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Z dziejów walki o polski język wykładowy 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1850-1870

W 1900 roku Uniwersytet Jagielloński obchodził jubileusz 500. rocznicy odno
wienia Akademii Krakowskiej. Z tej okazji zorganizowano szereg uroczystości, 
przygotowano też sporo okolicznościowych wydawnictw1. Mało kto dzisiaj jednak 
pamięta, że w związku z tym historycznym wydarzeniem mieszkający naówczas 
w Berlinie Aleksander Brückner ogłosił na łamach „Kwartalnika Historycznego” 
kilkustronicowy artykuł zatytułowany Język narodowy w Uniwersytecie krakowskim 
(Wpięciowiekową rocznicę), którym - jak pisał - postanowił się włączyć do „chó
ru wdzięczności, uznania, czci głębokiej” dla krakowskiej Wszechnicy. Znakomity 
badacz podkreślał z mocą, że „w przeciwieństwie do innych uniwersytetów przy
pisujemy krakowskiemu charakterystyczne pielęgnowanie rzeczy rodzimych, tra
dycji i języka samego” (Brückner 1900: 192). W szczególności zwrócił on uwagę 
na fakt wprowadzenia przez Jana Dąbrówkę Kroniki Mistrza Wincentego do wy
kładów w Akademii, fakt ów uznał za pierwszą próbę wprowadzenia do programu 
studiów historii narodowej. Uczony podkreślił wagę - niestety, nieudanych - zabie
gów Jakuba Parkoszowica mających na celu stworzenie polskiej ortografii. Wskazał 
na bezcenną obecność polskich glos w najstarszych tekstach łacińskich wykładów 
mistrzów Akademii2.

1 Por.: Morawski (1900); Perkowska (2000).
2 Pisał Bruckner (1900: 193-194): „(ajutorów czytano nie dla treści, wykładanej alegorycznie, 

lecz dla języka, dla wprawiania uczniów w tajemnice gramatyki i prozodii, dla nabywania 
zręczności stylowej; chcąc dobre wyniki osiągnąć, zrozumienie ustalić, musiał mistrz do ję
zyka narodowego sięgnąć, dyktował więc glosę niemiecką lub polską. 1 tak znalazły się mię
dzy rządkami, szeroko rozstawionymi, obok synonimów łacińskich i króciutkich uwag, także 
glosy w narodowym języku. Z glos tych wytwarzały się nieraz zupełne tłumaczenia między- 
rządkowe, lecz była to tylko transpozycja wyrazów łacińskich na polskie”.

W 1933 roku artykuł Udział Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwoju języka i li
teratury ojczystej ogłosił Henryk Barycz. Zasłużony badacz dziejów Wszechnicy 
Jagiellońskiej zwrócił uwagę na wielki wkład profesorów Akademii Krakowskiej 
przede wszystkim z XV i XVI wieku w dzieło budowania podstaw nauki o języku 
polskim i podnoszenia jego rangi w życiu publicznym. Dowodził przy tym, że ich 



140 Franciszek Ziejka

[.. .] szary, twardy trud torowania drogi językowi narodowemu w okresie jego niemowlę
ctwa pozostał zapoznany i niedoceniony należycie. A trud ten był tym większy, że przecież 
Wszechnica Jagiellońska musiała w tym wypadku postępować wbrew najistotniejszym trady
cjom uniwersytetów całej Europy, dla których język łaciński był nie tylko jedynym organem 
nauczania, symbolizującym jedność nauki, ale w ogóle wykładnikiem i cechą wyższej kultury 
umysłowej. Na tej bezapelacyjnej ekskluzywności społeczności uniwersyteckich wobec ję
zyków ojczystych, zwanych pogardliwie Językami ludowymi”, tym wspanialej zarysowują 
i uwydatniają się zasługi mistrzów przesławnej Akademii Krakowskiej, którzy, nie bacząc na 
żadne względy, bez wahania zrywali więzy międzynarodowej solidarności uniwersyteckiej, 
byle tylko podnieść i uszlachetnić ten swój biedny, pogardzony Język pospolity”, który wy
ssali z mlekiem matki, i uczynić go zdolnym do wyrażenia wszelkich odcieni myśli.

(Barycz 1933: 3-4)

Barycz pisał też o konkretnych zasługach dla rozwoju języka polskiego wywo
dzących się z grona profesorskiego Akademii Krakowskiej kaznodziejów, którzy 
od początków XV wieku wygłaszali w krakowskich kościołach kazania w języku 
polskim. Oczywiście, przypomniał osiągnięcia pierwszych drukarzy krakowskich, 
którzy w XVI wieku upowszechniali w druku polskie teksty uczonych krakowskich. 
Zwrócił również uwagę na pojawienie się w Akademii Krakowskiej czasów rene
sansu gromady uczonych, z Sebastianem Petrycym z Pilzna na czele, zajmujących 
się tłumaczeniem na język polski dzieł Arystotelesa i innych antycznych autorów.

Udziałem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwoju języka polskiego 
zajął się po latach Witold Taszycki. W dniu 1 października 1963 roku, podczas uro
czystości inauguracji roku akademickiego 1963/1964, kiedy formalnie rozpoczynano 
obchody 600. rocznicy fundacji krakowskiego Studium generale przez Kazimierza 
Wielkiego, wygłosił on wykład zatytułowany: Rola Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w dziejach języka polskiego. Znany językoznawca w porównaniu z przywołany
mi wyżej poprzednikami znacznie rozszerzył pole swoich dociekań. Skupił się na 
szukaniu odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu wielkie grono skupionych 
na Uniwersytecie Krakowskim profesorów wpłynęło na losy języka polskiego, 
a w szczególności - na rozwój badań naukowych nad nim (Taszycki 1964: 7). Przy
pomniał nazwiska kilku wywodzących się ze środowiska uniwersyteckiego znanych 
mistrzów głoszących kazania w języku polskim (m.in. Pawła z Zatora, Zygmunta 
z Pyzdr oraz Jana z Szamotuł zw. Paterkiem), podkreślił także zasługi mistrzów 
z Akademii w tworzeniu polskiej terminologii naukowej’. Uczony ten nie ograniczył 
się jednak tylko do najstarszej doby w dziejach naszego uniwersytetu. Zatrzymał 
się dłużej przy zasługach dla rozwoju języka polskiego Jana Śniadeckiego, przypo
mniał także postać Jacka Przybylskiego, który - jego zdaniem - w znaczący sposób 
zasłużył się przy polszczeniu obcych wyrazów. Taszycki główną uwagę skupił na 
dorobku wielkich językoznawców z UJ w zakresie badań nad dziejami języka pol
skiego: Lucjana Malinowskiego, Jana Łosia oraz Jana Rozwadowskiego. Wykład 
swój zakończył stwierdzeniem: *

Dowodem tej ich twórczości miały być pierwsze słowniczki łacińsko-polskie.
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Wskazanymi tu koleinami wpływał Uniwersytet Krakowski na losy języka polskiego, niemałą 
odgrywał rolę przy kształtowaniu się języka literackiego i jego ustalaniu w czasach dawnych, 
w dobie nowej i najnowszej niemałe położył zasługi w dziedzinie naukowych badań nad prze
szłością języka polskiego i nad jego teraźniejszością.

