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loiuarzystiuo mionikóiu przeszoci Lwowa

majce na celu poznawanie dziejowej przeszoci Lwowa, bu-

dzenie poszanowania dla jego pamitek i zabytków, oraz rato-

wanie od zatraty i gromadzenie ich w zbiorach miejskich —
bdzie do tego celu zmierzao, midzy innemi, przez wydawnic-

two naukowych i popularnych publikacyi z dziejów naszego

grodu.

W myl § 6. statutu kady czonek Towarzystwa otrzy-

muje bezpfatnie powysze wydawnictwa.

Wkadka roczna 8 K. Kady wpisujcy si do Towa-

rzystwa paci wic niejako tylko prenumerat wydawnictw.

Im wicej czonków przystpi, tem bogatsze mog by wyda-

wnictwa.

Kto na cele Towarzystwa zoy jednorazowo datek przy-

najmniej 100 koron, jest czonkiem zaoycielem.

Upraszamy przeto wszystkich, miujcych przeszo sto-

licy kraju i jej zabytki — o przystpowanie do Towarzystwa
mioników przeszoci Lwowa.

Oprócz „Biblioteki lwowskiej" w formie niniejszego tomiku

wydawa bdziemy illuslrowany „Rocznik", w którym znajd
pomieszczenie prace historyczne, dotyczce przeszoci Lwowa.

(Adres: Archiwum miejskie, Lwów, Ratusz).
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[iniejs/.ej pracy |)rzy\viecala myl i polrzelia spo-

pularyzowania w roku jubileuszowym dziejów

Wszechnicy lwowskiej, której losy i polski cha-

rakter tak bardzo le na sercu spoeczestwu

polskiemu, (chtny Czytelnik nie znajdzie tu samodzielnych

bada, ani oryginalnych pogldów, gdy praca opara si«^

wycznie prawie na materyale drukowanym, a w szczegól-

noci na dziele ks. Stanisawa Zaskiego , Jezuici

w I*olscc" i l*rof. dra Ludwika Fin ka „Historya Uni-

wersytetu lwowskiego do r. IHOU". Literatura polemiczna

/. XVII. i WIII. wieku oraz niektóre nowsze opracowania

dostarczyy szczegóów, zuytkowanych odpowiednio do

rozmiarów i celu wspomnienia jubileuszowego.

Autor.





ogniu walki poczta, w walce pótrzecia trwa
wieku Alma Mater lwowska. W dostojnej

wityni nauki raz po raz rozbrzmiewa gwar
sporów i z caej niemal ziemi polskiej znosi

tu wicir ycia namitne szay zawici, niecici i procesów,
(lae morze wzburzonej opinii bio w te mury, pokryway
je fale sprzecznych sdów i zabiegów, biy gromy we
wszystkie cztery wgy Akademii lwowskiej. I nie byo,,
zda si, ciszy dla naukowych bada, jakby zabrako uro-

czystej powagi temu domowi, który mia by wiatem
nauki, pochodni wiedzy.

A jednak przetrwaa wszystkie burze Alma Mater lwow-
ska i peni chlubnie zadania, jakie jej dzieje od samego po-
cztku istnienia, przez pótrzecia wieku, wyznaczay. Jest

potn twierdz ducha polskiego, czujn stranic u wscho-
dnich rubiey Polski, jest jasnem ogniskiem wiedzy, prawdy
i kultury, dostojn siedzib nauki. Uniwersytet lwowski
sta si prawdziw Alma Mater wielu pokole modziey,
a na swych barkach dzielnie i chlubnie dwiga nie tylko

zadania, jakie kady uniwersytet spenia winien, ale pra-

cowa musi — jak powiedziano piknie — i za te uniwer-

sytety, któro by na ziemi polskiej powinny a któr}'ch

niema.

Lat dwiecie pidziesit - pótrzecia wieku trwa

lwowska Wszechnica. Miaa swoje chwile jasne i ciemne,

spotykaa na swojej drodze uznanie i gwatowne protesty,

za czasów Rzeczypospolitej na ogó tylko czciowo moga
spenia swoje posannictwo, ale charakteru uniwersytetu

nigdy si nie wyzbya, nauce i wiedzy suya w miar si

i monoci, zawsze stojc na tym poziomie i wysokoci
1
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na jakich w danym okresie staa wiedza, nauka i litera-

tura polska. Jej tytuy, splendory, akademickie przywileje,

ten przepych zewntrzny i okazao, bez których tak tru-

dno obywa si wiek siedmnasty i omnasty, byy prawie

cigle przedmiotem sporu, ale jej naukowego poziomu, ani

bada nikt i nigdy nie kwestyonowa. I ten wanie uni-

wersytecki poziom to jej wobec potomnoci chluba i rze-

telna zarazem zasuga, to tytu do wdzicznoci Polski dzi-

siejszej.

Duch czasu, biece potrzeby Zakonu, który j dwi-
gn i broni wytrwale, niewoliy j do takiej suby pu-

)licznej,jaka w danej chwili wydawaa si najlepsz. Aka-
demia lwowska przetrwaa wszystkie zapatrywania na cele

uniwersytetów, aeby nakoniec ju w dniach najnowszych

zabysn jako olbrzymie wiato w jedynej ju subie
polskiej nauki.

Tak samo w rónej kolei losów zachowa umiaa
Akademia lwowska swój narodowy charakter i polsk te
zostaa przez cay cig swojego istnienia, przerywanego
burz procesów i burz dziejow. Polsk bya lwowska
Wszechnica za Jezuitów, polsk zostaa w czasach, kiedy

z jej katedr nie rozbrzmiewaa mowa polska, w do-

bie najwikszego ucisku narodowego. Bo pod powok
germanizacyjn kipiao w niej ycie polskie — w koach
modziey, w jej zwizkach w tajnych stowarzyszeniach,

krzewia si myl tak daleka od oficyalnego W3'kadu, e
w chwili dziejowego kataklizmu sam rzd austryacki skie-

rowa swoje armaty na Wszechnic lwowsk, j uwaajc
za gówne siedlisko polskiej myli rewolucyjnej.

A kiedy wreszcie dozwolono spoeczestwu y wa-
snem yciem i rozwija si swobodnie, Alma Mater lwow-
ska bya pierwsz, która stana do wytrwaej pracy nau-
kowej. Dugi szereg mów nauki zajania na jej kate-

drach, a ich dziea roznosiy saw polskiego imienia po
wszystkich krajach dawnej Rzeczypospolitej.

I dalej jeszcze wród obcych znalaza Wszechnica
lwowska niejednokrotnie uznanie za swoje prace, podjte
dla badania prawdy.

Wic w uroczystej chwili jubileuszu cay naród pol-

ski patrzy z dum i chlub na janiejce wiato kultury.
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za zasugi Wszechnicy lwowskiej, na jej przewane znacze-

nie w yciu narodowem. A rozpamitujc jej dzieje i prze-

szkody, które przeby musiaa, strzegc pilnie jej charak-

teru i powagi, jej dostojestwa — spieszy z jubileuszowym
hodem i yczeniem, aby Alma Maler lwowska na ca
przyszo zostaa wityni polskiej nauki, potn i nie-

zomn twierdz polskiej kultury.
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KRÓL FUNDATOR.
GROBA AKADEMII PRAWOSAWNEJ. PRZYSZO LWOWSKIEGO KOLEGIUM
T. J. WILNO. POZNA. PERA KRÓLESTWA. OPÓR AKADEMII KRAKOW-
SKIEJ. AKADEMIA LWOWSKA. PRZYWILEJ JANA KAZIMIERZA. JEGO ZNA-

CZENIE. FUNDAMENT UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO. WYRAZ KONIECZNOCI
DZIEJOWEJ.

Ju od roku 1G58 dochodzio pragnienie zakonu Jezui-

tów posiadania wasnej Akademii we Lwowie do najwy-
szego punktu napicia. Wanie bowiem zawart zostaa

ugoda iadziacka, która zdawaa si koczy dugi i stra-

szny okres wojen kozackicli i niosa ukojenie na ca,
w krwi l)ratniej skpan poa Rzeczypospolitej. Atoli je-

den z artykuów teje ugody zapewnia Rusi akademi
w Kijowie i drug, „gdzie jej miejsce sposobne opatrz"

wyznawcy wschodniego obrzdku. A miejscem tem, jak

niós powszechnie gos opinii, móg by tylko Lwów,
gdzie od dawna istniaa i)r7.y Stauropigii szkoa grecko-pra-

wosawna, skd na cay Wschód rozchodziy si ksigi cer-

kiewne, gdzie bya siedziba biskupa, potnego bractwa

i najwybitniejszych jednostek mieszczastwa ruskiego.

To te sama myl o prawosawnej akademii we Lwo-
wie rozpalaa arliwo Jezuitów do walki z schizm i para
do uycia jak najenergiczniejszych rodków, celem usuni-
cia mniemanego niebezpieczestwa dla kocioa rzymskiego
i samego Zakonu. Ro najwyraniej przecie powiedziano
w teje samej ugodzie hadziackiej, e gdziekolwiek stanie owa
druga prawosawna akademia, tamju po wieczne czasy adne
inne szkoy wysze powsta nie mog. A Kollegium jezuic-

kie we Lwowie znajdowao si wanie w stanie wiel-

kiego rozkwitu, )yo ju wtedy faktycznie i na podstawie
programu swoich nauk akademi o dwu wydziaach, teo-

logicznym i filozoficznym.
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Zreszt w wielkich zamysach walki z rónowier-
stwem, która bya gównym celem Zakonu, w tym szero-

kim programie domów, kollegiów, szkó i misyi jezuickich

bya lwowskiemu Kollegium ju z dawna pisana przyszo
akademii.

Równoczenie prawie z wejciem Jezuitów do Lwowa
obiecywa w r. 1590 Jan Siemion, ostatni z ksit Olelko-
wiczów suckich, uposay we Lwowie akademi, od r. 159^)

na yczenie arcybiskupa Solikowskiego wykadali Jezuici

w lwowskiej swojej rezydencyi teologi dla kleryków dye-

cezyalnych, w czasie inauguracyi lwowskiego kollegium

wykazywa superyor O. Stanisaw Radzimski potrzeb
szkó wyszych we Lwowie.

Akademia lwowska wspólnie z wilesk miaa stan
frontem przeciw schizmatyckiemu Wschodowi, podobnie
jak celem upragnionej Akademii w Poznaniu miaa by
walka z protestantyzmem.

Z zaoeniem Akademii wileskiej poszo Jezuitom sto-

sunkowo do gadko. Wystarczya wola Stefana Batorego

i papiea, wobec których wszelkie niechci dyssydentów mu-
siay umilkn. Kanclerzowi Mikoajowi Radziwiowi Ru-
demu, który wzbrania si przyoy do przywileju erek-

cyjnego pieczci litewskiej z tego powodu, jakoby zaoe-
nie akademii w Wilnie naruszao prawa i swobody Litwy,

odpowiedzia Stefan -I3atory stanowczo, e „dziwi go taka

wolno, która ani uczy si, ani nauczon by nie chce

i trudno mu poj przywilejów, któreby zostawiay Litw
w barbarzystwie". Tedy rycho stana Akademia wile-
ska, zrazu niekompletna, bez prawa i medycyny, jako , ry-

nek na pónocy, na któryby jak na jarmark modzie ze

schizmatyckich i heretyckich prowincyi po nabywanie

nauk i wiary katolickiej przybywa moga".
Natomiast zaoenie drugiej jezuickiej akademii w Po-

znaniu natrafio na nieprzezwycione trudnoci ze strony

Akademii krakowskiej, a o Akademii lwowskiej wobec tego na

razie nawet myle nie mieli Jezuici. Bo A/ma 3/a/er jagiello-

ska, cho sama ju zuboaa, w upadku bdca, strzega za-

zdronie swoich przywilejów i wycznoci. Nie przeszka-

dzaa wprawdzie zaoeniu akademii ani we Wilnie ani

w Zamociu, ale z tern wiksz si opieraa si dalj^zym
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zamysom jezuickim, znajdujc szczery poklask i poparcie

u caego spoeczestwa szlacheckiego.

Rzecz istotnie zadziwiajca, jak ta zuboaa, cieniem

dawnej cliway yjca Akademia krakowska potrafia sta-

wi czoo zakonowi Jezuitów i jak z tej walki zawsze pra-

wie zwycisko wychodzia. Znaczna cz jej profesorów,

ndznie zaopatrzona i dotowana, pochodzia ze stanu ple-

bejuszowskiego, jej uczniowie swawol swoj, burdami,

wywoywaniem rozruchów to z ydami, to z Jezuitami

sporo nieraz przyczyniali kopotu caej Flzeczypospolitej,

jej naukowa wydatno bya bardzo maa, znaczenie na

zewntrz jeszcze mniejsze. Ale gdy jej delegaci stanli na

sejmiku, na sejmie, czy nawet przed kury rzymsk, znaj-

dowali wszdzie posuch baczny, wobec którego amaa
si wola królewska, szy w niwecz wszelkie pergaminy,

rozbijaa si caa przemylno i dyplomatyczny spryt naj-

wybitniejszych Jezuitów. Tem bardziej to dziwne, e w grun-

cie rzeczy nie chodzio Akademii o plan, program i poziom
nauk udzielanych w szkoach jezuickich, e szkoy te i kol-

legia mogy uczy i bada, co im si tylko ywnie podo-
bao, stan na poziomie nawet wyszym ni Akademia,

ale chodzio jedynie i wycznie o tytu, o przywilej pierw-

szestwa, prawo nadawania promocyi doktorskich, i co

moe byo rzecz najgówniejsz, o prawo pobierania opat
za nie. Jeden z najarliwszych obroców praw, przywile-

jów i wycznoci Akademii krakowskiej, ks. Marcin Rady-
miski, pisze bez adnych obsonek : „mistrze Akademii
krakowskiej majc ndzne pensye, bo niektórzy po 10 grzy-

wien rocznie, opatruj swe potrzeby dochodami z rónych
promocyi czerpanymi. Gdyby wic te promocye Jezuitom

dozwolone zostay, to oni dla zjednania sobie ludzi bd
je bezpatnie nadawali; mistrze za Akademii zejd do
ostatniej ndzy i w dalszym czasie ta pera caego Króle-

stwa spodleje, a oto jedynie staraj si Jezuici, a nie o do-

bro Rzeczypospolitej".

Czy Jezuitom istotnie chodzio o zniszczenie Akademii
krakowskiej, nie wiadomo, ale to pewna, e caj' stan szla-

checki i Rzeczpospolita podzielaa zdanie, e Akademia
krakowska jest per Królestwa. I jakkolwiek nie byo wi-

da adnego starania, aeby tej „perle" doda odpowie-
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dniego blasku, to jednak czyniono wszystko, aby nie nara-a jej na trudy wspózawodnictwa, usun z jej drogi
wszelkie przeszkody, moe nie rozwoju, ale samego istnienia.

Na tumy szlacheckie dziaa w tym wypadku jedynie
urok— wspomnienie Jagiellonów. Wiadomo, zjak skwapli-
woci umiano ju w XVII. wieku uczci kad kropelk
krwi jagielloskiej pyncej w yach nastpców, jak za-

wsze powoywano si na ide jagiellosk, jak w caej li-

teraturze polskiej wspomnienie czasów jagielloskich tkwio
jako wietna, pena uroku i bezpowrotnie miniona chwila
zotego wieku, blasku polskiego imienia i jego potgi. A Aka-
demia krakowska bya trwa i minion spucizn po Ja-

giellonach, ba, nawet i Piastach, z jej powstaniem czya
si pami imion nieledwie czci religijn otoczonych, pa-

mi Kazimierza Wielkiego i królowej Jadwigi. Tedy
w chwilach, gdy z murów Almae Matris jagielloskiej wy-
biegao woanie na trwog i niebezpieczestwo, nie byo
szlacheckiego serca, któreby guchem zostao na to woanie.

Sprawa Akademii poznaskiej zostaa ostatecznie w za-

wieszeniu, nierozstrzygnita ani na korzy Jezuitów, ani Aka-
demii krakowskiej. Wobec saboci wadzy rzdowej i wy-
konawczej w Polsce, zdarzao si prawie zawsze, e wielkie

])rocesy nigdy si nie mogy doczeka zakoczenia, e je-

den spór pociga za sob dziesitki sporów pohiniejszych,

em bardziej, e strony interesowane czyniy zabiegi wsz-
dzie i broniy swoich praw i pretensyi tak „prawem jak

lewem", drog dekretów, wyroków i konstytucyi, oraz stwa-

rzaniem faktycznych stosunków, z którymi rzeczywisto
musiaa si liczy.

Tak samo i Akademia krakowska nie majc do si)'

do ukrócenia zamysów jezuickich, staraa si wszystkimi

sposobami zabezpieczy swój stan posiadania, uzyskujc

od sejmów zatwierdzenia praw swoich i wycznoci, wy-
kluczajcej powstanie równorzdnych zakadów naukowych.

Najwaniejszym za takim rodkiem ochronnym bya kon-

stytucya uchwalona na sejmie koronacyjnym Wadysawa
IV. w r. I(),'i3, wedug której prawo patronatu odnonie do

istniejcych i nowych akademii przyznane zostao nie tylko

królowi, jak dotd, ale i caej Rzeczypospolitej reprezento-

wanej w sejmie.
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Tak stany przeciwko sobie dwa wrogie obozy, ba-

cznie a podejrzliwie ledzc zamiary swoje i pragnienia.

Zakon, zrozumiawszy, e i nie podo)na przeciwko pr-
dowi opinii, przycich i zdawa si powoli zapomina o po-

race poznaskiej i przykrzejszej jeszcze w Ivrakowie, gdzie

w r. 1634 zamknito szkoy jezuickie. Akademia za bez-

pieczna i pewna od gronego wspózawodnika, zapada
znowu w sen, do którego j koysay beznadziejne pienia

panegirystów.

