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J
ózef Markowski urodził się 4 kwietnia 1758 roku w Pikowie, województwo bra- 
cławskic na Ukrainie. Pochodził z unickiej szlachty. W roku 1781 rozpoczął stu
dia w Szkole Głównej Koronnej w Krakowie, a w rok później uzyskał stypen
dium i znalazł się w grupie tzw. kandydatów stanu akademickiego, którzy byli prze

widziani na profesorów w szkołach wojewódzkich. Po ukończeniu studiów w 1785 ro
ku, Komisja Edukacji Narodowej przyznała Markowskiemu, na wniosek Szkoły Głów
nej, trzyletnie stypendium na studia zagraniczne. Jednocześnie zobowiązała go, aby 
zdobył dyplom z chirurgii i po powrocie do kraju prowadził wykłady z tego przed
miotu w uczelni krakowskiej. Markowski ukończył studia medyczne w Paryżu 
w 1789 roku, zdobywając wiedzę także w zakresie fizyki, mineralogii, chemii, bota
niki i zoologii - mimo że nauki te nic były obowiązkowe dla studentów medycyny. 
Wybuch rewolucji francuskiej uniemożliwił Markowskiemu powrót do kraju. Czas 
ten wykorzystał na zwiedzenie fabryk i manufaktur różnego typu w Paryżu i okoli
cach, na południu Francji i północnych Włoszech oraz wysłuchanie całego kursu wy
kładów z chemii, która stała wówczas we Francji na najwyższym poziomie. Mając 
kontakty z wybitnymi przedstawicielami Legionów Polskich, zainteresował się także 
prowadzonymi w Szkole Politechnicznej w Paryżu wykładami z zakresu taktyki, ar
tylerii, fortyfikacji, ataku i obrony fortec. 

Podczas rewolucji rnusiał cieszyć się dużym zaufaniem władz (był związany z umiar
kowanym klubem jakobinów), ponieważ mianowano go lekarzem ubogich, naczel
nym lekarzem więziennym oraz naczelnym dyrektorem produkcji saletry, której pro
dukcja w okresie wojennym miała szczególne znaczenie we Francji. Stanowisko leka
rza więźniów Markowski wykorzystywał w humanitarny sposób, ratując życic wielu 
ludziom. Trudnił się także praktyką lekarską, specjalizując się w chirurgii, położnic
twie i chorobach kobiecych. Był prywatnym lekarzem m. in. cesarzowej Józefiny. Pro
wadził kursy z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, medycznych i sztuki wojennej, 
których słuchali głównie Polacy (m. in. T. Kościuszko). Dyplom doktora medycyny 
uzyskał w 1805 roku, po napisaniu rozprawy doktorskiej i publicznej obronie swojej 
dysertacji. W roku 1810, po przejęciu uniwersytetu w Krakowie przez władze pol
skie, wrócił do kraju. Izba Edukacyjna powierzyła mu stanowisko profesora chemii 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Krakowskiego oraz funkcję dziekana Wy
działu Lekarskiego. Funkcję tę pełnił w latach 1811-1814. W roku 1818 został mia
nowany zastępcą konserwatora uczelni w Wolnym Mieście Krakowie - reprezentując 
Nowosilcowa, przedstawiciela władz Rosji, co nie było zbyt dobrze przyjęte przez 
społeczność akademicką. Markowski był postacią kontrowersyjną. Bibliografowie krań
cowo oceniają jego postępowanie w stosunku do rektora UJ Litwińskiego, profeso
rów i studentów. Niektórzy uważają, że jego działania, zwłaszcza w czasie gdy pełnił 
funkcję zastępcy Nowosilcowa, były nieetyczne. Od roku 1816 był członkiem Towa
rzystwa Naukowego Krakowskiego. Był żonaty prawdopodobnie z Francuzką. Zmarł 
31 maja 1829 roku w Krakowie. 
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Działalność naukowa

Dorobek naukowy J. Markowskiego obejmuje prace z dziedziny medycyny, che
mii oraz z pogranicza obu tych gałęzi wiedzy. Pracą czysto lekarską jest dysertacja 
doktorska napisana w języku francuskim i opublikowana w Paryżu w 1805 roku. 
Opisał w niej ówczesne wiadomości o diagnozowaniu i leczeniu różnego rodzaju kolek. 
Przedstawił w niej także stosowane przez siebie metody leczenia tych dolegliwości. 