(Taszycki 1964: 36)

Zasługi profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziele rozwoju języka pol
skiego przypomniał po kilkudziesięciu latach Julian Dybiec. W 1998 roku wygłosił 
on na sesji naukowej zorganizowanej w 650. rocznicę założenia Uniwersytetu Karo
la w Pradze referat zatytułowany Problem językowy w Uniwersytecie Jagiellońskim 
w XVIII-XX w.4 Znany krakowski historyk oświaty zajął się przede wszystkim spra
wą języka wykładowego w krakowskiej Wszechnicy, mniejszą uwagę poświęcając 
innym zagadnieniom (np. na boku swoich zainteresowań pozostawił sprawę języka 
administracji Uniwersytetu, a także języka, w jakim ogłaszali w owym czasie swoje 
prace zatrudnieni na uczelni profesorowie). Słuchaczami referatu Dybca byli Czesi 
oraz przybyli na uroczystości jubileuszowe goście z różnych stron świata, toteż nie 
dziwi charakter przeglądowy tej pracy, w której autor musiał zawrzeć podstawowe 
informacje o zasygnalizowanym w tytule zagadnieniu, bez zagłębiania się w mate
riały. Przypomniał dramatyczne etapy walki zwolenników wykładania w języku ła
cińskim z profesorami zabiegającymi o wprowadzenie do wykładów języka polskie
go, a wreszcie - z urzędnikami austriackiego Ministerstwa Oświecenia Publicznego 
domagającymi się prowadzenia wykładów w języku niemieckim.

4 Autor wygłosił ten referat w języku angielskim. Ponieważ organizatorzy sesji praskiej nie wy
dali drukiem materiałów z niej pochodzących, Dybiec ogłosił polską wersję referatu w 2003 
roku w księdze poświęconej Profesorowi Czesławowi Majorkowi W7 służbie szkoły i nauki.

5 Por. Ziejka (2011); zob. także Rejman (1997).
6 Por. Nalepa (1998). Zdaniem badaczy naszej narodowej historii karnawał 1896 roku, któ

ry przypadł w kilka tygodni po podpisaniu dokumentów potwierdzających zgodę zebranych 
w Grodnie posłów na Sejm na traktat rozbiorowy, w wyniku którego Polska została wymazana 
z mapy Europy, nigdy wcześniej nie był tak wesoły i radosny!

Przywołane wyżej artykuły i rozprawy historyków języka i badaczy dziejów Uni
wersytetu Jagiellońskiego pragnę tu dopełnić mało znanym, a właściwie zupełnie 
zapomnianym epizodem z historii krakowskiej Wszechnicy, jakim były walki profe
sorów tej uczelni o polski język wykładowy w latach 1850-1870.

Kilka lat temu pisałem o reakcjach Polaków na upadek Rzeczypospolitej w latach 
dziewięćdziesiątych XVIII wieku5. Okazuje się, że obok ostentacyjnej radości czę
ści kosmopolitycznej arystokracji z faktu zniknięcia Polski z mapy Europy6, obok 
obojętności na tę wiadomość wciąż odrabiających pańszczyznę chłopów, znaczna 
część elity intelektualnej naszych przodków przeżyła wiadomość o tej tragedii pań
stwa polskiego bardzo dramatycznie. Byli Polacy, którzy na wieść o tym potracili 
zmysły (np. Franciszek Dionizy Kniaźnin) bądź opłacili wiadomość o dokonaniu 
III rozbioru Polski chorobą (np. Jan Śniadecki osiwiał w ciągu jednej nocy). Bardzo 



142 Franciszek Ziejka

wielu światłych Polaków zaczęło zdawać sobie sprawę z tego, że wraz z katastrofą 
państwa zagrożony został byt polskiego narodu7.

7 Por.: Żbikowski (1998); Nalepa (2001, 2002, 2003); Żbikowski, Nalepa (2006).
* Por.: Bruckner (1917); Lehr-Spławiński (1938); Taszycki, oprać. (1953), Florczak, Pszczo- 

łowska, Mayenowa (1958); Kwiek-Osiowska (1978).
9 Por.: Bukowcowa (1979-2003); Szyszkowski (1962); Urbańczyk (1974); Mikulski (1951); 

Rospond (1976); Klemensiewicz (1967); Górecki (1974); Larysz (1976); Gospodarek (1964); 
Szews (1975); Frąckowiak (1980); Rus (1962).

Niebezpieczeństwo wiązało się jednak nie tylko z upadkiem państwa. Z tą chwilą 
w ogromnym niebezpieczeństwie znalazł się także polski język. Upadek państwa nie 
był bowiem jedynym zagrożeniem, jakie czyhało na naszą polską mowę w owym 
czasie. Mówił o tym w 1929 roku w wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie 
Stefana Batorego ustępujący właśnie z urzędu rektora tej uczelni prof. Stanisław 
Pigoń, przekonując słuchaczy, że:

[...] tak się bowiem niefortunnie składało, że właśnie podówczas ostoi tej [językowi polskie
mu - F.Z.] groziło niebezpieczeństwo podwójne, na dwóch poziomach. Gmach mowy polskiej 
zagrożony został nagle u fundamentów przez wyraźną od razu i potężnieć mającą dążność 
zaborców do wynarodowienia, a zagrożony został właśnie w takim czasie, gdy zalew cudzo
ziemszczyzny rozluźniał złowrogo jego wiązania szczytowe. [...] Fala cudzoziemszczyzny, 
ściślej mówiąc francuszczyzny, wtargnęła w Polskę „hordą gorszą od Nogajów" jeszcze za 
Sasów i wnet wybiła piętno na stroju, obyczajach, mowie.

(Pigoń 1931: 5)

Jakby tego było mało, w tym samym czasie, czyli na przełomie XVIII i XIX wie
ku, dały o sobie znać inne zagrożenia, m.in. straszliwy żargon urzędowy, „niosą
cy z sobą zalew rusycyzmów i germanizmów” (Pigoń 1931: 6). A przecież, mimo 
owych rozlicznych niebezpieczeństw naród polski nie poddał się. Co więcej, po la
tach przekonano się, że to właśnie język i obyczaje, wiara ojców i literatura piękna 
stały się najważniejszymi narzędziami w walce o uratowanie tożsamości narodowej 
Polaków. Podkreślał znaczenie tego faktu Bruckner (1974: 99), piszący w jednej ze 
swoich rozpraw: „miały więc język i literatura ojczysta zastępować to wszystko, co 
innym, szczęśliwszym narodom samoistny ich byt polityczny udziela: miały jed
noczyć, co rozdzieliły granice polityczne”. Znane jest porzekadło o tym, iż Polacy 
w sposób szczególny potrafią się mobilizować w czasach trudnych; im większe jest 
niebezpieczeństwo, które im zagraża, tym większy stawiają opór, tym silniej stają 
do walki. Okazuje się, że ta właśnie prawda znalazła potwierdzenie w czasach naro
dowej niewoli.

W ratowaniu języka polskiego uczestniczyli anonimowi po większej części 
mieszkańcy miast i wsi, reprezentanci różnych warstw społecznych, w tym zastę
py jego „obrońców”: znakomitych pisarzy i poetów, publicystów i myślicieli, ludzi 
rozkochanych w polszczyźnie. Wypowiedzi tych autorów walczących w obronie ję
zyka polskiego przed zagładą zebrali i przypomnieli badacze jego historii8. Walka 
o uratowanie języka bardzo często przyjmowała dramatyczne formy9. Zaangażowała 
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też wielu poetów i pisarzy: od Franciszka Bohomolca i Kazimierza Brodzińskiego 
po Juliusza Słowackiego i Stefana Żeromskiego. Twórcom naszej narodowej lite
ratury zawdzięczamy wspaniałe strofy i wypowiedzi w obronie języka polskiego, 
które chciałoby się wciąż na nowo odczytywać. Szczególnie wytężonej pracy trzeba 
było, aby uratować język polski w dwóch zagrożonych dzielnicach Polski: w zabo
rach pruskim oraz rosyjskim. Możemy się o tym przekonać w czasie lektury opraco
wań, w których utrwalone zostały nazwiska ludzi toczących boje w tej szlachetnej 
wojnie10 *.