W takim stanie rzeczy zamajaczyo od wschodu wi-

dmo a dwu schizmatyckich akademii. Akademikom kra-

kowskim nie byo ono jako zbyt grone, bo przyjli je

milczeniem i bez protestu, natomiast u Jezuitów — jak po-

wiedziano wyej — wezbray wszystkie apostolskie pra-

gnienia, caa gorca i nieustpliwa ch walki z róno-
wierstwem, zagraa wreszcie obawa o losy lwowskiego Kol-

legium. I zdao si im, e przysza chwila jedyna i najspo-

sobniejsza do zrealizowania dawno ywionego pragnienia,

e przeciw katolickiej akademii we Lwowie nie podniesie

si aden gos protestu, w tych czasach religijnej arliwo-
ci, wobec tylu spalonych kocioów, zniszczonych klaszto-

rów, pomordowanych ksiy, wobec tak strasznej klski kato-

licyzmu na Rusi,jak mu zaday wojny kozackie. Zaraz tedy we
wrzeniu r. 1658 na generalnym zjedzie prowincyi jezuic-

kiej w Krakowie uchwalono odnie si do generaa Za-
konu w Rzymie, aby „w naszem kollegium Iwowskiem
ustanowiono uniwersytet nauk", aby „uprzedzi mona i od-

wróci zamysy schizmatyków greckiego obrzdku, którzy

dla sawnoci miasta, bdcego siedzib take ich biskupa,

otworzy tam uniwersytet zamierzaj".

Równoczenie gdy deputaci Jezuitów wybierali si
z t prob na generaln kongregacy do Rzymu, rozwin
Zakon w kraju dla tej myli wszystkie rodki, jakimi tylko

rozporzdza. I^ektor kollegium lwowskiego, O. Krzykoski

i Jezuici lwowscy zda si Acherontaby ruszyli w sprawie
akademii, a w sferach blizkich królowi Janowi Kazimie-
rzowi pracowa wytrwale ks. Jdrzej Sikorski, dawny teo-

log podkanclerzego Pramowskiego, wielokrotny kapelan

i kaznodzieja obozowy w czasie wojen kozackich. W sa-

mem Kollegium otwarto na nowo kurs teologii i pomno-
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ono liczb profesorów, spowiednicy i kapelani szli midzy
najwybitniejszych mieszczan lwowskich, na dwory dostoj-

ników ziemskich i szlachty ziem ruskich, okazujc wielkie

korzyci z otwarcia akademii we Lwowie, gdzie tylko do-
trze mogy wpywy Jezuickie, tam je uywano — w naj-

wikszej tajemnicy jednak, aeby upi czujno Akademii
krakowskiej i wystpi wobec niej z faktem ju doko-
nanym.

Xa razie szczcie zdawao si sprzyja zamysom je-

zuickim. Za wpywem najpotniejszego naonczas patry-

cyusza Marcina Nikanora Anczewskiego, który sam, wraz
z on, ofiarowa ^iO.OOO zp. na przysz Akademi — owiad-
czya si za ni urzdujca podówczas cz lwowskiej

rady miejskiej. Niebawem te wyszed z ratusza lwowskiego
list z prob do króla na rce kanclerza Pramowskiego,
„aby na ozdob majestatu Rzeczypospolitej nowa akademia
we Lwowie stana".

Szlachta ziemi lwowskiej, jak jeden m, staa przy

Jezuitach, widzc w przyszej akademii wielkie uatwienia

w ksztaceniu dzieci swoich, król by chtny myli pod-

niesionej, gorcym jej zwolennikiem by kanclerz Pra-
mowski, a... Akademia krakowska nie dawaa nawet znaku

ycia.

Chwila decydujca nadesza...

Zaraz po nowym • roku 1661 bawi król Jan Kazi-

mierz w Krakowie. Zaproszony przez Jezuitów zwiedzi
take ich nowicyat przy kociele w. Macieja. W czasie

tej wizyty przystpi do niego ks. Jdrzej Sikorski z goto-

wym ju i jakoby przez siebie uoonym dyplomem erek-

cyjnym Akademii lwowskiej i prosi o jego zatwierdzenie,

oraz o podpis rki królewskiej. Król uprzedzonyju przed-

tem o rzeczy podpisa dokument, poczem go ks. Sikorski

schowa. Rzecz odbya si w najcilejszej tajemnicy, tak,

e Akademia nie miaa nawet najlejszego przeczucia o tem,

co si stao.

Król ruszy nastpnie z Krakowa do Czstochowy,

a w lad za nim ks. Sikorski z przywilejem, któremu do

mocy prawnej brako jeszcze pieczci kancelaryi koronnej.

W Czstochowie znalaz si i biskup Pramowski, wobec
czego w kancelaryi wikszej koronnej nie czyniono a-
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(Inych trudnoci i wnet u dokumentu zawisa piecz, a sam
dokument wcignity zosta do ksigi kanclerskiej. Ks. Sikorski

odetchn zapewne gboko, jakby mu kamie spad z serca.

Kyc. I. Kr4l Jan Kazimierz, fundator Akademii T. J.

(Weduii portretu w zamku Cri|)shi>lin w Szwecyii.

Bo w owym przywileju czarno na biaem stwierdzi
król Jan Kazimierz, e „zgodzilimy si atwo i chtnie.
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aeby dla Kollegium 00. Jezuitów we Lwowie godno
akademii i tytu uniwersytetu zosta nadany.

„I pozwalamy, aby w teme Kollegium generalne stu-

dyum w kadym dozwolonym fakultecie ustanowione byo, . j.

teologii scholastycznej i moralnej, filozofii, matematyki,
obojga prawa, medycyny, sztuk wyzwolonych i nauk zgoa
wszystkich, wedug przyjtego akademii i uniwersytetów
zwyczaju i praktyki.

„I to pod nazw uniwersytetu, akademii ustanawiamy
po wieczne czasy".

Dalej chcia jeszcze król i dokadnie to wyrazi w przy-

wileju, „aeby ta akadeinia i uniwersytet cieszy si i uy-
wa tych samych praw, przywilejów i prerogatyw, wolno-
ci, tytuów, odznacze, godnoci i urzdów i jakiejbd
nazwy faworów, beneficyów, odpustów, jakiemi ciesz
si Akademia krakowska i wileska. Przedewszystkiem za
pozwalamy, aeby stopnie akademickie bakaarza, magistra,

licencyata, doktora i inne w uniwersytetach zwyczajne pro-

mocye i uroczystoci, ile ich i w jaki sposób zwyczaj nie-

sie, w tyme lwowskim 00, Jezuitów uniwersytecie odby-
way si i obchodziy".

Oddajc wreszcie zarzd i prowadzenie uniwersytetu

w rce Jezuitów, przyrzek Jan Kazimierz imieniem swo-
jem i nastpców, „e tene Uniwersytet lwowski w tem
wszystkiem, co do caoci jego naley i wanoci, w mocy
i wietnoci zachowa i broni bdziemy. Co te i naj-

janiejsi nastpcy nasi zawsze uczyni. Aeby za rzecz ta

miaa swoj moc i si, królewsk sw rk przyka-

damy i erekcy akademii i uniwersytetu podpisujemy

i przyoy piecz królewsk na ten dyplom, czyli przy-

wilej rozkazalimy".

Przywilej jasno i niedwuznacznie wystylizowany, a wy-
dany, z zachowaniem wszystkich formalnoci kancelaryj-

nych, nie dawa powodu do adnych wtpliwoci.

Król polski owiadczy, e wol jego jest, aby we
Lwowie powsta uniwersytet.

I gdyjy to owiadczy Wadysaw Jagieo, lub jeszcze

nawet Stefan Bator}', rzecz byaby skoczona. Mogoby je-

szcze chodzi najwyej o zatwierdzenie ze strony papiea,

ale byaby to jedynie, acz uciliwa i kosztowna, formal-
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no tylko. Za Jana Kazimierza byo ju jednak inaczej.

Wadza królewska zanadto osabiona, wszechwadn bya
tylko wola stanu szlacieckiego reprezentowana w Sejmie.

Musieli tedy Jezuici — chcc faktycznie zamkn drog
wszelkim sporom — zyska uchwa sejmow, zatwierdza-

jc przywilej królewski, a nadto aprobat jego w I^ymie.

Bya to jednak droga duga i przepacista.

Ale zanim na ni wstpimy, ledzc dalsze losy Akademii

lwowskiej, trzeba si zatrzyma chwil nad tym donio-

sym dla Uniwersytetu lwowskiego dokumentem.
Przywilej Jana Ivazimierza sam w sobie stwarza

fakt dla idei Uniwersytetu lwowskiego epokowego znacze-

nia. Bo od tej chwili, od dnia 20, stycznia 1661 musi si
rozpocz rachuba lat istnienia lwowskiego Uniwersytetu

i ta, a nie inna data musi suy za punkt wyjcia co do

jego zaoenia. Sam przywilej, cho nie w^cignity do kon-

stytucyi koronnych, mia w kadym razie swoje samoistne

znaczenie prawne, które odebra móg mu król tylko, od-

woujc swoje sowa.
To jednak nie stao si nigdy, a tak przywilej Jana

Kazimierza zosta zwalczanym wprawdzie zaciekle, ale co

do swojej istoty przez nikogo nie kwestyonowanym kamie-

niem wgielnym lwowskiej Akademii, chwil jej narodzin,

przyobleczeniem w rzeczywiste ksztaty tych wszystkich

de, które zmierzay do ustanowienia we Lwowie naj-

wyszej uczelni, w zakresie teologicznym, jak wszdzie na-

ówczas na wiecie i z celem praktycznym cile lokalnym,

dla wytworzenia duchowiestwa i szermierzy katolicyzmu

przeciwko prawosawiu.
Ale równoczenie w tym przywileju na otwarcie Aka-

demii lwowskiej byo troch take tragicznego pierwiastku.

Bo te sowa królewskie w stosunkach Rzeczypospolitej mogy
by atwo zaczepione, a pod naciskiem okolicznoci da-

way powód do uporczywych procesów^ wród których
nieraz upaday zamysy, co im przyszo dopiero moga
bogosawi. Myli i przedsiwziciu, o które dzi narody
w\Tlcz ze wszystkich si, sprzeciwiaa si wola narodu
szlacheckiego. Ale na tle czasu i epoki to tylko drobny
fragment, maa czstka tego tragizmu, który uwis nad
dziejami Polski i do upadku j prowadzi. Tragiczne byy
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wszystkie wielkie poczcia w Rzeczypospolitej i tragiczna
jej niemoc czynu, nawet negatywnego.

Bo aden sejm ani sd nie móg si zdoby na to,

aeby stanowczo i raz na zawsze uniewani przywilej
Jana Kazimierza na crekcy lwowskiej Akademii, ani stwier-
dzi olicyalnie to, co mu zarzucano, e uzyskany zosta
przez Jezuitów ob mae narrala, ob malam informationem,
czyli po prostu przez wp rowadzenie w bd króla. Sku-
tkiem tego przywilej z dnia 20. stycznia IWil, wydany na
pastw sporów prywatnych, stanowi zawsze ródo, z któ-
rego byo mona zaczerpn argumentów procesowych
i siy do dalszego dziaania, na nim mona byo oprze stan

faktyczny, którego adne procesy wstrzyma cakowicie, ani

znie nie mogy.
Rzeczpospolita nie zdolna ju bya do tworzenia no-

wych, wielkich instytucyi naukowych, ani do utrzymania
w blasku i wietnoci dawniejszych, ale te równoczenie
nie bya zdoln do ubicia w zarodku twórczych, czy te
tylko ambitnych zamysów jezuickich.

Wic te mimo braku penej mocy wykonawczej
przywileju, ale i mimo sprzeciwów sejmu i sejmików
istniaa we Lwowie szkoa o poziomie akademickim i trwaa
na tym poziomie a do koca Rzeczypospolitej, a nawet
jeszcze dalej, bo do kasaty zakonu Jezuitów i jeszcze da-

lej, bo disiecta membra^ poszczególne czci Akademii je-

zuickiej stay si podwalin Uniwersytetu józefiskiego. Szkoa
ta wobec aktów publicznych nie zawsze moga uywa
tytuu akademii, ale mona byo w niej uzyska stopie
doktora teologii, a w pewnych czasach i filozofii, rektor nie

mia tytuu ^magnificus'^^ nie byo dziekanów, ale by}'

dwa fakultety, t. j. ariiim: filozofii, matematyki i fizyki

i scienciarnni : teologii dogmatycznej i moralnej, egzegezy

i hebraiki, byo te czasami prawo i medycyna. — Nie

byo splendorów bere akademickich, ale dysputacye

teologiczne i filozoficzne odbyway si dosownie tak samo,

jak na kadym uniwersytecie, tak samo broniono publicz-

nie tez drukowanych, ta .sama wreszcie wolno akade-

micka (niestety naduywana) suya studentom.

0(1 chwili wydania przywileju Jana Kazimierza sfor-

muoway si wszystkie, dotd ciche pragnienia zaoenia
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we Lwowie najwyszego zakadu naukowego i od tej te
chwili nie ustaj one, ani nawet na chwil Stworzona zo-
staa trwaa podstawa dla Uniwersytetu lwowskiego i ci-
go usiowa, powtarzajcych si przez pótrzecia wieku
ustawicznie i ze si ywioow. Lwów zosta przeznaczony
na miejsce dla uniwersytetu polskiego, a ktokolwiek
w cigu wieków podnosi t myl: Jan Kazimierz, czy
Jezuici, cesarz Józef II., Franciszek I., czy w dniach osta-

tnich spoeczestwo polskie, bronice jego polskiego cha-
rakteru, ten mimowidnie czy te wiadomie spenia to

przykazanie, które miastu naszemu wyznaczya dziejowa ko-
nieczno i praktyczna, zawsze piekca potrzeba.

Jako wyraz tej koniecznoci dziejowej i potrzeby jest

przywilej Jana Kazimierza faktem wiekopomnym. Sformu-
owa t potrzeb, da jej tyle siy, ile tylko da móg,
przyszej uczelni da zakres naleyty, wynosi j tam, gdzie

jej miejsce przynalene.

Od dnia 20. stycznia 1661 mówi mona o Uniwersy-
tecie lwowskim, i od tego te dnia mówio o nim spoe-
czestwo polskie, z niechci czasem, z nienawici, a cza-

sem wreszcie drog utartego zwyczaju i przyzwyczajenia.

Ju w siedmnastym wieku nazwa akademii „utara si",

jak powiadano, w poowie omnastego wieku Hugo Ko-
taj uzna w „Stanie owiecenia w Polsce 1750—1764"*, e
z wyjtkiem doktoratów Kollegium lwowskie uwaane by
mogo za uniuersitas „i w samej rzeczy tak je uwaano
powiszechnie".

Tedy potomno z wdziczn pamici uczci winna
akt Jana Kazimierza, chocia z niego nie od razu wy.sza

pena akademia. Zanadto wiele bowiem rzeczy w dawnej

Polsce rozbijao si o niech i uprzedzenie wspóczesnych,
abymy stan dzi mogli na punkcie ówczesnych sporów,

j)rzymykajc oczy na faktyczne stosunki, na wpyw, jakie

miay pewne akia i postanowienia w przyszoci. I jeeli

mae stosunkowo rzeczy z wielkiemi porówna mona, to
czcimy do dzi i we wdzicznej chowamy pamici synne
luby tego samego Jana Kazimierza, cho nawet nigdy nie

wykonane, czcimy pami Konstytucyi Trzeciego Maja, cho
j instytucya prawna i uznana „konfederacya" targowicka

zamaa.
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A tern wicej czcigodny jest podpis nieszczliwego
króla na dokumencie erekcyjnym Akademii lwowskiej, e
po tylu burzach dziejowych, przeszkodach, po tak wiekiej

zmianie stosunków ona dzi w najogólniejszym zarysie

i w gównej zasadzie peni t sam rol stranicy na

wschodnich kracach Rzeczypospolitej, jak j peni miaa
wówczas, gdy podpisem swym stwierdza król, e... „wiele

na tem zaley, aby take w ruskich ziemiach oddano po-

winna cze powanemu wyznawaniu cnoty i prawdy".



II.

BURZA.

ATAK AKADEMIKÓW KRAKOWSKICH. NIC Z TEGO NIE BDZIE ! NA SEJMIE.
LWÓW WOBEC AKADEMII. ODROCZENIE. PROTESTY. SOCE, KSIYC I GWIA-
ZDY. AD MAE NAR RATA. ODMOWA. DO RZYMU! NIE WOLNO CIENIA PRZY-
WILEJU! POGROM YDÓW WE LWOWIE. NOCNA WYPRAWA STUDENTÓW.

GUZY I BLIZNY. MILCZENIE.

Ojciec Jdrzej Sikorski chowajc podpisany i przypie-

cztowany przywilej królewski na erekcy Akademii we
Lwowie, nie przypuszcza zapewne, e oczy caego kon-
wentu Paulinów czstoctiowskich patrzyy uwanie na jego

zabiegi i przejrzay natycimiast niebezpieczestwo, groce
Uniwersytetowi jagielloskiemu. W sto lat póniej skon-

statowano ze strony Akademii z zadowoleniem, e wanie
Paulini czstochowscy „z przychylnoci afektu swojego,

który zawsze mieli i maj ku Akademii krakowskiej", do-

nieli ówczesnemu rektorowi o zamiarach ' Jezuitów

i w ten sposób odkryli rzecz w tajemnicy kartowan.
1 chocia Jezuici wcale nie myleli chowa pod korzec

uzyskanego przywileju i zaraz wcignli go, czyli oblato-

wali w aktach grodzkich, to przecie wczesna wiadomo
o tern, co si wici, pozwolia profesorom krakowskim
przygotowa si na czas do akcyi odpornej.

„Natychmiast akademicy — czytamy w jednem z pism
polemicznych^) — jedni rozjechali si po województwach
na przedsejmowe sejmiki obierania posów, donoszc prze-

wietnym województwom, ksistwom i ziemiom, jako pa-

tronom, obrocom i dobrodziejom swoim, o nowej pretensyi

00. Jezuitów erygowania nowej akademii we Lwowie, prze-

ciwko prawom koronnym wszcztej, a oraz o gwatownem

•) „Uwaga na napis albo tytu .skryptu wydanego roku 1759

wzgldem erekcyi Akademii we I..wowie'*.

2
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przywilejów swoich nadwereniu". Inni wreszcie zabrali si

do redagowania memoryau pisemnego, któryby argumentami

prawnymi odeprze )yl zdolny grone niebezpieczestwo.

Równoczenie jednak w oficynie Elertowy wdowy
w Warszawie drukoway si „Rationes" ks. Sikorskiego,

broszura agitacyjna, wykazujca potrzeb akademii we
Lwowie, a najwybitniejsi czonkowie Zakonu pracowali

wytrwale nad zjednaniem dla siebie umysów najwyszych

dostojników Rzeczypospolitej.

Szczcie tu i zdawao si sprzyja pocztkowo Jezui-

tom. Deputacyi akademickiej na sejmik w Proszowicach

odpowiedzia twardo marszaek wielki koronny Jerzy Lu-

bomirski : nNic z tego nie bdzie ; nie macie prawa prze-

szkadza, majestat Rzeczypospolitej wymaga wicej akade-

mii" — na rozpaczliwy list do burmistrza miasta Lwowa
nie otrzymaa Akademia adnej odpowiedzi, nawet na sejm

byo trudno znale odpowiednich delegatów.