Po przybyciu do Krakowa i zorganizowaniu laboratorium chemicznego zajął się ana
lizą wód mineralnych. Wykazał się dużymi wiadomościami z tego zakresu, znajomością 
nowych metod analitycznych i zdolnościami cksperymentatorskimi. W pracach poda
wał skład chemiczny badanej wody oraz opisywał jej właściwości lecznicze. Wyniki ba
dań referował na posiedzeniach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, którego był 
członkiem, a niektóre z nich ukazały się druidem w Rocznikach Towarzystwa. I tale np. 
w 1816 roku J. Markowski wygłosił na posiedzeniu Towarzystwa odczyt o chlorze, któ
ry następnie opublikował w Rocznikach. W publikacji tej zaprezentował swoją wiedzę 
z zakresu chemii. Przedstawił rozwój tej dziedziny nauki w ostatnim ćwierćwieczu, a na
stępnie opisał właściwości chloru i zastosowanie tego pierwiastka w gospodarstwie do
mowym, technice i medycynie. Znajomość najnowszych osiągnięć chemii zaprezento
wał także w innej pracy o jodzie i potasie (z 1820 roku) - nowych pierwiastkach, wów
czas intensywnie badanych przez wielu uczonych. 

Markowski - lekarz, człowiek wszechstronnie wykształcony dobrze rozumiał związ
ki między rozwojem nauk przyrodniczych a postępem w dziedzinie medycyn}'. Pro
blem zależności między tymi gałęziami nauki przedstawił w specjalnym referacie wy
głoszonym w 1819 roku. W pracach z lat 1824 i 1826 ukazał zastosowanie chemii 
w badaniach toksykologicznych. W pierwszej pracy omówił ogólnie problemy toksy
kologii, w drugiej zajął się szczegółowo zatruciami chlorkiem rtęci(II), czyli sublima- 
tem (nazwanym przez Markowskiego „nadchlorkiem żywego srebra”). Związek ten 
był wówczas używany do leczenia chorób wenerycznych. Markowski opisał objawy 
zatrucia sublimatem i podał sposoby leczenia zatruć wywołanych przez ten związek. 

Działalność naukowa Markowskiego nie jest zbyt bogata. Objął katedrę w wieku 
pięćdziesięciu sześciu lat i wiele czasu rnusiał poświęcić na zorganizowanie laborato
rium, borykając się z trudnościami finansowymi. Pracownię doprowadził do rozkwi
tu dopiero w latach dwudziestych, kiedy miał już blisko siedemdziesiąt lat. Sam wy
konywał analizy i doświadczenia chemiczne. Etat dla pierwszego asystenta otrzymał 
dopiero w 1827 roku.

Działalność dydaktyczna

J. Markowski rozpoczął wykłady z chemii w 1810 roku. Dokładne programy kur
su chemii przedstawione przez Profesora władzom uniwersytetu wskazują na duży

‘Bibliografia prac J. Markowskiego znajduje się w publikacji: M. Sarnecka-Kcllcr, Działalność 
dydaktyczna i naukowa Józefa Markowskiego, profesora chemii i mineralogii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
„Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, seria C”, z. 9, 1964, s. 29-70. 
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zasób wiadomości teoretycznych stale uzupełnianych i rozszerzanych. Materiał był 
ułożony systematycznie i przejrzyście. Rozległa wiedza z wielu dziedzin nauki po
zwalała na poprawne interpretowanie faktów, a wiadomości z zakresu technologii 
chemicznych procesów przemysłowych - na ukazanie możliwości wykorzystania che
mii w gospodarstwie domowym i w rozwoju przemysłu krajowego. O realizacji pro
gramu i sposobie prowadzenia wykładów można się dowiedzieć z notatek jednego 
z uczniów Markowskiego spisanych na 466 stronach. Profesor prowadził wykłady 
przez rok i rozpoczynał je od chemii mineralnej (nieorganicznej), a następnie przed
stawiał chemię roślinni] i zwierzęcą, czyli elementy chemii organicznej wchodzącej 
obecnie w zakres opisowej biochemii. Od roku akademickiego 1826/27 udało mu się 
rozłożyć wykłady na okres trzech lat.

