnia pochya Galileusza, do okazania praw ruchu je-

dnostajnie przyspieszonego; koo do spadku cia po

rednicy i ciciwach; eykloida drewniana; machina do

okazania spadku cia po paraboli; machina do teoryi

cia rodkowych; dwa róne przyrzdy dreAvniane do

okazania skadu si; machina do okazania praw odbi-

cia cia sprystych; kolo toczce si do góry po ró-

wni pochyej. Wszystkie te drewniane machiny s do-

brze i do ksztatnie zrobione, niezawodnie przez Ha-

naczka. Do Optyki : luneta astronomiczna Ramsdena,

1 '/o stopy duga ; lunetka o dwóch szkach ocznych;

mikroskop zoony Jeckena ; malutka ciemnica maho-

niowa; kilka spatów islandzkich; latarnia czarnoksiz-

ka; szko piramidalne w stosownej oprawie drewnia-

nej, z dwunastu \)brazkami anamorfotycznemi; wielo-

cian szklanny w drzewo oprawny; kilka soczewek

i kalejdoskop. Najwaniejszy nabytek by do elektry-

cznoci, t. j. dwie tafle szldanne do machiny elektrycz-

nej, po 36 cali rednicy majce, z których póniej ju
za prof, Markiewicza zoono machin elektryczn

o dwóch taflach; oprócz tego elektrofor z wiekiem cy-

nowem, 12 cali rednicy majcem, i pistolet Wolty
szklanny. Ze sprztów za : szafa wiellca dbowa z 8

drzwiczkami ; szafa czarna z 4ma szyl)ami w drzwiach

osadzonemi ; schodki none o 5 stopniach.

Te przybytl^i s po wikszej czci sprawione przez

Zemantska, który w czasie czteroletniego w Krakowie

pobytu, wzi z Icassy na potrzeby katedry Fizyki zr.

2,600, a nadto w pracowni stolarskiej i lusarskiej, któ-

r przy Gabinecie fizycznym w gmachu Kollegium

prawniczego urzdzi i w narzdzia zaopatrzy, zatru-

dnia przez dwa lata mechanika Hanaczka, dobrze pat-

nego a pod jego wycznym zarzdem zostajcego.

Wprawdzie wyczytuj z dwóch protokóów odbytej re-
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wizyi w Gabinecie fizycznym, znajdujcych si w ak-

tach dziekaskich AYydzialu filozoficznego, pierwszy

z d. 3 Listopada 1811, drugi z 18 Wrzenia 1812 r.,

e professor Hoffmann w r. 18'7,i sprawi do Gabi-

netu dziewi apparatów i sprztów, w roku za 18 "/.^

jedenacie, pomidzy któremi wymienion jest szafa

z preparatami chemiczncmi w liczbie sztuk 114 i z dwo-

ma modzierzami elaznemi; wynoszc jednak z maych

funduszów, które otrzyma na potrzeby gabinetu, sdz,
e to musiay by apparaty i sprzty nie drogie.

D , Ga)inet fizyczny pod zarzdem Professora Mar-

kiewicza od 1813 do 1838.

Dnia 17 Kwietnia 1813 r. powita Wydzia przy-

chodzcego po raz pierwszy na posiedzenie koleg swe-

go professora Markiewicza i owiadczy swe ukonten-

towanie, i go w gronie swojem posiada. Wnet te
Potocki Dyrektor edukacyi narodowej, zwiedzajc ga-

binety tutejsze, szczególn sw^ uwag zastanowi nad

Gabinetem fizycznym, który co do liczby machin, na-

rzdzi, modelów i t. p. potrzeb, dosy przysposobionym

zosta, lecz te po wikszej czci zaniedbane, popsute i

zrujnowane; osdzi przeto za potrzebne, przedsiwzi
onego reparacy, iby przedewszystkiem do lepszego

stanu by przyprowadzonym ; uzna oraz potrzeb prze-

niesienia go z Kollegium jurydycznego do fizycznego.

Wyznaczajc w tym celu fundusz z kwoty w depozycie

bdcej po XX. Benedyktynach Wibliskich, da zlece-

nie professorowi Markiewiczowi uskutecznienia tego.

Przeniesionym wic zosta Gabinet do sali na pierwszem

pitrze w Kollegium fizycznem, w której dotd pozostaje,

a do którj jest wchód ze sali przeznaczonej na lekcye

Fizyki od r. 1813, t. j. ze sali o szeciu oknach wik-
szych i tylu nad niemi bdcych mniejszych, z których

21*
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jedna poowa na pónoc zwrócona, na drug-ie podwórze

pomienionego gmachu.

Professor Makkieayicz cicc si gorliwie zaj na-

praw popsutyci fizyczny cti przyrzdów, przedstawi

ju 17 Czerwca 1813 r. lvonieczn potrzeb przydania

mn su pomocy zdatnego mechanika. Któr to prob
popai- Hector Sip:kakowski, zwracajc uwag najwy.

Dyrelicyi Eduliacyjnej narodowej , i dla taliowego ar-

tysty ju za rzdu zeszego przysposobione byo w Kol-

legium jurydycznera pomieszkanie i pracownia, zaopa-

trzona we wszelliie narzdzia stolarslde, tokarskie, mo-

sinicze i lusarskie. Take Wydzia na posiedzeniu

dnia 30 Lipca 1814 r. uzna potrzeb mechanika rocz-

nie patnego. Jednak dopiero 8 Lutego 1818 (ju za

rzdu Rzpltej) spisano ugod zawart pomidzy AVy-

dziaem Matematyczno-tizycznym i mechanikiem Toma-

szem Tabokskim, któr av imieniu Wydziau podpisa

ówczesny Dziekan Aloizy Estreicher. Na mocy tej

ugody zapewni Wydzia pomieuionemu mechanikowi

od dnia 1 Padziernika 1817 roku, od którego ju Ta-

borski dla Akademii wykonywa róne roboty, pensy
roczn 1000 zp., pomieszkanie w Kollegium jurydycz-

nem, na dole po prawej rce , oraz w^ono uywania
warsztatów i wszelkich narzdzi skarbowych, które za

Zemantska dla mechanika byy przysposobione, a te-

raz jemu za rewersem zostay oddane. Ztd widzimy,

i Taborski nietylko nie mia ani opalu ani wiec jak

Hanaczek, ale nawet pac wicej ni o poow mniej-

sz. Mniejsze te byy jego obowizki, gdy wolno mu
byo bra inn robot oprócz akademicldej, a nawet za

nowe przyrzdy przez professorów tutejszej Akademii

do gabinetów u niego zamówione, pacono mu osobno,

jeeli ich cena 12 zp. przenosia. Wedug kontraktu by
tylko obowizanym do czyszczenia i naprawy przyrz-

dów astronomicznych, fizycznych i mechanicznych, znaj-

dujcych si w Obaerwatorjuim, w Gabinecie fizycznym.
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chemicznym i farmaceutycznym, oraz do robienia ma-

ych przyrzdów dla professorów Astronomii, Fizyki,

Chemii i Farmacyi, z ich materyalii, jeeli cena tyche

przyrzdów 12 zip. nie przenosia. Kontrakt ten za wy-

mówieniem pórocznem móg by ze strony Aliademii

zerwanym. Jednak to nie nastpio ; owszem po mierci

Tomasza Taborskiego, tai sam przed Notaryiiszem

w r. 1837 zawar Wydzia ugod z jego synem Jacen-

TYm Taborskim; jedynie z t rónic, i etatow mu
przyobieca pace wynoszc 1200 zp. rocznie.

Co do funduszów w tym okresie na potrzeby Gabi-

binetu fizycznego przeznaczonych ; to jeszcze za Ksi-

stwa Warszawskiego przed przybyciem do Krakowa

professóra Markiewicza, Wydzia filozoficzny uczyni

wniosek na posiedzeniu 12 Grudnia 1812 roku; aeby
ze summy 15)410 zp. corocznie na potrzeby tego Wy-
dziau etatem przeznaczonych , na potrzeby katedry Fi

zyki obrócone byy zotych polskich 1000. Ten wnio-

sek zosta przedstawionym powtórnie na posiedzeniu

Wydziau matematyczno-fizycznego d. 25 Lutego 1815

r. i potwierdzonym przez wadze wysze. Corocznie wiec

pobiera professor Markiewicz 1000 zp. na potrzeby

Gabinetu fizycznego, poczynajc od r. 18'7i6- Pi'2ez

cay przecig czasu swojego zarzdu powzi na ten

ce 23,000 zp. Której to summy uywa ju to do op-
dzania biecych kosztów na dowiadczenia fizyczne,

juto po wikszej czci na zakupowanie nowych przy-

rzdów do Gabinetu. Przybytki, profes. Markiewicz co-

rocznie do inwentarza w r. 1814 przez siebie sporz-

dzonego wpisywa, a delegowani przez Wydzia po od-

bytej rewizyi, takowe powiadczali i swym podpisem

potwierdzali. Z tego inwentarza oliazujc si , i w tym

okresie 469 ju to wikszych, ju mniejszych narzdzi

i sprztów przybyo.

Te spisy jednak corocznego przybytku, byy tak

drobiazgowo dokadne, i umieszczano w nich kad
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dorobion czstk do istniejcej jut oddawna machiny

pod osobn liczb, lub rzeczy z natury swej zuyciu

podlegajce, jak rcznik, szaflik i t. p. Za to brakowa-

o im istotnej dokadnoci, gdy przy adnem prawie

narzdziu nie dopisano, od którego mechanika byo
sprowadzonem, a do roku 18 '^ig wcznie nie zapisy-

wano nawet ceny narzdzia. Opuciwszy przyrzdy i

sprzty, które wnet si zuyy, lub jako mniój doka-

dne, po nabyciu póniej dokadniejszych, odstpionemi

zostay Liceum, a liczc tylko te, które dotd dotrway

w Gabinecie', a wic do zbogacenia tego zakadu przy-

czyniy si, okazuje si, i w tym okresie czasu przez

zakup przybyo 240 narzdzi i sprztów, w artoci prze-

szo 15000 zp. W szczególnoci w czterech pierwszych

latach od pocztku 18^7i6 ^^ koca 18'7i9 roku przy-

byo 26 narzdzi i sprztów, wartoci wedug przybli-

onego ocenienia okoo 1,800 zp. Pomidzy temi wa-

niejsze: pompa powietrzna paryzka przez Dumotiera,

wartoci okoo 1000 zp., barometr Magiera, zwiercia-

da do cieplika, lunetka do polaryzacyi koloroNYj przez

Arago.

Od roku 18'7..o do 31 Marca 1838 r. zakupi prof.

Markiewicz 214 narzdzi i sprztów za 13,638 zp. 8

gr. A minowicie:

a) Miar, wag, termometrów, barometrów, w ogólno-

ci narzdzi do dokadniejszego mierzenia su-
cych 29 za 2569 zp. 24 gr. Pomidzy temi wa-

niejsze : metr mosiny (ótalon a bout) , machiu-

ka do dzielenia linji prostych, litr mosiny z po-

kryw, miarowzór ciarkowy od 500 grammów
do milligrama ; waga elazna z miedzianemi tale-

rzami , na której odway mona dokadnie ciaa

50 funtów wace ; waki mosine do mniejszych

ciarów; siomiar Regniera, termometr metalicz-

ny Brcgueta, dwa termometry do pynów Greine-

rowskie; barometr dwuramicuny przenony Hala-
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szki; barometry wauienkowc Pistora i Fortina;

psychrometr Augusta, hygrometry Saussura, Da-

niela; Ktiruera deszczomiar mosiny i chronometr

srebrny wskazujcy ^ sekundy.

b) Narzdzi do nauki o cieple 17 za 3382 zip. 28 g.

Pomidzy temi najwaniejszy model machiny pa-

rowej podug Watta przez Bourdona w Paryu
piknie wyrobiony. Walec gówny czyli parowy

równie walce pomp wodnych tak toczcej jako

te i sscych, zgszczacz (kondensator) i jedna

cianka w puszce parowej , w której si suwacz

porusza, s szkanne w tym modelu, talv e pu-

ciwszy go w ruch cae wewntrzne dziaanie te-

go mechanizmu, w duych machinach i w zwy-

kych modelach ukryte, dokadnie widzie w nim

mona. Kosztowa on 2601 zip. Oprócz tego mo-

delu zasuguj na wzmiank: Zwierciado para-

boliczne do termoskopu Lesliego za 116 zp. 20

gr. garnek Papina mosiny za 166 zp. 20 gr,

i rurka topnicza do gazu wybuchajcego przez

Chodkiewicza zu 160 zp.

c) Przyrzdów elektrycznych 33 za cen 2645 zp.

8 gr. Z tych waniejsze: Apparat Yolty o 24 o-

gniwach, umieszczony w czterech duych skrzy-

niach. Kade ogniwo skada si z naczynia mie-

dzianego czworograniastego, majcego 12" wysok.

9^" dugoci, a 1" szerok. i z tafli cynkowej od-

powiednich wymiarów. Pierwsza skrzynia z sze-

cioma ogniwami sprowadzona z Parya, trzy in-

ne wedug jej wzoru wyrobione w Krakowie. Ra-

zem kosztuj 883 zp. — ]00 blach podwójnych

miedziano-cynkowycli (4" dug. 3.^" szerok.) do

stosu Yolty za 282 zp. Trzy apparaty elek-

tro-dynamiczne paryzkie do dowiadcze Ampera za

481 zp. Apparut magneto-elektryczny Pixiego za

289 zp. Deflagrator Harego za 132 zp.
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d) Narzdzi optycznych 37 za 2393 zp. i gr. 19.

Z tych waniejsze: Przyrzd do uginania wiata
Fraunhofera 504 zp. przyrzd do polaracyi wia-

ta wedug Baum^artnera 225 zp. 27 gr.; przy-

rzd do interferencyi z dwóch zwierciade czar-

nych zoony 88 zp.; niilirosliop pojedynczy Ploes-

sa ze szeciu soczewliami 237 zp.; goniometr do

stwierdzenia dowiadczeniem praw odbicia wia-

ta 193 zp. 6. gr.; goniometr Woastona 112 zp.

trójgran bezbarwny o trzech szldach 72 zp.; trzy

trójgrany z grubych szlufowanych tafli szldannych

do pynów ciepych: jeden z ?.tem zmiennym

23"^ zp. drugi z przegrodami 72 zp. trzeci do

dodadnego oznaczenia stosun^u zaamania py-

nów cieliych 96 zp.

e) Narzdzi iydrostatycznych i hydraulicznych U za

1112 zp. 21 gr. Z tych waniejsze: tocznia

Bramaha 330 zp. model barana hydraulicznego

podug Mongofiera 289 zp. przyi'zd Oersteda do

okazania ciliwoci pynów ciedych 168 zp. i

wownica miedziana do pompy spiranój 184 zp.

f) Narzdzi aliustycznych 13 za 367 zp. 11 "gr.,

magnetycznych 9 za 310 zp. 29 gr. Z tych wa-

niejsze : syrena aiustyczua za 161 zp. i maga-

zyn magnet}'czny z 12 prtów stalowych w drze-

wo oprawny, za 109 zp. 6 gr.

g) Narzdzi mniejszych 33; w szczególnoci 17 do

Geostatyki za 77 zp. 18 gr. 4 do Geodynamiki

za 19 zip. 5 gr, 11 do Aerostatyki za 101 zp.

6 gr. 7 do dowiadcze ciemicznych za 167 zp.

17 gr. pomidzy tcmi najwaniejsze: lampa che-

miczna zapisana w inwentarzu jako laboratoryum

none Guitona Morveau za 133 Zr. 10 gr.

h) Glob ziemski za 240 zp. drobnych sprztów

szkie i fajansów za 03 zp. 11 gr. wikszych
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sprztów t. j. 5 stelarzy pod narzdzia i okieu-

nic za 188 zip. 21 gr.

Oprócz tych narzdzi zakupionych z funduszu na

Gabinet fizyczny przeznaczonego, przybyo do tego Ga-

binetu w tym okresie czasu wiele przyrzdów z innych

gabinetów uniwe^*syteckich ; a mianowicie:

a) Z Gabinetu chemicznego w roku 1832 wydzielo-

no przyrzdów 30 do Chemii nie nalecych i

takowe odstpiono Gabinetowi fizycznemu. Kilka

z tych jako dublety odstpi gabinet do Liceum

w. Anny, dla siebie za zatrzyma 25 przyrz-

dów zupenie w dobrym stanie zachowanych. Z

tych waniejsze: Waka Kulomba (Coulomb), mo-

nometr Bertholeta, dymaczka Neumana, piromert

Muschenbroecka , kalorimetr Laovisiera, kalori-

metr Rumforda, waga iydrostatyczna paryska na

podstawku mosinym, z prtem zbatym do

wznoszenia i zniania, z rónemi do niej nale-

cemi przyborami, duy garnek Papina i waka
sprysta na której oznacza mona ciary cia-

a a do 100 funtów. Warto tego przybytku

najmniej na 1200 zp. ocenia mona.

b) Z Gabinetu mechanicznego który jeszcze za Ze-

MANTSiiA poczonym zosta z Gabinetem fizycz-

nym, przeszy do tego wszystkie kosztowne fi-

zyczne narzdzia z Londynu w r. 1791 i 1792

sprowadzone; które z pocztku prof. Mechaniki

byy oddane
;
jako to : pompa powietrzna Nairna

i Blunta, za 2687 zp., waga iydrostatyczna za

420 zp. tudzie z mosidzu pielenie wyrobione

modele machin prostych i niektórych zoonych,

do dowiadcze sziolnych urzdzone, w dwóch

pudekach mahoniowych zawarte, za 1104 zp.

Oprócz tego 11 machin starych jeszcze w roku

1784 w gabinecie mechanicznym zostajcych, o

których ju wyej pod B wspomniano.
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Te przyrzdy jako waciwie fizyczue uie wróciy

ju wicej do Gabinetu mechanicznego, ciocia ten

póniej znowu si od fizycznego odczy. A nawet l^il-

lia modeli przez prof. Radwaskiego sprawionych

przeszo do Gabinetu fizycznego, reszta za po zniesie-

niu liatedry Mechanilii w Uniwersytecie przy reorga-

nizacyi tego w r. 1833, i po utworzeniu zaliadu tech-

nicznego w Kraliowie w r. 1834, do tego zaliadu

oddan zostaa. Nal^oniec jeszcze jeden przybyteli jali-

Icolwieli uie wiellii, ae o vtórym wdziczno wspo-

mnie naiazuje. Za czasów zarzdu prof. Markiewicza

w r. 1820 darowa WJX. Garycki Gabinetowi fizycz-

nemu 10 sojów ejdejsliich do bateryi eeitrycznej.

Za prof. Markiewicza rozprzestrzeni sie talie tro-

ch Gabinet, przybya jeszcze do niego jedna salia na

piewszem pitrze o trzech ol^nach duych i tylu ma-

ych nad niemi bdcych, z litórych dwa wychodz na

zaciód, na przecznic pomidzy Koegium fizycznem i

Koleginm Jagicllosliiem, jedno za na wschód zwró-

cone, wychodzi na drugie podwórze Koegium fizycz-

nego. W tej salce litór dawniej tylio sie oddzielaa

od sali przeznaczonej na wyiady Fizyii, iaza prof.

Markiewicz oliua górne zamurowa, oliiennicami j
zaopatrzy; a przeznaczywszy j na dowiadczenia ze

wiatem, nazwa gabinetem optycznym.

Po dugich zabiegach otrzyma prof. Markiewicz

adjunl:ta, Ictóry lvsztacc si przy nim w Fizyce, by
mu iu pomocy w dozorowaniu i uporzdiowaniu Ga-

binetu, tudzie przy dowiadczeniach. Pierwszym ad-

junlitem przy liatedrze Fizylii w tutejszym Uniwersy-

tecie by Józef Podolski od 19 Czerwca 1828 rocu.

Po nim Ludwik Gorzkowski od 19 Padziernilia 1835

do ostatniego Lutego 1838 r.
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E. Gabinet fizyczny pod zarzdem Zastpcy

prof. Józefa Podolskiego, od 29 Kwiet. 1838 r.

do ostatniego Wrzenia 1839 r.

Dr. Podolski w tym krótkim czasie swojego za-

stpstwa zakupi z funduszu na Gabinet fizyczny prze-

znaczonego przyrzd magneto-elektryczny Ettingshau-

sena ze wszystkiemi do niego nalecemi przyborami,

za 980 zp. a oprócz tego dwa raale apparaty do Op-

tyki za 20 zp. 22 gr. i tablice Weissego do rcdukcyi

obserwacyj barometrycznych. Keszt funduszu uy na

napraw narzdzi i na biece potrzeby.

F. Gabinet fizyczny pod zarzdem prof. Kuczy-

skiego od 19 Padz. 1839 r. az do obecnej chwili.

Prof. Kuczyski obj Gabinet fizyczny wprawdzie

w przyrzdy do zamony, jak to z powyszego opisu

widzimy, jednak jal^ najgorzej umieszczony. Do sali w
której bya najwiksza cze narzdzi, jeden by tylko

wchód przez drzwi prowadzce ze sali do wykadu prze-

znaczonej. Lecz w tej wykadali oprócz profesora Fizyki

jeszcze inni profesorowie Wydziau filozoficznego, nad-

to w nij umieszczono szko piewu, t. j. nietylko w
tj sali nauczyciel piewu dawa lekcye uczniom i u-

czennicom, lecz take uczniowie w godzinach wolnych

od lekcyj publicznych w nij si w piewie wiczyli.

Wten sposób prof. Fizyki nietylko po ukoczonej lek-

cyi musia spiesznie usuwa przyrzdy, których do

objanienia wyldadu lub dowiadcze uywa, lecz nad-

to czstokro niechcc przeszkadza kolegom w tej sali

wykadajcym, mia zatamowany przystp do Gabinetu

zostajcego pod jego zarzdem.

Sam za Gabinet od dawna nie bielony, szafy, stel-

larze nieksztatne i murki od okien górnych grubo ku-

rzem kilkoletnim pokryte, podoga stara spruchuiaa,
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majca szpary w niektórych miejscach blisko cal sze-

rokie. Wszystkie stare ju zayte do niczego nie przy-

datne narzdzia, a czsto kawaki potuczonych daw-

niejszych przyrzdów obok nowych i piknych narz-

dzi w tym gabinecie przechowywano, dhitego w sza-

fach i na stellarzach (do okien przystp tamujcych)

byy narzdzia naj rónorodniej sze oboli siebie w naj-

wikszym tolcu, bez adnego systemu, bez adnej my-

li poustawiane. A gdy oprócz tych rónorodnych szaf

i stellarzów wiksze apparaty, jak dua machina elek-

tryczna o dwóch taflach, model machiny parowej, ma-

china Adwooda, machina odrodkowa i t. p. stay w
rodku sali, po ktach i gdzie nieco miejsca jeszcze

znalc byo mona na pododze, wic zostao tylko

wzkie przejcie pomidzy temi machinami a stellarza-

mi i szafiimi, przez dóre z ostronoci trzeba byo
przechodzi aby czego nie wywróci i nie uszkodzi.

W Gabinecie optycznym maa tylko cz bya przy-

rzdów, gdy potrzeba byo zostawi wicej miejsca

wolnego dla uczniów, którym tylko w tej salce okaza
byo mona dowiadczenia optyczne.

Przegld tego CTabinetu dwie okolicznoci utrudniay:

najprzód brak systematycznego ustawienia narzdzi,

powtórc brak systematycznego inwentarza; gdy w in-

wentarzu spisanym przez prof. Markiewicza w roliu

1814, tylko spis narzdzi dawniejszych, które przy ob-

jciu przez niego katedry ju si znajdoway w Gabi-

necie, by podzielonym na pi tytuów, pierwszy o-

bejmowa narzdzia do Geostatyki, Geodynamiki, Hy-

drostatyki, drugi narzdzia do A reostatyki, Akustyki,

i nauld o cieple, trzeci elektryczne, czwarty optyczne,

a pity sprzty. Lecz przybytek w nastpujcych la-

tach bywa za[)isywanym corocznie nie pod temi tytu-

ami, gdy nie zostawiono na to miejsca w inwentarzu,

tylko porzdkiem lat, wyliczajc najrónorodniejsze na-

rzdzia w tym samym roku nabyte.
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Prof. Kuczyski niezwocznie przedstawi ówczesne-

mu Komissarzowi Rzdowemu przy zakadach nauio-

Dr. Beodowiczowi, ten smutny stan Gabinetu fizycz-

nego, a oraz w jalii sposób przynajmniej w czci temu
zaradzi mona. Z wdzicznoci wyzna potrzeba , i
chtn i prdli pomoc znalaz w tym wzg-ldzie. Ko-

missarz zezwoli uy oszczdnoci funduszu katedry

Fizyki na uporzdkowanie Gabinetu. Zaraz po ukocze-

niu kursu, usunito szpecce sal stellarze , dano po-

rzdn posadzk, nastpnie sal pomalowano ozdobnie

i sprawiono dwie due potrójne do wymiarów sali za-

stosowane szafy ze szkanemi drzwiami i cianami bo-

cznemi; oprócz tego cztery szafki mniejsze mogce su-

y za stoy pod wiksze narzdzia. Sala wykadowa
od r. 184^ wycznie oddan zostaa professorowi

Fizyd, t. j. usunito z niej nietyko Szko muzyczn,

lecz talce professorowie Wydziau filozoficznego, którzy

przedtm w niej w^^dadali, przenieli si do innych sal.

Dlatego te i ta sala zostaa odmiennie urzdzon, tak

jak tego wymagay potrzeby katedry Fizyki. Ouia gór-

ne w niej zamurowano, dolne zaopatrzono w okiennice,

aeby w razie potrzeby mona j byo zamieni na izb

ciemn. W miejsce l^atedry professorskiej , sprawiono

szaf dug i do szerok, lecz nie wikszej od stou

wysokoci , która suya za stó raz do ustawiania na-

rzdzi, bd przy wykadzie, bd przy przedsibraniu

dowiadcze; powtóre, za szaf do chowania narzdzi

jeszcze przydatnych, lecz mniej piknych, a tem samem
w szklannych szafach umieci si stosownie nie daj-

cych. Prócz tego w obszernej sali wykadowj znalazo

si jeszcze miejsce na narzdzia, dóre w Gabinecie uni-

kajc toku, pomieci byo nie podobna. Cz narz-

dzi przeniesiono take do Gabinetu optycznego, co teraz

wykona si dao
,
gdy dowiadczenia optyczne dla

uczniów czyni mona byo w sali wykadowej. Narz-

dzia stare nowemi i lepszemi ju zastpione, oddano do
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Liceum w. Anny i do Zakadu teclinicznego. Zupenie

zuyte i (jalv si na licytacyi olcazao) adnej wartoci

nawet jalco materya nie majce, wydalono z Gabinetu.

W r. 184,^ ustawiono narzdzia w ten sposób, i-

by odnoszce si do jednego dziau nauki , w jednj

znajdoway si szafie, wilcsze za w szafie umieci si

nie dajce, przynajmniej w tej samej sali. Wedug tego

sporzdzono inwentarz systematyczny, na szesnacie

tytuów podzielony, a tern samem uatwiajcy przegld

Gabinetu. Ten inwentarz przez Komissy delegowan

sprawdzony, przez I^Comissarza rzdowego w r. 1843 za-

twierdzony, nastpnie w czterech egzemplarzach, w du-

ych ksigach, przepisany, w ten sposób, i po kadym
tytule znaczna liczba biaych kartek przeznaczon zo-

staa na zapisywanie przybytków, do tego tytuu nale-

cych.
Rozprzestrzeni i uporzdliowa w ten sposób prof.

Kuczyski Gabinet, lecz wiedzia dobrze, e pod tym

wzgldem wiele jeszcze do yczenia pozostao. Nie by-

o osobnej pracowni dla professora, nie byo chemicz-

nej l.uchcnki ; umieszczenie czci narzdzi w sali wy-

kadowej, trzeba byo uwaa jako tymczasowe, do-

póki liczba uczniów si nie powikszy, wreszcie sama

ta okoliczno, i Gabinet musia si z funduszu coro-

cznie pyncego powiksza, prz^nnuszaa myle o jego

rozj)rzestrzenieniu dalszm, aeby te nowe przybytki

pomieci.

Gdy w roku 185" Wys. Ministeryum owiecenia

zaprowadzio nowy plan naukowy, w skutek czego Wy-
dzia filozoficzny, który dotd by tylko szko przy-

gotowawcz dla innych Wydziaów, wzniós si do tej

godnoci, jak ma na innych uniwersytetach zagranicz-

nych
;
gdy na professora Fizyki zaszczytny woono

obowizek ksztacenia przyszych Nauczycieli gimnazy-

anyci i docentów uniwersyteckich
,

posuwania przez

wasne prace, dowiadczenia i badania umiejtnoci,
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i zaclicania uczniów swoich do ])odobnycli bada i do-

wiadcze, nastrczania im do tego sposobnoci i kie-

rowania ich pracami; naówczas do wyj wslazanych

potrzeb przybya jeszcze nowa: t. j. potrzeba pracowni

dla uczniów.

Przedstawi t potrzeb prof. Kuczyski Wys. Mi-

nisterstwu wyzna i owiecenia, itóre z asl^awoci
prawdziwego opielaina naulc , zajwszy si t spraw,

polecio ju w Styczniu 1852 r. c. k. Namiestnikowi w Ga-

licyi zarzdzi co potrzeba dla zbadania i zaradzenia bra-

kowi stósowneg-o umieszczenia Gabinetu naszego, uwzgl-

dniajc przytm konieczn potrzeb pracowni dla pro-

fessora i dla kandydatów stanu nauczycielskiego, wi-
czcych si pod jego kierunkiem w dowiadczeniach

fizycznych.

Professor Kuczyski zoy na wezwanie plan ob-

szerny, uwzgldniajcy wszystkie potrzeby umiejtnoci,

wedug którego gmach, który obecnie jest burs muzy-

czn , a który dawniej zwano Collegium minus , mia
by zamienionym na zaldad fizyczny. Gdy jednak za-

chodziy trudnoci, dla których Wys. Ministerstwo planu

w takim rozmiarze na ten raz zatwierdzi nie mogo,

zastosowa si professor do danego mu polecania i wy-

gotowa plan skromniejszy, który t niezwocznie zosta

zatwierdzonym i wylconanym. Zamurowano cz dzie-

dzica pierwszego w Kollegium fizycznm, i ju w ro-

ku 1853, oddano dwie salld w nowo przybudowanj

czci na potrzeby katedry Fizyki.

W nastpujcym roku 1854, przestawiono w czci
Kollegium fizyczne , zmieniono i przestawiono schody,

prowadzce do sieni, z którj by wchód do fizycznej

sali wyldadowej i do gabinetu optycznego, do którego

przez pomniejszenie obszrnej sieni, przyby jeden po-

koik, w dórym wystawiono kuchni chemiczn. Wszyst-

kie wreszcie sale wymalowano i w stosowne zaopatrzo-

no sprzty, tak, e obecnie pozostaje tylko w sali wy-.



336

kadowej urzdzi amfiteatralnie wznoszce si awki

na 100 przeszo sucliaez}'^, których ta sala wygodnie

pomieci bdzie moga, a na co wanie w tym roku

Wys. Ministerstwo askawie zezwolio.

Obecnie wiec na potrzeby ICatedry Fizyki 6 sal jest

przeznaczonych, które dwa osobne tworz dziay. Dzia
pirwszy: a) sala wydadowa o szeciu oknach, pro-

wadzca do Gabinetu
;

h) sala pierwsza gabinetowa o

czterech oknach wiitszycli, a trzech górnych mniejszych,

z tycli jedno wiksze na pónoc, wychodzi na pierwsze

podwórze ; trzy za wiksze i trzy nad niemi bdce
mniejsze, na poudnie, wychodz na drugie podwórze;

c) sala druga gabinetowa, od pierwszej tylko drzwiami

odczona, o trzech oknach na zachód zwróconych, wy-

chodzcych na pierwsze podwórze; d) trzecia sala ga-

binetowa od drugiej nieco nisza i nad ni pooona o

trzech oknach mniejszycli, w t sam stron wychodz-
cych jak w drugiej. Wchodzi si do nij po krtych

wschodkach z drugiej sali g^abinetowej.

Drugi dzia, od sali wykadowej do wazk sieni

tylko oddzielony, skada si z dwóch salek : e) Salka

nowo przybudowana, w której umieszczono chemiczn
kucliui ma dwa okna wiksze i dwa nad niemi bd-
ce mniejsze, wychodzce na zachód na przecznic czyli

dzisiejsz ulic Jagiellosk; f) salka do niej przylega

dawniej zwana gabinetem optycznym, o trzech oknacli,

jest obecnie przeznaczon na pracowni professora. Na
pracownie adjunkta i uczniów, przeznaczone s salki:

d. i e. Oprócz sal a. i /. , s okiennicami zaoi)atrzone

take sale c. i d., które wprawdzie tak dla pooenia
swego jak dla swych wymiarów do dowiadcze opty-

cznych mniej s dogodne ni n. i /.; lecz zaciemnienie

ich suy do olcazania wietlnych zjawisk elektrycznych

o kadej chwili, bez przenoszenia tam si znajdujcych

wikszych przyrzdów elektrycznych.

Starajc si o odpowiednie potrzebom nauki roz-
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przestrzcnienie sobie powierzonego zakadu, usiowa
jednoczenie prof. Kuczyski powicszy jego szczupe

i dzisiejszym wymogom umiejtnoci niewystarczajce

fundusze. Abowiem tylco 1000 zp. t. j. 250 z. wal.

austr. byo etatem rocznie przeznaczonych na potrzeby

iatedry Fizyld. Przedstawi wic -professor ju w roiu

1843 ówczesnemu liomissarzowi rzdowemu przy za-

Isadach nauliowych potrzeb nowych narzdzi, a oraz

rodelc zaradzenia taliowej z zalegajcycli w kasie a-

kademickiej oszczdnoci z funduszu etatem przezna-

czonego na potrzeby katedry Matematyki elementarnej,

które ju z liocem Grudnia 1842 r. 5550 zip. wyno-

siy *). Za przycbylnem porednictwem komissarza

Dr. Brodowicza, Senat rzdzcy reskryptem z d. 19

Czerwca 1843 r. zezwoli na uycie wspomnianych o-

szczdnoci na zakupienie narzdzi dla katedry Fizyki

potrzebnych, z czego te professor jeszcze w tym sa-

mym rolcu korzysta nie omieszka. Jednali to ródo
wnet si wyczerpao i ustao, gdy w r. 1847 professor

Matematyki owiadczy, i tego funduszu wymagaj po-

trzeby wasnej jego katedry. Gdy jednak póniej prof

Matematyki zakupione z pomienionego funduszu Stamp-

ferowskie narzdzie do niwelacyi odstpi obserwato-

ryum astronomicznemu i zaniecha myli utworzenia

gabinetu matematycznego; fundusz wic znowu lea
bez uytku. Poda zatóm prof. Fizyki cznie z ów-

czesnym professorem Mineralogii prob o zezwolenie

uycia w równych czciach tego w kasie zalegajce-

go funduszu na potrzeby ich katedr, na co te Wys.

*) Przed rokiem 1833 bya w tutejszym Uniwersytecie katedra

Jeometryi wykrelnej która miaa fundusz na swoje potrzebj'

przeznaczony, tudzie katedra Mechaniki która czsto z pierwszg,

si czya. Przy reorganizacyi Uniwersytetu w r. 1833 zniesiono

te katedry, a fundusz 400 zip. rocznie przeniesiono do katedry

Matematyki elementarnej.

22
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Ministerstwo zezwoli raczyo i w ten sposób od roku

18 II powikszyo dotacy gabinetu fizycznego, która

odtd wynosi 1200 zp. rocznie. Oprócz teg-o uzyska

prof. Fizyki od W. Ministeryum w r. 18§^ assygnacy

840 na potrzeby Icursu praktycznego i powtórn tak
kwot na ten sam cel w r. 1853.

Z Avdzicznoci wspomnie tu wypada, i do po-

wikszenia tego funduszu przyczyni si take znako-

mity dar . p. Fbanc. Ciesielskiego , znanego w
Krakowie z swych cnót obywatelskich i ze swej szczo-

drobliwoci: po nim w r. 1847 otrzyma Gabinet z le-

gatu list zastawny na 1000 zp. zkd gotówk wpy-
no 991 zp.

Przy tak zwikszonym funduszu prof. Kuczyski
by w stanie w cigu 24 lat t. j. od pocztku 18^^,

do koca 18^ § roku rozporzdza na potrzeby Gabi-

netu fizycznego summa 32941 zp. 20 gr. z której w
szczególnoci

:

1. Przyrzdów i narzdzi elektrycznych zakupi

sztuk 54 za 5761 zp. 14 gr. Z tych waniejsze:

a) Machina elektryczna z tafl majc 3G" rednicy

sprowadzona z Wiednia od Wintera za 96G zp.

b) Stos Grovego o 40 oguiwacli, z których 2G u-

rzdzono sposobem Lenoira z przykrywadekarni

porcelanowcmi, 12 za sposobem waciwym, po-

danym przez prof. Kuczyskiego, 2 na koniec

pierwotnym przez Grovego uywanym sposobem.

Kosztuje 883 zp.

c) Stos Bunsena z 18 duych ogniw zoony, spro-

wadzony z Wiednia od Lenoira za 366 zp.

c) Apparat indukcyjny Ilulimkorffa od Lenoira za

420 zp.

d) Trzy telegrafy elektro-magnetyczne, dwa Baina od

Eklinga (w Wiedniu) za 360 zp. jeden Morsa od

Lenoira za 320 zp,

e) Dwie Bussole styczne, jedna urzdzona wedug
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pierwotnego pomysu Webera , sprowadzona od

Eklinga za 100 zip., druga poprawna wedug
Gaugaina od Lenoira za 147 zp.

f) Dwa Mutipliliatory jeden rónicowy od Elclinga

za 126 zp. drugi z bardzo dugiego i cieciego

drutu od Lenoira za 100 zp. 24 gr.

g) Stos Bunsena z 20 raniejszyci ogniw od EIvinga

za 214 zp. i stos Sraeego z 12 ogniw za 281 z.

li) Apparat do induls^cyi galwanicznej od Eklinga za

134 zp.

i) Apparat do magnetyzmu przez obrót od tego za

105 zp.

k) Elektromotor Paego (Page) od Lenoira za 100 z.

1) Cztery rury Gcislerowsliie od tego za 108 zip.

ni) Przyrzd do okazania olniajcego wiata wgli

przez elektryczno rozarzonych.

n) Eleldroskop wedug Feclinera od Lenoira za 100 z.

2. Przyrzdów i narzdzi optycznych zakupi sztuk

C8 za 4336 zp. 18 gr. Z tych waniejsze:

a) Dwa przyrzdy zupene do daguerotypowania je-

den przez Ploessla, drugi przez Yoigtlaendera (w

Wiedniu) wykonane, kupione jednak z drugiej r-

ki, oraz z dokupienemi do nich blachami i ra-

meczkami, razem 601 zp. Gdyby je chciano na-

by od mechaników bezporednio, byyby przeszo

dwa razy tyle kosztoway.

b) Mikroskop soneczny Ploessla za 438 zp.

c) Mikroskop podrczny Ploessla za 201 zp. 18 gr.

d) Luneta achromatyczna do wycigania oraz z do-

danem szkem ocznm astronomicznm i szkem

sonecznm tudzie podstawk, od Ploessla za

235 zp. 6 gr.

e) Lunetka polowa tego za 126 zp.

t) Przyrzd do projekcyi zjawisk kolorowej polary-

zacyi od Eklinga za 420 zp.

22*
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g) Przyrzd do polaryzacji wedug Noerenberga od

Eklinga za 235 zip.

h) Przyrzd tiirmalinowy czyli tak zwane obcki
tiirmalinowe od tego za 168 zip.

i) Heliostat z zegarem od tego za 252 zip.

k) Przyrzd do obrazów mglistych od Lenoira za

240 zip.

1) Oftalmotrop Meyersteina w Getyndze za 102 zl.

3. Narzdzi magnetycznych zakupi sztuk 4 za 3144

zp. 29 gr. mianowicie :

a) Dwie igy nachylenia (inclinatoriae) wedhig po-

mysu Webera przez Meyersteina w Getyndze

zrobione, pierwsza z koem poziomem i pionowm

4 z mikroslcopami do obserwowania igieki za

1779 zip. 22 gr. druga atwo przenona do po-

dróy, tak zwana wahadowa czyli oscylacyjna

za 540 zp.

b) Magnetomelr jednonitkowy do podróy, wedug
pomysu Webera w Lipsku przez Leysera zro-

biony za 813 zp.

c) Magnetometr do podróy mniejszy, li do mierze-

nia mocy czyli natenia magnetyzmu ziemskiego

wedug Webera w Krakowie zoony.
4. Miar, wag, termometrów, barometrów i innych

tym podobnych narzdzi do cisych pomiarów zakupi

sztuk 28 za 2748 zp. Z tych waniejsze:

a) Teodolit z mosidzu i lanego metalu, do obscr-

wacyj magnetycznych a wic bez czci elaznycli,

przez Meyersteina w Getyndze zrobiony, za 1036

zip. 6 gr. Na zakupienie tego narzdzia uyto
funduszu Icgowanego przez . p. Franciszka CfE-

siELSKiEGO ; chciejmy go wic nazywa tcodoUtcni

Ciesielsidego, w celu uczczenia pamici tego do-

broczycy.

b) Waka dokadna zrobiona przez Huggershotfa w
Lipsku za 411 zp.
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c) Pi barometrów, jeden dwuramienny Kappellcra

w Wiedniu wedug Gay-Lussaca, z mikrometrjcz-

nemi rubkami do dokadnego ustawiania nonju-

szów za 180 zp.; dwa podobne dwuramienne Krafta

w Wiedniu eczbez mikrometrycznych rubek ra-

zem 184 zp. 24 gr.; jeden wanienkowy podróny
Krafta w Wiedniu wedug urzdzenia Kappelc-

rowsldego, za 184 zp. 21 gr.; jeden nareszcie me-

talowy ta^ zwany Aneroid przez Oertlinga w Ber-

linie zrobiony 136 zp. 25 gr.

5. Na 20 przyrzdów do Hydro- i Aerostatyki wy-

da 741 zip. i 18 gr. Z tych na blisz uwag zasu-

guje pompa powietrzna z kurls.iem Babineta zrobiona

przez Ekinga za 504 zp.

6. Przyrzdów do naulii o ciepe zakupi sztuk 13

za 627 zp. 7 gr. Ztych waniejsze :

a) J^rzyrzd termoelektryczny Melloniego do badania

cieplika promienistego sprowadzony od Ekinga

za 211 zp.

b) Dymaczka do wybuchajcego powietrza z curkiem

Danielowsdra zrobiona przez Ekinga, za 294 z.

7. Przyrzdów do Geostatyld i Geodynamiki sztuk

18 za 422 zp. 26 gr.

8. Przyrzdów do Akustyki sztuk 19, za 380 zip.

2 gr. Z tych zasuguj na wzmiank organy z 16 pi-

szczakami sprowadzone od Lenoira za 240 zp.

9. Globów, map, tablic, ksiek i tym podobnych

pomocy naukowych sztuk 12, za 729 zp. 8 gr. Z tych

waniejsze:

a) Planetarium Feka za 264 zp.

b) Glob ziemski Bauerkellera z wypukociami oka-

zujcemi góry za 120 zp.

10. Przyrzdów chemicznych mniejszych i wikszych,

rónych szkie, fajansów, rónych narzdzi rzemielni-

czych, jak imade, pilników, raszpli, widrów, motków,

dutek, obcków, kluczów do rób; rónych noyc, dy-
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maczek, sowem narzdzi w pracowni fizycznej gdzie

badawcze si robi dowiadczenia niezbedaych na któ-

rych dawniej prawie cakiem zbywao, a któryci szcze-

gólnie po wprowadzeniu kursu praktycznego w roku

18|^ coraz wiksza okazywaa si potrzeba, w miar
wzrastajcej iczby uczniów biorcych udzia w do-

wiadczeniach, zakupi professor sztuk 772, za 1961 z.

2 gr. Z tych najdrosze:

a) Stolik do topienia i wydymania szka z miechem

walcowatym sprowadzony od Lenoira, za 134 z.

12 gr.

b) Gazometr szldanny od tego, za 50 z]). 12. gr.

11. Na sprzty szczególnie w r. 1811, 1848, 1851,

1852 i 1855 za sztuk 32 wyda 2400 zp. 27 gr.

12. Na sprawienie posadzld i malowanie gabinetu

w roku 1841 wyda 1376 zp. 25 gr.
i.

13. Na koszta dowiadcze, ioszta przywozu, na-

praw narzdzi u obcych rzemielników i t. p. drob-

niejsze wydatki, przez 24 lat 8310 zp. 9 gr. czyli w
przeciciu blisko 346 zp. rocznie.

Ztad Avidzimy: i z funduszu gabinetowego w po-

mienionych 24 latach przybyo przyrzdów i narzdzi

do gabinetu sztuk 225 za 18163 zp. 9 gr.

do pracowni „ ....
globów, map, tablic i t. p.

sprztów 32

Razem sztui~1041 „ 23254 zlp^ 16 gr^

Oprócz tego na przedstawienia prof. Kuczyskiego
w rónych czasach uczynione, sprawiono z ogólnych

funduszów uniwersyteckich dla Gabinetu fizycznego 15

okiennic, 3 due szafy, dwie potrójne, jedna podwójna

ze szklannemi drzwiami i z takiemi bocznemi ciana-

mi do drugiej salki gabinetowej, zastosowane do jej

wymiarów, 6 stoów marmurowych na podporach (krok-

sztynach) elaznych w cian wpuszczonych, do u-

772
j?

1961 n 2 „

12
J3

729 » 8 „

32
37

2400 n 27 „
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stawiania wag czuych i narzdzi dokadnych mierni

czych, które dla uniknienia wstrznie staej potrzebu-

j podstawy; stolik wreszcie do pisania i rónych
sprztów razem sztuli 60. Z Gabinetu mineralogiczne-

go i zoologicznego, otrzyma Gabinet fizyczny dwa sto-

y i trzy szafy.

Z darów przybyo w tym okresie czasu 9 wikszych
przyrzdów , o których tutaj wspomnie jest obowiz-

Idem wdzicznoci, mianowicie: w r. 1840 od W. Flo-

EYANA Sawiczp:wskiego, otrzyma Gabinet fizyczny przy-

rzd do daguerotypowania, sprowadzony przez tego za

108 zp.; w r. 1842 od WJX. Antoniego Moszyskie-

go drogomiar mogcy by przywizanym do dzwona

od koa powozowego; w rolai 1846 bussol miernicz

od W. Feliksa Polanowskiego , nakoniec E. Jks.

Schindler darowa Gabinetowi wr. 1859 wahado bi-

jce sekundy, ciepowsl^az (termoskop) i przyrzd gal-

wauo-indulccyjny z liódem Neefa; w r. za 1864 ele-

ktroskop podug Wintera, zegar elektromagnetyczny i

elektromagnes z kotwic, zawieszon na drku elaz-

nym, mogcy dwiga 200 funtów. Oprócz tego mniej-

sze dary wpyny od pp. Hikschmana, Kalinki Wa-
lerego, Mautina, Pietkiewicza, Reisingera.

Wzbogacajc Gabinet nowo nabytemi przyrzdami,

stara si jednoczenie professor stare ponaprawia, a

wszystkie cige utrzymywa w dobrym stanie, aeby
w kadej ciwili, kade narzdzie mogo by uytem
do waciwego celu.

Mówilimy ju wyej, i naprawa, czyszczenie i utrzy-

manie w porzdku narzdzi, byy obowizkiem mecha-

nika uniwersyteckiego. Takim od r. 1837 by Jacek

Taborski, w rzeczy nie tyle mechanik, jak raczej zr-

czny i zdolny zegarmistrz. Wiek jego podeszy, w pra-

cowni za jego brak nowszych dokadniejszych narzdzi,

po wikszej czci nawet zuycie dawniejszych jeszcze

za Zemantska byy powodem, i cigle sprawionych
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narzdzi utrzymywanie i przyrzdów gabinetowych w do-

brym stanie nie maiym ulegao trudnociom. Pod tym

wzgldem rzecz w ostatnich latach znacznie si pole-

pszya. Po uwolnieniu od suby i przejciu na stay

spoczyneli w r. 1856 wiekiem pochylonego Taborskie-

00, sprowadzono z Wiednia w r. 1860 waciwego me-

chanika, Jana Niemetza i urzdzono temu pracowni

z funduszu przez Rzd krajowy na ten cel udzielonego

w iloci 500 z. w. a. (t. j 2000 zp ). Zawar on 15

Stycznia 1860 r. ugod pod temi samemi warunkami

jak Taborski w r. 1837, i za pac roczn 300 z. wa.

czyli 1200 zip. od tego czasu peni swe obowizki.

Kwota powysza z pocztlui udzielona jako wynagro-

dzenie chwilowe, od Igo Sierpnia 1863 r. po odbytych

latach próby, w sta pac roczn zamienion zostaa.

Do utrzymywania porzdku w salach gabinetowych

i rónych tego rodzaju posug, miaa katedra Fizyki

od czasów ZemantsivA wycznie dla niej przeznaczo-

nego posugacza. Gdy z czasem zwikszya sic liczba

sal, przez zaprowadzenie od r. 18|Y kursu praktyczne-

go, do pracowni professora przybya take pracownia

dla uczniów wiczcych si w dowiadczeniach; uwzgl-

dniajc wic trudniejsz odtd obsug, zezwalano od

r. 1857 corocznie na przyjmowanie posugaczowi po-

mocnika na sze miesicy zimowych, za wynagrodze-

niem 60 zr. w. a., t. j. 240 zip.

Gdy professor Fizyki obok wykadów teoretycznych

i praktycznych, obok prac naukowych, ma sobie po-

wierzony zarzd tak znacznego zakadu jak Gabinet

fizyczny, który w nowszych czasach coraz wicj ju
przez miejscowych, ju przez przejedajcych bywa
zwidzanym, nie mógby tylu pracom podoa bez pomo-

cnika. W tym celu ju za prof. Markiewicza w r. 1828

utworzon zostaa przy katedrze Fizyki posada adjun-

kta, który ksztacc sio pod kierunkiem professora na

jego przyszego nastpc, byby niejako modym jego
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przyjacielem, podzielajcym z nim prac poczon z za-

rzdem Gabinetu. Takim adjimktem by od r. 18|| a
do koca 18|| Dr. Gadomski, po nim zastpowa ad-

jiinkta Ignacy Janicki a do roku 1846, a nastpnie

Dr Pawe Brzeziski a do r. 1848. Od 4 Grudnia

1848 do 3 Wrzenia 1853 r. by rzeczywistym adjun-

ktem Fizyki Ignacy Janicki; od 1 Padz. 1853 do 30

Wrzenia 1858 r. Jan wierczewski ; od 1 Padzier.

1858 do ostatniego Wrzenia 1862 r. Dr. Wadysaw
ZAJ4CZKOWSKI ; odtd do koca Sierpnia 1863 r. Dr.

Edw^ard Sawicki; nastpnie do obecnej cliwili Jan

Walczak.

Pilno i gorliwo tycb pomocników professora,

w wykonywaniu jego polece, przyczynia si znacznie

do wzrostu zakadu, tak dzielnie wpywajcego na roz-

krzewienie poytecznych wiadomoci w narodzie i na

wzbudzenie zamiowania do przedmiotu; który suc
za podstaw wielu praktycznym naukom, jako to lekar-

skim, technicznym i agronomicznym, rozliczne prócz

tego znajduje zastosowania niemal w kadej sztuce i

w kadem rzemiole; który nareszcie w naleyty spo-

sób wykadany, wznosi umys od rzeczy stworzonych

do Stwórcy, od poznania praw pazyrody do Tego, któ-

ry rzeli : „ Sta si " i stao si.

xxx—
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Katedra, pracownia i Gabinet chemiczny.

Wiadomo podana

jirzez

Prof. Emiliana Czyrniaskiego.

Jeeli Alchemia uwaa si ma za ródo z którego wy-

n kia Chemia, to przyzna trzeba, e prace okoo po-

cztków tej nauki natrafiamy w Polsce w bardzo daw-

nym czasie, pierwszy bowiem alchemik Winc. Kowski
zjawi si tu ju w wieku XV. W wieku nastpnym
wspominaj o Suciitenie , ale dopiero w pocztku wie-

ku XVII wystpuje tu pynny w kraju i zagranic Mi-

cha Sdziwój (Sendivogius), tudzie spóczesny jemu

HiERON. MosKORZEW^SKi. Chocia wszelako Alchemia

w rónych wiekach miaa nietylko zwolenników, ale

i synnych wykonawców, to jednak dopiero w Przecl-

sawiemu wzgldem urzdzenia Wydziau leJcarshiego

z roku 1770, znajdujemy pierwsz wzmiank o majcej

by zaprowadzon w Uniwersytecie krakowskim kate-

drze Chemii, i to, podobnie jak nieda\\nym czasem by-

wao jeszcze i w Wiedniu, w poczeniu z Botanik.
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Wyraono si tame midzy innemi: „Chemict labor

erit: Antumno et Jiyeme fundamenta Chemiae evolvere,

experimenta sedulo instituere, non tantum qiiae Medici-

nam sed et Metallurgiam spectant...}''

Byyto przygotowania do nastpi majcej reformy

Uniwersytetu, po której dokonaniu, stan katedry Che-

mii, mianowicie pod wzgldem odpowiedniego zakadu

i jego przewodników, by nastpujcy:

Jan Jakiewicz, zamianowany w r. 1780 prafesso-

rem Historyi naturalnej, Ciemii i Botaniki, by pierw-

szym professorem Chemii w Uniwersytecie krakowskim;

jednak dla nieurzdzonej pracowni chemicznej i sali

do wykadów, na które dopiero Ksie Micha Ponia-

towski zastpujc skarb publiczny, z funduszów koad-

jutoryi swej biskupstwa krakowskiego wyznaczy dnia

17 Sierpnia 1782 r. summ 24,000 zp. (jak polecenie

jego w ksidze 4 na str. 55 w archiw. Uniwersytetu

zamieszczone dowodzi) lckc}j swych rozpocz wprzód

nie móg; a korzystajc z wolnego czasu, obróci go

w inny sposób ku korzyci kraju, przedsiwziwszy

podró naukow celem zbadania go pod wzgldem za-

monoci mineraów i rolin. Tym sposobem dopiero

w roku 178f rozpocz on wykady przydzielonych so-

bie przedmiotów i zaj si urzdzeniem pracowni, ctó-

ra skadaa si z jednej sali, przeznaczonj zarazem

do wykadu Chemii. Na czein jednali, polegao pier-

wiastkowe urzdzenie laboratoryum chemicznego, do-

wiedzie si nie mona, gdy pierwszych kartek w in-

wentarzu brakuje i rozpoczyna si dopiero od 21 Pa-
dziernika 1785 r. Jakiewicz rozebra wod siarczan

krzeszowick *).

Franciszek Scheidt obj po ustpieniu dobrowol-

nem Jakiewicza w r. 178| ^atedry Historyi natu-

ralnej. Chemii i Botaniki, bdc ju wprzód przez dwa

') Prot. obrad Szkoy gównej z r. 1785.
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lata zastpc professora tych przedmiotów. Zajmowa
si on przewanie Chemi, i z ogóhiego, na wszystkie

katedry swojej przedmioty, uposaenia; najwicej wy-

dawa na dowiadczenia chemiczne; wiadcz o tern je-

go rokrocznie skadane rachunki.

SuiBERT SciiiwEREK zamiauowany zosta w r. 180|

po ustpieniu Scheidta Professorem Chemii i Botaniki,

gdy reszta poczonych przedtem przedmiotów stano-

wia %d tego roku osobn katedr. Z czasu tego pro-

fessora, jako te dwóch nastpujcych, inwentarze nie

istniej.

JÓZEF Alojzy Schultes wyldada Chemi i Bota-

nik w Uniwersytecie krakowsldra od roku 180f do

180|. Pozostawi po sobie rozbiór wody lirynieldej, do-

konany w r. 1807.

JÓZEF Khodius obj katedr Chemii i Botanild do-

piero 1 Maja 1849 r., ])rzet() od pocztku roliu szkol-

nego 180.^ wykada Chemi jako zastpca professor

Historyi naturalnej Baltazar Hacquet. Po ustpieniu

RiiODinsA, które nastpio w iilka miesicy po jego

zamianowaniu, Chemia w roku szkolnym 18"^ nie by-

a wcale wykadan.
JÓZEF Markowski zamianowany zosta w r. 1810

professorem Chemii, gdy Botanik uciwa Rady Szko-

y gównej w r. 1809 poczono z History naturaln

i oba te przedmioty jakote Chemi wcielono do Wy-
dziau filozoficznego. Markowski wykada Chemi co-

dzie po 1 godzinie wyjwszy Soboty, w roku 181

1

obj talco katedr Mineralogii i wykada oba te

przedmioty a do roku 1829, w którym dnia 26 Maja

ywot swój zakoczy.
Markowski posprowadza do pracowni chemicznej

róne przyrz_dy chemiczne i fizyczne. Rozebra wod
siarczan w Swoszowicach (Rocznik Tow. naukowego

JimJcoic. 182G), jako te wod mineraln w Krocienku

ku (Rkopism z r. 1827 w Bibl. Uniw. krak.)
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Floryan Sawiczewski Professor Farmacji w Wy-
dziale lekarskim; obj po mierci Markowskiego, w r.

1829, zastpstwo professora Chemii, Mineralogi bowiem

powierzono osobnemu wówczas professorowi Ludwiko-

wi Zeisznerowi. Przy reorganizacyi Uniwersytetu w r.

1833, Chemia zczona w jedne katedr z farmacy,

wesza na nowo do Wydziau lekarskiego, gdzie pia-

stowa j professor Sawiczewski. Od niego to waci-
wie bierze pocztek istniejcy obok pracowni Gabinet

chemiczny. W inwentarzu z roku 183| czytamy o tern

nastpujcy ustp, zapisany rli professora Sawiczew-

SKiEGO: „W roku szkolnym 183^ zaoony zosta Ga-

binet chemiczny, dotd w Uniwersytecie Jagiellos.im

nie istniejcy, a to w sali dawniej na lektorium a ra-

zem laboratorium chemiczne przeznaczonej, gdy sie

do pomienionej sali przytykajca, trzema oknami fron-

towemi opatrzona. Jako nieuyteczna i waciwemu ce-

lowi nieodpowiedna, na laboratorium i lektorium obró-

con zostaa. Poniewa fundusze na restauracy domów
aliademickich przeznaczone, prawie zupenie wyczerpa-

ne, nie zostawiay nadziei obrócenia ich kiedy na

waciwy cel, to jest na odbudowanie, po-

stanowiem cz budynku na potrzeby Icatedry Chemii

budetem w iloci 2,400 zip. przeznaczonego, obróci

na zaoenie pierwszego u nas Gabinetu chemicznego,

co te po wicszj czci w cigu biecego roku

uskuteczniem." On to stosunl^owo z szczupej dotacyi

rocznj, przeznaczonej na potrzeby katedry Chemii

w iloci 2400 zip. potrafi powoli sw niezmordowan

wytrwaoci utworzy Gabinet chemiczny, ctóry mu
zaszczyt przynosi. Za jegoto bowiem staraniem, sala

przeznaczona na Gabinet chemiczny zostaa w stylu

gotyckim wymalowan, zaopatrzon w szafy z drzewa

twardego, jakote w kosztowne modele drewniane, ro-

boty po najwikszj czci Ostermana w Berlinie,

w róne sprzty i narzdzia; tak, i odstpujc roku
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1851 z posady professora Chemii, móg w swym wy-

kazie statystycznym poda, i Gabinet chemiczny po-

siada okoo 200 rónych apparatów ciemicznyci, 73

rónych modelów i okoo 1,C00 sztu^ drobniejszych na-

rzdzi chemicznych, wyrobów, naczy i sprztów.

Professor Saaviczewski oprócz wykadów Chemii

i Farmacyi które z wielli^ odbywa starannoci, za-

stpowa czsto professora Botaniki. Rozebra wod
son krakowsk (Rocz. Wydz. lek. 1845 T. VIII).

Emilian CzyrniasivI zamianowany zosta w rolcii

1851 professorera Chemii, odtd ju do Wydziau filo-

zoficznego nalecej, gdy Sawiczewski w Wydziale le

karsl^im pozosta nadal przy katedrze Farmacyi. Kate-

dra Chemii miaa wówczas pod swym zarzdem : 1) sa-

l przeznaczon na Gabinet chemiczny, przepenion

modelami, przyrzdami chemicznemi rónego rodzaju,

naczyniami szklannemi, przetworami chemicznemi i ró-

nemi innemi rzeczami, które od najdawniejszych cza-

sów nagromadzone zostay; 2) sal do wykadów,

w której we rodku znajdoway si amfiteatralnie urz-

dzone awki dla sucliaczów, przy cianaci za szafy

z przedmiotami, Idórych w Gabinecie umieci nie zdo-

ano.

Professor nowo zamianowany przedstawi zaraz na

wstpie swego urzdowania c. k. Rzdowi szczupo
lokalu i zupeny brak laboratoryum chemicznego dla

uczniów, jakote niedostatek pracowni podrcznej i miesz-

kania, dla professora i t. d. upraszajc oraz o stosow-

niejszy lokal. Starania te ponawiane prawic rokrocz-

nie, do tego czasu ten odniosy slcutek, i w r. 1852

Senat Akademicki przyczy do katedry Chemii przy-

leg sale Wydziau lekarskiego, któr professor Che-

mii urzdzi na laboratoryum })odrczne dla swych prac

i rozbiorów w przedmiotach sdowych. W roku 1855

oddano take professorowi Chemii na drugiem pitrze
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nad nowo urzdzon pracowni podrczn, salk nizk,

pólpitrow, z dwoma oknami, któr zaopatrzywszy

w stoy chemiczne, przeznaczy tene na laboratoryum

dla uczniów.

Z tego obrazu kady ze znawców pojmie, z jakie-

mi niedogodnociami ma do walczenia katedra Ciemii.

To niedostateczne, celowi swemu nieodpowiedne urz-

dzenie laboratoryum chemicznego, spowodowao Rzd
do wydania uchway roku 1860, moc której, pomimo

e na wszystkich Uniwersytetaci austryackich utwo-

rzono dwa stypendya po 500 zr. wal. a. rocznie dla

ksztaccych si w Chemii, Uniwersytetowi Icracow-

skiemu zrobiono tylko nadziej, i wtedy dopiero po-

wysze stypendya dla Chemików zostan w Krakowie

w ycie wprowadzone
,
gdy laboratoryum chemiczne

otrzyma odpowiedni lolial na laboratoryum.