Tymczasem termin otwarcia sejmu w r. 1661 zblia
si coraz bardziej. Dnia 2. maja miay si rozpocz obrady

i nie ulegao wtpliwoci, e na porzdek dzienny przyjdzie

sprawa zatwierdzenia przywileju królewskiego.

Zaraz z samego pocztku sejmu rozwinli Jezuici ener-

giczn agitacy. Broszura ks. Sikorskiego znalaza si w r-
kach wszystkich posów, król Jan Kazimierz wysa list do
papiea Aleksandra VII. z prob, aby Akademii lwowskiej

da apostolskie zatwierdzenie i bogosawiestwo, oraz

utrwali j na wieczne czasy, bo „sprawa katolicka wymaga
uniwersytetu Jezuitów we Lwowie". — Natomiast profeso-

rowie Akademii krakowskiej ukasz Prochowski i Mar-
cin Radymiski doznali wszdzie jak najgorszego przyjcia.

,Nikt palcem tkn, ani okiem wejrze na nas nie chcia, —
skar si oni w licie do Akademii — sam Bóg wie, usta,

pióro nie opisze, ile ucierpielimy i napracowali si, puka-
jc do drzwi kadego z osobna, senatora i posa sejmo-
wego". To samo i drukowany ich memorya, o którym je-

den z mistrzów Akademii prywatnie powiedzia, e „sia

namieszano w nim grochu z kapust", na razie przynaj-
mniej nie zrobi adnego wraenia.

Na memorya ten odpowiedzieli Jezuici natychmiast
drug broszur, a tak cay sejm by pod wraeniem sporu
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o Akademi lwowsk. Jedna i druga strona zwracaa si
do swych dawnych uczniów, zasiadajcych w senacie i sej-

mie, oczekujc od nich ratunku i poparcia. Jezuici byli

pewni, e sprzyja im nie tylko król, ale wszyscy biskupi

i senatorowie, a take bardzo wielka liczba posów.
Decydujcem w caej sprawie mogo by stanowisko

miasta Lwowa. Gród lwowski, w tej chwili, po wstrzymaniu

na swych barkach caej nawa>' kozackiej, tatarskiej i mo-
skiewskiej, otoczony by powszechn czci i podziwem.

Wszake niebawem nastpi miaa jego nobilitacya, a sawa
walecznoci jego mieszkaców rozbrzmiewaa po caej Rze-

czypospolitej. Na sejmie wanie bawio poselstwo lwow-
skie z syndykiem miejskim Maciejem Kuczankowiczem na

czele i to gono owiadczao si za zaoeniem akademii

we Lwowie.
Ale w samym Lwowie nie byo jako jednolitej opi-

nii. Wprawdzie cz rajców z burmistrzem Marcinem
Anczewskim owiadczya si za Akademi lwowsk, ale

z drugiej znowu strony bya silna opozycya przeciwko

Jezuitom, na czele której sta rajca Sebastyan Kraus. Z roz-

dwojenia tego skorzystali zrcznie akademicy krakowscy,

przedstawiajc, e Lwów nie zgadza si na kreowanie Aka-

demii jezuickiej. Pisze o tem z alem jeden z warszawskich

Jezuitów, biadajc, e niektórzy rajcy lwowscy, szyjc we
Lwowie, ycz wicej Krakowowi i pisz do Warszawy,

zadajc tem nie tylko kollegium lwowskiemu, które si
o to starao, ale te królowi i kanclerzowi, jakobymy
przywilej na akademi wbrew yczeniom miasta i z jego

krzywd uprosi mieli". al by zupenie usprawiedliwiony,

bo sam Sebastyan Kraus czyni gorzkie wyrzuty posom
lwowskim, „ecie panowie bez naszego przyzwolenia przy-

czyniali si imieniem naszem do JX. Kanclerza, aby moga
nowa akademia stanowi si, a my na to nie dawali a-
dnego konsensu".

W miar trwania obrad sejmowych opozycya prze-

ciwko Jezuitom pocza coraz bardziej podnosi gow,
tak, e gdy sprawa Akademii lwowskiej przysza na porz-

dek dzienny, od razu odezway si przeciwko niej w izbie

poselskiej gosy protestu. Wo)ec tego kanclerz i przyja-

ciele Jezuitów, ratujc spraw, wywoali rezolucy, e ,dla
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nawalnoci interesów lUeczypospolitej ta sprawa na tym

sejmie nie moe by roztrzniona, dlatego j odoono do

przyszego lilizko nastpujcego sejmu.

Nie ulega wtpliwoci, e gównym powodem obaw
Jezuitów i co za tem idzie odroczenia sprawy, byo stano-

wisko miasta Lwowa. Umiaa te to wdzicznie oceni
Akademia krakowska, wysyajc natychmiast po sko-
czonym sejmie list dzikczynny do Rady miejskiej, e „si

wyparli przed posami, jakoby miasto dao akademii,

da bowiem tego jeden lul) drugi, który si za rad
i magistrat uwaa".

Mimo rozwizania sejmu sprawa nie przestaa roz-

namitnia umysów. Posowie krakowscy i ziemi halic-

kiej wnieli do aktów grodu warszawskiego uroczyst pro-

testacy przeciwko Akademii lwowskiej, siedmiu innych

posów sejmowych natychmiast reprotestowao, kapitua

lwowska w licie do rektora i Akademii krakowskiej przy-

rzeka broni „starej matki. Akademii krakowskiej, tej

yznej oliwki w domu boym", a nawet wikaryusz cho-

rego generaa Jezuitów w Rzymie dowodzi, e sprawa za-

wisa od papiea „i nie wypada, abymy cokolwiek roz-

poczynali, nie czekajc na wskazówk najwyszej po-

wagi".

Jasny zrazu horyzont Akademii lwowskiej pocz si
coraz bardziej zaciemnia. Odyo u szlachty stare przy-

wizanie do Akademii krakowskiej i w miar jak rosa
agitacya z jej strony, gorze poczynao jasnem pomieniem
a równoczenie coraz wiksz niechci ku Jezuitom. Z sej-

mików przedsejmowych r. 1662 jeden tylko sejmik w Sdo-
wej Wiszni owiadczy si wyranie i stanowczo za Akade-
mi lwowsk, upatrujc w niej korzyci dla dzieci szla-

checkich i uwaajc niech Maopolan jedynie za zawi
podyktowan wzgldami konkurencyi.

W takim stanie rzeczy rozpocz si sejm z r. 1662, na
którym sprawa zatwierdzenia przywileju królewskiego sta-

nowczo by miaa zaatwion. Niestrudzony ks. Sikorski

biega po wszystkich senatorach i posach, a widzc, e
delegaci krakowscy ukasz Piotrowski i Krzysztof Ste-

kanowicz znajduj chtniejszy po.such u drobnej szlachty,

popada w coraz wiksze zdenerwov anie, które go wiodo
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do kroków faszywych i sów niepolitycznyci. Widzc bo-
wiom, e nic nie wskóra ze szlaci, pocz silnie zabie-
ga koo senatorów, wyraziwszy si raz w izbie sejmowej:
^o gwiazdy nie sojemy, kiedy nam soce i ksiyc wieci",
uwaajc króla za soce, — senatorów za ksiyc, a stan
szlachecki za gwiazdy.

Niezrczne i niedyplomatyczne to porównanie obu-
rzyo do ywego wszystk szlacht, a gdy Jezuici, majc
ju soce t. j. króla za sob, zaczli chodzi koo ,ksi-
yca", t. j. zbiera podpisy senatorów, aeby za ich powag
a z pominiciem sejmu, otrzyma zatwierdzenie przywileju
w Rzymie, wybucho owo oburzenie jasnym pomieniem.
Trzydziestu jeden posów z Korony i Litwy, z marszakiem
sejmowym Janem Wielopolskim na czele zanioso uroczy-

sty protest do grodu warszawskiego, w którym zastrze-

gaj si przeciw nowej akademii i przeciw przywilejowi

królewskiemu, ad mae narrata otrzymanemu.
Wobec tego przywilej nie uzyska zatwierdzenia, ale

te nie przyszo do adnej uchway, któraby go znosia,

lub uniewaniaa, nie byo adnego zakazu. Sejm pomin
spraw, rzucajc j na losy procesów. W senacie przemó-
wili za przywilejem tylko biskupi. Pramowski, Trzebicki,

Stanisaw Sarnowski i Ujejski, i oni to razem z kasztela-

nem Stefanem Czarnieckim podpisali memor}'a, przezna-

czony dla Rzymu.
Do I\zymu te przeniós si obecnie punkt cikoci

caej sprawy. Jezuici wytyli wszystkie swe siy, aby uzy-

ska zatwierdzenie papiea Aleksandra VII., wychodzc
z zapatrywania, e wobec woli króla i papiea sejm i na-

dal nie zdobdzie si na stanowczy zakaz otwarcia nowej
akademii.

Na forum rzymskiem stana take Akademia krakow-
ska, reprezentowana przez najtszego swojego teologa

ks. Marcina W i n kiera, podczas gdy Jezuitów broni ich

prokurator O. Lbaldini. Stany przeciwko sobie dwa me-
moriay, jeden ..Dlaczego papie nie powinien odkada
zatwierdzenia przywileju O. O. T. J. danego", drugi -Dla-

czego papie odmówi powinien zatwierdzenia przywileju

na otwarcie akademii w koUegium 00. Jezuitów we
Lwowie".
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Aleksander VII. poleci domowemu swemu praatowi

ks. Fagnano zbada obydwa memoryay, a gdy ten stan
raczej po stronie Akademii i protestów szlacheckich, upro-

si Ubaldini u papiea now komisy do rozpatrzenia tej

sprawy, do której to komisyi weszli kardynaowie P^anciotti,

Corrado, Albizi, Hospigliosi, oraz praaci Fagnano i Albrici.

Przed t komisy stan ks. Ubaldini w towarzystwie

trzech najznakomitszych prawników rzymskich z jednej,

a ks. Winkler ze strony drugiej. Komisya nie dosza

pocztkowo do adnego rezultatu i dopiero na podstawie

informacyi nuncyusza w Polsce, Marescotti, który odpowie-

dzia, e protesty szlachty s w ustroju pastwa polskiego

wielkiej wagi, a Lwowowi specyalnie nie zagraa schizma,

wystpia z wnioskiem odmawiajcym zatwierdzenia przy-

wileju Jana Kazimierza.

Papie w stanowczej formie zrobi tego nie chcia

i dlatego poleci nuncyuszowi Antoniemu Pignateli, aeby
wynalaz jak poredni drog, któraby obie strony zado-

wólnia. W czasie pobytu swego we Lwowie razem z par
królewsk w r. 1663 zaproponowa Pignateli Jezuitom,

aeby zadowolnili si prawem nadawania stopni doktorskich

z teologii i filozofii, a zrezygnowali z prawa i medycyny.
Jezuici nawet o tern sysze nie chcieli, uwaajc, e nie

wolno im cienia woli królewskiej, a prawo nadawania
doktoratów teologicznych i filozoficznych naley si im
i tak, na podstawie dawniejszych bul papieskich.

Jakby na dobitek wszystkich nieszczliwych okolicz-

noci, które stany u kolebki lwowskiego Uniwersytetu,

wybuchy w r. 1664, bezporednio po wyjedzie króla ze

Lwowa, rozruchy przeciwko ydom, w których modzie
Kollegium jezuickiego wzia wybitny udzia, zwracajc
przeciwko sobie opini publiczn. Religijny fanatyzm tu-
mów niejednokrotnie przedtem i potem zapala agwie
pogromów ydowskich, w tym jednak roku pogrom y-
dostwa przedmiejskiego by zupeny i straszny. Przeszo
stu ydów lego na placu, nie liczc rannych, wszystkie

prawie domy dokoa bonicy przedmiejskiej zdemolowane,
towary zrabowane, szkody rzeczywiste due, w póniejszej
przesadzie aktów i skarg dochodziy do olbrzymich roz-

miarów.
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Udzia, a nawet inicjatywa uczniów jezuickich w tym
pogromie nie ulegaa adnej wtpliwoci. Stwierdza j ii-

soryk.Jezuitów Wielewicz^) i równoczenie przeprowadzona
na ratuszu inkwizycya caego szeregu naocznycli wiadków.
Nie tu miejsce na szczegóowy opis zaj tragicznycli, ani

na Ijadanie icli waciwych przyczyn, ale w aktach radziec-

kich lwowskich dochowa si bardzo ciekawy obrazek tego

rozruchu, rzucajcy wiele wiata na ycie studenckie

w dawnych czasach. I dlatego godzi si go tutaj przyto-

czy. Niedawny pogrom w Krako«vie rzuci popoch na

ydów lwowskich do tego stopnia, e si ci „w berdysze,

szable, strzelb, siekiery przysposabiali, nawet siekacze na

kije wielkie nabijali i wanie jako na wojn si gotowali,

a popiwszy si w nocy haasy robili, strzelali, berdo (wer

da !j woali i ludzi chrzecijan bili".

W sobot 3. maja 1664 wypada uroczysto Znalezie-

nia w. Krzya, uroczycie przez pospólstwo lwowskie

obchodzona i kiermasz pod w. Jurem, na który zbiega

si caa okolica, „wiele ludzi obcych, chopów, Niemców,

suaych, rozmaitego ludu bardzo gmin wielki".

„Wobec tego ydzi ju od rana schodzili si pod bo-

nic, a po obiedzie cale si tam zgromadzali, w liczbie

okoo czterystu z rónymi orami i zaraz zgromadziwszy

si, poczli si szykowa w szeregi i na trzy klipy rozdzie-

lili si, pobrawszy midzy siebie hajduków. A tymczasem

gdy si szykowali, konwiami miód nosili, a pili i zgoa

popili si, a hersztami midzy nimi byli Lejzor Kuska

i Turczyn yd drnik i syn Mczyszyn".

Rozpoczy si drobne utarczki z gawiedzi, przewa-

nie z wyrostkami, na których jeden oddzia ydowski na-

tar i spdzi a do bramy Krakowskiej. W zamieszaniu

posieczon zosta straszliwie berdyszami ucze rzemiosa

mieczniczego, jaki kucharz i wocianin.
Widok rannego mieczniczka, którego ziuiiesiono do cy-

rulika i zaraz na mier dysponowano, wzburzy tumy
studenckie, a tymczasem ydzi stanli zbrojno przed bram
Krakowsk.

') Rps. bibl. nadw. we Wiedniu p. 275. Acta con». T. 06.

p. 517.
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„Znowu tego czasu — powiada jeden ze wiadków —
dwóch jakichsi Niemców przyjechali wierzchami i dziwo-

wali si szeregom ydowskim. A wtem cisnwszy ramio-

nami pozsiadali z konia i pieszo stali przed bram. Wtem
wysypaa si wielka gromada studentów z szablami, z u-
kami z miasta, do których pomienieni Niemcy rzekli: Wi-
dzicie panowie, jako si krew chrzecijaska leje. A wyt
panowie dokd idziecie? Susznieby si tej krwie niewin-

nej zemci!
„A owi za gromadni ludzie odpowiedzieli: I^azechmy

si rodzili i raz nam zgin przyjdzie za krew chrzeci-

jask!
„A wtem jeden Niemiec jedn gromad zawiód

w ulic w ty, gdzie ydzi byli, drugi za Niemiec take
w drug ulic, w której si ydzi za chopity uganiali,

drug gromad zawiód i przywiedszy ich, obskoczyli y-
dów, tame ich w ulicach napdziwszy w ciasny kt, bili,

siekli...

„ydzi, widzc, e le okoo nich, do bonicy uciekali

i uchraniali si, ale i tam te gromady wpady wielkim tu-

multem i tam ich w Ijonicy bili. Przydao i to tumultu,

e przedtem ydzi z domów, kamienic, ze sklepów strzelali

na gmin i rozmaitymi pociskami bili ludzi, skd potem
domom ydowskim dostao si. A e te podtenczas kier-

masz by witojurski, co ywo garno si na ten tumult
na ydy, tak od w. Krzya, jako te od w. Jura i co y-
wo gromadno bieao, rozmaity lud miejski i suali nie

wiedzie skd, sroga si moc ludzi rónych do tego tu-

multu przymieszaa i na domy ydowskie szturmowaa".
Wiadomo o pogromie rozesza si po caej Rzeczy-

pospolitej. ydzi poszli z aob do wszystkich instancyi,

do króla, do prymasa i do najwyszych dostojników. Za-
rzdzono surowe ledztwo, rozkazano Jezuitom wydali na-
tychmiast z Kollegium wszystkich uczniów podejrzanych
o udzia w rozruchach. Jezuici uczynili zado tenm da-
niu, studentów pokarano, jednego nawet mierci, ale zawsze
odium cae s|)ado na Kollegium i nie mogo si wcale
przyczyni do wyniesienia go do godnoci akademickiej.

Równie i miasto coraz niechtniej patrzao na stu-

dentów jezuickich, bo i samo sporo miao kopotów i nie*
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przyjemnoci z powodu pogromu ydowskiego, a do tego

krewki, niespokojny, wiecznie burzliwy ywio studencki

dawa si srodze we znaki spokojnym mieszkacom.
Zwaszcza bezporednio po pogromie, wobec rozburzenia

umysów w miecie, musiao mieszczastwo zaciga
nocne warty i stawia czoo burdom ulicznym, wród któ-

rych razu jednego pad, ugodzony kul, jeden z najznako-

mitszych mieszczan lwowskich, Stancel Szolc.

(3pis zajcia tego, równie bardzo charakterystyczny,

zostawi szwagier zabitego Stancla, aptekarz i obywatel

lwowski Jan Zlotorowicz, suchany póniej jako wiadek:
,Dzi tydzie w nocy w pó na trzeci godzin szo

czterech studentów do Postrzygaczki (gospoda) pod ratusz,

to jest Haszczewicz, Dilewicz, pan Kazimierz Wiszowaty
i ukaszewicz. Ci nam, stojcym na warcie dali przyczyn
mówic : a wy tacy a tacy synowie, na nas to studentów

wartujecie! A wtem Dilewicz rzek: wiedzcie wy o tem

i nas tu nie tylko, jest nas wicej, nie frasujcie si, a ten

taki a taki burmistrz jest na ratuszu — wzilicie nam Mu-
chowskiego I

^Jam si odezwa: nieprawd mówisz i perswadowa-
em panu Wiszowatemu : pójdcie • Waszmo spokojnie,

ebycie albo Waszmo od nas, abo my od Waszmociów
nieszczcia nie uszli ! P. Wiszowaty zaraz si wymierza
mówic : ja nie mam f)roni adnej, z tek tylko pod pach
id, bom dla poprawienia kompozycyi do Ichmociów dru-

gich przyszed by. Jako widziaem tek.