10 Por.: Borecki (1956); Potocki (1916) Chrzanowski (1927, 1939); Brodziński (1884); Świe- 
rzewski (1954); Karaś (1977); Słowiński (1987); Sochacka (1965); Ziejka (2011).

" Jest rzeczą zaskakującą, że do dziś nie doczekaliśmy się szczegółowego opracowania tego 
okresu w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielkie przedsięwzięcie opracowania pełnej 
historii UJ, podjęte przed laty przez zespół prof. Kazimierza Lepszego, zamknięte zostało na 
roku 1850 (Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1850, K. Lepszy i in. (red.), 
t. 1-2, Kraków 1964-1965). Podstawowe fakty o wydarzeniach, jakie miały w owym czasie 
miejsce, podał Andrzej Kazimierz Banach w opracowanych wspólnie z Krzysztofem Stopką 
i Julianem Dybcem Dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2000), w rozdziale Cza
sy zaborów. Uniwersytet Jagielloński w latach 1795-1918 (s. 85-162), ale popularnonaukowy 
charakter tego wydawnictwa wykluczył możliwość monograficznego opracowania interesują
cego nas tutaj okresu dziejów uczelni. Znacznie więcej szczęścia miały późniejsze dzieje Uni
wersytetu: Julian Dybiec w 2000 roku ogłosił monumentalne dzieło poświęcone jego historii 
w epoce dwudziestolecia międzywojennego (Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 
2000), ostatnio zaś Maria Stinia opublikowała obszerną rozprawę Uniwersytet Jagielloński 
w latach 1871-1914. Modernizacja procesu nauczania (Kraków 2014). Wzmiankowane dwu
dziestolecie 1850-1870 wciąż jednak czeka na monograficzne opracowanie.

Rzecz w tym, że w kontekście pięknych wypowiedzi pisarzy i poetów, a tak
że ludzi działających gdzieś na mazurskiej czy kaszubskiej prowincji, umyka nam 
sprzed oczu, a w każdym razie niewiele wiemy o walce, jaką właśnie w obronie 
naszej polskiej mowy prowadzili przez lata profesorowie Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Wprawdzie w przywołanych na początku opracowaniach, przede wszystkim 
w referacie Juliana Dybca, sprawy, o których pragnę tu mówić, zostały zasygnalizo
wane, chciałbym jednak przyjrzeć się im z bliższej perspektywy. Postanowiłem się 
zająć zasygnalizowanym w podtytule, wciąż czekającym na opracowanie okresem 
dwudziestolecia dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, okresem bardzo trudnym, 
w którym politycy austriaccy prowadzili bezpardonową walkę o pełną germaniza
cję życia polskiego w Galicji: o wprowadzenie na trwałe języka niemieckiego do 
administracji, sądownictwa i szkolnictwa, w tym do Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Okazuje się, że był to zarazem okres heroicznej wręcz walki profesorów Uniwer
sytetu o polski język wykładowy, o polską terminologię językową, o zachowanie 
narodowego charakteru naszej uczelni".

Na początek przypomnij my podstawowe fakty. Po upadku powstania krakow
skiego z 1846 roku Rzeczpospolita Krakowska, będąca ostatnią namiastką wolnej 
Polski, została włączona do Cesarstwa Austriackiego. Zarówno profesorowie, jak 
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i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisali piękną kartę w okresie Wiosny Lu
dów. Studenci utworzyli swój własny oddział w Gwardii Narodowej, profesorowie 
zaś pod wodzą Józefa Majera wystąpili do przybyłego w sierpniu 1848 roku do 
Krakowa nowego gubernatora Galicji - Wacława Zaleskiego, skądinąd polskiego 
poety i zasłużonego folklorysty12, z memoriałem, żądając przywrócenia polskiego 
języka do szkolnictwa w Galicji. W wyniku skoordynowanej akcji gubernator ten 
wydał w dniu 11 października 1848 roku rozporządzenie o wprowadzeniu języka 
polskiego jako wykładowego na Uniwersytecie. Powodzenie tej akcji sprawiło, 
że senat uczelni z rektorem Majerem na czele rozpoczął starania o ściągnięcie do 
krakowskiej Wszechnicy możliwie najlepszych profesorów. W wyniku owych 
zabiegów katedrę historii prawa polskiego objął Antoni Zygmunt Helcel, a nowo 
utworzoną w tym czasie katedrę geografii - Wincenty Pol. Na szczególną uwagę 
zasługują starania władz uczelni o pozyskanie jako wykładowcy w katedrze litera
tury polskiej Adama Mickiewicza, a gdy to się nie powiodło - Seweryna Goszczyń
skiego, wreszcie - Józefa Ignacego Kraszewskiego13. Niestety, niepowodzeniem za
kończyły się także starania władz uczelni, by do Krakowa przenieśli się: pracujący 
w owym czasie na Uniwersytecie Państwowym w Santiago de Chile, późniejszy 
rektor tej uczelni, Ignacy Domeyko, oraz ojciec okulistyki polskiej - Wiktor Feliks 
Szokalski z Paryża. Mimo podejmowanych prób, nie udało się ściągnąć do Krakowa 
sławnego histologa - Roberta Remaka z Berlina, ani też pierwszego historyka me
dycyny polskiej - Ludwika Gąsiorowskiego z Poznania.

12 Wacław Zaleski (pseudonim: Wacław z Oleska) (1799-1849) od młodości próbował sił w li
teraturze pięknej jako autor dramatów. Zasłynął przede wszystkim jako folklorysta - edytor 
dwutomowego zbioru: Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego z muzyką instrumentowaną 
przez K. Lipińskiego (Lwów 1833), w którym ogłosił 1496 pieśni i 160 melodii. Uznawany 
jest on powszechnie za największego przed Oskarem Kolbergiem znawcę polskiego folkloru. 
Zapisał się w dziejach Galicji jako pierwszy gubernator polskiego pochodzenia (od sierpnia 
1848 do śmierci, czyli do 24 II 1849).

13 Ostatecznie powierzono ją Karolowi Mecherzyńskiemu, zasłużonemu skądinąd tłumaczowi 
Kroniki Mistrza Wincentego.

Mimo tych niepowodzeń na Uniwersytecie Jagiellońskim doszło do odnowienia 
kadry wykładowców. Obok sprowadzonych Helcia i Pola pracowało tu wielu in
nych znakomitych uczonych, jak: Józef Majer, Ludwik Zejszner, Antoni Małecki, 
Jan Kanty Rzesiński, Ludwik Bierkowski i in. To oni wszyscy w październiku 1851 
roku wzięli udział w swoistej manifestacji narodowej, jaką było wystąpienie w cza
sie wizyty cesarza Franciszka Józefa I w togach, a nie w nakazanych przez władze 
wiedeńskie mundurach urzędników państwowych.