Nic wic dziwnego, e z strony professora podwoi
wypadao starania, celem przywiedzenia zamiaru tego

do skutku; czego te uczyni nie zaniedbywa i ma
nadziej, e niebawem ju katedra Chemii otrzyma za-

kad, jeli nie bogaty, to przynajmniej obecnym wy-

mogom nauki dostatecznie odpowiedzie mogcy; ju
bowiem plany przerobienia w tym celu osobnego domu

akademickiego, wyl^^onane z upowanienia Wysokiego

Rzdu, zatwierdzeniu jego przedoone zostay.

W roku 1859 utworzy Rzd osobny kurs farma-

ceutyczny i poleci professorowi Ciemii oprócz wy-

kadu Chemii ogólnej, wykada take Chemi farma-

ceutyczn 5 godzin i Chemi analityczn 3 godziny

tygodniowo, obok pralctycznych wicze w laboratoryum

chemiczuem, które dla uczniów jest otwarte codzie od

rana do wieczora.

Professor obecny z prac swych naukowych wik-

szych, ogosi druliiem : Sloiimicttco chemicme polskie

w r. 1853 ; — WijMad Chemii nieorganicznej w War-
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szawie r. ISoT; — Rozbiór chemiczny ivód siarczanych

lubieskiej i swoszotuickiej w r. 1860; — Tcory two-

rzenia pocze chemicznych na podstaicie ruchu uro-

iceyo atomów w czterecli broszurach w r. 1862 i 1863

(dwie po polsku a dwie po niemiecku), wedug której-

to teoryi wykada Chemi ju drugi rok szkolny.



KATEDRA ANATOMII I GABINET ANATOMICZNY.

Wiadomo podana

przez

Dra uckiego,

Asyst, przy katedrze Anatomii.

A) Stan pocztkowy katedry a do reformy

Uniwersytetu.

Gabinet anatomiczny Uniwersytetu krakowskiego jest

dzieem czasów nowszych, bo t i sama Anatomia, ja-

ko odrbna nauka, przez bardzo dugi czas od zaoe-

nia naszj Szkoy gównej traktowan nie bya. Wy-
kadano j przecie jako cz oboli innych umiejtno-

ci lekarskich ; dowodem czego s ustawy Wydziau

lekarskiego z r. 1525 tudzie 153G, w których, a mia-

nowicie w oddziale: „de lectohus et lecionibus ordi-

nariis,^^ wskazano co i wedug których autorów wy-

kadanym by miao ^). Naley tu midzy innemi Ca-

') Rocznik Wydz. lekarskiego, T. II. str. 28.

23
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7ion Avicenny, który dzieli si na pi ksig, a te na

rozdziay (fen); w ksidze lej rozdziao lym, przezna-

czonym do wykadów teoretycznych, znajdujemy 6 na-

uk, z któryci ostatnia obejmuje ca Anatomi. Czy

jednak wykadom tym towarzyszyy praktyczne roz-

czonkowania ludzi albo zwierzt, jest rzecz wicej ni
wtpliw.
W r. 1602 Jan Zemeli, Zemelius, waciwie Ze-

MEKA, rodem z Konina, zmary w r. 1607, Dr. Med.,

obywatel i rajca miasta Kalisza, uczyni zapis 16,000

zp. na katedr Anatomii i Botanid, Dar ten jak z je-

dnej strony wiadczy o szlacietnej hojnoci dla dobra

publicznego, tak niemnit^j z drugiej dowodzi prakty-

cznego zmysu pojmowania rzeczy i przekonania, e
w przedmiotach praktycznych jak Anatomia, tylko spo-

sobem praktycznym przez pilne rozbieranie cia wydo-

skonali si mona.
Jak dalece Zemelemu byo to na sercu, jak wszel-

kim sposobem stara si on zapewni skuteli tej swo-

jj ofiary, najlepiej przekonaj niektóre ustpy z aktu

przeze zdziaanego, które ju w celu przekazania pa-

mici czcigodnego ma, poda tu winienem : „yl. D.

1602 cl. 30 Jnlil facia est convocatio omnium Dm. Drum
et Mgstrm ... In qua comparens personaHter constiitus

Cl. Vir. D. Joan. Zemelius Phiae et Med. Dr. Civis et

Consnl Callssiensis; pro sua in Deum pietaie et in Uni-

vers. Crac.f qnam matrem suam lihenter agnoscit, arnore

et henevolentia, volensfacuUatem medicam in eadem Univ.

p-opter tenues ejns proventus augere, siimmam 1,000 aii-

reor. Ungaricnl. Academiae Crac. ad censum annuumpro

duohus Medicinae Professorih^is comparandum verae et

perpetuae donationis titido dedit et donavit , in eum ef-

fecium et finem: %it eorimdem Frofessorum alter singuHs

annis per uatuor sepfimanas ant uadrageHimam tenea-

tur profiteri una hora anie meridiem Anatomiam , eam-

que anditorihus ostendere et declarare in corporibus hu-
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manis: amen, anteqnam oculi auditorum Imic rei asueve-

rint, in corporiLics animalium quormnvis interim poierlt

ostendi^' ... A dalej: „Non antea detur census seu pecri-

nia Professoribus dictis
, quam lectiones kas snas et de-

monstrationes re ipsa perfec 1,7'int, nisi forte peste aliua,

cdiqua puhlica calamitate, quod ahsit, impediti fuerint.

Qtias quidi-:m lecliones Anatomiae et Slmplicitim liberum

erit Unhersitati sive Professoribus iyi Univ.jam ant fun-
datis; si ad eas idonei judicati fuerint adjungere , sive

aliis, qui se obtiderint et liuic muneri sufficientes fuerint

et Universitati incorporati, conferre: ita, ut nunq\iam lec-

tiones Anatomiae et Simplicimn negligantur. Tenebitur

autem Univ. pronidere, ut praedicti Professores initium

harum suarum professionum satim Anno 1603 cum au-

xilio Dei faciant, rem idterius non differendo etc. ' ).

Czy w tej mierze, mianowicie co do niezwocznego

ustanowienia professora, woli fundatora zadosy si sta-

o, nie mamy pewnoci, pierwszy bowiem dowód przy-

wiedzenia tego do skutku znajdujemy w aktach dopie-

ro pod r. 1615, w którym oddzielnym professorem Ana-

tomii by Maciej Wojen ski, rozmaicie prócz tego na-

zywany, jakotO WONIEJSKI, WONIESKI i WOISKI.
Nieznany co do miejsca i roku urodzenia, ojciec Sta-

nisawa arclndyakona pileckiego i sekretarza królew-

skiego a póniejszego biskupa kamienieckiego, stopie

Dra Filozofii otrzyma r. 1609, Baccalaureat med. roku

1613, po napisaniu rozprawy: ,,De calore nalivo;" roku

1615 pisa rozpraw „Z)e plcuritide'-'' w celu wcielenia

si do Wydziau lekarskiego, co te w tyme roku na-

stpio, poczem pisa si professorem Anatomii. Z wiel-

kióra prawdopodobieswem trudni si on rozbieraniem

cia ludzkich i zwierzcych, jak sobie tego yczy czci-

godny Zemeli, dorozumiewa si tego kae ju ta oko-

') Z rkop. Uniw BB. XIX 5. str. 113,

23*
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liczno, e w ksidze: Metrica diligentiarum w rubry-

ce Collegii Galeni, za dziekastwa Jana Augusta Ryb-

KOWiczA r. 1616 napisano: „ExceUentissimus Bomimis
Mathias Woniejski Anatomen exercuit.'-' By nasz Wo-
jESKi zastpc kanclerza Uniwersytetu z ramienia Mar-
cina Syszkowskiego biskupa krak., rajc krak. i re-

ktorem Uniw. w latach 1639 i 1640. Umar okoo ro-

ku 1648.

Godzioby si jednak mniema, e jeszcze przed Wo-
JESKIM zaoona przez Zemelego katedra Anatomii

obsadzon bya, i e nastpnie w wykadaci nastpia
przerwa, skoro 1614 r. 3 Lipca uala si Piotr Gwiaz-

da obywatel miasta Kalisza i egzekutor testamentu Ze-

melego, e wykonywanie rozporzdzenia fundatora co

do Anatomii i Botaniki doznaje nieldedy przerwy.

W jakim porzdku nastpowali teraz po sobie pro-

fessorowic Anatomii , z pewnoci wykaza nie mona,
z powodu niedostatku urzdowych zabytków. Dlatego

szczegóy które tu podaj, nie mog przedstawia ca-

kowitego obrazu, lecz jedynie urywkowe wiadomoci

w przedmiocie kolei, jakie w Uniwersytecie naszym

przechodzia katedra Anatomii, za nim po reformie

K04TAJA na nowo zaprowadzon i stale uposaon
zostaa.

Nastpc Wojeskiego by Gabryel h. Ostoja
Ochocki. Baccalaureat med. otrzyma on r. 1628, a po

napisaniu rozprawy: „Be Sympatliia et Antipathia w r.

1629 i publicznie w kociele P. Maryi odbytj dyspu-

cie, ogoszony doktorem med. i przez ówczesnego za-

stpc kanclerza Wojeskiego professorem mianowa-

ny. Posiada tytu lekarza nowodwornego króla Zy-

gmunta III, r. 1634 zosta rajc miasta Krakowa, by
take kilkakrotnie rektorem Uniwersytetu. Prócz wy
przytoczonj rozprawy pisa: Cuaestio de Phrenitide;

Qnaes. de motu cordis; Quaes. de temperamentis. Trzy osta-

tnie treci fizyologicznj.
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Innym wiadomym professorem Anatomii by Piotr

MucHARSKi, lir. w Mucharzu w ksistwie Zatorskiem.

Pierwsze nauki odby on w Jarosawiu, od roliu 1607

uczszcza do Uniwersytetu Icrak., gdzie 1610 otrzyma

pierwszy wieniec filozoficzny, Drem za filozofii i NN.

wyzw. magistrem zosta r. 1612. Nastpnie oddawszy

si naukom lekarskim w r. 1617 uda si do Padwy,

gdzie we dwa lata po ogoszeniu rozprawy ,^De passio-

ne melancholica''^ zyska stopie Dra medycyny. Przez

dwa lata jeszcze pozostawa w Padwie, trudnic si
praktyk, a 1621 wróci do kraju i osiad na Kusi,

z powodu jednak czstych napadów tego kraju przez

zbuntowanych kozaków, przeniós si do I^rakowa, gdzie

1654 r. za rektorstwa Ochockiego wcielony zosta do

Wydziau lekarskiego po napisaniu rozprawy: Be Fe-

ripneumonia. W Anatomii, którj by professorem w Kra-

kowie, wiczy si w Padwie pod Fr. Plazzonim i Adr.

Spieglem, Umar r. 1666 ^).

Od mierci Mucharskiego a do r. 1695 nie umie-

my wskaza professorów zajmujcych si wykadem
Anatomii; w tymto dopiero czasie, znany ze szczerej

acz bezskutecznej gorliwoci swj o podniesienie z upad-

ku Wydziau lekarskiego. Dr. Jan Zajczkowicz, obj
t katedr na nowo, nieszczciem zaniedbywan pomi-

mo zapisu Zemelego. Stopie Dra Filozofii otrzyma

r. 1674, 10 lat bawi za granic, doslionalc si w na-

ukach lekarskich, 1695 r. by ju wcielonym do Wy-

dziau lekarskiego, po ogoszeniu rozprawy: „Cuaetio

medica de Apoplexia,'-^ powiconej królowi Janowi III.

Oprócz tego napisa dzieko: Optimum eUxir Apoplexiae

mundanae sapientia. Pisa si professorem Anatomii,

by wielokrotnie dziekanem i rajc miasta Krakowa.

') Zob. Wiadomoci z ycia prof. Wydz. lekar. w Uniw. kr.

przez piof. Dra Majera.
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Z wasnego popdu i troskliwoci zebra i spisa: Con-

notationem summarum pro erectionibus lecturarum in

Facidate medica, co byo tyllio czstk prac jego po-

dejmowanych dla dwignicia Wydziau lekarskiego.

Ze wzgldu na Anatomi, czyni on jak si zdaje

starania o zebranie funduszu na urzdzenie pracowni;

przynajmniej takby pojmowa mona nastpujce jego

wyrazy:

,^An(domiae cxercitium ad normam exterarum Unwcr-

siaum suo tempore procuretur, quod milii manu stipu-

lata a midtis III. Palainaius viris in comitiolis, effec-

tiiandum dedaratum, jamue cffectuaum fuisset, nisi in-

fcUx rerum calamitas praescns ohicem posuisset„ * ). Um.

1717 r.

Od tego czasu a do reformy dokonanej przez Ko-
taja nie posiada wicej Uniwersytet osobnego pro-

fessora Anatomii; przynajmniej wtpiwem dla nas jest

twierdzenie Janockiego, jakoby Stanisaw Wadowski
by professorem tego przedmiotu '^). Móg on co czyta

i z Anatomii , cho w aktach tego nie wida, ale w ka-
dym razie nie byto jego przedmiot gówny, wydada
bowiem w kolei lat: de fchrihus, de morbis capitis^ pcc-

oris, intestinonau , lienis, hepatis i t. d. Ju zreszt

przedtem, a tembardziej teraz, Anatomi to chwilowo

wykadano, to znowu zaniedbywano, tak z powodu bra-

ku uczcych, jak dla upadku funduszów. Owe dobro-

czynn rk Zemelego ofiarowane 16,000 zp. wito-
kradztwem dotknite, z pierwotnej hipoteki na inn
przeniesione i do 2,000 zp. zredukowane zostay, z któ-

rych roczna prowizya 70 zp. i to jeszcze nie regular-

' ) Zob. prof. Majera Wiadomoci z dziejów Wydz. lekars.

(Roczn. Wydz. lek. T. II. 1839, Oddz. I. str. 68).

^) Lex. der jez lebend. Gelehrt. in Pclen. II. str. 65.
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nie dochodzia , a wreszcie fundusz zupenie zagi-

n »).

Gdy wród ustawicznyci l?:lsli i nieszcz liraju,

los opuszczenia i calcowitego upadliu dotylia Wydzia
lekarslii, przyszo wreszcie do tego, e r. 1769, wedug
sów prof. Majera, pozosta tyio jeden professor jalt

gdyby mara bll^^ajcego si jeszcze po wiecie Wy-
dziau elcarsliiego w osobie Camelina, Idóry jeli by-

o tylko komu, mia podobno obok tylu innych przed-

miotów lekarskich uczy i Anatomii, w czem go pó-
niej r. 1770 wyrcza przybyy z Woch synny J15-

DRZEj Badurski '^). atwo jednak odgadn, e wród
tak rónorodnej i olbrzymij pracy, nawet tak dzielni

ludzie jak Bauurski potrzebom wykadu Anatomii za-

do uczyni nie byli w stanie, jako nauce, która sama

przez si wymaga oddania si cakowitego.

Jakiegolvolwickbd zbioru anatomicznego z tego

caego przecigu czasu nie posiadamy; w alctach jedna

tylio uwija si wzmianka o podzie z r. 1686, litóry

póniej wcielonym zosta do zbioru anatomiczno-patolo-

gicznego w klinice chirurgicznj.

B) Powolne zawizywanie si i pomnaanie Gabi-

netu anatomicznego od reformy Kotaja a do

objcia katedry przez prof. Kozubowskiego,

Gdy miaa nastpi reforma Uniwersytetu, skrztny

prof. Badurski wygotowa project urzdzenia Wydzia-

u lekarskiego. W projekcie tym, który sta si podsta-

') Zob. Odpowiedzi na pytania podane od JW. IMCI Xidza
Kotaja kan. krak. delegowanego od Prze. Kora. Eduk. do

Ak. krak. dotyczce stanu i dziejów Fac. Med. d. 16 Lipca 1777

roku. (Roczn. Wydz. lek. T. III. 1840. Oddz. I. str. 23).

^) ywot Jdrzeja Badurskiego przez prof. Dra Brodo-

wiczA (Roczn. Wydz. lek. T. II. 1839. Oddz I. str. 83).
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w odpowiedniej uchway Kommissyi edukacyjnej, za-

strzeono midzy innemi, aby Anatomia wykadan by-

a przez professora biegego w swoim zawodzie, we-

dug nowszych spostrzee nauki, aby przy wykadach
trzyma si dzie Winslova, Hallera, Morgagniego, obja-

niano na tablicach Eustachiusza i Coovpera, przede-

wszystkiem jednak aeby skrztnie rozczonkowywano

ciaa. Ze wzgldu za na czas stosowny do sekcyj, aby

czci najprdzej psuciu podlege, jakoto wntrznoci

brzucha i klatki piersiowej przechodzi w zimie, na

wiosn gow i odnogi, w lecie budow i choroby oczu,

w jesieni za objania reszt czci, robi wystrzyki-

wania naczy i takowe w Gabinecie zachowywa ').

Na rok przed wprowadzeniem w ycie reformy Ko-
tajowskiej , bo r. 1779 przyby na professora Anato-

mii, Fizyologii, Chirurgii i Akuszeryi Rafa Czerwia-

KOwsKi, ojciec teraniejszego prof. Botaniki. Zakres

dziaania tego czcigodnego, zarówno z gbokiej nauki

jako te prawoci charakteru znanego ma, w bardzo

maj tylko czci naley do Anatomii, lecz przewanie

do Chirurgii i Poonictwa, dlatego te na krótkiej tyl-

ko o nim poprzestaj wzmiance, w przekonaniu e inne

zakady lepsz do tego nastrcz sposobno.

W ksidze archiwum Uniwersytetu 1. 346 oznaczo-

nj a obejmujcej: Wykaz chronologiczny zgromadzenia

stanu nauczycielskiego od r. 1787i do ISO^g przepro-

wadzony, znajduj Dra Raf. Czerwiakowskiego jako

professora Anatomii i Fizyologii obok Chirurgii i Aku-

szeryi od r. 178'yi do 17872 wcznie. Wszake i pó-
nij jeszcze gdy Anatomia otrzymaa oddzielnego nau-

czyciela, nie przestawa Czerwiakowski z wasnej ch-

ci przypomina uczniom swym Anatomii praktycznej.

') Zob. Przedstawienie wzgldem urzdzenia Wydz. lekar-

skiego z roku 1776 przez Badurskiego (Rocz. Wydz. lekars.

T. III. Oddz. I. str. 38).
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Wyksztacony po synnych zagranicznyci uniwersy-

tetach, przynoszc ztamtd sumiennie zebrane plony do

rodzinnej ziemi, wzi si midzy innemi szczerze do

wicze anatomicznych na zwokach czowieczych, co

dao powód do przy^rych nagaba ze strony pospól-

stwa. Nie dajc si jednak tern zrazi, zaoy przy

szpitalu . Barbary^ mieszczcym naówczas kliniki, po

rzdne prosektoryum i zbiorek anatomiczny * ). Za spól-

nem staraniem z Badukskim zyska on od Magistratu

krakowskiego pozwolenie odstawiania cia skazanych

na mier zbrodniarzy do prosektoryum, co wedug
uwagi prof. Brodowicza dosy czsto si zdarzao, pó-

ki urzdy te dzieryy jus gladii ^
).

Inwentarz Kliniki chirurgicznej z r. 1805 w archiw.

Uniw. zachowany, poprzedzony jest spisem preparatów

i sprztów anatomicznych tame znajdujcych si. Przy-

taczam go tu w streszczeniu, dla okazania, e waciwie
ju tym dawnym czasom naley si zaszczyt pierwsze-

stwa w zaoeniu Gabinetu anatomicznego. Mieci on

w sobie pozycyj 11 w preparatach, sprztach i narz-

dziach anatomicznych; midzy niemi 8 szkieletów z do-

rosych ludzi, na postumentach, kilka preparatów wy-

strzykanych ttnic, oraz zasuszonych trzewów. Przy

niektórych z tych wyrobów zanotowano, e s wypo-

yczone SzASTKOWi. Midzy sprztami wyliczone na-

rzdzia sekcyjne, przyrzdy do wystrzykiwania ttnic

i inne.

Jaki los spotka z czasem rzeczony zbiór, nigdzie

odszuka nie mogem ; zapewne oddanym zosta do za-

wizujcego si Gabinetu anatomicznego.

' ) Wspomina ju o tem midzy innemi Adamowicz w swym
Rysie pocztków i postpu Anatomii w Polsce i Litwie. Wil-

no. 1855. str. 8.

') Zob. ywot Badurskiego (Roczn. Wydz. lekarskiego. T.

2. str. 121.
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Gdy po dokonanej reformie przy prof. Czerwia-

KOwsKiM pozostaa tylko Chirurgia i Akuszerya, mia-

nowaa Kommissya eduliacyjua professorem Anatomii

i Fizyologii Dra Wincentego Szastra w Padzierni-

ku 1782 r. Urodzi si on w ICarkowie d. 7 Kwietnia

1757 r., gdzie te nauki odbywa; baccaaureat fiozo-

fii otrzyma 1775 r. , a uzysl\.awszy stypendyura z fun-

dacyi Justa Sowikowskiego kanonika catcd. krak.

do ksztacenia si za granic, uda si do Bononnii r.

1776. Po 5 latach otrzymawszy tame stopie Dra me-

dycyny, dla dalszego ksztacenia si w Anatomii i Fi-

zyologii przebywa przez dwa lata av Paryu, utrzymy-

wany kosztem Komissyi edulcacyjnej za wstawieniem

si prof. Jana Jakiewicza i Jana niadeckiego. Po-

wróciwszy do ojczyzny od roku 178% wykada Ana-

tomi i Fizyoogi przez at 21. W r. 1804 na stan spo-

czynku przeniesiony, umar dnia 17 Listopada 1816 r.

w 59 roku ycia ^).

I3y on biegym i pracowitym anatomem, jak wiad-

czy ucze jego Kostecki. Wykada Anatomi w po-

czeniu z Fizyoogi. Wykad swój zasadza szczegól-

nie na demonstracyach praktycznych; minie opisywa

sposobem topograficznym, nie podug ówczenie przy-

jtego systemu wedug ich czynnoci. Wydady miewa
3 razy tygodniowo po 1 '/„ godziny. Cay lairs koczy
zwylde w dwóch atach , tale , e w roku pierwszym

przechodzi Osteoogi, Myologi i Splanchnologi, z uwa-

gami fizyologicznemi ; w drugim Angiologi i Newro-

logi, a pozostay czasj obraca na ekcye fizyologicz-

ne '^). Ku pomocy swojj mia dodanego tymczasowe-

go adjunkta Dbskiego, z gratyfikacy 400 zp. roku

') Zob. Nekrolog WiNC. Szastra przez Kosteckiego (Eocz.

Ib 10. nauk. krak. T. VIII. str. 283).

-) Indiees lecionum z owego czasu w Bibl. Uniw.
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1784 '). Wszake czynic zadosy przedstawieniu Sza-

STRA, Komissya edukacyjna ustanowia od 1785 r.

posad staego prosektora przy katedrze Anatomii, po-

cztkowo z pac 1,000 zp. rocznie, któr roku 1787

do 1,600, a 1792 do 2,000 zp. podniesiono.

Pierwszym takim prosektorem by Marek Kambon
francuz rodem, nie wiadomo czy wieo przybyy,

prawdopodobnie jednaa dawuij ju w craju osiady,

jakby wnosi naeao ze znajomoci jego jzyl^a posldc-

go. Piastowa on ten urzd od roui 178^6 ; znany ze

swej Myologii w posldm jzyku wydanej. Po jego przy-

byciu prof. SzASTER wykada Anatomi wysz po a-

cinie, Kambon za Anatomi nisz po polsku dla cii-

rurgów "); w latach za 180 Ya, tudzie 18073 podczas

saboci SzASTRA, zastpowa go w caj jego czynno-

ci Zostawa w urzdzie proseldora a do r. 1805.

Podczas urzdowania Szastra, katedra Anatomii nie

miaa sobie wyznaczonej staej dotacyi, ale od czasu

do czasu udzielano professorowi z góry 2,000 do 3,000

zp., z itóryci jednake opaca tene proseldora i su-
b oraz opdza wydatki do wykadu potrzebne. Z ra-

chunków przez prof. Szastra sdadanych przekona si

mona, e podówczas pilnie zajmowano si sekcyami

trupów; co rok bowiem wypada ich 30 do 40, oraz na-

strzykiwaniem naczy. Dowiaduj si równie ztamtd,

e obowizki posugacza w prosektoryum peni bardzo

czsto jeden z biedniejszych uczniów, za rocznem wy-

nagrodzeniem 200 zp.

Nie mona nigdzie odszuka spisu przedmiotów Ga-

binetu anatomicznego z czasów prof. Szastra, kilka

jednak wyrobów z owego czasu dotd jeszcze dobrze

zachowanych, a dowodzcych wprawnej rki biegego

') Obrady Kol. fizyczn. z 8 Padz. 1784. Arch. Uaiw.

^) Ksiga Archiw. Uniw. L. 364.
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anatoma, przechowuje si w Gabinecie; midzy niemi

ttnica nerkowa massa ywiczn nastrzykana i w kwa-

sie wytrawiona, tudzie cale dzieci ze wszystkiemi

ttnicami najdokadniej odrobionemi. Preparata te praw-

dopodobnie robione byy przez Kambona.

Okres czasu od 1796 do 1809 r. przypada na rz-

dy cesarsko-austryackie. Kzd ten pocztkowo rzeczy

co do Akademii krakowskiej w dawnym pozostawi sta-

nie, a dopiero skutkiem postanowienia Izby nadwornej

wiedeskiej z d. 17 Lutego 1804 dla wszystkich aka-

demij Pastwa wydanego, nowy tryb naukom nadano,

skutkiem czego i wykady Anatomii inaczej te urz-

dzone zostay. Wedug tego uczniom pierwszo - letnim

wykada Anatomi codziennie prosektor, wedug dzie

WiNSLOWA i ówczesnego professora Yettera, w dru-

gim za roku sam professor uczy Anatomii ogólnej

i Fizyoogii ^ ).

W roku 1803 professor pobiera na potrzeby kate-

dry Anatomii 75 zr. m. k. dekretem za gubernialnym

z r. 1804 podwyszono summ t do 100 zr. wcale nie

wystarczajcych na zaoenie jakiego takiego Gabinetu.

W roku 1803 przyby na professora Anatomii, Fi-

zyoogii i Okulistyki Dr. Ai^oizy Rudolf Yetter. Wy-
kada on Anatomi ogóln i Fizyologi, oraz Okulisty-

k po acinie; Kambon za Anatomi po polsku. Jest-

to ten sam Yetter, który da powód do rozpraw z po-

wód u ogoszonego przez siebie odkrycia fadu póksi-

ycowego w lewym przedsionku serca. . Umar w Kra-

kowie 1806 r.

Po oprónieniu katedry wykada Anatomi zastp-

czo a do roku I8O79 codziennie w jzyku niemieckim

magister Innocenty Neujiann, który od Stycznia 1806

peni po Kambonie obowizki prosektora.

') Zob Wiadomoci o stanie Wydz. lek. za rzdu austryac.

przez prof. Skobla (Roczn. Wyd. lek. T. Y. str. 140).
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Co do wiadomoci o Gabinecie anatomicznym z owe

go czasu, jeden tylko w aktach wydziaowych znajdu-

j szczegó: Pod dat 4 Stycznia 1807 wylicza pro-

sektor Neumann preparatów przez Yettera z Wiednia

przywiezionych pozycyj 12; Idlka koci, zreszt same

pody, czego wszystkiego warto podana na 35 fl. cm.
Pod t sam dat wyszczególnione narzdzia do sek-

cyi po Yetteeze pozostae , wartoci 18 fl. c. m. U spo-

du znajduje si midzy innemi take podpis Kambona.

Z pocztkiem powstania Ksistwa Warszawskiego,

r. 1809 mianowany zosta professorem Anatomii i Fi-

zyologii Dr. Jan Chrzciciel Stummer. Urodzi si on

w Krakowie d. 9 Lipca 1784 r., gdzie odby pierwsze

nauki i r. 1806 uzyska stopie Mag. Chirurgii, a w r.

1808 Dra Med. By przez dwa lata lekarzem asysten-

tem Szkoy pooniczej w Krakowie
;
potem opuciwszy

Kraków, w tym samym jeszcze roku wstpi! w szeregi

wojska narodowego. Po bitwie pod Sandomierzem ozdo-

biony zotym krzyem wojslcowym i mianowany urzd-

nikiem zdrowia lej klassy, powoany przez Wydzia

lekarski obj na nowo katedr Anatomii, Fizyologii

i Okulistyki; 1813 r. powoany do przewodniczenia nad

sub zdrowia w wojsku polskiem, w pamitnej bitwie

pod Lipskiem wzity do niewoli rossyjskiej, przez ksi-

cia Kepnina przeoony nad lazaretami rossyjskiemi,

dopiro po skoczonej wojnie 1814 r. do Krakowa po-

wróci i na nowo Anatomii uczy pocz. Wszake ju
w roku 1815 zamianowany zosta naczelnym lel^arzem

b. wojska polskiego i szefem Wydziau lekarskiego

w Komissyi rzdowej wojny w Warszawie. Obok tak

obszernego zatrudnienia, zajmowa on jednak jeszcze

w pocztkach istnienia b. Królewsko -AlexandryJ8kiego

Uniwersytetu w Warszawie katedry Anatomii i Poo-
nictwa. Ozdobiony orderem . Wodzimierza 4 klassy

i . Anny 2 klassy, oraz znakiem honorowyru za 22

lat nieskazitelnej suby, czonek Komissyi lekarskiej



366

tymczasowej r. 1832 a póniej prezydujcy w Radzie

ogólnej lekarskiej, 1838 Czonek etatowy Rady lekars-

kiej , 1844 Radc stanu mianowany. Na wasne da-
nie 6 Kwietnia 1845 roku uwolniony od obowizków,

wkrótce bo 15 Sierpnia 1845 roku chwalebnego doko-

na ywota ').

Stummer lekcye Anatomii i Fizyologii miewa po

godzinie codziennie, kilka razy zamiast Fizyologii wy-

kada take Okulistyk. Roku 1813 podczas oddalenia

si z Krakowa zastpywanym by od Kwietnia do ko-
ca Wrzenia t. r. przez professora poonictwa Wo-
niakowskiego; nastpnie za powoanym by w tym-

e celu przez AYydzia Dr. Kozowski. W Lutym r.

1814 professor Stummer powróci do swyci katedr,

jednak nie na dugo, albowiem ju 18 Lutego 1815 r.

opuci Aliademi Icrakowsk na zawsze.

Po ustpieniu Stummera uczy Anatomii i Fizyolo-

gii od pocztku Maja do koca Lipca 1815 r. Dr. Ka-

rol Soczyski; poczem dnia 26 Wrzenia 1815 roku

wybrany przez Wydzia na zastpstwo Józef Kozow-
ski pozostawa w tyra cliaralderze do 27 Listopada

1817 r. •').

Co si tyczy funduszów na wydatki katedry Ana-

tomii w opisanym tu okresie Ivsistwa Warszawskiego;

zaliczano na nie corocznie z góry j)0 kilkaset zotyci

z kassy departamentowej. W tycli czasach ruchliwych,

przy ustawicznych zastpstwach i tymczasowoci, nie

dziw, e nawet potrzeba staego funduszu uczuwa si

nie daa, ten za ja^^i by rozmaicie zuytkowano. Tak

np. w r. 1815 zakupiono z tego funduszu od wdowy
po synnym Doktorze Lafontainie tablice anatomiczne

') Pamitnik lekars. warszawski T. XIV str. 267

') Zob. Wiadomo o stanic Wydz. lek. od 1809—1817 r.

przez prof Skobla (Roczn. Wydz. lek. T. VI. Oddz. I. str. 22)
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GoTiEGO za 450 zip., które póniej do Biblioteki Uni-

wersyteckiej oddane zostay ').

Zbiór anatomiczny acz zwolna, przecie przyrasta

poczyna. W dniu 17 Listopada 1809 oddal prosektor'

Nkumann professorowi Stummerowi Gabinet anatomicz-

ny z inwentarzem preparatów i sprztów ^). W inwen-

tarzu tym, pierwszym Gabinetu naszego, znajduje si

wyrobów kostnych pozycyj 12, midzy niemi: dwa ko^

ciotrupy z dorosych, szkielet z dziecka nowonarodzo-

nego, dwa szkieleciki z podów, preparata do narzdu

suchowego, trzy czaszki na szczegóowe Icoci roze-

brane. Wyrobów zaciowanych w AvyskoliU pozycyi 2,

(jajko ludzkie, kilka podów, midzy niemi jeden 4ro-

tygoduiowy). Potworów i przedmiotów pataogicznych

Nrów 40, wszake wliczone tu zostay: pód wystrzy-

kany z przewodem Botala, pód od rolui 1686 doclio-

wany, (odesany obok innych 1835 r. do Gabinetu pa-

tologicznego), macica ciarna, nerwy pacierzowe, ner-

wy pitej pary, krta. Wyrobów z wystrzykanemi na-

czyniami 14, razem Nr. 66. W narzdziach i sprztach

zapisano pozycyj 30, pomidzy temi, oprócz narzdzi

do sekcyj i wystrzykiwau, trzy jak si wyraono fni-

croscopia w caoci, l^tóremi wszelako byy zapewne

znajdujce si podzidie pojedyncze soczewki na

drewnianych postumencikach. W rolai 1810 przybyo

w narzdziach i sprztach pozycyj 6, w wyrobach 4,

(midzy niemi nerka z dwoma moczowodami).

W inwentarzu z dat 1 Kwietnia 1816 r. zapisano

w sprztach Nrów 24, w narzdziach i sprztach czy-

sto anatomicznych 47;— w preparatach pozycyj 141,

a zatem o 75 wicej jak w inwentarzu Neumanna z r.

1809. W szczególnoci z wyrobów kostnych pozycyj

21 (midzy niemi trzy szkielety z dorosych, 6 z plo-

') Z akt archi w. wydziaowego.

^) Z akt wjalziitowych.
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dów rónego wieku, narzd suchowy kostny, szczka

niemowlcia z odslonitemi zbami); wyrobów injekto-

wych i suchych 26, zachowanych w wyskoku 90 (tu

róne patalogiczne a midzy niemi wiele potworów,

serce kosmate, kamienie óciowe i moczowe; komple-

tny zbiór podów w rónym okresie rozwoju, zaczwszy
od zarodków 3, 4 i 6cio-tygodniowych a do donoszo-

nego dziecicia). Inwentarz ten podpisany przez Stum-

MERA byego professora Anatomii, zrobiony by zapew-

ne przy odbieraniu Gabinetu przez Doktora Kozow-
skiego *).

Po dugiej tymczasowoci i zastpstwach, w dniu

27 Listopada 1817 r. mianowanym zosta rzeczywistym

profesorem Anatomii i Fizyologii Józef Kozowski
Med. i Fil. Doktor. Stopie Dra Med. otrzyma w Kra-

kowie 8 Sierpnia 1813 r; w dniu 1 Maja 1835 skut-

kiem reorganizacyi Uniwersytetu przeszed na stan

spoczynku, umar dnia 5 Stycznia 1856 roku. Odczy-

ta kilka rozpraw na posiedzeniach Tow. nauk. krak.

jakoto: 1) o wegetacyi, 2) o suchu, 3) o skodliwych

wasnociach kwasu tuszczowego ^). Wykada on Ana-

tomi po pi godzin tygodniowo.

Prosektorami za jego czasów byli od 1819—1824 r.

Walenty Szklarski, od 1824—1825 zastpczo Józef

Corde, nastpnie Baej Gutkowski ^) i Stanisaw
Dembosz. Ostatniemi czasy paca prosektora wynosia
3,000 zp.

Po reorganizacyi kraju i Uniwersytetu krakowskie-

go w r. 1833, kady zakad mia sobie stale dodanego

') Z akt wydziaowych.
*) Wiadomoci z ycia professorów Wydz. lekarskiego, przez

professora Majera.
^) Zacz on wydawa: Anatomi teoretyczn, czyli nauk

o budotoie czci skadajcych organizm czo\oieka, wyszed
wszelako tylko Tom I. O kociach i wizach, w Krak. 1828.
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adjunkta, którego urzdowanie trwao, jak dotd dwa

lata, z monoci potwierdzenia na drugie dwulecie.

Temu rozporzdzeniu uleg i prosektor, odtd równo

z innymi nazywany adjunctem przy katedrze Anatomii.

Zmiana ta, równajc go z innymi adjuuktami, uszczu-

plia talie pac z 3,000 do 1,200 zip. obliczonych

obecnie na 375 zr. w. a.

Ze wzgldu na fundusze i przybytki zakadu ana-

tomicznego pod zarzdem professora Kozowskiego,

nieszczciem caa ta epoka moe by uwaana prawie

za stracon dla naszego Gabinetu. Fundusz wprawdzie

by skromny, ale ju stay, wyznaczony od utworzenia

Wolnego Miasta Krakowa rocznie w iloci zp. 900;

tymczasem przybytki byy tak dalece nieznaczne, 6
nigdy w cigu roku liczby kilkunastu nie przeniosy.

Do gównych liczy si nabyta w r. 1825 skrzyneczka

mahoniowa z 79 wystrzylaiitemi naczyniami wosowa-

temi wyrobu Prochaski, z maym do ich ogldania

sucym mikroskopem. Ten stosunek przybytków do

funduszu musia spowodowa oszczdnoci, które w ko-

cu wyniosy 5,000 zp., które wszelalco dla Gabinetu

anatomicznego straconemi zostay. Przyzna wreszcie

trzeba, e inwentarze byy spisywane corocznie i utrzy

mywane w naleytym porzdku.

C. Rozwój Gabinetu pod prof. Kozubowskim i Yoigtem,

tudzie stan jego obecny.

Po ustpieniu Dr. Kozowskiego na stan spoczyn-

ku roku 1835 obj katedr Anatomii i Fizyoogii Dr.

Antoni Kozubowski, poprzednio asystent przy klini-

ce chirurgicznej. Inwentarz z 13 Lipca 1835 r. przy

obejmowaniu katedry przez nowego professora, sporz-

dzony, zawiera wyrobów anatomicznych i anatomiczno-

patoogicznych razem pozycyj 227, a zatem po latach

19 tylko o 86 wicej ni w r. 1816. Z tych 227 pre-

24
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paratów odrzucono jako zniszczone i do nytkii nie-

zdatne 57; reszt 170 uznano za odpowiednie celowi;

z pomidzy tych jednak 81 preparatów patalogicznycli

oddano do Gabinetu patalogiczueg-o, utworzonego przy

klinice chirurgicznej
;
pozostao zatem w Gabinecie 89

Nrów, a mianowicie: wyrobów kostnych pozycyj 20

(kilka czaszek, jedna z murzyna, szczki z zbami od-

krytemi dorosych i dzieci, stos pacierzowy wizami
naturalnemi poczony, liilka miednic, pi szkieletów

z podu); wyrobów injektowanych i suchych Nrów 14

(kilka ttnic wystrzykanych , ttnica nerkowa nastrzy-

Icana i wymacerowana, dzieci ze wszystkiemi wystrzy-

kanemi i odsonitcmi ttnicami, obydwa ostatnie jesz-

cze z czasów Kambona; jdro i pier kobieca rtci
wystrzyknite, 79 sztuk wyrobów naczy wosowatych

pod drobnowidz przez PROcriASK sporzdzony, figura

robola snycersk do mioogii); preparatów zachowa-

nych w wyskoku 56, (z nich 34 do embryologii su-
cych zarodliów i podów, liilka oysk i macic, dalej

nerwy mózgowe i pacierzowe, nerw spóczulny, czci
pciowe mzkie i kobiece). W sprztach i narzdziach

do uytku zdatnych wyliczono Nrów 85, pomidzy któ-

remi narzdzia do sekcyj, przyrzdy do nastrzykiwania,

trzy soczewki na postumentach drewnianych do ogl-

dania drobnych przedmiotów
;
jako za niezdatne od-

rzucono Nrów 1'2, a miedzy niemi mikroskop o dwuch

soczewkach z papierowemi cianami. Wszystkie wspo-

mniane wyroby, wedug wiadectwa professora Kozu-

BOWSKiEGO, ustawione byy na stoach w szczupej sali

na dole, penej wilgoci i stchlizny; soje ze szka or-

dynaryjnego mieszczce w sobie preparata wyskokowe,

nie miay pokryw szklanych, lecz obwizane byy tylko

pcherzami. Dodajmy do tego kilka szczupych szafek

do przechowania tylko drobnych przedmiotów posuy
mogcych, a bdziemy mieli pobieny obraz ówczesne-

go Gabinetu anatomicznego.
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Taki to zbiór zasta professor Kozubowski przy

rozpoczciu swojego zawodu, a chocia a do r. 1848

zatrudnienie jego, podobnie jak poprzednio professora

Kozowskiego, dzieli si musiao midzy Anatomi i

Fizyologi, potcaza jednak, ile niezmordowana praca

i skrztno, oparta na zamiowaniu przedmiotu, nawet

przy szczupyci rodkach dokaza potrafi. Zbiór bo-

wiem jaki obecnie posiada nasz Uniwersytet, z maym
bardzo wyjtkiem, jemu jedynie zawdzicza prz)'^cio-

dzi. Wystara si on przedewszystkim dla Gabinetu o

nowy odpowiedniejszy lol^al na drngiem pitrze, do

którego zaraz ob objcia katedry przybywao co rok

po kilkadziesit piknych preparatów, bdto zakupio-

nych ze skromnego uposaenia 900 zip., bdt z hoj-

noci prywatnej, bd Avreszcie, i to najwicej, wprawn
i niezmordowan rk samego professora dostarczo-

nych. Tymto sposobem Gabinet nasz rozwin si tak

dalece, e dodajc nabytki pod póniejszym professo-

rem Yoigtem, obecnie liczy on w preparatach ludzkich

Nrów 462, w wyrobach do Anatomii porównawczej Nrów

1036, z których to ostatnich przy obejmowaniu katedry

prof. KozuBOwoKi ani jednego nie znalaz. A lubo nie

moemy si mierzy z tego rodzaju gabinetami innych

Uniwersytetów, dla nierównoci funduszów i si pracu-

jcyci, jest on nam jednalc drogim nabytkiem i szcz-

liw wrób przyszoci, a co najwiksza, nieocenion

i zupenie wystarczajc pomoc do wykadów.
Przy wieo jeszcze zostajcej w pamici zmianie

jzylia wykadowego na niemiecld, r. 1854 przyby na

professora Anatomii ludzkiej Dr. Chrystian August

VoiGT, wykad za Anatomii porównawczj zatrzyma

professor Kozubowski.

Z t zmian zasza te inna dla Gabinetu nadzwy-

czaj korzystna, bo stosownie do polecenia Wys. Mi-

nisterstwa z dnia 13 Grudnia 1855 roku podnoszca

roczny fundusz wspomnianych katedr do 300 zr. m. k.

24*
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na Anatomi ludzk a 200 zr. ra. k. na Anatomi po-

równawcz.

W katalog-u po niemiecku przez professora Yoigta

i KozuBOWSKiEGO przy obejmowaniu Gabinetu przez

pierwszego spisanym, znajdujemy do Anatomii ludzkiej

Nrów 339, do Anatomii porównawczej Nrów 917. —
Z pierwszych w wyrobach kostnych pozycyj 119, midzy

niemi: czaszki rónych plemion ludzkich, czaszka mu-

mii egipskiej, araba, murzyna, kilka czaszek plemion

indyjskich, czaszka malabarczyka, czowieka ze szcze-

pu mokoko w Afryce, patagoczyka, karaiba, mongo-

a, kobiety ze szczepu buszmauów, czaszka górala ze

Suchej, szkieletów duych 8, z noworodków 3, z po-

dów 7, kilkanacie rk i stóp sztucznie wizanych.

Wyrobów nastrzykowych suchych do serca i ttnic

39, midzy niemi wspomniane wyej 79 sztuk injekcyj

mikroskopowych ; wyrobów ylnych wystrzyknitych 20,

do naczy limfatycznych 7, do mini i nerwów G. —
Preparatójy suchych po czci nastrzykanych do trzew

19, podobnyche do narzdu moczowo-pcioweg 2G, do

gruczoów, krtani, poyku i skóry 19.

W wyrobach zachowanych w wyskoku, przedsta-

wiony cay stopniowy rozwój podu, od 3-tygodniowe-

go zarodka zaczwszy, a do zupenie donoszonego

dziecicia, blinita w rónych okresach, oyska, ra-

zem Nrów 41; preparatów do trzew N. 46.

Wyrobów sztucznych ogóem 76; midzy niemi 20

skrzyneczek kada o kilku preparatach woskowych,

piknie odrobionych, uzmysawiajcych w powiksze-

niu stopniowe rozwijanie si podu, wykonane przez

Pawa Zellera w Monachium
;
preparata woskowe do

nauki o suchu; podobizny woskowe rónych narzdzi

ciaa, wtroby, ledziony, 10 wyrobów naczy w kwa-

sach wytrawionych, przedstawiajcych rozgazienie si

ttnic i y w nerce, pucach i wtrobie; skrzynek

szklannych 5 obejmujcych w sobie 28 przypadków
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zbocze aorty i pocztkowych jej gazi podug tablic Tie-

DEMANA, odrobionych czysto z wosl^u lvoIorowego, pod

przewodnictwem professora Bierkowskiego przez Mag.

Chir. Blumenstoka.

Podczas pobytu Dr. Yoigta na katedrze Anatomii

t. j. od 1854 do 186^ r. przybyo preparatów ludzkich

N. 79; 12 z nich wykonanych przez professora Kozu-

BowsKiEGO, reszta 67 przez prof. Yoigta. Midzy temi

odznaczaj si subtelnoci wykonania: nerwy najdo-

kadniej, a do najdrobniejszych gazek skórnych, na

dwojgu dzieciach odrobione i w wyskoku zachowane;

kilka gów dla okazania przebiegu nerwów mózgowych

(w wyskoku); kilkanacie wyrobów mózgowych w spi-

rytusie zachowanych, dla okazania budowy i uwóknie-

nia mózgu; preparata wystrzyknione rónych czci oka

(w wyskoku); kilka wyrobów sueliych miednicy mz-
kiej i kobiecej z nastrzyknionemi naczyniami.

Od czasu przywrócenia jzyka polskiego w wyka-
dach uniwersyteckich i objcia napowrót przez profes-

sora KozuBOwsKiEGO katedry Anatomii ludzkiej w r.

1811, a po dzidzie, przybyo z Anatomii ludzkiej

wyrobów 43, najwicej wystrzykanych naczy; 20

z nich jest wyrobu mojego jako podówczas adjunkta

przy katedrze Anatomii.

Cay zbiór do Anatomii porównawczej jest wylcz-

nem dzieem prof. Kozubowskiego; przy obejmowaniu

katedry nie zasta on ani jednego tutaj odnoszcego

si kawaka, a do obecnój cliwili przyprowadzi go do

1,068 Nrów. Pomidzy niemi znajduje si szkieletów

ssawców 74, ptaków 67, z gadów 28, z ryb 35; cza-

szek zwierzcych 31, pojedynczych koci 124, koci

kopalnych 44, czci wysuszonych 242; wyrobów w wy-

skoku zachowanych 371, zwierzt bezkrgowych 56.

W narzdziach i sprztach zakad anatomiczny po-

siada obecnie 244 pozycyj, a zatm o 159 wicej ni
r. 1835; 53 przez professora Yoigta, a 106 przez pro-
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fessora Kozuboavskiego nabytych, midzy niemi dwa

mikroskopy Plossla w Wiedniu, z nicli wikszy kupi

professor Kozubowski, mniejszy Voigt; zreszt zwy-

ke narzdzia do sekcyj i wystrzykiwania.

W ostatniej z opisanych tu epok zakadu anatomicz-

nego t. j. od roku 1835 a do dni dzisiejszych, byli

przy tyme adjunktami:

Od r. 183| do 1831 Wawrzyniec Domaski, od

183| do 184^ Mikoaj Wieczorkowski, od 184i do

184f Jan Sadkowski, od 184| do 185f Leopold

Krzyanowski, od 185^ do 185f Jan Oszacki, od

185| do 18of Antoni Lachowicz, od 185| do 18|g

Jdrzej Guszak, od 186" do 186f Julian ucki.

Kocz ten rys zadosyuczynieniem miój powinno-

ci, wyjawienia szczodrobliwoci niektórych zacnych i

o dobro naszego zakadu dbaych osób, które darami

swemi, czasem z dalekich stron i z wielkim zachodem

i kosztem sprowadzanemi , do przysporzenia i wzrostu

zbioru nie mao si przyczyniy. Bez tejto hojnoci z ich

strony, Gabinet nasz o samym skromnym swoim za-

siku, mimo gorliwoci przeoonyci, nie byby móg
wadeu sposób otrzyma tego rozwoju, w jakim dzi

go ogldamy.

Przed wszystkiemi zawdziczamy najwicej nieod-

aowanemu . p. Franciszkowi Ciesielskiemu, który

z podróy sw^j po Afryce przywióz i anatomicznemu

Gabinetowi darowa 42 sztuk drogocennych, w Algie-

rze zakupionych przedmiotów.

Prócz wy wymienionego zasuguj na wdziczne

wspomnienie: WW. JPP. Leon PodhorodesJci, hr. Lu-

dwika Bemhisha^ hr. Arlurowa Potocka, hr. Aurelian

Poleti/h, hr. Wodzkldch Prserbsica, professorowie

:

Majer, Zeissner, Csenviakoivsld, Bicrkowski, Kicaniew-

ski, Kozuboivski, Muczkowski, jeneralny sekretarz senatu

Darowski, Towarzystwo nauk. Ilomolacs z Zakopanego,

rzdowy nadleniczy Ktcasek, Dr. Iladziwoski, Jidian
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Satvic0etvsJci , Alelcsander Romer, Konstanty Fihauser,

Steinkdler, Ks. Jakob Owsisld przeor z Mogiy, Ks.

kanonik Franciszek Ksatvery StacJioiosJci , Zehraiushi,

Franciszek Szi/manoivsJci, Brunlcki, Justyn StróecM,

Auhertin, Ernest Scliauer, Zahisld, JasisJci, Wasi-
shi, Witlioioslii i wielu innych.

Spis askawych dawców przechowuje osobna ksiga

przez prof. Kozubowskiego utrzymywana, a prócz tego

kady z daru pochodzcy preparat, nosi na sobie wy-

mienione nazwisko dawcy.



ZAKAD ANATOMICZNO - PATOLOGICZNY.

\Viadoino podana

Prof. Teichmanna.

Jak dawno w -Uniwersytecie krakowskim sekcye pa-

tologiczne na ciaach osób zraarlycli byy czynione i kto

je pierwszy odl^y wa, trudno oznaczy; to tylko pewna, e
byo to o wiele wczeniej nim jeszcze Anatomia pato-

logiczna za odrbn ga umiejtnoci lekarskich uzna-

n, i jako taka do wykadów wprowadzon zostaa.

Jeli wic idzie o zawizek Gabinetu anatomiczno-

patologicznego , to daty jego niepodobna oznaczy sta-

nowczo, bo odpowiednie przedmioty zbieray si po-

cztkowo bardzo nieznacznie, w miar dobrej chci

professorów Anatomii opisowej, i rzadko dawniejszym

czasem przedsibranych sekcyj w samyche klinikach.

Dopiero od czasu objcia professorstwa kliniki lekar-

skiej przez Dra Buodow^icza (1823), rozbieranie zwok

osób zmarych w powierzonym mu zakadzie uwaano

za prawido, i odtd te skorzej gromadzi si zacz
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materya dla przyszego Gabinetu anatomiczno - patolo-

gicznego.

Z tych nikych pocztków nieznacznie te powsta-

wa zbiór wyrobów patologicznych, przechowywanych

wedug tego gdzie si nastrczyy, ju po klinikach,

ju te w gabinecie anatomicznym. Wszake w tym

ostatnim przez jaki czas mieciy si one przewanie.

Wzmianki o nich natrafi mona w inwentarzach spi-

sywanych rónemi czasy od pocztku biecego stule-

cia. W r. 1816 sporzdzono nawet osobny wykaz zbio-

ru anatomiczno-patologicznego, z którego wida, e w po-

równaniu z wyrobami cile anatomicznemi zwracano

na nie przewanie uwag.
Gdy w klinice lekarskiej pod prof. Brodowiczem

staranniej dokonywane sekcye, przymnoyy tameczny

zbiorek anatomiczno-patologiczny; a równoczenie prof.

BiERKOWSKi, objwszy katedr Chirurgii, skrztnie zaj-

mowa si zacz podobnym zbiorem w klinice chirur-

gicznej ; uznano za rzecz suszn i stosown, aeby
przez poczenie trzech osobnych zbiorów utworzy je-

den Gabinet, lepiej ni owe czciowe
,
po rónych za-

kadach przechowane, mogcy odpowiedzie celowi.

W tejto 'myli nietylko prof. Brodowicz odstpi

swój zbiór do zbioru l^liniki chirurgicznej , ale nadto

przeniesiono tam ze zbioru kliniki pooniczej i z ga-

binetu anatomicznego te wszystkie wyroby, które przed-

stawiay zboczenia od stanu prawidowego, czyli to

wrodzone, czy te powstae w skutku póniejszych sta-

nów chorobowych.

Nastpio to w r. 1853 i odtd te waciwie datu-

je si pocztek mieszczcego si do dzidnia w klini-

ce chirurgicznej Gabinetu anatomiczno-patologicznego *).

') O jego rozwoju i stanie obecnym zob. w artykule „Za-

kady kliniczne''^ w poddziale kliniki chirurgicznej.



378

Wszake mimo tego rzeczywistego ulepszenia, nie

mona powiedzie aeby stan i rozwój Gabinetu aua-

tomiezno-patologicznego by ju naleycie zabezpieczo-

nym; nie byo bowiem jeszcze osobnej katedry, tem sa-

mem osobnego professora, który ju z swego urzdu
byby obowizanym czuwa nad wzrostem odpowiednie-

go zakadu. Przybytki czynione corocznie, dowodziy

dobrej chci professorów klinik, zawsze jednak w ici

powoaniu byy one czynnoci uboczn, aczkolwiek

przyzna trzeba, dokonywan przez prof. Bierkowskie-

GO ze szczególnem zamiowaniem. Stosownie do tego

zacz te i Gabinet przybiera odrbny kierunek, ro-

snc w woskowe, gipsowe i t. p. odwzory tak zwanych

zbocze chirurgicznych.

Stan taki wystarcza podówczas w naszym Uniwer-

sytecie, podobnie, jak i we wszystkich niemal Uniwer-

sytetach zagranicznych. Gdy przecie z postpem umie-

jtnoci lekarskich Anatomia patologiczna nabya tego

znaczenia, e j uznano za niezbdn podstaw prak-

tyki lekarskiej ; skoro nastpnie zaprowadzenie odrb-

nego jej wykadu szybko rozpowszechnia si zaczo,

a brak jj w Uniwersytecie krakowskim coraz dotkli-

wiej z tego powodu uczuwa sie dawa;— korzystajc

wic z pierwszej sposobnoci przedoenia swych po-

trzeb. Wydzia lekarski przedstawi w r. 1848 koniecz-

no zaprowadzenia oddzielnej katedry Anatomii pato-

logicznj. Przedstawienie to, aczkolwiek nie zaraz, od-

nioso jednak podany skutek.

Jako, gdy po dobrowolnem przeniesieniu si na stan

spoczynku prof. Brodowicza, w skutek przedstawie

Wydziau lekarskiego, mianowany zosta w jego miej-

sce w roku 1851 professorem kliniki lekarskiej Dr. J.

Dietl ; Wys. Ministerstwo zdao zarazem na niego obo-

wizek wykadania tymczasowo Anatomii patologicznej,

jako odrbnego przedmiotu, dodawszy mu dla uatwie-

nia czynnoci prosektora Dra Treitza. Dalej wzniesio-
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ny zosta na zakad oddzielny lolial; na polcrycie po-

trzeb nowego instytutu wyznaczony roczny fundusz

w liwocie 200 zlr. ra. a.; dodano sucego, a przez

mianowanie wreszcie w r. 852 professora wycznie
dla Anatomii patologicznej , zabezpieczono tej umiejt-

noci w naszym Uniwersytecie naleyt samoistno.

Pierwszym professorem Anatomii patologicznej w Kra-

kowie by Dr. W. Treitz; gdy tene w roku 1856 do

Pragi by przeniesiony, zamianowany zosta na jego

miejsce professorem Dr. R. Heschl, który do r. 1861

t katedr zajmowa, na jego za miejsce powoany zo-

sta w tyme rolui z Getyngi podajcy niniejsz wia-

domo.
Od czasu ustanowienia osobnój katedry, wywodzi

te naley pocztek osobnego zakadu anatomiczno-pa-

tologicznego, oddzielnego i zupenie niezawisego od ta-

kiego Gabinetu, mieszczcego si w klinice chirurgicz-

nej, o którego powstaniu wyej si mówio, a którego

przeznaczeniem by musi, wczeniej lub póniej, zlanie

si, jeli nie w caoci, to w znacznej swej czci, z za-

kadem waciwym przeznaczonym do nauki Anatomii

patologicznej.

Zakad ten nowy, niezasilony adnym dawniejszym

nabytkiem, szczupo uposaony a umieszczony nie tak

jakby naleao, lecz jak si umieci dao, dalekim jest

zapewne od owego stanu, do jakiego zda powinien,

by odpowiedzia godnoci Uniwersytetu i potrzebom

nauki. Cieszmy sic jednak nadziej, e raz poczty nie

wstrzyma si na drodze upragnionego postpu.

Clicc da blisz wiadomo o stanie w jakim si
obecnie znajduje, zwracamy tu uwag na:

1) Budynlvi w jakich jest umieszczony;

2) rodki jakiemi rozporzdza;

3) Zbiór preparatów do jakiego doszed wród kil-

kunasto-letniego istnienia.
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Lolcal do zakadu Anatomii patologicznej nalecy,

skada si z dwóch czci, umieszczonych oddzielnie.

Jedna cz lokalu mieci si w budynku obok kli-

niki lekarskiej tymczasowo wystawionym, którego je-

dna poowa pierwotnie dla Chemii lekarskiej bya prze-

znaczona
,
póniej jednak dla kliniki okulistycznój od-

dan zostaa, druga za naley do zakadu Anatomii

patalogicznej. Ta ostatnia skada si z czterech pokoi:

W jednym z nich mieszka sucy zakadu; drugi

obok niego mao owietlony, jest przeznaczony na skad

cia; trzeci, komunikujcy z poprzednim, jest sal sek-

cyjn, 7 okci 18 cali dug, 4 okcie 26 cali szerok,

z trzema oknami i prócz tego z owietleniem z góry;

wreszcie pokój czwarty, ma sionk od sali sekcyjnej

oddzielony, by pierwotnie na laboratoryum czy te mu-

zeum, przeznaczony; gdy jednak temu celowi odpowie-

dzie nie móg, dzi przeto suy na skad szkie, in-

strumentów, jako te chemicznych odczynników, cz-

ciowo za jako laboratoryum jest uywany.

W jakim stanie znajduje si ten budynek , mona
sobie atwo wystawi, pomnc, e przy stawianiu go

kierowano si t myl, e on ma by tylko tymcza-

sowem schronieniem zakadu. Ze i dzi inaczej uwaa
go nie mona, o tem najzupeniej przekonani jestemy;

ale te na tem. przekonaniu opiera si uczucie naglcej

potrzeby, tem samem nadzieja rychego zaradzenia je-

go niedostatliom.

Druga cz lokalu, do zakadu Anatomii patologi-

cznej nalecego, znajduje si w gmachu gównym kli-

niki lekarskiej, i skada si z jednego polcoju, na pierw-

szem pitrze, pomidzy sal w^ykadow i mieszkaniem

asystenta kliniki. Pokój ten jest równie tymczasowo,

dla zaradzenia brakowi w waciwym zakadzie, od-

dany na uytek katedry Anatomii patologicznj. Znaj-

duj si w nim umieszczone:

1) Zbiór wyrobów patologiczno-anatomicznych;
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2) Biblioteka dzie podrcznych do zakadu nale-

cych;

3) Mikroskopów 5, jako te rozmaite anatomiczne in-

strumenta, jakoto: szczypczyki, piki i t. d.

4) Para stoów, stoków, umywania i inne sprzty;

5) Jest on wreszcie pracowni professora Anatomii

patoogicznej.

Wzgdem rodków jakie zaldadowi do rozporz-

dzenia su, naley tu przedewszystkiem dotacya, wj^-

noszca rocznie 230 zr. w. a., a przeznaczona na po-

krycie wszystkich potrzeb zakadu, z wyjtkiem wy-

datków na sucego, opal i reperacye budynków.

Ja.kowiek kwota wymieniona wielk nazwa si

nie moe, jednake, przy dzisiejszym zaliresie zakadu

miao powiedzi moemy, e jest dostateczn, tem-

bardziej , e w razie potrzeby Wys. Ministerstwo cht-

nie zakad nadzwyczaj uemi dodatl^ami wspierao. I tak

rónemi czasy oti-zymywa je zakad na zacupienie mi-

kroskopów, dalej na zakupienie kosztownych dzie, jalv

up. j^Traite cVanatomie 2^(ithologique, par Lehert. Paris.

1861. fol." jako te i wtenczas gdy normalny fundusz

na pokrycie biecych potrzeb zakadu okaza si nie-

dostatecznym. Wród takich okolicznoci nie mamy
przyczyny troszczy si o to, aeby ten mody zakad

dla szczupych funduszów rozwija si nie móg.

Drugi niemniej wany warunei tak rozwoju zaka-

du jako te i korzyci jakie ze dla uczcej si mo-

dziey wynilia winny, jest ilo cia, na których sek-

cye odbywa si maj.

Pomijajc sekcye dokonywane w zakadzie nie w wi-

dokach naud, lecz dla dogodnoci sdów, przez obcych

Uniwersytetowi urzdników; ilo tych które ju prof.

patologicznej Anatomii
,
ju prof. Medycyny sdowej od-

bywaj z uczniami, wynosi rocznie okoo 100. Tak e
uczniowie w przecigu jednego kursu robi po dwie,

czasami po trzy sekcye. Gdyby jednak zakad wszyst-
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kie ciaa do sekcyi otrzymywa, które tame stosownie

do rozporzdze odstawiane by powinny, mogaby ilo
sekcyj by daelvO wiksza. Rozumiemy to o wielu

ciaach chorych, zmarych w szpitalu . azarza, z któ-

rych niemao chowanych bywa z pominiciem naszego

zakadu. A przecie bynajmniej o tem nie wtpimy, e
samym lekarzom szpitalnym nie mao na tem zaley,

aeby podobny uszczerbek dla zakadu patologicznej

Anatomii miejsca nie mia.