Jvoatali tedy do Postrzygaczki, która otworzywszy

drzwi wpucia ich. Prosili nieboszczyka Stancla i mnie na

szklanic piwa, ale, e pan Stancel dzikowa onym, mó-
wic, e mia wol nazajutrz jubileusz odprawowa, nie,

poszlimy. Jako weszli pomienieni wszyscy czterej studenci

do Postrzygaczki, a ja nieboszczykowi Standowi rzekem

:

chwaa Bogu, buntownik najwikszy jest tu, pójd Wasz-

mo Panie szwagrze spa. Pójd i ja, na co odpowiedzia

nieboszczyk, jeszcze rycho spa, zabawi si.

„Wtem jako wyszli ci studenci od Postrzygaczki, nie

wiem, bom nie widzia tego, tylko jakemy usyszeli, e
krzesali szablami do warty i do Ormian, rzekem, aeby
w pogotowiu byli i tak si stao, bo pobudziem drugich,
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którzy spali, e wszyscy w sprawie stanli. Jako mi po-

wiada pan Czapczyni, suga Jegomoci Pana Podstolego

lwowskiego, e ci studenci szablami krzesali i najpierwej

do kamienicy nieboszczyka pana Sanockiego drzwi wysie-

kali, a na polem i w oknach tego pana Czapczyniego

krzesali dalej i na wart, która w ydowskiej ulicy bya,

z szablami goemi skoczyli, mówic dragonom, tam bd-
cym : a przyszlicie do lontów tacy a tacy synowie! Ale e
lontami krcili i ogie mieli dragoni, rzekli, sysz, ci stu-

denci: macie szczcie tacy a tacy synowie!

„Odszedszy od tej warty znowu krzesali i strzelali. Ja

to usyszawszy wyrychtowaem dziako swoje ku ydow-
skiej ulicy, upomniawszy wart, aby si na stron umknli
i eby nie strzelali, a to, aby sami siebie nie razili. Potem
haas si sta. Skoczyli Ormianie z ukami i nieboszczyk

pan Stancel z pistoletem, z którego jeno tylko wystrzeli,

okrzyk si sta. Wic, e Ormianie z ukami ty poczli

dawa, jam ich rozpar, a wtem krzyknwszy, studentów

poparlimy, kdy dwóch zaraz pojmawszy, Dylewicza i u-
kaszewicza, a Haszczewicz jako mi opowiadano uciek. Pro-

wadzilimy ich na ratusz, a e zabito pana Stancla, nie

wiedziaem, a zobaczyem, e ju zabitego na ratusz nieli.

"Wtem ja obaczywszy trupa, na Dylewicza do szabli porwa-
em si mówic: bodaj was zabito! Kiedybym wiedzia,

ecie mi szwagra zabili, tedy was byo nie trzeba tu pro-

wadzi, ale zaraz na miejscu pozostawia!"
Taki oto obrazek zaciemnia od czasu do czasu ycie

szkolne. Bójki studenckie nie byy niczem nadzwyczajnem
w owych czasach, widowni ich bywaa Akademia krakowska
bardzo czsto. Ale to wanie brali za ze Akademii najpowa-
niejsi mowie wspóczeni i to byo jednym z powodów,
dla którego ten i ów dygnitarz by pocztkowo przychylny
Akademii jezuickiej. Jezuici bowiem dawali wiksz gwa-
rancy, e potrafi utrzyma w karbach wrc modo
swoich uczniów. Skoro wic obecnie i to w samym trakcie

stara o Akademi lwowsk, dochodzio we Lwowie do
tego rodzaju gorszcych wybryków, nie dziwota, e znikay
i resztki sympatyi dla przedsiwzicia jezuickiego, e upa-
da jeden z bardzo wanych argumentów przeciwko Aka-
demii krakowskiej, e ju wtedy taki na przykad Jerzy
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Lubomirski nie móg powiedzie deputacyi Akademii kra-

kowskiej to, co jej jeszcze w r. 1661 powiedzia: „ucznio-

wie wynosz z niej guzy i blizny, zamiast wiedzy nauk

i sztuk piknych".

W ten sposób sprawa Akademii lwowskiej ucierpiaa

znacznie i pod wzgldem moralnym. Skutkiem tego i dal-

szy wysiek Jezuitów, aeby na sejmie r. 1665 uzyska za-

twierdzenie przywileju Jana Kazimierza, nie rokowa na-

dziei powodzenia. Ale wysiek ten obudzi na nowo czuj-

no Akademii krakowskiej, która przez usta sejmiku

proszowickiego domaga si pocza konstytucyi sejmowej,

któraby j raz na zawsze uchronia od zakusów jezuickich,

z drugiej znowu strony staraa si za porednictwem nun-

cyusza u papiea o nakaz wiecznego milczenia dla Jezui-

tów w sprawie Akademii lwowskiej.

Sejm r. 1665 zosta zerwany, nakaz milczenia z Rzy-.

mu nie przyszed, ale a do koca panowania Jana Kazi-

mierza panowao faktyczne milczenie dokoa Akademii

lwowskiej.

Wobec niechci szlachty nie pozostawao Jezuitom

nic innego, jak utrzymywa swoje Kollegium faktycznie na

wyynie akademii, nie uywajc przyznanych przywilejem

zaszczytów i si)lendorów, a równoczenie wróci do starej

bulli Juliusza III. z r. 1552 i da na jej podstawie pozwo-

lenia nadawania stopni akademickich alumnom Kollegiów

w Poznaniu i we Lwowie. Genera Jezuitów O. Oliwa

zgodzi si na to w r. 1673 i odtd w tym cienionym za-

kresie przysugiwao Kollegium lwowskiemu prawo nada-

wania alumnom jezuickim doktoratu teologii.

To prawo, oraz sowa przywileju Jana Kazimierza

i faktyczny stan szkoy ostay si Jezuitom z caej tej za-

ciekej, kilkuletniej kampanii. I jakkolwiek nie przyszo

wonczas do zaoenia penego o czterech fakultetach uni-

wersytetu we Lwowie, to przecie ten domowy splendor

akademicki i wcale nie uniewaniony, ani urzdownie nie

odwoany przywilej królewski stawiay Kollegium .lezuitów

we Lwowie w rzdzie wyszych uczelni krajowych, daway
mu duo uroku w oczach rodziców dziatwy szkolnej, duo
poczucia wyszoci u samyche uczniów, daway Jezuitom

wreszcie, jeeli ju nie mono, bo t zawsze mieli, trzy-
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mania programu nauk na wysokoci akademickiej, to j^w
i gorliw ch utrzymania si na tym poziomie i faktycz-

nego wspózawodnictwa z Akademiami krakowsk i za-

mojsk.
Jako istotnie, jeeli chodzi o produkcy naukow na

zewntrz, to z prasy drukarskiej Kollegium lwowskiego
wychodziy rzeczy w adnym wypadku nie gorsze od ksig
krakowskich i zamojskich, w bardzo wielu wypadkach
znacznie lepsze, a zawsze takie, do jakich si tylko wzbi
umia wspóczesny geniusz nauki, o skrzydle ospaem
i wyschym mózgu, tak jak on by wówczas wszdzie
w tej dobie zastoju i upadku.
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Od chwili uzyskania przywileju Jana Kazimierza nie

ustawali Jezuici ani na chwil w deniu do wyniesienia

swojego KoUegium. Wykadali w niem te same przedmio-

ty, co w Krakowie i Zamociu, gromadzili w murach swo-

jego zakadu coraz wicej uczniów, zbudowali istniejcy

do dnia dzisiejszego, a imponujcy rozmiarami gmach kol-

legialny, odbywali dysputy naukowe. Jednem sowem szkoa
ich powszechnie bya uwaana za akademi i cieszya si
uznaniem króla Jana III., który w czasie czstych swoich

pobytów we Lwowie bra udzia w jej yciu i czsto za-

chodzi na rozmowy uczone ze synnym „geometr" ks.

Solskim. Równie bezwzgldnem zaufaniem darzy j
i hetman wielki koronny Stanisaw Jabonowski, oddajc
jej synów swoich na wychowanie. Ale strzega jej pilnie

i zazdronie Akademia krakowska, uderzajc na alarm za

najmniejszem nawet poruszeniem sprawy. Chcieli wpro-
wadzi u siebie wykady anatomii, byo cicho, ale gdy
poszli przed króla z prob o zatwierdzenie anatoma To-
masza Budnego na urzdzie profesorskim, natychmiast pod-
niós si krzyk i August II. wyda zakaz dalszych wykadów
z tego zakresu. I tak na kadym kroku si dziao, przy
wprowadzeniu kadej nowoci. Doszo wreszcie do tego,

e nabycie pierwszej lepszej kamienicy we Lwowie przez
Jezuitów byo w oczach mistrzów krakowskich podejrzane,
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kade rozszerzenie istniejcego Kollegium uwaano za przy-

szy gmach akademicki.

Mimo jednak tych przeszkód Jezuici nie ustawali

w pracy, rozszerzyli swoje Kollegium tak, e miecio wy-
godnie ponad siedmset uczniów, urzdzali publiczne dy-
sputy i widowiska, z drukarni ich wychodziy nie tylko

panegiryczne pody natchnienia uczniów i profesorów, ale

dziea wcale powane, jak ks. Tadeusza Krasiskiego ,Tra-

gica vertensis belli persici historia", ks. Kaspra Niesieckiego

„Herbarz", Bogatki podrcznik sztuki wojennej i wiele innych.

Wtem jednak poczuli si Jezuici gwatownie zagro-

onymi i to ze strony Pijarów, którzy im poczli skute-

cznie wydziera bero owiaty w Polsce. Pijarzy, majc we
Lwowie gorliwego swego przyjaciela w osobie sufra-

gana ks. Samuela Gowiskiego, zapragnli tu zaoy za-

kad naukowy dla synów szlacheckich, Collegium nobilium.

.>ezuici oparli si temu stanowczo, schodzc tem samem
nu stanowisko konkurencyi i monopolu, które tak bardzo

potpiali u Akademii krakowskiej. Co wicej, Akademia
z sympaty patrzya teraz na zabiegi Jezuitów, widzc
w Pijarach i w ich systemie wychowawczym wroga i dla

siebie take. Hozpoczy si tedy obustronne kótnie,

matactwa i procesy, tak na gruncie lwowskim jak u dworu
królewskiego, jak wreszcie w Rzymie. Najskuteczniejszym

rodkiem odparcia Pijarów zdawao si by zaoenie wa-
snego Collegium nobilium. Jezuici uczynili to natychmiast.

We rola ich w Europie i w Polsce bya ju skoczona,
najwytrwalsze zabiegi nie wstrzymay zwyciskiego pochodu
Pijarów, którzy ostatecznie utrzymali si we Lwowie
i otrzymali z pewnemi ograniczeniami pozwolenie na za-

oenie tutaj prywatnego Collegium nobilium.

Wówczas to postanowili Jezuici zada l^ijarom cios

ostateczny przez wznowienie dawnej sprawy Akademii lwow-
skiej. Dzielny i energiczny rektor lwowski O. Wereszczaka

zabra si rczo do dziea, wspomagany przez cay Zakon.

Król August IIL, wychowanek i przyjaciel Jezuitów, nie

móg robi adnych trudnoci, sejuiu nie l)yo si potrzeba

obawia, bo sejmy dawno ju nie dochodziy do skutku,

wic bya wszelka nadzieja, e obecnie uda si doprowa-
dzi spraw do pomylnego wyniku.
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Nadzieje nie omyliy. Dnia 18. kwietnia 1758 podpisa

August III. dyplom, potwierdzajcy w caej osnowie przy-

wilej Jana Kazimierza z r. 1661. ,Uwaalimy za rzecz

suszn,— powiada król,— tene jej przywilej zatwierdzi, tak,

Myc. 4. Król August III.

(Wedug utychu Berngerotha — ze zb. Archiwum miejskiego).

eby tene Uniwersytet lwowski tcmi samemi prawami
i przywilejami wszystkimi cieszy si, jakiemi prawami
i przywilejami na mocy konstytucyi królestwa z r. 16.T),

albo w innym razie danej, cieszy si Akademia krakowska".
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Teraz ju rzecz nie ulegaa wtpliwoci, (cokolwiek

bowiem mona byo powiedzie o przywileju Jana Kazimie-
rza, to przez obecne potwierdzenie, w ówczesnych jezscj-

mowych stosunkach, nabiera on penej mocy prawnej, sta-

wa si na nowo aktem twórczym, ju w calem tego sowa
znaczeniu.

Wypadao jeszcze tylko dawnym zwyczajem wyjedna
zatwierdzenie przywileju przez papiea. I to poszo obe-
cnie bardzo gadko, tem bardziej, e August III. wstawi si
za Jezuitami u papiea Klemensa XIII. proszc, aby Kolle-

gium Iwowskienm, , które ju od wieku te same w swvch
szkoach wykada nauki, jakie na uni-

wersytetach wykadane bywaj, powa-

g Stolicy apostolskiej tych samych
udzieli praw, jakie Akademia kra-

kowska od Stolicy w. otrzymaa.

Papie przychyli si do proby
i bull „Cunctis iibiue paleal" dnia 24.

marca 1759 zatwierdzi uroczycie Aka-
demi lwowsk. W bulli stwierdzono,

e w kollegium Iwowskiem od stu lat

odbywaj si uniwersyteckie wykady,
e przed stu laty Jan Kazimierz, a teraz

August III. nada temu Kollegium nazw i przywileje uni-

wersytetu na równi z Akademi krakowsk. Wobec tego

i papie podnosi Kollegium lwowskie do godnoci uniwer-

sytetu, w którym wykadane by maj : gramatyka, reto-

ryka, filozofia, teologia scholastyczna i moralna, a take
dogmatyczna i pozytywna, kanony w. i prawo kanoniczne,

a take, przez wieckich jednak mistrzów, prawo cywilne

i inne nauki na równi z Akademi krakowsk. Nowy ten

uniwersytet oddaje papie pod zarzd zakonu Jezuitów, tj.

jeneraowi i rektorowi Kollegium i nadaje im prawo pro-

mowania uczniów do wszystkich stopni akademickich, jak

to w innych uniwersytetach si dzieje.

Zaledwie prze)rzmiay podzikowania, a ju wybucha
walka, tak ostra, e jej nawet równa nie mona z agita-

cy z przed stu lat, kiedy chodzio o zatwierdzenie przy-

wilejów Jana Kazimierza.

Piecz rektora Akade-

mii lwowskiej T. J.
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Pocztek zrobili Jezuici, rozrzuciwszy po kraju bro-

szur agitacN jiKi p. t. „Dyskurs dwóch ziemianów z okazyi

*wyclanej bulli od ojca w, Klemensa XIII. na lwowsk Aka-

demi". W odpowiedzi na to posypay si jak z rogu obfi-

toci pisma polemiczne ze strony Akademii krakowskiej

i zamojskiej, a równoczenie mistrzowie krakowscy jedzili

wszdzie, przedstawiajc, „jako z tej nowej Akademii lwow-

skiej zagraaj niepowetowane szkody prawom i pi ywi o-

jom Akademii krakowskiej, niebezpieczestwa i prawie

zguba ostateczna". Do tego chóru przyczyli si i Pijarzy.

oraz wszyscy nieprzyjaciele Jezuitów, a nacisk i a<^itacy;i i)yly

tak silne, e z kancelaryi królewskiej wyszy a dwa dekre-

ty, odsyajce spraw do sdów asesorskich i wzbraniajce
Jezuitom poczyna cokolwiek przed zakoczeniem procesu.

Przez cae lato szalaa nad Jezuitami burza agitacyi

szlacheckiej i duchownej. Tak bowiem kapitua lwowska,

jak szlachta woyska, czernichowska, krakowska, owi-
cimska i Zatorska wniosy protesty do swoich grodów
przeciwko Akademii lwowskiej. Stanli przeciwko niej take
j)rymas ubieski, biskup krakowski Sotyk, oraz wielu

dygnitarzy Korony i Litwy. Nawet Rzym, dziki rónym
zabiegom, przemówi za Akademi krakowsk. Z sygnatury

bowiem sprawiedliwoci wyszed dekret, wstrzymujcy
równieca spraw a do rozstrzygnicia sdów asesorskich.

Majc jednak w kieszeni dyplom królewski i bull
papiesk, patrzyli Jezuici spokojnie na wezbi^an przeciwko

nim fal namitnoci, a nie zbici z tropu protestami wy-
znaczyli dzie 11. grudnia 1759 na uroczyste otwarcie Aka-
demii i promocy pierwszych doktorów.

Ju w kilka dni przedtem odbyy si cise egzamina
i dysputy tych, którzy mieli otrzyma stopie doktorski,

a wród kandydatów znajdowa si take i poeta Franci-

szek Karpiski. Sama uroczysto odby si miaa z rozwi-

niciem caego przepychu i pompy, zwykej w owych c za-

sach i stosowanej przy kadej okolicznoci. Zatoczono d/iaa
na Wysoki Zamek i na way miejskie, przed kocioem
stany kompanie wojsk starociskich, koció Jezuitów
i gmach udekorowano wspaniale, a w wielkiej i obszernej

sali akademickiej znaleli si biskupi ruski i ormiaski
w otoczeniu co przedniejszego kleru i wielu dostojników
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wieckich, ,zacnych patronów i przyjació Zakonu". Wszyscy
otrzymali drukowane tezy, rozpoczynajce si od sów:
„Quod felix fauslum forlunalunujue sit Almae InwersUali
Leopoliensi, totiue republicae Christianae".

Omnibus Pnefcntes Le&ifris Jjhuem in Domino.

Cim ciiS^S.aMi^^cff/.fnJc^i alió fe ex
noftris transferat Sholis, teftamur illum

naviiile operam Schoiae^%<.c//Vr«/-

nihi!q, diflonum bonis moribus, ac legibiis fcho-

lafticis egifle. Qiiare illorum gratiiE & refpe-'

lui, ad quospervenerit,commendatum efle cu-

pimus, ac petimus. In quorum fidem has ei li-

teras manp noftra fubfcnptas, Óc Sigilló CoIIgit
munitas dedimus Leojpgli Annó,/7^ ^ /^uJ

^^ C^ ^.. . . ^^ C'/u>n^a.<Q^fu/u4:Ut^Jif1 o/f

'' '^» .Jtrr , i

Rjrc 6. wiadectwo akademicki* i r. 1768.