Niestety, około 1850 roku w Wiedniu zaczęły wiać wiatry niesprzyjające wszel
kim próbom przywrócenia praw do języków narodowych w cesarstwie. Władza 
dostała się w ręce zwolenników koncepcji absolutystycznych z Aleksandrem von 
Bachem na czele, od 1849 roku - ministrem spraw wewnętrznych, a od 1852 - pre
mierem rządu. Przystąpili oni do wprowadzania w życie idei centralizmu polityczne
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go, którą wspomagać miał program germanizacji krajów słowiańskich wchodzących 
w skład cesarstwa. Na domiar złego w gronie profesorów UJ znaleźli się uczeni, 
którzy gorąco wsparli ów program. Osobą sztandarową okazał się w tym wypadku 
historyk Antoni Walewski, który wystąpił nie tylko jako zwolennik pełnego podpo
rządkowania się Austrii, ale także - w roli czołowego delatora swoich kolegów14. 
Jego tajne raporty słane do władz Ministerstwa Oświecenia Publicznego w Wiedniu 
w dużej mierze przyczyniły się do tego, że w 1852 roku została zawieszona działal
ność funkcjonującego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego15, zaś w dniu 1 stycznia roku następnego, 1853, usunięto z Uniwersy
tetu czterech profesorów, których uznano za „nieprawomyślnych”: Wincentego Pola, 
Antoniego Małeckiego, Józefata Zielonackiego oraz Antoniego Zygmunta Helcia16. 
W ślad za tym poszły kolejne decyzje władz wiedeńskich: zawieszenie autonomii 
uczelni i powierzenie pełni władzy kuratorowi (wyznaczono na to stanowisko praw
nika - prof. Piotra Bartynowskiego). W dniu 29 października 1853 roku ogłoszono 
natomiast dekret cesarza o pełnej germanizacji Uniwersytetu: zarówno w admini
stracji, jak i w zakresie obowiązkowych wykładów oraz seminariów17. Mimo że 
niektórzy profesorowie starali się zminimalizować skutki tej decyzji18, dekada lat 

N Por. Bączkowski (2005).
15 Wskutek zabiegów profesorów dopiero pod koniec 1856 roku reaktywowano działalność 

Towarzystwa pod nazwą: Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe Krakowskie. Była 
to już jednak instytucja samodzielna, nieposiadająca żadnych formalnych związków z Uni
wersytetem.

16 Por. Ziejka (2006).
17 Władze wiedeńskie zezwoliły na prowadzenie wykładów w języku polskim jedynie z lite

ratury polskiej, które wygłaszał dla nielicznej gromadki studentów Karol Mecherzyński. Po 
polsku można było prowadzić wykłady z przedmiotów nadobowiązkowych, a także „pomoc
nicze” na Wydziale Teologicznym, gdzie jednak formalnie obowiązywał język łaciński. 
Niektórzy profesorowie w ramach protestu przeciw germanizacyjnym zabiegom władz zde
cydowali się wykładać swoje przedmioty po łacinie, inni jako nadobowiązkowe; tak postę
powali np. Józef Majer (fizjologia) oraz Antoni Kozubowski (anatomia). Rzecz w tym, że 
obaj profesorowie utracili jednak swoje katedry. Głośnymi były w tym czasie kontrole języ
kowe, jakie na Wydziale Medycznym prowadził prof. Antoni Bryk, człowiek o wyjątkowo 
skomplikowanej biografii, który mimo polskiego pochodzenia przez całe lata był wrogiem 
wszystkiego, co polskie. Był on synem chłopa pańszczyźnianego z Dubiecka, zbiegł z rodzin
nej wsi i podjął naukę w Wiedniu. Zdobywszy tam doktorat z medycyny, odnaleziony został 
przez dziedzica rodzinnej wsi, hr. Krasickiego, i zobowiązany do powrotu na wieś w celu 
odrabiania pańszczyzny. Młodego doktora przed uwłaczającą degradacją społeczną uratowała 
armia austriacka, Bryk podjął bowiem obowiązki lekarza wojskowego. W 1852 roku wygrał 
on konkurs na profesora medycyny sądowej na UJ; od 1860 roku był tutaj profesorem chirur
gii. Do końca życia nie wybaczył ani hr. Krasickiemu, ani dubieckiemu proboszczowi, który 
również domagał się odeń odrabiania pańszczyzny. Niestety, swoją nienawiść rozciągnął on 
na wszystko, co wiązało się z pojęciem polskości; to dlatego zgodził się przyjąć funkcję kon
trolera sprawdzającego, czy inni profesorowie wywiązują się z obowiązku prowadzenia zajęć 
w języku niemieckim; por. Bogusz (1983).



146 Franciszek Ziejka

pięćdziesiątych XIX wieku zaliczana jest do najbardziej mrocznych w dziejach Uni
wersytetu Jagiellońskiego.

Kolejne lata nie przynosiły żadnych zmian. Te zaczęły się dopiero po wojnie 
z 1859 roku, kiedy to naprzeciw siebie stanęły: Cesarstwo Austriackie z jednej stro
ny, a z drugiej - Królestwo Piemontu i Sardynii, wspierane przez II Cesarstwo Fran
cuskie. Bezpośrednią przyczyną wybuchu tej wojny były aspiracje Piemontu, które
go premier Camillo Cavour zdecydował się rozpocząć walkę o zjednoczenie Włoch. 
Pozyskawszy sprzymierzeńca we Francji, Napoleona III, przystąpił do realizowania 
dalekosiężnych planów. Ubezpieczony ze strony Francji, z którą zawarł przymierze 
w czerwcu 1858 roku, rozpoczął pilne zbrojenia. Kiedy ogłosił mobilizację, władze 
Austrii w dniu 23 kwietnia 1859 roku wypowiedziały wojnę. Cesarz Franciszek Jó
zef I nie przewidział jednego: że zjednoczone armie Piemontu i Francji są znacznie 
silniejsze od armii austriackiej. Ostatecznie doszło do dwóch wielkich bitew: pod 
Magentą (4 czerwca 1859) oraz Solferino (24 czerwca 1859), w których Austria 
poniosła druzgocącą klęskę. Nie pozostawało jej nic innego, jak zgodzić się na za
wieszenie broni (w Villafranca, 11 lipca tr.) oraz na zawarcie pokoju (w Zurychu, 
10 listopada tr.). W wyniku tej wojny Austria nie tylko utraciła Lombardię, ale nade 
wszystko znacząco osłabiła swoją pozycję mocarstwa europejskiego. A to był sygnał 
do zmian w polityce wewnętrznej państwa.

Prowadzący od początku lat pięćdziesiątych twardą politykę centralistyczną, po
wiązaną z programem pełnej germanizacji cesarstwa, Aleksander von Bach został 
zmuszony do opuszczenia stanowiska premiera19. Zastąpił go Johann Rechberg, zwo
lennik idei federalizmu. Zwołana przez niego w imieniu cesarza w czerwcu 1860 roku 
Rada Państwa przyjęła do realizacji koncepcję państwa federalnego, której wprowa
dzenie w życie monarcha zapowiedział w słynnym Dyplomie z 20 października 1860. 
Historycy ustalili, że autorem owego Dyplomu był Agenor Gołuchowski20.

19 W nagrodę za to, że w 1855 roku doprowadził do zawarcia konkordatu ze Stolicą Apostolską, 
został wówczas ambasadorem w Rzymie.