W jej to interesie nie wahamy si odezwa przy tej

sposobnoci do lekarzy praktycznych.

Gdy w uniwersytetach zagranicznych pomniejszych

lekarze ci przejci przekonaniem, e Anatomia patolo-

giczna, jako jedna z uajgówniejszyeli podstaw medycy-

ny, wedug monoci wspieran by winna, chtnie si

do tego przyczyniaj, aeby ciaa osób zmarych pry-

watnie, dla sekcyj do zakadów byy odstawiane, lub

gdzie to by nie moe, sami lub z professorami stara-

j si w prywatnych domach, po Avsiach i miastecz-

kach, sekcye umiejtnie odbywa; u nas jeszcze z tej

strony nie dozna zakad adnego zasiku, bo nawet

i prywatne tyche przedsibranie naley do nader rzad-

kich wyjtków. Nie ma w tym wzgldzie dla zaka-

du pomoc, byoby oczekiwane przychylne orzeczenie

na przedstawienie uczynione ze strony Wydziau lekar-

skiego, aeby wszystkie sekcye sdowo-lekarskie doko-

nywane byy w zakadzie przez prof. Medycyny sdo-

wj w obecnoci uczniów; uczy bowiem dowiadczenie,

e im wicej ucze sekcyj widzi, tem pewniejsz zy-

skuje dla swojej nauki jjodstaw, a w swoim czasie

tm chtniej nawet w prywatnym zawodzie korzysta ze

zdarzonj sposobnoci, by przyczynia si do postpu

tej umiejtnoci, której znaczenie dobrze pozna i oce-

ni. Wiemy zreszt bardzo dobrze, e wykonywaniu sek-

cyj po domach prywatnych, nasuwaj si bardzo wiel-

kie trudnoci, nie widzimy wszelako dlaczego tak sa-
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mo jak gdzieindziej trudnoci te zwolna i u nas prze-

zwyciyby si nie day?

Co si tyczy zhioru patolog-iczno-anatomicznych pre-

paratów, znajduje si z nich w tój chwili:

1) macerowanych koci 84,

2) wyrobów zachowanych w wyskoku 286,

3) wyrobów zasuszonych 9,

4) kamieni szczególniej óciowych . 27,

5) wyrobów mikroskopowych ... 40,

Razem 446.

Niemal wszystkie preparaty pochodz juto od prof,

Heschla, ju od referenta, zbiór bowiem dawniejszy,

jak si wyej nadmienio, znajduje si w tej chwili przy

klinice chirurgicznej.

Najwiksza cz wyrobów odnosi si do wlaciwj
Anatomii patologicznej ludzkiej; sto nowotwory i w sku-

tek rónych chorób zmienione narzdzia lub ich czci,

oprócz tego znajduje si tutaj kilkanacie dziwolgów

i kilka zbocze wrodzonych.

Pomidzy preparatami godniejsze uwagi s: Rogi

skórne przez Dra Kremera z Kamieca Podolskiego,

< darowane i przez Heschla opisane w Oesterr. Ztg. filr

prakt. Heillcunde Nr. 4 ; dalj hcpar succenturiatutn, ar'

teria pulmonalis z czterema zastawkami i inne ; wresz-

cie wyroby mikroskopijne z nastrzykanemi naczyniami

przez referenta do zbioru wcielone.

Do tych ostatnich nale juto niektóre tkanki pra

widowe, ju nowotwory, po wikszej czci z nastrzy-

kanemi naczyniami woskowatemi. Liczba ich dzi wpraw-

dzie jest jeszcze szczupa; gdy jednak zwaymy, e ta-

kowe w naszym zakadzie wziy pocztek dopiero pod

obecnym zarzdem, e wielu, z povA'odu e si czsto

nastrczaj zachowywa nie warto, e za przysposa-

bianie innych zaley znowu od rozlicznych okolicznoci;
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uzna wypadnie za rzecz naturaln, e ich liczba tylko

pomau wzrasta moe.
Z uwagi, e naleyte ocenienie zbocze chorobowych

moe mie miejsce jedynie przy dokladnem obeznaniu

si ze stanem prawidowym odpowiednich czci, poda-

jcy t wiadomo chtnie nastrcza uczniom sposob-

no korzystania z wasnego prywatnego zbioru kilku-

set wyrobów anatomicznych, mianowicie drobnowidzo-

wych, które bdto dawniejszym czasem jako prosel^-

tor w Getyndze, bd wieo, jak np. rozlicznie w)^-

strzyknione naczynia limfatyczne, wasn prac i naka-

dem przysposobi.

Przysposabianiu i zachowywaniu wyrobów wiksze-

go rozmiaru, szczupo lokalu nie pomau stoi na prze

szkodzie. Wszake niedostatelc ten wicej jeszcze uczu-

wa si daje ze wzgldu na trudno swobodnego za-

jcia uczniów pracami mikroskopowemi, ile e pomiesz-

czenie zakadu bynajmniej zadaniu temu nie sprzyja.

Przybytek zatem jednej sali na zbiór preparotów

a drugiej na wygodn pracownie dla professora i ucz-

niów, jest równie nagym jak koniecznym warunkiem

podanego rozwoju naszego zakadu.
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ZAKAD EIZYOLOGIGZNY.

Wiadomo podana

przez

Prof. Dr. Gustawa Piotrowskiego,

tego Zakadu D 5'^ rektor a,

WSTP.

Badanie czowieka jako najdoskonalszego stworzenia

na ziemi, jako badanie siebie samego, prz}^ którem ba-

dacz i badany s równemi istotami, juz w najdawniej-

szych czasach najywsze zajcie wznieca musiao 5 i

istotnie, najdawniejsze dziea, które nas doszy, prze-

wanie zastanawiaj si nad czowielviem.

Dziea te jednak przewanie uwzgldniaj stron

czowieka najwysz, bo t, któr wanie róni si on

od wszystkich innych stworze tej ziemi ; stron

jego duchow; stron drug, nisz, wspóln mu ze

zwierztami (przynajmniej wyj uksztaconemi), stron

materyaln, tyle tylko uwzgldniaj, ile cele bezpore-

dnie tego wymagaj.
Wprawdzie i badania duchowej jego czci, zmie-

rzajc do moralnego uksztacenia i ulepszenia czowie-

25
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ka, miay take pewien cel wytknity; — cel prakty-

czny, którego wymagaj wszelkie we wzgldzie natury

ludzkiej poszukiwania umiejtne ; ten przecie kierunek

nie wystpuje tak wybitnie w tych badaniach, jak wy-

stpuje cel^ którego dopi zamierzano badaniami cia-

a ludzkiego.

Celem tym nietyle byo jeszcze waciwie leczenie

chorego, ile strzeenie czowielia zdrowego przeciw za-

graajcym mu chorobom. Byyto pierwsze zawizki

higieny i policyi lekarskiej. Znachodzimy je w ksi-

gach hebrejskich, indyjskich, chiskich, egipskich, itp.

Kada umiejtno szybko si rozwija, jeeli rodki

i sposoby badania s raz na zawsze dane i niezmien-

ne
;
powoli za, jeeli z postpem nauki i rodki ba-

dania dopiero stawa si musz doskonalszemi.

Filozofia kwitna u Greków; w medycynie u nich

widzimy dopiero pierwsze zawizki waciwie umiejtne.

Nie tracc nigdy z oka celu waciwego bo prak-

tycznego w medycynie, którym jest strzeenie zdro-

wych przed zachorowaniem, a przywrócenie zdrowia

chorym, ju Hippolcrates pozna, e do dopicia tego ce-

lu potrzebne jest badanie czowielta tak zdrowego jak

i chorego, a cho tego nie wypowiada wyranie jako

zasad podziau caj medycyny, czyni ju badania

tak w przestrzeni jalc i czasie na zdrowych i chorych,

i pooy tm samm kamie wgielny do powsta ma-

jcych umiejtnoci lekarskich, jakiemi s: Anatomia,

Fizyologia, Anatomia patalogiczna i Patologia jako

podstawy Higieny i Terapii.

Dziwna jednake, e HippoJcratcs bada przewanie

zdrowych w przestrzeni, t. \. anatomicznie, a chorych w
kierunku czasu, czyli pod wzgldem przebiegu sprawy

chorobowj; tak e fizyologiczne twierdzenia tylko gdzie

niegdzie i to przewanie jako wyniki z bada anato-

micznych, fakta za patologiczno-anatomiczne wystpu-

j tylko jako przypadkowe wykrycia.
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Stan ten umiejtnoci trwa przez cala epok staroytn;

zaniedbanie Anatomii patologicznej atwe do wytuma-

czenia, przy wstrcie ludów staroytnych i nawet now-

szych do sekcyi na ludziach, (wiadomo, e Anatomia Ga-

lena waciwie jest Anatomi map). Im wicej przecie

nietylko u staroytnych lecz i po odrodzeniu si umie-

jtnoci w czasach nowoytnych zaniedban bya nau-

ka Anatomii patologicznej ; tem skorzej póniej , uzna-

jc inne drogi niedostafeczuemi, zwróciy si usiowa-

nia badaczy do ledzenia zmian anatomicznych, jako

podstawy stanów chorobowych. Tym sposobem Anat.

patol. w naszych czasach zostaa sowicie wynagrodzo-

n za dawniejsze zaniedbanie, gdy dzisiejsza medycy-

na w przeciwstawieniu do hipokratesowej, bada chorego

prawie wycznie tylko w przestrzeni t. j. anatomicznie.

Patologia jako badanie odbywajcej si w czasie spra-

wy chorobowej, dzi zaniedbana, wyrcza si Anato-

mi patologiczn do tego stopnia, e wszystkie, nawet

fizyczne rodki badania, li do tego su, by bez usz-

kodzenia ciaa doj do poznania Anatomii chorego. Te-

rapia przytem z grubsza empiryczna.

Fizyologia dotd cierpliwie czeka na czas, w któ-

rym obok Anatomii patologicznej uzyska uznanie jako

jednej z podstaw Patologii, a zapewne w przeczuciu

tm, e ten czas wkrótce nadejdzie, ju medycyna dzi-

siejsza zwie si fizyologiczn ; ale te Fizyologia nie

)ya nigdy tak bardzo zaniedban, jak Anatomia pato-

logiczna.

Ju staroytno wydaa dzieo o Fizyologii, jakiem

jest: Claudii Goleni lihri de usu partiiim. Galenus w tych

ksigach wykada swoje wyobraenia o czynnociach

ciaa ludzkiego, uzasadniajc je na podstawach anato-

micznych i na wasnych uczuciach podmiotowych.

Miny ciemne czasy wieków rednich, a znów umie^

jtnoci zaczy si samodzielnie rozwija ; i Fizyologia

si rozwijaa, ale do bardzo niedawnych czasów rozwi-

25*
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jaa si tylko na zasadach uchwyconych przez Galena;

Anatomia si udoskonalaa, z nowych faktów anatomi-

cznych wyprowadzano nowe wnioski tizyologiczne, ró-

wnie starano si zuytkowa lepiej w celach fizyolo-

gicznych dawniej znane fakta anatomiczne i dostrzega-

ne wraenia przedmiotowe
;
przez co Fizyologia rozsze-

rzaa si wprawdzie ale w gb nie dya.
Jeeli w tych czasach wykada Fizyologi po Uni-

wersytetach professor Anatomii; to byto stosunek na-

turalny. Podstaw bada Ijya Anatomia, a rodkiem

badania rozum i bezporednie dowiadczenia ycia co-

dziennego. Za to stanowisko nie przesza Filozofia przy-

rody, powiedziabym owszem, e nawet nie wzniosa si

do niego, snujc ze samej myli to, co wymagao po-

strzec i dowiadczenia. Któ mia lepiej zna Anato-

mi jak professor tego przedmiotu, komu zatm miao

by atwiej wnioski fizyologiczne z Anatomii wyprowa-

dza ni jemu? Zakadów fizyologicznych nie byo osob-

nych, zbiory anatomiczne zupenie je mogy byy za-

stpi.

Stan ten trwa wycznie do pocztku naszego wie-

ku—mówi wycznie, bo znajd si i dzi Uniwer-

sytety, w których stan ten clio nieco odmienny, trwa

po dzi dzie, a Anatomia i Fizyologia zostaj po-
czone w jednych rlcach.

Zmian pierwsz spowodowali francuzi, starajc si

na drodze wiwisekcyj wyledzi prawdy fizyologicz-

ne; by to krok wielki, jak kade wprowadzenie no-

wych sposobów badania w jak umiejtno, wielkim

krokiem naprzód nazwa musimy; zmiana ta w zasa-

dzie stanowcza, bo zaprowadzajca umylne przedmio-

towe badanie czynnoci ustroju yjcego, jednak nie

spowodowaa bynajmniej oddzielenia Fizyologii od Ana-

tomii. Któ bowiem znów mia by zrczniejszy do wi-

wisekcyi jak Anatom, i któ mia mie wicej sposo-

bnoci do tego?
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Równie tego rozdziau spowodowa nie mogo wil^:-

sze uwzgldnienie Anatomii porównawczej.

Stanowczy l^rolc w tej mierze wyszed z Niemiec.

Dawnoto wprawdzie usiowano wiadomoci zdobyte na

polu Fizyki stosowa do spraw ycia zwierzcego; byy
to przecie usiowania czstkowe, którym przewane

wyobraenia o waciwoci siy ywotnej osta si nie

day. W uaszyci czasacti i pod tym wzgldom we Fran-

eyi nastpi zwrot silny, poparty badaniami Magendie-

GO; w Niemczech wszelako rozszerzono ten kierunek

tak dalece, e odtd Fizyka z caym zasobem przyrz-

dów staa si obole Anatomii podstaw Fizyologii. Te-

raz rozdzia przedmiotów sta si lc.oniecznym. Nie spo-

sób byo da po anatomach by byli oraz fizykami,

a Fizyka górowaa we Fizyologii, gdy podstawa ana-

tomiczna ju bya podostatek wyzysldwan; zaczto

wic powszechnie wyzyskiwa Fizyk , a to tern bar-

dziej, e, jak iade nowe odkrycie bywa przeceniane,

tak i po Fizyce wicej si spodziewano ni ona da zdoa.

Gdy wiele zjawisk fizyologicznych dotd nie wyjanio-

nych, bo tylko dla pokrycia wasnej niewiadomoci tu-

maczonych mnieman si ywotn, wytumaczono od-

razu zastosowaniem praw Fizyki, sdzono wic, e
wszystkie zjawiska ycia Fizyka wytumaczy, i e ca-

lem zadaniem Fizyologii jest, zjawiska ycia odnie
do pewnych prawide fizycznych.

Aczkolwiek mniemanie to po dzi dzie midzy fi-

zyologarai bardzo jest rozpowszechnione; przecie nie-

chciabym si do niego przycza.
Fizyologia i Fizyka maj wprawdzie spoiny cel le-

dzenia praw przyrody; e jednak z tego powodu przy

badaniach czsto dochodz obie do tych samych praw

umiejtnoci, to jeszcze ztd nie wynika, e i na przy-

szo tak zawsze by musi , i e przysze badania nie

wyka z czasem jakiej rónicy w zasadach. Tymcza-

sem jednak Iderunck w uprawie Fizyologii by taki, i
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W nim znajomo Fizyki staa si przewanym warun-

kiem, i e w nastpstwie tego professor Fizyologii mu-

sia by przewanie fizykiem. Kierunek ten nietylko

spowodowa po Uniwersytetach oddzielenie katedry Fi-

zyologii od Anatomii , ale nadto w prostym skutku da
on pocztek osobnym Zakadom fizyologicznym , ile e
przy niezbdnoci narzdzi i przyrzdów fizycznych,

pracownie anatomiczne nie mogy starczy potrzebom

bada fizyologicznych.

Pierwszy taki zakad powsta w r. 1825 w Wroc-

awiu pod dyrekcy znakomitego prof. Purkinjego.

Czas wymaga zakadów fizyologicznych, czas wy-

maga professorów Fizyologii , którzyby byli lekarzami,

anatomami a przewanie fizykami w cam znaczeniu

tego sowa. Trudno byo tym wymogom odrazu zado-

sy uczyni; bo choby si byy znalazy rzdy, które

istotnie dbajc o umiejtno , *byyby odrazu katedry

fizyologiczne dostatecznie uposayy, jakich, przyzna to

trzeba, nie brak przewanie w mniejszych pastwach
niemieckich; to trudno nieprzezwyciona bya w bra-

ku ludzi tak rónostronnie naleycie wyksztaconych.

Tu przypadek przyszed w pomoc, i uczyni przejcie

to mniej nagm. Umiejtno uczynia równoczenie

prawie z wprowadzeniem Fizyki do Fizyologii jeszcze

drugi wany krok naprzód, krok równie wielki, jakkol-

wiek ze wzgldu na to, e Fizyologia znów wrócia do

podstawy anatomicznej , krok ten mógby na pierwszy

rzut oka przedstawi si wstecznym.

Udao si ulepszy znacznie drobnowidze, i przez

znienie ceny uczyni je dostpnemi i mniej uposao-

nym zakadom. Mikroskop sta si najwaniejszem na-

rzdziem , dziwnie to brzmi , nie dla Anatoma, lecz dla

Fizyologa.

Anatom nie wzgardzi mikroskopem, ale fizyologo-

wie, a przewanie ci, którzy nie byli w stanie podo

a nowemu fizycznemu kierunkowi nauki, z cji ener-
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gi rzucili si do bada anatomiczuych pod mikrosko-

pem, wyprowadzajc z nich dawnym zwyczajem wnio-

ski fizyologiczne. Wiele korzyci ztd wypyn musia-

o, bo rzecz przez si jawn, e fizyolog zna musi

w najdrobniejszycli czstkach budow owej pracowni

ywotnej, której czynnoci bada i tumaczy. Wszake
do tych korzyci i te policzy naley, e przejcie po-

wyej opisane stao si agodniejsze, brak ludzi nie da
si czu w wyszym stopniu. Wzrosa wic nowa umie-

jtno szybko do wielkich rozmiarów i doskonaoci.

Byo to jednak tylko przejcie, i tylko jako takie bar-

dzo cenne; ustali si to przejcie nie powinno b3'o,

bo fizyolog nie powinien zapomina, e jego zadaniem

jest badanie czowieka w czasie, a zadaniem anatoma

badanie czowieka w przestrzeni. Jakkolwiek jednak fi-

zyologowie dzisiejsi mniej si ju trudni Anatomi mi-

kroskopow, przecie nie uwaaj tej umiejtnoci za

jedne z podstaw Fizyologii zkdind zaczerpywa si

majc, ale jako cz integraln swojego zawodu, do

czego si przyczynia najbardziej to, e niewaciwie

wykad Anatomii mikroskopowej po wikszej czci Uni-

wersytetów poruczony jest professorowi Fizyologii a nie

Anatomii.

Czujc nawet niewaciwo tego, kady professor

Fizyologii po dzi dzie stara si musi, by zakad mu
powierzony zaopatrzy dostatecznie w narzdzia do ba-

da mikroskopowych suce.
Obok Fizyki, jako cz jej wzniesiona do zupelnj

samodzielnoci, stana Chemia; któr t obok Fizyki

Fizyologia uwaa musi jako jedne ze swoich podstaw.

Przekonanie to obecnie coraz bardziej si ustala, bo
te i gbsze wiadomoci chemiczne midzy fizyologa-

mi dopiero teraz rozpowszechnia si zaczynaj.

Do tego kresu dosza Fizyologia po dzi dzie. Fi-

zyologia ma bada czowieka zdrowego w czasie, w ce-

lu wyledzenia prawide ycia ludzkiego, nigdy wszela-
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ko nie spuszczajc z oka celu praktycznego, to jest za-

stosowania tych prawide dla dobra ludzkoci , co jak

widzielimy wyej, od najdawniejszych czasów byo za-

daniem badania przyrody czowieka.

Anatomia w caej rozcigoci, zatem razem z Ana-

tomi mikroskopow i porównawcz, Fizyka poprze-

dzona wiadomociami matematycznemi , i Chemia, oto

s gówne podstawy, na których fizyolog opiera si
winien ; ale s one te li tylko podstawami dla waci-
wych bada fizyoogicznych , a równie ten bdzi, kto

Anatomi uwaa jako cz Fizyologii, jak i ten, który

w Fizyologii chciaby widzie li tylko cz Fizyki

i Chemii, w zwykem rozumieniu tego sowa.

Zakad fizyologiczny powinien by uposaony tak,

iby dozwala czyni dowiadczenia na podstawie ka-
dej z wymienionych tu umiejtnoci.

Dowiadczenia dawniejsze, ju znane, powinien pro-

fessor Fizyologii módz przed uczniami powtórzy, by

im tym sposobem pojmowanie nauki uatwi, i by ci

uczniowie tyle wiadomoci fizyoogicznych nabra mo-

gli, ile ich przysze powoanie, ile zawód lekarski wy-

maga. Ale niedosy na tem ; obowizkiem kadego pro-

fcssora by powinno, nictylko sta si przewodnikiem

uczniów, ale zarazem kapanem umiejtnoci
,

popiera-

jcym jj postp, majcym na oku ksztacenie nietylko

lekarzy praktycznych, ale i ludzi szczegóowo zawodo-

wi fizyologa powici si majcych, by nigdy i ni-

gdzie nie zabrako na ludziach, mogcych zajmowa
katedry uniwersyteckie. W tej myli professor kady
przewanie o wyksztacenie swego asystenta dbaym
l)y powinien, a stara si otrzyma asystenta, gdzie-

by go jeszcze nie byo.

Nietylko zatm przyrzdy suce do okazania do-

wiadcze podczas wykadów w gabinetach znajdowa
si powinny, ale powinna by urzdzon waciwa pra-

cownia, w którjby jak najwicej prac nowych wyko-
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nywa mona z wszelk swobod. Z radoci wic zo-

baczymy w Gabinetach przyrzdy rzadsze, clioby i ko-

sztowniejsze, przeznaczone li tylko do pracy jakiej sa-

modzielnej , choby nawet zbiór narzdzi sucych do

dowiadcze podczas odczytów nie by jeszcze zupeny.

Tak staraem si okreli zadanie dzisiejszej Fizyo-

logii, opierajc wywód na przeszoci; tak staraem si
Avyl^aza potrzeby zakadów fizyologicznych , opierajc

si na ich zadaniu dzisiejszem.

O ile tym wymogom zakad fizyologiczny Uniwer-

sytetu naszego zadosy czyni i czyni, okae si to

z opisu jego rozwoju i stanu teraniejszego, litóre jest

zadaniem niniejszego pisemka.

I. Pocztek Zakadu fizyologicznego.

Prof. Dr. JÓZEF Majer. (1847c,-185%).

W naszym Uniwersytecie do pocztku roliu szkol-

nego 18479 katedry Anatomii i Fizyologii byy z sob
poczone. Ostatnim professorem obudwu przedmiotów

by obecny professor Anatomii, Dr. Antoni Kozubow-
SKi. Nie by wic nasz Uniwersytet jednym z pierw-

szych, w któiych rozdzia tych katedr nastpi; ale te
nie by on w tej mierze ostatnim.

Rozdzia nastpi w porze waciwej, a spowodowa-

a go zmiana okolicznoci, do których znowu przewa-

nie policzy naley wikszy napyw uczniów.

Za czasów b. Rzeczypospolitej krakowskiej liczba

suchaczów uczszczajcych do Uniwersytetu bya bar-

dzo maa ; Uniwersytet bowiem tak dalece by zaralcni-

tym dla suchaczów z innych ziem polskich, e nietyl-

ko studya w nim przebyte, poza okrgiem Wolnego

Miasta do niczego nie uprawniay, ale nadto za wda-

niem si rezydentów dworów opiekuczych, nic wolno

byo przyjmowa uczniów ztamtd pochodzcych. Z wcie-
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leniem Rzeczypospolitej krakowskiej do Pastwa raku-

skiego (w 1847 r.) stosunek ten si zmieni; studya

przebyte w Uniwersytecie Jagielloskim nadaway te

same prawa, co studya przebyte w jakimkolwiek in-

nym Uniwersytecie austryackim; a e wkrótce potm
we wszystkich Uniwersytetaci austryackici zaprowa-

dzono wolno nauczania i uczenia si, Uniwersytet nasz

otwartym by nietylko dla uczcej si modziey wszy-

stkicli krajów koronnyci austryackici, mianowicie Ga-

licyi z Bukowin i Szlska, ale nadto i dla modziey
z krajów postronnyci

,
jakkolwiek modzie z pod pa-

nowania rossyjskiego, dla stosunków niezawisyci od

urzdzenia Uniwersytetu, z tego korzysta i nadal nie

moga.

Przy powikszonj liczbie suchaczów zadanie pro-

fessora Anatomii i Fizyologii sta si musiao dla te-

go zbyt uciliwem ; nie eby wykady same wicj
czasu wymagay jak przedtem , ale e nieporównanie

wicj czasu wymagao praktyczne wyksztacenie ucz-

niów, mianowicie w prosektoryum anatomicznm.

Koniecznem byo ulenie professorowi Anatomii w ta-

kim pooeniu, a ustanowienie osobnej l^atedry Fizyo-

logii temu zaradzio. Wydzia lekarski na posiedzeniu

swojm odbytem w dniu 23 Padziernika 1848 r. za-

stanawia si nad tym przedmiotem
;

potrzeba ustano-

wienia osobnej katedry Fizyologii nie ulegaa wtpli-

woci, a drugie pytanie, komu powierzy t katedr,

nadzwyczaj atwo dao si rozstrzygn, gdy w sa-

mym Wydziale zasiadam znany z prac w Fizyologii,

a do tego przypadkowo wanie nie piastujcy adnj
katedry.

By nim ówczesny rektor Uniwersytetu i prezes To-

warzystwa naukowego krakowskiego, a przez trzy la-

ta poprzednie dziekan Wydziau lekarskiego, prof. Dr.

JÓZEF Majer.
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Prof. Majer wówczas ju 15 lat, bo od r. 1833 by
professorem Uniwersytetu, piastowa przez te lata kate-

dr Instytucyj lekarskich, czyli teoretycznej Medycyny

dla kandydatów Chirurgii niszej. Fizyologia bya tam

wprawdzie tylko czci jego zawodu, ale czci ulu-

bion. Wystarczy na dowód tego, bym z prac jego ów-

czesnych, ogoszonych bdto w Rocznikach Towarzy-

stwa naukowego krakowskiego, bd w Rocznikach

wydawanych przez Wydzia lekarski, przytoczy:

Przyczynek do nauki o temperamentach , z roku

1838 »).

Przegld potworów ryhich z r. 1841.

Skutki cinienia poivietrza pod ivzgldem fizyologicz-

nym i patologicznym z r. 1844 '^').

Wpyw stanu meteorologicznego na miertelno<^, we-

dug 10-lelnich postrzee w Krakowie z r. 1848;

a jako prac ju wycznie tizyologiczn

:

Sposób oznaczania iloci krtci u czowieka yivego

z r. 1840.

Jeli wic ze wzgldu na kierunek pracy atwo przy-

chodzio Wydziaowi obsadzenie nowej katedry, to sprzy-

jaa temu i ta okoliczno, e jak mówiem
,

prof. Ma-

jer wówczas adnej nie piastowa katedry. Reskryptem

Komissyi nadwornej z dnia 6 Wrzenia 1847 (1. 2,849

i 2,990) szkoa chirurgiczna w naszym Uniwersytecie

zniesion zostaa
;
ju zapisani suchacze tej szkoy mo-

gli wprawdzie nauki swe koczy, ale nowych nie

przyjmowano wicej. Ze za Instytucye lekarskie byy
przedmiotami dla tych uczniów wykadanemi, usta

') Wycigi obszerne ztój pracy w Medic. Jahrbilcher d. Oe-

sterr. Staacs. 1843.

*) Wycigi obszerne z tj pracy w Med. Jahrbiicher d. Oe-

sierr. Staates. 1845
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wic musia ich wykad po usunieniu z Uniwersytetu

lekarzy tej kategoryi.

Tak zatem wszystkie warunki sprzyjay, i Wydzia
lekarski uytkujc ze swego prawa, powierzy jeszcze

na tem samem posiedzeniu z d. 23 Padziernika 1848

wykad Fizyologii zastpczo professorowi Majerowi.

Od tego dnia de facto osobna katedra Fizyologii

istnieje w naszym Uniwersytecie. Szo teraz przede-

wszystkim o jej ustalenie.

W tym celu Wydzia lekarski, stosownie do posta-

nowienia powzitego na swem posiedzeniu w dniu 5

Grudnia 1849 roku, uczyni osobne przedstawienie do

Wadz wyszyci. Przedstawienie to uwieczonem zo-

stao podanym skutkiem. Wys. Ministerstwo wyzna
i owiecenia pod dniem 30 Lipca 1850 r. (1. VisV )

zawiadomio Uniwersytet nasz, e Najjaniejszy Pan d.

24 Lipca 1850 r. stanowczy rozdzia l^atedr Fizyologii

i Anatomii w naszym Uniwersytecie zarzdzi, a oraz

prof. Majera zwyczajnym publicznym professorem Fi-

zyologii zamianowa raczy.

Byt odrbnj katedry Fizyologii by zapewniony,

ale potrzeby byy teraz wielkie; fundusz na zakupno

przyrzdów i na dowiadczenia, lokal na umieszczenie

tycli przyrzdów, asystent do pomocy w pracacii i w ce-

lach we wstpie wskazanych, posugacz dla zakadu,

oto gówne potrzeby, których zaspokojeniem zajmowa
si byo zadaniem nowo mianowanego professora Fi-

zyologii.

Prof. Majer niczego te nie zaniedba w tej mierze;

obszerne podanie z d. 4 Padziernika 1850 r. przedo-

one Wydziaowi lekarskiemu zaraz po wakcyach na

picrwszem posiedzeniu (9 Padziernik 1850 r.), wyka-

zuje z jak troskliwoci tene dba o dobro powierzo-

nj sobie katedry.

Prof. Majer w tem podaniu wykazuje, e gdy fun-

dusze przeznaczone na cele spólnej katedry Anatomii
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i Fizjologii wynosz tylko 900 zip. czyli 225 zlr. m.

k. rocznie, fundusze te przy katedrze Anatomii pozosta

winny, tern bardziej e do tej katedry naley i Zooto-

mia i Histologia; e zatem osobne fundusze s potrze-

bne dla katedry Fizyologii: juto na zakupno przy-

rzdów, majcych stanowi waciwy zaród Gabinetu,

a z pomidzy których jako najpotrzebniejsze, prócz mi-

kroskopów i soczewek oprawnych, tudzie podrcznych

narzdzi anatomicznych, wylicza ju : Przyrzd mague-

to-elektryczny (rotacyjny), galwanometr wedug Du
BoiSA lub NoBiLEGO Z odpowiednicmi dodatkami, wyl-

gnie jaj i niektóre przyrzdy fizyczne; ju znowu na po-

trzeby biece, których konieczno dostatecznie udo-

wadnia, naznaczajc kwot na te ostatnie w iloci 1,000

zip. czyli 250 zlr. m. k. rocznie.

Co do umieszczenia zakadu, professor Majer ma-

jc wówczas przydzielon sobie tylko sal, która dla

niego jak i dla kilku jeszcze innych do wykadu su-

ya, w której prócz tego umieszczono Archiwum wy-

dziaowe, i w której (nawet po dzi dzie) odbywaj
si posiedzenia Wydziau lekarskiego i egzamina ci-

se; nie móg oczywicie uy jej na pracowni fizyo-

logiczn. Wszake znajc dobrze stan rzeczy, by on

zarazem przekonany, e w adnym z gmachów akade-

mickich zakad fizyologiczny stosownie pomieci si

nie da, ile e takowy, zdaniem jego, wymagaby przy-

najmniej : sali evcyjuej , sali dla wprawy i wiczenia

uczniów w badaniach fizyologicznj^ch, pokoju z Iconii-

nem i przyrzdami chemicznemi, pokoju na pracowni

professora, w którym mieciyby si zarazem narzdzia

fizyczne i inne do bada fizyologicznych potrzebne.

Gdy za ju dawniej zgodzono si na to, e tera-

niejsze umieszczenie Anatomii nawet ze wzgldów po-

licyjno-lekarskich jest niedogodne, i chciano temu za-

radzi przez restauracj jednego z gmachów. Uniwer-

syteckich spalonych podczas poaru miasta w 1850 r.



398

gmachu zwanego Burs Jeruzalem, zastrzeono wic,

eby przy wykonywaniu tego planu uwzgldni potrze-

by katedry Fizyologii.

By jednak uposaenie tej katedry a do przysposo-

bienia stosownego lokalu odwleczonym nie zostao, prof.

Majer owiadcza sw gotowo przechowania tymcza-

sowo przyrzdów w wasnem pomieszkaniu, a to w tej

myli, aeby ile mona chwili otwarcia zakadu nie

ociga i ju ówczesnym uczniom da sposobno ko-

rzystania z niego.

Professor Majer w podaniu swojem równie silnie

przemawia za ustanowieniem osobnego adjunkta przy

katedrze Fizyologii, przyznajc, e mianowanie jego

mogoby si odoy do nalenego urzdzenia zakadu,

ile e ten dopiero przedstawia warunki odpowiednie po-

trzebie adjunkta. Temci bardziej ustanowienie osobne-

go posugacza musiao by wstrzymanm do ustalenia

si zakadu.

Podanie to odnioso po wikszj czci podany
skutek. Wys. Ministerstwo wyzna i owiecenia pod

dniem 11 Listopada 1850 r. (1. %W) przeznaczyo do-

tacy 900 zip. pobieran rocznie na potrzeby katedry

Anatomii i Fizyologii, na wyczne cele katedry Ana-

tomii, a na pierwsze potrzeby, na urzdzenie zakadu

fizyologicznego wyznaczyo 646 zr. m. k. tudzie 250

zr. m. k. jako dotacy na r. 1857i ; dajc oraz prze-

doenia planu wzgldem restauracyi budynku, w któ-

rym zakad fizyologiczny ma by umieszczonym, pole-

cajc oraz Wydziaowi, by powtórnie przedstawi po-

trzeb ustanowienia asystenta przy katedrze Fizyologii

w chwili, w którj urzdzenie zakadu fizyologicznego

bdzie ukoczone. Zakad fizyologiczny mia teraz 896

zr. m. k. do dyspozycyi.

Summa ta, litór prof. Majer obliczy nie wedug
wiadomych sobie wymogów zakadu, lecz wedug praw-

dopodobnj wysokoci, w jakij móg j by otrzyma,

I
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nie starczya t do zaopatrzenia si w te nawet sprz-

ty i narzdzia, które wytkn by w podaniu. Obok pod-

rcznycti narzdzi anatomicznyci, chemicznych, optycz-

nycli, a mianowicie Idll^u mikroskopów, nie starczyo

ju funduszu na drosze przyrzdy, same bowiem mi-

kroskopy, mianowicie wielki i mniejszy Plossla tudzie

Prokescha, kosztoway 465 fi. Obok nich i niektórych

drobniejszych narzdzi i sprztów, obejmuje ówczesny

inwentarz: wygni, Liebiga przyi*zd do zasuszania

materyi organicznej, stereoskop Wheatstona i Bkew^-

STERA, przyrzd do rozbioru powietrza oddychanego

wedug Yalentina, oftalraotrop Ruetego, spirometr

HuTCHiNSONA, hcmadynamomctr Poisseuilla i inne, ra-

zem sprztów, narzdzi i przyrzdów numerów 41, ogó-

nej wartoci 713 fl.

Maa zatem kwota zostaa na potrzeby biece, a to

jak zaraz zobaczymy potrzeby dugoletnie.

Doszlimy do najwyszego rozwoju, jaki zakad nasz

w okresie w którym jestemy, osign; niech rai wol-

no bdzie na tem miejscu, dla dopenienia opisu ów-

czesnego rozwoju przytoczy prace, jakie przewanie

z uytlcowania tego zakadu powstay. Nale tu:

Dowiadczenia fizyczne iv przedmiocie kuorzenia si

na knvi poicold z r. 1849;

Rozhiór fizyologiczmj ivpratv7/, przyzwyczajenia i na-

ogu z r. 1850;

Szczegó historyczny iv pif^^dmiocie hudoivy nerwów

z r. 1850;

DocJiodzenie iloci ciaeJc krwi na zasadzie stosunku

wóknika do surowicy z r. 1852;

O zbie jeowca (echinus), jako iirzyczynek do poróic-

nawczej histologii zhów z r. 1852.

Autorem wszystkich tych prac jest prof. Majer;

umieszczone s wszystkie w Rocznikach Tow. nauk.

krakowskiego.
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Nareszcie wyszo w r. 1854 znakomite jego dzieo

pod tytuem: Fisyólogia uMadu nerwoiuego.

Jestto szczyt, do litórego doszed nasz zaliad w pierw-

szym swym pocztliu.

Funduszu ju mu nie przybyo. Chcc zyslsa dal-

sz dotacy, trzeba byo usprawiedliwi wydatlii po-

przednie. Byobyto rzecz bardzo prost, gdyby zamó-

wione narzdzia mogy by otrzymane w czasie po-
danym. Jakich jednak trudnoci dowiadcza tu trzeba,

atwo to pojmie, kto cho raz w swojm yciu zamó-

wi mikroskop u optyka synniejszego, trzeba czeka na

instrument, a trzeba czeka dugo; z drugij strony mi-

kroskopy dzi jeszcze, a tmbardziej wówczas uwaane
s jako narzdzia takiej wagi, e i najszczuplejszy za-

kad fizyoogiczny takowe posiada musi. Prof. Majer

nawet nie móg ich zalaipna, na które wyszo 465 zr.

m. k. odkada na póniej , teraz bowiem mia do 900

zr. m. k. do dyspozycyi, póuij za nie móg si spo-

dziewa mie wicej jak 250, a z tych wypadao po-

kry roczne potrzeby biece.

Skutek tego by ten, e Inwentarz zakadu dopiero

20 Sierpnia 1 853 r. móg by podpisanym. Ze za pó-

niej o nowych funduszach mowy by nie mogo, okae
si ponij, gdy opisz zmienione oltolicznoci, w jakich

si Uniwersytet nasz znalaz.

Co do umieszczenia narzdzi zakupionych, profes-

sor Majer uczyni to tymczasowo w swojm prywat-

ura mieszkaniu ; mieszl^anic to byo zatm waciwym
zakadem fizyologicznym

;
jednak nie zaprzesta si sta-

ra, a stara usilnie, o uzyskanie odpowiedniego loka-

lu na pracowni fizyologiczn.

Ministerstwo nakazao byo przedoenie sobie go-

towego planu; plan wnet by dokonany, odbudowanie

gmachu Uniwersyteckiego zwanego „Bursa Jeruzalem"

zaleci Uniwersytet; miay si w niej mieci wszystkie

katedry teoretyczne Wydziau lekarskiego , a stosowne
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umieszczenie zakadu fizjologicznego w tym planie by-

o obmylone, nie wyjmujc nawet pomieszkania pro-

fessora, co ile jest rzecz niezmiernej wagi, atwo to

oceni kady, komu tylko wiadomo, jakiego rodzaju s
prace fizyologiczne , i wiele czasu professor Fizyologii

a tern samm nauka traci musi na tem, e professor

dalej od zakadu swego mieszka.

Plan by bardzo pikny; rzecz si cigna o ile mi

wiadomo do koca r. 1855; przedstawienia jednak skut-

ku nie odniosy, a w tych oli-olicznociach o asysten-

cie i posugaczu nie mona byo myle.
Wspomniaem ju wyj, e po roliu 1853 stosunki

w naszym Uniwersytecie si zmieniy; zmian najwa-

niejsz byo zaprowadzenie jzyka niemieckiego w wy-

kadach, zamiast polskiego dotd uywanego; zmiana

która nastpia zaraz po Nowym roku 1854.

Skutki tej zmiany objawiy si przewanie w kate-

drze Fizyologii, gdy prof. Majek, oceniajc jak nale-

y zadanie professora, owiadczy, i nie moe si pod-

j wykada w jzyku niemieckim przedmiotu takiego

znaczenia jak Fizyologia.

Dozwolono mu wprawdzie szczególnym wyjtkiem

wykada po polsku jeszcze przez rok jeden, z zastrze-

eniem nowej deklaracyi po upywie tego czasu; gdy

jednak w zasadzie owiadczenie to innem by nie mo-

go jak poprzednie, nastpia wic tymczasowo, nad

któr nie masz podobno wikszego nieprzyjaciela po-

stpu.

Nie dziw zatm e musiaa te nastpi stagnacya

w rozwoju zakadu fizyologicznego , tem bardziej, gdy

•prof. M. nie chcia spodziewanemu po sobie nastpcy

odj monoci rozporzdzenia funduszem wedug wa-
snego uznania.

Rzeczywicie te Najjaniejszy Pan postanowieniem

z d. 3 Kwietnia 1856 r., pozostawiajc prof. Majera

przy dotychczasowych prawach professora zwyczajnego

,

26
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poruczy mu raczy wykad Antropoogii i pojed}^!!-

czyci oddziaów Fizyologii w jzyliu polsliim, jako wy-

kady nadobowizkowe, mianujc oraz dotychczaso-

wego professor4X Zoologii przy Uniwersytecie w Gradcu,

Dr. Jana Czermaka z. p. professorem Fizyologii w U-

niwersytecie Jagieouskim z wykadem niemieckim.

II. Ustalenie si Zakadu fizyologicznego.

Prof. Dr. Jan Czermak (r. 185%).

Professor Czermak, ucze Pcrkinjego i Koellike-

RA, znany ciwalebnie w wiecie fizyologicznym, rozpo-

cz swe wykady w jzyku niemieckim dopiero w Pa-
dzierniku r. 1856.

i-'' Czas pomidzy dniem mianowania a rozpoczciem

wykadów przepdzi on w Wiedniu, nie spuszczajc

z oka zaldadu iizyologicznego Icrakowsldego.

Przebywajc u róda wadz, udao mu si w tym

czasie uzyslca nowe fundusze dla naszego zakadu,

mianowicie 500 zr. m. k. jako jednorazowe uposaenie,

GOO zr. m. p. za javO dotacy na rok 185f ; razem

zatem 1,100 zr. m. k. Prócz tego uzyska professor

Czermak lokal osobny na umieszczenie Zakadu fizyo-

logicznego, i z tejto przyczyny nazywam okres ten

ustaleniem si naszego Zakadu.

Wysoki rzd na umieszczenie tego Zakadu wyna-

j frontow cz pierwszego pitra w domu przy uli-

cy Wilnej pod Nrem 175; w którera to miejscu po

dzidzie jest umieszczony.

Wiele tam miejsca niema; zakad cay mieci si

w trzech pokojach frontowych; dwóch wikszych o

dwóch oknach
,
przegrodzonych pokoikiem mniejszym

z drzwiami oszklonemi, wychodzcemi na balkon; za

pokojem jednym wikszym jest rodzaj przedpokoju,

który móg by uytym na umieszczenie posugacza,

za pokojem balkonowym jest waciwy przedpokój;
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za drugim pokojem wikszym znajduje si komora ma-

a, mogca suy za skad sprztów mniejszej warto-

ci; oto miejscowo Zakadu fizyologicznego do której

stryci i piwnic jeszcze doda naley. Zakad ten zo-

sta uposaony 4 szafami, wiek umywani, 8 stoa-

mi prostemi, 30 stokami prostemi, 6 wypatanemi po-

literowanemi, tablic szkoln, trzema pukami i potrze-

bnemi sprztami gospodarskiemi.

Nie jestto wiele; ale na owe czasy w którycli

i sprztów fizyologicznych byo dosy mao, i w któ-

rych liczba suchaczów, nie wchodz z jas:iej przyczy-

ny, cigle si zmniejszaa, byo to umieszczenie zupe-

nie odpowiednie, mianowicie, e poprzód adnego nie

byo.

A na tem uposaeniu jeszcze nie koniec, stany
bowiem prócz tego dwa piece chemiczne (piec zwyky
i ania piaskowa); a na opa otrzymuje Zakad corocz-

nie od owych czasów 126 cetnarów wgla kamiennego

i dwa sagi drzewa mikkiego ; na owietlenie pocztko-

wo 8 funtów wiec stearynowych, Idór to ilo z nie-

wiadomych mi przyczyn póniej na 5 funtów zniono,

4 funty wiec ojoAvych i 48 1 f. oliwy.

Tak po wielu staraniach i drobnych pocztkach sta-

n nowy Zakad w naszj^m Uniwersytecie.

Za 1,100 zr. m. k. które byy do dyspozycyi, za-

kupiono z pomidzy waniejszych przedmiotów, sprz-

ty domowe jeszcze niedostajce, midzy niemi za go-

dne wspomnienia dwie pikne lampy od Dietmara.

Z mikroskopów przybyo : mikroskop redni z przy-

rzdem polaryzacyjnym Oberhausera i trzy mae mi-

liroskopy Oberhausera , do nich camera liicida i dwa

zbiory preparatów, mianowicie: zbiór przeci rdzenia

pacierzowego przez Lenhosska zrobionych (96 zr. m.

k.) i zbiór nastrzykowyeh preparatów Hyrtla (po-

darunek, który Zakad otrzyma od Wgo professora

Czerwiakowskiego). Równie zakupi profes. Czermak

26*
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noyki i t. d. do prac mikroskopowych suce, mi-
dzy tymi iie podwójny Yalentina, tudzie zbiór szkie.

Wiele sprawiono przyrzdów do wiwisekcyj, od desek

do przymocowania zwierzt, i stajenki na psy i króli-

liki w piwnicy (24 zr.), do drobnycli rurek. Za najwa-

niejszy przybytek ówczesny uwaa mona magneto-

elektromotor wedug- Du Bois Keymonda (14 talarów)

wraz z ogniwem Smeego (5 zr. m. k.).

Dal^j do wykazania prdów elektrycznych w ciele

zwierzcem krcych :

Multyplikator wedug) Du BoisA (57 tal.) z naczy-
kiem przywodzcym prdy (20 tal.).

Z narzdzi optycznych wymieniam:

Przyrzd do uzmysowienia ruchów ol^a wedug
Meissnera (26 zr. m. k.)

Wziernik oczny wedug Jagera (11 zr. m. k).

Do nauki o gosie: rur i lejki do naladowania

samogosek.

Cyrkiel do mierzenia wrae na skórze darowa
profes. Czermak.

Wag dziesitn (36 zr.) i ciary do niej (18 zr.

m. k.), a nadto szka, flaszki, miseczki i t. d. jedneni

sowem podostatek narzdzi chemicznych, by módz

uskutecznia prace jakociowe. Razem znachodzimy 126

Nrów; na zakupno ich wraz z opdzeniem wydatków

biecych wyszo 1200 zr. m. k.

100 zr. bowiem professor Czermak z wasnych fun-

duszów nadda, bez pretensyi do zwrotu.

Zaopatrzony by zatem Zakad w przyrzdy mog-
ce suy w ogóle do prac fizyologicznych , a byo i

kilka przyrzdów, jakomy to widzieli, sucych do

prac i demonstracyj szczegóowych.

Nie poprzesta jednak professor Czermak na tm,'

uzyskanie asystenta i posugacza dla zakadu byo te
przedmiotem jego stara.

Miaem sposobno poznania professora Czermaka
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W pracowniach fizyologicznych professorów Bruckego

i Ludwiga w Wiedniu, bdc wanie wówczas (roku

1856) na ukoczeniu jako suchacz Wydziau ekarskie-

go. Professor Czermak ofiarowa mi miejsce utworzy
si majce asystenta,, a ja pragnc najmocniój bym
móg zosta przy zawodzie fizyologicznym, bardzo ch-
tnie je przyjem.

Przyjechaem z prof. Czermakiem do Krakowa, lecz

podania o uposaenie posady asystenta Fizyologii

w Krakowie nie otrzymay podanego skutm. Poda-

nia taiowe uczyni prof. Czermak w Styczniu, Czerw-

ca i Sierpniu r. 1857. Pomimo to wytrwaem cay rok

przy prof. Czermaku jako asystent prywatny, by nie

utraci tej sposobnoci ksztacenia si ciejszego w raz

obranym zawodzie.

Szczliwszym by professor Czermak wzgdem po-

sugacza, którego rzeczywicie uzyslia, jakkowiek tyl-

ko prowizorycznego, z pac rocznie 212 zr. m. k.

Opisawszy stan Zakadu w tym okresie, pozostaje

mi doda, do jakich oprócz ksztacenia uczniów, przy-

czyni si owoców na polu pimiennictwa.

Nale tu ogoszone w r. 185Vr nastpujce prace:

Fizyólogia zmysów przez prof. Majera.

O pocJwdnich drganiach jakie loznieca misie cz-
ciowo draniony.

O zacJiowaniu si podniebienia mihkiego przy luyma-

icianiu samogoseJc.

Piericszy pomys do nauki o zmyle czasu.

Przyczynek do znajomoci tych nerwów które maj
wpyiv na tcydzielanie liny przez prof. Czermaka.

O trwaniu i iloci skurcze serca z królika unjjtego

przez profes. Czermaka i Dra Piotrowskiego.

Nowy odczynnik dla istot biakowatych przez Dra

Piotrowskiego.

Professora Czermaka i moje rozprawki wyszy w j-
zyku niemieckim w Akademii umiejtnoci wiedeskij.
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Professor Czermak, odjedajc z Krakowa w Lipcu

1857, opuszcza go wprawdzie tylko na czas wakacyj;

majc jednake ju wówczas zamiar podania o urlop

na cale przysze pórocze zimowe, odda Zakad 2 Igo

Lipca ówczesnemu sekretarzowi AYydziau . p. profes-

sorowi Domaskiemu, a klucze zachowa ówczesny

dziekan prof. Dietl.

Posugacz zosta w zakadzie.

III. Dalszy rozwój Zakadu fizyologicznego.

Prof. Dr. JÓZEF Albini (r. ISSYg i I8579).

Prof. CzERMAK otrzyma urlop póroczny, a równo-

czenie (dnia 21 Padziernika 1857 r. L. 18146) byy
asystent Fizyologii w Uniwersytecie wiedeskim Dr.

Józef Albini, który wanie wróci z caorocznej wy-

cieczki, przedsiwzitój w celach naukowych (czas ten

po wikszej czci w Berlinie przepdzi), mianowany

zosta zastpc prof. Fizyologii.

Dr. Albini zosta póniój na mocy najwyszego po-

stanowienia z dnia 30 Maja 1858 r. z. p. professorem

tego przedmiotu; gdy równoczenie prof. Czermak

przeniesionym zosta do Uniwersytetu w Peszcie.

Prof. Albini zasta ju gotowe fundusze na Zakad,

jeszcze bowiem przed wyjazdem swoim z Krakowa d.

29 lipca prof. Czermak poda by o dotacy 600 zr.

m. k. dla Zakadu naszego na rok 185 g, i summ t
rzeczywicie otrzyma.

Fundusz ten po pokryciu wydatków biecych wy-

starcza jeszcze na powikszenie Gabinetu przyrzdami

nowo zakupiouemi, z których wymieni tu jako najwa-

niejsze: •

Mikroskop Benecha (40 tal.) wzór klatki piersio-

wej wedug Eschekichta (3 zlr. m. k.), wziernik krta-

niowy prosty (3 zlr. m. k.), wag chemiczn (128 zr.
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m. k.), przyrzd polaryzacyjny (38 zr. m. k.), szkielet

ludzki (36 zr. 45 kr. ra. k.).

Dalej uzupeni prof. Albini zapas przyrzdów che-

micznych, dajc przez to sposobno ju i do ilocio-

wych drobniejszych rozmiarów.

W ogóle znajdujemy tych przybytków ICO numerów.

Ze wzgldu na dotacy, prof. Albini dosta jako zalicz-

k z pocztkiem roku szkolnego 185| 300 zr. w. a.

z tej summy odpado 80 zr. w. a. na zapat demon-

stratora, jak to niej zobaczymy; na potrzeby Gabinetu

zostao zatem tylko 220 zr. w. a. Po pokryciu potrzeb

biecych nie wiele zatem zostao na nowe zakupno;

znachodzimy te z tego roku tylko 34 numerów, mi-
dzy któremi : skrzynka z noykami i t. p. do robót mi-

kroskopowych (6 zr. 20 kr. w. a.), skrzynka taka
anatomiczna (11- zr. w. r.), przyrzdy chemiczne do

miareczkowania (11 zr. 6 kr. w. a.) i kilka ksiek
jako zaród przyszej biblioteczki zakadowej, miano-

wicie :

Chemia Schlossbergera T. I. (7 zr. 42 lu*. w. a.),

Chemia Gerharda Tomów IV. (29 zr. 35 kr. w. a.),

Zoochemia Heintza T. I. (7 zr. 73 kr. w. a.). Opis za-

kadu fizyologicznego w Heidelbergu przez Arnolda

T. 1. (1 zr. 93 kr. w. a.). Nareszcie 35 tablic przed-

stawiajcych przedmioty mikroskopowe (Funkego Atas)

(5 zr. 86 kr. w. a., ramy i oszklenie 6 zr. 30 lv. w. a.).

Taki by wzrost Zakadu w tych dwóch atach.

Nie majc nadziei uzyskania staego asystenta, pro-

fessor Albinida przynajmniej o nadanie mu demon-

stratora, t. j. o wyznaczenie maego funduszu, któryby

by pilniejszemu suchaczowi dany jako stypendium

pod warunkiem, by tene by pomocnym professorowi

Fizyologii. Podanie to z dnia 9 Grudnia r. 1858 nie

odnioso siutku; prywatnie jednake uzys<.a professor

Albini pozwolenie obrócenia czci swej dotacyi na

takowe stypendium.
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Wyznaczy on na ten cel 160 zlr. w. a. i na zimo-

we pórocze wypaci te 80 zr. o litórych powyej bya
wzmianlia.

Demonstratorem by suchacz medycyny p. Feliks

Wysocki.

Z prac fizyologicznych wyszych w tym oliresie mam
tylko przytoczy:

Badania plam Jcrivaivych sdowo-leJcarsMe, mianowi-

cie co do wasnoci icodanu potasotvego, r. 1859 przez

professora Majera, zamieszczone w Roczniku Towarz.

nauk. krak.

Prof. Albini odjedajc na czas wakacyj odda
dnia 15 Lipca 1859 r. Zakad dziekanowi prof. Diet-

lowi; póniej z Medyolanu (pod d. 6 Wrzenia 1859)

posa podanie o uwolnienie go od posady tutejszej.

IV. Dalszy wzrost Zaliadu.

Zarzd teraniejszy (od roku 18*'/6o do dzi dnia).

W skutek podania me^ z dnia 29 Wrzenia 1859,

Wys. Minis. wyzna i owiecenia raczyo zamianowa
mnie zastpc professora Fizyologii w Uniwersytecie

tutejszym. Dwa te lata, które prof. Albini tutaj prze-

bywa przepdziem by w Getyndze i Heidelbergu.

Dnia 29 Kwietnia r. 1860 Najjaniejszy Pan pod-

pisa moje zamianowanie na professora p. z.

Zastaem przycliyln odpowied na podanie profes-

sora Albiniego wzgldem uposaenia Zakadu; otrzyma

by on po 400 zr. w. a. rocznie' na trzy lata, z któ-

rych jednake jeden rok ju min by; z tego roku

jednak przypadao jeszcze 100 zr. w. a. na Zakad,

gdy widzielimy, e prof. Albini dosta by tylko 30O

zr. w. a. zaliczki — z tych 100 zr. 80 naleay si

demonstratorowi.

Podanie, które zaraz po mojem przybyciu w tj

mierze uczyniem, pozostao bez odpowiedzi. Rozporz-
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dzajc tak maym funduszem, wydawao mi si by
zbytniem uszczupleniem tego, odczenie 160 zr. na

opacenie demonstratora. Z tego powodu wolaem obej
si bez pomocy, a wzbogaci Zakad.

Przybyo te w tym roku do zakadu: para mniej-

szych pieców chemicznych (26 zr. w. a.), stó z dmu-

chawk (20 zr. m. k.), termometer podzielony do 360"

(5 zr.), pompa mniejsza pneumatyczna (57 zr,), pu-

deko z cyrklami i t. d. (10 zr. w. a.), 6 ogniw elek-

trycznych Daniela (12 zr.); a z ksiek: Anatomia mi-

kroskopowa KoELLiKERA II, 1—3. (17 zr. 74 k. w. a.)

zamówiona jeszcze w ksigarni przez prof. Albiniego;

razem 45 numerów.

Dotacya z r. 186" (400 zr. w. a.) nie wystarczya

nawet na zakupno jednego kosztowniejszego przyrzdu,

jakim by miograf sprawiony w tym roku (od Fessla

W Kolonii) za 426 zr. 13 c. w. a., biece wydatki

sam wic opdzi musiaem w nadziei póniejszego

zwrotu.

Zmiana jzyka wykadowego zasza w roku 186",

mianowicie zaprowadzenie na nowo jzyka polskiego

w wykadach, nie pociga za sob zmiany w zarz-

dzie Zakadu fizyologicznego, gdy prof. Majer, od

którego zaleao objcie na nowo dawniejszego swego

stanowiska, nie chcc przerywa wykadów swoich an-

tropologicznych, gromadzcych, jak si pokazao, znacz-

n liczb suchaczy ze wszystkich Wydziaów, niemniej

majc jako Prezes Tow. nauk. do prowadzenia te ob-

szern instytucy ; nie yczy sobie obejmowa na nowo

zarzdu zakadu.

Fundusz jego w kocu r. 186? by wicj ni wy-

czerpnity, bo obduony, ju zatem w Czerwcu 1861

r. podaem o dalsz zapomog i podwyszenie dotacyi

do 600 zr. w. a. z powodu wysokich cen waniejszych

narzdzi. Dziki Wys. Wadzom skutek podania by
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tym razem zupenie pomylny, stosownie bowiem do

Najwyszego rozporzdzenia z dnia 26 Padziernika

1861 r. staa dotacya w iloci 600 zlr. rocznie, raz na

zawsze przeznaczon zostaa dla Zaliadu fizyologicz-

nego.

Pierwsze 600 zlr. nie mogy bardzo wzbogaci Za-

kadu, wypado bowiem pokry dug zeszoroczny (zr.

119); mimoto jednak znajdujemy midzy przybytkami

z r. 186^: liematodynamometr z kiraografionem (125

zr. w. a.), 4 ogniwa elektryczne Groyego (32 zlr. w.

a.), optometr wedug Stampfera (25 zr.), teleskop

may (22 zr.), przyrzd urometryczny (10 zr. w. a)

i t. d. razem 19 numerów.

W roku 186| przybyy jako wzmianki godne: mo-

del wielki oka i ucha (61 zr. w. a.), mikroskop prosty

i mikrometr (30 zr.), sfigmograf Marreja (odBregue-

ta w Paryu 75 zr. w. a.), sfigmograf Yierordta (70

zlr.), hematodromometr Yolkm. (30 zr.), pueumatometr

(12 zlr.), wahado sekundowe (20 zr.), reostat Poggen-

dorffa (36 zr.), rury blaszane do hidrodynamiki (27

zr), teleskop (16 zr.), przyrzdów akustycznych (za

41 zr.) i t. d.

Razem 24 numerów wartoci 468 zr. 97 c. w. a.

Wreszcie z dotacyi tegorocznej (186|) zaopatrzony zo-

sta nasz zalvad dwoma wysokij wartoci narzdzia-

mi, jakiemi s: oftalmomctr Hklmholtza i wielki re-

ometr.

Jeeli powyej mówiem, em wola obej si bez

demonstratora ni uszczupla fundusz na Zakad prze-

znaczony, to z tego bynajmniej nie wypywa, ebym
w ogóle demonstratora za zbytecznego uwaa. W po-

daniu owem, w którem prosiem o wydanie 100 zlr.

zalegych z r. 185| wykazywaem potrzeb takowego,

lecz prosiem o osobne uposaenie dla niego, gdy uwa-

aem fundusze Zakadu za zbyt szczupe na to. O lo-

sie tego podania powyej nadmieniem.
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Wszake usiowania moje do tego zmierzay, aebj^

Zakad móg otrzyma staego asystenta, przyrzeczo-

nego jeszcze, jal^omy widzieli, na pierwotne podanie

prof. Majera. Tym razem stao si temu rzeczywicie

zadosy moc tego samego reskryptu , który przyzna

te Zakadowi sta dotacy.

Pierwszym asystentem w Zadadzie by Dr. Feliks

Wysocki, dawniejszy demonstrator (od ] Lutego 18G2

do 1 Lutego 18(33) a jego nastpc (od 1 Lutego 1863)

Dr. Tadeusz uliski.
Zakad tali uposaony mógby ju dostatecznie od-

powiedzie potrzebie, gdyby uposaeniu odpowiadao

jeszcze naleyte umieszczenie. Wiadomo, e w pierw-

szych pocztkach prof. Majbr, w braku wszelkiego

schronienia, ofiarowa w tym celu wasne swe mieszka-

nie, wiadomo dalej, e za prof. Czermaka dao si u-

zyska osobny lokal, w którym umieszczony Zakad fi-

zyologiczny utrzymuje si do obecnej chwili. Z uwagi

jednak na liczne jego niedogodnoci, a mianowicie brak

dostatecznego wiata, ju prof. Albini stara si o prze-

niesienie go do innego domu.

Dwa lata temu prof. Cyrniaski powodowany

niezbdn potrzeb utworzenia pracowni chemicznej,

odpowiedniejszej celowi od dotychczasowej, uwaa za

stosowne przebudowa w tym celu dom zwany „Burs
Jeruzalem", która w istocie byaby do tego uytku

nadzwyczaj stosown. Poniewa w domu tym po od-

budowaniu prócz chemicznego inny jeszcze zakad móg-
by si mieci; najblisz wic bya myl przeniesienia

tame Zakadu tizyologicznego , któryby znalaz tam

umieszczenie, wprawdzie niezupenie jeszcze zaspaka-

jajce, w stosunlvU jednak do teraniejszego bardzo do-

bre. Dlatego prof. Majer i ja przyczylimy si do

podania prof. Czyrniaskiego, które wszelako dotd

zaatwionem nie zostao.
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Doprowadziem opis Zakadu do ctiwili obecnej, po-

zostaje mi jeszcze prace tego ol?resii przytoczy.

Zanim przdsiwzi mogem prace samodzielne

,

ulioczyem racbunlii do rzeczy o tarciu si pynów,
rozpocztej w Heidelbergu spoinie z prof. Helmhol-
TZEM.

Co do prac powstaych w Krakowie i przy pomo-

cy naszego zakadu a ogoszonych w roku 1860—1863

do tych nale:
Dostrzeganie wielkoci przedmiotów za pomoc

wzroku ') prof. Majera 1860 r.