Markowski doceniał związek chemii z matematyką i fizyką. Nauki te uważał za 
podstawowe pomagające zrozumieć wiele zjawisk i teorii chemicznych. Nakłaniał także 
swoich studentów do nauki języków obcych, gdyż wiedział, iż to pomoże im śledzić 
postępy nauki.

W swych wykładach tłumaczył prawa rządzące łączeniem się substancji i cytował 
poglądy na ten temat różnych autorów. Wykładał o miarach metrycznych ustanowio
nych we Francji oraz zasady wprowadzonej we Francji nomenklatury chemicznej. 
W Przydatku tymczasowym do nomenklatury języka Śniadeckiego Markowski zapropo
nował, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Śniadeckiego, wprowadzenie dodatko
wych określeń, takich jak: kwas podsiarczany, podsaletrzany, podfosforyczny, chino
wy, oligstowy, tartarowy. Swych uczniów zaznajamiał z nomenklaturą Śniadeckiego 
i Chodkiewicza, podkreślając zalety i wady jednej i drugiej. Dla chlorowców propo
nował np., podobnie jak Chodkiewicz, nazwy skrócone, a więc „chlor” lub „klot”, 
jod, fluor zamiast używanych przez Śniadeckiego „chloryna” lub „soliród”, „jodyna”, 
„fluoryna”. Propozycje Markowskiego można odnaleźć w projekcie nomenklatury 
chemicznej opublikowanej w 1842 roku przez jego ucznia, Filipa Neryusza Waltera.

Z dziedziny technologii chemicznej przedstawiał najnowsze osiągnięcia zagranicz
nego przemysłu chemicznego. Omawiał metodę otrzymywania kwasów mineralnych 
i organicznych, mówił o sporządzaniu atramentu, octu z piwa i wina, o otrzymywa
niu olejów, cukru z trzciny cukrowej, z syropu klonowego, rodzynków, buraków, 
o otrzymywaniu krochmalu z różnych gatunków roślin, garbnika z węgla, produkcji 
mydła, pokostów i farb roślinnych oraz saletry i sody. Omawiał otrzymywanie róż
nych napojów alkoholowych oraz sposób konserwowania produktów roślinnych.

Wykłady z chemii zwierzęcej były szczególnie cenne dla studentów Wydziału Le
karskiego, obejmowały one pewne elementy chemii fizjologicznej i klinicznej. Mar
kowski omawiał sposoby oznaczania tlenu, wodoru, azotu i węgla w substancjach 
organicznych metodą Thenarda. Mówił o tym, jak odkażać i oczyszczać powietrze 
w szpitalach, więzieniach, kopalniach i przestrzeniach zamkniętych. Odrębny rozdział 
wykładów stanowił materiał ukazujący metody analizy wód mineralnych.

Wykłady były bardzo starannie przygotowane na podstawie podręczników naj
słynniejszych wówczas autorów, m.in. Lavoisiera, Fourcroya, Bertholleta, Thenarda, 
Berzcliusa. Markowski był znakomitym mówcą, wykładał z entuzjazmem, swobod
nie, barwnie, wzbudzając zainteresowanie przedmiotem. Wykłady jego cieszyły się 
olbrzymią popularnością. Markowski miał szczególnie miły sposób odnoszenia się do 
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swoich uczniów, interesował się ich warunkami materialnymi, ubogich studentów 
leczył bezpłatnie. Był jednak wymagający, jeżeli chodzi o efekty nauczania.

Po zorganizowaniu laboratorium wykłady ilustrował udanymi eksperymentami. 
Gabinet chemiczny był dobrze wyposażony. Zakupiono nową aparaturę i szkło labo
ratoryjne, nowo odkryte pierwiastki, takie jak sód, potas i jod oraz nowe podręczniki 
z zakresu chemii, fizyki i mineralogii.

J. Markowski dążył także do tego, aby uzyskać etat asystenta. Początkowo funkcje 
asystenta pełnili studenci opłacani przez Profesora. Stawiał im bardzo wysokie wyma
gania. Nominację na pierwszego adiunkta otrzymał Jan Drachne.