20 Agenor Gołuchowski (1812-1875) - polski arystokrata, czynny polityk austriacki. W latach 
1849-1859 był namiestnikiem Galicji. Po klęsce Austrii w wojnie z Piemontem i Francją otrzy
mał tekę ministra spraw wewnętrznych, którą piastował do 1861 roku. Odsunięty chwilowo 
od władzy w 1861, powrócił w roku 1866 na stanowisko namiestnika Galicji. W ciągu dwóch 
kolejnych lat podjął wielka akcję „oczyszczania” administracji galicyjskiej z niemieckiej, od
dając ją w ręce reprezentantów szlachty polskiej. Krok ten w znaczący sposób przygotował 
zasadniczą zmianę w postawie ziemian galicyjskich, którzy zdecydowali się na pełne współ
działanie z władzami austriackimi (Adres Sejmu Krajowego ze Lwowa z 12 XII 1869: Przy 
Tobie Najjaśniejszy Panie...). Od 1871 aż do śmierci w 1875 roku po raz trzeci był namiest
nikiem Galicji. W tym czasie m.in. znacząco przyczynił się do przekształcenia Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności. Przywołany wyżej Dyplom cesarza 
z października 1860 roku zakłada! m.in. utworzenie Sejmów Krajowych w poszczególnych 
dzielnicach cesarstwa.

Ogłoszenie tego dokumentu rozbudziło w całej monarchii austriackiej ożywione 
dyskusje i spory polityczne. W Galicji dyskusje dotyczyły przede wszystkim za
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gadnienia autonomii narodowej. Przekonuje o tym choćby kwerenda krakowskie
go „Czasu” z kilku miesięcy: od października 1860 do marca 1861 roku. Okazuje 
się, że sprawa autonomii narodowej Galicji znalazła się w owym czasie w centrum 
zainteresowania wszystkich. Dyskutantom chodziło o status instytucji samorządo
wych z Sejmem Krajowym na czele, ale nade wszystko - o język polski w szkolni
ctwie, administracji i sądownictwie. Kilkadziesiąt artykułów „Czasu” z tej epoki to 
właściwie rozpisane na głosy jedno żądanie: repolonizacji administracji, edukacji 
i sądownictwa!

Szczególne znaczenie sprawie przywrócenia języka polskiego jako wykładowego 
na Uniwersytecie Jagiellońskim nadał cesarz Franciszek Józef I, odręcznie dopisując 
na wzmiankowanym Dyplomie z 20 października polecenie dla mającego wówczas 
przygotować odpowiednie ustawy ministra stanu Agenora Gołuchowskiego przed
łożenia mu konkretnych wniosków co do języka wykładowego na Uniwersytecie 
oraz w gimnazjach galicyjskich. Ponieważ list ten stał się zaczynem wielu dalszych 
działań profesorów krakowskich, godzi się tu przywołać za Antonim Zygmuntem 
Helclem tę jego część, która odnosiła się do interesującej nas sprawy. Pisał cesarz 
Franciszek Józef I:

Kochany Hrabio Gołuchowski!
Aby pod względem języka wykładowego w Uniwersytecie Krakowskim dojść do stosownego 
pojednania objawionych życzeń z ogólnymi wymogami wyższego oświecenia i z uznanymi 
potrzebami mieszkańców, a przy tym baczyć na dawniejsze urządzenie Uniwersytetu, jakie 
istniało przed połączeniem Krakowa z Państwem moim, i na wymogi wynikające z jego obec
nego położenia, - polecam Wam, żebyście po zasiągnieniu zdania znawców szczegółu i in
nych osób ze stosunkami tegoż Uniwersytetu obznajomionych, przedłożyli mi rychle Wasze 
wnioski względem potrzebnych rozporządzeń.

(za: Helcel 1860: 4)

Ten dopisek nie pojawił się bez przyczyny. Należy pamiętać, że Uniwersytet Ja
gielloński był bodaj pierwszą instytucją w Galicji, w której zareagowano na klęskę 
Austrii z Piemontem i Francją. Już na początku lipca profesorowie wysłali do cesa
rza specjalny adres, w którym prosili monarchę o przywrócenie praw językowi pol
skiemu na Uniwersytecie21. Wkrótce z podobną prośbą-petycją udali się do Wiednia 
w imieniu studentów UJ dwaj ich przedstawiciele: Alfred Szczepański i Wojciech 
Wołek. Niestety, studenci swoją wyprawę do Wiednia okupili chwilowym relegowa
niem z uczelni, ale po pewnym czasie obaj zostali przywróceni do praw studenckich. 
Ta wspólna akcja profesorów i studentów UJ odbiła się szerokim echem na ziemiach 
polskich i na swój sposób przygotowała dalsze zmiany.

1 Adresse der k. k. Jagiellonischen Universiäten Seine Majestät Kaiser von Oesterreich Franz 
Joseph (K. Estreicher, Bibliografia Polska XIX wieku, Krakow 1969 [wyd. II]); por. Dybiec 
(2003: 248).

Gołuchowski, chcąc wywiązać się z nałożonego nań przez monarchę zadania, 
zaprosił do Wiednia na rozmowy delegację Uniwersytetu. W dniu 10 listopada 1860 
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roku udała się zatem do Wiednia delegacja, na czele której stanął rektor Piotr Bar- 
tynowski, profesor prawa, a w składzie jej znaleźli się profesorowie: Józef Dietl - 
dziekan Wydziału Lekarskiego, Edward Fierich - dziekan Wydziału Prawa, Fran
ciszek Stroński - dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, oraz Józef Majer - profesor 
na Wydziale Medycznym, prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Brak 
szczegółowych informacji na temat przebiegu rozmów delegacji uniwersyteckiej 
z ministrem Gołuchowskim, ale z późniejszych wzmianek w prasie krakowskiej 
można wnosić, że ich wyniki w pełni zadowalały środowisko akademickie, które 
spodziewało się lada moment decyzji o przywróceniu języka polskiego. Niestety, 
sprawy przyjęły zły obrót.

Wskutek silnej akcji Węgrów oraz polityków z kręgów tzw. liberalnych, przeciw
nych rozwijaniu koncepcji federalnych w cesarstwie w takim duchu, jaki zamierzali 
nadać im premier Johann Rechberg i minister Gołuchowski, w dniu 15 grudnia 1860 
roku zapadła decyzja o dymisji Gołuchowskiego i zastąpieniu go przez Antona von 
Schmerlinga. Nie była to dobra wiadomość dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie 
poddawano się jednak. Świadczy o tym obszerny artykuł zatytułowany: Jeszcze sło
wo w sprawie języka wykładowego w Uniwersytecie Jagiellońskim, zamieszczony 
w „Czasie” w dniu 25 grudnia 1860. Jego autor, którym był najprawdopodobniej Jó
zef Dietl, w obszernym wywodzie przedstawił argumenty przemawiające za wpro
wadzeniem języka polskiego jako wykładowego na wszystkich wydziałach krakow
skiej Wszechnicy. Zasygnalizował także potrzebę przeniesienia kilku (sześciu lub 
siedmiu) profesorów nieznających języka polskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
do uczelni niemieckojęzycznych w cesarstwie. Nie wchodząc w szczegółowe roz
ważania autora, tu chciałbym tylko zauważyć, iż logiczna argumentacja wniosku 
o repolonizację Uniwersytetu była tak ewidentna, iż zdawało się, że trudno będzie ją 
podważyć. Co więcej, autor połączył sprawę języka wykładowego na UJ z potrzebą 
wprowadzenia języka krajowego w całej Galicji (chodziło o języki: polski i ukra
iński, zwany też ruskim). O tym, że tezy autora tego artykułu podzielała wspólnota 
akademicka, świadczy informacja zamieszczona na łamach „Czasu” w dniu 1 stycz
nia 1861 roku:

[...] na posiedzeniu swoim w d. 29 b. m. [grudnia 1860 - F. Z.] Senat Akademicki krakowski 
uchwalił jednomyślnie uczynić podanie do Ministerstwa Stanu z prośbą o jak najrychlejsze 
przywrócenie języka polskiego w wykładach uniwersyteckich, a to w duchu i na zasadzie obrad 
odbytych przez komisję w tej mierze do Wiednia za poprzedniego ministerstwa zawezwaną22.