Sposób uskuteczniania rozbiorów ilociowych za po-

moc piknometrów przezemnie r. 1861 *).

O wykazywaniu cukru gronowego w moczu pra-

widowym r. 1862 2).

Kilka uwag nad stosunkami krenia soków w w-
trobie r. 1862 ").

Rozkad biaka na czci skadowe ju dawniej

otrzymane z tuszczów r. 1862 '^). Trzy te rozprawki

przezemnie pisane.

O przyczynach krzepnienia krwi 1862 ^).

O dranieniu nerwów za pomoc prdu elektrycz-

nego pochodniego r. 1862 ^). Obie prace przezemnie

wspólnie z O. Widmannem wykonane.

Blisze badanie liny z gruczou przyusznego r.

1862 przez J. Molendziskiego.

Przyczynki do optometryi prof. Majera 1863 r.

O oznaczeniu ilociowem ciaek krwi i Uwagi nad po-

jemnoci komórek sercowych i równowag krenia
krwi, przezemnie.

O chyoci z jak si stan czynny w nerwach

udziela — przezemnie wspólnie z O. Widmannem w r.

1863.

') W Rocznikach Tow. nauk.

') W Przegldzie lekarskim.
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Zakoczenie.

Dziki zoy mi tu naley hojnoci Wys. Wadz,
które postawiy nasz zaldad na stopie jakomy to wi-

dzieli bardzo pomylnej.

Zakad jest umieszczony nie bardzo dobrze biorc

rzecz bezwzgldnie, dobrze jednak w^ porównaniu z in-

uemi w naszym Uniwersytecie, tak wieego pocztku.

Ma on asystenta, co si za tyczy funduszu, widzieli-

my, e doliczajc tegoroczny dochód, dochód cay za-

kadu po dzidzieu wynosi 5650 zr. 80 c. w. a., od-

trcajc 150 zr. rocznego wydatku biecego razem

1350 zr. zostanie jeszcze jako warto sprztów miesz-

czcych si w naszym Zakadzie 4,300 zr. w. a. a rze-

czywista warto t liczb przewysza, gdy s w Za-

kadzie sprzty przez Wys. Namiestnictwo sprawione

w r. 1856 oddzielnym nakadem, a oprócz tego kilka

przedmiotów weszo do Zakadu jako podarek.

Co do przyszoci, mog wyrazi pewn nadziej,

e majc sobie zapewniony fundusz, wzrost Zakadu

bdzie cigym, a po duszych latach bdzie on móg
i w porównanie z pierwszymi zakadami tego rodza-

ju. Wszake umieszczenie go stosowniejsze jest dla te-

go rozwoju warunkiem niezbdnym i to tern bardziej,

gdy nadto wymaga tego jeszcze cigle teraz wzrasta-

jca liczba suchaczów.

Ju bowiem teraz niepodobnaby byo umieci pra-

cowników gdyby tylko cz suchaczów praktyeznie

wzi si chciaa do dowiadcze fizyologicznych , a

wkrótce, jest nadzieja, e i sala wykadowa suchaczów

nie zmieci. Wszake peni jestemy otuchy, e i tej

potrzebie Zakadu rycho zadosy si stanie; przedew-

szystkiem wic pracyjmy, gdy i najlepszy zakad bez

odpowiedniego uytku na nicby si nie przyda.



GABINET FAEMAKOGNOSTYCZNY

opisauy przez

Prof. Dk, F. K. Skobla.

Farmacya i Farmakognozya sto nauki, które dopie-

ro w stuleciu bieceni powstay i rozwiny si bar-

dzo szybko. Wszelako nasza Szkoa gówna otrzymaa

ju w r. 18G profcssora Farmacyi, Farmalcodynamiki

i Toxykoogii w osobie . p. Józefa Sawiczewskiego

a nowa ta katedra uzyskaa, na owe czasy bardzo

hojne uposaenie. Jeeli bowiem rzd Ksistwa War-

szawskiego na potrzel)y katedry Anatomii, Chirurgii i

Farmacyi przeznaczy corocznie razem GOOO zp. to

przypuci mona, i podzieliwszy t sum na trzy ró-

wne czci, katedra Farmacyi dostawaa na r, 2000 z.

Statut, urzdzajcy Uniwersytet krakowski, nadany

mu od Komissyi organizacyjnej wr. 1818; ustanawiajc

w Wydziale lekarskim dwanacie katedr, zamieci po-

midzy niemi take katedr Farmacyi, Na opdzenie

za jj potrzeb wyznaczono tylko 900 zp.

Ustawa czyli tak zwany statut organiczny dla tego

Uniwersytetu w r, 1833 przez Komissy reorganizacyj-

n uoony; mimo znacznego uszczuplenia katedr, prze-

cie utrzyma katedr przerzeczon z takióm samom
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uposaeniem, jakie jej przyzna statut poprzedzajcy; acz

na professora tej nauki woy obowizelc wyldadania

take Chemii. Nie potrzebuj tego dowodzi, jak szko-

dliwem byo dla nauki obcienie jednego, acz niepos-

politego nauczyciela (Dr. Floryjana Sawiczewskiego)

dwoma tak wielkiemi przedmiotami wykadowemi. Ró-

wnie nie mog tu rozstrzsa powodów, dlaczego si

to stao. Albowiem to naley do dziej opisa owej tale

smutnej dla kraju i owiaty narodowej epoki. Wszela-

ko zdaje mi si e tej okolicznoci cakiem milczeniem

pomin nie mogem; ile e Gabinet, który opisa za-

mierzam, w tak cisym zostaje zwizku z katedr Far-

macyi.

Aczkolwiek jednak nasza Szkoa gówna posiadaa

katedr przerzeczon ju od r. 1816; to przecie zbiór

leków surowyck zaoy dopiero dzi ju wysuony
prof. Chemii i Farmacyi Dr. Floryjan Sawiczewskt.

Zbiór bowiem leków, który pozosta z czasów dawniej-

szych przeznaczony do okazywania takowych uczniom

podczas wykadu Farmakologii , by nader ubogi ; a

wic nie odpowiada swemu celowi. Mieci si bowiem

w dwóch szafach pytkich, nawet nie zupenie zape-

nionych; a skada si w czci tylko z leków suro-

wych; w czci za z leków przerobionych; które, gdy

z czasem coraz wicej ulegay zepsuciu; ju na lat kil-

ka przed zupenem uprztnieniem takowyci, uczniom

wcale pokazywane nie byy.

Otó dopiro w r. 1825 (w pierwszych dniach mie-

sica Listopada) gdy prof. Dr. Fl. Sawiczewski, zaj
oprónion przez mier ojca swego . p. Józefa Sa-

wiczewskiego katedr Farmacyi (samej. Albowiem

professorera Chemii by wtedy Dr. Józef Markowski)

a nie poprzestajc na wykadzie samej tylko Chemii

farmaceutycznej i Farmacyi praktycznej, pocz take

wykada nauk o lekach surowych czyli jednem so-

wem Farmakognozy ; zaradzajc naglcj potrzebie
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uczniów, zaj si zbieraniem takowych w okazach

wzorowych. Wszake sala wykadowa i przytykajca

do niej izba, w których przechowyway si leki suro-

we, byy tak ciemne a nadewszystko tak wilgotne, e
wszystko tam wkrótce pokrywao si pleni, butwiao

i gnio, a wic, jako nieprzydatne musiao by usuwa-

nem i zastpywanem wieemi lekami, które VA^ysche

temu samemu co i dawniejsze, ulegay losowi.

Tak wic przez lat kilka marniay gorliwe zabiegi

professora o nabywanie piknych okazów, tudzie na-

kad na nie; a zbiór farmakognostyczny nie móg si

wydoby ze swej miernoci, czyli raczej ze swego u-

bóstwa.

Zraony tern niepowodzeniem; t prac bezowocn
podobn do pracy Danaid, nie zwtpi jednak o tern

prof. SAWiczEWSKi,i zbiory naukowe naszej Szkoy gó-

wnej pomnoy potrafi taldm Gabinetem farmakogno-

stycznym, któryby uczniom przynosi prawdziw ko-

rzy a chlub Uniwersytetowi. Ktemu usiowania swo-

je slderowa w inn stron. Majc bowiem nieponn
nadziej, i pod wiatym i sprystym zarzdem ów-

czesnego komissarza rzdowego, czuwajcego nad wszy-

stkiemi zakadami naukowemi w kraju b. Rzpltej kra-

kowskij. Dr. Józefa Brodowicza wreszcie doko-

czon zostanie budowa zachodniego skrzyda gmachu

akademickiego, zwanego „Kollegium fizycznm" przez

co przybdzie Szkole gównej, mianowicie pomieszczo-

nym w tyme Kollegium Wydziaowi lekarskiemu i fi-

lozoficznemu kilka wikszych i mniejszych sal: zyskaw-

szy wreszcie obietnic, e skoro to nastpi, katedra

Farma cyi znajdzie w tj czci gmacliu przyzwoitsze

ni dotd miejsce: zawiesi na lat kilka wszelkie zaku-

pywanie leków surowych dla Gabinetu, aby uzbieran

tym sposobem sum móg uy korzystnij, gdy owa

obietnica stanie si rzeczywistoci.
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Nadzieja ta nie zawioda prof. Sawiczewskiego. Co

wiksza, dla rychlejszego jej ziszczenia, podj si on

nawet tecinicznego dozoru przy budowaniu tej naj-

nowszej czci przerzeczoueg'0 gmaclui. A gdy taliowy

stan pod dacliem; wtedy zacny Kollega (w r. 1835)

przeznaczone od zwierzctinoci aliaderaiciiiej dwie sale

jedne na wykady, a drug na zbiór leków surowych

ostatecznie wyioiiczy i urzdzi kaza z uz bieranyci

przez lat kilka wpywów corocznycli, przekazywanyci

na potrzeby katedry Farmacyi. Tak tedy w roku 1836

zaj prof. Sawiczewski w Kollegiuni fizycznem dwie

sale na pierwszem pitrze, któryci okna wyciodz
czci na ulic Jagiellosk czci za na dziedzi-

niec. Mniejsza do której si prosto ze wschodów wcho-

dzi, moe wygodnie pomieci okoo czterdziestu ucz-

niów; suy przedewszystkiera do wykadu Farmako-

gnozyi i Zoologii, jako znajdujca si w porodku po-

midzy Gabinetem farmakognostycznym i zoologicznym.

Wszedszy do niej, spostrzegamy po prawej rce drzwi

wiodce do sali drugiej, o wiele wikszj od tamtej.

Jj dugo wynosi stóp 31, szeroko za stóp 29.

Przy stosownej wysokoci, obiedwie s bardzo foremne.

Znajduj w rachunliach, zachowanych z owego

czasu, e na wyprawienie a nastpnie umalowanie ciau

przez znakomitego artyst, tudzie drzwi i olaia z o-

kuciem, a nadto w tych ostatnich szyby; e na to

wszystko razem wyoy prof. Sawiczewski z oszcz-

dzonego zasobu pieninego 1275 zp. i gr. 8.

W r. 1837 sprawi gorliwy professor do zakadaj-

cego si na nowo Gabinetu om szaf, z twardego drze-

wa, kada po 100 zp. a. w roku nastpujcym jeszcze

siedm takich samych jak tamte rozmiarów, t. j. maj-

cych 4 okcie i 20 cali wysokoci, a okie i 21 cali

szerokoci. Doliczywszy jednak do tego nakad na ich

lakierowanie, na 30 prtów mosinych, sucych do

osadzania szyb w szafach, wreszcie na 120 szyb: to

27
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kada z tycli 15 szaf kosztowaa 136 zp. i gr. 2, a

wszystkie razem 2041 zip.

Majc ju tedy stosowne do rozmiarów sali schowy

na leki surowe; pocz je na nowo zakupywa gorliwy

o korzy uczniów i saw naszej szkoy kollega; oc
przytem jeszcze niemao osobliwie na soje z pokrywa-

mi trojakiego objtu. *) Wszake w przecigu lat nie-

spena dziesiciu, aczkolwiek owe 15 szaf jeszcze si
nie byy zapeniy zupenie; to jednak przybyo do

zbioru farmakognostycznego tyle okazów, czci dro-

bniejszych, czci znowu tak wielkich, i w sojach, z

pomidzy których najwiksze obejmuj cztery funty

wody, stosownie umieszczonemi by nie mogy. Oso-

bliwie za drobniejsze przedmioty trudno byo wkada
do sojów, nie chcc ich za kadym razem ku okazy-

waniu wydobywa z naczynia. Albowiem zostawiwszy

je w soju, stojcym napuce w szafie oszklonej; tru-

dnoby byo przypatrze si takiemu drobiazgowi. Aby
wic nie ruszajc takich przedmiotów, uatwi zwie-

dzajcym Gabinet, ogldanie okazów których rozmiary

albo zbyt wielkie alboli te zbyt mae, nie pozwalay

na to, aby je umieszczono w szafach: Kollega Sawi-

czEWSKi, korzystajc z rozmiarów sali kaza w r. 184G

zrobi i postawi w jej rodku ogromny stó, bo 19

') Od r. 1840 do 1846 zakupiono dla Gabinetu farmakogno-

stycznego w ogólnoci 1035 sojów, trojakiego objtu. W szcze-

gólnoci : 222 soje, obejmujce w sobie 4 funty wody. Te koszto-

way 932 zp. 12 gr. Dalej 409 sojów, obejmujcuci 2 funty wo-

dy, za które zapacono 1308 zp. 24 gr. Wreszcie sprawiono 404

soje, biorce funt wody, nabyte aa 1010 zp , co czyni razem

3,251 zp. 6 gr. Dodawszy do tego sprawione w 1852 r., 88 fla-

Bzeczek szeciograniasfycb rznitych na olejki, nabytych razem

za zp. 58 gr. 20; tudzie zakupione w r. 1857, 80 soików, obej-

mujcych ut wody, ku przechowaniu w nich alkaloidów, za 32

zip., tedy liczba wszystkich naczy szklannych, rónego objtu,

znajdujcych si w Gabinecie farmakogin. wynosi 1,203 sztuk.
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stóp dugi a 7 stóp szeroki, na którym stan niby o-

strosup czworoboczny, u góry city. Otó, aby na tyci

czterech pocliylicach, pol^rytych szkem, utrzyma si

mogy okazy, kaza w pewnycli odstpaci poprzy-

twierdza do nich listwy, na Ictórych wspieraj si te-

raz ustawione picioma rzdami, jeden nad drugim

przedmioty, po najwikszój czci uoone w otwartych

skrzyneczkach tekturowych, ^) które albo si niezmie-

ciy do najwikszych sojów, albo choby te byy u-

mieszczone w najmniejszych tego rodzaju naczyniacli,

stojcych w szafach, dostrzeonemi byby nie mogy.

Ptzybyy te w r. 1844 i nastpujcych po nim skóry

zwierzt lekarskich umiejtnie wypchane, które znowu

ani w szafach ani na stole wzwy pomienionym miejs-

ca znale nie mogy. Ktemu wic prof. Sawiczewski

sprawi trzy skrzynie o cianach szklannych. W dwóch

mniejszych przybyych do Gabinetu w r. 1846, które

kosztoway razem 108 zp. i gr. 28, przechowuj si
— w jednej pimowiec prawy (Moschus moschifer) a

w drugiej asz zybuczkowa (Viverra zihetha). W roku

za 1847 kaza on postawi na owym ostrosupie

czworociennym citym, skrzyni, czyli raczej szaf

oszklon 6 okci i 6 cali dug a okie i 2 cale sze-

rok, z 12 supliami, toczonemi z drzewa, podpieraj-

cemi jej pokryw. Za ni wynaoono 176 zp. W niej

ustawiono pomniejsze zwierzta lekarskie, czci wy-

pchane, czci zachowane w wyskoku
;
jako to z gro-

mady ssaków jeozwierza czubatego (Hystrix cristata)

skaosza afrykaskiego (Hyrax capensis); z gromady pta-

ków midzy innemi jaskók morsk {Hirimdo escu-

lenta)] z gromady gadów znajduje si tam ów rzecz-

') Takich skrzyneczek tekturowych, oklejonych czerwonym

papierem safianowym, rónej wielkoci i formy, po najwikszej

czci zapenionych lekami surowemi, znajduje si w Gabinecie

farmakogn. 405 sztuk, kióre kosztoway razem 340 zp. 24 gr.

27*
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iiy i elada lekarska (Scincus officinalis)\ z gromady

pazów: salamandra plamista (Salamandra macuJata); z

gromady ryb: sum, szczupak, aso, pstrg, mitus, o-

kou, wgorz. Podstawa za tej szafy szklannej, ów stó

z piramid czworoboczn kosztowa 474 zp. i gr. 10;

przeto wydano na cay ten sprzt 550 zp. 10 gr.

W tym samym roku (1847) stana w Gabinecie

farm. jeszcze jedna szafa, 4 olccie i 22 cale wysoka a

2 okcie szerolca, Idóra po ulakierowaniu kosztowaa

144 zp. 20 gr. — Dalej przybyy do w porze po-

wyszej cztery stoy z twardego drzewa na bloczkaci

mosinycli. Nakad na wszystde razem, po ici ula-

kierowaniu wyniós 340 zp. — Wreszcie sprawiono w
tym jeszcze roliu slvrzynk mahoniow z 80 przegro-

dami szecioktnemi na tyle flaszeczeli z olejkami; w
rodku wyoon acsamitem; za 61 zp. i gr. 10.

W r. 185" zaliupiono wag mosin za 16 z. re-

skicli i 59 krajcarów.

W r. 185| si3rawiono dwie szafy dbowe, 4 okcie

wysolvic, a szerokie okie i 4 cale. Te kosztoway z

olaiciem 60 z. re. 5 kr. Trzecia za szafa dbowa
tj samej co i tamte wysolcoci, szeroka za 2 okcie,

nabyt zostaa za cen 23 z. r. i 45 lir. (Te trzy sza-

fy pozostay w sali wykadowej, gdzie si w nici prze-

chowuj soje zapasowe; a wic jeszcze próne).

W. r. 185f sprawiono stó na dwa boki rozsuwany

9 okci i 4 cale dugi, a okie i 18 cali szeroki, w
czci z drzewa mikkiego, a w czci z twardego za

25 z. r. 30 kr. pod narzdzia i naczynia- aptekarskie,

czci ju nabyte, a czci dopiro naby si ma-

jce. — Do sprawunliów zrobionych w roku powy-
szym trzeba jeszcze doliczy schodki, potrzebne do do-

stawania okazów z wyszych puek w szafacli, które

zoywszy je, stanowi krzeso porczowe. ICosztoway

Ka tylko 10 z. r.
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Ostatni sprzt, który prof. Sawiczewski sprawi

przed swem ustpieniem z urzdu w r. 1857, bya za-

kupiona ku przechowywaniu alkaloidów lekarskich

skrzyneczka orzechowa.

Ponoszc w pierwszych latach po zajciu nowej sali

na zbiór leków surowych, stosunkowo bardzo wielkie

wydatki na sprawianie sprztów; oczywicie prot. Sa-

"w^iczEWSKT nie móg myle o zakupywaniu tamtych.

Dopiero gdy Gabinet zaopatrzy w szafy, mia ju w
tym wzgldzie rce wolniejsze. To te poczwszy od

r. 1840 widzimy w dawnym inwentarzu tego zakadu

z kadym rokiem zwikszajcy si poczet istot lekar-

skich, po wikszej czci surowych, ale i wielu rozmai-

cie przerobionych, nabywanych na rzecz Gabinetu far-

makognostyczuego, aczkolwiek oprócz tych sprawun-

ków cigle jeszcze a do ostatnich lat urzdowania

tyle zasuonego kollegi przybyway take, jak to po-

wyej wykazaem, róne sprzty.

Gdy wreszcie po trzydziesto i dwuletniój pracy na-

uczycielskiej prof. Sawiczeayskt, stargawszy swe* siy

przed czasem, *) zapragn spoczynku; a Senat aka-

demicki naszej Szkoy gównej, czynic zadosy temu

zadaniu, reskryptem z dnia 13 Listopada 1857 r. u-

wolni go od obowizków tak chwalebnie penionych;

Wysoki za Rzd, wynagradzajc mu jego powicenie,

pozostawi go przy uytkowaniu z cakowitej, dotych-

czas pobieranej pacy: wtedy peen zasug emeryt, dnia

') Napisaem „przed czasem". Albowiem przez lat dwadzie-

cia, mianowicie od r. 1830 a do r. 1850, t. j. do owego czasu,

gdy prof. CzYRNiASKi powoJanym zosta do wyliadn Ciemii

ogólnej w naszej Szkole gównej, koli. Sawiczewski dwiga na

sobie brzemi dwu katedr, t. j. Farmacyi i Ciemii. Dopiero zno-

wu ku kocu swego zawodu nauczycielskiego, pozosta tak
,
jak

na jego pocztku przy samej tylko Farmakognozyi i Farmacyi.
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20 Kwietnia 1869 r. odda mi w opiek ') zaoony
i wypielgnowany przez siebie Gabinet w stanie praw-

dziwie wietnym. Albowiem znalazem w nim leków

surowych, a w czci i przerobionych, wszelkiego rodza-

ju 1626, zachowanych czci w 1203 naczyniach

szklannych, czci za w 400 pudelkach tekturowych

rónój wielkoci; tudzie 45 rónych narzd i sprz-

tów "").

Mianowicie znalazem zwierzt lekarskich, zacho-

') Na mocy postanowienia b. c. k. Ministerstwa wyzna i

owiecenia pnbl. z dnia 12 Maja 1857 r., którm zniesiona zosta-

a katedra, dotd przez koli. Sawiczewskiego zajmowana: a któ-

re zarazem woyo na mnie obowizek wykadania na przyszo
Farmakognozyi i czuwania nad zbiorem leków snrowycli. Wykad
za Chemii farmaceutycznej poruczono prof. Czyrniaskiemu.

^) Zdaje mi si, em si nie dopuci przesady, nazywajc

s':an naszego Gabinetu farmakognostycznego wietnym; kiedy taki

zbiór w Uniwersytecie widcskim, w calem cesarstwie rakuzkim
najhojnij uposaonym, dopiero przed kilku latami hurtem zaku-

piony w Niemczeci (majcy corocznie na zakupno nowych przed-

miotów 450 zr., kiedy uposaenie naszego wynosi obecnie tylko

200 zlr.) w r. 1857 — jak wiadczy wiadomo urzdowa, w dzie-

le wydanem w Widniu 1858 p. n. „Statistik der Lehraristal-

en des osterreichischen Kaiserstaates fur die Studienjdhre

1851 — 1857 von Gust. Ad. Schimmer. /. Ahthelg. Unwersitci-

ten u. andere hohere Lehranstalten'^ . str 72, 74 i 78 — liczy

2,300 okazów; a wic nie o wiele wicej od naszego, który w tym-

e samym roku wykazywa 1971 leków surowych i przerobionych,

tudzie 837 narzdów i naczy Ten tak znaczny uszczerbek w le-

kach, bo 345 przedmiotów i strat niemal wszystkich naczy i

narzdów farmaceutycznych, poniós nasz zbiór w racu Lipcu 1858

r. gdy stcutkiem zniesienia katedry Farmacyi , obowizek wyka-
dania Chemii farmaceutycznej przeszed na prf. Czyrn. Na tj wic
zasadzie wanie poraieniony profcssor zada od ustpujcego

z urzdu koli. Sawiczewskiego wydania sobie wszystkich na-

^zdó^v i przetworów lekarskich, które potem wcielone zostay do

gabinetu chemicznego. Tylko alkaloidy, kilkanacie kwasów or-

ganicznych i olejki lekarskie pozostay przy farmakognostycznym.
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waiiych w caoci 23; midzy któremi zasuguj na u-

wag liraborals pstronogi (Birgus latro), lirab chodacz-

nili (Cancer pagurns) pryszczaw l^i chiskie (Pryszcze-

nica podrónicza — Mylabris cichoreij, trzy gatunki

czerwca amerykaskiego, mtwa lekarska (Sepia offl-

cinalis), i elada lekarska (Scincus officinalis). Ta o-

statnia kosztowaa w r. 1844 zip. 12^/^.

Pomidzy 24 zwierztami wypchanemi wyszczegól-

niem ju powyej najwaniejsze. Dodam tu tylko, i
za skór pimowca, kupion take 1844 r. zapacono

177 zp. 22 gr. a za skór aszy zybuczkowej (Viver-

ra zibetha) 25^/^ zp.

W dziale tyn ciaa zwierzcego napotykamy tak

zwane strutki (bezoary,) tak amerykask, pochodzc
z lamy domowej (Auchenia vicunna), wac 4 skru-

puy; jako i azyjask, wyjt z antylopy gazeli (An-

ilope dorcas), wac uncyj: kamyk z jeozwierza;

zb hipopotama, zb morsa (Tricliecus rosmarus) ku-

piony za 25 zp.; uiedue gniazdo jaskóki morskiej

(nidus salanganae) nabyte za 28 zp. ko mtwy {os

sepiae), wreszcie dosy spor bry (wac funt i 5

uncyj) mumii egipskiej. — W ogóle liczy ten dzia 40

przedmiotów.

W oddziale staych wydzielin i odbycin zwierzt

znajduje si 10 numerów. Z pomidzy nich godzi si

wyszczególni 2 uncyj e ambry, które kosztoway 203

zp. 12 gr. uncyj i 6 drach pima tonkiskiego w
dwu woreczkach, nabyte za 60 zp. drachm taliiego

pima, ju wyjtego z w^oreczka (moschus ex vesicis),

kupion za 63 zip. Znajduje si te tu pimo himala-

jaskie (2 drachmy. Takowe kosztoway 63 zp.) ika-

bardyskie pó uncyi pima zybuczkowego {dhetlmm),

w dwu soikach; nabytej za 103 zp. dalej stroje bo-

browe kanadzkie (pó funta i drachma) i moskiewskie

(3 uncye nabyte za 470 zp.); wreszcie a 9 uncyj

skaoszyna (Jigraceum) za 16 zp.
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Pomidzy 10 tuszczami zwierzcemi wymieni tu

dwojaki olbrot, angielski i amerykaski; trzy gatunki

tranu, wydobytego z wtroby kijaców (Gadi), t. j.

blady, cis}' i bury, tudzie tran z paszczki (oleum ie^

coris raicie).

Rónycli gatunków kleju zwierzcego tudzie istot

klejodajnych, posiada nasz zbiór 32 okazy, a midzy
niemi 20 gatunków karuku (ichtkyocoUa) tudzie paw-
ki (reska natatoria) wya, czeczugi (Acipenser ruthe-

nus) gwiadzca (jesiotr gwiadziec: acip. stellatus), su-

ma, karpia i idlku innych ryb.

Cukier mlekowy znajduje si w dwóch piknych o-

kazach; mianowicie w postaci grubego prta, tudzie w
postaci bochenka clilcba.

Z oddziau rolin skrytopciowych, a wic z liczby

wodorostów, porostów i grzybów, znalazem 16 ga-

tunków; midzy innemi gaecznic strzpiast (Sphae-

rococcus csims) ga. glonowat (Sph. cofiferroides) i

czerwiogubn (S2)h. hclminthochortos). Z osobna wy-

mieniam tu take tak zwany grzyb maltaski (fungus

melitensis) zwany systematycznie pkwi szkaratn

(Cynomormm coccineum).

Znajduje si tu take 41 okazów grzybów krajo-

wych naladowanych z wosku; ale nie bardzo udat-

nych, które przecie kosztoway razem 312 zip.

Korzeni lekarskich znalazem przy odbiorze od Kol.

Sawiczewskiego 221 okazów; zbiór, ile mi si zdaje

bardzo bogaty. Znajduj si tn tak dobrze korzenie,

które ju wyszy z uycia, jak n. p. paluchy prawe

czyli lvorz. rozsiadu, (hermodactyll) , kórz. wdrzanki

dziarstwinowj (radd. Cissampelu pareirac); jako i ta-

kie, które dopiero w czasach nowszych i najnowszych

poznane zostay, jak n. p. kórz. pimieniowy (rac?. /Smw-

hul), kórz. paprotki wieprzycowej (rad. Aspidii atha-

manticl, przezwany rad. Pannae africanae). S tu nie-

mal wszystkie znane dotd gatunki korzeni ipekakwa-
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nowych, rzewniowyeh (rad. rhei) i korzeni kolcowojo-

wych (radd. sarsae). Pk oby tych ostatnich, podobny

do beczuki, tudzie kb, uwity z tyche samych ko-

rzeni pochodzcych z Brazylii, na podobiestwo zawo-

ju tureckiego (zlcd kórz. kolcowojowe zwinite w tej

formie zowi francuzi ,^SalseparciUe a la turban") czyli

rczej stoka citego; zdobi wierzch szafy oszklonój,

umieszczonej na samym wierzchu owego wielkiego sto-

u, stojcego na rodku sali. Ceni sobie w tym zbio-

rze take i to, i obole korzeni lekarskich, znachodzi-

my te i nielekarskie ale mniej wicej do tamtych po-

dobne; tak i z tego powodu lekoznawcy, oznaczaj je-

dne i drugie tem samem nazwiskiem rodzajowem; ale

odróniaj je od siebie przymiotnikiem „prawy" (verus)

i „wrzekomy" (spurius, falsus). Tak wic widzimy tu

kórz. siygronowe prawe i wrzekome (radd. caincae,

veras et falsas), kórz. skwiny prawej czyli azyjaskiej

(radd. chinae ponderosac vel orientalis) tudzie kórz.

skwiny wrzekomej czyli amerykaskiej (r. chinae spu-

riae v. americanae); dalej Icorz. kalumbowe prawe i

wrzekome, wreszcie kórz. partwinowe (radd. ratanhae)

i jalapowe tak samo rozrónione, — z powodu sposo-

bnoci porównania jednych z drugiemi bardzo nau-

czajce.

Z liczby drzew, czyli waciwie drewien lekarskich

zastaem tu 20. Jako godniejsze uwagi wymieniam:

spory kawa drzewa leadzidlinowego (Ugn. aloes), tak

zwane drzewo róane (Ugn. rhodkmi); dr. cyndalinowe

óte i czerwone (1. santali, citrinnm et rubrum), drz.

sasafrzanowe (1. sassafrac), dr. syntoleowe (1. sintoc).

Uderzaj za swemi rozmiarami, odcinek poprzeczny

pnia drzewa kiostrtuego (1. gualaci) , tudzie spore

polana drzewa gorzlanego (1. uassiae), tak surynam-

skiego, jako i jamaickiego. Jest tu take puhar, uto-

czony z drzewa gorzlanego, jakich czasem uywaj
do nalewów. Kosztowa on tylko 5 zip.
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odygi lekarskie maj tu tylko 6 reprezentantów.

Z mnij znanych przytocz tu odygi chirajtowe (Go-

ryczki cliirajty. — Gentiana chirayta) , od. zadrzewni

kanadzki(^j (Liewillia canadensis), od. rozwoczni gwa-

ki (Mikania guaco), wreszcie znajduje si tu odyga
olbrzyraiój paproci sumatraskiej, zwanej w swojj oj-

czynie ,,2}enghatvar'-' czstokro z dodatkiem „djamhie"

poniewa ronie w szczególnoci w powiecie dambij-

skim. Botanicy cudzoziemscy nazwali j Cibotium Cu-

MiNGii. Po polsku nazywam j skrzynecznikiem Ku-

mingowym.

Kory znalazem w liczbie znakomitój. Byo ich bo

wiem 160 okazów. Jestto take zbiór okazay. Ale je-

go gówn ozdob s kiny, tak prawe jako i wrzeko-

me, zebrane av okazach najpikniejszych, przez znako-

mitego lekoznawc Dr. Juliusza Martyniego w Ga-

nalgesheimie w Hesyi, Kaden gatunek w kilku kawa-
kach, przytwierdzony jest do tablicy tekturowej, oble-

pionej papierem biaym lnicym. Od spodu za ma
cienk poduszeczk, aby jedna tablica lec na drugiej

nie uszkadzaa w czemkolwiek kin, lecych pod ni.

Wszystkie bowiem mieszcz si w dwóch skrzynecz-

kach, mogcych by bardzo wygodnie nie tylko otwo-

rzonemi, ale i rozoonemi. W jednej z nich mieci si
26 gatunków kin prawych (cortt. chinae veri)\ druga

za zawiera w sobie 19 gatunków kin wrzekomych

(cori. chinae opinati). Cenny ten zbiór nabyty zosta

1849 r. za 30 zr. Ale oprócz tego Gabinet posiada w
dziewiciu sojach najlepiej znane gatunki kiny ci8ej>

czerwonej i królewskij; tudzie may zbiór podrczny

bardzo dogodny do wykadu, gdzie jedenacie gatun-

ków kiny, dawniej najczcij uywanych albo przy-

najmniej lepiej znanych ni inne, w 96 okazach wpraw-

dzie nie wielkich, ale znamienitych, widzimy przy-

twierdzonych do 7 tablic tekturowych. Zbiorek ten ku-

piono w r. 1847 za 79 zp. gr. 6. — Zasuguje rów-
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nie na uwag spory zwitek kory albo raczj yka
smaczliwki gwodzikowej (Persea caryophyllata) zna-

nej lekarzom pod nazwiskiem aciskim: Cassia ca-

ryophyllata. Wspomnie tu jeszcze wypada o znajdo-

waniu si kory ogranikowej (cort. gaUpeae fehrifugae,

dawniej zwanej cort. angustiirae verae i kory kulczy-

bianej (cort. strychnu nucis vomicae; niegdy zwanj
cort. angustiirae spuriae). Jest tu take kora woniaw-

cowa. (Woniawiee peruwijaski, po ac. Myroxylumpe-

ruiferum, vulgo cort. heheeru); cynamon cejlouski (znaj-

duje si tu funt, który w r. 1848 kosztoAva 80 zp.j-

c. brazylijaski; c. jawaski (cort. sintoc)-^ kora maso-

jowa {cort. cinnamomi hiamis., vulgo cort. niassoy); kora

krotnia kiniastego (cort. crotonis pseudochinae, vulgo

cort. copalcJii) , kora umory (Geoffroya) jamaickiej i

surynamskiej, k. monezyjana (cort. monesiae), k. mu-

zenniana (cort. musennae), k. gorzli (cort. uassiac) tak

jamaickiej jako i surynamskiej, k. dbu korkowego

(Quercus suher), k. korzeni partwinowych i sasafrza-

nowycli.

Pków (gemmae) znajduj si tylko 3 rodzaje, t. j.

pki sosnowe, topolowe i kapary.

Lici lekarskich posiada nasz zbiór 110 szczegóów.

Wiele jest pomidzy niemi przelicznie zasuszonych.

Tu wymieni jako najgodniejsze uwagi zbiór listków

senesowych, w dziesiciu gatunkach rozrónionych przez

BiscHOFA, z szczególn prac przez Dr. Juliusza

Maktyniego na tylu tablicach z grubego papieru po-

przylepianych, zawartych w stosownem puzderku. Ale

gabinet posiada oprócz tgo w sojach 6 najlepszych

Gatunków lici senesowych, tudzie z osobna licie ce,

wczycowe (folia Solenostemmatis arghel), które bywaj
przymiszywane do 1. senesowych aleksandryjaskich

Te same listki i owoce roliny przerzeczonej doczy
Dr. Martyni w dodatku do owych dziesiciu gatunków

listków senesowych, na osobnej (litej) tablicy.
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Lici czajownikowych, czyli jak je pospolicie zowi
herbaty znajduje si w naszym zbiorze 21 gatunków.

S tu take licie kawowcowe (fol. coffeae arabicae),

na które niezbyt dawno zwrócono uwag, jako na za-

stpno (surrogat) herbaty; dalej licie kokaskie (fol.

coca, z drzewa zwanego krasnosokiem kok — po ac.

(ErijtJiroxylon coca); wreszcie licie matyko, majce po-

chodzi z pieprzu szorstko- lub wzkolistnego (Piper

asperifolium v. pip. angustifolium).

Zió lekarskich naliczyem w naszym Gabinecie 141

gatunków. I ten zbiór jest bardzo bogatym. Albowiem

oprócz zió obecnie mniej lub wicej uywanych; zna-

lazem w nim i taliie które ju wyszy z uycia, obok

takich które we przynijmniój u nas jeszcze nie we-

szy. Midzy innemi znajduje si tu ziele stroiczki

wzdtej (hh. LoheUae inflatae) w dwu bryach szecien-

nych podugowatych, w jakie takowe w swj ojczynie

(w Ameryce pónocnej) zbijanóm bywa.

Znajdujce si tu kwiaty, w liczbie 80, nie nastr-

czaj adnej osobliwoci; bo kwiat krasawy czerwio-

trutnj (flor. Braycrae anthelminticae) ju od lat kilku

przesta by osobliwoci.

Z osobna zamieszczone s w inwentarzu czci ro-

lin, nalece do liwiatu. Dotychczas przez to rozumie
naley jedynie znamiona (stujmata) szafranu, czyli je-

dnm sowem szafran, w pospolitem znaczeniu tego

wyrazu. Takowy znajduje si tu w 6 gatunkach; mia-

nowicie : rakuzki, francuzki^ hiszpaski, macedoski i

wschodni (?). Ale jest tu take gatunek szafranu uda-

nego, zwany feminelem, dla porównania go z szafra-

nem prawdziwym.

Zbiór owoców skada siwroku odbioru (1859) ze

IGO numerów. Z liczby takich, których uycie ju od

dawna zauiechanm zostao trzeba tu wymieni 5 ga-

tunków mirobolanów; jako to: Mtjroholani bclliricae,

chebulae, citrinae, emhlicae, indicae v. nigrae.
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— Z kilkunastu gatunków kardamomu (12 do 19) ja-

kie spisuj lekoznawcy, które atoli u nas rzadko kiedy

przepisywane bywaj; nasz Gabinet posiada tylko sze
ale w okazach wzorowych; mianowicie kard. g-aleezko-

waty i poduny, kard. najwikszy, wikszy, redni i

drobny. — Dalej mamy tu obok strków powidlnych

iudyjaskich; t. j. owoców prtowca piszczelnika (Bac-

tyrllohium fishda), których tre jeszcze kiedy niekie-

dy uywan bywa; take dwa olbrzymie strki po

widlne brazylijaskie. Burzanki, czyli po dawnemu

:

baki zamorskie lub baki czyszczce (colocynthtdes),

s tu dwojakie: cypryjskie oblupione i egipskie nieo-

bupioue. Godzi si tu jeszcze przytoczy tak zwane

(po dawnemu) jabka ziarniste t. j. owoce ziarnowca

ozdobnego (Punica granahimjj owoce rybotrujowe albo

zowic je naukowo: owoce jadowicy prawej (Anamirta

cocculus) ; strki wierzbne t. j. owoce pryskirnika

szorstkiego (Mucuna pruriens)^ mieszki senesowe (fol-

licrdi sennae), strki tamaryndca indyjskiego (Tama-

rindus indica), z Egiptu i z Jamaiki, torebki strko-

wate wanilii w czterech gatunkach; mianowicie tak

zwane wanilij przedni, wan. burbosk, wan. dzik
(cimarona) i wan. gwajrask (YauHlon)- wreszcie dwa
orzechy kokosowe.

Nasion lekarskich naliczyem 78. Midzy niemi

znajdoway si: nasiona puchowca zielnego {Gossypium

lierhaceum) , ziarna kakaonowe w szeciu gatunkach;

jako to: kakao martyniliaskie, gwatemalaskie, kara-

kasowe, kordowaskie, gwajakwilskie i brazylijaskie

(bajaskie); nas. kleszczowinowe, tyrlicze (Tyrlicz Eu-

phorhia lathyris), krotniowe (Krocieu czyszczcy; Cro-

tan iiglium), tak zwane wronie oczy i nas. egociniane

(egocina gorzka; Ignatia amara), nas. kulczyby jado-

gubnej (Strychnos cohthrlna), nas. kulczyby kolczystej

(Str. omiricata), i nas. kulcz. wodoprawnój (iStr. pota-

torum)] nas. komosy kwinoi (Chanopodium uinoa)^
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nas. logowiane (ogowa wschodnia Sesamum orienah) •

nas. tonkowe (z dwiiskrzydlaka wonnego: Dipteryx o-

dorata. Nakoniec znajduj si tu piciorakie gaki

muszkatowe; mianowicie: g. m. samcze, g. m. samicze,

podwójne c. blinice, oiste (pochodzce z muszkato-

wca loistego: Myristica sebifera), wreszcie g. m. bra-

zylijaskie (z muszkatowca lekarskiego: Myr. officina-

lis). — Krom gaek znachodzimy take osnówk (ariZ-

lus) gaek przerzeczonych, czyli tak zwany kwiat mu-

szkatoowy, i to dwojaki, t. j. z gaek muszkatowca

wonnego (Myr. aromatica), tudzie z gaek muszkatow-

ca lekarskiego.

Skrobi posiada nasz zbiór w dziesiciu gatunkach,

pochodzcych juto z Europy, ju te z Azyi, Afryki i

Ameryki. Do tego dziau policzono take w inwentarzu

sago w dwu gatunkach: biae i czerwone; wreszcie

cukier ze skrobi, przeto razem numerów 13.

Oddzia soków zagszczonych jest dosy zamony.

W chwili odbioru znalazem w nim 40 szczegóów;

mianowicie alon w omiu gatunkach; jako to: al.

przyldkow, sokotorasc , lnic, egipsk, indyja-

sk, mokask, wtrobow i barbadosow. Posiadamy

take najcelniejsze gatunki makowca; jako to: mak.

smirnaski i carogrodzki, mak. egipski, mak. malwa-
ski i patnaski; wszystkie w okazach bardzo piknych;

osobliwie za ostatni w postaci wielkiej kuli, wacej
3^ funta w niczm nienaruszonej. Albowiem obejmuje

j cakowicie skorupa, ulepiona z patków kwiatowych

maku i lepkiego soku, wyciekajcego ze wieego ma-

kowca, zwanego w Indyach imseiim. Brya ta, nabyta

w r. 1854 kosztowaa 2ó zr. 15 kr. — Scigli (Kino)

znajduje si tylko jeden gatunek, t. j. scigla afryka-

ska; cierpny (Cateclm) za dwa gatunki, t. j. cierpn

bombajska i cierpn bengalska. Ale za to smocz krew

albo raczej ywic smocz widzimy tu a w szeciu

gatunkach, mianowicie: w prtach (in hacuUs), w ga-
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kaeh (in glohidis), w kroplach (in lacrymis), w ziar-

nach (in granis) , w phickaeh (in placentis), wreszcie

w bryach (in massis). Dalj mona tu jeszcze przyto-

czy wycig- partwiuowy (^extr. ratanhae) amerykaski,

wycig- monezyjany, trzy gatunki manny, cztery gatun-

ki soku lakrycyjowego, wreszcie dwie bryy funtowe

guty perczy.

Barwide znalazem tu 8, a midzy niemi kar-

min lakmus, bkit urzetowy, indyclit trojad ; mianowi-

cie : ind. bengalski, manilaski i gwatemalaski, orlean

i tak zwan chik, wyrabian z roliny poudniowo-

amerykaskiej, zwanej surmi chik {Bignonia cliica).

Liposolców jest tu 20. Czternacie pochodzi z mniej-

sz ub wiksz pewnoci z rónych gatunków osto-

strczyny (po ac. Acacia)'^ jalco to : liposok arabski —
biay, wyborowy i nieczysty; liposok senegalski z ga-

zi i pnia tudzie z korzeni; liposok dydaski, ber-

berski, embawi, liposok przyldkowy, indyjaski, aus-

tralijaski, basoraski, liposok zwany kutera i liposok

archipijaski ; — liposok sonoraski, pochodzcy, jak

si zdaje, z czuka czerwcowego (Mimosa coccifera);

liposok sroyptowy, (otrzymywany ze sroypltu pra-

wego: RJmophora mangle); liposok liwowy; wreszcie

liposok tragankowy, trojaki : wyborowy, nieczysty i ro-

baczkowaty.

Klejoywic posiada nasz gabinet 19 gatunków, mia-

nowicie : klejoywic amosk w ziarnach i bryach,

smrodzieuiec (Asa foetida) podobnie; a nadto znajduje

si tu utwór szalbierstwa, od lekoznawców nazwany

smrodziecem skalnym (Asa foetida 2^ct'rciea)-^ gaban

równie dwojaki: w ziarnach i bryach; porniec (^df^'?-

lium) afrykaski, mira wyborowa i w plackach; ka-

dzido (Olihanum) w ziarnach i kadzido nieczyste, kle-

joywica panakowa (Opopanax) w ziarnach i w bry-

ach; kejoywica sagapeska a. serywska podobnie

w ziarnach i w bryach ; kejoywica bluszczowa (gum-
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mires. hederae)] wreszcie kropliu (Gutti) w prtach i

w plackach.

W chwili objcia przezemnie Gabinetu farmako-

gnostycznego naliczyem w nim 58 ywic. Z pomidzy
nich wymieni naley naprzód bdwin trojaki : migda-

owy ( w okazie wspaniaym) i w ziarnach; obydwa

syjamskie^ tudzie bdwin w bryach, kakucki, potem

ywic kopaln w szeciu gatunkach; ywic damaro-

w w czterech; w tylu gatunkach ywic elemijsk;

ostromlecznik (Euphorhkon)-^ dwojak ywic kiogubo*

w (gwajakow) i jalapow; lak czworak, kozilep

(Ladanum) i mastyk (Mastii) dwojak; ywic so-

snow (liczc w to ma i smol) w siedmiu gatunkach;

sandarach w dwu, styrak w czterech, ywic takama-

hack w trzech. Do tych trzeba jeszcze doda ywic
ót nowoholendersk (resina luea Novi Belgii v.

acaroidesj, yw. nutow (res. nuj ; ywic wydobyt
z balsamu kopaiwianego tudzie inn otrzyman z kwie-

cia krasawy (res. kusso.). Wreszcie wykazuje jeszcze

inwentarz dwojak socznic (scammonium), t. j. alepou-

sk i smirnausk. Ale obiedwie uwaam za podrobio-

ne; z t tylko rónic, i pierwsza jest utworem szal-

bierza zrczniejszego czy te ostrouiejszego; kiedy

druga, ju stoczona od robaków, zapewne zawierajca

w sobie, jak to niegdy bywao, niemao skrobi, nie-

zgrabnie i bezczelnie uklecon zostaa.

Balsamów rodzimych jest w nim 11; mionowicie ter-

pentyna pospolita i modrzewowa, balsam kanadzki, b.

kopaiwiany, b. mecki, balsam peruwijaski trojaki: po-

wy (niewaciwie biaym zwany), pynny i stay, oba-

dwa bardzo cenione, tudzie czarny ; styrak pynny,

nakoniec balsam tolutauski.

Po balsamach nastpuj w inwentarzu oleje, czci
pynne, czci za zsiade. Tamtych jest 8 ; tych za
12. Z rzdu tamtych znajduje si tu olej karólkowy,

kleszczowiuowy, krolniowy, wytoczony z nasion, olej
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lulkowy wytoczony z nasion, olej log-owiany (61 sesami),

olej migdaowy, ol. spoiyszowy, wreszcie ol. wizowy
(wytoczony z nasion tego drzewa). Do olejów zsia-

dych tutaj przechowywanych naley: oUj bobkowy,

olej kakaouowy, ol. kokosowy, ol. muszkatowy (z ga-

ek), i tak zwany ol. palmowy (wytoczony z owoców
olejowca gwinejaskiego! Elaeis guineana). Do olejów

staych wypada te policzy wosk. Znajduje si tu

czworaki ; mianowicie wosk óty, biay, japoski i me-

ksykaski.

Olejów przyswdkowych (Olea empyreumatica) jest

tu sze, jako to : olej zwierzcy cuchncy (ol. animale

foetidumj, dziegie, ol. woskowy i jantarowy (ol. Suc-

cini) dwojaki : biay i czerwony; wreszcie olej przy-

swdkowy z drzewa jaowca cedrolistnego (Juniperus

oxycedrus) i j. szkaratnego (J^uiip. phoenicea) — poa.
ol. iuniperi empyreumaticmn, a po francuzku: hiule de

cade zwany.

Liczba olejków (olea aetlierea) przechowywanych tu

w umylnie ku temu sprawionej skrzynce mahoniowej,

dochodzi do 84. Wyszczególnia ich tu niepodobna.

Dosy tu bdzie o nich powiedzie, e razem wzite

stanowi zbiór bardzo bogaty. Ale nie mao si tu

znajduje olejków nielekarskich. Albowiem moe zale-

dwo czwarta cz wszystkich uywan bywa w le-

karstwie.

Nie mog te zamilcze i tego, e przy znanej wia-

domcom zmiennoci wszystkich olejków; niektóre z nich

ju zgstniay lub wcale stay; a reszta rychlej lub

póniej ulegnie tym samym zmianom. Przeto ze wzgl-

du na nauk nie wypada przecenia tego zbioru. Wresz-

cie dodam jeszcze i to, e olejki drosze, a takich jest

tu najwicej, znajduj si w zbiorze powyszym w ilo-

ci trzech drachm.

Z osobna zamieszczono w inwentarzu kamfor, jako

olejek zsiady.

28
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Po niej nastpuj kwasy organiczne, w liczbie 11;

jako to: kwas bdwinowy, kw. cytrynowy, kw. hipu-

rowy, kw. jabkowy, kw. kinowy, kw. kozlkowy, kw.

niak(jwy {ac. meconicum), kw. mlekowy, kw. mrówko-

wy, kw. moczowy i kwas salicylowy.

W nastpujcym oddziale inwentarza mieszcz si

alkaloidy, tudzie istoty obojtne, otrzymane z rónych

rolin lekarskich w stanie czystym, a od których, jak

si zdaje, zawisa ich skuteczno. Ale znajduj si tu

take takie przetwory, które moe do tego oddziau

tylko tymczasowo, stosownie do ówczesnego (w r. 1857)

stanu wiadomoci, zaliczone zostay; jak n. p. sodnik

(Glycerinum), trawiennik (Pepsinum). Sautonin licz dzi

do kwasów a stosownie do tego, nazywaj go kwa-

sem santonowym. Kardol za, tak jeden jako i drugi,

t. j. kardol wierzbny (Cardoleum pruriens) wydobyty

z nasion werpnianych (Werpnia nakarp. Semecarpus

anacardlum) zwanych po acinie Anacardia orientalia;

i kardol pryszczcy (Cardoleum resicans), pochodzcy

z nasion nakarpowych (Nakarp zachodni : Anacardium

occidcntale), dzi policzyby naleao do ywic mikkich.

W ogólnoci tych rozmaitych istot lekarslcich, a ponie

kd i nielekarskich jest 70. Zachowane s w osobnej

skrzynce z drzewa orzechowego.

Nasz Gabinet posiada t zbiorek owoców nalado-

wanycli z wosku. Mamy tu midzy innemi wyobraony
z wosku owoc boynowy (Boyn kakajowiec: Thcolro-

ma cacao), burzank (colocynthis), owoc muszkatowca

wonnego (MyrisUca moschaa), owoc obrzeuca kropli no-

wego (Ihhradcndron camhogwides), wreszcie owoc spr-

y prawej (Siplioma dastica). Wtpi jednak, czy

warto byo odrabia z wosku istoty tak pospoile jalc

cytryn, pomoraucz, jabko, liw, winogrona, albo

wcale pdy szparagowe i ziemniaki. Wszystkich tych

wyrobów z wosku jest 14.
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Osobny oddzia w spisie istot lekarskich stanowi

wyrose na dbach, jakie wywouje przedewszystkiem

ukszenie ich od galasówek. Takich wyroli znalazem

tu sze gatunków; mianowicie: dbianki pospolite, kra-

jowe, istryjasliie, dbianld tureckie dwojakie : szare

i czarne i nie waciwie tak zwane dbianki ciiskie;

albowiem s to wyrose, jakie na sumaku polotnym

(Bhtis semialata) zrzdza ma pewien gatunek mszyc

(Aphides). Nakouiec trzeba tu jeszcze przytoczy o-
dzianki, t. j. wyrose, powstae takim samym sposobem

na odziach jak dbianld na gaziach dbowych;
które jednak niestosowne otrzymay nazwisko aciskie:

gaUae uercus calycis] jac gdyby wyrastay z kubka

czyli miseczki (cupida), w której osadzon jest od.
Niemcy za zowi je chropatkami nieprawemi (umiatnr-

liche Knoppern); aby je odróni od chropatek pra-

wych czyli prawdziwych, IuIj greckich (po ac. Cnpulae

aegilopis, po niem. naturliche. Knoppern) t. j. prawido-

wych kubliów dbu chropatkowego, brodatego albo kos-

matego (Quercus aegilops L.) rosncego w Grec}'i,

w Azyi mniejszej i w Syryi.

W osobnej szafie mieci si 55 kopalin, które cz-

ci w swym stanie rodzimym, pierwiastkowym, czci
za mniej lub wicej przerobione, albo niegdy albo

dzi jeszcze od lekarzów uywane bywaj. Zbiór ten,

jak tego ju sama liczba okazów dowodzi, nie moe
uchodzi za zupeny. Skada si on tylko z kopalin

najpospolitszych. Nie dostaje mu zota, srebra, miedzi,

cyny i n. i. Wszelako aden znawca i Aviadomy sto-

sunków miejscowych tem si gorszy nie bdzie, kiedy

chccy si przypatrzy kopalinom, uywanym w lekar-

stwie, moe je widzie w zbiorze mineralogicznym,

znajdujcym si w tym samym gmachu, co i Gabinet

farmakognostyczny. Zreszt mój zacny poprzednik by-

by sie by dopuci zbytku, gdyby, majc do sprawie-

28*
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nia rzeczy pilniejsze, przed niemi stara si by o ko-

paliny.

Takito zbiór oddal mi kol. Sawiczewski w mie-

sicu Kwietniu 1859 r., zbiór, który nie waham si na-

zwa bezwzgldnie bogatym, kiedy w nim znalazem

nietylko prawie wrzystkie istoty lekarskie, uywane
obecnie; ale i takie, które niegdy byy w uyciu, a na-

wet i takie, które mogyby lub powinnyby by zada-

wane chorym jako leki.

Przeto Gabinet farmalcognostyczny, który mi po-

wierzonym zosta, nietylko e czyni zadosyó tegocze-

snym potrzebom, ale wiadczy te, jako przechowujcy

zabytki przeszoci, o dawniejszym stanie nauki, a na-

wet dozwala poniekd zajrze w przyszo Terapii,

zawierajc w sobie nie jedn istot dzieln, z której

dotd jeszcze nie korzystaj lekarze, a z któr obezna-

wajc mode pokolenie tyche, móg i moe ich zachci
do zrobienia ze uytku w leczeniu chorych.

Taka okwito zasobów naukowych nagromadzonych

w tyra Gabinecie, dajca najchlubniejsze wiadectwo

gorliwoci o dobro uczniów i saw Szkoy gównej,

zaoycielowi tego piknego zakadu : nie uchronia go

przecie od niebezpieczestwa zagady, lub przynaj-

mniej od poniesienia wielkiego uszczerbku. Albowiem

w przecigu lat trzech od ustpienia kol. Sawiczew-

SKiEGO dwa razy byt Gabinetu farmakognostycznego

podanym by w wtpliwo.
Skoro bowiem tylko galicyjska Izba obrachunkowa

dowiedziaa si o zwiniciu katedry Farmacyi, zarz-

dzonem od b. c. k. Ministerstwa w. i o. p. na dniu 12

Maja 1857 r.; przypuszczajc, e tem samem ustala po-

trzeba wypaty uposaenia Gabinetu przerzeczonego,

które w etacie naszej Szkoy gównej wypowiaday wy-

razy: „na potrzeby katedry Farmacyi" zgosia si
z zapytaniem do Wys. c. k, Wielkorzdztwa galicyjs-

kiego pod dniem 13 Listopada 1859 r. : czyby z po-
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wodu owego rozporzdzenia ministeryalnego nie nale-

ao wstrzyma wypaty summy dla liatedry ju nie-

istniejcej ?

Wszalie Wys. Wielliorzdztwo, mimo wszelliici

pozorów, usprawiedliwiajcycli zapytanie powysze, za-

dao dnia 10 Grudnia 1859 r. od Senatu aliademic-

kiego naszej Szkoy gównj objanienia w tym wzgl-
dzie.

Objanienie to wystosowane do dziekana Wydziau
leliarskiego, zoyem dnia 5 Stycznia 1860 r. W pi-

mie tóm zwróciem uwag Wys. Rzdu na t okolicz-

no, e Gabinet w mowie bdcy nictylko wzbogaca
si pawinien nowerai lelkami, które w miar postpu

nauki wchodz w uycie ; lecz nawet wtedy, gdyby go

tylko clicie cigle utrzymywa w jednakim stanie, wy-

maga czstego zakupywania elców wieych, wzoro-

wych, majcych zastpi zepsute, a które w zbiorze,

przeznaczonym do nauki, cierpiane by nie mog, e
przeto Gabinet bez uposaenia stosownego, adn miar
obej si nie moe.

Trudno byo wtpi o pomylnym skutku niniejsze-

go przedstawienia, zaniesionego do Wadzy znanej z tro-

skliwoci o rozwój owiaty. Jako Wys. c. k. Wielko-

rzdztwo odezw sw z dnia 15 Lipca 1860 r. wydan
do Senatu akademickiego, zawiadomio zwierzchno

Szkoy gównej, i Wys. c. k. Ministerstwo w. i o. p.

dnia U Czerwca 1860 r. zezwolio na dalsz wypat
uposaenia dla Gabinetu farmakognostycznego; wsze-

lako uszczuplajc takowe (zapewne dla otrzymania

summy okrgej) o 25 zr. Dawniejsze bowiem wyno-

sio, jai o tern wspomniaem ju powyej 900 zp.

czyli 225 zr.

Wród tj korrespondencyi z wadzami, professor

Chemii ogólnej, któremu poruczono teraz wykadanie

take Chemii farmaceutycznej, przej na tej zasadzie

wszystkie narzdy i naczynia, potrzebne do czynnoci
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aptekarskich; tudzie prawie wszystkie przetwory le-

karskie o czem równie ju powyej nadmieniem

w przypisie.

Niemal równoczenie objawiona ch professora Zo-

ologii wcielenia do swego gabinetu przeszo stu przed-

miotów z Gabinetu farmakognostycznego, jako urosz-

czenie niczem nieuzasadnione na szczcie skutku nie-

odniosa.

Ale zaledwo to niebezpieczestwo dla Gabinetu far-

makognostycznego mino, alici z innj znów strony

zagrozio mu nowe, nierównie wiksze.

Albowiem hr, Kazimierz Wodzicki, dziedzic dóbr

ziemskich w obwodzie zoczowskim, gdzie od lat wielu

zamieszkuje, znany lubownik Ornitologii, powzi jesz-

cze dawniej myl darowania naszej Szkole gównej

swego znakomitego zbioru ptaków krajowych, jaki przed

wie lat zaoy by w Krakowie. Ten zamiar objawi

by jeszcze w r. 1856. Gdy jednak ukady z ówczes-

nym c. k. Ministerstwem w. i o. p. o przyjcie tej da-

rowizny rozchwiay si
;
przeto hr. Wodzicki rozpocz

je znowu w r. 1850. Midzy warunkami, pod jakiemi

gotów by swój zbiór odstpi na wasno Uniwersy-

tetowi, byo take stosowne umieszczenie takowego; a

gdy za takie, w caym gmachu, zwanm „Kollegium

iizycznem" poczyta tylko sal, zajt dotd na Ga-

binet farraakognostyczuy : przeto Senat akademicki

chcc dopeni warunku, podanego od hr. Wodzickie-

Go, odezw sw z dnia 25 Listopada 1859 r. zapyta

mnie tylko o zdanie, gdzieby Gabinet zostajcy pod

moim dozorem móg by przeniesiony?

Trudnoci za byy tu dwojakie. Tyczyy si bo-

wiem czci samego zbioru, czci mojej osoby. Co
si tknie tamtych, to naprzód nawet przy najostroniej-

szem przenoszeniu przedmiotów, zachowanych w tym

gabinecie, przynajmniej czwarta ich cz zostaaby

nieuchronnie uszkodzon; a wic stracon dla nauki.
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Powtóre: rozmiary szaf zostay cile zastosowane do

sali, w której sta miay. Bardzo za trudno znale
gdzieliolwiek sal tak dug, tak szerok i tak wyso-

k, jak ta, w której dotd znajdowa si zbiór powy-
szy. Ale chociaby nawet taka si znalaza, to szafy

silnie przybite do cian, a przytern spojone ze sob jak-

najcilej; nie dayby si ju wicej rozebra, ale tylko

z utrat wszystkich szyb rozupa, a wiec stayby si
cakiem nieuytecznemi. Przeto na ich miejsce trzebaby

sprawi nowe; coby pocigno za sob wydatek prze-

szo 2,000 zr. baczc na znaczne podroenie wszyst-

kiego, od owego czasu, gdy szafy te sprawionemi zo-

stay. Wreszcie co si tycze trudnoci osobistej, to zwa-

y trzeba, i jako dozorca gabinetu, musiabym cigle

czuwa nad ludmi najtemi do przenoszenia przedmio-

tów, w tyme gabinecie przechowywanych. A poniewa
praca ta, raz rozpoczta, nie powinnaby by przerwa-

n, a dopókiby ucoczon nie zostaa : przeto takowa

oderwaaby mnie zupenie od moich zatrudnie naucz}^-

cielskich na czas duszy ; nacoby pewnie nie zezwolia

wadza wysza. Z tych wic powodów, majc obowi-

zek czuwania nad caoci Gabinetu farmakognostycz-

nego musiaem si sprzeciwi temu zamiarowi.

Wszelako mimo to wszystko Senat akademicki chcc
przedewszystkiem dogodzi hr. Wodzickiemu, yczce-
mu sobie koniecznie, aby jego Gabinet ornitologiczny

pomieszczonym zosta w sali w mowie bdcej, zajty

niemal wycznie myl tego nowego dla Szkoy gów-

nej nabytku, zsya po trzykro komissyje do Kollegium

fizycznego; mianowicie dnia 9 Czerwca 1860 r. tudzie

dnia 5 i 28 Grudnia 1861 r. aby znalazszy dogodne

miejsce dla Gabinetu farmakognostycznego , takowy

wyrugowa z jego dotychczasowej siedziby. Atoli nie

znalazszy takiej sali w gmachu, wanie co tylko

wspomnianym, jedna z komissyj wniosa najcie w ja-

dm domu prywatnym dwu sal, jednej na Gabinet, a
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drugiej do wykadu, z pokojem, przeznaczonym na pra-

cowni dla professora.