(We<Uu|( orytinatu w Archiwum m.i.

O oznaczonej godzinie wszed do auli senat uniwer-

sytecki w akademickich togach i biretach. I^ofesorowie

i mistrze w czarnych paszczach, kanclerz Akademii a za-

razem prefekt nauk, a nareszcie rektor ks. Wereszczaka,
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teraz ju y.magnificus'* ^ w purpurowej todze, obszytej zo-
temi frendzlami i w birecie. Natychmiast te kanclerz

Akademii ks. P^ranciszek Kokoszyski odczyta wszystkie

dyplomy, odnoszce si do Akademii, a wic pierwszy przy-

wilej Jana Kazimierza z r. 1661, dalej dyplom Augusta III.

i bull Klemensa XIII., poczem profesor wymowy ks. Do-
minik Sdzimir wygosi dusz przemow inauguracyjn.

Nastpia chwila najwaniejsza, promocya nowych
doktorów. Dokona jej z zachowaniem wszelkich akade-

mickich formalnoci rektor Wereszczaka, a nowych dokto-

rów ^przybrano w krótkie paszczyki czarne z bkitnymi
dokoa wyogami, woono zote doktorskie piercienie na
palec i podano pozacane doktorskie bero do rki".

Po dokonaniu tego uroczystego aktu, który tyle koszto-

wa zabiegów przez lat sto, tyle wywoa l)urzy, niechci
i agitacyi, jeden z nowych doktorów wygosi nadobn
oracy dzikczynn, poczem cay orszak ruszy w uroczystym
pochodzie z auli akademickiej do kocioa, dla wysucha-
nia dzikczynnego naboestwa.

W czasie pochodu zbliy si do rektora Wereszczaki
rektor katedralnej szkoy lwowskiej, doktor filozofii i kle-

ryk niszych wice Jan Kanty Jankiewicz i wrczy mu
obydwa dekrety królewskie, nakazujce wstrzymanie otwar-
cia Akademii a do orzeczenia sdów asesorskich i taki
dekret inhibicyjny rzymskiej sygnatury sprawiedliwoci.
Ks. Wereszczaka przyj dekrety, poczem Jankiewicz usiad
spokojnie w awce i sucha naboestwa.

Nagle w czasie podniesienia, gdy zupena cisza zapa-

nowaa w kociele, rozleg si z awek gromki gos „pro-

testuje si wano aktu tego!" — W kociele powstaa
konsternacya i wielkie zamieszanie. Rzucono si zewszd
do miejsca, skd wyszed gos protestu, przybieg rektor

i profesorowie w togach, nowo promowowani doktorowie
i poczo si zanosi na wikszy rozruch w kociele, tem
bardziej, e poeta Franciszek Karpiski, „chwytajc si
pewniejszej rzeczy" — jak sam powiada w swoim pami-
tniku — pocz okada protestujcego zoconem berem
doktorskiem po gowie.

By to, jak si atwo domyle, dr. Jan Kanty Jankie-
wicz, który korzystajc z ciszy })odniesienia, zwyczajem
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UNIYERSAE MATHESEOS
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Demonftratione publica
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Anno INCARNATAE SAPIENTIAE MDCCLXV.
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Hyc. 7. Karta tytuowa z programu nauk r. 1786 Akadami! IwawrskiaJ T. J.

(Z* xblor6w Archiwum m.t.
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sejmikowym krzykn swoje „nie pozwalam!" I za

to le w srogiej si znalaz obecnie opresyi i kto wie,

czy l)yl)y z niej wyszed z caem zdrowiem, gdyl)y nie

slentorowym gosem wygoszony rozkaz ks. Nuszczyskiego:

.wyprowadcie go z kocioa!" Jako wyprowadzono go

natychmiast, on obawiajc si dotkliwej zemsty studentów

jezuickich, schroni si do samego lvollegium, gdzie go Je-

zuici przytrzymali do wieczora.

Zajcie to, niemie bardzo Jezuitom, nie wslizyniao

jednak dalszego cigu uroczystoci. Dokoczono spokojnie

naboestwa i odpiewano „Te DeiinV' przy huku dzia na

Wysokim Zamku i z waów miejskich, wród grania trb,

kotów i salw muszkietowych. Strzelanina trwaa przez

cae popoudnie, a ulicami miasta przecigaa muzyka,

której tony gorycz napeniay serca wszystkich przeciwni-

ków nowo otwartej Akademii.

Na wiadomo o uroczystoci lwowskiej i zajciu

z Jankiewiczem wzburzya si, rzec mona bez przesady,

caa Uzeczpospolita, dzielc si na dwa obozy, walczce

przeciw i za Akademi, tak sowem jak pismem, protestem,

listami, osobistymi zabiegami i tysicem kruczków proce-

sowych. Literatura agitacyjna rosa w dziesitki broszur,

a przez cay rok 1760 drukarnia Jezuitów we Lwowie, te-

raz ju akademicka, oraz drukarnie akademickie krakowska

i zamojska prawie niczem innem nie byy zajte, jak tylko

produkowaniem broszur ulotnych i drukowaniem manife-

stów pro i contra.

Literatura ta, cytowana w caoci z bibliografii Estrei-

chera, zebrana pokrótce przez ks. Stanisawa Zaleskiego,

skrztnego, acz niechtnego Akademii lwowskiej historyka

zabiegów jezuickich, literatura ta, powtarzamy, dziwnie jest

sucha, jaowa i dla dzisiejszego czytelnika niosliawna.

Wszytkie te „Dyskursy, „Hesponsy", „Objanienia i)rawdy",

„Owiadczenia sprawiedliwoci", „Listy przyjacielskie",

„Attentala", „Informacye krótkie" robi dzisiaj wraenie
maniactwa, krccego si w kóku tych samych argumen-
tów, zaciemnianych do tego ostatecznie kazuistyk prawn,
cytatami przerónych kodeksów, praw i konstytucyi. Wy-
suszony mózg wspóczesnych prawników d/iili sobie

i porzdkowa argumenta za i przeciw, dodajc do kadego
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komentarze, objanienia, wywody, które stwarzaj chaos
nie do {)rzel)ycia, labirynt procesowy, w którym umys
prosty i loj^iczny zgubi si musi koniecznie, a wyzna si
potrafi tylko zawodowy pieniacz czasów ówczesnyci. Je-
szcze najdowcipniej i najjaniej przedstawi spraw szty-
charz zamojski, Franciszek Siarczyski, który w jednej
z broszur obrazowo przedstawi, jak z Akademii we Lwo-
wie padaj bomby na dwie strony, w stron Krakowa
i Zamocia.

I pisma te sypay si przez cay rok 17()(), nieustannie
spadajc rozarzonemi kroplami na mózgi s/hu lieckie i tak
ju do wszelakiego pieniactwa skonne. Dzielia si tedy
szlachta na zwolenników i przeciwników Akademii lwow-
skiej, chodzia do grodów i wnosia protesty i reprotesta-

cye za i przeciw Akademii. Do dawniejszych protestów
przeciw Akademii przybyway obecnie protesty wielu in-

nych województw, ziem i powiatów, a równoczenie za
Jezuitami zamanifestowaa szlachta woyska w grodzie

krzemienieckim, szlachta biecka, sanocka i t. p.

Jednozgodnie zmobilizoway si jednak przeciw Jezui-

tom kapituy i wysze duchowiestwo wieckie. I^rotesto-

way wic kapitua lwowska, chemska, poznaska, gnie-

nieska, ucka i przemyska, dalej Akademia krakpwskai za-

mojska, oraz ich rektorowie osobno, .szkoa katedralna

lwowska, jako kolonia Akademii krakowskiej, a wreszcie

stan przeciwko Jezuitom cay polski episkopat, z wyj-
tkiem jednego tylko jedynego arcybiskupa lwowskiego,

Sierakowskiego, który otwarcie pisa do prymasa ubie-
skiego: „liardzo tego auj, e JO\VMX Akademi lwow-
sk zwalczasz, której sdz dawaby wszelk protekcy
i asystency, gdyby by dotd arcybiskupem lwowskim.
Zaczem miej mnie JOWMX za wymówionego, aplikuj,

e )dc arcybiskupem lwowskim nie mog gani Akade-

mii lwowskiej, nie mog jej nie dawa protekcyi, póki król

i Ojciec w. nie s innego zdania". Na powtórne za nalega-

nie prymasa odpar arcybiskup Sierakowski stanowczo : „Ju
wic do siebie nie piszmy, )0 widz, e si nawzajem namó-
wi i jeden ku drugiemu zdaniu pocign nie moemy".

Wszystkie te manifesty i protestacye przyjmowali Je-

zuici z najzimniejsz krwi, a nawet jakby wprost wy-
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zywali opini publiczn, piszc w jednej broszurze: „Choby

Ichmo Akademicy wszystkie grody i konsystorze nape-

nili swoimi manifestami, dla tych 00. Jezuici zapewne nie

zamkn raz otwartej akademii".

•lako nie zamykali jej, lecz przez cztery z rzdu lata

odbywali co rocznie uroczyste promocye i zaywali via

facii wszelkich i)raw i prerogatyw akademickich. Widzc za,

e protesty w grodach nie odnosz adnego skutku, zwi-
zay si wszystkie niemal kapitay w Ivoronie w zwizek

. zw. „Mladelfia", do której przystpiy take wojewódz-

twa krakowskie, woyskie, czernichowskie, ksistwo

owicimskie i Zatorskie, oraz ziemia lwowska. Zwizek
len uy najdotkliwszej dla Jezuitów broni, bo bojkotu

w tej formie, e kapituy owiadczyy „jako stopni akade-

mickich, nadanych przez wrzekom akademi nie uznaj,

a promowanych w niej doktorów i magistrów do pratatur,

kanonii i godnoci kocielnych nie dopuszcz".

Hojkot ten w jedynym tylko wypadku i to w kapitule

gnienieskiej znalaz swoje poowiczne, co prawda, zasto-

sowanie, a tymczasem caa sprawa przysza przed sdy
asesorskie.

I\ozprawa rozpocza si dnia 10. lipca 1761 i trwaa

penych dni czternacie, wród roznamitnienia ze stron

obu, dochodzcego do ostatecznoci. O jej poziomie, a za-

razem wspóczesnych zapatrywaniach na potrzeb rozsze-

rzania owiaty, wiadczy przemówienie rektora Akademii

zamojskiej, który narzekajc na nadmiern ilo szkó
woa : „W cibie ju nauczycieli mieszkamy, po uczniów

docisn si trudno, jeszcze nowych doktorów i nauczycieli

potrzeba, chyba na to, aby dawnych wieckich do koca
przytumi!"

Nie tyle jednak stanowisko Akademii krakowskiej i za-

mojskiej i ich argumenty wayy na szali, ile to znane

nam ju fanatyczne przywizanie do pamitek dawnej
wietnej przeszoci, oraz duch czasu buntujcy si coraz

wyraniej przeciw zakonowi Jezuitów. Walka toczya si ju
nie przeciwko samej Akademii lwowskiej, ale przeciwko
staremu systemowi wychowania publicznego, którego

gównymi reprezentantami byli Jezuici. Na caym Zacho-
dzie reakcya przeciwko Jezuitom )ya ju w caej peni,
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ju przygotowywa si grunt do zniesienia ich Zakonu,

a i w Polsce idee te poczy przenika warstwy owiecone,

a oczy wszystkici poczy si zwraca na wielkiego refor-

matora wychowania, ks. Stanisawa Konarskiego i na Za-

kon pijarski, którego on by dusz.

To te nic dziwnego, e sprawa Jezuitów na sdach
asesorskich uwisa ju na wosku, e podobno przygoto-

wany by dekret od-

syajcy ca spraw
na sejm z równo-
czesnym nakazem
zamknicia otwartej

dopiero co Akade-

mii. Przyjacioom Je-

zuitów udao si je-

dnakowo raz jesz-

cze postawi na swo-

jem, o tyle przynaj-

mniej, e przeforso-

wano dekret w da-

nych warunkach dla

nich najpomylniej-

szy, to jest odsya-

jcy ca spraw na

sdy relacyjne, któ-

rym przewodniczy
sam król, stale Je-

zuitom przychylny.

Ale Augustowi

III. zatroskanemu in-

nemi sprawami, nie spieszyo si wcale z zaatwieniem

sporu o Akademi lwowsk, nie nalegali te na pospiech

i sami Jezuici, liczc na to, e z czasem namitnoci si

uspokoj, a spoeczestwo szlacheckie pogodzi si z faktem

dokonanym. Spór wic ., wisia" sobie spokojnie w sdach

relacyjnych, a tymczasem dnia 5. padziernika 17G3 roku

August III. umar w Drenie.

Na sejmie konwokacyjnym Stanisawa Augusta zapa-

da konstytucya zatwierdzajca przywileje Akademii kra-

kowskiej, zamojskiej i wileskiej. O lwowskiej Akademii

Ryc. 8. Grze9«rz Piramowicz, ucze<i i pr«fe«*r Akademii

Iwawsliiaj T. J.
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nie byo adnej wzmianki, co oczywicie jego przeciwni-

ków wielk napoio radoci, cho z drugiej strony Jezuici

susznie powoywa si mogli na fakt, e Akademia lwow-
ska z powodu wiszcego o ni jeszcze sporu nie moga
>y zatwierdzona, a z drugiej znowu strony wielki dla

nici argument stanowia druga konstytucya tego samego

sejmu : „przywileje i konsensa od króla wieo zmarego,

aby in siio robot et ualore zostaway mie cicemy".

Po nowym kró-

lu Stanisawie Au-
gucie Jezuici dla

siebie niczego spo-

dziewa si nie

mogli, znajc je-

go wolnomyl-
no i sprzyjanie

Pijarom. Dlatego

te woleli nie

wznawia sprawy
przed sdami re-

lacyjnymi i zosta-

wili wszystko w
zawieszeniu. Co
prawia, przestay

si równoczenie
odbywa promo-
cye doktorskie, ale

równoczenie a-

kademicki plan

nauk nie uleg a-
dnej zmianie, ludzie lwowsk szko akademick uwaali
powszechnie za akademi, za tak te uzna j i ks. Hugo
Kotaj.

aden formalny dekret sdu, sejmu czy króla nie

odebra te szkole lwowskiej tytuu akademii. Uywaa go
ona wszdzie i zawsze, tak w czasie uroczystych wyst-
pie jak i na drukach wychodzcych z jej oficyny, w mo-
wie potocznej i w opinii publicznej.

Spór uwisl raz na zawsze, nigdy ju nie wznawiany,
ani nie rozstrzygnity.

Ryc. 9. Ignacy Krasicki, biskup warmiski, ucze Akademii

lwowskiej T. J.
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I taki stan dotrwa a do pierwszego rozbioru Polski
i kasaty z^ikonu Jezuitów w r. 1773.

Cokolwiekby ze stanowiska praw i konslytucyi pol-
skich powiedzie mona o wanoci zaoenia i trwania
tej Akademii, to przyzna trzeba jej przynajmniej jedno.
Nieprzerwane istnienie faktyczne od r. IWil i to jeszcze, e
e istnienie jej ugruntowane byo wol królewsk, nigdy,

jak ju po kilkakro wspomnielimy, nie odwoan ani

aktami o dostate-

cznej mocy pra-

wnej zniesion.

Tytu to dosta-

teczny, aby ze sta-

nowiska dzisiej-

szego uzna szko-

lwowsk za to,

czem bya fakty-

cznie: najwysz
uczelni w tej

dzielnicy Polski,

stranic, najdalej

na wschód wy-
sunit placówk
zachodniej kultu-

ry i cywilizacyi.

Teraniejszo nie

ma potrzeby i obo-
wizku stawa na
stanowisku proce-

sowem ani uzna-

wa argumentów prawnych, jakie wytaczano wspóczenie
przeciw Akademii lwowskiej, ani wreszcie uwzgldnia tej

scholastycznej kazuistyki, jak przeciw nowej szkole szer-

mowao proste i poziome pragnienie chleba zuboaych
i j)rzez lizeczpospolil zaniedbanych mistrzów krakowskich.

Dla pokolenia dzisiejszego musi wystarczy fakt, e
byy usiowania stworzenia uniwersytetu we I.wowie, e
te usiowania uwieczone zostay bardziej faktycznym, ni
formalno-prawnym rezultatem, e chocia ani sejmy, ani

sdy, ani grody nie wypowiedziay nigdy stanowczego za-

Ryc. 10. Franciszek Karpiitki, poeta, uczet Akademii IwowtUei T.i.
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twierdzenia, ani le zakazu, to samo spoeczestwo przy-

zwyczaio si uwaa szko lwowsk za akademi, a Aka-
demia staa si faktycznie tem, czem kada akademia by
powinna, rodzicielk talentów, ogniskiem nauki i owiaty,
wychowawczyni pokole.

Uczniów poczet dugi, bardzo dugi ma za sob Akade-
mia lwowska i profesorów, siewców ziarna mdroci takich

posiada, których sawa posza daleko za iurt zakonn.
Wymieni tu naley ks. Tadeusza Krusiskiego, syn-

nego na ca Europ oryentalist, który w latach 1739—1740

by prokuratorem Kollegium lwowskiego i którego dziea

drukowane byy we Lwowie. Chlub lwowskiej szkoy jest

równie I\.asper Niesiecki, niezmordowany historyk szlachty

polskiej i autor wydrukowanego we Lwowie „Herbarza",

a jej najwiksz ozdob Grzegorz Piramowicz, ucze, a po-

tem profesor szkoy lwowskiej u samego schyku jej istnie-

nia. Wykada tu bow^iem od r. 1770 filozofi, a do chwili,

gdy kasata Zakonu rzucia go na szerokie, ogólno-narodowe
pole pracy publicznej i wychowawczej.

Równie wród uczniów tej Iw^owskiej Akademii ."znaj-

dujemy nazwiska znane caej I^olsce. By uczniem lwow-
skich Jezuitów Jan Stanisaw Jabonowski, statysta i polityk,

ten, co w dziele „Skrupu bez skrupuu", wskazywa jasno

i otwarcie przyczyny upadku Polski. Uczy si tutaj Ignacy

Krasicki, stopie doktorski otrzyma Franciszek Karpiski,

a ju te imiona same wystarczaj, aby zrehabilitowa do
pewnego stopnia z saw uczniów jezuickich, jak mieli

w opinii wspóczesnej jako sprawcy rozruchów i niepoko-

jów w miecie.



IV.