22 W uchwale mowa o wzmiankowanej tu wizycie delegacji UJ z rektorem Bartynowskim na 
czele w Wiedniu w listopadzie 1860 roku.

Rozpoczęte działania kontynuowano. Jeszcze pod sam koniec grudnia profesoro
wie Uniwersytetu, we współpracy z miejscowymi politykami, zorganizowali akcję, 
w wyniku której 31 grudnia udała się do Wiednia krajowa (czyt. galicyjska) de- 
putacja z memoriałem, w którym żądano przyznania Galicji autonomii narodowej. 
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Bezpośrednią przesłanką do podjęcia tej akcji była dymisja Agenora Gołuchowskie- 
go. Już w dniu 19 grudnia 1860 roku tysiące mieszkańców Lwowa urządziło pod 
oknami domu Franciszka Smolki, człowieka cieszącego się ogromnym uznaniem za 
wcześniejszą działalność, wielką manifestację z pochodniami, domagając się od nie
go, aby objął przywództwo w walce o prawa narodowe w Galicji. W dniu 23 grudnia 
1860 roku nowy minister stanu, Anton Schmerling, rozesłał do namiestników cesar
stwa okólnik, w którym prosił reprezentantów poszczególnych krajów o opinię na 
temat planowanych zmian w ustroju państwa austriackiego23. We Lwowie niekwe
stionowani tamtejsi przywódcy: Florian Ziemiałkowski, Franciszek Smolka i Adam 
Sapieha doszli do zgody, co do zasad działania w tej kwestii. Ponieważ w Krako
wie od dłuższego czasu sprawa wprowadzenia języka polskiego do wykładów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w szkołach średnich była przedmiotem dyskusji, 
lwowscy politycy uzgodnili, że to pod Wawelem powstanie stosowny memoriał. 
W rzeczy samej w gronie profesorów UJ przystąpiono do pracy nad przygotowa
niem odpowiedniego w tej sprawie pisma. Wszystko wskazuje na to, że pracami 
tymi kierował Józef Dietl. Nie znamy pełnego składu zespołu przygotowującego ów 
dokument. Z pośrednich źródeł można przypuszczać, że wchodziło w jego skład co 
najmniej 24 profesorów24.

23 Szczegółowe omówienie okólnika ministra Schmerlinga znajduje się w „Czasie” z 30 XII 
1860 i 3 1 1861 roku.

24 Przesłanką do tego stwierdzenia jest informacja historyka medycyny krakowskiej, Władysła
wa Szumowskiego, o odnalezieniu w zbiorach prof. Walerego Jaworskiego w Zakładzie Hi
storii Medycyny UJ podpisanej przez 24 profesorów petycji do ministra Schmerlinga w spra
wie wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego na UJ. Szumowski podaje, że pod 
ową petycją podpisał się na miejscu pierwszym Józef Dietl. Okazuje się, że nie nadano jej 
na uczelni oficjalnego charakteru i wskutek wieści z Wiednia odłożono ją ad acta. Referat 
Nieznany dokument z czasów walki o unarodowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego badacz ten 
wygłosił w 1938 roku na jednym z posiedzeń PAU; por. „Sprawozdania Polskiej Akademii 
Umiejętności” 1938, t. 43, nr 2, s. 64-65.

W dniu 29 grudnia 1860 roku w Krakowie stawiło się kilkaset osób ze wszystkich 
stron Galicji. Był to wyraz wsparcia dla inicjatorów walki o przywrócenie języka 
polskiego w szkolnictwie galicyjskim, w szczególności - w Uniwersytecie Jagiel
lońskim. W dniu 30 grudnia przybyła tu ze Lwowa kilkudziesięcioosobowa delega
cja z entuzjastycznie witanym przez kilka tysięcy krakowian Franciszkiem Smolką 
na czele. Najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia przybysze zapoznali się 
z memoriałem, jaki przygotowała grupa profesorów UJ, już nazajutrz bowiem wy
ruszyła z Krakowa do Wiednia licząca ok. 200 osób deputacja galicyjska, której 
kierownictwo powierzono Smolce. W ciągu następnych dwóch dni wyruszyły do 
Wiednia kolejne grupy.

Przyjazd do Wiednia tak licznej deputacji polskiej wywołał duże zainteresowa
nie wiedeńczyków. Jej zjawienie się nad Dunajem odnotowali także zagraniczni 
korespondenci prasowi (m.in. paryscy). Jak pisał korespondent „Czasu”, na owo 
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zainteresowanie polską deputacją wpłynął zapewne fakt jej wystąpienia w strojach 
narodowych. Audiencję u ministra Schmerlinga przewidziano na dzień 4 stycznia 
1861 roku. Przed oblicze ministra dopuszczono jednak tylko trzech przywódców 
deputacji: Franciszka Smolkę, Aleksandra Dzieduszyckiego oraz księcia Adama Sa
piehę. Delegaci złożyli na ręce ministra Memoriał, odbyli też z nim oraz z innymi 
politykami rządowymi rozmowy. Kilku z nich - jak podał „Czas” - zostało przyję
tych także przez cesarza.

Do tych informacji należy dodać jedną, niezbyt miłą. Otóż jeszcze w tym samym 
dniu, w którym minister Schmerling przyjął trzech polskich polityków, deputacja 
galicyjska - z inicjatywy Franciszka Smolki - rozwiązała się. W prasie nie podano 
bezpośrednich powodów tej dość zaskakującej decyzji. Lektura doniesień z Wied
nia pozwala mieć jednak niemal pewność, że decyzję tę podjęto w związku z poja
wieniem się w Wiedniu dużej deputacji Ślązaków z tzw. Śląska Austriackiego, na 
czele której stali m.in. Paweł Stalmach - działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim, 
oraz Józef Lompa - pionier oświaty narodowej na Górnym Śląsku. Deputacja ta 
przywiozła ze sobą memoriał podpisany przez wiele tysięcy Ślązaków, w którym 
m.in. domagano się wprowadzenia języka polskiego do miejscowych urzędów, są
downictwa oraz szkolnictwa, a także - co mogło wydawać się dla delegacji galicyj
skiej kłopotliwe - przyłączenia Śląska Austriackiego do Galicji. Żądania Ślązaków 
najprawdopodobniej zostały uznane przez polityków galicyjskich za zbyt daleko 
idące25.