Gdy jednak Wys. Ministerstwo wniosek ten odrzu-

cio, a dwa inne pomysy do przeniesienia gdzieindziej

Gabinetu farmakognostycznego, które mi po kolei pod-

dawano, (a które tu pomijam nie chcc wicej nuy
czytelnika), przyjtemi by nie mogy : wniesiono wresz-

cie zbiór ptaków krajowyci do jednj z sal dolnyci

Ivollegium fizycznego.

Przecie wród t^j cigej obawy o Gabinet farma-

kognostyczny, nie opuszczaem rak, i owszem, czyni-

em co mogem, aby ten pikny zbiór nietylko uchroni

od szkody, ale nawet, w miar monoci, wzbogaca

nowemi nabytkami.

Tak tedy baczc na potrzeb badania leków suro-

wych za pomoc drobnowida
,
jeszcze w r. 1858 wyje-

dnaem u b. Wys. Ministeryum w. i o. publ., a wiec

])rzed stanowczem orzeczeniem wzgldem dalszego po-

bierania zasiku na utrzymanie Gabinetu, 90 zr. na mi-

kroskop, który te na pocztku 1859 roku sprawionym

zosta.

W r. 1860, majc sobie ju przyznane 200 zr. ro-

cznie na potrzeby Gabinetu, postanowiem za te pieni-

dze nabywa przedewszystkiera, ale nie wycznie leki,

i to niekoniecznie same tylko suroAve , ale i niektóre

przerobione, jak to ju czyni mój poprzednik, aby nie-

raz okaza uczniom rónic ju nawet pomidzy przy-

miotami fizycznemi i chcmicznemi jakiego leku suro-

wego a przerobionego.

Nadto powziem zamiar zaoenia ksinicy podr-

cznej, do której znalazem niejako zawizek w dwóch

piknych dzieach obrazowych. Zastaem bowiem w zbio-

rze farmakognostycznym znakomite dzieo Weddla o

kinach, p. n. Hidoire naturelh des Quinquinas. Paris

1849 (39 zr.), tudzie drugie, take w swoim sposobie

wane, t. j. Nee8A von Esenbeck, Sammlimg officinel-
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ler Pflangen. 18 Hefte u. 4 Supplementhefte m. Text,

gr. folio. Bilsseldorf. 1821 — 34 (131 zlr.)

Dziea obrazowe przynosz uczcym si t nieza-

przeczon korzy, e, jeeli] obrazy s wierne i pi-

kne, wtedy daj im dosy dobre wyobraenie o caej

powierzchownoci rolin, którycli ojczyzn s kraje cie-

pe, albo wcale gorce; a których okazów ywych ci

albo wcale widzie nie mog , albo tylko z wiell^im mo-

zoem w cieplarniach naszych ogrodów botanioji^tych

odchowane schorzae kary. Tego jednak nie stosuje do

naszego ogrodu naukowego, który pod opiek tak zna-

komitego znawcy i lubownika rolin, osobliwie midzy-

zwrotnikowych jakim jest JPan Józef Warszewicz,

cige rzeczywicie i przenonie kwitnie. Atoli widz
take potrzeb sprawiania dzie opisowych, cile nau-

kowycli, aby uatwi sobie rozpoznanie nie jednego le-

ku, którego mój poprzednik, majc sobie przysany pod

nazwiskiem wtpliwm, mimo niepospolitej znajomoci

rzeczy, dokadniej oznaczy nie móg ; co te zapewne

i póniej zdarzy si moe. Wprawdzie mógby mnie

tu spotka zarzut, i niepotrzebnie od funduszu tak szczu-

pego odrywam cz jak na sprawunki, których pro-

fessorowie od zarzdu isinicy uniwersyteckij da
maj prawo. Atoli uposaenie ksinicy naszej nie jest

tak wietne, eby takowa kademu daniu professorów

zawsze moga uczyni zadosy. PoAvtóre, chociaby na-

wet i tak byo; to przepisy, obowizujce zarzd tego

zakadu, nie pozwalaj na to, aby dziea z niego na

czas duszy ni na miesic wypoyczano; co aczkol-

wiek w ogólnoci za suszne uznaj; to jednak przy-

zna trzeba, i warunek ten bardzo cienia swobodne

korzystanie z dziea, przez czas duszy potrzebnego.

Wreszcie umyliem te zakupywa dla Gabinetu

przerzeczonego naczynia i narzdy, potrzebne do czyn-

noci aptekarskich ; a to z powodu nastpujcego. Od

czasu jac katedra Farmacyi zwinit zostaa, Wysokie
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Ministeryum wyz. i ow. publ. woyo obowizek nau-

czania Chemii farmaceutycznej, na professora Ciemii

ogólnej, i na t^j zasadzie tene professor zabra z ga-

binetu farmakognostycznego wszystkie naczynia i na-

rzdy, potrzebne do przyrzdzania leków. Poniewa je-

dnak przekonaem si nie raz podczas wykadu Kata-

grafologii, czyli nauki o przepisywaniu leków (albo jak

pospolicie mówi, recept), e uczniowie Medycyny o

czjisaociach lekodzieja albo wcale adnego, albo tylko

niedokadne maj wyobraenie: przeto okoliczno ta

spowodowaa mnie do podjcia si dobrowolnie obo-

wizku wykadania przyszym lekarzom Farmacyi pra-

ktycznej obok Katagrafologii, Atoli z pocztku, tuma-

czc im róne czynnoci farmaceutyczne, kreliem kró-

d na tablicy potrzebne k'temu naczynia lub narzdy.

Trudny to jednak i mozolny sposób tak tumaczenia

rzeczy, jako i pojmowania takowych; kiedy przeciwnie

kady si na to zgodzi , i cel dydaktyczny nierównie

rychlej i skuteczniej dopitym by moe, przez okazy-

wanie uczniom rzeczywistych naczy i przyrzdów.

Otói wedug tego programu, uyem od r. 1860 a
do r. b. szczupego funduszu 200 zr. na nastpujce

sprawunki

:

I. Leli i.

Z gromady morszczynów, kupiem

:

1

)

Gaecznicy tgiej (Sphaerococcus enax) zwanj Agar-

Agar 8 uncyi, za 1 zr. „ c.

2) Morszczynu pcherzykowego (Fucus ve-

siailosus), 8 uncyi , za 1 „25 „

3) Blaszeca palczastego (Laminaria digi-

tata), 6 uncyi, za 3 „ — „

Z oddziau rolin jawnoplciowych, nabyem

korzenie nastpujcych rolin :

4) lvorzeni dzieglowych 1 funt 40 c.

5) Korzeni kolcowojowych hondurasowych
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(z gatunku zwanego Truxillo) funt 2 zr. 15 c.

6) Kórz. kolcowojowych jamaickich funt. .2 „18 „

7) „ „ lizboskich naj-

przedniejszych 3^ funta 13 „ 10 „

8) Kórz. kolcowojowych werakruzaskich

3 funty 2 „

Uwaga. Wszystkie te korzenie sprowa-

dziem ku zastpieniu niemi dawniejszych;

czci pokruszonych, a czci stoczonych

od robaków.

9) Kórz. biedrzygi tarczowej (Podophyllum

peltaum) \ funta 1 „ 50 „

10) Kórz. ostromlecza choinki (Euphorbia

esula) 3 uncye — 50 „

11) Korze puchowca zielnego (Gossypium

herhaceum) \ funta 4 „

12) Korze tojadu (tiihcra aconiti) \ funta — 60 „

Z drewien lekarskich:

13) Drewna anakahuita funt i 2 uncye. ... 6 „ 75 „

14) Pie cyprysu ostrosupowego (Cupressus

pyramidalis) darowany

Z kor:

15) Kor kaskarylan (w dugich rurkach)

1 1 uncyj 1 zr. 20 c.

16) Kory kasy i japoskiej funt 1 „

17) Kory ,,Soga'-^ zwanój, 6 drachm 1 „

Z zió:

18) Ziele opawy szkaratnej (Sarracenia pur-

purea) I funta 7 „

Z owoców:

19) Gwarany (t. j. owocu osraty pitnej (Paul-

linia sorhilis) w kawakacli \ funta ... 7 „ 50 „

20) Gwarany w proszku 2 uncyi 4 „ 15 „

21) Ta sama wyrobu paryzkiego Fourniera 3 „ 50 „
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22) Saoryja, t. j. owoce czerwipochu barwi-

stego (fructus Maesae pictae) 8 uncyi 10 zr.

Z nasion:

23) Nasion wrotyczowych (semm. tanaceti)

pó funta 15 c.

24) Puchu ze strków pryskirnika szorst-

kiego (Lanugo siliuae hirsuae) ^ fun. 1 „

Z liczby soków zagszczonych i zasu-

szonych :

25) Alony barbadosowój , zawartej w bani

wydronej, funt 1 „ 42 „

26) Cierpny z Pegu (Caechu fuscum, triglyp-

ticum) funt 42 „

27) Cierpny ótej (Caechu citrinum) funt 36 „

28) Monezyi 2 uncye 4 „ 80 „

Z liczby b a r w i d e

:

29) Karaali uncy 2 „ 50 „

Z ywic:
30) Socznicy, wydobytej w Anglii z korzeni

powoju syryjskiego (Convolvidus scam-

monia) funt i 8 uncyi 35 „ 99 „

Z innych pierwiastków rolin
lekarskich:

31) Sprynka biaego (Elaterium album)

3 drachmy 6 „ 94 „

32) Jalapinu ^ uncyi 2 „ 30 „

33) Podofilinu .^ uncyi 4 „

Z wyroli na drzewach, wznieco-

nych od owadu:

34) Wyroli terebintowych (Gallae pisa-

ciac, po wosku : Carohc dl Giudea) funt 70 „

Z kopalin:

35) Boranu Avapniowego, 3^ uncyi 36 „
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II. Dziea faritiakosiioistycziie

obrazowe i inne.

1. Winkler, E. Real-Lextcon der medici-

nisch-pharmaceutischen Naturgeschichte u.

Rolneaarenkunde. 2 Bde. Leipzig. 1S36. 4 zr. 80 c.

2. MartinY, J. n. Martiny, E. Encydopa-

die der medicinisch-pharmacetiischen Na-

turalien u. JRolitoaarenkimde. 2 Band.
Quedlinhurg, 1838—1854 13 „ 50 „

3. Berg, O. Pharmazeutische Waarenkunde

I. Tlieil. PJiarmakognoste des Pfianzen-

reichs. 3te Aiiji, Berlin. 1863 6 „ 10 „

4. Berg, O. anatomischer Atlas zur pharma-

zetitischen Waarenkunde. in 8. Lieferun-

gen. 1 Lief. Berlin, 1863.

b. Berg. Charakteristik der fur die Arz-

neikunde u. Technik wicMigsten PJtanzen-

gatiungen in llluslr. auf 100 in Stein

gravirten Tafeln, nebst erlaut. Texte. 2te

Ayfl. Berlin, 1861 IG „ 8 „

G. Berg, O. und Schmidt, C. F. Darstel-

lung u. Beschreibung scimmtlicher offici-

nellen Gewdchse, oder der Theile u. Roh-

stoffe loelche von ihnen in Anwendung

kommen, 1—55. Heft. Berlin, 1854—64.

1—30 Heft 52 „ 20 „

7. Bergen, W. Yersuch einer Monogra/phie

der Chinarinden. Altona. 1826 14 „ 99 „

8. Delondre et Bouchardat, Quinologie.

Paris. 1854 28 „

9. Brandt. J. T. u. Ratzeburg J. T. C.

getreue Darsiellung %i. Beschreibung der

Thiere, welche in der Arzneimitellehre

in Betracht kommen. 2 Bde. Berlin. 1830. 38 „ 30 „
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10) Pharmacopoea austriaca. Editio V. Vin-

debonae. 1855 1 z. 40 c.

11) Pharmacopoea horussica. Editio VII. Be-

rolini, 1862 2 „ 70 „

12. Canstatt's Jahresbericht ilber die For-

schritte in der Pharmacie im Jahre 1858,

1859, 1860, 1861, 1862 22 „ 76 „

13. WiTTSTEiN, G. C. Etymologiscli-botani-

sches Handworterbiich, ErlangpM, 1856 . .9 „46 „

14. WiTTSTElN, G. C. Etymolog isch-chemisches

Handuiorterbuch. 3 Bde. Milnchen. 1847

— 1858 31 „ 18 „

III. Sprzty i narzdy
(gównie farmaceutyczne).

1. Mikroskop may, skadany, w skrzynce

z drzewa orzechowego (wyrobu Plossla

w Wiedniu) 90 „ m. k.

2. Tasak do krajania zió i korzeni 16 „

3. Siekiernik do drobienia zió i korzeni,

o 2 brzeszczotaci , spojonyci ze sob
na krzy 12 „

4. Siekacz do l^rajania zió, o 2 brzeszczo-

tach 10 n

Gaecznica do robienia piguek trójziar-

nowych 6 „ 85

MomiOWY toczek do ogadzania piguelc 90

Narzd (mosiny) do robienia placusz-

ków (trochisci) 1 „ 20

Narzd (drewniany) do robienia morseli 2 „

Forma elazna do robienia kamienia

piekielnego, o 6 otworach (bez pod-

stawy) 4 „ 20

Steinhauserowy narzd do rozmazywa-
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nia przylepców (z elaza, na podsta-

wie drewnianej) 25 zlr.

Odcznik stokowy (ku odczaniu olej-

ków od wody) 3 „ GO c.

Odbieralnik florencki (do funta olejku).

.

70 „

Beindorfowa tocznia do odwarów... 18 „

A wic w dniu / kiedy pismo niniejsze ukoczyem
(dnia 9 Stycznia 1864 r.) w Gabinecie farmakognosty-

cznym Szkoy gównej krakowskiój znajdoway si 1GG3

okazy pochodzce przewanie z dziau rolin. Takich

bowiem okazów liczy nasz zbiór 1468. Okazów za
pochodzenia zwierzcego byo o tej porze 140; a ko-

palin 55. Te ciaa mieciy si po czci w 1204 ')

sojach i flaszkach, tudzie w 400 skrzyneczkach telttu-

rowych.

Dzie farmakognostycznych , botanicznych i obrazo-

wych zbiór powyszy posiada w owym dniu 16.

Naczy i narzdów farmaceutycznych bj^o 16; innych

za sprztów byo 20; przeto razem 36.

Jeeli jednak Gabinet farmakognostyczny naszej

Szkoy gównój, dzici niezmordowanym zabiegom i

szczególnemu zamiowaniu w nim prof. Sawiczewskiego,

obok pieczoowistoci wadz, czuwajcych w b. Rzpltój

krakowskiej nad zakadami naukowemi, przed kilkoma

laty, zwaszcza przed utrat Idliuset przedmiotów, prze-

niesionych do gabinetu chemicznego, znajdowa si w
stanie wietnym; i dzi jeszcze stanowi zbiór, nietylko

odpowiadajcy w znacznej czci potrzebom uezcj si

modziey, ale zasugujcy talce na uwag znawców;

to jednak zakreliwszy sobie nieco obszerniejszy plan

zarzdu i dalszego rozwijania tego zacadu, ni mój
^

poprzednik, wyzna musz, i mu jeszcze daleko do

') Jeden sój niski jii za mojego zarzdu sprawionym zosta.
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ideau, jaki myli moje zaprzta; zwaszcza, i upo-

saenie Gabinetu przed czterema laty nieco uszczuplo-

nym zostao. Ile to lat potrzebaby czeka, zanimby si
w naszym zbiorze znalazy najpotrzebniejsze do demon-

stracyi naczynia i narzdy farmaceutyczne; jeeli tj

potrzebie nie zaradzi nadzwyczajny zasiek pieniny
ze skarbu publicznego lub z hojnoci prywatnej '? A prze-

cie oprócz tego rok rocznie zakupywa trzeba i leki

surowe i dziea farmakognostyczne.

Ale od lat kilku poliazaa si jeszcze inna, i to na-

ga potrzeba dla katedry Farmaliognozyi, która jednak

dotd zaspokojon nie zostaa. To jest: wypadaoby
uczniom Formakognozyi podczas wykadu tej nauki nie

tylko okazywa leki surowe w caoci , ale i w odcin-

kach tak cienkich, aby przypatrujc im si przez mi

kroskop, pozna mogli zuamienist czstokro budow
takowych. Upraw Farmakognozyi z tej strony, badania

histologiczne leków surowych roz])oczli Schleiden i

SciiROFF, a posunli je dale\.o Berg i Wigand. Dzi
ju wykad nauki wzwy pomienionej bez okazów far-

makohistotomicznych jest niedodadnym ; a wic niedo-

statecznym. Przeto obowizkiem jest sumiennego nau-

czyciela brakowi temu zaradzi ja^najrychlej. T my-

l powodowany nasamprzód wystaraem si u b. Wys.

Miuisteryum wyz. i ow. publ. o 90 zr. na sprawienie

mikroskopu; a otrzymawszy talcowy na pocztku 1859

r., w tyme roliu udaem si do Senatu akademickiego

z prob o wyznaczenie mi w ICollegium fizycznym izby

na pracowni, w której mógbym przygotowywa i oka-

zywa uczniom pod mikroskopem wyroby farmacohisto-

tomiczne. Gdy jednak takowa nie znalaza si dla mnie

w gmachu wzwy pomienionym
;
przeto prosiem w ro-

ku nastpujcym o najcie mi stosownej izby w jaldm
domu prywatnym w poblizkoci Kollegium fizycznego;

mianowicie przy ulicy w. Anny. Dotd jednak skrom-

ne to moje yczenie spenioum nie zostao. Wszake
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nie zraony tern daremnem do tej pory staraniem, nie

ustaj przecie w moich usiowaniach o uzyskanie ta-

kiej izby na pracowni, w tern przekonaniu e rychlej

hib póniej potrzeba katedry Farmakologii zaspokojon

zostanie. Jakikolwiek za byby skutek w tym wzgldzie

starania, to przecie akta Wydziau lekarskiego wiad-

czy bd o tem, em dobra powierzonej sobie katedry

nie zaniedbywa.

29
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ZAKADY KLINICZNE.

lVliniki jako zakady suce do leczenia chorych, a za-

razem nauczania i)raktyki lekarskiej w jej wszystkich

g-aziach , w ogólnoci s nabytkiem nowszym. Niezna-

a ich staroytno, mimo domyshjw przeciwnych, upa-

trujcych je w szkolacli i wityniach greckich zapro-

wadzonych przez rodzin Asklepiadów, mianowicie za
slynneg'o na zawsze llippokratesa, nie znaa przynaj-

mniej w tem rozumieniu jakie dzi przywizujemy do

znaczenia takiego zakadu.

Rzym staroytny daed od stanowiska na jakie pod-

nieli nauk lekarsk Grecy, tem mniej mógby wyka-

za osobne zakady do wiczenia w praktyce lekarskiej,

a znany wiersz Martialisa jawnie t wskazuje, na ja-

kiej drodze odlywaa si ta nauka

:

Langncl':ira ; scd tu comitatus protinns ad me
Yenisti centuni, Syimuaclic, discipnlis.

Centiim ino tetigcnint munus aquil(Jie gelatae;

Non Lalmi febrom, Sjiiiuiache, nunc habeo.

Epigramm Lib. V. 0.
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Na tejto drodze modzi zwolennicy przez dhig-ie je-

szcze czasy zdobywa sobie musieli wiadomoci prak-

tyczne, skoro i w synnych szkoach lekarskich wo-
skich , dekret cesarza Fryderyka II stanowi, aeby
uczniowie po 5-letnij nauce -jeszcze rok cay sposobili

si pod bieg-lym praldykiem, zanim si sami oddadz
temu zawodowi.

Wyraniejsze zawizki nauki klinicznej daj si wi-

dzie dopiero w gimnazyum ])adewskiem, g-dzie w 1579

r. Rada Rzeczypospolitej weneckiej polecia dwom pro-

fessorom, aeby uczniów swoich praktycznie w szpitalu

wiczyli. By moe, e nauka w szpitalach bya ju
przedtem w uyciu w synnych swego czasu szlioach

lekarskich arabskich; to jednak pewna, e póniej zmys
obserwacyi tale dalece zagin, i i po wanem owem
rozporzdzeniu w g-imnazyum padewskiem, liczne pod-

niosy si glosy przeciw odrywaniu uczniów od rozpraw

z katedry do praktyki w szpitalu.

Pierwsza klinika ju w cisem teg-o wyrazu zna-

czeniu zaprowadzon bya w drugiej poowie XVII w.

w Lug-dunie, poczm nastpnie zwolna po Europie roz-

powszechnia si zaczy, tak , e Edymburg- otrzyma

j dopiero w rolai 1720, a Wiede za panowania Ma-

ryi Teresy.

W tym stanie rzeczy, pomnc zwaszcza, jak dalece

a do reformy dol^onanej przez K04TAJA, Wydzia
lekarski w Uniwersytecie krakowsleim by upoledzo-

ny w porównaniu z innemi
;
jak dalece przewaga du-

chownych a z niemi i teoretycznego kierunlvu, nie mo-

ga dodawa popdu duchowi obserwacyi, tern samem

obudza w Uniwersytecie dz praktycznyci zakadów;

atwo pojmiemy, e przez dugie czasy nie mogo tu

by mowy o klinikach , lecz wprawa w praktyce lekar-

skiej nabywan by musiaa przy chorych pr}'Watnych

pod okiem i bokiem odwidzajcego ich lekarza.

29==-
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Nie o tern nie wspominaj pierwsze ze zuanycli

Ustaw Wydziau lekarskiego, wydane za dziekaustwa

Jana de Saccis z Pawii w roku 1433, atoli w drugich

z kolei ogoszonych w r. 1525 za rektorstwa Jakuba

z Akciszewa Dra praw, ezytamy co nastpuje

:

j^Scolares ac Baccalaurei Medlcinae oh exercitmm prac-

tice adipiscendum cum suis docforibus aegrotos visitare,

ac per suos doctores missi, medicinam ac consilia admi-

nistrare poterunt.
"

„Licentiati vero cum oh causam praetactam, tum ut

suppetias nummarias pro doctorali stemmate consetien-

do conguirant, raleant X)er se consiUa et medicinas aegro-

tis praestare , usue ad semestre vel , ad maximum , ad

annum inum a die suae licentiaturae susceptae.'-''

To samo i w tych wyrazach powtórzono w zmie-

nionych nieco i uzupenionych ustawach z r. 1536 za

rektorstwa Marcina z Olkusza prof. Teol. a dzieka-

stwa Jana Nosko"wskiego; natomiast za ostatnie z cza-

sów przedkotajowskich ustawy Wydziau lekarskie-

go, wydane za dziekaustwa Jacka opackiego w roku

1724, adnej nie czyni wzmianki w tym przedmiocie.

Waciwa naul<^a kliniczna zaprowadzon zostaa

w Uniwersytecie krakowskim dopiero okoo koca ze-

szego stulecia niemal równoczenie z wiedesk, i od-

td t nowy przy Uniwersytecie znajdujemy zakad,

który znalaz ju dla siebie blisko przed 20 laty histo-

ryografa w osobie prof. niegdy Kliniki lekarskiej Dra

Józ. Brodowicza * ). Odsyajc czytelnilca do tego opi

su, w t^m miejscu podajemy tre jego w skróceniu,

jako wstp do zamieszczonych poniej wiadomoci o za-

kadach klinicznych.

Kliniki przy Uniwersytecie krakowskim wziy swój

pocztek w r. 1780, skutkiem zarzdzonej przez Ko-

') Zob. Roczn. Wydz. lek. w Uniw. Jag. 1845. T. VIII.

Oddzia I. str, 118 — 150.



453

missy edukacyjn reformy caej Szkoy gównej, a mia-

nowicie Wydziau nauk przyrodniczycli i ekarskici.

Poniewa midzy licznemi zreszt zadadami dobro-

czynnemi, nie byo w Krakowie szpitalu odpowiednie-

go celom naukowym ; Komissya edutacyjna postanowi-

a zatem noAvy zupenie utworzy, i przeznaczya na

takowy gmach pojezuiclvi przy maym Rynku stojcy,

znany pod nazwiskiem Collegium . Barbary. Gmach
ten uposaony aptek pozosta po Jezuitach w klaszto-

rze . Piotra, tudzie rocznym dochodem na utrzyma-

nie 3ch óek w iloci 300 dukatów, odstpionym zo-

sta na wieczne czasy Akademii krakowskiej.

W tym domu z pocztl^iem roku 1780, pod nazw
Szkoy leJcarslij i cerulicsj, albo Szpitalu akademie-

kiego, otwarto 3 gówne kliniki: lekarsk, chirurgiczn

i poonicz; pierwsz pod kierunkiem prof. Jdrzeja
Badurskiego, penicego zarazem obowizki Fizy^a

i Rzdzcy szpitalu , dwie za ostatnie pod przewodnic-

twem prof. Rafaa Czerwiakowskiego, noszcego ty-

tu Chirurga i Akuszera szpitalnego, a oprócz tego po-

cztkowo wykadajcego jeszcze i Anatomi.

Fundusze tak urz(tonego szpitalu administrowa

postanowiony do tego proairator z ramienia Akademii,

wyszy za dozór wykonywao tak zwane w ówcze-

snym skadzie Uniwersytetu Kollegium fizyczne.

Za wpywem Badurskiego wzmoone prywatnemi

ofiarami fundusze wl^rótce dozwoliy ilo óek szpi-

talnych podnie do 16.

Wanym dla dalszych kolei zakadów klinicznych

wypadkiem byo równie staraniem Badurskiego wy-

jednane wejcie w usugi szpitalu akademickiego 6ciu

zakonnic Zgromadzenia Sióstr miosierdzia, sprowadzo-

nych do Krakowa okoo roku 1730 przez Krzysztofa

Szembeka biskupa sufragana krakowskiego, i osadzo-

nych w zaoonym przez tego szpitalu przy ulicy w.
Jana. Z wejciem tem czyo si take wcielenie wa-
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snego majtku 7 który wszelako zaledwie przechodzi

3,000 zip. rocznego dochodu.

W dobrej wierze dziaajcy Badueski nie przewi-

dzia niedogodnoci, jakie w skutku tego poczenia

wynikn musiay dla nowego szpitalu jako naukowe-

go zakadu. Ju bowiem same reguy zakonu i wyjt-

kowe przywileje nie zgadzay si z wielu miar z po-

trzebami instrukcyi publicznej, i utrudniay zwierzchno-

ci szkolnej dozór i jednostajny kierunek; tm bardzij,

gdy wadza duchowna znalazszy atwy wstp do mie-

szania si w szczegóy zarzdu szpitala, prowadzia pro-

st drog do tego przewrotu stosunków, moc którego

zakonnice, w miejsce suebnic, z czasem sta si miay
jego paniami i wacicielkami.

W tal^ napitych stosunkach zostaway kliniki w tern

miejscu przez lat 7. Wszake miejsce to okazao si
zupenie nie odpowieduiem celowi, tak przez sw szczu-

po jak i pooenie. Wczenie wic Szkoa gówna
myle pocza o zaradzeniu tym brakom i niedogod-

nociom.

W skutek jej stara, Komissya edukacyjna zostaj-

ca natenczas pod sterem ksicja prymasa I^oniatow-

SKiEGO, uchwalia, aeby wyniesione z obrbu miasta

kliniki umieci w najzdrowszym apooenia swego przed-

mieciu zwanem Weso, mianowicie za w istniejcym

tame klasztorze 00. Karmelitów bosych, przeniesio-

nych w tym celu za upowanieniem Rzymu do klasz-

toru w. Michaa ])rzy ulicy poselskiej. Po dokonaniu

przez Szko gówn z odkaanych do tego funduszów

edukacyjnych reparacyj, przeniós si tame w Kwiet-

niu 1 788 r. szpital akademicki ze wszystkierai fundu-

szami i ruchomociami i ca obsug, do którj i Sio-

stry miosierdzia z mocy poprzednich ukadów nalea-

y. Zarzdzono zarazem , ael)y do tego zaldadu prze-

niesione take hyly kobiety ciarne i podrzutki, któ-

rym niegdy biskup krakowski Odrow w szpitalu
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w. Ducha przytuek obmyli i opatrzenie na czyn-

szaci wsi bisliupiej Krowodrzy zabezpieczy. Za wpy-
wem prymasa stany l^rólestwa zwiliszyy ogólny fun-

dusz szpitala, przez nadanie mu 3ch dosy obszernych

woci : Rczny, Jeziorzan i Tropiszowa, tudzie folwar-

ku i mynu na Prdniku. Cay ten wreszcie zakad,

przezwany odtd szpitalem w. azarza, otrzyma w 5

lat póniej od ksicia prymasa ordynacy, która po

orzeczeniu jego pocztku, wasnoci i przeznaczenia,

wskazaa Siostrom miosiernym stósunlii i powinnoci

wzgldem chorych, lekarzy i zwierzchnoci szpitalnej,

a wreszcie przepisy odnoszce si do uczniów Medycy-

ny i Chirurgii nauk tame pobierajcych.

Gdy jednak prymas dziaa w dwojakim charakte-

rze : wadzy duchownej i wiecliiej , a pocztkowe na-

zwisko szpitalu akademickiego poszo niebawem w nie-

pami; atwo wic poj, dlaczego szkoa lekarska

praktyczna przerodzia si av pospolity lazaret, wpo-

ród którego klinika i cele naukoAve ju tylko podrz-

dne zajmoway miejsce, Idedy przeciwnie Siostry mio-

sierdzia niepomne na swe pocztliowe powstanie, co-

raz jawniej z pod wpywu Akademii usuwa si zacz-

y, dc wraz z swymi przeoonymi duchownymi do

niepodzielnego panowania nad caym szpitalem.

Od razu wprawdzie nastpi to nie mogo, bo jesz-

cze i tradycya nie ze wszystkiem zamara i yy jesz-

cze osoby wiadome rzeczy i wymuszajce niejak ogl-

dno. Trzymano si wic z pocztku jeszcze tych sa-

mych ustaw, któremi rzdzi si szpital u w. Barbary;

tene sam prokurator, z ramienia Szkoy gównej usta-

nowiony, prowadzi zwykym sposobem dalsz admini-

stracy, i ci sami professorowie rozebrawszy midzy
siebie 3 dziay szpitalu, penili obowizki nauczycieli

a zarazem tak zwanego Fizyka, Chirurga i Akuszera

szpitalnego. Wkrótce nawet urzdzono tam Burs lekar-

sk, gdzie kilkunastu modziey sposobio si kosztem
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publicznym do swojego zawodu, a nawet Fizyk wraz

z asystentem zajli mieszkanie wewntrz samego domu.

Ten przecie ad nie trwa duej jak tylko do mier-

ci Badurskiego. Po jego skonie tlce pod popioem

zarzewie rozpono swobodnie. Dziki jedynie dzielne-

mu wystpieniu Jana niadeckiego w obronie po-

krzywdzonej szkoy, wydarte prawa wkrótce zwrócone

jej zostay. Byo to jednak ze strony przeciwnej tylko

zawieszenie ale nie zoenie broni; owszem, walka raz

rozpoczta toczya si w kadej przyjaznej dla niej po-

rze, a korzystajc szczególniej ze zmian politycznych,

przy sposobnoci takiego zamtu, Siostry miosierne,

wraz z popierajc je wadz duchown, zdoay wy-

zu Akademi naprzód z prawa juryzdykcyi, póniej

ze wszelkiej niemal wasnoci w szpitalu niegdy aka-

demickim, i przywiody do tego, e przeoeni klinik

gorco pragnli znale gdzieindziej schronienie.

Smutna to bowiem bya dla nich epoka, trwajca

zpelna lat 40. Z pocztku jak nadmieniono, szpital .
azarza zatrzyma jeszcze form zewntrzn szkoy

praktycznej i by uywany w caoci od professorów

do nauki uczniów, którzy wraz z caym zakadem ule-

gali jedynie dozorowi ICollegium fizycznego i naczelne-

mu zwierzchnictwu Szkoy gównej. Trwao to jeszcze

przez dwa lata po zajciu Krakowa przez rzd austrya-

cki. Nastpnie jednak, mianowicie w r. 1798, usun
on cay ten zakad z pod wadzy akademickiej, zwi-

n prokuratory i pocz si sam trudni administra-

cy jego funduszów, powierzywszy szafunek dochodów

przeoonej Zgromadzenia Sióstr miosierdzia. Oddzieli

prócz tego sale kliniczne od reszty sal szpitalnych,

przeznaczywszy po 10 óek dla kliniki lekarskiej i chi-

rurgicznej , cay za oddzia pooniczy odda pod do-

zór a w czci na potrzeby naukowe osobnego profes-

sora Akuszeryi, gdy tymczasem odrbnym lekarzom po-

ruczy obowizki Fizyka i Chirurga szpitalnego, roz-
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wiza Burs i wydali z mieszkania szpitalnego pro-

fessora kliniki lekarskiej. Cae wewntrzne gospodar-

stwo, kuchnie a nawet apteka, zostay w rku Sióstr

miosiernych, i wszystko dziao si po woli ich Panny

Matki.

Nastpny rza/l Ksistwa Warszawskiego i nowa Iz-

ba edukacyjna nie miay nawet dosy czasu do rozpa-

trzenia si w tych zagmatwanych stosunkach. Sposob-

na do tego chwila nadarzaa si przy pierwszej orga-

nizacyi Wolnego Miasta Ivrakowa; nieszczcierajednak

komitet al^ademicki, któremu midzy innemi i ta spra-

wa poruczon zostaa, znalaz j dla siebie zbyt zawi-

kan i trudn, inny za w jego miejsce ustanowiony,

nie waha si orzec jednym zapdem : e szpital w.
azarza i wszystkie jego fundusze s niewtpliw wa-
snoci Panien, a Szlcole gównej przyzna tylko pra-

wo do summy 1,000 dukatów, które niegdy ksidz pry-

mas na ywienie 3ch kandydatów bursie lekarskiój za-

pisa.

To nieprzycliylne dla klinik orzeczenie komitetu

miao t dobr stron, e Komissya organizacyjna, wi-

dzc ze wszystkiego ogoocon t instytucy, widziaa

si zmuszon obmyle przecie rodki jej ustalenia na

przyszo. Orzeka zatra odrbny cakiem raz na za-

wsze byt zakadów klinicznych, z liczb 24 óek, i na

ich utrzymanie fundusz w iloci 18,000 zip. rocznie,

pokrywany w Ys z funduszów ogóluo-krajowych, a w Ya

z funduszu akademickiego; nakazaa wreszcie, aeby
zakady kliniczne jak mona najrychlej z szpitala Sw.

azarza do osobnego domu przeniesione zostay.

e wykonanie tego ostatniego polecenia musiao by
dla zadadów klinicznych wielce podanra, atwo oce-

ni z obrazu, jaki, ze wzgldu na ich umieszczenie i za-

opatrzenie w cigu tj epoki, skreli w miejscu powo-

lanem prof. Bkodowicz wierncmi rysy i ywemi bar-

wami. Przecie zamiar ten dopiero w 12 lat póniej,
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t. j. w r. 1827 dokonanym zosta, jak pisze prof. Bro-

Dowicz, za szczególnym wpywem byego prezesa Se-

natu STA^^ WoDZiCKiEGO, tudzie usilnem staraniem

wanie co wprowadzonego w urzdowanie kuratora In-

stytutów uaukowycli Józefa Zauskiego i szczer po-

moc ówczesnego professora i protomedyka Wojciecha

BoDUSZYSKiEGO
;
jak za my yjcy wówczas wiad-

kowie potwierdzi moemy, za energicznem i niezmor-

dowanem staraniem dbaego o dobro zakadu samego

prot. Brodowjcza.

Przeniesienie Idinik nastpio do domu z ogrodem

nalecego do rozwizanego wieo Towarzystwa wol-

nych murarzy, którzy odstpili go Akademii, przekazu-

jc czynsz roczny od niego na wsparcie dobroczynnych

zakadów.

W domu tym po stosownych przerobieniach byy na

pitrze 2 do obszerne sale, dla 12 óek kliniki lekar-

skiej, przedpokój i pokój poboczny na lektor} um; na

dole 3 obszerniejsze i 2 pomniejsze komnaty dla 8 ó-

ek kliniki chirurgicznej, i 4ch kliniki pooniczej, tu-

dzie sala na lekcye, operacye i skad instrumentów.

W suterenach urzdzono kuchni, azienk i scho-

wania gospodarskie; odrbny za domek w ogrodzie

klinicznym by mieszkaniem ekonoma i czeladzi.

Ekonom trudni si take ywieniem ; a najlepsza

apteka wzia na si dostaw lekarstw. Obydwa pro

fessorowie kliniczni podzielili obowizki dyrekcyi cae-

go zakadu, w braku podówczas asystentów wspierani

przy chorych chtn pomoc uczniów.

Uroczysta inauguracya nowych klinik nastpia w d.

22 Jjistopada 1827 r., rzeczywiste tyche otwarcie z jio-

cztkiem Padziernika tego roku.

W tym stanie zakadu Idinicznego wane zmiany

zaprowadzone zostay przez Komissy reorganizacyjn

Rzpltej krakowskij w r. 1833; postanowiono bowiem

klinik poonicz przenie napowrót do szpitala w.
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azarza w ten sposób, aeby wszystkie kobiety ciar-

ne i dzieci do niego przyjmowane suyy na szko
liliniczn, cay za ten oddzia oddany zosta pod opie-

k osobnego professora Akuszeryi. Postanowiono nad-

to, rozszerzy klinik leiarsl^L i cliirurgiczn
,

podno-

szc ilo óek w tamtej do 18, w tj za do 12tu

i zwikszajc fundusz roczny na ici utrzymanie do

27,400 z. pol. Oszczdno coroczna od tego funduszu

z powodu zatrzymania jeszcze dawniejszej liczby cho-

rych, posuya do stosownego przerobienia gmachu kii'

nicznego. Po pokonaniu tej i wielu innych trudnoci,

dao si to rozpocz dopiero w r. 1842, z kocem za
r. 1843 stan ju gmach w tej wanie postaci, w ja-

kiej gówn cz jego dzi jeszcze widzimy, mogcy
przez dostawienie pawilonów nietylko obj wygodnie

zwikszon liczb chorych, ale nadto mieszczcy w so-

bie osobne gabinety na archiwa kliniczne , salk na

zbiór wyrobów anatomiczno - patologicznych i mieszka-

nie adjunkta, którego w moc rozporzdze z r. 1833

wraz z wielu innemi katedrami otrzyma znowu kady
z professorów klinicznych.

Taki jest obraz zakadów klinicznych podany tu

w treci z nadraiejiionego wyej opisu prof. Brodówi-

czA ; dopeni nam go naley krótkim pogldem na sze-

reg pracujcych w tyche professoi'ów oraz przeoo-

nych, aeby przez zwrócenie uwagi na ich dziaalno,

wystpi jawniej udzia, jaki kady z nich móg mie
w stopniowem udoskonalaniu powierzonego sobie za-

kadu. Poczynamy ten przegld od czasu zaprowadz

nia szpitalu akademickiego, i prowadzimy go a do obj-

cia urzdu przez obecnie czynnych professorów, od któ-

rych udzielone, a w obecne urzdzenie i stan kadego
oddziau bliej wchodzce opisy, uzupeni wiadomo
o tym niewtpliwie najwaniejszym zakadzie uniwer-

syteckim.
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A) M.liuika lekarska.

1. JDRZEJ Badurski Fil. i Med. Dr. professor Pa-

tologii i praktyki lekarskiej, gówny twórca i pierwszy

dyrektor kliniki i fizyk szpitalu ogólnego w Krakowie.

Urodzony w roku 1740, ju w 18 roku ycia zosta

w Uniw. krak. Doktorem Filozofii i magistrem nauk

wyzwolonych. Przez lat 5 nastpnych uczy w Koli.

Lubraskiego w Poznaniu, póniej za w Krakowie

w szkole Nowodworsko - Wadysawskiej grammatyki

i poetyki. Przeniesiony do Akademii jako CoUega mi-

nor nie dugo tam pracowa, odda si bowiem zawo-

dowi lekarskiemu, w któryrato celu, wsparty funduszem

Sowikowskiego niegdy praata maryackiego, uda
si do Bononii, gdzie po czterech latach otrzyma sto-

pie Dra medycyny w r. 1770.

Po zwidzeniu inn3^ch celniejszych Akademij wo-
skich i niemieckich, wróciwszy w tyra sarayra jeszcze

roku, celem wcielenia si do Wydziau lekarskiego,

ogosi rozpraw: De YarioUs w Krak. r. 1770, a przy-

jty do grona professorów nie opuci ju rodzinnego

miasta.

Byo to w czasie najwi^szego upadku Wydziau
lekarskiego, który ju na 2 lata przedtem reprezento-

wa sam tylko jeden professor Camelin, który wreszcie

po kilku latach przed nastpi majc cakowit refor-

m, zgoa zawiesi czynnoci.

W dziele reformy Wydziau wietnie wystpuje

udzia Badurskiego. Dowody tego pozostay w 3ch na-

stpujcych doionanych przez niego wypracowaniach:

1) Projekt urzdzenia Kollcgium lehar^kicgo r. 1776;

2) Obszerne wyjanienia w przedmiocie erekcyi , upo-

saenia, dawnego i obecnego stanu, liczby professorów,

praw i przywilejów szkoy lekarskiej w roku 1777;

3j Ogólna i dokadna rewizya wszystkich aptek w Kra-
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kowie r. 1778. Za jego te staraniem nastpiy liczne

ulepszenia w przedmiocie policyi lekarskiej i lepsze upo-

saenie lekarza ubog-ich studentów, fundacyi bogiej pa-

mici Piotra z Poznania; co wszystko obok zasuo-

nego rozgosu po krajU; wyjednao mu tytu Archiara

i Kbnsyliarm królewskiego.

Wszake najwaniejsz jego zasug, która imi
Badurskiego na zawsze zwie z dziejami Uniwersy-

tetu krakowskiego, byy niezmordowane starania wzgl-

dem zaprowadzenia zakadów klinicznycli, przywiedzio-

nego do skutku w roku 1780 pod nazwiskiem szpitalu

akademickiego, o którego kolejaci wyej si mówio.

W tym samym roku B. mianowany prof. praktyki le-

karskiej, obj jako fizyk i prowizor nadzór i rzdy

nowego zakadu.

Po zaprowadzeniu szpitalu akademickiego, starania

Badurskiego zwróciy si ku jego rozszerzeniu i udo-

skonaleniu, skutkiem czego pierwotny jego kapita po-

wikszy si o 120,000 zip. ze skadek prywatnych;

zaprowadzonym zosta cay porzdek wewntrzny, i or-

dynacya suby. On te w poparciu usiowa Czerwia-

KOWSKiEGO przyczyni si do tego, aeby ciaa mier-

ci karanych zbrodniarzy zwikszay zasób pracowni

anatomicznej; aeby matki nieprawego oa przyjte

do zakadu, nie ulegay karom na nich cicym, a aku-

szerki i cerulicy odbywali cile przepisan nauk; on

wreszcie w dobrej wierze, acz na przyszo z mniej

pomylnym skutkiem, sprowadzi do swego zakadu Sio-

stry miosierdzia.

Przy tych zajciach Badurski dopiero w lat kil-

ka mia przystpi do wykadu Patologii i praktyki le-

karskiej, ile e w nowo zawizanym Wydziale, ucz-

niowie do tych kursów poprzednio innemi przygotowa

si musieli. Nim jednak do tego przyszo, Badurski

z powodu podupadego zdrowia usun si w Marcu r.

1783 od powierzonych sobie obowizków. Wszake we
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2 lata póniej, na naleganie Komissyi edukacyjnej i li-

stowne wdanie si jej prezesa, zaj znów dawne sta-

nowisko w szpitalu i Akademii, w którymto czasie,

uchwa Kolleg. fizyczn. z d. 27 Padz. 1785 r. , usta-

nowiono vice - professora Patologii, majcego by ad-

junktem szpitalnym, z obowizkiem utrzymywania spi-

su chorych, obserwacyj lekarskich, wizyt szpitalnych

wieczornych i prywatnych wicze uczniów.

Teraniejsze jego starania spowodoway, wiadome

nam z poprzedniego opisu, przeniesienie szpitalu aka-

demickiego na Weso, reszt zajcia wypenia praca

nauczycielska, której spólczeni zasuone oddawali po-

chway. Jako nauczyciel wprawiajc uczniów w prak-

tyk lekarsk, jako pisarz pracowa teraz na polu hi-

gieny publicznej, któr w jednej z swych rozpraw sto-

suje szczegóowo do miasta Krakowa; jaio prezes kol-

legium fizycznego, przewodniczy jego obradom niespe-

na przez 2 lata, t. j. do uwolnienia si od tego obo-

wizku w Styczniu 1789 r. z powodu podupadego sta-

nu zdrowia, poczem ju w Marcu zakoczy pracowity

ywot ').

2. Franciszek ICosteckf. Zawód akademicki tego

ucznia i nastpcy Badukskikgo przerywany czasowo,

odnosi si do rónyci epok, jakie w miar zmieniaj-

cych si rzdów szkoa krakowska przebya; rozpocz-

ty bowiem jeszcze za czasów dawnego ICrólestwa Pol-

skiego, skoczy si dopiero w pocztkach zaprowadze-

nia Wolnego Miasta Krakowa, przetrwa wic porednie

midzy temi rzdy cesar. austryacki i I^sistwa War-

szawskiego.

Wycliowany w szkole krakowskij, penic ju tam-

e od r. 1785 obowizki substytuta, kiedy Badurski

') Zob. ytcot Jdrzkja Badurskiego , skrelony przez

prof. Dra Józ. Brodowicza (Roczn. Wydz. lek. T. U. r. 1839.

Oddz. I. 8tr. 83).
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niemoc zmuszony da uwolnienia, wstpi na jego

miejsce w poowie r. 1788. Bylto rok wanie, w któ-

rym szpital academiclii przeniesionym zosta od w.
Barbary do klasztoru Ivarmelitów na Wesoej. Z zawo-

dem professorstcim czy on obowizki szpitalnego le-

karza, majc sobie przyznane mieszkanie w zaldadzie.

Poniewa sale kliniczne nie byy wówczas oddzielone

od innych, uczniowie zatem towarzyszyli mu codzien-

nie przy wszystkich chorych szpitalnj^ch.

Z nastaniem rzdu ces. austryackiego w r. 1796

Idinil^a lekarska odczon zostaa od innj^ch chorych,

zaczem poszo i uwolnienie Kosteckiego od obowiz-

ków fizyka, które w moc rozporzdzenia Wielkorzdz-

twa Galicyi powierzone zostay Drowi 1vnoblochowi

a wkrótce potem Kilianowi. Oddzielona klinika mie-

cia si w 3ch pokojach na dole o 6ciu ókach dla

mczyzn, i w lym obszernym pokoju na pierwszem

pitrze o tylu ókach dla kobiet. Tam naucza Ko-

stecki praktyki lekarskiej a- do roku 1803, w którym

z powodu podupadego stanu zdrowia zada i otrzy-

ma uwolnienie.

Przy sporach wynikych z niefortunnego sojuszu kli-

nik z Siostrami miosierdzia, wezwany w r. 1792 o po-

danie planu formy rzdu szpitala, zaleca w nim mi-

dzy innemi ze wzgldu na potrzeby chorych i na ko-

rzy uczniów, sub wieck jal^o najwaciwsz; Sio-

stry za miosierdzia z ich wasnym i podrzutków fun-

duszem, radzi przenie do klasztoru Karmelitek bo-

sych naprzeciwko szpitala pooonego. Nie dziw, e ta-

ka opinia zjedna mu musiaa niech, której skutków

rozlicznie dowiadcza. Jak bowiem pisze w raporcie

zadanym od redora w r. 1814: „Siostry miosierdzia

zaczy od zupenego opuszczania si w wykonywaniu

zlece prof. Idinik co do lekarstw, posiku i usugi, co

byo powodem zaale u rzdu a nastpnie czsto zsy-

anych komissyj, na których ja najczciej musiaem
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si tumaczy, a Siostry miosierdzia zwylile ca win
zwalay na mnie, albo na asystenta mojego lub wresz-

cie na uczniów. Nakoniec tyle dokazay, e mi rzd
z asystentem i uczniami nagle ze szpitala ustpi ka-

za i dochodzi tylko codziennie do dawania Kliniki

musiaem"— „Rzd sprzyla'zywszy sobie ustawiczne

a najczcij bezskuteczne dochodzenia, przez Siostry

miosierdzia wywoywane, postanowi zupen a niezb-

dnie potrzebn tego zakadu reform, która zacz si
miaa od rozprzestrzenienia i stosownego przerobienia

gmachu. Atoli wypadki polityczne przywiedzenia do

skutku tego zamiaru nie dozwoliy *)."

Po zmianie rzdu, Kostecki w r. 18°^/, „ wezwany
na nowo do katedry, naucza Patologii i Terapii szcze-

gólnej, Kliniki lekarskiej i Historyi medycyny. Gdy je-

dnak wkrótce stan zdrowia nie dozwala mu zajmowa
si nauczaniem, ju zatem przy kocu Kwietnia 1811

roku wjpado obmyle zastpstwo. Kostecki uwaa
si znowu za emeryta, co jednak nie byo na przeszko-

dzie penieniu w r. 1814 obowizków dziekana i wy-

kadania Makrobiotyki a do r. 1818. W r. 1838 w Lip-

cu obchodzi 50t rocznic otrzymanego w Uniw. krak.

stopnia Dra medycyny. Umar 13 Maja 1844 r, W epo-

ce powtórnego zajcia l<^atedry, wypracowa wyj
wspomniany wywód sprawy midzy Uniwersytetem

a Siostrami miosierdzia, który koczy w tych wyra-

zach: „Aby kliniki jak najkorzystniej dla uczniów mo-

gy by dawane, wypada przedewszystkiem usun gó-

wne do tego przeszkody: albo Siostry miosierdzia, albo

kliniki ze szpitala S. azarza oddali. rodka tu w mo-

jiu przekonaniu adnego nie widz."

3. Dr. Neuhauser, Colland, Hildenbrand, Schul-

TES, Kilian, s to nazwiska professorów, którzy z wy-

') Zob. pi-of. Skobla Wydz. lek. w lat. 1809-1817. {Rocz,

Wydz. lekar. 1843,. T. V. Oddz. I. str. 79).
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jtkiem Hildenbranda, tylko jako tymczasowi zastp-

cy zajmowali katedr kliniki, w krótkim przecigu cza-

su midzy pierwszym a drug-iem professorstwcm Ko-

steckiego, t. j. midzy rokiem 1803 a 1809. Miano-

wicie zaraz po uwolnieniu si Kosteck'EGO , miejsce

jego powierzyo Wielkorzdztwo galicyjskie tyraczaso

wo fizykowi obwodowemu Neuiiauserowi; gdy za ten

postpi na zastpc protomedyka, ju zatm w r. I8O75

obj znowu tymczasowo posad prof. kliniki lekarskiej

Dr. CoLLAND, rzeczywisty prof. Poonictwa, który w wy-

danm przez siebie pisemku o Wydziale leliarskim

w Uniwer. krak. ' ) zostawi niejak wiadomo o rów-

noczesnym stanie zakadów klinicznych.

Wida tam przedewszystldem to samo jak i przy

Kosteckim utyskiwanie na uciliwoci jakich dozna-

waa klinika od Sióstr miosierdzia, które tamoway pro-

fessorowi nawet wolny wybór chorych. Day si uczu

te zapasy nadewszystko
,
gdy w miejsce poczonej

w jednym rku Dyrekcyi szpitali i Wydziau lekarskie-

go, zarzd obojga rozdzielonym zosta.

Co do samego ruchu chorych podaje Colland, e
od pocztku Listopada 1804 r. do koca Sierpnia 1805

w klinice lelcarskiej byo ich przyjtych 128, z których

wyzdrowiao 116, zmaro 7, ociu na czas feryj odst-

piono lekarzowi szpitalnemu. Czy zreszt nauka moga
bardzo wychodzi uczniom na poytek, godzioby si

powtpiewa
;
professor bowiem nie umia a nawet nie

rozumia po polsku, w wydadzie zatem i egzaminowa-

niu chorych przy pomocy uczniów, pltay si z sob

w dziwnej mieszaninie jzyk polski, aciski i niemiec-

ki. Co do sposobu leczenia, nadmienia Colland, e

•) Nachricht von der medicinisch-chirurg. soioohl theore-

tisch- ais praktischen Lehransfalt an der uralten Unwersiat

zu Krakau. Wicn. 1806.

30
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chocia nie by lepym zwoleuiiikiera browniauizmu,

przecie tak by oszczdnym w puszczaniu krwi, i
w cigu caego roku zarzdzi to tylko pi do szeciu

razy.

Urzdowanie zastpcze Collanda skoczyo si

w roku 180%, gdy miejsce jego zaj jako rzeczywi-

sty professor Patologii i Terapii szczególnej , tudzie

Kliniki lekarskiej Dr. Walenty Hildenbrand. Uro-

dzi si on w Wiedniu roku 1763; po odbyciu tame
nauk, bdc ju fizykiem, uda si z hr. Mniszkiem ja-

ko lekarz przyboczny do Polski, gdzie r. 1787 otrzy-

ma tytu radzcy nadwornego. W r. 1793 powoany na

professora ICliniki do Lwowa, przebywa tame a do

zwinicia Wydziau lekarskiego w roku 1805, poczem

bezporednio obj nadmienion katedr w Krakowie.

Niedugo jednak zajmowa to miejsce, ju bowiem w r.

1807 powoanym zosta w tym samym charakterze do

Wiednia, gdzie, otrzymawszy póniej posad Dyrektora

szpitalu ogólnego i domu podrzutków, umar 1818 r.

Przebywajc dugie lata w Polsce, oeniony z polk,

przyswoi sobie i jzyk krajowy i to przywizanie do

polskiej modziey, którego jeszcze i w Wiedniu dawa
szlachetne dowody. Krótki pobyt w Krakowie nie do-

zwoli mu zaprowadzi podanych zmian w klinice,

wystarczy jednak do zjednania mu przyjaznego wspom-

nienia. Pami zreszt jego utrwalia si w pismach,

z pomidzy których najwikszego rozgosu: Ueher den

ansteckenden Typhus. Wien. 1810, tumaczone na róne

jzyki.

Po oddaleniu si professora Hildenbranda, w pierw-

szem zaraz póroczu uczy zastpczo Patologii i Tera-

pii szczególnej oraz kliniki lekarskiej Dr. Schultes,

rzeczywisty professor Botaniki i Chemii, w drugiem za
póroczu, a do powtórnego zajcia rzeczonej katedry

przez prof. Kosteckiego, Dr. Ign. Iulian lekarz szpi-

tala . azarza.
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4. Los katedry kliniki lekarskiej nie ustali si
jeszcze i z rzdem Ksistwa Warszawskiego. Zaledwie

prof. Kostecki obj j powtórnie, gdy z powodu sta-

nu jego zdrowia ju z pocztkiem roku 1811 wypado
myle o zastpstwie.

By przy Uniwersytecie krak. Dr. Mac. Lamelli,

promowewany za rzdów ces. aus. w r. 1804, a posta-

nowieniem kancellaryi nadwornej w r, 180G mianowa-

ny prof. nauk teoretycznych i Kliniki lekarskiej dla

Magistrów Chirurgii po polsku wykada si majcych.

Ten za nastaniem Ksistwa Warszawskiego mia sobie

oddan posad asystenta Kliniki lekarskiej z tytuem

wice-professora i obowizkiem wykadania jak poprze-

dnio nauk teoretycznych dla uczniów niszego stopnia

lekarskiego. Gdy jednak, jako poprzednio prof. zwy

czajny, nie chcc zajmowa stanowiska niszego, za-
da i otrzyma uwolnienie od Rady Szkoy gównj
w Styczniu 18 O r., takowa równoczenie przeznaczya

w jego miejsce Dr. Ign. Woniakowskiego. Gdy tedy

Kostecki uwolni si od obowizku prof Kliniki, zna-

laz si w osobie Woniakowskiego gotowy zastpca,

który zajmowa to miejsce a do koca kursu, to jest

do nominacyi rzeczywistego professora.

6. Wojciech Jerzy Boduszyski z Icolei czwarty

rzeczywisty professor kliniki lekarskiej. Urodzony w Rze-

szowie 17G8 r., pobierajc nauki tame i we Lwowie,

gdzie przez trzy lata oddawa si take medycynie,

dla dokoczenia nauk uda si do Wiednia, przyncony

rozgonem imieniem J. P. Franka. Otrzymawszy sto-

pie doktora w r. 1797, wróci do Galicyi w r. 1798,

gdzie w kilka lat mia sobie powierzony urzd fizyka

obwodu Tarnowskiego. Na tóm stanowisku zajmowa

si gorliwie rozpowszechnieniem szczepienia ospy ochron-

nej, zanim rodek ten w r. 1803 urzdownie zaleconym

zosta.
30*
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Po przyczeniu tak zwanj Galicyi zacliodniej do

Ksistwa Warszawskiego, Boduszyski przesiedli si

do Krakowa i zosta niezwocznie Fizyl^iem Departa-

mentu Icrak. a w kika miesicy, mianowicie w Sier-

])niu roku 1811, w saitei nominacyi Izby educacyjnej

w Warszawie, prof. diuil^i lel^arskiej, Medycyny sdo-

wej i Historyi medycyny, do czego^ widzc tego po-

trzeb, z dobrej woi przyj jeszcze wyl^ad Policyi le-

Icarsdej. Wszace gorliwo jego ol)jawia si jeszcze

w sposób bliej dotyczcy klinilii. Gdy bowiem urz-

dzenie szpitala . azarza nie dopuszczao przyjmowa-

nia chorych wenerycznych, a w przekonaniu lioDU-

SZYSKIEGO wykad teoretyczny nie wielk mógby przy-

nie uczcym si korzy, owiadczy wic gotowo
dawania bezpatnie osobnego Icursu chorób wenerj^cz-

nych w waciwym do tego szpitalu, na co nietylko

citnie przystaa Dyrekcya edukacyjna, ale nadto wy-

jednaa mu posad lekarza szpitala w. azarza w któ-

rym miecia si klinika.

W skutek urzdzenia Uniwersytetu ogoszonego w r.

1814 i wynikego ztd nowego rozdzielenia Icatedr, Bo-

duszyski naucza Patol. i Terap. ogólnej i szczegól-

nej wraz z Idinik lelcarsk, tudzie Higieny Semio-

tyld i Farmal^^odynamiki.

Gdy po ogoszeniu Wolnego M. Krakowa, penomo-
cni Icomissarze Dworów zajli si w r. 1815 urzdze-

niem nowo utworzonego kraju; zawizany zosta dla

spraw uniwersyteckich Komitet akademicki. Aczkolwiek

w tyme Wydzia ekarsii mia godnego posannil^a

w osobie dziekana Kosteckiego; chocia nie jedne

wtpliwo wyjaniali razem zebrani professorowie Wy-
dziau; to przecie w najwaniejszym przedmiocie urz-

dzenia kliniki, zadano od Boduszyskiego, aby

przekonanie swoje w tej mierze z osobna objawi.

Ostateczne urzdzenie stosunków kliniki do szpitala

byo tem lionieczniejsze, e w latach poprzednich przy-
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szlo do tego, i przeoona Sióstr miosierdzia przed-

stawia prefelitowi Depart. Igrali, niemono utrzy-

mania nadal liiuilii w szpitalu \v. azarza, roszczc

sobie nadto pretensy do wypaty zalegej naleytoci

30,000 zip. z funduszów edulcacyjnych.

Po roztrznieniu rzeczy Dyrekcya edukac. owiad-

czya prefel^towi, e szpital w. azarza jako dawna

wasno akademii, wyranie konstytucy z roku 1793

wraz z funduszami przeznaczony zosta na praktyk

dla uczniów Szkoy gównj , i e sprzeciwianie si

w tej mierze przeoonej, uwaane by musi jako nad-

uycie, dce do zamieszania porzdku i zatamowania

postpu modziey. Polecono zatem niezwoczne otwo-

rzenie sal potrzebnyci do nauki klinicznej. Wszelako

opieka prefekta depaFtamentowego udaremnia sliutek

tego polecenia, tak, e dopiero w Listopadzie r. 1814

nadeszo od rektora do Wydziau zawiadomienie, i
wreszcie Siostry miosierdzia podejmuj si za opat
3,600 zp. rocznie utrzymywa jak dawniej sale trzech

klinik, a oraz wezwanie, aeby nauk niezwocznie roz-

pocz. Skutkiem dalszych zabiegów zakonnic, byy po-

nowne orzeczenia Dyrekcyi edukacyjnej w roku 1815

i Ministerstwa wyzna i owiecenia publ. z Czerwca

r. 1816, których jednak tre nie rónia si od po-

przedzajcego. ^

W opinii Wydziau i prof. Boduszyskiego za-
danej, jalc si nadmienio, przy organizowaniu Wolne-

go M. Krakowa, proponowano przenie kliniki do do-

mu Missyonarzy na Stradomiu ; a to z tego powodu : e
w szpitalu . azarza sale s za szczupe, e panujca

w nim regua zakonna czyni go niedostpnym dla ucz-

niów a nawet professorów nietylko w nocy ale i z wie-

czora; e wreszcie ta sama regua wycza chorych

wenerycznych, wierzbowatych, obkanych i t. d. Jak-

kolwiek jednak myl odczenia klinik po lem wszyst-

kiem mocno si wszczepia, przecie tymczasem rzeczy
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pozostay bez zmiany, a Boduszyski peni swe obo-

wizki a do ukoczenia czynnoci komitetu akademic-

kiego i zaprowadzenia nowego podziau katedr w roku

1818, w którym usuwajc si w ogóle od zawodu prak-

tyki lekarskij, obj posad prof. Patologii i Terapii

ogólnej, Higieny i Farraakodynamiki, zatrzymawszy j
a do mierci w dniu 22 Sierpnia 1832 r. *).

6. Ignacy Ltnhard, nastpca Boduszyskiego, uro-

dzony w Czechacli, zosta Drem Med. w Wiedniu roku

1795, a oddajc si zarazem Weterynaryi, podczas cho-

roby prof. tego przedmiotu Wollsteina, zastpowa go

w jego obowizkach. Od r. 1797 do 1804 by fizykiem

obwodów najprzód Mylenickiego, póniej Kieleckiego,

poczm jako lekarz prywatny praktykowa w Departa-

mencie Radomskim. W dniu 13 Padziernika r. 1812

otrzyma od Dyrekcyi edukacyjnej l^atedre Weteryna-

ryi. W rok potem uwolniwszy si celem podróy na

trzy miesice, nie wróci ju do obowizku ; natomiast

jednak obj po Boduszyskim oprónion w roku 1818

katedr praktyki lekarskiej, obok której zatrzyma i da

wniejszy przedmiot, zajmujc si wykadem obudwu

a do mierci w r. 1822.