UNIWERSYTET JÓZEFISKI.

SPADEK PO JEZUITACH. CORPORA UNIWERSYTECKIE. FUNDACYA JÓZEFISKA.
PIERWSZY SENAT AKADEMICKI. INAUGURACYA. BUDYNEK. PROFESOROWIE.

JZYK WYKADOWY. ZMIERZCH UNIWERSYTETU. LICEUM LWOWSKIE.

Po Jezuitach otrzyma rzd austryacki kompletn szko
wysz z gmacliem i wszystkiemi urzdzeniami, z l)i)liotek,

która pierwszym radcom gul^ernialnym bardzo imponowaa,
z obserwatoryum astronomicznem, pomieszczonem w )a-

szcie furty Jezuickiej, ze zbiorami naukowymi, a nawet

z notaryuszem czyli sekretarzem Akademii Tomaszem Au-

gustynowiczem, który u Jezuitów prowadzi kancelaryc

akademick, wpisywa suchaczy w album, odbiera od nich

lubowanie etc.

Ale zakad ten od dnia 28. wrzenia 1773. by cichy

i opustoszay. Uczniowie rozbiegli si na wszystkie strony,

profesorów bezporednio po kasacie wyprowadzono z gma-
chu i nie pozwolono do wicej powróci. Pustka zalega

sale szkolne, a przerywao j jedynie od czasu do czasu

urzdowanie komisyi, spisujcej inwentarz pojezuicki i sza-

cujcej pozostay majtek.

Ale cisza i pustka nie mogy trwa dugo : szkó za-

jtej prowincyi byo potrzeba, moe nawet wicej ni gdzie-

kolwiek w dziedzicznych krajach austryackich, bo jeeli

nawet o owiat i nauk nie chodzio, to kwestya i po-

trzeba wyksztacenia urzdników w nowej prowincyi za-

nadto bya piekca.

Wanie wtenczas skutkiem kasaty zakonu Jezuitów

i pod wpywem zapatrywa wspóczesnych przeobraao

si z gruntu szkolnictwo w dziedzicznych krajach austryac-

kich, tworzyy si podstawy i zasady, które na dugie lata,

l)o a do r. 1848 sptay wychowanie publiczne. Dla tych
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za zasad Galicya przedstawiaa najwdziczniejsze pole

dowiadczalne i tu te mogy by one od razu, bez wzgldu
na poprzednie stosunki wprowadzone.

Zaraz te po zaborze kraju pocza w umyle cesa-

rzowej Maryi Teresy kiekowa myl zaoenia we Lwowie
uniwersytetu, na wzór dopiero co zreformowanycli uni-

wersytetów austryackich, a w szczególnoci wiedeskiego.

Tak w archiwum Namiestnictwa, jak i w literaturze dru-

kowanej znajduj si lady, e ju w r. 1774 i 1775 sprawa

zaoenia uniwersytetu w (ialicyi bya bardzo ywo badan
i stanowia przedmiot cigej wymiany zda midzy gali-

cyjskiem gubernum a najwysz magistratur szkoln

w Austryi, t. z. Siidienhofkommission. Zastanawiano si, czy

przyszy uniwersytet stan ma we Lwowie, czy te w któ-

rem z miast prowincyonalnych, n. p. w Przemylu, rozpatry-

wano, o ile zasoby dawniejszej Akademii lwowskiej uyte

by mog na rzecz przyszego uniwersytetu, a równoczenie
czynic zado najkonieczniejszym potrzebom, powoywano
do ycia poszczególne studya o zakresie akademickim.

Tak w r. 1773 powstao Collegium mediciim, dla wy-
ksztacenia pewnej liczby chirurgów i akuszerek, nieco

póniej otwarto kurs nauk filozoficznych i prawniczych,

w r. 1776 zreformowano i otwarto studyum teologiczne.

Tym sposobem — jak powiada prof. dr. Finkel w swo-
jej Historyi Uniwersytetu lwowskiego — skadao si po-

woli z lunych czci cae studyum uniwersyteckie we
Lwowie.

A skadao si z rozbitych czstek dawnej Akademii
jezuickiej, stanowic niejako dalszy jej cig, wznoszc si
na tem samem miejscu, cho w tak bardzo zmienionych
warunkach i oywcze soki czerpic z zasobów przez wiek
cay spena przez Jezuitów gromadzonych. Przychodzili

tylko z daleka ludzie inni i zgoa nowy duch wia z katedr

szkolnych. Wic na pierwszem pitrze dawnej Akademii
odbyway si wykady filozoficzne, bya sala fizyki, logiki,

matematyki i mechaniki, warsztat stolarza i lusarza, do-
dany katedrze mechaniki i jedna sala teologiczna. Na
drugiem pitrze miecia si druga sala teologiczna, sale

prawnicze i skad fizycznych przyrzdów. W budynku te
pozostaa dawna jezuicka biblioteka, pomnoona zbiorami
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zniesionych klasztorów, a ponadto znalazo si do miej-
sca na prywatne mieszkania profesorów. Sowem by to

ju zupeny zakad naukowy, któremu brako tylko ncizwy
akademii.

Jest rzecz bardzo chlul)n dla dawnej, jezuickiej Aka-
demii lwowskiej, e jej biblioteka, ta prawdziwa podstawa
kadego uniwersytetu, wzbudzia prawdziwy podziw u no-
wych i zgoa innym duchem [)rzesiknitych jej panów.
I^eferenci gubernialni w sprawozdaniach wysyanych do
Wiednia stwierdzali, e jest to ksigozbiór pikny, dobrze
zaoony, który dla przyszego, zaoy si majcego uni-

wersytetu sta si moe bardzo uytecznym.
Na nowe, z gorczkowym pospiechem wznoszce si

dzieo patrza z trosk wielk jedyny wród episkopatu

polskiego przyjaciel Akademii Jezuickiej, arcybiskup lwow-
ski, ks. Wacaw Hieronim Sierakowski. Patrza z trosk,
powiadamy, bo jego, do niedawna jeszcze dziercego bero
owiaty w Polsce, wcale nie pytano o rad, nie zasigano
jego opinii, a nowi ludzie, tacy jak abbe Liesganig i inni,

wcale nie dawali gwarancyi, e nauka pójdzie torem takich

surowych zasad katolickich, jakich niezomnym wyznawc
by arcybiskup.

To te z wasnej woli i przez nikogo nie wzywany
przedstawi Sierakowski rzdowi austryackiemu, ke nowy
zakad naukowy opiera si powinien na fundamencie
dawnej Akademii, która ju od stu lat we Lwowie istniaa.

Na dowód tego |)rzedoy przywilej uniwersytecki Jana

Kazimierza z r. 1(501, zatwierdzenie króla Augusta III. i bull
Klemensa XIV. Dla wielu radców gubernialnych byo to

zdaje si prawdziwe odkrycie, wic zainteresowali si bar-

dzo dokumentami i donieli o nich istnieniu do Wiednia.

Zainteresowaa si te nimi najwysza Studienliofkommission

i osobnym reskryptem kazaa je sobie przysa do Wiednia,

(iubernium galicyjskie uczynio zado temu daniu.
Nie wiemy wprawdzie, jakie byy dalsze losy tych

dokumentów, jakie studya przeprowadzono, jakie z nich

wnioski wycignito. Prawdopodobnie spotkao je to samo
przeznaczenie, co setki dyplomów królewskich, które, o ile

si nie odnosiy do fiskalnych pretensyi rzdu, pakowano

bez ceremonii ad acla. W tym wypadku zreszt sama ka-
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sata Jezuitów odbieraa im praktyczne znaczenie, ale w ka-
dym razie, by moe, e obok innych „politycznych"

wzgldów zadecydoway i one o tern, e przyszy uniwersytet

stan we Lwowie.
mier nie pozwolia cesarzowej Maryi Teresie doprowa-

dzi do skutku dziea zaoenia Uniwersytetu lwowskiego. Myl
jednak na pó ju dojrza i przygotowan podj jej syn

i nastpca cesarz Józef I. i przeprowadzi ze zwyk u sie-

bie energi, pospiechem i doktrynerstwem. Sam wglda
w najmniejsze nawet szczegóy, sam kierowa wyborem
grona profesorskiego, sam wreszcie wybra klasztor potry-

nitarski przy ul. Krakowskiej na pomieszczenie siedziby

nauki. Na rozkaz cesarski zjedali do Lwowa pospiesznie

profesorowie, przerabiano gmach na cele szkolne, okrelono
stan personalny i pace profesorów, wygotowano dyplom
fundacyjny i instrukcye dla rektora, dziekanów i dyrekto-

rów studyów, zarazem dla seniorów fakultetów, dla syn-

dyka i notaryusza, dla kancelisty i pedela.

W dniu 2L padziernika 1784 podpisa Józef II. dy-

plom fundacyjny, który po raz pierwszy wogóle przy zaka-
daniu uniwersytetów nie podano do zatwierdzenia papie-

skiego i Uniwersytet józefiski rozpocz swoje istnienie.

W dyplomie fundacyjnym, zredagowanym w jzyku
niemieckim, owiadcza cesarz Józef II., e jest jego wola,

aby istniejce ju we Lwowie i w przyszoci zaprowadzi si
majce instytuty naukowe utworzyy razem peny uniwer-
sytet, zoony z czterech wydziaów i caego gimnazyum,
na równi z innymi uniwersytetami w pastwie i pod noj-

wyszem zwierzchnictwem politycznej wadzy krajowej.

Uniwersytet ten bdzie mia prawo nadawania stopni aka-
demickich, prawo wyboru z roku na rok rektora frector

magnificusj. Dla utrzymania porzdku i nadzoru ustanowi
cesarz senat akademicki, majcy si skada z rektora,

czterech dziekanów, bdcych równoczenie dyrektorami
studyów i czterech seniorów fakultetów. Lwi cz dyplo-
mu zajmuje opis pieczci uniwersyteckich, i to tak rektor-
skiej, jak i czterech dziekanatów.

Na podstawie tego dyplomu odbyy si przedewszyst-
kiem wybory dygnitarzy uniwersyteckich. Pierwszym re-
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ktorem zosta ks. Wacaw Betaski, biskup przemyski,

Czeci z rodu, niegdy sekretarz ietmana Branickiego, ol)e-

Ryc. II. Waoaw BataAskJ, biakup przcmytki. Pitnruy rakter Uaiwartyttta lwawkta««.

«Wedug •zlychu l>iiknera xc tblorów Arvtiwum 111.1.

cnie caij dusz oddany reformatorskim deniom cesarza

Józefa II., którego by ^zyni duchem", jak powiadano. On

4
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dobiera gównie profesorów, nie szczdzi osobistych na-

wet wydatków na Uniwersytet lwowski i za to gównie

spotkaa go godno rektora, któr, przebywajc stale

w Przemylu, sprawowa wicej tytularnie. Ale on tchn
ducha w cae ciao uniwersyteckie, ducha bezwzgldnie

pastwowego, nacechowanego temi wszystkiemi doktrynami,

które oywiay umys cesarza Józefa II.

Dziekanem wydziau filozoficznego zosta profesor fizyki

Ignacy Józef Martinovics, Kroat z pochodzenia, gorcy
wgierski patryota z przekonania, w ukryciu rewolucyonista

o pokroju jakobiskim, czowiek niesychanie zdolny, am-
bitny, ale przytem niezrównowaony. Zdecydowanym
ateist i politycznym fanatykiem nazywali go koledzy uni-

wersyteccy we Lwowie. A ten polityczny fanatyzm zapro-

wadzi póniej pierwszego dziekana fakultetu filozoficznego

na szafot. Martinovics city zosta przed zamkiem budzi-
skim dnia 21. maja 1795 roku.

Niemniej ciekaw bya posta pierwszego dziekana

wydziau teologicznego, Jana Baptysty Finsigera.
Hy on praw rk i zastpc ks. Betaskiego, rzdowi od-

dany sercem i dusz, skrztny wykonawca zasad józefi-

skich, nie uznajcy adnej powagi duchownej, a w szcze-

gólnoci arcybiskupa lwowskiego Kickiego.

Na wydziale prawnym dziekanem obrany zosta A n-

toni Pfleger, profesor prawa natury, pochodzcy z Krainy,

umys jasny, systematyczny, stojcy na wysokoci wspócze-
snej nauki, na wydziale medycznym wreszcie prof. Burchard
Swibert Schiverek, Westfalczyk z pochodzenia, byy
dziekan i rektor zniesionego Uniwersytetu insbruckiego.

Natychmiast po dokonaniu wyborów i jakiem takiem

przyspobieniu gmachu potrynitarskiego do celów szkolnych,

odby si dnia 16. listopada 1784 uroczysty akt inauguracyi

nowego uniwersytetu. Sama uroczysto odbya si w sali

bibliotecznej, przerobionej na prdce z nawy kocioa Try-
nitarzy, a obecnie przyozdobionej adamaszkowemi kota-

rami, portretem Józefa II. i malowidami, przedstawiajcemi
odznaki uniwersyteckie nadane dyplomem fundacyjnym.
Na stole, obok fotelu komisarza i zastpcy cesarskiego

zoono insygnia, cztery srebrne bera dziekaskie, dyplom,
piecz i klucze uniwersyteckie.



— 59 —

Okoo rektora ks. Betaskicgo, przybranego w paszcz
gronostajowy, zgromadzili si dziekani w iarcopfaci, w pa-
szczacti ubramowanyci od dou zot liord, o duych ko-
nierzach atasowych koloru ponsowego, fioletowego, kar-
mazynowego i czarnego, stosownie do wydziau, który
reprezentowali. W awkach usiedli profesorowie, najwyszi
urzdnicy, generaowie, a wzdu ulicy Krakowskiej wojsko
w dwu szpalerach utrzymywao porzdek.

Wjedajcego szeciokonn karet komisarza cesar-

skiego, którym )y gubernator Galicy i hr. lirigido, powitali

u wejcia rektor krótk przemow, a wojsko salw z mu-
szkietów.

Uroczysto rozpocza si od przemówienia guberna-

tora, na które odpowiedzia rektor. Nastpnie dziekan wy-
dziau teologicznego ks. Jan Finsiger wygosi po acinie

traktat o zwizku i wzajemnem oddziaywaniu na siebie

nauk i rzdów.
Po wykadzie uformowa si pochód, który ruszy do

kocioa jezuickiego na uroczyste naboestwo. Przodem
postpowali urzdnicy magistratu, dalej bedcle z berami,
profesorowie, syndyk z dyj)lomem fundacyjnym w rkach,
dwaj akademicy szlacheckiego pochodzenia z pieczciami

i kluczami na poduszkach, czterej dziekani, rektor,- hr. Iki-

gido, za którym barwny tum goci. Oddzia piechoty za-

myka pochód.

Naboestwo trwao dwie godziny, a w czasie Te

Demu wojsko oddao trzy strzay, przy równoczesnym
huku armat z waów miejskich. Wieczorem odbya si il-

luminacya miasta, )ankiet u gubernatora i przedstawienie

w teatrze niemieckim, w drewnianej szopie za dawn furt

.lezuick.

Kilka wierszy ulotnych, medal pamitkowy z popier-

siem Józefa II. i symbolem mdroci : sow, upamitniy
uroczysto, mowy za wygoszone w czasie inauguracyi

zostay wydrukowane w osobnej broszurze.

Jak ju wspomnielimy wyej, mieci si Uniwersytet

w dawnym, na prdce przerobionym klasztorze tr>'nitar-

skim, przylegajcym do kocioa Trjnitarzy (dzi cerkiew

w. Ducha). Budynek nieksztatny, ponury nieco, od ulicy

Krakowskiej w gb cofnity, zrobi tlzi miejsce ,Naro-
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dnemu domowi", a wówczas nie przypomina wcale sie-

<l/.il)y muz. Cele klasztorne, zczone po kilka razem, sta-

nowiy sale wykadowe. W parterze wilgotnym i ciemnym
mieciy si mieszkania suby, laboratorya medyczne i che-

miczne, sala sekcyjna i leatrum anatomiczne. Na pierwszem

pitrze byy prywatne mieszkania profesorów, oraz 20 sal

wykadowych, gabinet historyi naturalnej i kancelarya uni-

wersytetu i sala posiedze senatu, na drugiem wreszcie pi-

Ryc. 12. Medal i geton na pamitk otwarcia Uniwersytetu w r. 1784.

(Wusno |). R. Mkicklego).

trze gimnazyum, sale wykadowe prawnicze, laboratoryum

fizyczne i t. d.

W godzinach szkolnych gmach ten przedstawia wi-

dok nader oywiony. Modzie od najniszych klas gimna-
zyalnych poczwszy wypeniaa ciasne i ciemne sale. Wród
akademików wielka cz w stroju duchownym, lub ró-
nego rodzaju habitach zakonnych. Nie wszyscy miecili si
w salach, wic tumy studentów wypeniay korytarze,

a o utrzymaniu jakiej karnoci czy powagi naukowej nie
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mogo by nawet mowy. Uczniowie pochodzili przewanie
ze sfer drobnej szlachty, urzdników i ks'ni>.y ruskich, cho
nie brak byo i nazwisk bardzo arystokratycznych. Wobec
naukowych planów i nakazanego traktowania nauki cile
wedug oznaczonych podrcjczników nie mogy si rozwija
wybitniejsze zdolnoci. Ale w yciu praktycznem obejmo-
wali z czasem studenci Uniwersytetu józefiskiego najzna-
komitsze stanowiska, a niektórych nazwiska otoczone byy
w spoeczestwie zasuon powag.

Natomiast grono profesorskie Uniwersytetu józefiskiego
w epoce 21 letniego jego istnienia przedstawiao obraz
icie niezwyky. ,Okrt wiozcy poszukiwaczów zota do No-
wego wiata — powiada dr. L. P^inkel — nie liczy wik-
szej liczby awanturniczych, dziwnych egzystencyi, którjni

nie brako zdolnoci nawet niepospolitych i byszczcych,
ale nie dostaw^ao tgoci charakteru i mioci zawodu
swego, bez których praca nauczycielska jest marn i bez-

owocn". Na innem znowu miejscu powiada tene sam
autor: .,Iiy za ten wiat profesorski, razem z wyszym
urzdniczym, koloni dla siebie, zamknit w wasnem
gronie, odgraniczon jzykiem i zwyczajami, byszczc
wiatem nauki w kraju, gdzie jej od. wieku nie dostawao,

ale wiatem bez ciepa, bez promieni oywczych, któreby

zdolne byy na tej ziemi obudzi ruch myli i zapodni
j ziarnem owocnem. ^rzywozili ze sob ideay sprzeczne

z rozwojem narodu, z jego chciami i deniami, z caem
dotychczasowem yciem. Józefinizm i jego eksperymenta

przeciwko przesdom nie mogy podoba si narodowi,

którego caa przeszo oddychaa czci dla wiar}' i dla

kocioa. Chociaby zatem nie byo innego rozdwiku — ten

jeden starczy, aby midzy spoeczestwem a pionierami

nowego kierunku wyko[)a gboki przedzia, przez któr}'

trudno byo i-zuci pomost. Jeeli zatem pracowali i we
Lwowie drukowali niektóre ksiki, nie pracowali dla spo-

eczestwa, wród którego im przyszo dziaa z katedry,

ale myl i uczuciem zwróceni ku innym dalekim krajom

i stosunkom, pragnli by czytanymi przedewszystkiem nad

Dunajem lub w Niemczech. Historya tego kola mów
nauki i literatury odgrywa si dla siebie; yje ono sokami
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z daleka i swoje siy le w dal : czy i wie si raczej

z ruchem umysowym we Wiedniu, ni we Lwowie".