25 Jak wynika z nadesłanej do Krakowa korespondencji, delegacja śląska szukała wsparcia dla 
swoich zabiegów u delegacji galicyjskiej, ale ta - po rozwiązaniu się - formalnie już nie ist
niała. Wsparcia udzielali Ślązakom tylko niektórzy delegaci galicyjscy. A postulaty ich były 
bardzo interesujące. Pisał korespondent „Czasu”: „Memoriał przywieziony przez deputację 
śląską a okryty tysiącami podpisów, wręczony został w sobotę [31 grudnia 1860 - F. Z.] 
p. Ministrowi stanu. W memoriale tym Ślązacy przedstawiają, że, będąc rodu polskiego, życzą 
sobie i żądają, aby język polski został zaprowadzony w Śląsku Austriackim jako wykłado
wy i urzędowy, a prowincja ta przyłączona administracyjnie i politycznie do Galicji, z któ
rej mieszkańcami wspólną mają narodowość i jednej pragnie autonomii narodowej” („Czas” 
1861, nr 8 [101]).

26 Pełny tekst tego obszernego dokumentu podaje „Czas” 1861, nr 4 (5 1).

Nie sposób zajmować się tu bliżej obszernym tekstem Memoriału, jaki przeka
zała delegacja galicyjska ministrowi Schmerlingowi26. Warto jednak zwrócić uwagę 
na dwa jego fragmenty, dają one bowiem bardzo dobre świadectwo jego autorom. 
Przywołując nie zawsze dobre doświadczenia „obywateli Galicji i Krakowa” z wła
dzami centralnymi, autorzy tego dokumentu oświadczali:

[...] mamy zaszczyt przedłożyć Waszej Ekscelencji, iż mieszkańcy naszej krainy, obu do
browolną unią przed wiekami połączonych rodów, polskiego i ruskiego, pomimo losu, który 
spotkał całość niegdyś ich ojczyzny polskiej, nie odstąpili i nie odstąpią nigdy od owych wie
kuistych i przedawnionymi być nie mogących praw historycznych swej narodowości, która 
się na zrządzeniu Opatrzności opiera. Dla nas owa podzielona trójca Polski jest zawsze tylko 
jedną i tą sama osobą dawnej matki naszej, a z naszymi braćmi nad Wartą i Wilią, jednej krwi 



Ostatnia warownia narodowa 151

jedno tętno wspólne w sercu mamy. Ministrowi katolickiego Monarchy, z którego świetnej 
dynastii dziewięć królowych na tronie Piastów zasiadało, możemy to nasze uczucie tym ot- 
warciej wyznać, że gdybyśmy je kryli, świat by nam nie wierzył, - i nieszczęśliwym nawet 
by szacunku odmówił27.

27 „Czas” 1861, nr 4(5 1).
28 Tamże.
29 W świetle dokumentu ogłoszonego prawie in extenso na łamach „Czasu” w dniu 17 II 1861 

roku, na Wydziale Lekarskim UJ zezwalano na prowadzenie wykładów w języku polskim,

Lektura tego dokumentu pozwala wystawić autorom memoriału „krakowskiego” 
wysoką ocenę. Rzadko kiedy w epoce narodowej niewoli padały tego typu słowa 
w oficjalnych dokumentach skierowanych do któregoś z zaborców. Autorzy me
moriału, z dumą przypominający wielką historię Polski, tym donośniej upominali 
się o przywrócenie języka polskiego w galicyjskich urzędach, sądach i szkołach. 
Pisali też:

[...] z tego wynika konieczna potrzeba, aby u nas język krajowy był używanym przez władze 
krajowe nie tylko wtedy, gdy się do ludności naszej odzywają, lecz i do wewnętrznego po 
wszystkich dykasteriach kraju traktowania spraw publicznych. Że zaś język polski bogaty, 
giętki, wielowiekowym ćwiczeniem we wszystkich gałęziach literatury do najwyższego stop
nia ukształcony, językiem wykładowym we wszystkich edukacyjnych zakładach kraju rychle 
uznanym zostanie, - i że językowi ruskiemu wszelkie prawa uzdolnieniu jego odpowied
nie, niezwłocznie przyznanymi będą, - tego się po przedsięwzięciu już w tej mierze z woli 
Monarchy przez poprzedniego Ministra Stanu przygotowawczych kroków, - i po jawnych 
oświadczeniach Waszej Ekscelencji w okólniku - tym bardziej spodziewać możemy. [...] 
A gdy Wasza Ekscelencja oznajmiasz, iż rząd najwyższych celów umiejętności nigdy z oka 
nie wypuści, - to zapewno przyznać raczysz, iż do tych celów naród nasz właśnie wtedy tylko 
dojść może, gdy jego młodzież ucząca się będzie sobie miała wykładaną umiejętność w jej 
rodowitym języku, w którym od kolebki nauczyła się myśleć i pojmować2*.

Z powyższych przywołań wynika jedno: iż oczekiwania autorów tego dokumen
tu, ale i innych wypowiedzi, były rzeczywiście wielkie. Niestety, realizację tych ma
rzeń (nawet „okrojonych” dla potrzeb ludzi żyjących w kraju zaborcy!) trzeba było 
odłożyć na później. Znacząco wzmocniony politycznie przez Węgrów i liberałów 
minister Schmerling w dniu 13 lutego 1861 roku wydał rozporządzenie, które bardzo 
mocno zaskoczyło przede wszystkim środowisko akademickie Krakowa.

Jak wspomniano, środowisko to oczekiwało - zgodnie z zapowiedziami ministra 
Gołuchowskiego - że język polski zostanie uznany za obowiązujący na Uniwersy
tecie Jagiellońskim. Tymczasem lutowe rozporządzenie ministra Schmerlinga przy
wracało język polski na UJ tylko częściowo. Owszem, zezwolono na prowadzenie 
wykładów w języku polskim zarówno na Wydziale Lekarskim, jak na Wydziale Pra
wa, zgodę tę obwarowano jednak rozlicznymi zapisami, nakazującymi czy to zazna
jamiać studentów z terminologią niemiecką, czy też prowadzić dodatkowe wykłady 
w języku niemieckim29.
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Jak widać, nadzieje środowiska akademickiego Krakowa na rychłe zmiany nie 
zostały spełnione. Sytuacja na Uniwersytecie Jagiellońskim przez kilka następnych 
lat była bardzo trudna: z jednej strony pozwolono tu wykładać niektóre przedmio
ty po polsku, ale władze austriackie zachowały nad nim pełnię władzy nadzorczej. 
Nadal w administracji uczelnianej obowiązywał język niemiecki. Nadal też praco
wali tu profesorowie austriaccy nieznający języka polskiego. Aby mogły spełnić się 
wszystkie wyartykułowane na przełomie lat 1860/1861 nadzieje na przywrócenie 
języka polskiego jako wykładowego, należało jeszcze poczekać. Wszystko wska
zuje na to, że owa zwłoka podyktowana była również wydarzeniami, jakich areną 
w latach 1860-1861 stało się Królestwo Polskie. Tu wszak trwała wielka „rewolucja 
moralna”, czyli biemy opór będący wyzwaniem rzuconym carskiemu systemowi