Nie wiemy o adnych zmianach Idóreby za czasów

LiNHARDA zaszy w urzdzeniu zakadów klinicznych;

jedno wszelako uzupenienie kliniki lekarskiej od niego

bierze pocztek. Jest niem Zbiór narzdzi i sprztów

do pomocy w leczeniu. Inwentarz tego zbioru ówczesny

wprawdzie 8 tylko wykazuje numerów, jaltoto: przy-

rzd do nakadza, machin elektryczn z przyborami

dla chorych, barometr, termometr, szpryc gardow
i t. d. zawsze jednak by to ju zawizek, z którego przy

\) Zob. podane przez prof. J. Majera Wspomnienie o yciu

W. J. Boduszyskiego (Rocz. wydz. lek. 1843. T. VI. Oddz. I.

str. 98).
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usiowaniu nastpców powsta zbiór dzi zasugujcy
ju na uwag.

7. JÓZEF Brodowicz. Gdybymy w liistoryi l^^inilii

kraliowsliiej oznacza mieli epoki nie wedug nastpu-

jcycli po sobie politycznycli zmian kraju, lecz wedug
zasadniczycli zmian samego zakadu, liczc pierwsz

od professora Badurskiego, drug czyby wypadao
z nazwiskiem prof. Brodowicza; pierwszego starania,

a nawet gotowo poniesienia ofiary z wasnego ma-

jtku, day mu pocztek; drugiego energia i niezmor-

dowana gorliwo wydobya go z nieznonych stosun-

ków, jakich czciowy obraz przesun si nam przed

oczyma, osadzia na wasnym gruncie pod kontrol

wadzy naukowej, tem samem byt jego utrwalia i da-

a mono stopniowego rozwoju.

Prof. Brodowicz wychowaniec szkoy wiedesldej,

ucze IIiLDENBRAKDA promowany na Dra Med. d. 18

Sierp. r. 1817, póniej asystent prof. Raimanna , obj
w Krakowie katedr Patologii i Terapii szczególnej oraz

klinild lekarskiej w Marcu r. 1823, po pórocznem za-

stpstwie powierzonera po mierci Linharda Drowi Ka-

rolowi Soczyskiemu.

Rozpatrzywszy si w stosunl^ach szkoy lekarskij

do szpitala w. azarza, gorcy jego umys nie spo-

cz, dopóki nie wyjedna jej pomylniejszej przyszo-

ci. Nim to jednak nastpio, robi co byo w monoci
dla poprawy jej bytu w cienionem dotychczasowem

pooeniu. Wypadek tych usiowa, stwierdzony opini

caego Avydziau, daje si widzie z raportu zoonego

Wielkij Radzie Uniwersytetu w trzy lata po objciu

katedry. Do korzystnych zmian, które zaprowadzono

w tym czasie nale: 1) Poczenie It^atedry l^linild

z katedr Patologii i Terapii szczególnej w miejsce

Weterynaryi, której wykadem zajmowa si poprzednik;

2) powicenie temu 19 godzin tygodniowo; 3) pomno-

enie liczby chorych klinicznych, których w trzech la-
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tach poprzednich bywao po 113, w trzech za pod

professorera Brodowiczem po 129 rocznie; 4) zapro-

wadzenie spisywania historyj wszystkich bez wyjtku
chorób w klinice leczonych, gdy tymczasem poprzednio

pisali je uczniowie tylko dla examinów cisych; 5)

utworzenie kliniki ruchomej z protokoem obejmujcym

krótkie historye chorób; 6) zaprowadzenie regularne

rozbioru zwok chorych zmarych w klinice; 7) zebra-

nie na tej drodze wyrobów anatomiczno-patologicznych

i danie pocztku Muzeum patologicznemu klinicznemu;

8) pomnoenie gabinetu sprztów i narzdzi klinicznych,

mianowicie np. narzdziami sekcyjnemi, stosem galwa-

nicznym, stetoskopem i t. d.; 9) ulepszenie wewntrz-
nego stanu, porzdku, dozoru i t. d.

W braku adjunkta korzysta prof. Brodow^icz z po-

mocy uczniów w tym celu wzywanych.

Porzdek nauki by taki , e zwidzanie chorych

miejscowych z uczniami zabierao okoo dwóch godzin,

poczm nastpowao examinowanie i udzielanie rady

chorym przychodnim, koczy za systematyczny wykad
Patologii i Terapii szczcgólnj rozoony na dwa lata.

Tryumfem usiowa profes. Brodowicza byo zda-

wna od wszystkich jego poprzedników, poczwszy od

Kosteckiego, upragnione, uchwa Komissyi organiza-

cyjnej zarzdzone, lecz dugo do skutku nie przywo-

dzone odczenie zakadu klinicznego od szpitala w.
azarza i jego zarzdu, zostajcego w rku Sióstr mi-

osierdzia. Epoka dokonania tego wiadoma z podanego

na pocztku ogólnego zarysu przeobrae kliniki , który

równie poucza, e profes. Brodowicz nie spocz na

zdobytych w tej mierze wawrzynach, lecz starania swo-

je odwróci do tego, aeby zakad na nowo wzniesiony

z biegiem czasu rozszerzy, udoskonali i wyjedna
mu to znaczenie, jakiego wymagaa korzy uczniów i

powaga staroytnego Uniwersytetu. Stan te skutkiem

tych usiowa w r. 1843 gmach w ten sposób rozsze-
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rzoiiy, w jakim, z wyjtkiem zabudowa dla Anatomii

patologicznej, dzi go ogldamy.

Zwaajc na zasady, jakie prof. Brodowicz w roz-

prawie swojej „O Instytutach Tdinicznych" *) wyusz-

czy tak co do organizacyi szkoy klinicznej, jako te

co do metody naukowej praktycznej, przyzna trzeba,

e pierwsze przeprowadzi w czci ju zaraz przy

urzdzeniu pierwotnego zakadu, a w zupenoci po roz-

szerzeniu tego w roku 1843: — drugich za trzyma

si stale a do koca zawodu, rozwijajc i uzupenia-

jc takowe w miar dowiadczenia wasnego i rzeczy-

wistej potrzeby swyci uczniów i clioryci.

Uczniów w cigu swojego zawodu uksztaci prof.

Brodowicz w praktyce leliarskiej 272. Modzie ta,

jako najbliszy wiadek a zarazem najsprawiedliwszy

sdzia usiowa swych nauczycieli, dwukrotnie objawi-

a mu sw wdziczno : w rok po zaprowadzeniu no-

wego Idinicznego zakadu, przez zawieszenie w sali

wykadowej jego wizerunku, przy kocu za zawodu,

wydaniem teje treci litografii. Professor Brodowicz

odebrawszy ten hod wdzicznoci od swych wyCho-

waców, zoy go swoim poprzednikom; mieszczc ich

wizerunki obok swojego wasnego, które dzi w liczbie

piciu zdobi sal wykadów klinicznych.

Co do ruchu chorych, tych liczba bywaa rón,
w miar jak klinika miecia si jeszcze w szpitalu .
azarza, lub w gmachu wasnym w jego stanie po-

cztkowym, lub wreszcie po dokonanem tego rozsze-

rzeniu.

Na pierwszy z tych okresów przypada ogóem cho-

rych 628, na drugi 2,093, na trzeci 1,755. Pierwszy

1) Ezccz ta minn bya przy uroczystej instalacyi nowych

zakadów klinicznych cl. 22 List. 1827 r. (Rozmaitoci naukowe.

Nr I. w Krak. 1828. str. 49).
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trwa blisko lat 5, drugi lat 1 6, a raczój tylko 14, z po-

wodu bowiem fabryki i przenosin, blisko przez dwa
lata klinika nie przyjmowaa chorych staych, trzeci wy-

nosi lat 7; wedug czego ilo rednia roczna bya

:

w okresie Iszym 125, w 2gim 150, w 3cim 250. Ilo
chorych ogóem przez profess. Brodowicza w klinice

staej leczonych 4,476; z których zmaro 332, stosunek

wic miertelnoci 7,4g.

Protokóy chorych przychodnich
,

przyjmowanych

bez przerwy poczwszy od 2go roku urzdowania pro-

fessora Brodowicza a do roku ostatniego, wykazuj ich

w liczbie 36,655, a zatem rocznie wicej nad 1,400.

Materya zaiste niepoledni dla uzupenienia nauki, czer-

panej przy chorych umieszczanych w zakadzie.

Przyrós t ju znakomicie szczupy pocztl?:owo

Gabinet narzdzi Miniki lelcarsJciej, w którego skadzie

napotykamy narzd Ramadga do wziewania pary, na-

rzd do prdkiego ogrzewania wody, wag z ciarka-

mi norymberskicmi i francuzkiemi, machin i trbki

suchowe Henkera, wziernik uszny, akumetr Itarda,

4 róne stetoskopy, plessimctr, wziernik ustowy, skrzy-

neczk z odczynnikami chemicznemi, mikroskop i t. d.

Obok zawodu professora i dyrektora kliniki lekars-

kiej wypenia, professor I^rodowicz wielokrotnie obo-

wizki wynikajce z urzdu dziekana Wydziau i rek-

tora Uniwersytetu, a wreszcie komissarza rzdowego

wszystkich zakadów naukowych w owczesnój Rzpltj

krakowskiej. Dowodów jego pracy na kadym z tych

stopni znalazoby si nie mao w aktach uniwersytec-

kich, tu jednak wspomnie nam wypada tylko o przed-

miocie bdcym w bliszym zwizku z klinikami. Jest

nim zaprowadzenie nowego cakiem urzdzenia wszyst-

kich szpitali krakowskich, dokonane z polecenia Ko-

missyi reorganizacyjnej za przewanem staraniem i

wpywem profes. Brodowicza. Poddane one zostay

Zarzdowi Ogólnej Rady szpitalnj , do której nale-
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a z urzdu kady dziekan Wydziau lekarskiego, a

z któr znosiy si Rady szczegóowe, wykonywajce
nad kadym szpitalem dozór bezporedni. Do skadu
takiej Rady w szpitalu w. azarza naleeli z urzdu
swego trzej professorowie klinik. Siostry miosierdzia

uwolnione od mozou administracyi, majc sobie tylko

zabezpieczone przyzwoite utrzymanie, wróciy do obo-

wizków zgodniejszych z ich witobliwem powoaniem;

obowizków posugi i opielii chorych.

Wszystkie tak urzdzone szpitale uwaa si miay
jako dopenicze kliniki, suce modym lekarzom do

zapoznania si bliszego z leczonemi tame, poczci
wycznemi formami chorobowemi. W tejto myli przy-

znano Wydziaowi lekarskiemu prawo przedstawiania

kandydatów na wszystkie posady lekarskie w szpita-

lach krakowskich, z którego te korzysta bez przerwy,

a do przeobrae zaszych pod obecnym Rzdem.
Godn wreszcie wspomnienia okolicznoci ze wzgl-

du na urzdzenie klinik, jest, od czasu reorganizacyi

w roku 1833, ustanowienie na nowo adjunktów kli-

nicznych.

Tym torem szed publiczny zawód prof. Brodowi-

czA a do roku 1849, w cigu którego pospieszy on

naprzód z uwolnieniem si od obowizków komissarza

rzdowego; wypeniajc za jeszcze obowizii profes-

sora i dyrektora kliniki lekarskiej, zapragn niedugo

i pod tym wzgldem spoczynltu.

Blisko na dwa lata póniej, po wielu usilnych na-

leganiach, stao si temu zadosy, a od tego te czasu

prof. Brodowicz uwaa si za wysuonego.

Mimo ogromu praktyki i ducha obserwacyi, spo-

strzee swoich lekarskich szczegóowo nie ogasza,

w przekonaniu, e kiedy po zestawieniu w jedne ca-o starannie zbieranych opisów, dadz si wysn
wnioski trwalszego w nauce znaczenia.
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Tejto pracy profes. Brodowicz powica znaczn
cz swojego spoczynku.

8) JÓZEF Dietl, zarazem skrelony przez niego stan

ohecny Tdiniki leJcarsJciej.

Objem klinik lekarsk w miesicu Maju 1851 r.

Zastaem j co do budynków, sprztów i wewntrznego
urzdzenia w najlepszym stanie i wzorowym porzdku.

Do kliniki lekarskiej nale: 4 sale, dwie dla m-
czyzn, dwie dla kobiet, sala lekcyjna, gabinet profes-

sora, mieszkanie adjunkta.

Ulepszenia w czasie mego urzdowania zaprowa-

dzone s nastpujce:

Rozszerzono zakad patologicznej Anatomii przez do-

budowanie jednej salki.

Dobudowano sal dosy spor dla Chemii patologi-

cznej.

Pomnoono liczb óek z 18 do 24; 12 óek dla

mczyzn a 12 dla kobiet.

Z dobudowanej sali chemicznej, do chwili gdy to

pisz, nie zrobiono jeszcze waciwego uytku, tymcza-

sowo za umieszczono tam naj niewaciwiej klinik

okulistyczn ').

Co si tyczy rodków naukowych : prócz rozszerze-

nia zakadu patologiczno-anatomicznego, przedewszyst-

1) W czasie gdy rzecz ta oddan zostaa do druku, odebra
Senat akademicki od Komissyi namiestniczj zawiadomienie, i
w skutek Najwyszego rozporzdzenia z d. 2 Kwietnia r. 1864,

ma by zaprowadzonym przy Wydziale lekarskim w Krakowie

osobny zakad powicony nauce i pracom patologiczno-cie-

micznym.

Zakad ten, otrzyma askawie na pierwsze urzdzenie pra-

cowni 300 zr. w. a. Staego za uposaenia rocznego 1,240 zr.

z tyci 200 na potrzeby pracowni, 800 jako pace chemika, 240

na utrzymanie posugacza.

Wiadomo ta, nieobojtna zapewne wszystkim miujcym
owiat, tern wdziczniij pizyjt by musiaa w gronie Uniwer-
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kim uwag zwrócono na zaprowadzenie Chemii pato-

logicznej, o ile klinika tego wymaga. Sprawiono i

urzdzono przeto wszystkie ku temu narzdzia i od-

czynniki, a laboratoryum tymczasowo cho niedogodnie

i z uszczerbkiem zdrowia pracujcych, mieci si w ga-

binecie klinicznym.

Klinika amhulansóio. Prócz staj kliniki utrzymuje

si klinika chorych przychodnich, których bada i leczy

adjunkt codziennie w godzinach wj^znaczonych.

Statystyka leczonych chorych. W klinice staej co rok

w przeciciu leczy si 120 chor3'^ch

w klinice chorych przychodnich 600 „

Razem 720

Przyjmoioanie chorych zupenie od professora zaley;

temu lub jego adjunktowi suy prawo z pomidzy chorych

tutejszych szpitali cywilnych, wybra sobie tych, któ-

rych uzna za usposobionych do uytku klinicznego.

Od roku 1860 zasza jednak ta niepomylna zmia-

na co do przyjmowania chorych, i ta<:owi, lub ich

krewni, lub gminy, lub nareszcie kraj, obowizani s
do opaty za doznan opie^ w klinice po 50 centów

dziennie, któreto rozporzdzenie ministeryalne wielu

chorych odstrcza od ubiegania si o przyjcie do kli-

niki, i przez to nieraz staje si powodem braku cho-

rych do wykadów potrzebnych.

Gabinet narzdzi i przyrzdów klinicznych ;
na tycli

nie zbywa i owszem zbiór ten pomnaa si rokrocznie

w miar potrzeby i wymaga nauki, tak i wszystko

co do badania fizycznego i chemicznego, tudzie do

dowiadcze przedmiotowych potrzebnem by moe,

sytetu a mianowicie Wydziau lekarskiego, umiejcego oceni,

jak dalece w obccnem stanowisku nauki lekarskiej, zakad tego

rodzaju staje si dla niej niezbdn potrzeb. Naley to wic do

zasug prof Dietla, e stara swoich w tej mierze nie szczdzi.

P. R.
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znajduje si w zakadzie, mianowicie w tak zwanym

Gabinecie klinicznym. Do waniejszj^h przedmiotów

tego rodzaju nale:
a) Dziea ilustrowane, treci patologicznej, anatomicz-

nej, histologicznej i mikroskopicznej, o ile suy
one mog do nauki klinicznej.

b) "Wyroby anatomiczne rónego rodzaju, dla wyja-

nienia pewnych stosunków chorobowych, osobli-

wie nerwów i naczy.

c) Biblioteka . p. Dra. obeskiego byego ucznia

Uniwersytetu Jagielloskiego i . p. Dr. Goo-
GÓRSKiEGO, take wychowaca tój Wszechni; tu-

dzie waniejsze czasopisma polskie i niemiec-

kie lekarskie dla uytku uczniów.

d) Mikroskopy, lupy, machiny elektryczne, przyrzdy

indukcyjne, polaryzacyjny do wykazania cukru

w moczu, rozpylacze (pulweryzatory) , wzierniki

oczne, uszne, gard lane, maciczne, zgbnikirónego

gatunku i wiele innych narzdzi, tak i ich liczba

z kocem roku szkolnego do 414 dochodzia.

Zarzd 7aul-oivy; tym zajmuje si professor, który

zarazem jest dyrektorem kliniki. Przydany mu jest ad-

juukt, penicy obowizki lekarza pomocniczego.

Zarzd clconomiczny i suba] powierzony jest oso-

bnemu urzdnikowi, który wszystkie sprawy gospodar-

skie zaatwia, pienidze pobiera i wydaje, rachunki

skada; dwie posugaczki , odwierny i stró.

yicno ; dostarczana bywa przez traktyera, w ku-

chni zakadu klinicznego potrawy przepisane przyrz-

dzajcego, po cenach do jakich si na publicznej licy-

tacyi zobowiza. Nierównie lepiejby byo, gdyby do-

starczenie ywnoci pod wasnym zarzdem zostawao.

Apteka. Dostarczanie leków t sam drog si od-

bywa, przy czem licytujcy aptekarze czasem 50—60|j

od cen ustanowionych farmakope opuszczaj. Sposobu

tego wcale zaleca nie moemy.
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JDotacya; a do roku 1857, klinika pobieraa stal

dotacy na utrzymanie chorych w kwocie 6166 zlr. 40

kr. m. k. Gdy jednak ta kwota w skutek zwikszaj-

cj si co rok droyzny nie wystarczaa, postanowiono

reskryptem ministeryalnym z dnia 10 wrzenia 1857 r.

L. 13,944, a€by waniejsze potrzeby kliniki byy wy-

pacane podug sprawdzonych rachuuców w c. k. kasie

gównej kraliowskiej z funduszu naukowego, na mniej-

sze za potrzeby rzdca pobiera co miesic 157 zlr.

50 kr. wal. austr.

Prócz tego uposaenia na utrzymanie chorych , Ga-

binet kliniczny pobiera rocznie 200 zlr. w. a. na róne

sprzty i potrzeby naukowe.

b) liliiiilia ciiriirgficziia.

Poniewa klinika ta po wikszej czci spólne prze-

chodzia koleje z klinik lekarsk, wystarczy zatem

dla jj historyi pobieniejszy przegld wypadków, za-

szych z porzdku pod jej professorami i dyrektorami.

1. Rafa Józef Czerwiakowski pierwszy profes.

Chirurgii od czasu zaprowadzenia szpitalu akademic-

kiego w Krakowie. Urodzi si pod Piskiem w roku

1743, pocztkowo oddany zawodowi duchownemu, o-

trzyma ju nawet w tamecznem Zgromadzeniu XX.

Pijarów pierwsze wywicenie, zmieni jednak swój

zamiar i uda si w r. 1771 do Rzymu na nauk le-

karsk, gdzie po latach piciu zyska stopie Dr. Fi-

lozofii i Medycyny. Otrzymawszy wezwanie na piof.

Chirurgii do Uniwersytetu wileskiego, powici jesz-

cze lat kilka temu przedmiotowi w ceniejszych aka-

demijach woskich i niemieckich a nadewszystko pa-

ryzkiej. Za powrotem jego do kraju w r. 1779 doco-

nywaa si wanie reforma Szkoy gównj krakow-

skiej, do której w miejsce wileusldój posanym zosta

przez naczelnika Komissyi edukacyjnej w Listop. 1779.

r., a gdy w roku nastpnym reforma dokoczon zo-
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staa, ta sama wadza mianowaa go professorem Clii-

riirgii i Poonictwa pralitycznego.

Jeeli w ogólnoci stan nauk lelcarsliicli w Uniwer-

sytecie kraltowskira o wiele nie dorówna rozwojowi

innycli, to w szczególnoci Ciirurgia nie znalaza tam

ani jednego godnego tego nazwiska reprezentanta. Gó-
wn t zasug Czeuav. jest zaszczepienie w kraju

tej nauki, któr stara si popiera nietylko z katedry,

ale pismami i wszelkim godziwym zaciodem. Jego

przedstawieniami skoniony ks. Kotaj wyjedna u

Rady nieustajcej Uniwersa r. 1784, aby wszystkie

miasta królewskie w caym kraju, przysyay uczniów

na nauk lekarsk do Akademii krakowskiej ').

Po upadku kraju, w pamitnych usiowaniach pod

wodz ICociuszKi, Czerw, nie raniej gorliwy w zawo-

dzie obywatelskim jak i naukowym, objwszy obowiz-

ki naczelnego lekarza w lazarecie gównym, obok

starania okoo chorych, zajmowa si tame wyliadem

Chirurgii. Zreszt po skoczonej wojnie , zatrudnienia

jego wróciy do dawniejszego zakresu, mianowicie na-

uczania praktycznej Chirurgii i Poonictwa. Co do

Anatomii, miaa ona podówczas osobnego professora

ju od r. I7S3 *). Czerw, przybra jej wykad przedtem

dodatkowo, dla korzyci pierwotnych swych uczniów.

Wida to z jego noty do Rektora w r. 1787;, zamie-

szczonej w ksidze obrad Kollegiuni fizycznego, gdy z

powodu uciliwych obowizliów stara si o pomoc-

') Zob. to rozporzdzenie w lioczn Wydz. lek. 1838. T. I.

Oddz. I. str. 68; dalsze za jego rozwinienie, w tyme Roczniku

z r. 1839 T. II Odd. I. str. 77.

^) W rozkadzie nauk z r. 17874 wyraono przy Wincen.

SzASTRZE : wykada bdzie dalszy bieg nauki anatomicznej, któ-

ren w roku przeszym rozpocz. Tame, jak i w rozkadaci dal-

szyci, CzEHWiAKOwsKi piszo si tylko professorem publicznym

Chirurgii i sztuki pooniczej
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nika, któr to not z powodu innych jeszcze niektórych

skazówek ówczesnego stanu nauki chirurgicznej, tm
samem zasugi Czerwiakow^skiego podaj tu czciowo

:

„Zesany z dyspozycyi JO. Xcia Prymasa do Kra-

kowa dla dawania lekcyj chirurgicznycli , najmniejszej

do tej nauki nie zastaem gotowoci, owszem przesd
dawnych krakowskich cyrulików, e dosy na umiej-

tno Chirurgii wiadomo krwi puszczania i plastrów

przykadania, z cikoci mi nawet byo w pocztkach

wyperswadowa im potrzeb dalszych w Chirurgii nauk,

a rozkazu Magistratu ny musiaem , aby koniecznie

tak cyrulicy krak. jako ich czelad i uczniowie, cho-

dzili na lekcye".

„To uatwiwszy, widziaem najpierwsz potrzeb ucze-

nia pierwotnych uczniów Anatomii, któr przez lat kil-

ka wasnemi rl^ami, w czasach w których tylko trupów

ukradkiem prawie dosta byo mona , co si czsto i

w najwiksze trafiao gorca, praktykowa musiaem ".

„Przystpiwszy potem do uczenia dalszj^ch Chirurgii

nauk, wszystkie prawie opatrywania ran i operacye

wasn rk odbywaem. To samo w nauce poogowa-

nia czyni byem przymuszony".

„Rozdzielony midzy lekcye tych katedr, praktyc

szpitaln codzienn i delikatniejsze dziaania czyli ope-

racye, tak na trupach jako te i na chorych przez lat

8, nie miaem adnego pomocnika" itd.

danego pomocnika otrzyma Czerwiakowski w
Padzierniku r. 1787 w osobie Kosteckiego, do Ictóre-

go naleao : robi sekcye, pilnowa gabinetu instrumen-

tów, utrzymywa inwentarz, by przytomnym przy opa-

trywaniu przez professora chorych chirurgicznych i po-

onic.

Przy takiej pomocy peni dalej swoje obowizki pr.

Czerwiakowski. Za nastaniem rzdu ces. austryackie-

go, zostawiony na swem stanowisku, ustpi dopiero

jako prof. wysuony z pocztkiem r. 1803, clio ju od

31
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r, 180? zastpowa go, acz ograniczajc si tylko do

teoretycznego wykadu, Dr. Sebastyan Girtlee.

Po uwolnieniu od obowizków professora, zaj si

swobodniej wydaniem gównego swego dziea: Narzd
opatrzenia chirurgicznego. Tomów 6, Ictórego jednak

koca nie docze^a, ostatni bowiem tom wyszed w rok

po jego mierci, która przypada w d. 5 Lipca r. 1816.

Tak w pierwotnym szpitalu akademickim u w. Bar-

bary, jalc i w szpitalu w. Rocha, Czerwiakowski u}^-

wal wszystkich chorych do nauki uczniów; dopiro w r.

1798 rzd ówczesny poleci odczenie sal klinicznych

od szpitalnych. Odtd wic suyy do nauki tylko ó-
ka kliniczne, których wedug nadmienionego rozporz-

dzenia miao by dla Chirurgii 10.

Spólne te pocztkowo by musiay dla szpitala i

szkoy narzdzia i opaslii, bdce zawizkiem przysze-

go tego rodzaju Gabinetu. Ju w r. 1785 sporzdzono

jego inwentarz, obejmujcy przedmioty zakupione przez

CzERWiAKOWSKiEGO za sumui 1014 zip. Niewiadomo

jaki by zasób narzdzi do uycia w klinice po od-
czeniu sal kliniki chirurgicznej od szpitalnych; narz-

dzia szpitalne wedug spisu dochowanego w Archiwum

wydziaowem, obejmoway w r. 108^ pozycyj 35, a

oprócz tego 15 seccyjnych.

2. Jan Nepomucen Rust, urodzony w Szlsku au-

stryacldm r. 1775, oddany nauce lekarskiej naprzód

w Uniwersytecie wiedeskim, póniej praskim, otrzyma

w tym ostatnim stopie Dra Chirurgii w r. 1800. Od

pocztku r. 1802 by professorem Anatomii w szkole

lekarskiej w Oomucu , zkd w skutek uchway Izby

nadwornej wiedesldej z d. 6 Lutego 1803 przeniesiony

zosta do Ivrakowa na prof. Chirurgii; ju bowiem pod-

ówczas od liatedry tj odczon bya katedra Pooni-

ctwa praktycznego.

Chocia pobyt jego w Krakowie przecign si a
do nastania rzdu Ksistwa Warszawskiego

,
przecie
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obowizki nauczycielskie wypenia on waciwie tylko

do wiosny r. 1808, odkd nieobecnego z upowanienia

rzdu, zastpowali jego Asystenci, naprzód Dr. Wojc.
Zerdziski, a póniej Dr. Lohe.

Urzdowanie jego w Krakowie byo pene udrcze,
jakie zgotowao mu kilku niechtnych kolegów, a na

ich czele szczególniej swarliwego charakteru Schultes.

Powodem do tego bya zapewne osobista zawi, a wy-

godnym pozorem, e Rusr nie by Drem Medycyny;

ostatecznym te rodkiem uniknienia nieustannych na-

gaba, byo postaranie si o ten stopie, czemu Rust

uczyni zadosy z rzadkióm zaparciem si siebie, pod-

dajc si examinowi wasnych swych kolegów, z jedy-

nem wyczeniem Schultesa, którzy t po dokonaniu

tego, ogosili go Drem Medycyny w Lutym 1808 ^).

Rust wydaliwszy si z kraju i otrzymawszy posad
professora Chirurgii w Uniwersytecie berliskim, zasyn
po caej Europie i tak rozgonem imieniem jalc i do-

stojestwem, zami dawnych swoich przeladowców.

Umar w Szlsku pruskim we wasnej wsi r. 1840.

Gdyby nie tak niekorzystne wpywy, jakich Rust

dowiadczy w Krakowie, klinika chirurgiczna niewt-

pliwie pod jego sterem byaby uzyskaa nie mao ulep-

jsze; tymczasem urzdowanie jego przemino w te

mierze bez ladu, i tyle tylko wiadomo, z przytoczonej

wyej ksieczki Collanda, e klinika chirurgiczna

iczya Avówczas 12 óek przenaczonych w poowie dla

mczyzn, w poowie dla kobiet, a umieszczonych w 3ch

pokojach na dole ; liczba za chorych w cigu roku mia-

a by okoo 50. Do chorych tych naleeli take cier-

picy na oczy; przynajmniej bowiem Colland wspo-

mina z wielkim zadowoleniem o kilku niepomylnych

') Gone te i gorszce zatargi skreli ku susznj przestro-

dze prof. Skobel w Wiadomoci o Wydziale lekarskim (Roczn.

Wydz. lek. 1842. T. II. Oddz. I str. 165).

31*
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operacjach zaciemka. Jednake w Lipcu 1806 r. od-

dano narzdzia okulistyczne w liczbie 21 Yettekowi
prof. Fizyolog-ii i Okulistyki.

Gdy Eusr wykada w jzyku niemieckim dla ucz-

niów Medycyny, to równoczenie uczniów Chirurgii ni-

szej naucza Dr. Rudolf Doasiski w jzyku polskim

Chirurgii i Poonictwa praktycznego i teoretycznego.

By on Drem Chirurgii promowanym w Kracowie roku

1804; na swem stanowisku nie móg mie waniejsze-

go wpywu na losy zakadu ; opuci te Uniwersytet

zostawszy naczelnym lekarzem dywizyi 4tej piechoty

wojska polskiego w r. 1810.

3. Po oddaleniu si Rusta w r. 18?g rozpoczyna

si szereg zastpstw trwajcych a do r. 1815. Pierw-

szym z pomidzy zastpców by Mikoaj Corde Ma-

gister, póniej za honorowy Dr. Chirurgii, uczcy oprócz

Chirurgii praktycznej. Poonictwa i Odontiatryki. Gdy
jednak Izba edukacyjna zamianowaa w Sierpniu 1811

professorem rzeczywistym Dra Lewkowicza, ju wic
od tego czasu ustao zastpstwo Cordego.

Wszake spóniajce si przybj^cie Lewkowicza,
bawicego w Hiszpanii, byo przyczyn ]K)wolania w
Padzierniku nowego zastpcy, w oso)ie Dra Rudnic-

kiego, prof. Weterynaryi, Okulistyki i Dentystyki, któ-

ry znowu uwolni si od tego i w ogóle od profcssor-

stwa Av Sierpniu r. 1812.

Nastpio wic od Padziernika nowe zastpstwo Dra

Stummera prof. Anatomii i Fizyologii, a gdy ten w pó
roku potom wezwany na Naczelnego lel^arza ambulan-

sów polowych, uwolnionym zosta na pó roku od obo-

wizków profcssora, przyszed z kolei 4ty zastpca Mgr
Chirurgii i Poon. Bazyli Fijakowski, fizyk w od-

dziale chirurgicznym szpitalu w. azarza. Stummek
powróci do ICrakowa w czasie oznaczonym, atoli w Lu-

tym r. 1815 mianowany Szefem Wydziau lekarskiego

w ministerstwie wojny, opuci akademi na zawsze
^
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byo to przecie w czasie, w którym dugo oczeliiwany

Dr. Lewkowicz powróci do liraj u.

4. SyxTUS Lewkowicz urodzi si na mudzi w Szliu-

daci d. 25 Marca 1775 r. Po ukoczeniu naui ekar-

skich w Wilnie, w r. 1807 uda si do Wiednia, odda-

jc si tame przez 2 lata dalszej nauce Cliirurg-ii, Po-

onictwa i Okulistyki, poczem w r. 1809 wszed do

suby wojskowej jako lekarz przy lazaretach francuz-

kich, potem przy legii nadwilaskiej. W cigu tego,

podczas pobytu w Hiszpanii, ogosi w Waladolidzie

opis wynalezionych przez s\ebie Mes^c^i/ do operacy i Jca-

mienia, co obok ol^azanej zrcznoci w operowaniu, zje-

dnao mu pewn saw we Francyi i Hiszpanii, i byo
powodem, e Akademia lekarsko-chirurgiczna w Wala-

dolidzie mianowaa go w r. 1811 professorem honoro-

wym, a róne Towarzystwa naukowe swym czonldem.

Nic dziwnego, e wiadomo o tych powodzeniach sko-

nia ówczesnego dziekana Wydziau lekarslc. w Krako-

wie do przedstawienia Lewkowicza na professora Chi-

rurgii, a nastpnie do zamianowania go tj^me przez

Izb edukacyjn w Sierpniu 1811 r. , o czem zawiado-

miony zosta przez rektora w licie pisanym do Wal-

ladolidy. Gdy jednak posuwajc si w stopniach lekar-

sko-wojskowych
,

przenosi si wraz ze zwycizkióm

wojskiem po przestrzeniach Europy, dopiero wic do-

wiedziawszy si pod Smoleskiem o swóm zawezwaniu,

doniós z AYilna r. 1812, e po skoczonej wojnie przyj-

mie z wdzicznoci ofiarowan sobie katedr. Nast-

pio to w r. 1815 w skutek powtórnej norainacyi z d.

14 Marca t. r. Wkrótce atoli, bo w 8 miesicy, inne

widoki skoniy Lewkowicza do opuszczenia ledwie co

zajtej posady, a wadz uniwersyteck do powierzenia

jej znowu zastpczo Mik. Cokdemu. Zastpstwo to usta-

o dopiero w r. 1819, w którym to czasie po ustaleniu

pokoju i dokonanem urzdzeniu Wolnego Miasta Kra-

kowa, Lewkowicz zgosi si i otrzyma na nowo ka-
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tedr Chirurgii i Poonictwa praktycznego, odkd zaj-

mowa j bez przerwy do dnia 23 Lutego 1829 roku.

Uwolniony nastpnie, y w stanie spoczynku do d. 11

Czerwca 1838 roku. Chirurgia zawdzicza mu niektóre

poprawy w narzdziach, mianowicie do operacyi kamie-

nia moczowego i wargi zajczój, z których szczególniój

pierwsza zwizaa jego nazwisko z history nauki.

Jak wida z dat wyj przytoczonych, rozpocz on

obowizki professora praktyki chirurgicznój i pooni-

czej w szpitalu w. azarza, koczy je za w nowo

tymczasem zaprowadzonym zakadzie klinicznym. Obj-

wszy w tym ostatnim zarzd oddziau chirurgicznego

i pooniczego, musia by gównie czynnym we wzgl-

dzie jego wewntrznego urzdzenia, szczegóy jednak

tego udziau nie s blij wiadome.

W nowym Zakadzie klinicznym oddzia chirurgicz-

ny mia óek 12, z tych jednak 4 przeznaczone byy
dla poonic, dopóki klinika poonicza nie zostaa od-

czon od chirurgicznej, co nastpio dopiero w 1833

r. ; waciwie zatem dla Chirurgii byo tylko óek 8.

Liczc 2 lata pobytu w tj klinice prof. Lewkowi-

cza, tudzie blisko 2 lata nastpne zajmowane zastp-

czo przez Dra Józ. Placera (od d. 23 Listopada 1829

do 10 Lutego 1831 roku), o ile powzi mona z nie-

dokadnych spisów, byo przez ten czas chorych 200,

na których dokonano operacyj 80.

Szczuplutki zapewne zasób narzdzi chirurgicznych

przeznaczonych do uytku kliniki w szpitalu w. a-
zarza, nie móg wystarczy professorowi, którego celu-

jc stron byy wanie operacye; zaraz te po swo-

jm przybyciu, bo w Maju 1815 r. przedstawi Lew-

kowicz niedostatki narzdzi , machin i opasek, dajc
na nie zasiku 600 zp. Ju t w roku nastpnym in-

wentarz podpisany przez Cordego, obejmuje narzdzi

do trepanacyi 16, do amputacyi 13, litotomii 12, do z-
bów 11, mieszanych 89, do przetoki zowj 7, do za-
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ciemka (katarakty) 21, opasek 116. W Lipcu 1817 r.

pomnoy si ten zbiór pozostaemi po Czerwiakow-
SKiM narzdziami i opaskami w liczbie 74. Wreszcie

po ustpieniu prof. Lewkowicza i zastpstwie Dra Pla-

CERA, sporzdzony w roku 1831 imventarz obejmowa
Nrów 475.

5. Ludwik Bierkowski Dr. Filoz. Med. i Chirurgii,

urodzony w Poznaniu d. 16 Sierpnia 1801 r. pocztko-

wo oddawa si zawodowi teclinicznemu i rolniczo-go-

spodarczemu, póniej uda si do Berlina na nauk le-

karsk, poczm w roku 1828 otrzj^ma w Jenie stopie

Dra Filoz., a w r. 1829 w Lipsku Dra Med. i Chir.

Zamierzajc zyska prawo wolnej praktyki w Rossyi,

potwierdzi stopie doktorski w Wilnie w roku 1830.

Wszake polecony przez Rusta, naówczas prof. w Uni-

wersytecie berliskim, kuratorowi Uniwersytetu kra-

kowskiego, mianowany tame zosta w d. 6 Listopada

1830 r. professorem kliniki chirurgicznej. Obj urz-

dowanie od Lutego w roiu nastpujcym, rozwin go-

dn uznania czynno na swem stanowislm , objawian

tak w zarzdzie jak w pismach, i zyslia wzito bie-

gego operatora. Umar 27 Czerw. 1860 r.

Zasta on jeszcze klinik w stanie, w jakim po od-

czeniu od szpitala bya ona pocztkowo, a zatem o 12

ókacli, z których 4 dla poonic. Gdy jednak w sku-

tek rozporzdze przy reorganizacyi Icraju w 1833 r.,

klinika poonicza ustanowion zostaa w szpitalu w.
azarza, odtd wic wszystkie óka zostay na uy-

tek kliniki chirurgicznej. Z kliniki tej prof. Bierkow-

ski nie wycza i chorych na oczy, dopóki osobna lia-

tedra Okulistyki zaprowadzon nie zostaa.

W rok po objciu posady zacz on wydawa : Rocz-

nik obejmujcy Zclmiie sprcacy z Kliniki chirurgicznej

(1832— 1834), z którego, celem lepszego scharaktery-

zowania skrztnoci Bierkowskiego o dobro powierzo-

nego sobie zakadu, podajemy tu niektóre wyjtki.
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Oddawszy suszno wzorowym, jak pisze, urzdze-

niom kliniki lekarskiej, znalaz je mniej zadawaajce-

mi w lvlinice ciirurgicznej. Najspieszniejszego ratunku

wymagay narzdzia i machiny', ciirurgiczne , i te te
niezwocznie sporzdzone i odczyszczone zostay, czem

meciauik akademicki Jentsch, ustanowiony jeszcze za

prof. L'.WKO\viczA, zajmowa si z obowizlai przez 4

miesice. Odtd zbiór ten systematycznie uoony, z fun-

duszu wynoszcego zip. 800 corocznie powiksza si
zacz-, obok czego przysposobiono t zupeny zbiór

wzorów i opasek do wykadu Desmurgii.

Z uwagi na korzy wynil^ajc dla uczniów i sa-

mej nauki ze zbioru anatomiczne -patologicznego, prof.

BiERKOWSKi powzi myl zaoenia go przy swojej kli-

nice z wyrobów, jakich dostarczy mu moga bd sa-

ma klinika, bd praktyka prywatna. Dao to pocztek

zbiorowi o dórym rzecz bdzie poniej.

Idc za wzorem kliniki lekarskiej, zaraz po objciu

obowizków professora otworzy klinik chorych przy-

chodnich (ambulatoryjn). Uwaajc jednak, e ubóstwo

tyche, nie dozwalajc im zaopatrzenia si w zalecone

rodki, wielk w tej mierze staje si przeszkod, sta-

ra sic temu zaradzi przez utworzenie funduszu z wa-
snego datku, tudzie ofiar uczniów, litórerau przysza

te w pomoc hojno prof. i Avacicicla apteki Sawi-

CZEWSKIEGO. Utrzymanie i naleyte urzdzenie kliniki

ruchomej uwaa za tern konicczniejsze, e przy ogra-

niczonej liczbie óek kliniki staej, stosunl^owo nic wiel-

ki nastrcza si matcrya naukowy.

Dopóki wreszcie w r. 1833 nie zostaa ustanowion

posada adjunkta, obowizki te sprawowa jeden z ucz-

niów koczcych nauk.
Co do ruchu chorych, tych w cigu urzdowania

prof. BiEijKOWSKiEGO od r. 183 ^— 18|g leczono: w Kli-

nice staej ogóem 3,236, na których wykonano opcra-

cyj 714; redni wic miar wypadao rocznie chorych
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112, operacyj 25; liczba bezwzgldnie najwiksza 227

bya w r. 185^, najmniejsza 41 w r. 183?. y^ Klinice

ruchomej od r. 183§ do 18|§ chorych ogóem 14,295,

operacyj 2,696; rocznie redni miar chorych 510,

operacyj 96; bezwzgldnie najwicej 916 w r. 184^,

naimniej 154 w r, 185f.

Co do zbiorów którym prof. Bierkowski czci
da pocztek, czci znakomity rozwój, nale tu nad-

mienione wyej : Gabinet narzdzi, machin i opasek, tu-

dzie Zbiór anatomiczno-imtologiczny . Zostawiajc bli-

sz o obu wiadomo do opisu obecnego stanu kliniki

chirurgicznej, ograniczam si w tem miejscu do wzmian-

ki, e pierwszy z nich przechodzc pod zarzd Bier-

KOWSKiEGO, wedug inwentarza z r. 1831 obejmowa

Nrów 475, w rolai za 1860 przy oljjciu katedry przez

jego nastpc, zawiera Nrów 1,149; — drugi, dokonany

w najwikszej czci staraniem i wasn prac prof.

BiERKOwsKiEGO mia w r. 1860 Nrów 723.

6. Antoni Bkyk Dr. Med. i Chir. zarazem: Obecny

stan Idinilii chirurgiczuj
,
przedstawiony loediig opisu

wykonanego przez Dra Guszaka asystenta przy teje

Klinice, a potwierdzonego przez samego professora ^
).

Urzdowanie prof. Bryka rozpoczo si po mierci

poprzednika w r. 186?, wiadomo zatem niniejsza od-

nosi si do 3ch lat ostatnicli.

Co do przyjmowania chorych, zarzdu ekonomicz-

nego, ywnoci i apteki, stosuj si tu te same urz-

dzenia , o jakich bya mowa przy opisie obecnego sta-

nu kliniki lekarskiej.

Co do ruchu chorych, w cigu 3ch lat pod zarz-

dem prof. Bryka byo ich : w Klinice staej razem 228,

na których wykonano operacyj 179; rocznie zatem przy-

pada chorych 76, operacyj 60. W Klinice ruchotnj by-

') Z tego samog-o opisu powzite byJy szczególj', nsi których

opiera si wykaz statystyczny z czasu prof. Bieukowskikgo.
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o chorych przychodnich 901 , operacyj na nich doko-

nanych 229, wic rednia roczna, chorych przychodnich

300, operacyj 76.

Co do zbiorów do kliniki chirurgicznej nalecych,

utworzenie ich w znacznej czci odnosi si do epoki

prof. BierkoWSKIEGO , eby wszelako rozdzielenie po-

gldu midzy poprzedni a obecn epok, nie psuo

obrazu caoci zbiorów nateraz w posiadaniu kliniki b-
dcych, ograniczylimy si powyej tylko do wskaza-

nia cyfry ogólnej, jaka po prof. Bierkowskim przesza

gotowa pod zarzd prof. Bryka.

A. Gabinet narzdzi, machin i opasek.
Od roku 1831 przedmioty tu nalece wpisywano do

inwentarza w takim porzdku w jakim przybyway,

dopiero w r. 1860 nowy sporzdzono inwentarz, obej-

mujcy wyej nadmienion liczb 1,149 przedmiotów

rozdzielonych wedug nastpujcego ukadu:

Dzia Iszy: Narzdzia chirurgiczne.

za prof.

w 1 . 1860. Bryka.

Narzdzia Ogólne 270 37

Strzykawki i pompy 26 5

Narzdzia mieszane 27 1

n do trepanacyi . . . 85 2

n do operacyj ocznych 91 —
n „ zbowych 64 —
n do operacyj warg wja-

mie ust i gardle . . 45 4

n do operacyj gardzie-

lowych 13 2

n do operacyj usznych 13 2

n „ polipów

nosa ..... 12 2

n cicia tchawicy. . . 6 3
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za prof.

w r,. 1860. Bryka.
Narzdzia do operac. przepuklin 15 1

» do operacyi na kisz-

ce odchodowój . . 19 —
jj

do operacyj na cz-

ciach pciowych

•

mzkich 5 —
n do operacyi na cewce

moczowej .... 22 2

n do operacyi kamieni

moczowych . . . 64 3

n do operacyj na cz-

ciach pciowych

eskich 27 1

n do operacyi przetoki

pcherzo - pachw. 3 —
n do operacyj pooni-

czych 24 —
n do amputacyj .... 58 2

razem . 898 67

W ogóle zatem ilo narzdzi pozostaych po prof.

BiERKOWSKiM, razem z 3ch-letniemi przybytkami za

prof. Bryka, wynosiaby Nrów 965, odliczywszy jednak

przedmioty zuyte, pozostaje ich rzeczywicie 955.

Dzia 2gi : Opaski i prstjrsdy chirurgiczne.

za prof.

w r. 1860. Bryka.

Przeznaczenia ogólnego. ... 51 3

Przyrzdy do gowy, tuowia i

ciskada 91 —
Przyrzdy do czci pciowych 37 —

„ do zama, zwich-

nie i sztucz. czonki 38 8

„ do lecze, skrzywie 34 —
razem . 251 11



Z obu epok razem tego dziau Nrów 262; ogóem
za przedmiotów z obudwu dziaów w obecnym stanie

tego zbioru Nrów 1,217; midzy litóremi obecnie uy-
wane, jako t i takie, które niegdy wanego znacze-

nia, dzi nale ju do bistoryi nauki.

B. Gabinet anatomiczno-patologiczny zo-

ony z wyrobów naturalnych, papierowych, woskowych,

gipsowycli, tudzie malowide, sucych przewanie do

nauki chirurgicznej.

Inwentarz jego sporzdzony przez prof. Bierkow-

SKiEGO, zawiera we wstpie wiadomo o jego poczt-

ku, ogoszon nastpnie w Koczniku Wydz. lekarsk.

Uniw. Jagie. ^). Dowiadujemy si ztaratd, e poczt-

kowo zbiór ten skada si ze 102 wyrobów natural-

nych, bd przyrzdzonych w klinice chirurgicznej, bd
przeniesionych tame z kliniki lekarsldej i z prosekto-

ryum anatomicznego. Pomnaany nastpnie wyrobami

otrzymywanemi przy operacyach dokonywanych w di-

nice lub praktyce prywatnej, tudzie przy sekcyach

zmarych w klinice, lub sdowo- lekarsldeh , z kocem
r. 1834 liczy ju wyrobów naturalnych 234.

W nastpnych latach przybyway do tego zbioru

prócz wyrobów naturanyci, take woskowe i gipsowe

odlewy, odciski z masy papierowej, obrazy olejne i ry-

sunki, w tym stopniu, i przy sporzdzeniu nowego in-

wentarza tego gabinetu w r. 18G0, liczba jego Nrów

723 wynosia. W trzech latach nastpnych pod zarz-

dem prof. Bryka przybyo Nrów 56, stan zatem obec-

ny jest Nrów 779.

Wszystkie przedmioty podzielone s stosownie do

jakoci wyrobów na osobne oddziay, mianowicie:

1) Wyroby naturalne w wyskoku zachowane; mi-

dzy tcmi rozróniono : a) wyroljy odnoszce si do cho-

rób wewntrznych, mniej obchodzcych nauk chirur-

') Zob. T. VIII r. 1845. Oddz. I str. 111.
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giczu, np. choroby ledziony, serca i t. d. ; h) wyroby

przedstawiajce wane zboczenia, obchodzce bliej

wspomnian nauk, i stanowice w wykadach tje
szacowny materya do stosownych objanie. Liczba

pierwszych jest Nrów 150, midzy któremi na szcze-

gólniejsz uwag- zasuguje pikny zbiór dziwotworów

(18 ludzkich a 13 zwierzcych); liczba drugich wynosi

Nrów 171.

2) Wyroby naturalne suche, midzy któremi jest

najwicej preparatów kostnych; do nich przyczony

jest znakomity zbiór Icamieni moczowych, óciowycJi,

linowych i podobnycli do tyche utworów chorobowych.

Liczba tego oddziau wynosi Nrów 19L

3) Odlewy woskowe przedstawiaj po czci zmia-

ny chorobowe, po czci za zl)oczenia od stanu pra-

widowego przebiegu ttnic, wychodzcych z uku aor-

ty. Ilo ich wynosi Nrów 15.

4) Odlewy gipsowe, wszystkie zdjte z natury, przed-

stawiaj rozliczne choroby chirurgiczne, leczone w za-

kadzie klinicznym i opatrzone czstokro opisami prze-

biegu choroby, w liczbie 157.

5) Obrazy olejne i rysunki s odwzorowaniem wie-

lu chorób skórnych i obrzków chirurgiczno-patologicz-

nych, w iloci Nrów 85.

6) Odciski z masy papierowej, przedstawiaj stó

sunki anatomiczne w okolicach, w których ttnice pod-

wizywa si zwyky; znajduje si ich 10.

Wszystldch zatem
,
jak wyj nadmieniono , zawiera

Gabinet anatomiczno-patologiczoy w Klinice chirurgicz-

nej Nrów 779.

c) Klinika pofonicza clioról) kobiet i (1xieci« .

(Opis podany przez prof. M. Madurowicza).

Zaoenie kliniki pooniczej w Krakowie datuje sic

od r. 1780; przedtem nie byo tu zakadu naukowego
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pooniczego, lubo od najdawniejszych czasów ciarne
kobiety i podrzutki miay tutaj przytuek w szpitalu

w. Ducha.

Koleje tego szpitalu, jak niemniej róne szczegóy

dotyczce naszego przedmiotu, znajdujemy opisane

w dzieku Dra Zieleniewskiego *), z którego co do

historyi samego szpitalu podajemy tu skrócon wia-

domo,
Z poda Wojciecha Bazeusza z Szczebrzeszyna '^),

w kocu XVI wieku przeoonego zakadu dobroczyn-

nego w. Ducha w Krakowie, dowiadujemy si : i Inno-

centy III, papie, midzy r. 1198 a 1216 zaoy uaj-

pierwszy w Rzymie rodzaj szpitalu pod nazw: S^j-

tal w. Ducha, oddajc go zakonnikom zwanym bra-

mi szpitalnemi lub Duchakami, fratres hospitalarii Or-

dinis St. Spiritus. Ten zakad przyjmowa oprócz cho-

rych pielgrzymów, przedewszystkiem niemowlta pod-

rzucone, które tam chrzczono, odziewano, ywiono, na-

wet dawano im nauk i wychowanie moralne. Odtd
zakon ten rozpowszechnia si powoli na caym obsza-

rze ziem chrzeciaskich. Ju w r. 1203 siedmnasty

z kolei biskup krakowski Fulko (Peka) sprowadzi

tych zakonników z Wiednia do Polski, osadzi ich

w Sawkowie, polecajc im wykonywanie obowizków
swojego zakonu. Nastpca Peki Iwo Odrow prze-

niós zakon ten z nieznanej przyczyny w r. 1220 do

wsi biskupij Prdnika pod Krakowem. Ztd za w r.

1244 biskup krakowski Jan Prandota z Biaaczewa,

uwzgldniajc niedogodno i oddalenie miejsca od sto-

licy, wybudowawszy w Krakowie szpital, klasztor i ko-

ció pod imieniem w. Ducha w bliskoci kocioa w.

') Notatki do Historyi Akuszeryi w Polsce. Warsz. 1862.

^ ) Epiome Kenodochii M. Alberti Bassaei Scebrescien-

sis fr. Ord. S. Spir. Ciacoviae apud Math. Siebeneycher. Anno

Salut. 1590.
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Krzya, przeniós zakonników wspomnionych do Kra-

kowa, oddajc im i zarzd nowego zakadu i parafi

lioeioa vv. Krzya. Przeoonym zakadu wówczas by
brat Henryk, magister.

Szpital ten by przedewszystkiem przeznaczony dla

osób dotknitych calectwem, wiekiem, chorobami, tu-

dzie na schronienie dla dzieci podrmconycli i na przy-

tuek dla ciarnycli i poonic.

Zakad ten, kwitncy jeszcze za czasów Pruszcza,

który wspomina, e „biaogów, ubogich, dziatek porzu-

conych i ich mamek, które dziatki karmi i opatruj,

przechodzi osób trzysta" zdaje si podupad póniej

z winy i niedbaoci zakonników i naduy prowizo-

rów rajców, którzy od r. 1530 zaopatrywali szpital ten

w potrzeby. Nietylko daje si to widzie z dzieka przy-

toczonego Bazeusza, ale i z póniejszych akt, przecho-

wanych w archiwum konsystorza dyecezyi krakowskij.

I tak Med. i Teol. Dr. opacki, archi -prezbyter ko-

cioa Panny Maryi, po odbytej w kocu 1748 r. re-

wizyi w tym szpitalu, uala si w swej relacyi na nie-

dostatek, a raczej ndze, tale co do mieszkania jako i po-

trzeb codziennych do ycia i olirycia. Dalej uderzy go

niepomau zy sposób pielgnowania niemowlt, zale-

dwie bowiem dwoje dzieci po pi lat liczcych w szpi-

talu zasta, chocia w 1747 r. przyjo do zakadu 132

a w nastpnym 120. Dzieci przy piersi byo 22, dla

których 5 tylko utrzymywano mamek. Akuszerk w razie

rozwizania ciarnych przyjtych do tego zakadu, bra-

no z miasta. Dozór nad umieszczonemi niewiastami

i dziemi miaa matka i suga, obie z pensy roczn

zp. 10. Mamkom pacono rocznej zasugi zip. 20.

e szpital . Ducha przed zaoeniem Uniwersytetu

krakowskiego nie móg by zakadem naulcowym, jest

rzecz przez si widoczn. Wszake nie suy on )y-

najmniej do tego celu i w czasach póniejszych. Do-

broczynno powodowaa myl jego zaoenia, i ona
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te jed3'uie bya jego celem w cigu caego istnienia,

litóre w r. 1788 skoczyo sic wyganieniem zalconni-

ków, zniesieniem zakonu i jak wiadomo z dziejów za-

kadów dinicznyci
,

przeniesieniem kobiet ciarnych

i podrzutków do szpitala w. azarza, wraz z odkaa-

niem tame odpowiednich funduszów.

Poniewa szpital w. azarza przez dugie czasy

by zarazem szko lekarsk praktyczn, fakt zatem

przeniesienia tame ciarnych i poonic, odznacza je-

dne z gównych epok w dziejach nauki pooniczej

w Krakowie,

Wszake rzeczj^wistego pocztku praktycznego wy-

kadu poonictwa wczeniej ju poszukiwa trzeba; by-

o nim bowiem, jak si nadmienio, zaprowadzenie szpi-

talu akademickiego w" r. 1780, w którym obok Chirur-

gii , teoretyczna i praktyczna nauka Poonictwa powie-

rzon bya prof Czerwiakowskiemu.

Nie posiadamy szczegóów, z których utworzyby

sobie mona obraz ówczesnego stanu kliniki pooni-

czej, nie bralcuje jednak dowodów szczerych usiowa
zaprowadzania moebnjch ulepsze, a mianowicie przy-

mnoeuia zakadowi naukowego zasobu. Talv bowiem

midzy innemi, gdy dotd od niepamitnych czasów

uwaano dzieci nieprawego loa w obec prawa za isto-

t pogardliw i za wyrzutka spoeczestwa, a matki

tyche wyganiano z kraju, wród publiczno) kary i po-

wszechnego pomiewiska; professorowie klinik, a mia-

nowicie Badurski pierwszy wyjedna, e kobiety ci-

arne skutkiem ubocznych miostek, udajce si dobro-

wolnie do szkoy, uwolnione zostay od wszelkich kar.

To samo zmuszono oddajce si sztuce pooniczej ko-

biety do pobierania nauki w pomienionej szkole, a tyl-

ko opatrzone w dobre wiadectwa przypuszczano do

praktyki.

Mimo to przecie, mimo przesiedlenia ciarnych ze

szpitala w. Dncha do szpitala w. azarza, oddzia
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pooniczy musia by jeszcze bardzo szcziijjy, albo-

wiem w r. 1794 a wic w G lat po otworzeniu owego

zakadu tylko 10, w nastpnym roku 18 kobiet odbyo
tutaj poóg. Sal osohmjch przemaczonych dla Mmiki

w tyme zabudowaniu nie byo, albowiem professorowie

bdc oraz lekarzami szpitalu, nie oddzielali cliorych,

tylko przy ókach tyche w caym szpitalu kady wy-

kada swój przedmiot. Byo wtedy 10 kandydatów

uczszczajc3^ch na wyldady praktyczne.

Po zajciu Krakowa przez rzd ces. austryacki i wy-

znaczeniu w r. 1797 oddzielnych sal na MiniAi, pewn
te tylko cz oddziau pooniczego przeznaczono na

potrzeby naukowe, oddawszy j do uycia dotychcza-

sowemu professorowi Chirurgii i Poonictwa Czerwia-

KowSKiEMU. Stanowi t klinik poonicz jeden may
i niski, oknem poowicznem owietlony pokój, w lewym

skrzydle szpitala w. azarza na lem pitrze. W tym

pokoiku mieszczcym 4 tapczany z posianiem, miesz-

kay spoinie ciarne, rodzce i poonice wraz z no-

worodkami.

Stan ten, wporód którego przeby prof. Czerwia-

KOWSKI ostatnie lata swego urzdowania, po usunieniu

si tego i objciu zastpstwa w r. 180 Vo przez Dra

Seb. CtIRtlera w niczem nie dozna poprawy, a nadto

z tego jeszcze powodu musia by niekorzystnym nau-

ce, e tymczasowy zastpca, ograniczajc si jedynie

do teoretycznego wykadu, wcale nie wykonywa ope-

racyj pooniczych, wyrczajc si w tej mierze w mia-

r sposobnoci pomoc cliirurga szpitalnego. Zreszt

zw3^k pomoc udzielay uczennice wraz z uczniami

Chirurgii, pod kierunkiem nie egzaminoivanej aaiszerki

szpitalnj, któr ohieraa i przyjmoimla przeoona zgro-

madzenia Sióstr miosierdzia.

AV r. 1803 obj katedr poonictwa prof. Dr. F.

CoLLAND, który moe by miao uwaany jako twór-

ca nowego porzdku w klinice pooniczej. Colland

32
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wyjedna u wadzy gubernialnej powilsszenie ocalu

liliniczneg-o o 2 pol^oje (1805), tali i tene mieci

10 uelc dla potrzebujcyci pomocy pooniczej. Wy-

stara si CU o kwot na sprawienie potrzebnych na-

rzdzi pooniczych i miednic suchych. On to wyrobi

u wadzy, e na przyszo brzemienne tylko za jego

zezwoleniem byy przyjmowane do zakadu. Za swego

urzdowania wykada on ;po acinie wedug wasnego

dziea ') tcory dla uczniów codziennie po godzinie,

praktyk za dwa razy na tydzie. On zaprowadzi

lekcye dla uczennic, chccych powici si poonic-

twu. Uczennice byy obowizane de uczszczania przez

pó roku na wykady teoretyczne, a przez dwa miesi-

ce na wylilady praktyczne, w klinice. Sam nie umie-

jc po polsku, uywa podczas wykadu jednego z ucz-

niów, aby tene rzecz wyoon po acinie, wytuma-

czy uczennicom po polsku. W taki sposób wyuczy on

w przecigu dwóch lat 30 uczniów i 34 kobiet. Liczba

])orodów jeszcze w r. 1804 wynoszca 42, przy tych

polepszeniach podrosa do 102 w nastpnym roku. Przy

kadym porodzie obecnymi byli jeden uczeii i jedna

uczennica. Uczennica obecna przy G porodach dopoma-

gaa rodzcj, po odbyciu 4 porodów ustpowaa innej.

Od roku 1805 b} mianowany stay asystent przy ka-

tedrze poonictwa. Pierwszym asystentem by Dr.

Stummer.

Z dzieka Collanda o szko lekarskiej w Uniwer-

sytecie krakowsdm dowiadujemy si, e nie by on za-

wzitym operatorem. W cigu 2 lat pomidzy 130 i)0-

rodami ani razu nie uzna potrzeby zaoenia kleszczy

porodowych. To samo by przeciwnikiem wymóde-
nia gówki dziecka, w ogóle by on zwolennikiem za-

sad BOEKA.

') F. CoLLANDi , fundamenta aris obstefr. Yieniiae. 1804.
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Gdy niestosowno udzielania nauki w jzyku ob-

cym akuszerkom i uczniom Chirurgii niszej nie posia

dajcym prócz polskiego innego jzyka, zanadto bya
rac, mianowano wic dla uczniów tej kategoryi w r.

1804 osobnego professora, którym pocztkowo by Dr.

Mac. Lamelli, póniej za od lv0iica r. 1805 Dr. Do-

ASiSKi, który te po oddaleniu si Collanda w Li-

stopadzie r. 1809 by jego nastpc.

Los nauki pooniczej zmienia si odtd w miar zmie-

niajcych si urzdze Wydziau i rozkadu Icatedr. Ju bo-

wiem w r. 1810 oddzielono Poonictwo praityczne od teo-

retycznego, czc teory cliirurgii i poonictwa w je-

dne, a praktyk tyche przedmiotów w drug osobn

katedr. Przy tym podziale po Doastskim wykada
Poonictwo teoretyczne od Wrzenia 1810 r. Jaworski

przez 11 miesicy, Akuszery praktyczn obj profes.

Mikoaj Cokde. Wyldadano poonictwo wedug- dzie

COLLANDA.

Wszake w nastpnym zaraz roku napowrót Poo-
nictvvo teoretyczne i praktyczne poczono razem, a

professor prócz tego mia obowizec wykadania nauci

o chorobach niewiast i dzieci, i takim trybem uczono

tych przedmiotów a do r. 181 f, w dórym wedug za-

prowadzonego przez Dyrekcy edukacyjn nowego urz-

dzenia. Poonictwo teoretyczne i praktyczne przydzie-

lone by miao do katedry Cliirurgii.