Markowski dążył do podniesienia poziomu nauczania w Uniwersytecie, chciał 
podnieść rangę nauk przyrodniczych przez popularyzację ich osiągnięć. Chciał, aby 
gabinet historii naturalnej oraz Ogród Botaniczny pełniły rolę kształcącą wobec spo
łeczeństwa i aby mogli je zobaczyć także ludzie nie związani z Uniwersytetem.

Wkład J. Markowskiego w organizację nauk przyrodniczych 
i medycznych

Olbrzymią zasługą J. Markowskiego było zorganizowanie i wyposażenie gabinetu 
chemicznego. Pomieszczenie przeznaczone do tego celu było zrujnowane i pozba
wione jakiegokolwiek wyposażenia. Nie mogąc uzyskać odpowiednich dotacji, sam 
z własnych pieniędzy kupował potrzebny sprzęt i zamawiał naczynia laboratoryjne 
w hucie szkła w Łopusznej. Dzięki uporowi, wytrwałości i ustawicznym monitom do 
władz uczelni w sprawie dotacji finansowych udało mu się znakomicie wyposażyć 
laboratorium. Zwracając uwagę nawet na przepisy bezpiecznej pracy z chemikaliami, 
zaproponował, aby w laboratorium położyć kamienną podłogę. Zaproponował też 
przebudowę komina (digestorium), aby można było pod nim bezpiecznie wykony
wać równocześnie kilka eksperymentów chemicznych. Uważał, że są potrzebne do
datkowe pomieszczenia jako magazyny szkła i odczynników, aby ich nie przechowy
wać razem z naczyniami żelaznymi, które szybko ulegają korozji. Potrzebne są także 
pomieszczenia w piwnicy do wykonywania eksperymentów wymagających niskich 
temperatur. Dbał o to, aby zbiory minerałów, substancji prostych i złożonych oraz 
różnego rodzaju produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego były wystarczają
ce do zilustrowania wykładów.

Markowski jako dziekan Wydziału Lekarskiego dążył do obsadzenia katedr naj
lepszymi profesorami. Jednocześnie występował do władz uczelni o poprawienie wa
runków materialnych profesorów tego wydziału gdyż podobnie jak prawnicy, otrzy
mywali oni wynagrodzenie wynoszące tylko 2/3 pensji profesorów z pozostałych wy
działów.

Jako dziekan czuł się również odpowiedzialny za poziom nauczania na Wydziale 
Lekarskim. Przesłał Izbie Edukacyjnej propozycje przepisów dotyczących prowadze
nia zajęć dydaktycznych przez profesorów Wydziału. Uważał, że należy zwolnić tych, 
którzy nie nadawali się na nauczycieli akademickich. Sformułował także w szerokim 
zakresie wymogi odnośnie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, m.in. uważał, że 
profesorowie powinni ułożyć programy swoich wykładów, prowadzić je w oznaczo
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nych godzinach, powinni być przygotowani do zajęć oraz jasno i zwięźle tłumaczyć 
i wyjaśniać problemy. Proponował też, aby utworzyć stanowisko korepetytora, który 
pomagałby studentom zrozumieć wykładany materiał. Zwracał uwagę na to, aby trak
tować studentów surowo szczególnie podczas egzaminów a tym, którzy osiągali wy
niki mierne w nauce, nakazać odpłatność za studia. Proponował, aby każdy etap na
uki kończył się stopniem, pierwszy bakałarza, a następny magistra. Po ukończeniu 
nauki następne trzy lata należałoby przeznaczyć na wykonanie pracy doktorskiej.

Wysokie wymagania stawiane profesorom Wydziału Lekarskiego wprowadziły 
wiele fermentu i sprzeciwów wobec dziekana Markowskiego. Doszło do tego, że nie
którzy profesorowie złożyli rezygnację z pełnionych funkcji, niektórzy zostali do tego 
zmuszeni, a inni próbowali poprzez władze nadrzędne usunąć J. Markowskiego z Wy
działu lub zmusić do ustępstw. Skrupulatne wypełnianie obowiązków dziekana stało 
się przyczyną tego, iż Markowski miał wielu wrogów w społeczności akademickiej, 
a niektórzy uważali go za intryganta i nieprzyjaciela Wydziału.
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Szkice szkła laboratoryjnego zamawianego przez prof. Markowskiego w Hucie Szkła 
w Łopusznej (Archiwum UJ)
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