Przedewszyslkiem byo to zbiorowisko ludzi o roman-

tycznej, nieraz bardzo awanturniczej przeszoci. Wielu

z nich rzucio w tych czasach rozlunionej karnoci ko-

cielnej sukienk duchown, jak n. p. Lhlich, ksidz i za-

konnik, nalecy do najzaartszych racyonaistów, lub pro-

fesor na wydziale teologicznym ks. Innocenty Fessler, eks-

kapucyn, którego ycie przedstawia jakby epizod bani

z tysica i jednej nocy. Do takich prawie e powieciowych
typów naley sam dzie-

kan wydziau teologi-

cznego Jan liaptysta

Finsiger, ks. Józef Rot-

ter, „wielbiciel kobiet",

lekkomylny, niepora-

dny, wiecznie opdza-
jcy si wierzycielom

Ludwik Zehmark, zgry-

liwy Schiverek, „sze
pruskich stóp wyso-

ki" bibliotekarz Brett-

schneyder, awanturnik,

o yciu penem niezwy-

kych przygód i sam
wreszcie IS a 1 1 a z a r

Hacuet, najzdolniej-

szy z nich wszystkich,

uczony wcale nie prze-

citnej miary, pozwa-
lajcy sobie na niestosowne uwagi w pismach wysyanych
do gubernium i zasugujcy ze wzgldu na swoje dziea,

odnoszce si do krajoznawstwa Galicyi, na obszerniejsz

wzmiank, liretoczyk z rodu, wyksztacony we hVancyi,

suy jako lekarz wojskowy w armii austryackiej podczas

siedmioletniej wojny. W r. 1702 zosta starszym chirurgiem

sz|)itala wojskowego w Pradze, potem profesorem Akade-
mii w Lublinie, skd w r. 1787 przeniesiony zosta do
Lwowa jako profesor historyi naturalnej dla medyków.
Niezadowolony z wiata i ludzi, przesik nienawici do

Hyc 13. Baltazar Hacquet, profesor Uniw. Iw.
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wszystkiego, std sdy jego stay si bezwzgldne i gryzce
i wród wielu trafnych, podyktowanych uczuciem prawego
weredyka, inne niesprawiedUwe, nieraz oburzajce. Ale za-

to on pierwszy opisa umiejtnie, wedle ówczesnych wy-
maga nauki, spor poa kraju naszego pod wzgldem
fizycznej jego natury, w czterotomowem dziele p. . ,Hac-
(juets Neueste physicalisch-politische I^eisen", a stoi pod tym
wzgldem na wysokoci Staszica, z którj'm ma wiele take
w charakterze podobiestwa.

Drug kategory profesorów Uniwersytetu józefiskiego

stanowili ludzie bardziej zrównowaeni, spokojni, nieraz

bardzo dobrzy pedagogowie, ale z wysz nauk niewiele

wspólnego majcy, którzy traktowali swoje posannictwo
jako chleb dajce zajcie. Wród nich najsympatyczniejszym

by Wacaw Hahn, profesor literatury, choby dlatego, e
r}'cho przyswoi sobie jzyk polski i wrós w spoecze-
stwo, wród którego mu pracowa przyszo.

Jzykiem wykadowym Uniwersytetu józefiskiego by
jzyk aciski. I^ozumiao si to w owych czasach samo
przez si w caej Austryi, a w Galicyi byo rzecz ko-

nieczn, nawet mimo najdalej idcych zakusów germani-

zacyjnych. Do tego bowiem stopnia nikt tutaj jzyka nie-

mieckiego nie rozumia, e profesor jzyka tego i literatury,

Wincenty Umlauf, obok obowizkowo suchajcych go

alumnów nie mia ani jednego suchacza wieckiego, sku-

tkiem czego katedra musiaa by zwinit i a do roku 1852

nie byo na lwowskim Uniwersytecie niemieckiej katedry.

Poza obowizkow na wszystkich katedrach acin
widzia si rzd zmuszonym poczyni na wydziale teolo-

gicznym pewne ustpstwa prowizoryczne na rzecz jzyka
krajowego, nie zdajc sobie ostatecznie cile sprawy z ró-

nicy midzy jzykiem ruskim a polskim. Chodzio miano-

wicie o wyksztacenie odpowiedniej liczt)y duchowiestwa
ruskiego. Poniewa, wobec nizkiego stanu owiaty wród
Rusinów, trudno byo znale kandydatów, którzy byliby

do przygotowani do suchania wykadów teologicznych

w jzyku aciskim, przeto rzd zaoy w r. 17()7 prowi-

zoryczny instytut z jzykiem wykadowym ruskim, który

dotrwa a do roku 18(M. Przez instytut ten przesuny si

iiajwy)itniejsze postacie wspóczesnej Husi, ale jzykiem
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wykadowym pozosta na yczenie samyche Rusinów j-
zyk... polski. Po polsku wykada tu przewanie ks. Hara-

siewicz, przyszy metropolita ks. Angeowicz, Mikoaj Sko-

rodzyski, Arseniusz lUulkiewicz, ks. Modest Hryniewiecki.

Jeden tylko ks. Lodyj wykada po rosyjsku, mieszajc ma-

oruskie zwroty i wyraenia, niektórzy za profesorowie

uywali jzyka starosowiaskiego cerkiewnego.

Jakkolwiek cesarz Józef II. interesowa si bardzo

swojem dzieem, nie móg jednakowo zaszczepi w zao-
ony przez siebie uni-

wersytet ani ducha
powagi, ani trwaoci
goszonych jirzez sie-

bie zasad. Uniwersy-

tet józefiski by ce-

lem zoliwych pam-
lletów, z których naj-

wicej haasu naro-

biy Krattera „Briefe

iiber den itzigen Zu-

stand von Galizien",

widowni ustawicz-

nych sporów wród
grona profesorskiego,

a sami profesorowie,

jak trafnie zauwa-

ono, szukali karyery

w walce z Kocio-
em, miasto praco-

R>-c. U. Arcybiskup Ferdynand Kicki. , . .

(Wedug portretu w katedrze lwowski^). WaC na UlWie UmiC-

jtnoci.

Ze mierci cesarza Józefa II. skoczy si ten pierwszy

okres dziejów Uniwersytetu lwowskiego. Powia obecnie

inny wiatr od góry i poczo si powolne, ale stanowcze

cofanie reform józefiskich.

We Lwowie rozpoczo si od tego, e studyuni i fa-

kultet teologiczny oddano pod nadzór i pod wadz arcy-

biskupa Ferdynanda Kickiego, do niedawna zupenie wy-
czonego od jakiejkolwiek ingcrencyi na teologiczne wy-
chowanie alumnów. Równoczenie wprowadzono t. zw.
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konses (consessus stiidiorum — Studienkonsess) — koile(>iuiii

zoone z reprezentantów gron profesorskich kadego fa-

li
kultetu, kadego gimnazyum lub szkoy realnej, którego
zadaniem byo wyraanie opinii i przedkadanie projektów
ulepsze w sprawach szkolnych. Z instytucyi autonomicznej
jednake sta si konses wadz centraln i absolutn rz-
dow i przez dziesi lat swojego istnienia, t. j. do 18()2

roku sta na czele caego szkolnictwa galicyjskiego, ukróca-
jc do ostatecznoci i tak ju szczup autonomi uniwer-
syteck.

Tymczasem pustki w skarbie z powodu olbrzymich
wydatków na wojny napoleoskie daway si mocno od-
czuwa i Uniwersytetowi lwowskiemu, a gdy do tego sku-
tkiem trzeciego rozbioru Polski przypada Austryi caa tak

zwana Galicya zachodnia midzy Hugiem a Pilic, razem
z Krakowem i prastar Akademi jagiellosk, poczj' si
coraz czciej podnosi gosy, aby Uniwersytet lwowski
zwin, a jego profesorami, rodkami zasili Akademi
krakowsk. Na razie w roku 18()2 cesarz postanowi, e
Uniwersytet we Lwowie ma i nadal pozosta, ale ju naj-

wyszem postanowieniem z dn. 9. sierpnia 1805 zarzdzono
przeniesienie Uniwersytetu lwowskiego do Krakowa.

Uniwersytet józefiski przesta istnie.

Jego miejsce zajo Liceum, wyszy zakad tiaukowy
o wydziale filozoficznym, prawa, teologii i studyum chi-

rurgicznem zamiast wydziau medycznego. Róni si ten

zakad od uniwersytetu mniejsz iloci katedr, mniejsz
liczb lat studyów, niszemi placami profesorów, a prze-

dewszystkiem tem, e Liceum nie miao prawa wyboru
dziekanów i udzielania promocyi doktorskich, przynaj-

nmiej na razie, bo ju w r. 1800 pozwoli cesarz promo-
wa w Liceum doktorów teologii i filozofii, jak byo w Aka-
demii jezuickiej; prawnicy tylko i medycy musieli jedzi
po doktoraty do Krakowa lub Wiednia.

Przez dwanacie lat swojego istnienia (1805—1817)

zastpowao Liceum lwowskie uniwersytet i speniao swoje

zadanie w bardzo trudnych warunkach, jak tylko mogo
najlepiej. Wojna, jej dalekie lub blisze odgosy mciy
spokój nauki, bankructwo finansów pastwowych spowo-

dowao zupene zaniedbanie budynku szkolnego, który
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przypomina raczej dom zajezdny ni szko i na którego

dziedzicu odbyway si egzekucye wojskowe i cignienia

loteryi liczl)owej. Nawet bera srebrne poszczególnych od-

dziaów poszy do mennicy na zapacenie kontrybucyi

francuskiej.

Mimo to dziki stopniowemu pomnaaniu i ulepszaniu

si profesorskich zakad rozwija si stale. Z poród profe-

sorów odznaczali si zwaszcza ks, Franciszek Ivsavvery

Zacharyasiewicz, profesor teologii, wymowny ka-

znodzieja, m dla szkolnictwa galicyjskiego wielce zasu-

ony, Maksymilian Alojzy F ii g e r, profesor prawa natury

i kryminalnego, dr. Józef W i n i w a r t e r prawa cywil-

nego, dr. Franciszek S o m a r u g a prawa kocielnego,

Antoni Rozbierski, który póniej rozwin we Lwo-
wie oywion dziaalno naukow na polu prawa, proto-

medyk Franciszek de Paula Neuha user i inni.

Ilównie wzrastaa stale frekwencya uczniów^ któ-

rych byo nawet wicej, anieli na Uniwersytecie krakow-

skim. Rzdy policyjne daway si srodze we znaki mo-
dziey krewkiej, ywej i do ekscesów skonnej. Std te
wybuchy w r. 1807 w Liceum Iwowskiem rozruchy stu-

denckie, których bezporedni przyczyn bya ostra klasy-

fikacya przy egzaminach. Rozruchy te przybray wiksze
rozmiary, wobec których chwilowo okazaa si bezsiln

policya, która wkroczya do gmachu, a zakoczyy si
dugiem ledztwem i wykluczeniem ze wszystkich szkó
monarchii czterech n ajwin niejszych studentów. Bezpore-
dnim skutkiem rozruchów by system szpiegowski, szuka-

jcy zaufanych studentów i za ich porednictwem stara-

jcy si zapanowa nad ogóem modziey.
Mimo ducha reakcyi, który zaciy nad caem szkol-

nictwem, modzie ta na pierwsz wiadomo o zajciu

Galicyi przez wojska polskie w r. 1809 tumnie pospieszya

do szeregów narodowych. Przeszo poowy studentów za-

brako w drugiem póroczu 1809.

Traktat pokojowy w Schónbrunie okroi znacznie ob-

szar Galicyi na rzecz Ksistwa Warszawskiego. Krakow-
ska Akademia bya ju wtedy za granic, jej profesorowie

wracali napowrót do Lwowa, domagajc si dawnych
swych stanowisk, a Liceum si faktów stao si najwy-
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szym zakadem naukowym w zaborze austryackim. Sku-
tkiem lei»o zwrócono na wiksz uwajjc, restytuowano

cay szereg katedr i w zwizku z reform studyów uni-

wirsyteckici, zwaszcza prawniczyci, tworzono nowe kate-

dry. Tak powstaa midzy innemi we I.wowie od r. 1811

katedra prawa polskiego, która dotrwaa do
r. 1855. Pierwszym profesorem prawa polskiego, wykada-
nego na podstawie wydanego w Warszawie w r. 1788 pod-

rcznika Ostrowskiego „I^rawo cywilne narodu polskiego*,

by Jan de Dobra Dobrzaski, profesor prawa kocielnego

i adwokat krajowy.

Po ukoczeniu wojen napoleoskici, po kongresie

wiedeskim i z nastaniem na nowo uporzdkowanyci sto-

sunków nie ulegao ju najmniejszej wtpliwoci, e zreor-

ganizowane wedug nowych planów naukowych, wskazu-

jce wielk ywotno i liczb uczniów ponad 80(), Liceum

podniesione zostanie do rangi uniwersytetu, tem bardziej, e
Akademia jagielloska pozostaa ju na stae przy Rzeczy-

pospolitej krakowskiej.



V.

POWTÓRNA FUNDACYA.
ZMIANA NAZWY. ZY DUCH UNIWERSYTETU. UNIYEUSITAS FRANCISCEA. INAU-
GURACYA. PROFESOROWIE I UCZNIOWIE. ROK 184«. KATASTROFA. NOWE
POMIESZCZENIE. NIEMCZYZNA. ^VALKA O POLSKO LWOWSKIEGO UNIWER-

SYTETU. WITYNIA POLSKIEJ NAUKI.

„Bya to waciwie tylko zmiana nazwy — ta po-
wtórna fundacya Uniwersytetu : udekorowanie Liceum, które

zreszt nie odjiegao daleko od dawniejszej Akademii jó-

zefiskiej, tytuem i nadanie mu prawa promocyi na wy-
dziale prawnym; na filoofii bowiem i na teologii przysu-
ao mu ono take w epoce przejciowej. Zreszt pozostao
wszystko jak byo : ci sami ludzie, ten sam zakres

nauki..."

Powtórny akt fundacyi Uniwersytetu lwowskiego, pod-
pisany przez cesarza Franciszka I. we Wiedniu dnia 7.

sierpnia 1817 roku, wyprzedziy dwuletnie korespondencye
biurokratyczne najwyszych wadz i urzdów, opinie, za-

patrywania i projekty grona profesorskiego co do pomno-
enia liczby katedr, powagi i znaczenia przyszego uniwer-
sytetu na zewntrz. Ale gówne podwaliny mu rzuci baron
Krieg von Hochfelden, podówczas referent spraw uniwer-
syteckich, a póniej wiceprezydent i waciwy kierownik
rzdów Galicyi, zy duch tego kraju, przez wspóczesnych
przeklty, przez potomno ze zgroz wpominany. On to

Wszechnicy lwowskiej na dugie lata nada charakter nie-

miecki, przez wprowadzenie niemieckiego jzyka wykado-
wego. On te paraliowa usiowania grona profesorskiego,

które aczkolwiek obce krajowi, miao pen wiadomo
tego, e Uniwersytet lwowski musi suy interesom kraju

i narodu. Podczas bowiem, gdy profesorowie domagali si
uwzgldnienia w nauce uniwersyteckiej historyi polskiej
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i wprowadzenia sludyum jzyka |)oIskiego z uwzgldnie-
niem sowiaskich dyalektów i literaliiry polskiej, Krieg

Kyc. 15. Cesarz Franei«z«k I., fundator Uniwartytttu m r. 1817.

wyty ca swoj bystro umysow na wyszukanie ar-

}»umentów, celem usunicia aciskiego jzyka, a wprowa-

dzenia wykadów w jzyku niemieckim.
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Wówczas jednak, bezporednio po kongresie wiede-

*skim, wobec wielkich nadziei, które naród polski przywi-

zywa do Królestwa Kongresowego i osoby Aleksandra I.,

próba wprowadzenia systemu germanizacyjnego nawet

w umyle Kriega musiaa zrodzi pewne wahania i wtpli-

woci. Std te odnony referat I\riega, przedstawiony radzie

gubernialnej, zawiera nastpujcy, niezmiernie charaktery-

styczny ustp: „nie chodzi tu o wybór midzy polskim

a niemieckim jzykiem, ale midzy acin a niemczyzn;

nie mog wic narodowcy uwaa protegowania niemiec-

kiego jzyka za szkod dla polskiego. Aeby za zupenie

usun mniemanie, e rzd pragnie wznie jzyk niemiecki

kosztem polskiego, powinnaby by ustanowion na Uni-

wersytecie nadzwyczajna katedra jzyka polskiego i wstpu
do polskiej i sowiaskiej literatur, któraby obudzia wielki

interes".

W zamian tedy za „nadzwyczajn" katedr jzyka pol-

skiego da Krieg wprowadzenia niemieckiego jzyka wy-

kadowego.
Pomysy i idee Ivriega znalazy pene uznanie we

Wiedniu i stay si podstaw nowego Uniwersytetu, co do

którego cesarz jeszcze przedtem zarzdzi, e ma si ska-

da z trzech tylko wydziaów, bez wydziau medycznego,

który zastpi miao studyum medyczno-chirurgiczne.

Po dugich i drobiazgowych przygotowaniach wyszed
wreszcie dyplom powtórnej fundacyi lwowskiego Uniwer-

sytetu.