W cigu tego skoczyo si tymczasowe zastpstwo

Ja\vorskiego i CoRDEGO, gdy stosownie do przedsta-

wienia Dozoru Szkoy gównej. Izba edukacyjna mia-

nowaa w Sierpniu r. 1811 Dr. Ig. Woniakowskiego

rceczywistym prof. Poonictwa, nauki o chorobach nie-

wiast i dzieci.

Ruchliwe nader czasy tej epoki t. j. Ksistwa-War-

szawskiego, odcigajc jedne po drugiej z naukowych

si Uniwersytetu, nie sprzyjay naleytemu rozwiniciu

32*
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n.idmieaionych powyej urzdze i byy powodem, e
mimo zamierzoncg"o rozkadu katedr, przydzielano przed-

mioty uie tak jakby naleao, lecz jakto wycona si dao.

Gdy wic po oddaleniu sie prof. Chirurgii Lewko-

M^czA w r. 1815, zgromadzenie professorów postano-

wio nanowo odda zastpczo jego ^atedr ju dawniej

nauczajcemu Chirurgii i Poonictwa praktycznego M.

CoRDEMU, przy nim te i nateraz zostawio ten osta-

tni przedmiot, czc natomiast pod prof. Woniakow-
skim wydad teoret^^cznej Chirurgii i Akuszeryi.

Ten rozdzia utrzyma si ju a do reorganizacyi

Uniwersytetu w r. 1833, zmieniay si jednac osoby

zajmujce si wykadem. Mianowicie za po mierci

Woniakowskiego wykad Akuszeryi teoretycznej obj
wraz z innemi przedmiotami do liatedry jego przydzie-

lonemi, w r. 1831 prof. Soczyski; Poonictwa za
pralitycznego uczyli nastpujcy po sobie professorowie

Cliirurgii praktycznej, powtórnie mianowany Lewko-

wicz a po nim Bierkowski.

Tymczasem gotowaa si tH zmiana i co do umiesz-

czenia kliniki. Lewkowicz z powrotem swoim w roku

1§19 zasta j jeszcze w szpitalu w. azarza, gdzie

znowu jak dawnym czasem, miecia si ona w jednej

salce na pitrze. JCilkanacie rodzcych z ogólnego od-

dziau poonic uyczonyci, stanowio naukowy mate-

rya, reszta bowiem bya powierzon fizycowi szpitala.

Ubóstwo dochodzio do najwyszego stopnia.

Przeniesienie klinik do osobnego gmachu, dokonane

w r. 1827, wielu wprawdzie zaradzio niedogodnociom:

zaopatrzyo poonice w przyzwoite utrzymanie, zapro-

wadzio lad i porzdek w dozorze i pielgnowaniu;

zamalo jednak jeszcze odpowiedziao potrzebie nauki,

kini4va bowiem poonicza przestawa wówczas musia-

a tylko na czterech ókacli, tera samem na bardzo

szczupym przedmiocie dla spostrzee i nauki uczniów.
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Dopiero z reorg-anizacy Uniwersytetu dokonan w r.

1833 rozpoczyna si nowy i przewany zwrot w losach

katedry i zakadu pooniczego. AYtcnczasto bowiem po-

stanowiono odda katedr Poonictwa w caej rozci-

goci wraz z Ginkologi i Pediatryk jednemu profes-

sorowi, któremu w pomoc dodano adjun<:ta i acuszer-

k zakadow, a nadto z uwagi, e ani fundusz ani

zakres nowego gmaciu klinicznego nie wystarcza do

podniesienia liczby óek do tej wysokoci
,

jakiej ze

wzgldu na potrzeb nauki podaby naleao; uchwa-

lono tcyniesienie napowrót kliniki pooniczej z zakadu

Idinlcmego do szpitala . azarza, przeznaczajc wsze-

lako wszystkie do przyjte kobiety ciarne i dzieci

dla nauki klinicznej i zostawiajc nad caym tym od-

dziaem zarzd professorowi.

Cay ten zakad przekazano na fundusz szpitala .

azarza, który take opaca adjunkta i aiuszerk za-

kadow, professor za jako czonek Uniwersytetu po-

zosta na jego etacie. Zbiór przyrzdów i narzdzi do

nauld i praktyki pooniczej nie mia jali dotd stae-

go uposaenia, lecz zasila si od czasu do czasu z kwot

zaoszczdzonych w kassio uniwersyteckiej.

Tak urzdzony zakad pooniczy wraz z klinik

kobiet i dzieci powierzono zastpczo dotychczasowemu

prof. Soczyskiemu. Gdy jednak tene nie kwapi si

z objciem zarzdu, a Siostry miosierdzia ze swej stro-

ny coraz nowe przeciw temu wynajdoway przeszkody;

wprowadzenie wic w wykonanie postanowie powy-

szych, nastpio dopiero w r. 1835, w którym rzeczy-

wistym prof. poonictwa, Ginekologii i Pediatryki obra-

ny zosta Dr. Józef Kwaniewski.

Jak dalece nowy prof. zasuy si zadadowi, wi-

da z poniszego opisu, wykazujcego niezmiern ró-

nic midzy dawniejszym a owym stanem Idiniki polo

niczej, w jakim po dobrowolnem zadaniu i otrzyma-

niu uwolnienia przez prof. Kwaniewskiego, przeszed
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on pod zarzd mianowanego w jego miejsce professo-

rem i wprowadzonego w urzdowanie w Listopadzie

r. 1863 Dr. Maur. Madurowicza.

Klinika poonicza i ginekologiczna umieszczona jest

w skrzydle wschodnim szpitala w. azarza na pierw-

szem pitrze. Miejscowo ta powstaa z siedmiu skle-

pionych, maych, niskich i wzkici ceek zakonnych,

Icada o jednem maem oknie. Przeznaczenie tych salek

jest nastpujce: Isza dla brzemiennych (3 óka), 2ga

na lektoryum, archiwum i zbiór narzdzi, 3cia i 4ta po-

czone w jedne salk dla rodzcych (5 óek), 5ta na

mieszkanie dla akuszerki zakadowej, 6ta i 7ma po-
czona te w jedn salk dla poonic zdrowych, cho-

rych i przypadków ginekologicznych (7 óek). Razem

zatem obejmuje ta klinika 15 óek. Po jednej stronie

ogranicza t miejscowo skad na odzie, bielizn itd.

po drugiej za maa kuchnia. Do kadego z tych dzia

ów prowadzi osobny wchód od sieni majcej po obu

stronach wychodki. Teraniejszy professor przeznaczy

salk pierwsz li dla ciko chorych poonic.

Klinika dzieci umieszczona w pouduiowem skrzy-

dle na dole, skadaa si z trzech razem zczonych

celek, w których stao 12 óek.
Przed dwoma laty (1861) przeniesiono klinik t na

pierwsze pitro tego samego skrzyda, gdzie j urz-

dzono z 4 celek mieszczcych razem 15 óek. Wchód

jest jeden do wszystkich.

Sahi maniek i noworodków w tem samem skrzydle

gmachu szpitalnego, skada si z sali jednej obszernj,

wysokiej, kwadratowej, o trzech duych oknach, w któ-

rej mieci si wygodnie 8 óek i tyle kolebek i z po-

koju o jednem oluiie przylegego, na dwa óka i tyle

kolebek, z których kada urzdzona na dwoje niemo-

wlt. Do tego oddziau przyczona jest Icuchnia i skad

materyalny. Pokój ten drugi w Marcu 1864 r. na usil-
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ne przedstawienie teraniejszego professora zosta urz
dzony dla 4 poonic wyzdrawiajcych.

Bom sierot czyli dzieci szl^olnycli, mieci sie na

drngiem pitrze poudniowego slirzyda i slcada si
z 4 sal niskich a dhigicli, z litorycli IsZa przeznaczo-

na dla nauki dziewczt, 2ga dla nauki chopców, 3cia

na sypialni dziewczt
, 4ta na sypialni cliopców. —

W oddziale tym mieci si 60 óelv.

Ciarne, jakiegokolwiek stanu, pochodzenia lub re-

ligii maj prawo by przyjtemi do zakadu. Atoli dla

braku dostatecznego umieszczenia tyche, przyjmuj si
tylko ciarne w ostatnim miesicu ciy. Ciarne su-

ce za przedmiot naukowych spostrzee s wolne od

opaty. Osoby pacce (50 centów dziennie) s uwol-

nione od suenia za przedmiot tych bada. Po odby-

tym porodzie i poogu, osoby te albo udaj si do sali

mamek wraz z dzieciciem i natenczas nic nie opaca-

j, albo wyciodz na wiat z dzieckiem, wtedy paca^

koszta porodu (50 c. dziennie), albo ciarna wychodzi

sama a dziecko oddaje do sali mamek, opacajc 26

zr. 25 c. za dziecko. wiadectwo ubóstwa uwalnia od
«

wszelkich opat. Wszystkie nieplacce s obowizane

do mamczenia skoro s usposobione do tego.

Do przyjcia jalco podrzutki i sieroty w szpitalu .

azarza maj prawo: 1) dzieci urodzone w klinice po-

oniczej, 2) maoletnie dzieci, których rodzice zmarli

w szpitalu, 3) dzieci z nieprawego oa, litóre zaka-

dowi oddano albo podoono, 4) dzieci niepenoletnie

oddane za opat (26 zr. 25 c.) do zakadu, lub zna-

lezione i przyniesione do szpitala. Przyjte dzieci, sto-

sownie do wieka, albo zostaj w sali mamek i nowo-

rodków, albo w salach sierot, albo stosownie do zdro-

wia, w klinice dzieci, albo te bywaj po za dom od-

dawane. Mamki wstpuj albo z kliniki pooniczej,

albo, co rzadziej, ze wiata, jeli z dzieckiem wejd
do zakadu. Mamka jedna nie karmi wicej jak dwoje
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dzieci. adna nie karmi duej nad trzy miesice. Dzieci

w sali mamek, jeli s zdrowe, oddawane bywaj do

karmienia na wie, kobietom zgaszajcym si o to do

kliniki. Szpital paci od dziecka rocznego po 2 zlr. 80

c, za drugi rok 2 zr. 10 c, za trzeci, czwarty i pity

po 1 zlr. 75 c. za szósty a do 10 roku po 1 zlr. 5

c. w. a. miesicznie. Dzieci nie wydawane na wie od

roku trzeciego odstawiane bywaj do domu sierot, po

ukoczonym dziesitym roku ycia wychodz sieroty

w razie zdatnoci albo do suby prywatnej albo do

rzemiosa.

Dzieci chore do szóstego miesica ycia, lecz si

w sali mamek i noworodków, starsze w tym celu przyj-

muj si do Idiuiki dzieci. Dzieci do tj kliniki przy-

bywaj albo z sal sierot, albo ze wsi od kobiót, któ-

rym powierzono ich wychowanie. W kadym razie s
to dzieci prawnie do zakadu nalece.

l^od wzgldem lekarskim zostaje cay oddzia pod

Iderunkiem professora poonictwa, liczcego si do Uni-

wersytetu. Dodany mu jest do pomocy asystent jeden

(obecnie Dr. Stuiski); jedna akuszerka (teraz M.

Przijynowa); 4 Siostry miosierdzia, z których jedna

w klinice dzieci, druga w sali mamek a dwie u sierot;

wreszcie 4 poslugaczki, jedna dla kliniki pooniczej,

druga dla kliniki dzieci, trzecia dla sali mamek, czwar-

ta dla sierot. W klinice pooniczej niema adnej sio-

stry dozorujcej nad porzdkiem. Patn ochmistrzyni

w sali mamek dawniej dozór nad dziemi majc, przed

par laty odprawiono. Siostry zakonne i poslugaczki

s odpowiedzialne tylko Siostrze przeoonej; professor

nie ma wadzy nad niemi.

Cala adminislracya co do ywnoci, apteki, odziey,

pocieli, opau i wiata jest oddan Siostrom miosier-

iizia, na mocy kontraktu odnowionego z niemi 6 Pa-
dziernika 18G0 r. W tym wzgldzie professor niemajc
gosu stanowczego, objawia tylko moe swe yczenia.
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Sprawy Imneellaryjne jakoto: rachunki, wykazy
przyjtych i t. d. odbywa rzdzca szpitala.

Stcde fundusze zakadu s bardzo szczupe, zaledwo

bowiem wynosz 10,000 zip., któryto dochód jako nie-

wystarczajcy bynajmniej na potrzeby biece, zawsze

te bywa i bywa zwikszany niemal dziesiciokrotnie

przez rzd panujcy. Przykadem tego by moe rok

1850, w którym utrzymanie zaldadu kosztowao 165,302

z. pols.

W celu zakupu nowych i utrzymania dawniejszych

narzdzi pooniczych i (jineliologicznych nie masz dotd
wyznaczonej staej dotacyi. Jat?: wykazuj inwentarze,

w r. 1804 byo ich nalecych do kliniki 18, szpital-

nych 19. W r. 1806 prócz omiu narzdzi zakupiono

jeszcze od Dr. Helma 19 wyrobów anatomiczno-poo-

niczych za 50 zlr. midzy niemi pody potworne. Na-

stpnie zbiór przyrasta powoli, tak, e przechodzc

w r. 1835 od Soczyskiego do prof. Kwaniewskiego
zawiera on w sobie pozycyj 71, do czego jednak

wchodziy i ksiki niekoniecznie ginekologiczne, co

oczywicie odliczonóm by musiao.

W roliu 1851 wyznaczyo Ministeryum Owiecenia

125 zlr. nadzwyczajnej dotacyi, z której sprawiono 13

narzdzi; w roku nastpnym tak sam summ, z któ-

rej przybyo zakadowi 15 sztuk narzdzi ; nareszcie

w r. 1857 wyznaczono 70 zlr. na sprawienie fantomów

i lalek, tak i inwentarz liczy teraz 77 numerów.

Wszake wicj ni poowa tych narzdzi staa si

ju niezdatn do uycia, z drugiej poowy znaczna

cz raa tylko jak na teraz warto histor} czn. Te-

raniejszy zatem professor najwicej posiluije si wa-
snemi narzdziami. *

Co do toJcic nauki ; wykadan bywa : 1) Teoretyczna

akuszerya 4 godziny na tydzie, w zimie dla uczniów,

w lecie dla uczennic; 2) Praktyczne poonictwo 5 go-

dzin tygodniowo, w zimie dla uczennic, w lecie dla
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uczniów; 3) Ginekologia 2 godziny tygodniowo w zi-

mie; 4) Pcdiatryka dwie godziny tygodniowo w lecie.

W nowszym czasie prof. Kwaniewski wykada Gine-

kologi wedug dziea Scanzoniego. Teraniejszy pro-

fessor wykada wedng wasnych skryptów.

Na wykady teoretyczne uczszczaj uczniowie z 3go,

4go i 5go roku (byo icli zeszej zimy 37); na wylda-

dy praktyczne za uczniowie z 4go i 5go roku medy-

cyny (liczba tyche dochodzi 20). Uczennice przyjmuj

si przez cay role ; uczszczaj one przez dwa lata do

szkoy pooniczej. Po przypatrzeniu si dziesiciu po-

rodom, przystpuj do obsugi rodzcych i poonic
wedug oznaczonego porzdliu. Liczba uczennic docho-

dzi 25. W lecie oprócz akuszerki, to samo wedug
pewnego porzdku, dozoruj uczniowie wydziau lekar-

skiego.

Professor zrana odbywa wizyt po caljm zakadzie

wraz z uczniami i uczennicami. Korzystajc z przy-

padków robi uwagi i spostrzeenia do nauki nalece.

W miar zdarzania si porodów o tej porze, jest przy

nich obecnym. Oprócz tego w razie potrzeby w kadym
czasie pomocy swej udziela, przy czem wyrcza go tó
asystent. Tene utrzymuje protokóy, czyli dzienniki, tak

z kliniki pooniczej jak pediatrycznej i przypadków

waniejszych zaszych w sali mamek i noworodków.

W godzinach pool)icdnich professor wykada (eory

swojego przedmiotu, poczem znowu asystent przecho-

dzi wszystkie sale. Professor miesicznie skada rapor-

ta o ruchu zakadu przez dyrekcy szpitali do Namie-

stnictwa. Akuszerka zakadowa, obecna przy wszystkich

porodach, kieruje niemi o ile s prawidowe; w czasie

nieobecnoci profcssora lub asystenta ona czuwa nad

porzdkiem w klinice pooniczej i kieruje posug.
Siostry miosierdzia nie maj bezporedniego udziau

w dozorze kliniki pooniczej, czuwaj one, po jednej.
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nad porzdkiem w klinice dzieci, w sali mamek, dwie

za w salach sierot.

Taki jest stan obecny naszego zakadu; — lepszy

bez porównania ni w czasach dawniejszych, daleki je-

dnak od tego do jakiego doprowadzonym by winien.

W uznaniu tej potrzeby i z szczerego zamiaru zaradzej

nia teje, naley mi tu zwróci uwag na trzy najgów-

niejsze jego niedostatki i wady, ograniczajce w wyso-

kim stopniu swobodne dziaanie professora.

Jedn z wad gównych i racych jest umieszczenie

zakadu. Z opisu powyszego jawnie si pokazuje, e
ilo celek jest zjyt ograniczona, za czem idzie prze-

penienie ich choremi i dajcemi tu przytuku i po-

mocy, nastpnie niemono utrzymania czystoci po-

wietrza, mianowicie za w zimie dla braku wszelki-

wentylacyi. Wszake i w innej porze trudno potrzebie

tj zaradzi otwieraniem okien, z powodu ssiedztwa

wychodków i kuchni. Z tej szczupoci lokalu, obok

niepomylnego wpywu na przebieg sprawy poogowei

i rónych chorób, wynika jeszcze ta niedogodno, e
przypadków ginekologicznych professor nie jest w sta-

nie przyjmowa, i e ciarnych kobiet nie przyjmuje

si jak tylko w ostatnim miesicu ciy, e nadto po-

onice wyzdrawiajce musz przed czasem opuszcza

klinik, chore za i zdrowe kobiety mieci si musz
w jednych i tych samych salach. Tak samo ma si

rzecz i z dziemi cierpicemi tu czsto na endemicz-

ne zapalenie ócz i zozy. Racym tym niedogodno-

ciom zaradziby si dao nie tyle przez powikszenie

teraniejszego lokalu, jak przez czciowe przynajmniej

przeniesienie zakadu do innego gmachu. "W tym wzgl-

dzie na podanie Senatu akademickiego uczynione w ko-
cu zeszego roku (1863), Namiestnictwo wyznaczyo

ju komissy, która radzia nad umieszczeniem klinik

pooniczej w innem zabudowaniu, przylegem do te-
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raniejszeg'0 zakadu klinicznego. Wadze wysze w tej

sprawie jeszcze nie rozstrzygny.

Drug wad upoledzajc w wysokim stopniu dzia-

anie professora jest oddanie caej administracyi pod

wzgldem ywienia, apteki^ odziey, pocieli, bielizny,

opau, wiata itd. w rce Sióstr miosierdzia. W obec

tego protessor tylko z nazwiska jest dyrektorem zaka-

du, w rzeczy za sam«^j jest nim Przeoona Sióstr za-

konnyei. Od jej woli zaley bowiem^ czy chce ponie
jakie koszta dla zakadu lub te odmówi yczeniom
professora. Zaalenia jego, jako ordynujcego w jednym

oddziale szpitala, zanoszone do Dyrekcyi tego szpitala

skutku nie odnosz, z tej prostej przyczyny, e i dy-

rektor szpitala nie ma wadzy nad Siostrami, lecz ma
jedynie „czuwa" nad tem, aeby dziao si zadosy
waruniom kontraktu z niemi zawartego. Droga zaale
przez Wydzia lekarski wnoszonych do wadz wyszych
tak jest znowu dalek, tern samem orzeczenia tak pó-
ne, e zakadowi adne ztd nie przybywaj korzyci

Brak ten bezporedniego i w razie naglcym natychmia-

stowego przymuszenia Sióstr do wypenienia obowizków
w Icontrakeie zawartych, brak ten kontroli nad Siostra

mi jest najwiksz wad, prawdziwem nieszczciem

zakadu. Wszake nie tylko u nas stwierdzio to ju
dowiadczenie, nie dawnym bowiem czasem mielimy

tego dowody i w zakadacli wiedeskich, i zaprawd
nie pomau aowa naley, e urzdzeniem szpitali

krakowskich z r. 1833 przywiedziony do waciwych
karbów stosunek Sióstr mlosierdzia do zakadów szpi-

talnych, zmieniony rozporzdzeniem pózniejszem, do-

zwoli im na nowo, w miejsce niesienia witobliwej

dla chorych posugi, sta si waciwie rzdczyniami

zakadu.

Professor poród takicli zawisoci nie moe rozwi

ja dziaania podug wasnego przekonania. Ze za kli-

nika poonicza, do litórej adna z Sióstr wedug ustaw
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zakonnych, nie ma przystpu, najwicej cierpie musi

pod takim zarzdem^ atwe to do pojcia. Zabiegi bo-

wiem professora w tym wzgldzie, z powodu zupenego

nieobznajomienia Sióstr z potrzebami kliniki, spotyka
si tu musz z niedowierzaniem, czy objawione y-
czenie W}'nika z rzeczywistej koniecznoci? i to tra bar-

dziej, e w yczyniach takich upatrywa one musz
uszczuplenie wasnego funduszu.

Konieczn zatem wydaje si rzecz, aby professor

posiada wadz d^n-ektora bezwzgldn w zakadzie,

by zarzd administracyjny by napowrót oddany rzdz-

cy szpitala wieckiemu, podwadnemu professorowi, lub

by przynajmnij Siostry, suba i t. d. zobowizanemi

byy uleg-a jego poleceniom, pod rygorem cisych

w tej mierze przepisów.

Pod wzgldem nankoHu/m, najwi^sz wad jest obar-

czenie professora tyu rónemi ol)owizkami. Nietylko

bowiem ci na nim obowizki wykadów teoretj^cz-

nych trzech przedmiotów : poonictwa, ginekologii i pe-

diatryki, ale t prowadzenia trzech odpowiednich kli-

nik, a nadto jeszcze dozoru lekarskiego nad domem
podrzutków tak niemowlt jak i dzieci szkolnych, a na-

reszcie ksztacenia akuszeret. Jestto zaprawd zada-

niem zbyt uciliwem dla jednej osoby! ile e prowa-

dzenie jednego z tj^ch szczegóowych oddziaów, ju
nadto dostatecznem dla pojedynczego professora byoiy

zajciem, jeeli yakad pod jego kierunkiem nielylko

ma odpowiada przeznaczeniu humanitarnemu, ale nad-

to przyczyni si do podniesienia umiejtnoci w og-óle,

a szczegóowo pojed^^nczej jej gazi , a nareszcie do

wyksztacenia w teje modziey powicajcej si tym

dziaom umiejtnoci lekarskiej.

Zmiana taka organizacyi zakadu rzeczonego wy-

maga atoli duszego czasu, usilnych stara, przeama-

nia znacznych trudnoci i nie jednego uprzedzenia. Po-

dania niektóre w tej mierze s wypracowane, inne przy-
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gotowuje teraniejszy professor, który ma nieplonn na-

dziej, e z ezasem postawi zakad ten na równi z cel-

niejszemi tego rodzaju instytucyami w kraju i za gra-

nica.
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(1) Illinika Okuli<«tycziia.

Wedug wiadomoci podanój przez Prof. Sawikowskiego.

Klinika okulistyczna jako zakad odrbny dla cho-

rych cierpicych na oczy, naley do najnowszych na-

bytków Uniwersytetu krakowskiego. Jakkolwiek bowiem

ju od jego reformy, nie pomijano w tej mierze nauki,

przecie nie miaa ona dla siebie oddzielnej katedry,

tem samem osobnego oddziau w zadadach lilinicznycli,

lecz przyczana do wydadów innych, bywaa jedynie

przedmiotem dodatkowym, ubocznym.

W talvito sposób wykady okulistyczne miewali od

r. 1802 do 1815 professorowie : Vettkr, Gegenbauer,

Raimann, Schallgrubb:r, Stum.mer i Rudnicki.

Pomylniej miaa si rzecz pod professorami Cii-

rurgii Lewkowiczem i Bierkowskim, z których pier-

wszy dawa uczniom sposobno korzystania ju nie

tylko z teoretycznych wiadomoci, ale nadto z biegle

wykonywanych operacyj ; drugi za obok gównego swo-

jego przedmiotu nauk Okulistyki o tyle uwzgldni, e
nietylko powica jj osobne odczyty, ale nadto przed-

stawieniami swerai zyska ju fundusz na utrzymanie

4ch óec dla chorych na oczy.

Nastpio to po reorganizacyi Uniwersytetu w r. 1833,

i trwao a do owcg-o czasu, w którym po usilnych sta-

raniach Wydziau lekarskiego, rozpocztych w r. 1848,

nauka Okulistyki zyskaa wreszcie dla siebie osobn

katedr, i od d. 8 Maja 1851 r. osobnego professora,

dórym zamianowanym zosta podajcy niniejsz wia-

domo.
Pierwszem jeg-o staraniem )yo wyjednanie dla kli-

niki okulistycznej stosownego umieszczenia, gdy jednak

rzecz ta tak rycho dokonan by nie moga, jak lego

w interesie uczuiów i chorych yczyby sobie naleao;

zaradzajc wic jak mona potrzebie, leczy i operowa
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od czasu do czasu chorych na oczy w szpitahi w. a-
zarza, w. Ducha i starozakoniiych, niemniej w salach

kliniki lekarskiej i cliirurgicznej
;
gównie za odbywa

wykady przy pomocy leczenia zgaszajcych si cho-

rych przychodnich.

Nieszczciem przy tego rodzaju postpowaniu wie-

le lat zostawa wypado; wzgld bowiem na brak fun-

duszu potrzebnego do zaoenia oddzielnej kliniki, uda-

remni liczne w tej mierze przedstawienia, poczynione

ze strony waciwego professora.

Dzi wprawdzie ma ju klinika okulistyczna kilka

pokoików na swe umieszczenie; mimo to przecie jest

ona zawsze w stanowisku przejcia, dogodniejszym od

tego które je bezporednio poprzedzio, dalekim jed-

dnak od tego, do jakiego zmierza, i które, mamy na-

dziej, w biskiój przyszoci osignie.

Umieszczenie obecne wyniko z propozycyi uczynio-

nej w r. 1859 przez ówczesnego prezydenta kraju hr.

Clam Martinitza. Jestto w budynku pobocznym gma-

chu klinicznego, przeznaczonym pocztkowo dla klini-

cznego chemika, Ijynajmniej wic nie zastosowanym do

wymogów zadadu okulistycznego. Z tóm wszystkiem

szczupe to umieszczenie ma w kadym razie t przy-

najmniej korzy, e uczniowie nie potrzebuj dla asy-

stowania operacjom udawa si do tego lub owego od-

legego szpitalu, i e prócz tego znajduj sposobno

staego dostrzegania przebiegu chorób i skutków le-

czenia.

Skada si ta klinika z 3ch pokojów, z których 2

zawiera 6 óek dla chorych, trzeci przeznaczony do

wykadów, operacyj, porady chorym przychodnim i t. d.

Wszake toczy si wanie sprawa wzgldem obmyle-

nia dogodniejszego nad to tymczasowe umieszczenie kli-

niki okulistycznej, czego z tem wikszm upragnieniem

oczekiwa musimy, e w adnym z krakowskich szpi-

talów nie ma osobnego oddziau dla chorych na oczy.
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Co do uposaenia, posiada klinika najpotrzebniejsze

narzdzia do operacyj okulistycznych, wzierniki, oku-

lary, lupy róneg-o rodzaju, aeroskop J^draszka, apa-

rat do eteryzowania , zbiór szkie Fronmiillera , lam-

p i t. d.

Asystent prowizoryczny pobiera rocznie 150 zlr.; na

potrzeby wyznaczona dotacya 140 zlr. i 20 zlr. na ostrze-

nie i naprawianie narzdzi.

Chorych przijcliodnkh zgaszajcych si rocznie, by-

wa do 500, w którto liczb nie wchodzi kilkakrotne

stawianie si jednego chorego.

e) lilinika cliorub syfiliiycznycli i skórnycli.

Wiadomo podana przez Dra Antoniego Rosnera Docenta

tyche przedmiotów.

W skutek rozprawy wypracowanej w przedmiocie

zarazy syfilitycznej
,

przypuszczony zostaem przez Wy-
dzia lekarski Uniwersytetu Jagielloskieg-o , do habili-

tacyi na docenta nauki o chorobach wyej nadmienio-

nych; po odbyciu której dnia 29 Marca 1862 r. Do-

centem rzeczywicie przez Wydzia uznany, otrzymaem

pod dniem 30 Maja 1862 roku od Wysoldego Minister-

stwa stanu potwierdzenie tej nominacyi. Tym sposobem

upowaniony zostaem do wykadów o chorobach we-

nerycznych i o osutkach.

Aeby jednak wykady te naleyt korzy przyno-

siy uczcej si modziey, mnie i Wydziaowi lekar-

skiemu przedewszystkiem na tem zale musiao, ae-

by takowe nie ograniczay si li do teoryi, lecz eby
suchacze mogli mie sposobno widzenia zastosowa

teoryi do praktyki, i tym sposobem w postpowaniu

z tego rodzaju chorymi , mogli naby nauki i wprawy.

Szo jednem sowem o uzyskanie klinild odpowiedniej.

To jednake musiao mie swoje trudnoci, gdy ka-

tedry waciwej przedmiotu tego w naszym Uniwersy-

33
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tecie nie byo, a wedug istniejcych przepisów Wy-
dzia nie jest obowizany dostarcza Docentowi mate-

ryau do jego wysadów.
Wszaie dobra ch osób sprawie tej yczliwych,

dozwoia i bez utworzenia osobnej lilinilii rozrzdza
dostatecznym w mym ceu zasobem ; tale bowiem dy-

rektor Szpitali w. Ducha i azarza Dr. Harajewicz,

jako t fizyk odpowiedniego oddziau Dr. Bulikow-

SKi pozwolili mi korzysta z materyau, tak sowicie

w Szpitalu w. Ducha zgromadzonego.

Prócz tego udaem si te z prob do jeneralnej

komendy wojskowej o pozwolenie mi przedstawiania

uczniom chorych sytilitycznych, znajdujcych si w szpi-

talu wojskowym na Zamku, i na podanie to otrzyma-

em pod dniem 21 Stycznia 1863 r. ze strony waci-
wj Wadzy przychyln odpowied.

W takie zasoby zaopatrzony, rozpoczem w^^lcady

przy chorych w Padzierniku 1862 r. i swobodnie wy-

Idadalem do Lutego 1863 roiu w szpitalu w. Ducha

i w szpitalu wojskowym na Zamku. Wszalie w tym

czasie wykady moje w szpitalu . Ducha wzbronione

zostay ze strony c. k. Komissyi naraiestniczej , z po-

wodów rai niewiadomycli.

Ograniczony do chorych wojsltowych), a wic tylko

mzkich, rozpoczem wprawdzie wykady teoretyczne

w sali klinicznej prof. Dietla, niezwocznie jednak

udaem si do Wydziau lekarskiego z prob o wyje-

dnanie mi prawa wykadania napowrót w szpitalu w.
Ducha. Silne w tej mierze przedstawienie Wydziau le-

karskiego, odnioso podany skutelc. Wys. Minister-

stwo nietylko uwzgldni je raczyo, ale nadto pod d.

8 Lipca 1863 roku nakazao, oddzieli dwie sale o 20

ókach od dziau dla chorych wenerycznych, i prze-

znaczyo je na klinik dla chorób syfilitycznych i skór-

nych, oddajc mi zarzd nad takow.

Do wyjednania tego pomylnego wypadku przyczy-
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niy si zgodnie wszystkie wadze, za którycli pore-

dnictwem podanie Wysokiemu Ministerstwu przedsta-

wionera by miao, nie wyjmujc przychylnej na teraz

opinii c. k. Komissyi namiestniczj
;
przecie uczucie

susznoci wlcada na mnie obowizec wynurzenia prze-

dewszystkiem z tego powodu czci i wdzicznoci prof.

KoKiTASKiEMu, refercutowi tej sprawy w Wiedniu, któ-

ry wystpujc w cbaracterze urzdnika, nie zapomina

o uszanowaniu nalenem nauce, i jako jeden z pierw-

szych jej reprezentantów, z cala sil przekonania pra-

gnie j pielgnowa i chroni.

Tali ustanowiona klinika, skadajca si: a) z sali

dla mczyzn o 10 ókach, b) z sali dla kobiet o ty-

lu ókach, c) z pokoiku do badania chorych kobiet;

oddan mi zostaa w Padzierniku 1863 r. , odkd te
rozpoczem w nij tegoroczne wykady. Tymto sposo-

bem przybya Uniwersytetowi kra^owskiemu nowa na-

ukowa pomoc.

Zaopatrywanie chorych w bielizn, ywno i w le-

ki, pozostao w rkach zarzdu szpitalu. Co do zaopa-

trzenia kliniki w przyrzdy i narzdzia; nie zastaem

takowych ani te funduszu na zakupienie najpotrzeb-

niejszych. Nie mogc jednak dopuci, by nowo powsta-

a klinika dla braku niezbdnych narzdzi mina si

ze swym celem, nie pozostao mi, jac tylko zakupi ta-

kowe z wasnego nakadu. Chocia wic z tego powo-

du w sprawunkach ogranicza si przychodzio
,

prze-

cie klinika obecnie posiada jako swoj wasno:

1. Szaf drewnian du z pólkami i

2. 30 stoków drewnianych ; kupione z pienidzy ze-

branych i zoonych przez Dra Rudnickiego.

3. Krzeso do badania kobiet, drewniane, wycielo-

ne, pokryte cerat, na podstawie.

4. Zason bawenian zielon na drku elaznym.

6. Dwie umywalnie, kada zoona ze stolika drew
33*
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nianego, z puszki blaszanej ua wod, z miednicy fajan-

sowej i z takiclie 2 pudeek.

6. Rczników póciennych 11.

7. Przyrzd zupeny do nastrzykiwa zimnych u

ko>it.

8. Cztery wzierniki maciczne porceanowe.

9. Strzykawk du cynow ze stplem drewnian.

10. Dwie mniejsze strzyl^awki maciczne cynowe.

11. Dwie strzykawki do ran.

12. Trzy mniejsze strzykawki do cewki moczowj.

13. Turniket.

14. Przyrzd zupeny do rozbierania moczu.

Jestto krótki obraz najnowszego bo od 6 miesicy

dopiero powstaego zakadu Uniwersyteckiego, którego

zadaniem jest, stara si wyrówna z czasem zakadom
dawniejszym; a miejmy nadziej, e przy udowodnio-

nych dobrych chciach ze wszech stron, na ustalenie

to niezjyt dugo oczekiwa bdziemy.



BURSA AKADEHICEA.

Wiadomo podana

Prof. M. Koczyskiego.

Celem obecnego sprawozdania jest: 1) poda w krót-

koci pogld historyczny na powstanie, rozwój i upa-

dek zakadów bursowych w Krakowie ; 2) wskaza fun-

dusze i róda wiadomoci o tyche; 3) wyjani jaki

tytu prawny suy akademii co do prawa wasnoci
gmachu , w Idórym obecnie mieci si bursa ; 4) poda
do wiadomoci bieg sprawy, poruszonej w ostatnim at

dziesitku przez wadze rzdowe pod wzgldem reor-

ganizacyi lub zwinicia zakadu bursowego: nareszcie 5)

opisa dzisiejszy stan bursy i' wymieni fundusze prze-

znaczone obecnie na jej utrzymanie, jako te wskaza
przynajmniej w zarysie jakiej reformy gównie potrze-

buje ten zakad.

I.

W rednich wiekach, jako epoce tworzenia si w Eu-

ropie Uniwersytetów, zaczy wadze lub osoby dobro-

czynne zakada tak zwane Kollegia czyli bursy, celem
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uatwienia uczniom pobytu kosztownego po miastach

uniwersyteckich pospolicie wielkich.

W kollcgiach francuzkich i angielskich modzie po-

bieraa oprócz pomieszkania i stou, pewne te wspar-

cia pienine, które redniowieczn acin mianowano

bursa ^).

Tym wyrazem oznaczano wtedy powszechnie pie-

nidze, komu w nagrod za prac lub jako strawne

wyliczone. Osoba pobierajca taki zasiek, nazywaa si

hursarius ^).

Kiedy póniej w Niemczech i u nas w Polsce na-

znaczono domy, w którychby modzie pod nadzorem

mistrza lub seniora, czuwajcego nad zachowaniem tej-

e w dobrych obyczajach, spoinie mieszkaa, domy te

,^Bursaml" nazywano, zkd te niemiecki ,^Bursch^^

(jak si tam do dzi dnia uczniowie Uniwersytetu na-

zywaj) powstao.

Ks. PuTANOWicz w dziele swojem ( Stan wewntrz-

ny i zewntrzny studii generalis Universitatis Craco-

yiensis r. 1774 str. 29) mówi: ,^Bursae czyli Conuher-

nia s domy od fundatorów skupione lub wystawione

gdzieby si szlachecka mlod, take innej kondycyi

studenci, przybywajcy na nauki do akademii miecili

i mieszkali." W tych bursach bywaa na wyznaczone

osoby mensa commimis, póki dochodziy czynsze cho
2)er medium medii okrojone. Wszystkie jednak, a byo
ich za jego czasów siedm , ogólnie maj zawsze „/b-

cum et familiam communem , z prowentów bursy opa-

trzone.

') M. Wiszniewski wywodzi znów sowo bursa od wyrazu

greckiego ftv^Jia, co w acinie redniowiecznej miao oznacza

mieszlcanie ubogici studentów. Zob. jego History literatury

polskiej, w Kraliowie 1842 r. T. IV. str. 368.

*) Zob. Deutsches Worterbuch von Jakob und Wilhelm
Grimm, T. II. w Lipsliu 1860 r. str. 546 pod wyrazem: Buro,

Burs.
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Krakowskie bursy tern si gównie róniy od kol-

leg-iów francuzkicli i angielskicli , e oprócz korrepety-

cyi, czyli powtarzania uaiili z uczniami uniwersyteckimi

przez bakaarzy, i wiczenia bursistów dwa razy na

tydzie w dysputaci, adnycli prelekcyj w naszycli bur-

sach nie bywao ^).

Bursy nasze, uwaajc na ich pocztek i ce , byy
trojakie. Jedne bowiem, które w fundusze pewne byy
opatrzone, zostaway pod bezporednim zarzdem i nad-

zorem Uniwersytetu, tak, i seniorowie i prowizorowie

z grona Uniwersytetu obierani bywali. Seniorowie by-

wali z Koegium mniejszego (z Wydziau filozoficznego),

prowizorowie za z Koegium wil^szego (z Wydziau
teologicznego).

Bursy nie majce staych funduszów, byy moe po

wikszej czci tóm, czem s dzisiejsze pensyonaty.

Umieszczeni w nich uczniowie za mieszkanie, stó i wy-

gody w konwikcie opacali pewn sum me, poddajc si
ustawom przez zaoycieli pod powag Uniwersytetu

dla takich burs przepisanym *).

^) Z jedynym wyjtkiem bursy zmiirowanej kosztem Jana z

Gogowy, przy ulicy franciszkaskiej, w tej bowiem Uniwersy-

tet 1447 r. postanowi, aby wykadano czwarta, ksig prawa ka-

nonicznego, i aby bakaarz jeden dawa lekcye medycyny, nadto

"magistrowie nauk wyzwolonycli, którzy nie mieli godzin i miej-

sca w Collegium, majus^ mieli tu dawa lekcye in artihus i

odprawia dysputy. Pozwolono nadto odbywa tutaj promocye

na magistrów i doktorów wszystkich fakultetów. (Zob. Condu-

siones Universitatis et Statuta p. 20

*) CoUegiati minoris collegii — asserunt, eandem domum pro-

prio sumtu Uuiversitati coinparatam propter alumnos sufficientio-

ris fortunae gratia studiorum recipiendos, quod nuiio evincunt

documento. Asserunt etiam, eo tunc placuisse vocari bursam di-

vitum, quod illam inhabitantes propriis sumptibus yictitarent. Zob.

Yisitatio Collegii minoris umuersiatin Cracoviensis. Armo

.Domini 1766. Ekopis.
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Do burs pierwszego rodzaju naleay u nas: bursa

1) Isnera,

2) Jeruzalem,

3) Dugosza,

4) Nosiowsldeg'0

,

6) Sisiuiego,

6) Smieszkowicza,

7) Staruigiels^a czyli Strangielska.

8) Bursa tak zwana nowa.
Do drugiego rzdu burs naleaa:

Bursa majtnych (Bursa diiium); ile si zdaje,

zaoona niebawem po ufundowaniu Kollegium

Jagielloskiego. W r. 1476 obrócon zostaa na

Collegium arfisarum czyli minus ^).

Do trzeciego rzdu zaliczamy przeznaczone dla cu-

dzoziemców przybywajcych na nauki do Krakowa. Na
tem miejscu kadziemy

:

1) Burs Wgiersk, ^)

2) „ Niemieck (bursa Theutonicorum)

,

o) „ Czesk. — Czem one byy, wykazuje

dzieo przytoczone w dopislcu •*).

Sawa Akademii rozchodzca si w XV stuleciu po

caej Europie, wielkie jój przywileje i bezpatno nau-

ki, cigay wielu Niemców, Czechów i Wgrów na

nauki do Kral^owa. Bursy dajc modziey uczcej si

dogodny i tani przytuek, sprawiy, i Akademia nasza

w pomienionym czasie tysicami uczniów liczya. Do-

piero reforma Lutka )ya powodem
, e modzie za-

graniczna (szczególniej za Czesi i Wgrzy) zacza

*) Zob. M. Wiszniewskiego dzieo powoane T. IV. str. 373.

®) Regesirum bursae Crncoviensis Hungarorurn, nunc pri-

mum ex autograplio codice hibliothecae Cracoviensis editum.

Bud;)c typis rcgiae Universitatis Ilnngaricae. 1821 r. Bya ona

na ulicy brackiej w domu Melsztyskich, kupionym niegdy przez

Akademi.
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wymyka si do Niemiec, co u nas gównie sprawio

upadeli burs cudzoziemsldch.

Wspomnimy tu pol<:rótce o bursacli stayci. Tak
bya

:

1. Bursa Isnera, inaczej zwana Bursa ub
Contubernium pauperum, lub Bursa Królewsko - Jagiel-

loska. Zaoon zostaa w roku 1409 przez Mikoaja
Isnera. Prof. Teoogii, niegdy ucznia Akademii prag-

skiej, dla ubogicli bakaarzy i uczniów, mianowicie z Li-

twy i Rusi na nauki do Academii krakowskiej przy-

bywajcych. Mik. Isner pierwszym by w pierwiastkah

naszej Akademii professorem Pisma witego.

Król Wadysaw Jagieo, potem biskup krakow-

ski Piotr Tylicki, a nareszcie w r. 1602 Królowa An-

na Jagiellonka, znacznemi zapisami pomnoyli do-

chody te5 bursy. W niej utrzymywano do 200 mo-

dziey ').

Bursa ta od kilkudziesit lat opustoszaa, na mocy

uchway zgromadzenia reprezentantów z dnia 20 Gru-

dnia 1819 r. zostaa sprzedan i dzi na tem miejscu

stoi pod L. 309 wielka dwupitrowa kamienica w rogu

ulicy wilnej i gobiój (gdzie dzi kasa gówna).

• 2. Bursa Jeruzalem ztd tak nazwana, e zao-

yciel Zbigniew Olenicki, kardyna, biskup krakow-

ski, nie mogc wedug uczynionego lubu dla trudnych

wówczas w Polsce okolicznoci, wydali si z kraju i

odby pielgrzymk do grobu Chrystusowego w Jerozo-

limie, za dyspens papiezk zastpi pierwotny lub

swój pobonenii uczynkami. Jako wystawi *) i hojnie

^) M. Wiszniewski wspomina o funduszach bursy Isnera, w
IV. T. Hist. litt. polsk. str. 368 i przytacza oraz ca^ osnow o-

statecznj woli Joannis Ysneri. {Testamentum continens fun-

dationem pro bursa pauperum).

*) Wystawienie i urzdzenie tego gmachu kosztowao 2000

grzywien, jak wiadczy jego testament z r. 1454, co wynosi na
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uposay gmach dla 100 uczniów w r. 1454 zwany od

celu zamierzonej pielgrzymki burs Jeruzalem.

W niej prócz mieszkania dla Seniora, i izby na bi-

bliotok, dla której darowa wszystkie ksigi swoje,

byo 50 mieszka, kade na dwóch uczniów obmylone.

Na utrzymanie zakadu przeznaczy kardyna czte-

ry tysice czerwonych zotyci ^).

Blisko w 200 lat potm biskup krakowski Jakub

Zadzik pamitny na to, i w tej bursie za modych lat

przytuek mia, zupenie j odnowi i fundusze pomno-

y. Bursa ta pooona przy ulicy gobiej pod L. 280

i 281 zachowaa do r. 1841 cel swój waciwy. Dom
ten oprócz 2ch kuchni i tylu przylegych izb na dole

pooonych , skada si z kaplicy i 36 pokoi. Z tych

suyy dla seniora 3 pokoje , dla wiceseniora 2 poko-

jCj potm bya sala konwokacyjna i jedna sala na in-

firmary przeznaczona. Reszta izb (29) suya na mie-

szkanie dla ubogiej modziey.
Bursa ta w nocy z dnia 25 na 26 Czerwca 1841 r.

ogniem sponwszy, do dzi we fundamentach i pierw-

szym pitrze tylko odbudowana , miaa by obrócon

dziwnym trafem losów na ujedalnie, co jednak prze-

dzisiejsz monet blisko 100,000 zp. gdy grzywna w poowie

15 wieku znaczya dzisiejszych 45 zp. a zatm byto nakad jak

na owe czasy ogromny.

') T siiram poyczy na wypacenie ceny kupna na ziemi

Owicimsk Król Kazimierz Jagielloczyk, zabezpieczywszy

poyczk na miecie Boclini z rocznym czynszem 100 grzywien

czyli dzisiejszych 4500 zp. Lecz wizytacya zwy (4) wspomniona

przytacza, e w r. 1769 miasto Bochnia z tego zapisu zamiast

4500 zp. pacio tylko 140 zp. rocznego czynszu, a w 3 lata

póniej i tj uszczuplonej wypaty zupenie zaniechao !! Tak to

stopniowo uboaa Akademia, nie tyle przez opieszao prokura-

torów swoich, jak raczej przez cige zmiany monety, przez re-

dukcyje stopy pieninej, a w kocu przez rozbiór kraju i in-

kameracye funduszów dobroczynnych.
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cie nie przyszo do skutku. Obecnie zamierzonym jest

uy tych murów na pomocnicze zakady naukowe , a

mianowicie zaoy tam pracowni cliemiczn i fizyo-

1 ogiczn.

3. Bursa filozofów czyli Contuherniiim pMloso-

phorum, inaczej Noskowskiego. Nazywano j Burs
filozofów, z powodu, i z pocztku Uniwersytetu kra-

kowskiego mieli tu mieszka professorowie filozofii,

sprowadzeni z Pragi czeskiej. Przez jaki czas oddan
bya na mieszkanie studentom z Niemiec do Akademii

naszej przybywajcym i dla tego nazywano j Burs
niemieck. Nazwisko bursy Noskowskiego, otrzymaa

póniej dlatego, e Jdrzej Noskowski, biskup poc-

ki r. 1558 groc ju bliskim upadkiem odnowi, przez

doluipienie przylegej kamienicy rozprzestrzeni i do-

chodami na utrzymanie 40 uczniów wraz z seniorem i

czeladzi zaopatrzy.

Bursa ta pooona przy ulicy gobij, nastpnie po-

czona z burs Jeruzalem, spólnego z ni doznaa losu.

4. Bursa prawników czy li k a n o n i s t ó w (ju-

ristarum) inaczej Warchoowsk, a czasem najsuszniej

Burs Longina czyli Dugosza zw ana. Bursa ta w r,

1471 bya fundowan nakadem i staraniem wiekopom-

nego Jana Dugosza, jai wiadczy po wikszej czci
na niej napis *").

W póniejszych czasach kiedy w tyle tj bursy sta-

no Kollegium Jezuickie, ci ojcowie Jezuici, zaczw-
szy od r. 1680, starali si ju skoni Uniwers3^tet do

zamiany na inn kamienic, które to zabiegi, acz pó-
no, nie byy bez skutku. Jako Uniwersytet w r. 1767

zezwoli na odstpienie im czci placu w tyle tj bur-

'") JoANNis LoNGiNi C. C C ttcl hofiorem Dei et profec-

tum stuclii Cracoviensis, pauperumue canonistarum mem. fel.

anno D. 1471.
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sy bdcego, za który oni przyleg kamienic , do Zgro-

madzenia Jezusowego nalec, w zamian odstpili.

Bursa ta przeznaczona bya dla uczcych si prawa

(pauperum canonistarum). Do 100 uczniów oprócz mie-

szkania, otrzymywao tam jeszcze jedzenie i odzie.

Susznie bardzo zamieci Wiszniewski ^*) doso-

wnie statuta do obszernie spisane dla bursy prawni-

ków w r. 1485, jako ciekawy zabytek staroytnoci,

malujcy wybornie ówczesne obyczaje i dajcy nam
tem samem domyla si, jakie byo w tych bursach

ycie wewntrzne.

Bursa wspomniona istniaa w gruzach swoich w r.

1844, w którym rozebran zostaa. Plac po zburzeniu

ruiny uzyskany, posuy do rozszerzenia gmachów rz-

dowych pojezuickiego ICollegium przy kociele w. Pio-

tra, czyli obecnie WW. w., w którymto Kollegiura

dawniój urzdowa Senat rzdzcy, a obecnie umiesz-

czone s biura wadz sdowych pierwszej i drugij in-

stancyi.

5. Bursa Sisiniego, zaoona przez Macieja Si-

zYNiuszA, kanonika wrocawskiego r. 1614 na 12 ucz-

niów, którzyby si do stanu duchownego sposobili. —
W r. 1757 przez sawnej pamici Andkzeja Zauskie-

go, biskupa krakowskiego, z dokupion kamienic przy-

leg zamienion zostaa na Seminaryum biskupie, któ-

re si póniej nazywao Seminaryum akademickie * **).

Kolej losów chciaa, e tu nastpnie jyly koszary dla

inilicyi krakowskiej. Bursa ta staa w miejscu gdzie te-

raz jest gmach Szkoy technicznej przy ulicy gobiój.

Szkoa zatem techniczna przeja na siebie warto bu-

dynków i placu bursy Sizyniego.

") Zol), jego Hist. list. pol. T. IV. str. 380-386.
'') Blisze, wiadomo o tem seminaryum znajdzie czytelnik o-

sobno pod L. XV. P. R.
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G. Bursa mieszkowi cza fundowana i wysta-

wiona r. 1646 przez Wawrzyca Smieszkowicza , do-

ktora i jDrofessora Medycyny, rektora Akademii krako-

wskiej. Ze wzgldu na nazwisko fundatora, tumaczc
takowe z jzyka greckiego, bursa Smieszkowicza na-

zywaa si po acinie Contiibernium gelaninum czyli

gelanianum ^^). Bursa ta zostawaa pod opiek CoUe-

gii majoris, od którego sobie take miaa przepisane

ustawy.

Gmach ten zniszcza z czasem, a od r. 1839 wznosi

si na jego miejscu cz gmachu gównego uniwersy-

teckiego, zwanego Kollegium fizycznem, a mianowicie

owa cz gmachu, która wychodzi na ulic gobi.

7, Bursa Starnigielska czyli Strangulska zwa-

na. Zaoycielem jej by Wawrzyniec Starnigiel, dzie-

kan i infuat kolegiaty w Zamociu, który w r. 1641

zrobi dwie fundacyc; jedne dla Akademii zamojskiej,

drug dla krakowskiej. Ostatniej zapisa 59,000 zip. —
Akademia Icrakowska dopeniajc woli tego dobroczy-

cy modziey, kupiwszy l^amienic na gobiej ulicy o-

bok klasztoru Panien Norbcrtauelt stojc, zaoya bur-

s pod imieniem fundatora i taliow w roku 1724 jesz-

cze przez przykupienie drugij ssiedniej kamienicy roz-

przestrzenia. Bursa ta wedug erekcyi miecia w sobie

20 alumnów stanu duchownego, którzy stó i mieszka-

nie mieli bezpatnie.

Dochód z fundacyi Starnigla wynosi w XVII stu-

leciu rocznie 6g zp. 3,540. Suma kapitalna fundator-

ska w caoci zp. 59,000 wynoszca, lokowana bya
na dobrach Proszowki, Odrzyko, Deszno i Gruszów,

w czci przypadych pónij za kordon. Do sciylku

") Zastrzeg on sobie to wyranie w testamencie, piszc e ma

si nazywa: „Contubernium gelanianum, ad significandum

suboscure {id quod paucissimi rimabuntir) cogyioinen aftperum.'*
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XVIII stulecia pacono czynsz ten w poowie ; a zatm
miaa bursa prowentu zp, 1770. Odtd ju docliód ten

by wyk;azywany jako: census retentus.

Gmach tej bursy z powodu zniszczenia przez Senat

Rzdzcy byego W. M. Krakowa sprzedany zosta, a

czynsz od kapitau pod rubryk: „Za sprzedan burs
Strangulsk" wpywa do dzi dnia w szczupej rocznej

kwocie 263 zp. jako fundusz stay na utrzymanie obe-

cnej bursy a^ademickiej.

8) W XV stuleciu bya jeszcze hursa grochoica (hnr-

sa pisarum) na ulicy kanonnej czyli zamkowej , któr
NowAGius z Tenczyna K. K. K. wymurowa. T w r.

1469 oddaa Akademia kapitule za 600 grzywien i plac

w tyle Collegium minus pooony, gdzie dawnij staa

bonica i szpital ydowski.

Pomijajc bursy nie majce staych funduszów, (a-

mianowicie burs majtnych, burs "Wgiersk, Niemie-

ck i Czesk) kocz te wspomnienia pobiene o daw-

nych bursach odesaniem czytelników po dokadniejsze

wiadomoci, we wzgldzie zachowania si modziey
po bursach, i dawniejszego tyche urzdzenia wewntrz-

nego, do akt rektorskich Uniwersytetu, tudzie do dzie-

a, kt(')re pod tytuem: „MicszJamia i postpowanie ucz-

niów IraliOicslcich w uieJcach dawniejszych w Krakowie

1842 r. ogosi nasz uczony . p. Józef Muczko^yski.

II.

W dalszym cigu rzeczy naszej winnimy nadmie-

ni, e po spaleniu sic w r. 1841 (jak ju powiedzia-

nym byo) pozostaych po nasze czasy burs Jeruzalem

i filozofów, gdy koszta na odbudowanie ich zdaway

si za wielkie, a skadka z niepolednim zapaleni za-

czta, zaledwie 8,000 z. pol. przyniosa, przeznaczono

w r. 1842 na pomieszczenie ubogich uczniów bkaj-
cych si bez staego przytuku, gmach przy kociele

w. Barbary, a to za usilnem staraniem zasuonego
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professora i ówczesnego komissarza instytutów nauko-

wych Dra Brodowicza.

Tak wic zrzdzeniem zawistnych nam losów, gdy

Kraków posiada niegdy a 12 domów przeznaczo-

nych na mieszkanie ubogij uczcej si modziey i to

domów uposaonych znakomitemi funduszami, dzi

w drugiej poowie XIX stulecia posiadamy zaledwie je-

den gmach, nie Avystarczajcy przy teraniejszym nato-

ku uczcej si modziey, a nadto jeszcze cieniony

i uszczuplony we wszystkiem przez szko wydziaow
tame umieszczon; ^tórego wreszcie wasno, pomi-

mimo licznych i wanych zasad prawnych, przemawia-

jcych za dzisiejszym posiadaczem, moe by Uniwer-

sytetowi kadego czasu zakwestyonowan.

Mao jest zaiste miast w Europie, gdzieby dobro-

czynno ubiegych wieków hojniejsze po sobie zosta-

wia lady.

Do dokadnie spisana jest rzecz o funduszach bur-

sowych w dziele: ,^8tan tueionetrzfiy i zewntrmy stu-

dii generalis Unwersitatis Cracoviensis" wydanem przez

PuTANOWiczA w Krakowic 1774 roku (zob. szczególnie

str. 29 do A2). Nie maej te wagi s w tej mierze

skazówki, podane przez uczonego J. Sotykowicza
w znanera powszechnie jego dziele: Stan Akademii

hrakowshiej od jej zaoenia a do teraniejszego csasu

i t. d. w ICrakowie. 1810 r. Umieszczony przez niego

w dodatkach wypis funduszów przez samych tylko pro

-

fessorów Akademii na wsparcie uczcej si modziey

poczynionych, wyjty jest po wikszej czci z dziea

ks. Putanowicza; nie mao jednak poda on i takich

szczegóów, których w tamtym dopatrze si nie mona.

Pod wzgldem treci historycznej zawarte jest tak-

e obszerne wyjanienie funduszów bursowych w dzie-

ku: Posag Uniiversgtetii Jagielloskiego, Aviadomo hi-

storyczna, napisana wedle aktu urzdowego pod tytu-

em: Memoryal o stanie likicidacyi pretensgj, miedzy h.
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IlzpU hrdkoicsk z jednej, a trzema dworami, aiistryac-

Idm, prushim i rossyjsJm, z drugiej strony, iv moc trak-

tatu dodathoicego z dnia 3 Maja 1815 r. tcszcztej i t. d.

w Krakowie, w drukarni „Czasu", 1850. str. 31 do 45.

Wzmianki za o funduszach burs krakowskich znaj-

dujce si w uamkowym opisie dziejów Uniwersytetu

Jagielloskiego, podanych przez M. Wiszniewskiego

i J. MuczKOWSKiEGO W ich cennych dzieach, poumiesz-

czane s tylko wyimkami z Putano^yicza i Sotyko-
wiczA , które si obej nie mog bez uzupenienia

i sprostowania podug róde pierwotnych, do których

jeszcze zaliczy musimy, wkrótce z incyjatywy b. rek-

tora Uniwersytetu profes. Dra Dietla, wyj majcy
z uniwersyteckiej druidami, w maej tylko iloci (bo

w stu tylko egzemplarzach), wykaz tabelaryczny pod

napisem : „Szczegóhice icylcazy majtku Uniwersytetu Ja-

giellosliego, loyjte z memoryau, uoonego iv biurze li-

hridacyjnm hrakoicsliiem.''^

Z tego róda gównego wyjlimy wiadomo do-

kadn o stanie majtkowym burs krakowskich, któr
tu podajemy w nastpujcem streszczeniu:

1) W miecie Krakowie i jego okrgu jest w fun-

duszach na bursy krakowskie. . . zip. 80,837 gr. 22

i prócz tego zapisanych na rzecz

bursy po r. 1815 „ 62 „ —
2) W Gaicyi wschodnij inka-

kamerowano do tak zwanego fun-

duszu sztyftowego (Stiftungsfond
,

Studienfond) z funduszów na bursy

tutejsze: „ 1,048,780 „ —
3) W Królestwie Polskira (kon-

gresowem) jest tych funduszów bur-

sowych: „ 499,274 „* ~
cznie: 1,628.953 zp. 22 gr.

Opisywanie szczegóowe pojedynczych fundacyj prze-
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chodzioby zapewne zakres iiiniejszeg-o sprawozdania,

zwaszcza gdymy ju dostatecznie wymienili róda, z

których z wszelli atwoci powzi mona w tej mie-

rze najdokadniejsz wiadomo.
Nieszczciem jednak wszystliie te fundusze, jalc wi-

da z powyszego wykazu, zdawna od swego przezna-

czenia odwrócone zostay; a cliocia sprawa ich odzys-

kania wraz zreszt uniwersyteckiego uposaenia na no-

wo podniesion zostaa, to przecie skutku tych mozol-

nych usiowa nie tale rycho spodziewa si mona.
Tymczasem dzisiejszy stan funduszów bursowych

jest zasmucajcy. Niedbalstwo osób, które niegdy
fundacyami dobroczynnemi zawiadowaty (t. z. prokura-

torowie, czyli prowizory ), nieustanne przez wier stu-

lecia trwajce wojenne wstrznieuia, rozliczne redulc-

cye monetarne i najrozmaitsze klski publiczne, wresz-

cie kilkakrotne rozbiory kraju, po których zawsze na-

stpoway zajcia funduszów publiczn ych; tali dalece u-

szczupliy majtek bursowy, e dzisiejsze dochody nie-

odpowiadaj ju potrzebie modziey garncej si do

tego zakadu, tem samem szlachetnym zamiarom do-

broczynnych przodków którzy je dwignli.

Co do odzyskania funduszów bursowych inkamero-

rowanych, czyli wcielonych do funduszu naukowego Ga-

licyi wschodniej, to rzecz ta poruszon by moe naj-

skuteczniej na sejmie krajowym we Lwowie, przez re-

*prezentanta którego tam Uniwersytet wysya w osobie

rektora swego na kadency sejmow.
Pod wzgldem znów majtku bursowego, który si

znajduje w Królestwie Polskiem, sprawa ta zostaje w
cisym zwizku z rewindykacy posagu uniwersytec-

kiego. Wana ta sprawa od czasu W. M. Krakowa ró-

nemi czasy przez wadze akademickie poruszana, o

tyle przecie postpia w nowszym czasie, i na mocy

dekretu c. k. Ministerstwa stanu z d. 18 Maja 1862 r.

do L. flf-^ poleconem zostao Senatowi aleadcmickie-

34:
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mu, przygotowa wykazy dotyczce tej sprawy dla ko-

missyi zebra si majcej w Warszawie lub w Krako-

wie, w celu jej ostatecznego zaatwienia.

Prócz tego b. prezes Senatu rzdzcego krakow-

skiego, JE. Ks. Jan Schindler, przeznaczony na prze-

wodniczcego w nadmienionej komissyi majtkowej,

poczyni ju ze swej strony stosowne kroki, eby spra-

w majtku uniwersyteckiego, a zatem i funduszów bur-

sowych, ulegajc ju dzi stanowczemu orzeczeniu, od-

czy raz na zawsze od sprawy funduszów biskupa

krakowskiego, zalenej od nader wielu warunków przed-

wstpnych.