ale pod warunkiem, że: ,,a) każdy docent obowiązanym jest na prelekcjach polskich co do 
główniejszych przedmiotów swoich obeznawać dokładnie słuchaczy swoich z całą niemie
cką literaturą fachową tego przedmiotu aż do najnowszych czasów; b) aby młodzież uczącą 
utrzymać w ćwiczeniu się w języku niemieckim i aby sprowadzić ożywiony związek między 
literaturą polską i niemiecką, profesorowie obowiązani są miewać po niemiecku «Collegia 
publica», które najmniej co trzecie półrocze winni są czytać; c) profesor policji lekarskiej ma 
polecenie słuchaczom swoim praktyczne kollegia jako «publica» w języku niemieckim mie
wać i przedsiębrać z nimi po niemiecku praktyczne ćwiczenia w układaniu lekarskich «Pare- 
re» i opinii”. Jeszcze silniejsze obostrzenia wprowadzono na Wydziale Prawa: „Na Wydziale 
prawa i umiejętności politycznych, zachowując różnicę między przedmiotami prawniczymi 
ogólnymi z jednej strony, a z drugiej pozytywnymi austriackimi i niemieckimi, język polski 
będzie wykładowym w ogólnych przedmiotach naukowych prawa rzymskiego i kanonicz
nego, filozofii prawa, encyklopedii umiejętności prawniczych, ekonomii politycznej w całej 
jej obszemości, polityki administracji i cywilizacji, ogólnej statystyki, europejskiego prawa 
narodów, prawa francuskiego i dawnego prawa polskiego, na koniec w praktyce postępowania 
cywilnego i karnego. Natomiast język niemiecki jako wykładowy przepisany jest w pozytyw
nych zawodach prawniczych austriackich i niemieckich: w prawie cywilnym austriackim, 
prawie kamym austriackim i procesie kamym, w postępowaniu cywilno-sądowym, w austria
ckiej statystyce, prawie górniczym, prawie handlowym i wekslowym, w prawoznawstwie 
administracyjnym i skarbowym (jako «specialia austriaca»), a na koniec w historii państwa 
niemieckiego i prawa niemieckiego tudzież prywatnego prawa pospolitego niemieckiego 
(jako «specialia germanica»)”. Na Wydziale Filozoficznym zezwolono na wykłady w języ
ku polskim, ale ze względu na przygotowywanie na tym Wydziale przyszłych nauczycieli 
gimnazjalnych mających nauczać po niemiecku, zdecydowano: ,,a) aby były obok wykładów 
nauki języka niemieckiego i literatury w niemieckim języku; b) z dwóch profesorów przezna
czonych do każdego z zawodów naukowych historii i filologii klasycznej przy uniwersytecie, 
jeden miewał odczyty w języku polskim, drugi w niemieckim; c) aby przy seminarium filolo
gicznym w Krakowie ćwiczenia odbywane były przez jednego profesora w języku polskim, 
przez drugiego w niemieckim, i aby ewentualnie na seminarium historycznym, które ma być 
zaprowadzone w Krakowie o ile można najspieszniej, weszło dwoiste odbywanie ćwiczeń 
w polskim i niemieckim języku; na koniec d) aby co się tyczy fachów matematycznych i przy
rodniczych, «collegia publica» we wszystkich zawodach naukowych odbywały się po nie
miecku”. Te zasady zostały poddane bardzo ostrej ocenie na łamach „Czasu” w tym samym 
numerze z 17 II oraz w dwóch kolejnych: z 19 II i 24 II 1861 roku (Henryk Barycz twierdził, 
że autorem owych krytycznych artykułów był Józef Dietl).
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przemocy. Od 11 czerwca 1860 roku, czyli od manifestacyjnego pogrzebu Katarzy
ny Sowińskiej, wdowy po bohaterskim generale z czasów powstania listopadowego, 
i uroczystego nabożeństwa u oo. Karmelitów na Lesznie w dniu 29 listopada tr. 
Warszawa, ale i inne miasta i miasteczka Królestwa Polskiego stały się areną swoi
stej „wojny” Polaków z Moskalami: wojny, w której orężem były: śpiew, modlitwa, 
pokojowa manifestacja; wojna ta z czasem przekształciła się w wojnę prawdziwą, 
zwaną powstaniem styczniowym30. Siedząc te wydarzenia w Królestwie Polskim, 
władze austriackie uznały, że należy za wszelką cenę powstrzymać dążenia Polaków 
z Galicji do uzyskania swobody narodowej. To dlatego w 1861 roku nie zgodziły się 
na repolonizację Uniwersytetu Jagiellońskiego.

311 Por. Z. L. S. [W. Przyborowski] (1892-1895).
31 Wojna austriacko-pruska trwała od 16 VI do 23 VIII 1866 roku. Chodziło w niej o przewod

nictwo w Związku Niemieckim. Klęska Austrii w rozstrzygającej o losach wojny bitwie pod 
Sadową (3 VII 1866) sprawiła, że na mocy pokoju, zawartego w Pradze 23 VIII tr., Austria 
wycofała się z polityki niemieckiej, czym otworzyła drogę Prusom do zjednoczenia Niemiec.

32 Jedynym wyjątkiem pozostał wykład z języka i literatury niemieckiej. Na Wydziale Teolo
gicznym nadal obowiązywała zasada, że część wykładów prowadzono w języku łacińskim, 
część natomiast - po polsku.

Proces został powstrzymany, ale tylko na pewien czas. Gdy bowiem w 1866 roku 
Austria przegrała kolejną wojnę - tym razem z Prusami31 - nastąpił generalny zwrot 
w polityce wewnętrznej monarchii: na mocy konstytucji grudniowej z 21 grudnia 
1867 roku stworzono podstawy do przekształcenia cesarstwa w państwo wsparte 
na idei federacji autonomicznych krajów. Po wielu dalszych zabiegach i staraniach 
polityków galicyjskich w dniu 4 czerwca 1869 roku wprowadzono język polski do 
urzędów i szkół galicyjskich, a w roku następnym, w dniu 4 kwietnia, cesarz wydał 
dekret o wprowadzeniu języka polskiego jako wykładowego na wszystkich wydzia
łach Uniwersytetu Jagiellońskiego32.

Szczęśliwy koniec trwającej prawie 20 lat wojny wspólnoty akademickiej UJ 
o przywrócenie języka polskiego jako wykładowego stanowi niewątpliwie jedną 
z jaśniejszych kart w dziejach naszej Wszechnicy. Ale zarazem trzeba mieć świa
domość tego, że walka o polski język wykładowy nie była jedynym frontem, jaki 
stworzyli w tamtych czasach profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym 
samym czasie prowadzili oni bowiem prawdziwe boje o czystość i urodę naszej pol
szczyzny, a zarazem - o wzbogacenie jej polską terminologią naukową. To już jest 
jednak temat na inną rozprawę.
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The last national fortress. From the history of struggle for Polish as the language 
of instruction at the Jagiellonian University in the years 1850-1870 

Summary

Słowa klucze: Uniwersytet Jagielloński, zabory, walka z germanizacją, profesorowie UJ, 
polskość, język polski wykładowy

Key words: Jagiellonian Universit), national bondage, years 185-1870. Polish language 
at the university', fight against germanization

Abstract
The author of the article focuses on the period between 1850 and 1870, which seems to have 
been forgotten by the historians of the Jagiellonian University. In those years the Austrian 
authorities decided about Germanisation of the university by introducing German language 
as the language of administration as well as the compulsory language of instruction. As a res
ult of the aforementioned decisions, after the year 1853 the Jagiellonian University actually 
lost its status of a Polish school. In those difficult years the university authorities led by Józef 
Dietl took up the struggle for Polonisation of the university. The author of the article presents 
the administrative efforts of the professors, which in 1870 eventually resulted in restoring 
Polish language as a language of instruction and administration. It should be noted that the 
university authorities received substantial help from several professors (Fryderyk K. Skobel, 
Józef Majzer, Karol Estreicher, among others), who just in those difficult times set about 
working on creating Polish language of chemistry; medicine, law and others. But these is
sues - on account of word limit - are not explored in this article.
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