Ze swj za strony Senat akademicki zaj si, jak

wyej nadmieniono, wydrukowaniem przytoczonych tam-

e tabelarycznych wykazów majtku uniwersyteckiego

i po wielu staraniach zdoa nareszcie odebra za po-

rednictwem c. k. Komissyi namiestniczej swoje akta

posagowe, które jeszcze w r. 1854 przesane w 48 fas-

cykuach krakowskij Izbie obrachunkowj, po zwi-

niciu tje, razem z ni przeniesione w r. 1859 do

Lwowa, temi dopiero czasy po dugij korespondencyi

zwrócone zostay wadzom akademickim, dla wypraco-

wania na tle tyche dokumentów wykazu dokadnego,

który obejmowa ma zasady prawne do rewidykacyi

funduszów przydatne.

III.

Przystpujemy teraz do wyjanienia, jaki tytu pra-

wny suy Uniwersytetowi naszemu do samego gmachu

w. Barbary, gdzie dzi umieszczona jest bursa akade-

micka.

Za rektorstwa . j). Prof. Estreichera poczyniono w
roku 1832 pierwsze kroki do b. Senatu Rzdzcego
W. M. ICrakowa, w celu odzyskania dla Uniwersytetu

gmachu w. Barbary i zoono wzgldem kontraktu na-



531

bycia kollegium w. Barbary przez Zgromadzenie XX.

kanoników Grobu Chrystusowego Miechowskich wyja
nienie tej treci:

Po zwiniciu zakonu Jezusowego, Komissya eduka-

cyi narodowej oddaa kollegium w. Barbary w Kra-

kowie, postanowieniem z dnia 7go Stycznia r. 1 780 (od-

szukanem obecnie w odpisie wierzytelnym przez Prof. D-

Burzyskiego) na wasno akademii krakowskiej jako

fundusz pojezuicki. Na tej zasadzie zaprowadzonym

tam zosta szpital akademicki, przeniesiony póniej

z tego kollegiun w. Barbary do klasztoru Karmelitów

bosych, na Weso i nazwany szpitalem go azarza.

W roku 1797 Rzd cesarsko - austryacki odebraw-

szy klasztor i koció w. Jadwigi na Stradomiu XX.

Kanonikom grobu Chrystusowego, na wybudowanie do-

mu gównego celnego, przeznaczy natomiast XX. Mie-

chowitom Kollegium w. Barbary na tymczasowe mie-

szkanie.

W roku 1800 zaprowadzona zostaa w Kollegium

w. Barbary szkoa pocztkowa przezwana szko gów-

n normaln, któr XX. Miechowici swoim kosztem u-

trzymywa obowizali si do roku 1809 t. j. do zaszej

podówczas zmiany rzdu krajowego, swoim kosztem rze-

czywicie utrzymywali. W rok przedtem, dnia 24 Czer-

wca r. 1808 midzy X. Tomaszem Nowiskim jeneral-

nym przeoonym zakonu Miechowitów z jednej, a c. k.

austryackim Rzdem z drugiój strony , zawarty by kon-

trakt, na mocy którego ówczesny urzd fiskalny

krakowski w imieniu Rzdu cesarsko - austryackiego

dziaajcy, gmach uniwersytecki Kollegium w. Bar-

bary sprzeda czyli raczej na wasno odda XX. Mie-

chowitom.

Nie wchodzc w rozbiór kwestyi, jakimto tytuem

prawnym Urzd fislialny rozrzdza móg wasnoci
uniwersyteck, ani te nie oceniajc rodków obron-

nych jakich wtedy uy Uniwersytet dla ocalenia wa-
34*
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snoci swojej; to ju sama tre kontraktu tego (obla-

towanego w aktach miejskich krakowskich a nastpnie

wpisanego do hipoteki 1822 rolai w czasie reguhacyi

hipoteki W. M. Krakowa) dokadnie przekonywa, e
konwent Miechowski zobowiza si utrzymywa na

wieczne czasy tak zwan szlio normaln ze czterech

klas zoon w takim stanie, w jakim si przy zawar-

ciu kontraktu znajdowaa, a zatem z wasnych fundu-

szów, zrzekajc si wszelkich roszcze i dodatków od

rzdu pod jakimkolwiel^bd nazwiskiem.

Gdy w r. 1809 t. z. szkoa gówna normalna u w.
Barbary zamienion zostaa na szko wydziaow,

w której czterech XX. Miechowitów i tyle wieckich

nauczycieli udzielao nauld, potrafi zakon Miechowitów

zamilczeniem i nadzwyczajn skrztnoci swoj wya-
ma si z pod obowizków przyjtych na siebie po-

wyszym ukadem, do czego mu gównie dopomoga
zasza wówczas w kraju zmiana polityczna.

I tak si stao, e od roku 1809 pace nauczycieli,

opa i wszelkie potrzeby szkolne opdzane byy z fun-

duszu c(li(Jioci/j))cr/o, a w akiach Icrakowskiego biura ra-

chuby, nie ma adnego ladu, aby konwent miechowski

prócz lokalu przykada si w czemkolwiek do utrzy-

mania szkoy wydziaowej a do r. 1817.

W tymto roku 1817 Komissya organizacyjna za-

prowadzia w miejsce szkoy wydziaowej trzy pierw-

sze klassy licealne w Kollegium w. Barbary, a odda-

jc te szkoy pod nadzór i zarzd Uniwersytetu, j^r^e-

hazaa inszystldc toydathi pienine, jalio pensye nauczy-

cielskie i t. d. na fundusz ahademichi.

W roku 1820 Senat rzdzcy uzna za rzecz po-

trzebn do trzech pierwszych klass licealnych doczy
klassy 4t i 5t, a w r. 1825 take jeszcze klass Gt
i odtd istniaoju kompletne liceum w. Barbary. Wy-
datki ponoszone od roku 1817 z funduszu akademickie-

go na pensye profcssorskie i nauczycielskie, na repa-
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racye gmachów, klass i t. cl. stanowiy ju w r. 1832

corocznie summ zp. 20,000, o czem z wykazów biura

racliuby, jako te z rachunków byej kassy akacleraic-

kiój kadego czasu przekona si mona. Nadto pobie-

rali XX. Miechowici od r. 1820 zaczwszy, ju i za lo-

kal na klassy 4t, 5t i 6t czynsz roczny z funduszu

akademickiego w kwocie zip. 840.

Z kontraktu jednak z rzdem ccsarsko-austryackim

w r. 1809 zawartego, jakemy wyej przywiedli, oka-

zuje si, e konwent miechowski prawnie zobowizany

by:

1) Utrzymywa budowle zewntrz i wewntrz Kol-

legium w. Barbary cigle w dobrym stanie wasnym
kosztem, bez adnej pretensyi do skarbu krajowego,

pod jakimkolwekbd tytuem.

2) Utrzymywa szkol gówn normaln w takim

stanie, w jakim si znajdowaa w czasie zawarcia kon-

traktu t. j. w r. 1809 wasnym Tiosstem.

Ze za tych zobowiza nie wypeniali Miechowici

ani za rzdu Ksistwa Warszawskiego, ani nawet za

rzdu byego W. M. Krakowa, pochodzio jedynie ztd,

e ani rzdowi Ks. Warszawskiego, ani Komissyi orga-

nizacyjnej w K^rakowie, ani nawet rzdowi W. M. Ivra-

kowa liontrakt zamiany, tylolcrotnie wspominany, nie by
znanym; albowiem nie ma wzmianki ani w aktach Ivs.

Warszawsldego, ani w dekretach IComissyi organizacyj-

nej, ani nawet w reskryptach byego Senatu rzdzce-

go o kontrakcie konwentu miechowskiego, zawartym

z rzdem ces. austryackim w r. 1809.

To jednak nie znosi ani nie zmniejsza obowizku

prawnego XX. Miechowitów, lub te ich spadkobierców,

do powrócenia funduszowi uniwersyteckiemu kosztów

na utrzymanie szkoy wydziaowej oonych, a to tem

bardziej, gdy av czasie nowej regulacyi hipoteki W. M.

Krakowa w r. 1822, Zgromadzenie XX. Miechowitów

zachowany dotd w gebokiem milczeniu kontrakt z r.
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1809 jako jedyny swój tytu do wasno tego gmachu
zaprodukowao.

Nakoniec zwróci naley uwag i na to , e zobo-

wizanie si Konwentu miecliowskiego do cigej repa-

racyi Kollegiuoi i kocioa w. Barbary i do utrzymy-

wania tak zwanej szkoy gównej normalnej wiecznymi

czasy swym wasnym kosztem, bez pretensyi adnj do

Rzdu krajowego, prócz innycli pobocznych przijczijn,

miao gówn swoj zasad w summie zr. 15,686 i kr.

21
,
pochodzcej z przewyszajcego szacunku Kole-

gium w. Barbary, w porównaniu z wartoci Kolle-

gium w. Jadwigi, a którby dopaci musia Konwent

miechowski przy zamianie wedug wszelkiego prawa,

gdyby nie byo zaszo zobowizanie szczególne.

Z niedotrzymania przeto kontraktu zamiany, czyli

niewykonania warunków tego przez Konwent miechow-

ski przyjtych. Uniwersytet krakowski ma prawo -
da od Zgromadzenia XX. Miechowitów:

a) Zapacenia rok rocznie zaczwszy od roku 1809

a do roku 1848 takij iloci jaka na utrzymanie

szkoy gównej normalnej do tego czasu potrze-

bn bya, czegoby liczebnie z etatów tj szkoy

normalnj i z rachunków byj kassy akademic-

kij doj mona. Wedug etatu z r. 1809 wypa-
cano po 10,400 zp. rocznie tytuem samj pacy
nauczycielskiej, bez opalu, posugi i utensyliów

szkolnych.

h) Zwrotu wszelkich wydatków na reparacye Kolle-

gium w. Barbary z funduszu edukacyjnego, a od

r. 1817 z funduszu akademickiego oonych. Wy-
datki takie na reparacye gmachu w. Barbary

z funduszu akademickiego od r. 1817 do r. 1831

poniesione, wynosz razem zp. 23,560 gr. 4.

c) Zwrotu czynszu za lokal na klass 4t przez Zgro-

madzenie Miechowitów od roku 1820 nieprawnie

pobieranego, co czyni okoo 7191 zip.
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Nareszcie spadkobiercy zgasego Zgromadzenia XX.
Miecliowitów obowizani byliby zwróci Akademii kra-

kowskiej sunim zip. 51;089 gr. 24 w r. 1S42 na re-

stauracye gmacbu . Barbary dla pomieszczenia tame
szkoy wydziaowej i bursy z funduszu akademickiego

wydanych, jak o tem wiadcz raporta budowniczego

akademicliiego, tudzie odnoszce si do tego przedmio-

tu reskrypta Senatu Kzdzcego i rachunki byj kas-

sy akademickiej.

Oboli tego dosza nas jeszcze wiadomo, e z fun-

duszów akademickici nakadem przeszo 20,000 zip.

wynoszcym, odbudowana zostaa na cele szkoy wy-

dziaowej kamienica, w której obecnie ma urzdowe
mieszkanie dyrektor tak zwanej szkoy normalnej, za-

mieszczonej w gmachu w. Barbary.

Zawezwany w roku 1833 do zoenia swj opinii

nad tym caym przedmitem . p. Feliks Sotwiski,
nie waha si wprawdzie owiadczy, e pretensye

Uniwersytetu do Zgromadzenia XX. kanoniliów Grobu

Chrystusowego, nie maj prawnej zasady, poniewa

kontrakt z r. 1809 midzy Skarbem a Miechowitami,

nie za midzy Uniwersytetem i Miechowitami zawar-

tym zosta. Inaczej jednak prawa Akademii Icrakowskiej

do rzeczonego gmachu ocenia musia Senat rzdzcy
b. W, M. Krakowa, slcoro w skutek gorcego przedsta-

wienia, jakie uczyni dnia 6 Kwietnia 1842 r. prof.

Brodowicz, wyda pod d. 13 Kwietnia 1842 r. do L.

1,720 uchwal, moc której zezwoli na projektowane

przez komissarza rzdowego instytutów naukowych prze-

niesienie do gmachu w. Barbary, tak uczniów spalonej

Bursy Jeruzalem, jako te szkoy wydziaowej, która

-W gmachu Instytutu technicznego do owego czasu umie-

szczon bya. Zastrzegajc jedynie, e zajcie to gma-

chu rzeczonego przez obydwa zakady ma by uwaa-
ne jako tymczasowe, dopóki na waciwej drodze gmach



536

W. Barbary nie zostanie przyznanym Akademii kra-

kowskiej.

Wypis z aktów Senatu rzdzcego do L 865 D. G.

z r. 1842 przekonywa, i wysadzona w tym celu ju
dawniej uchwa Senatu rzdzcego z d. 24 Listopada

1836 roku do L. 6,885, Komissya zoona z senatora

KiECZEWSKiEGO , uotaryusza Ostaszewskiego i prof.

Sotwiskiego, daa wyjanienie nastpujcej treci:

1) Zgromadzenie XX. Miecliowitów stracio dawno

prawo do Kolegium w. Barbary, jakie z kontraktu

w r. 1809 miao sobie nadanm, nie dotrzymujc wa-

runków przez siebie przyjtych.

2) Czy Uniwersytet moe mi suszne powody do

dania, aby Kolegium w. Barbary byo mu oddane,

pomimo tego, e wyda on tak znaczn summ na opa-

cenie pensyj nauczycielskich i lokalu, a oraz na repa-

racyc gmachów; Komissya nie majc zoonych dowo-

dów, przekona si nie moga (?).

3) Uniwersytet utrzymujc swoje prawa na zasa-

dzie, e Kolegium w. Barbary do XX. Jezuitów da-

wniej naleao, nie potrzebuje na to szuka dowodów,

gdy to niczem zbitem by nie moe; ale skoro rzd
cesarsko - austryaclii Uniwersytetowi ten gmacli odebra

i byemu Zgromadzeniu XX. kanoników stróów Gro-

bu Chrystusowego w posiadanie odda, przeto nie na-

ley wicj do instytutów naulcowych , chocia Zgroma-

dzenie nie istnieje i kontrakt rozwizany jest dla nie-

dopenienia warunlców, tylko sta si wasnoci skar-

bu publicznego, tem bardzij, gdy z opisu Kolegium

przekona si mona, e gmach ten znacznj i koszto-

wnej wymaga reparacyi (?).

Jaki skutek odebraa ta nie dosigajca gruntu rze-

czy opinia, tego w udzielonych nam aktach dopatrzy

si nie mona
;
prawdopodobnie zaczona do aktów Se-

natu rzdzcego, posza ona w zapomnienie bardzo za-

suone.
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Taki jest stan rzeczy pod wzgldem tytuu wasno-

ci gmachu w. Barbary. W biurze spraw sliarbu insty-

tutów pubicznyci , czyli dzisiejszej prokuratoryi finanso-

wej, w fascykule dotyczcym sprawy oddzielenia majtku
miejskiego i funduszowego od majtku rzdowego, nie

zdoalimy nic wynale pomimo przychylnego starania

si referentów, z czego wyprowadzamy wniosek, i wszy-

stkie te papiery dzi prawdopodobnie wraz z byym
rzdem krajowym krakowskim przeniosy si do Lwo-

wa, w czem jeszcze wicej utwierdza nas reskrypt by-

ego rzdu krajowego, wydany w Krakowie dnia 14

Sierpnia 1857 r. L. 21,761 do Senatu akademickiego,

mieszczcy midzy innemi takie orzeczenie

:

Rzd krajowy sam sobie zastrzega zoy w swoim

czasie W. Ministerstwu wyzna i owiecenia wyjanie-

nie pod wzgldem kwestyi, komu waciwie suy pra-

wo wasnoci do tego gmachu.

Przy takiej niedostatecznoci wykazów urzdowych,

pozwalam sobie wywód praw Uniwersytetu do Kolle-

gium w. Barbary streci w nastpujcy sposób:

1) Gmach w. Barbary by niezaprzeczon wasno-

ci Uniwersytetu a po r. 1809.

2) Odebranie tego Kollegium w. Barbary w po-

mienionym roku dziao si bez przyzwolenia, a nawet

bez zapytania si Uniwersytetu; zatem po zwiniciu

zakonu Miechowitów gmach ów przywróconym by po-

winien dawniejszemu wacicielowi.

3) Jeeli ten gmach przeszed na mocy wyszj woli

z rk Akademii do zakonu Miechowskiego, tedy stao

si to pod wyranym i nieodzownym warunkiem na mo-

cy urzdowego kontraktu zastrzeonym; a poniewa tych

warunków nie dotrzymywa zakon, zatem kontrakt za-

miany ipso facto uwaa mona oddawna za rozwizany;

4) Wszystkie summy wyej wykazane a sto ty-

sicy zip. przenoszce, wydane z funduszu akademic-

kiego na realno i szko Miechowitów, stanowi
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W najgorszym razie oczywisty dug XX. Miechowitów,

od którego ich ani cywilne ani kanoniczne prawa nie

potrafiyby uwohii, tak jak ich nie wymawia bynaj-

mniej ciche niejako pobaanie ze strony nastpujcych

po sobie rzdów.

5) Gdy zwinity w r. 1819 zakon do sdów ju
pocigniony by nie moe i kiedy najwiksza cz
Avielkiego niegdj^ majtku Miechowitów za granic te-

raz znajduje si, ani sobie wolno pochlebia, aby rzd
Królestwa polskiego chcia Akademii krakowskiej zwró-

ci dugi Miechowitów z dochodów spucizny po nich

w Królestwie objtej ; — przeto sprawiedliw zdaje si

rzecz i jedynym tylko rodkiem do odzyskania aka-

demieckij naleytoci, poszukiwa jej na Kollegium w.
Barbary, jako jedynej jeszcze wasnoci duników w
tym kraju pozostaej; aczkolwiek caa warto gmachu

w dobrem swoim stanie dzisiejszym, do którego dopiro

groszem Uniwersytetu przywrócony zosta, nie wyrów-

naaby nigdy wydatkom, jakie poniosa Akademia w
zastpstwie XX. kanoników Grobu Chrystusowego.

6) Gmach w. Barbary od pocztku swego by
cigle przeznaczony na umieszczenie zgromadze du-

chownych i zakadów naukowych, lub na szkoy pu-

bliczne. Jezuici i Mieciiowici, zakady lekarskie, szko-

y normalne, wydziaowe i licealne, miay w nim kolej-

no swoje siedlisko, jak tego dowodzi wiadoma histo-

rya jego.

7 ) Osnowa Reskryptu Senatu Rzdzcego z d. 13

Kwietnia 1842 r. do L. 1720 przysdza w zasadzie

wasno gmachu w. Barbary, Akademii krakowskiej i

zarzdza nawet oddanie tej realnoci Uniiversytetotvi,

zastrzegjijc jeno to, e zajcie gmachu przez szko
wydziaow i burs, ma by uwaane za tymczasowe,

zanim nastpi przeprowadzenie urzdowych formal-

noci na drodze waciwej. Jeeli za nie przyszo za

rzdu Wolnego Miasta do wydania ostatecznego dekre-
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tu i przepisania tytuu wasnoci gmacliu w. Barbary

w hipotece tutejszej na rzecz Uniwersytetu, tedy do-

penienia resliryptu b. Senatu rzd, z 13 Kwiet. 1842

domaga si naley od rzdu ces. aust. jalio nastpcy

rzdów W. M. Krakowa, w tttórego obowizki on wszed.

8) Nareszcie przemawia za Uniwersytetem posia-

danie istotne , rzetelne i prawne , trwajce ju lat 22,

co pocignie za sob zasiedzenie, jeeliby duej po-

trwa mia dzisiejszy stan rzeczy.

IV.

Z kolei przypada skreli rzecz o nakazanj przez

Wysokie Wadze rzdowe reorganizacyi lub zwiniciu

w razie przeciwnym instytucyi bursowej.

Naczelnik Rzdu krajowego zawiadomi dnia Igo

Lutego 1849 r. do L. 2348, potm dnia 29 Kwietnia

1849 r. do L. 5621 rektora uniwersytetu, i Wys. Mi-

nisterstwo owiecenia publicznego postanowio utrzyma
instytucy bursy tylko na biecy rok szk. 1849. Senat

akademicki nie omieszka obstawa jak najsilnij za

utrzymaniem i nadal tego zakadu w caoci, z powodów
przemawiajcych raczej za rozwiniciem ni zwiniciem

tej staroytnej i tyle dobroczynnej instytucyi. W sku-

tek tego przedstawienia otrzyma rektor Uniwersytetu

od ówczesnej Komissyi gubernialnej zawiadomienie z d.

26 Wrzenia 1849 r. do L. 13,792, i Wys. Minister-,

stwo uwzgldniajc przywiedzione powody, reskryptem

wydanym tego roku dnia 22 Sierpnia Nr. 5662 ze-

zwoli raczyo na dalsze utrzymanie instytucyi burso-

wej, jednak z zastrzeeniem skadania sobie raportów

o stanie tego zakadu, co si te i dawniej zachowywao,

a odtd jeszcze dokadniej przestrzega, przez skadanie

co rok, w cigu pierwszych dwóch miesicy po rozpo-

czciu liursów szkolnych, szczególowego sprawozdania

o stanie bursy rzdowi krajowemu.
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Póniejszym reskryptem teje Komissyi gubernialnój

z 6 Czerwca 1852 L. 9,444 znów zawiadomiono Senat

akademicki, e dalsze istnienie bursy stanowi przed-

miot osobnj pertraktacyi, majcej by rozpoczt sko-

ro stanow*cze urzdzenie caego zawodu nauk publicz-

nych nastrczy zasady do przeksztacenia bursy, lub

w^ykae Iconieczno nieodbit zwinicia oneje.

Ju w sliutek pierwszego resliryptu Komissyi guber-

nialn^j z dnia 1 Lutego 1849 do 1. 2,348 Senat aka-

demiclii, za rektorstwa wielce zasuonego prof. Maje-

EA, w przedstawieniu z dnia 30 Kwietnia 1849 r. opar-

tem na opinii zasignitej w tej mierze od zgromadze-

nia nauczycielskiego, wszystkich gówniejszych nauko-

wych zalcadów, dokadnie wyltaza konieczn potrzeb

zachowania bursy, popierajc to przedstawienie mnij
wicej nastpujcym wywodem:

a) Przekonanie i dowiadczenie nauczaj, i sama
instrulicya publiczna nie wystarcza

,
jeli si nie

ma cigego i bacznego oka, na zachowanie si
modziey szkolnej, zwaszcza tj, która z innych

siron na naulci przybywa, a z powoda swej nie-

zamonoci pozbawiona starannej opieki, samej

sobie jest pozostawion. To wanie przc^onanie

pradziadom naszym, tros^liwym o wychowanie

publiczne przyszych pol;ole, natchno myl za-

oenia domów dla ubogiej modziey, bawicej

bez dozoru rodzicielskiego na naukaci w Kral^o-

wie; aeby tame pod ocicra zwierzcmoci nau-

kowej, wspieranej powag rzdu, modzie ta ju
w wionie ycia swego utwierdzaa si w zasa-

daci religii, cnoty i porzdku, bez których nie-

mogaby ona ani w szlcolach odnie naleytych

z nauk korzyci, ani te odpowiedzie Idedy

przeznaczeniu, do jakiego j los w przyszoci

powoa.
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tychto powodów od zaoenia Uniwersytetu

krakowskiego, do koca zes^zego stulecia, tak da-

lece rozmnoyy si w Krakowie zakady burso-

we, i l)y czas gdzie ich nawet dwanacie li-

czono.

b) W epoce od r. 179G do r. 1809 rzd ces. austry-

acki przekonawszy si o uytecznoci tycb zaka-

dów w miecie tutejszem, nietylko e je zacio-

wa i wyledzeniem ich funduszów najtrosldiwiój

si zajmowa, ale nawet cisego dopeniania woli

fundatorów najsumienniój przestrzega. Nadto kie-

dy w r. 1805 bursy Jeruzalem i filozofów blizkie

upadku, stay si ju niemieszkaluemi , rzd tro-

skliwy o utrzymanie tak uytecznych zakadthr,

sam wyznaczy gmach rzdowy po Norbertan-

kach przy ulicy wilnej na mieszkanie dla ubo-

giej modziey szl^olnej, a do zupenego odbudo-

wania rzeczonych burs. Podobnie rzd lvsi.st-

wa Warszawslciego czuwa nad tem, aby fundu-

sze bursowe tylko wedug woli swoich fundato-

rów byy uyte, a S.R. W. M. Kralcowa poczytujc

odnowienie rzeczonych dwóch burs za jedn z naj-

waniejszych czynnoci, w r. 1820 szczliwie do-

kona tego, i nowo urzdzona bursa odtd cigle

okoo 300 modziey w sobie miecia; co najoczy-

wistszym jest dowodem, jak dalece wszystkie

wadze u nas podzielay przekonanie o uytecz-

noci tego zakadu dla mniej zamonych uczniów.

c) Aczkolwiek ju sam obowizek szanowania woli

fundatorów, bez czego nie mona sie spodziewa,

by si znaleli na przyszo dobroczycy, któ-

rzyby chcieli poyteczne czyni zapisy, tudzie

przywiedzione okolicznoci krajowe przemawiaj

dostatecznie za utrzymaniem bursy, s jednak

prócz tego jeszcze wzgldy moralne, które jak

dawnij tak i teraz, a nawet i na przyszo
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wykazuj jak najdobitnij potrzeb utrzymania

bursy i nadal. Wszake w bursach mieszcz si
synowie samych uboszych rodziców, którzy, gdy-

by dzieci swoich umieszcza tam nie mogli, albo

zaniechaby musieli wyszego ksztacenia swych

synów, albo powierza ich najuboszym domom,

w których modzieniec nie znajdujc naleytego

dozoru nad obyczajami, a tm mniej dopilnowa-

nia w naukach, atwo byby naraonym na zanied-

banie w jednych, a co gorsza, na zepsucie w dru-

gich. Tymczasem modzieniec taki umieszczony

w bursie pod dozorem przeoonych, pilnie do

nauk przykada si musi, a nie majc sposobno-

ci patrzenia si nie raz na gorszce przykady,

atwiej te od zepsucia uchowanym by moe.
Ze taka wynika korzy z umieszczania mo-

dziey w bursach, dowodem tego jest zapewnienie

wszystkich wadz szkolnych, i modzie ztamtd
pochodzca, przykadnm zachowaniem si i pil-

noci w naukach, tak dalece si odznacza, i, jak

wiadcz akta szkolne i cenzury urzdowe, ucz-

niowe w bursie zamieszkali, przy kocu prawie

kadego roku szkolnego, stosunkowo w wikszej

liczbie na promocye, pochway i publiczne nagro-

dy zasuguj, anieli uczniowie w miecie, nawet

pod dozorem wasnych rodziców mieszkajcy,

d) Lubo Ministerstwo owiecenia publicznego, chcc
przeznaczy fundusze bursowe na stypendya, s-
dzi, i tym sposobem biednej modziey M'icj

dopomódzby mona, ni gdyby j w bursie utrzy-

mywano; to jednak ze wzgldu na inne nieoce-

nione korzyci wynikajce z umieszczenia jj
w bursie, bez przesady twierdzi mona, i nawet

100 zr. dane uczniowi na roczny zasiek, nie wy-

nagrodziyby rodzicom tej straty, jak ponieby
oni musieli, pod wzgldem spoliojnoci o mora-



543

uo swych synów, o ich zdrowie i pilno w na-

ukach. Ileby przy tern takicli stypendyów utwo-

rzy mona z obecnych funduszów bursowych?

Pitnacie hib najwicej dwadziecia, gdy tym-

czasem pomimo niekorzystnych dzisiejszych sto-

sunków i uszczuplenia bursy z powodu szkoy

wydziaowej, okoo 90 modych ludzi znajduje tam

przyzwoity i dobroczynny przytuek.

e) I to wreszcie nadmieni tu wypada, i takiego

rodzaju zakadów naukowych, jakim jest Bursa

krakowska, nie masz podobno w caej monarchii

austryackiej.

Bursa bowiem kra^owska mieci w sobie tylko

ubosz garnc si do nauli modzie, ctóra majc
jak tak od rodziców, familii lub opiekunów pomoc

w przyodziewku i nadesanej skromnej ywnoci, któr

jej w powszechnej kuchni, dla kadego z osobna przy-

sposabiaj i w oznaczonym czasie wszystkim razem,

co kto da do ugotowania, oddaj; spokojnie pod do-

zorem przeoonego oddaje si naulcom; w Austryi za
przyjmuj do podobnych zaldadów (n. p. Ldwenhurgi-

scJies Komuikt , Theresiammi i t. d.) uczniów napnajt-

niejszych rodziców za roczn opat, a uboszych tylko

wtedy, jeli s synami zasuonycli urzdniców ub ofi-

cerów, na zupeny koszt rzdu. Oczywist jest rzecz,

e utrzymanie takiego zakadu pocliania znaczne bar-

dzo summy; gdy tymczasem w Kralcowie, bursa, w któ-

rj modzie tyllio mieszlcanie, opa, owietlenie i cisy

nadzór, tudzie atwo przysposabiania sobie strawy

otrzymuje, pobiera od rzdu nader skromny, bo tylko

6,000 zp. rocznie wynoszcy fundusz ; a to do tego

w zamian za ogromne w porównaniu z t liwot fun-

dusze wcielone do Galicyjskiego funduszu naukowego.

Te s wane powody za utrzymaniem bursy w Kra-

kowie przemawiajce, pominwszy inne, któreby mona
z atwoci wyprowadzi z wyjtkowego pooenia na-
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szego kraju. Z tyclito wzgldów w miecie naszm dla

tego zakadu, który pi wieków przetrwa, niemal re-

ligijne istnieje poszanowanie, gdy mieszkacy kraju

widz w nim najwymowniejsze wiadectwo gorliwoci

przodków naszych o moralne i naukowe wyksztacenie

narodu.

Do tych z istoty rzeczy powzitych powodów, przy-

bywa jeszcze uboczny; e dopóki trwa bursa w Kra-

kowie, choby tylko jedna i jak dzi upoledzona, do-

póty suy te rzdowi ces. aus. prawo do rewindyka-

cyi znacznych bardzo funduszów bursowych, o których

wyej si mówio; z upadkiem za bursy, zniknie wraz

z przedmiotem sporu wszelki punkt oparcia si przy

rewindykacyi, a nadzieja zwrotu natedy spezn musi

na niczóm.

Po wielu tego rodzaju reskryptach rzdowych i su-

miennych rónemi czasy wyjanieniach ze strony Sena-

tu akademickiego, ostatecznie zapada uchwaa w Wys.

Ministerstwie stanu dnia 19 Kwietnia 1861 roku do L.

19,334, na mocy której, przez wzgld na ostatnie spra-

wozdanie Senatu z dnia 15 Marca 1858 r. do L. 100,

zezwolono, aby bursa akademicka pozostaa (tymcza-

sowo) jeszcze nadal w teraniejszym ksztacie, dopóki

nie nastpi chwila stosowna do odnowienia rozpraw

urzdowych, tyczcych si stanowczej tego zakadu re-

gulacyi.

V.

Poznawszy koleje jakie przeszy zakady bursowe

razem ze swemi funduszami , ich stosunek do Uniwersy-

tetu i zamiary Wys. rzdu; przystpujemy do skrelenia

krótkiego opisu dzisiejszego stanu bursy akademickiej.

Bursa rzdzi si statutem z 26 Stycznia 1836 roku,

zatwierdzonym przez Senat rzdzcy (Nr. 207 D. G. S.)

i dodatkowym regulaminem uchwalonym przez Senat

akademicki dnia 3 Stycznia 1843 r., gdy po pamit-
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nym poarze bnrs Jerozolimskiej i filozofów—modzie
bm-sowa przeniesion zostaa do gmacm . Barbary.

Co do wewntrznego rozkadu bursy, umieszczona

w tym samym gmachu szkoa wydziaowa, powinna na

zasadzie statutów zajmowa tame tylko dwie sale na

dole, a jedne na pierwszem pitrze.

Wszake z przybytkiem uczniów w szkoach wy-

dziaowych pomnoono i Idassy, w skuteli czego zajto

na szko jeszcze jedne sal na pierwszem a jedne na

drugiem pitrze, z wielkim uszczerbkiem dla bursy. Nie

dosy jednak na tem. w r. bowiem 1862 wadza szkol-

na powodujc si jedynie widokiem wasnej dogodno-

ci, nie pomnc za zupenie na waciwe przeznacz

nie gmachu, zapragna jeszcze dwóch innych polvoi;

gdy jednak z takiego gospodarowania wyniknby mu-

siao zwolna zupene wyparowanie bursy z wasnej

swej siedziby, nie móg wic Senat akademicki patrze

na to obojtnem okiem, przedsiwzi zatem kroki, Ictó-

re tym razem zemu zaradziy.

Gdyby nie szkoa, mogoby mieszka w bursie oko-

o 300 ubogich studentów, jak jeszcze w r. 1840 by-

wao, i wtedy bursa byaby tem istotnie, czem by po-

winna. Dzi tak jak jest cinion, daje przytuek zale-

dwie 90 uczniom, midzy którymi znajduje si 20 uni-

wersyteckich, 30tu kandydatów nauczycielskich, 7miu

Humbertystów (t. j. pobierajcych stypendia utworzone

przez . p. Stefana Humberta, wcelu wspierania mo-
dziej^ ksztaccej si do zawodu rzemielniczego), resz-

ta za mieszkaców naley do modziey uczszczajcej

do gimnazyum, szkoy teclmicznej i szkó wydziao-

wych czyli raczej pocztkowych.

Kierunek bursy i dozór nad porzdkiem,, obyczaj-

noci i pilnoci uczniów, naley do Seniora, obiera-

nego przez Senat uniwersytecie. Jest nim od r. b. pro-

fessor uniw. Dr. Antoni Wacholz. Urzdowanie jego

jest ograniczonem po pewien przecig czasu. Po-

35



546

mocy udziela seniorowi we wszystkich czynnociach

mianowany na lat cztery, vice-semor, którymjest terazn

OssYPANiCA, hy\y wychowauiec bursy. Nadzór za wy-
szy naley do Senatu akademickiego, który swoj atry-

bucy zwykle wykonywa przez jednego ze swych czon-

ków. Obecnie za z woli tego senatu prof. Uuiw. Dr.

Micha Koczyski peni obowizki inspektora jene-

ralnego.

Rodzice lub opiekunowie yczcy sobie dzieci w bur-

sie umieci, zgosi si winni w tym celu najdalej do

dnia 1 Wrzenia do seniora, który przyjmuje kandy-

datów za porozumieniem si w tej mierze z przeoo-

nymi zakadów naukowych, nastpnie spis przyjtych

przedstawia Senatowi akademickiemu do zatwierdzenia.

Uczniowie uczszczajcy do Uniwersytetu, zgaszaj si

wedle dawnego zwyczaju i zgodnie z przepisem §. II

statutów (z 1836 r.) wprost do Senatu akademickiego

z prob o przyjcie.

Kady ucze mieszkajcy w bursie opaca rocznie

na zasiek bursy, oznaczon z dawna kwot zp. 18,

na rce seniora, który zapisawszy opat w rachunku

oddzielnym, opdza z tej skadki przedewszystkiem ko-

szta owietlenia caego zakadu.

Etat bursy uoony w roku 1836 przetrwa do dzi

dnia pomimo zmiany czasów i pomimo swnienionych

odtd znacznie cen wszelkich i potrzeb ycia.

Gówne jego zarysy s nastpujce:

Dochody bursy skadaj:

1. Kompetencya roczna z budetu 6,000 zp.

2. Czynsz od kapitau za sprzedan bur-

s Starnigielsk, a zatem od fundacyi

wynoszcej w r. 1863 kwot 69^000

zp '. '.

263 zip.

3. Skadki uczniów okoo 1,000 zp.

Razem 7,263. zip.
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Rozchód

:

1. Paca seniora, prócz mieszkania na

pierwszem pitrze o 4 pokojach rocz-

nie 700 zip.

2. Paca vice-seniora , obok skromnego

mieszkania 500 „

3. Podatki 329 „

4. Opa 1,500 „

5. Kominiarz 100 „

6. Owietlenie

7. Narzdzia gospodarskie 80 „

8. Reparacje i utrzymanie domu, posu-

gacza, tudzie extra-ordinaria wy-

czerpuj ca reszt dochodu.

Dla ustalenia iarnoci i porzdku w bursie posta-

nowi Senat akademicki ogosi drukiem i uczyni do-

stpnemi kademu z uczniów w bursie zamieszkaych,

przepisy obowizujce ich w tej mierze, co w roku

przeszym rzeczywicie dokonane, zapewne nie ma
sprawi ulg miejscowym przeoonym w sprawowaniu

do uciliwych i wanych obowizków.

Taki jest stan dzisiejszy bursy akademickiej, owej

resztki zamonych niegdy tego rodzaju zakadów w
Krakowie. Uznajc e takowa, przy swej staroytnej

formie, dzi jeszcze najlepiej odpowiada w kraju i sto-

sunkach naszych potrzebie uboszej modziey, uwa-

am za konieczne nadmieni o tem w krótkoci, czego-

by jeszcze wymaga ten zakad, aeby tem zupelnij

czyni zadosy swemu przeznaczeniu. Nie wiemy wpraw-

dzie o duchu i cierunku reformy, której potrzeb wska-

zyway liczne reskrypta rzdowe; sdzimy jednak e
myl ich nie mogo by co innego jak nadanie bur-

sie akademickiej naleytego rozwoju i zaprowadzenie

wszechstronnych ulepsze. Z tj wychodzc zasady

myl nasze bliej rozwijamy.

35*



548

1. Pierwsz w przekonaniu naszóm potrzeb, byo-

by podwyszenie funduszu. Przemawia za tern : a)

wzgld na dzisiejsze podniesienie si ceny wszelkicli

potrzeb utrzymania; h) konieczno wewntrznego od-

nowienia gmachu; c) niedostateczno pacy suby bur-

sowej, slvadajcej si z odwiernego a oraz i stróa,

z laicharki i jej pomocnicy, praczki i parobka przyj-

mowanego zim lai pomocy stróowi. Trudno zadosy

uczynienia temu warunkoAvi, zmniejsza si w obec na-

dziei odzyskania zalegych dotd funduszów bursowych.

2. Przeszkod najwicej tamujc naleyty rozwój

bursy, jest umieszczenie w jej gmachu szkoy wydzia-

owej. Nietylko bowiem takowa zajmuje po wszystkich

pitrach najlepsze, bo najwidnicjsze i najwiksze poko-

je, ale nadto ruchem i wrzaw po korytarzach od ra-

na do wieczora z maym wyjtkiem trwajc, odbiera

mieszkacom bursy ten spokój, jaldego wymaga ich

powoanie i powaga miejsca. Có powiedzie w obec

nieustannego uwijania si przeszo 400 aków i codzien-

nych acz pomniejszych psot i zatargów, o utrzymaniu

porzdku i kontrolowaniu, jak by powinno, wychodze-

nia i powrotu waciwych bursy mieszlcauców! Jak tru-

dnem wreszcie by musi przestrzeganie adu tam, gdzie

w jednym gmacliu dwóch gospodarzy, bo senior bursy

i dyrektor szkoy przyznaj sobie prawo do zarzdu !

Jestemy wprawdzie szczerymi zwolennikami szkó

pocztkowych, nie widzimy jednak wcale koniecznoci,

eby te dwa zakady nawzajem sobie zawadzay. Sdzi-

my owszem, e obmylenie dla szkoy innego lokalu nie

przyczynioby nawet nowych wydatków rzdowi, ile e
nie tak zwany fundusz naukowy, lecz gmina opaca ko-

morne w Krakowie j)rzy wszelkich nnjmach dla szkó

pocztkowych. Senat akaderaicki nie omieszkaby po

porus*zeniu tej rzeczy w drodze waciwej, a zatem przez

seniora wprowadzi si majcej, postara si o przyzwo-

lenie rzdov/e, a uzysliawszy takowe, mogaby bursa
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zaj stanowisko sobie przynalene, i stan na ywot-

nych i silnych podstawach.

3. Z pomidzy 90 uczniów mieszkajcych w bursie,

okoo 70 w niej si take wiktuj, wydajc kucharce

do przygotowania nadsyane sobie z domu zasoby y-
wnoci, a gdy kady z nich co innego wydaje, przeto

tyle staje na ognisku garnuszków, ile jest konwiktorów.

atwo zrozumie, e wielki zamt w kuchni i nadzwy-

czajny rozchód paliwa, musi by nieuniknionem nastp-

tswem tego rozdrobnienia, któremuby jedynie zapobied

mogo urzdzenie spólnego stou , choby to miao za

sob pocign wydatek dla funduszu bursowego.

4. Dla cigego dozoru nad modszymi uczniami, i

udzielania im cigej pomocy w naukaci, naleaoby

wskrzesi obumar instytucy, t z, dyreldorów, która

prócz innych powodów, gównie dla braku funduszów,

na jakie takie ich wynagrodzenie, ju od lat kilkuna-

stu zupenie wysza z uywania. Dyrektorów trzebaby

koniecznie obiera z kandydatów nauczycielskich i u-

czniów uniwersyteckich, poniewa caa instytucya take

dla tego upada, e spóluczniowie nie mogcy mie ani

powagi ani wikszego wyksztacenia, bywali w myl
statutu takimi dyrektorami, co wedug dowiadczenia

seniorów na nic si nie przydao. Dla stosownego wy-

nagrodzenia pilnych i przykadnych dyrektorów, mo-

naby utworzy fundusz z stosownego podwyszenia

skadki, do czego wyranie upowania regulamin w §.

10, który stanowi, i skadki za uznaniem potrzeby,

przez Senat akademicki zwikszone by mog, dla u-

ycia ich na ulepszenie zakadu.

5. Po przeprowadzeniu zmian tu zaleconych, mo-
naby umieci w bursie zamiast 90, okoo 300 mo-
dziey uboszej, bez naraenia si na znaczne powik-

szenie trudów i wydatków; a wtedy byoby na czasie

uoy nowy Statut dla bursy, i podda go pod za-

twierdzenie rzdowe.
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Spenienie tego programu wymaga bezwtpienia

wiele usiowa i niemao ezasu. Wypadaoby zatem

podnosi jedno po drugiem yczenie w miar zacho-

dzcych okolicznoci. Najwicej oczywicie, zaleeby

to musiao od przeoonych miejscowych, do których

wanie odnosi si obowizek czuwania nad dobrem

zakadu i przykadania wszelkich stara, dla sumien-

nego zaradzania jego przypadkowym niedostatkom lub

wadom. Przedstawienia ich znajd niewtpliwie w Se-

nacie akademickim skuteczne poparcie; — i podwi-

gnie si jedna z najpikniejszych instytucyj dobroczyn-

nych. W przeciwnym razie, obawia si wypadnie dru-

giej ostatecznoci — powolnego lub nagego upadku!



SEMINARYUM BISKUPIE

AKADEMICKIE
dyecezalne, w Krakowie przy Szkole Gównej koronnej,

w DOSOWNYM ODPISIE

Z dokumentu urzdowego z p. 1790.

A) Jfliejsce gadzie scjininaryuiu zostaje*

Na Gobiej ulicy blisko Akademii o kilkanacie kro-

ków od Kollegium Jagielloskiego,, Wielkiem zdawna

zwanego i fizycznego.

D) Przez kogro fundusz zrobiony?

To seminaryum zczone jest z dwóch kamienic tym

sposobem

:

1) R. P. 1641 exekutorowie testamentu Macieja Si-

siNiuszA, w. teol. doktora, kanonika katedralnego ku-

jawskiego, kupiwszy kamienic naron naprzeciw Bur-

sy Jeruzalem na Gobiej ulicy stojc, zaoyli w niej

pod imieniem fundatora Burs na Alumnów, którzyby

vestitum clericakm noszc, przez wiczenie si w nau-
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kach przy Akademii do stanu duchownego sposobili si.

R. 1749 dnia 19 Novembr. Akademia krakowska usku-

teczniajc intencj Sisiniusza fundatora, zaradzajc o-

raz tak wasnym przez edukacy professorów akademi-

ckich, jako te caej dyecezyi, przez edukacy ducho-

wnych potrzebom, obraa tej Bursy prowizorem Kazimie-

MiERZA Stplowskiegó, naówczas w. teol. professora,

z moc reformowania teje Bursy na Seminaryum, na

co zasza facultas loci ordinarii eoclem anno die 4 No-

vembris.

2) R. 1757 die 2 grudnia, Andrzej Zauski X
bisliup krakowski, przyluipiwszy drug kamienic tej

Bursie akademickiej przyleg, Belchackich zwan, da-

rowa j seminario, któr w jeden dom razem z Bur-

s zczywszy, ustanowione w nim przez solenn erek-

cy Seminaryum pod rzdy akademii odda.

3) Pierwszy prefekt Kazimierz Stijploayski teolog

od r. 1749 do 1772 (jak dowodzi testament jego i re-

giestra expensy) woy w reparacy Seminarii was-

nych pienidzy i skadki niektórych akademików 40,000

i kilkaset zotych, któryto dug nalecy sobie od Se-

minaryum Universitati darowa przez testament, lecz ta

od Seminaryum pod rzdem swoim zostajcego, nigdy

tego dugu pretendowa nie bdzie.

C) z czeg-o si fundusz sk-tada.

I.

Dobra posostae.

1) Wie Boguchwatoivice dziedziczna Xcia bisliupa

Zauskiego, darowana od niego seminario acadmico

w r. 1758.

W pocztkach posessyi Seminarii, puszczona bya
w dzieraw za 700 z., bywaa take trzymana ta wio-

ska na Seminaryum.

W ostatnich latach trzymaa j liompania gospodar-
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ska, a potem pólrolnik boguchwaowski w 1,000 ztch

Lecz e i kompania w dug przeszo na 1,000 z. za-

brna, i ostatni dzierawca pórolnik niewypaca si,

odebrana jest teraz na Seminaryum od w. Micbaa r.

1790. Póroników 28 robili dotd po dni 52, a za dru-

gie dni 52 pacili po z. 20 czynszu, lecz ten czynsz

przez kilka lat nie by opacany regularnie, bo cliopi

Slzacy, ile przy granicy slzkiej, czsto si odmienia-

li. Teraz gromada czynszów paci nie chce i woleliby

paszczyzn odrabia z dwóch mynów, z których je-

den nieuyteczny, czynsz niezupenie dochodzi. Grunt

pusty, twardy, nieurodzajny.

2) Dwa Wójtostwa RudniJc Wielki i Maiij, znacz-

nym kosztem Xcia biskupa Zauskiego okupione, na-

dane s przez szczególny przywilej od P. kapituy kra-

kowskiej aprobowany w r. 1758.

Le te dwa Wójtostwa w baronacie koziegowskim,

do ksistwa Siewierskiego nalecym. Paci z nich dzier-

awca 1,600 zt.

II. Summy pozostaje.

1) Fundacyi Sisiniusza:

a) Na Kostrzeszynie i innych dobrach przylegych

exekutorowie Sisiniusza lokowali najprzód 8300

Zch: aeby bya zupena summa z pierwszym za-

pisem zczona 10,000 Zch. In Castro Cracov.

Fer. 2. post Festum Sdi Michaelis 1634. Od tej

sumy nie dochodzi prowizya od Trzech Króli 1782

r. lecz w tym roku jest nadzieja odebrania.

h) Na Czarnocinie summa 10,000 Zch od exekutorów

SisiNiussA lokowana Sahhatho post Festum Scti

Corporis Chsti Dni 1027. przeniesiona na dobra

Mokrzko, Kotlice etc. Fer. 2 post Bominicam Re-

miniscere 1687. Prowizya nie dochodzi od r. 1785,

lecz jest pewn.
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2) Fuudacyi uczkiewicza. Stae Theol. Dra Kan.

kat. krak. Summa 6,000 Zch najprzód na Karniowie za-

pisana potem z Karniowa na Rogów przeniesiona r.

1718 in Castro Cracov.

3) Fundacyi Zodziowskiego Akademika Kan.

Kat. kr. Prefec. Seminar. na Siesku i innych dobrach,

J. W. Przerembskiego Kan. katedr, krakow. kustosza

koronnego per tnodmn simplicis debiti summa 20,000 Zch
zapisana w r. 1780 d. 10 mens. Junii, a przez testament

ZoCDZiowsKiEGO d. 18 Augusti 1783 pro augmento

studii in schola Regni, praecipue vero pro alumnis se-

minarii academico - dioecesani Stae Theologiae v. Juris

Utriusque aiiditorihus, do rozrzdzenia szkole gównój

koron. Akademii krakowskiej zostawiona. Od tej summy
prokurator szkoy gównej odbiera prowizy po 5"/,,,

któr szkoa gówna podug myli fundatora rozrzdzi.

4) Za sprzedany koció i place w. Jakuba, summa

17;000 Ztch na Zbikaach J. W. Chwaliboga Wojskie-

go krakowskiego, Die 6. Aprilis 1787 zapisana. Prowi-

zy od niej po pólczwarta od sta jest pensy Prefekta

seminarii.

III. JBeneficya do Seminaryum inJcorporoivane.

1) Z trzech beneticiów do seminarium inkorporo-

rowanych, dla Rzdców seminarii jedno si tylko zo-

stao probostwo w. Szczepana, które przedtem vice-

prefektowie, a teraz po odpadniciu znaczniejszych do-

chodów probostwa w. Jakóba w Icordon cesarski

(które to probostwo byo in dotem et susentaioncm

PraefecU) prefektowie trzymaj. Czystj intraty probos-

two w. Szczepana, wraz z przyczonemi dziesicina-

mi w. Jakuba w Polsce pozostaemi, podug lustracyi

r. 1789 wynosi 890 Zch i U groszy. Lecz e póniej

jurysdykcya biskupia przez dekret 18 Junii 1790 dzie-

sicin 168 Zch czynic, proboszczom Boego Ciaa

i w. Mikoaja, jako zawiadujcym pozosta w Polsce

parafi w. Jakuba przysdzia, zmniejszy si dochód.
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2) Na zczenie prebendy w. Piotra na Garba-

rzach 319 Zlch. 29 groszy czynicej z probostwem w.
Szczepana, daa konsens Aliademia jako kolatorka w
r. 1790. Procent do skarbu Rpltój od dochodów w.
Szczepana opaca si po 10 Zci, a z prebendy w.
Piotra, lubo dekretem urzdu biskupiego die 18 Junii

1790, jest zamieniona na koció farny filialny do w.
Szczepana nalecy, paci si po 20 Zch.

IV. Brnkarnia.

Darowana od Xcia Biskupa Zauskiego Seminario

jest teraz w dzierawie Szkoy gównej koronnej za

rozporzdzeniem JO. Xcia JMci Prymasa, jako Ad-

ministratora krakow., z którejto drukarni Szkoa gów-
na podug przyszej umowy z Prefektem sprawiedliwy

procent paci przyrzeka.

V. Dworeli Latarnia.

Nadany jest od Xcia Biskupa Zauskiego fundato-

ra Seminarii; pacono z niego corocznie po 300 Zch.

W tym rolm 1790 od w. Michaa, dzierawca prze-

szy nie daby tylko 108 Zlch, a zatem przymuszone

jest Seminaryum trzyma ten dworek na siebie, ile

bardzo spustoszony, póki si inny dzierawca nie trafi.

D) ^IWieloc osób w seminaryum bdacyli
i na jakicli posadacli.

1. Prefekt i prowizor Bursy Sisinistarum;

2. Vice Prefekt;

3. Magister ceremoniarum

;

4. Procurator;

5. Szafarz kleryk;

6. Kucharz

;

7. Kuchta

;

8. Fórtyan;

9. Parobek czyli tercyan;
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Uwaga: Te osoby utrzymuj si z funduszu. Prócz

stou pobiera Prefekt od summy 17,000 Z. na Zbika-

acb zapisanej 595 Zeh; Tene jako Prowizor 110

Zeb; Vice Prefekt GOO Zcb; Magister ceremoniarum

600 Zcb; Procurator 60 Zcb; pro familia do 550 Z.
Eazem pensyi Zcb 2,535.

10. Jeden kleryk na funduszu Sisiniusza od kapi-

tuy kujawskiej prezentowany, ma stó na Jitóry z fun-

dacyi idzie 300 Zlcb.

11. Kleryków 15 bywa icb mniej-wicj, którzy tu

przyjedaj dla sucbania lekcyj publicznych in Uni-

rersitae, utrzymujc si wasnym liosztem.

12. Kommuuistów z Kielc edukujcycb si przy

Szkole gównej na professorów do szkó kieleckicb, 2.

Zwykli talce w tem seminarium bywa i mieszka

akademicy , formujcy si na kapanów ; zakonnicy

edukujcy si przy Szkole gównej na publicznycb nau-

czyciclów, jako to: Kanonicy Lateraneiiscy, Benedyk-

tyni, Cystersi i inni, którzy za stó pacili.

Frojekt Prefekta.

Tuby potrzeba zaoy szko kaznodziejów spowie-

dników razem i kapellanów, którzy rozsyani by ma-

j od szkoy glÓAvnej po szkoach narodow3'^ch.

K) 14<o seniinaryitin i z czyjej ^voli zarzdza.

X. JÓZEF Muszyski, Ob. Prawa i Filozofii Dr.,

Wyroków Wiary publicznej w szkole gównej professor

podug erekcyi seminarii obrany Prefektem na obra-

dzie szlioy gównej Icoronnej dnia 19 Grudnia 1789,

z wiadomoci prezesa komisyi edukacyjnej, i zezwo-

leniem urzdu bisaipiego. Rzd seminarii utrzymuje

po zmarym prefekcie akademiku J. X. Rydulskim w.
Teol. Doktorze od dnia ostatniego Grudnia 1789 r.



557

W) Czy w ca-Yoci ten fundusz: odbiera.

I.

Dochody odpade w kraju.

1) Dwa wójtowstwa w kluczu Sawkowskim do bis-

kupstwa krakowskieg-o nalece, Strzenieszyce- Wielkie

i Jaworzno, okupione wasnym groszem Xcia biskupa

Zauskiego fundatora, a za konsensem przewietnej

Kapituy krakowskiej nadane seminario, odebra z alv-

tuanej possessyi Xe biskup Soltyk nastpca funda-

tora, lubo czyni potem nadziej icb przywrócenia, lecz

okolicznoci przeszkodziy.

2) Z myna na Promniku za Zcb 4,000 przez Xcia

biskupa fundatora okupionego czynsz wyznaczony se-

minario 300 Zcb nie dochodzi.

3) Dziesiciny post capitaneatum Olsst/nensem, któ-

re si miay dosta seminario post cessum vel decessum

J. X. GoRZESKiEGO Kanclerza Katedr, krak. nie doszy.

II.

DocJwdy odpade tv kordon cesarski.

1) Dobra Sleszowice w r. 1759 za summ 40,000

dan od Xcia biskupa fundatora zastawne in dotem se-

minarii.

2) Probostwo . Ja'kuba na Kazimierzu przy Krak. stra-

ciwszy rocznego dochodu w kordonie 2,273 Zlch. i sa-

mo upa musiao. Byo inliorporowane in doem etc.

snstentationcm prefekta.

3) Prebenda w Szczepanowie 500 Zlch. czynica do-

chodu rocznego in dotem prokuratora seminarii.

4) Summa 15,000 Zlch na dobrach Kawcin, Sie-

praw, Zakliczyn etc. r. 1765 zapisana.

5) Summa 4,000 Zlch z dóbr Korzkiew na Drogi-

ni i inne dobra przeniesiona r. 1755.

G) Summa 5,500 na Szczucinie r. 1695.

7) Summa 6;361 Zlch na Drogini przez Kazim. La-
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CHOwiczA. fil. doktora na kleryka do kollegiaty Pilec-

kiej zapisana.

8) Dziesiciny post capitaneatum Sandecensem.

tm} Jakie s obo^vizki na semiiiarystó^Mr >v-toone*

1) Obowizani s wszyscy klerycy sucha piciu

lekcyj publicznych in universitate to jest: Pisma wi-
tego, historyi kocielnej, wyroków wiary, teologii mo-

ralnj, witych kanonów.

2) Prócz tych lekcyj suchaj i innych z dobrowol-

nej ochoty.

3) W seminaryum maj dwie konferencye codzie,

na których da powinni spraw z lekcyj suchanych

in Unwersitate, z czytania domowego teologa Antoine.

Sposobi si do kaznodziejstwa, do kantu chóralnego,

do katechizmów i do innych wiadomoci tak wieckich

jak i duchownych, kapanom dusz staranie majcym
potrzebnych.

4) Bywaj na naboestwach w kocioach akade-

mickich t. j. w kollegiacie w. Anny, Wszystkich wi-
tych, w Floryana, w. Mikoaja i kiedykolwiek do ko-

cioa katedralnego s zawoani.

5) W kociele w. Szczepana szczególnij maj pra-

ktyk w ceremoniach kocielnych z rozrzdzenia Xcia

biskupa Zauskiego fundatora.

II) Adnotacye.

1.

Zamiar fundatorów.

Aby w Akademii pod jej bokiem zostajc, klerycy

seminarii academicl nauk teologicznych, prawnych i fi-

lozoficznych suchali, X biskup Zauski domowe dla

nich wiczenia w seminaryum bardzo uyteczne prze-

pisa; równie z wielkich przymiotów i zasug jak z gor-

liwoci o dobro nauk tak wieckich jak duchownych

niemiertelnej pamici godny.
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II.

Dochody seminarii.

1) Z Boguchwaowie, poniewa ezynszownicy jedni

czynsz odrabiaj, drudzy si równie jali dzierawcy nie

wypacaj, inkludujc za drzewo sprzedane z lasu, za

wen, za miód mniej lub Avicój 1500 Zch.

2) Z dwóch wójtostw Rudnik Wielkich i

maycli 1 600 „

lecz z tego expens gruntow podejmowa po-

trzeba.

3) Z Kostrzeszyna od summy 10,000 Zch
po 3 Ya od sta 350 „

4) Z Mokrzka od summy 10,000 Zch
podobnie 350 „

Od tych summ obydwóch przez Sisiniusza

zostawionych jako funduszu edukacyjnego

naleaoby po 5 od sta.

5) Z Rogowa od summy 6,000 Zlch po 5

od sta 300 „

6) Z Zbikal od summy 17,000 Zch po Sy^

od sta 595 „

In summa 4,695 Zch

7) Z dworku Latarnia dawano 300 Zch , teraz dla

pustek zmniejszy si dochód.

8) Z drukarni paci bdzie Akademia semiuario

procent, pomiarkowawszy intrat, do czego delegowaa

dwie osoby z grona swego, którzyby kontrakt uoyli
z Prefektem.

9) Od summy fundacyi Zodziow^skiego 20,000 Z,

na Siesku wiele si ma dosta seminario jeszcze nie

uoono.
III.

O Eachunkach.

Corocznie przed wyznaczonemi od Akademii osoba-

mi skada rachunki Prefekt, lecz po odpadych i w kra-
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ja i do kordonu funduszach, przewysza expens percep-

t. Zmary w zeszym rolcu Prefelit bislio 3,000 Zcli

ma w seminaryum dugu.

Zdanie sprawy powysze podpisali X. Józef Mu-

szyski O. P. Dr. Seminaryum al^ademicliiego dyece-

zalnego Prefeltt, tudzie X. Micha Sotyk Ref. I. lio-

mis. praesid. na sessyi d. 27 Padziernil^a 1790 r.

Co do daszych li olei tego zaliadu; w dniu 22 Lu-

tego 1799 r. miano poleci administracja kameralnej

rozpatrzenie stanu dociodów. Jaki by z tego wypadek

nie wiadomo, domyla si jednak mona z dalszego

toku tej sprawy. Jako w dniu 25 Czerwca 1801 roku

ustanowiono ju komissy pod kierunkiem radcy rzdo-

wego Bauma, celem przedsiwzicia regulacyi trzecli

semiuaryów krakowskicli ; nastpnie za w d. 20 Sier-

pnia tego r. 1801, zawiadomiono Uniwersytet ze stro-

ny rzdu o przeniesieniu alumnów z Seminaryum aka-

demickiego, do Seminaryum stradoraskiego.

Gówn tego przyczyn byy zapewne podupade

fundusze, które pod ówczas wedug buchlialterycznego

obliczenia miay wynosi tylko 489 zr. 38 kr. roczne-

go dochodu, wystarczajcego zaledwie na umiarkowane

wynagrodzenie Prefekta i Yiceprefekta ; bez tego bo-

wiem, inne w zawiadomieniu gubernialnem przywie-

dzione powody, jako to : e ju i tak zdecydowano po-

czenie wszystkich Seminaryj , e dom Seminaryum

akademickiego na inn potrzeb rzdow obróconym

bdzie i t. p. mniejby trafiay do przekonania historyka.

W rozwiniciu dokonanego poczenia Seminaryum

zmieniono tok nauk teologicznych na sposób wiedeski i

lwowski, rozoywszy takowe na lat cztery, przy czm
wykady miay si odbywa nie w akademii lecz w Se-

minaryum stradomskiem.

Co do domu, oddania jego komendzie wojskowej,

zadano w dniu 23 Listopada 1801 r.
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Od tpoto czasu, dom ten nie powróci ju w posia-

danie Uniwersytetu. W opisie od Rady Szkoy gównej

d. 18 Kwietnia 1810 r. Izbie edukacyjnej przesanym,

co do Seminaryum akademickiego wyraono : „Dom ten

pomimo reprezentacyi Szkoy gównej w r. 1801 przez

rzd austryacki zajty i na koszary obrócony zosta
;
ja-

Id jest stan jego wntrzny, nie wiadomo Radzie Szkoy
gównej , dotd albowiem do possesyi onego wrócon
nie jest."

Tak rzecz przetrwaa do czasów Rptej Kralcowskiej,

za której pocztkowo równie miecia si tam milicya

krajowa, dopóki zaogi tej nie przeniesiono do domu

na uicy grodzdej , dawniejszego za domu seminaryj-

skiego nie przerobiono na gmach Szkoy technicznej,

w którym takowa mieci _si do dzi dnia.
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Waniejsze omyki.

strona 291 wiersz 15 zamiast: 1788, czytaj: 1778.

„ 298 w wierszu 12tym po wyrazach: Profesorem

Fizyhi, doda:

i matematyki stosowanej w Uniwersytecie Inns-

bruckim od 1837 do 1839, nakoniec od Padzier-

nika 1839 r. a dotd Profesorem Fizyki.

,,
324 wiersz 1, po wyrazach: na pónoc zwrócona

doda:

wychodzi na pierwsze, a druga ku poudniowi,

„ 343 w wierszu ostatnim wyrazy poprzekada

w ten sposób

:

za Zemantska sprawionych, byy powodem, i ci-

ge utrzymywanie narzdzi i t. d.
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