Podnosi w nim ce.sarz istniejce we Lwowie Liceum

do godnoci uniwersytetu z trzema fakultetami pod prze-

wodnictwem dyrektorów studyów. Uniwersytet ten zostaje

zrównany z innymi uniwersytetami w pastwie, j)oddan}'

wadzy politycznej i otrzymuje nazw Unwcrsilas Francis-

cea z prawem promowania doktorów filozofii, prawa
i teologii. 1^'akultety te razem z profesorami studyum medy-
czno-chirurgicznego maj prawo wybiera z poród siebie

co roku rektora freclor magni/iciisj. Senat akademicki skada
si z rektora, dyrektorów studyów, dyrektora studyów gim-

nazyalnych (gimnazyum bowiem ,. akademickie", tak jak da-

wniej, cile byo poczone z Uniwersytetem), trzech dzie-

kanów i czterech seniorów, razem tedy z 13 osób. W se-
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nacie uchway zapadaj wikszoci gosów, a wykonuje
je syndyk, kancelista i pedel. Koczy si dyplom szczegó-

owym opisem pieczci, które z drobnemi zmianami s te

|| same, co na Uniwersytecie józefiskim.

Inaiijuracya uroczysta nowego Iniwersytetu odliya

si dnia 4. listopada r. 1817 wedug programu takiego sa-

mego, jak w r. 1784. Pierwszym rektorem obrany zosta
arcybiskup lwowski Andrzej Alojzy hr. Skarbek Ankwicz,
komisarzem i zastpc cesarza by gubernator br. Hauer.

Ryc. 16. Medaliony z akeuoha rektorskiego i dziekaAtkiego z r. t817.

Uroczysto odbya si w starym gmachu potrynitarskim

w tej samej sali bibliotecznej, przerobionej z kocioa,

w a.systencyi wojska, milicyi miejskiej, cechów, dygnitarzy

rzdowych, duchowiestwa, wydziau Stanów i t. d.

Pierwszy przemawia rektor, potem zabra gos gulier-

nator br. Hauer, poczem sekretarz rzdowy Kralter odczy-

ta dyplom fundacyjny, wrczony nastpnie razem z klu-

czami i insygniami kadego wydziau rektorowi. Wykad
inauguracyjny o znaczeniu uniwersytetów w spoeczestwie

i w nauce wygosi profesor klasycznej literatury i estetyki

Ignacy I^ollak.
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Nastpnie wród szpalerów wojska, milicyi i cechów

ruszy orszak w cile przepisanym porzdku do kocioa
jezuickiego na dzikczynne naboestwo, które odprawi
proboszcz katedralny ks. Hoffman. Pochód otwieraa kom-
pania grenadyerów, za któr postpowa magistrat i czterej

akademicy z insygniami fakultetów. Dalej profesorowie,

syndyk z dyplomem, dwaj akademicy z kluczami i piecz-

ciami, dziekani, dyrektorowie nauk, rektor, gubernator,

Kyc. 17. Józef Maut, profesor Uniwersytetu lwowskiego.

radcy gubernialni, duchowiestwo, wydzia Stanów, szlachta

i róne dykasterye.

Po skoczonem naboestwie odby si u gubernatora
obiad.

Pierwsze lata odnowionego Uniwersytetu pyny
wród wielkich nadziei, jakie ywio spoeczestwo wobec
zwolnionego nieco ucisku narodowego i szerszego zajcia
si przez wadze rzdowe zaniedbanym krajem. Najbardziej

zasueni i najwiatlejsi ludzie ówczesnego pokolenia, jak
Józef Mak.symilian Ossoliski, Józef Dzierzkowski i inni in-
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teresowali si ywo uniwersytetem, tworzc bardzo po-
dany cznik midzy wiatem profesorskim, z rónycti stron
monarchii auslryackiej przyliyym, a spoeczestwem. Nie
brak te byo i wród profesorów ludzi tgich, oywionych
najlepszemi chciami dla kraju i modziey, jak Karol
H ii 1 1 e r, wychowanek Ossoliskiego, sympatyczny i nie-

zmiernie w koach modziey popularny profesor historyi

powszechnej Józef Maus, August Kunzek, profesor

Ryc. 18. Aiigust Kunzek, profe««r Uniweraytetu lwowski«gt.

fizyki, Edward T o m a s c h e k, Józef W i n i w a r t e r,

prawnik, Leopold Schulz von Stras chni tzky, s}'nny

matematyk i wielu, wielu innych. Byli midzy nimi lu-

dzie wielkiej nauki, dla których Lwów i jego Uniwersytet

byy tylko szczeblem do dalszej wietnej karyery, byli

znakomici nieraz pedagogowie, a take i sumienni nau-

czyciele, traktujcy swój zawód sucho i biurokratycznie —
a przesuno si ich tyle, e nie sposób wymieni wszyst-

kich i wyznaczy kademu odpowiednie do jego zasug

stanowisko.
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Najbardziej jednak popularnym ze wszystkich, czczo-

nym i uwielbianym przez modzie by profesor filozofii,

a póniej dyrektor biblioteki uniwersyteckiej P^ranciszek
Stroski. „Jako czowiek i przyjaciel, szlachetny, wielko-

duszny, pewny i uczynny, by niejako uosobion humani-

las. Dla uczniów by prawdziwym ojcem, w kolle^ium

profesorskiem, zoonem przewanie z Niemców, zaywa
wysokiej czci. Antoni Maecki nazywa go „rozumnym i za-

cnym,zarazem pa-

tryot ostronym,
który przewija sic;

wród trudnych

stosunków". Jako

l^olak, otoczony

zewszd podejrz-

liwoci, dozna-

wa wielu przy-

kroci, co go wre-
szcie zniechcio
do tego stopnia, e
w r. 183G ustpi
z katedr}', otrzy-

mawszy posad
dyrektora biblio-

teki uniwersytec-

kiej.

Byy to ju
czas}' wszechwa-
dnego systemu

germanizacyjne-

go, wprowadzenia niemieckich wykadów, cenzury cisej
i bezdusznej wobec wszystkich objawów ruchu naukowego
i literackiego. Profesor jzyka i literatury polskiej Mikoaj
Michalewicz, mimo najlepszych chci, nie zdoa zapewni
swojej katedrze wikszego wpywu na umysy modziey,
a tak samo i profesor prawa polskiego Dobrzaski. Zreszt
modzie duchem bya gdzieindziej, w obozie walki o wol-
no i niepodlego Polski. W czasie powstania listopado-

wego opróniy si awy szkolne. Modzie pospieszya
tumnie na pole walki ornej, i to nie sama tylko mo-

Ryc. 18. Franciszek StroAski, profesor, póniej bibliotekarz Uniw. Iw

(Ze zbiorów Archiwum m.).
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dzie polska, ale i synowie urzdników niemieckich. Po

upailku powstania, z objciem rzdów Galicyi przez barona

Kriega „nastay czasy smutne, cikie i duszne zapanowao
powietrze, jak zmora zawiso nad krajem widmo nieszcz...

Zycie byo wprawdzie ruchliwe i gorce, ale uciekao

w kryjówki spisków, konspiracyi i zamachów, w których

zamao si i zmarniao tyle talentów, tyle chci dobrych

i serc ywo bijcych — na zawsze..."

Epoka konspiracyjna rozpocza si na dobre w Uni-

wersytecie lwowskim od r. 1833. „Zwizek przyjació ludu",

„Wglarstwo polskie", „Stowarzyszenie ludu polskiego",

„Konfederacya ludu polskiego", „Moda Sarmacya", „Sprzy-

sienie demokratów jpolskich", „Wolni Haliczanie", wszyst-

kie zwizki tajne, które krzewiy si w kraju, miay wród
modziey uniwersyteckiej, nie wyczajc alumnów rzym-

skiego i greckiego obrzdku, licznych czonków i osobne

komitety, w skad których wchodzia najzdolniejsza i naj-

wybitniejsza cz modziey. Znajdujemy wród niej na-

zwiska takie, jak Franciszek Smolka, Ivazimierz Grocholski,

Ferdynand I\unge, Albin Dunajewski, Karol Szajnocha

i wielu innych.

Policya wpadaa powoli na trop tych zwizków, a re-

wizye, ledztwa, wizienia powtarzay si cigle; wydalania

z uniwersytetu po kilkunastu uczniów stay si straw co-

dzienn. „I chocia — pisze prof. Finkel — rzeczy te dziay

si wszystkie w uniwersytecie, w salach i na korytarzach

szkolnych, a dopiero epilog ich rozgrywa si gdzieindziej—
wychowawcy i profesorowie, jakoby zamknli uszy i oczy,

nic nie widzieli i bojani przejci w wasnem zaskorupii

si kole. W yciu spoeczestwa brali tylko tyle udziau,

ile ich urzd koniecznie wymaga. Zaledwie ten i ów do-

pomaga, jak Tomaszek, w pracy okoo podniesienia mate-

ryalnego bytu Galicyi, ku czemu w tych latach powstay
niektóre instytucye, jak Towarzystwo gospodarskie. Towa-
rzystwo kredytowe i ICasa oszczdnoci".

W takim stanie zasta Uniwersytet lwowski rok 1H48.

Wród hase, które rozbrzmiay nagle z „wiosn lu-

dów", najpierwsze miaa miejsce wolno uczenia i nau-

czania. W jej imi upada w gruzy stary austryacki system

wychowawczy, a kiekowa poczynao ycie nowe, bujne,
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pene nadziei wolnoci i wielkich ideaów braterstwa lu-

dów, W socu swobody stana nagle Wszechnica lwow-
ska, a w jej murach zawrzao, szczk broni si odezwa
i dugo tumione ody}' narodowe ideay. Profesor Stro-
ski stan na czele modziey, z ni razem szed podpisy-

wa adres do cesarza, znany, synny adres, którego pierwszy

punkt da „zaprowadzenia polskiego jzyka w szkoach,

sdach i urzdach publicznych" — Stroski by te jednym
z tych, którzy ten adres ponieli do gubernium.

W dwa dni potem, 21. marca 1848, zjawi si w mu-
rach uniwersyteckich sam gubernator Stadyon, rozdajc

bro studentom, jako narodowym gwardzistom. W jednej

chwili stana pod broni „Legia akademicka", zoona z 6

kompanii po 180 ludzi, jako cz ogólnej gwardyi narodo-

wej, a jej hasem i przekonaniem w tych pierwszych, zo-
tych, nigdy niezapomnianych dniach swobód konstytucyj-

nych by „porzdek, spokój i zgoda" i byo usilne pragnie-

nie uczenia si po polsku.

Pragnienie tu speniao si z wielkim pospiechem.

Dnia (i. kwietnia otrzyma Uniwersytet pen autonomi,
kollegia profesorskie poszczególnych fakultetów miay de-

cydowa o wszystkiem za aprobat ministerstwa owiaty,

a ju 22. kwietnia nadesa gubernator Stadyon pismo, po-

zwalajce docentom do tego uzdolnionym wykada po
polsku. Natychmiast zgosi si adjunkt Albin Ruebenbauer
z chci wykadania po polsku historyi ekonomii politycz-

nej, senat zgodzi si na to bez zwoki i ju 6. maja za-

brzmia, na krótko niestety, pierwszy polski wykad na
wydziale prawniczym. Stare grono profesorskie pod wra-
eniem wypadków, których ani nie rozumiao, ani naama
si do nowego porzdku rzeczy nie potrafio, rozlatywao
si na wszystkie strony, tak, e musiano przyspieszy termin

feryi letnich, które rozpoczto Ki. czerwca. Uniwersytetowi
witaa pena nadzieja, e si odrodzi na nowo, w duchu
narodowym polskim, tern bardziej, e dnia 29. wrzenia
1848 wyszo rozporzdzenie ministerstwa owiaty, e na
uniwersytecie i technice, a take w gimnazyach maj wy-
kady polskie rozpocz si jak najprdzej.

Tymczasem jednak znane powszechnie wypadki inn
poszy drog, a nad Uniwersytetem miasto witu jutrzenki
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rozgorzaa una poaru. Armaty generaa Hammersteina,

obwieszczajce „jesie reacyi", slcierowane zostay gównie
i przedewszystkiem na Uniwersytet, który uwaano za na-

czeln siedzib ruciu rewolucyjnego. Pamitnej nocy z 1,

na 2. listopada 1848 legia akademicka staa pod broni
wzdu ulicy Krakowskiej i na barykadaci, a rankiem 2.

listopada od rakiet ognistycti stana w pomieniach Aka-

demia, razem z bibliotek i cennymi zbiorami.

Zachowao si wiele opisów i wspomnie tej strasznej

w dziejach lwowskiego Uniw^ersytetu katastrofy. Wszystkie

zgadzaj si w tem, e poar szala z najwiksz si od

strony placu Krakowskiego, a wic tam, gdzie bya j)o-

mieszczona biblioteka i kancelarya uniwersytecka. Rozsza-

lae pomienie, tumany dymu gryzcego, niesione wiatrem

agwie i iskry, uniemoliwiay wszelki ratunek, a zreszt

i ratowa nie byo komu wobec padajcych bomb i rac

kongrewskich.

W takiej chwili jeden tylko bibliotekarz Stroski i je-

den tylko kancelista uniwersytecki Stefan Koma stali na

swojem stanowisku. Profesor Stroski zostawi na pastw
pomieni wasne mieszkanie, w tem mieszkaniu manu-
skrypt i wszystkie notatki do przygotowywanego ])rzez

dugie lata dziea, a sam ratowa bibliotek, wyrzuca przez

okna ksigi, manuskrypty, akta, dyplomy. Paday one na

ulic, gdzie dosigay ponce agwue, a gawied miejska

rozchwytywaa je, jakby swoje. Z ksinicy liczcej 51.082

tomów, ocalao wszystkiego 13.(K)(), przepady insygnia uni-

wersyteckie, pieczcie; dyplomy uniwersyteckie znaleziono

dopiero póniej na ulicy.

Budynek uniwersytecki by zupenie zniszczony, tem
Ijardziej, gdy nadwerone mury upady dnia 20. listopada.

Ze wityni nauki pozostaa tylko kupa gruzów i sterczce

gdzieniegdzie, dymem okopcone mury.
Dla braku pomieszczenia, a czciowo take dla „uspo-

kojenia umysów", przerwano wykady na jedno pórocze,

a potem a do stycznia 1850, Wówczas wynajto 27 sal na

Irzeciem pitrze ratusza lwowskiego, gdzie mieci si mu-
siaa take szkoa realna i technika. Uniwersytetowi przy-

pado z tego 13 pokoi, w których znalaza pomieszczenie

kancelar}'a, cztery sale prawne, dwie filozoficzne, gabinet
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fizyki i rolnictwa, oraz gal>inet historyi naturalnej. Po-
mieszczenie byo nad wyraz szczupe, tak, e naleao czeni

prdzej szuka nowego lokalu. Hr. Agenor Gouchowski
przeznaczy na ten cel gmach obok kocioa w. Mikoaja,
nalecy do fundacyi Gowiskiego, który zajmowa kon-
wikt jezuicki, a póniej uywaa go wojskowo na koszary.

Po dugich pertraktacyach z wadz wojskow oddano
ostatecznie dnia 2. stycznia 1851 gmach wadzom uniwer-
syteckim, a po dokonaniu najpotrzebniejszych przeróbek
wprowadzi si do w lecie r. 1851 Uniwersytet i zajmuje
go w tym samym prawie stanie a po dzie dzisiejszy.

Na nowem pomieszczeniu przyszo Uniwersytetowi
lwowskiemu przey jeszcze jeden okres ciki prób, do-
wiadcze i reakcyi niemieckiej, przyszo mu si na nowo
a do samych podstaw zreorganizowa, a potem okres
walki i usilnych zabiegów caego spoeczestwa, celem
spolszczenia najwyszej uczelni i wreszcie ostateczne zwy-
cistwo polskiej idei narodowej i polskiej nauki.

Na mocy ustawy o organizacyi wadz akademickich
z 27. wrzenia 1849, zarysu ogólnego nauki prawa, medy-
cyny, filozofii z 11. padziernika tego roku i caego sze-

regu pomniejszych rozporzdze studya akademickie przy-

bray formy, które do dzisiejszego dnia obowizuj, zasa-

dnicza za rónica midzy nowymi a dawnymi stosunkami
polega na tem, e na czele nauki stany kollegia profesor-

skie z dziekanem na czele, suchacze za z uczniów, pod-
legych cisej dyscyplinie szkolnej, stali si obywatelami
akademickimi.

Dziesiciolecie 1851—1800 byo, jak ju wyej wspom-
nielimy, okresem prób i dowiadcze. W caym Uniwer-
sytecie zaprowadzono jzyk niemiecki jako wykadów}',
a równoczenie rzd austryacki pod hasem dwide et im-
pera pocz przyznawa Rusinom uprzywilejowane stano-

wisko, przyrzekajc ju 4. grudnia 1848, e dopuci sto-

pniowo jzyk ruski na Uniwersytecie w miar jego roz-

woju. Jako istotnie kreowano w r. 1849 katedr jzyka
i literatury ruskiej, dopuszczono kilka ruskich wykadów
na wydziale teologicznym, a take i na wydziale prawni-
czym utworzy rzd dwie katedry z jzykiem wykadowym
ruskimJedn dla prawa cywilnego, drug dla prawa karnego.
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Dla Polaków natomiast, którym pozostay jedynie wy-
kady kilku przedmiotów na wydziale teologicznym w j-
zyku polskim, równolegle z ruskim, wielk byo zdobycz
obsadzenie katedry jzyka i literatury polskiej. Katedr t
otrzyma 22. sierpnia 1850 Antoni Maecki, a chwila, gdym ten stan na Uniwersytecie lwowskim, staa si
epokow, rzec mona, dla polskiej nauki, oraz i jutrzenk
skromn na razie, bo nawet w dekrecie nominacyjnym

nie powiedzia-

no, czy wykad
jzyka i litera-

tury polskiej

ma si odby-
wa w jzyku
polskim. Doj)ie-

ro si samego
faktu potg u-

mysu nowego
profesora i jego

prac katedra

jzyka i litera-

tury polskiej u-

zyskaa nalene
sobie uznanie.

Modzie spie-

szya tumnie
na wykady Ma-
eckiego, su-
ciajc cliciwie

sowa polskie-

go, które jak rosa oywTza padao na spragnione umysy.
Zreszt na caym Uniwersytecie panowaa wszeci-

wadnie niemczyzna. Wszystko tu byo w owe dni — i)o-

wiada profesor Maecki — po niemiecku. Stroski biblio-

tekarz, dawniej profesor, siwy ju ale wytrawny czowiek,

Polak, ale Polak ostrony, przewija si wród tych sto-

sunków jak móg... Stan Uniwersytetu by nizki. Mao zna-

czy w opinii i w spoeczestwie, mimo tego, e wród
niemieckich profesorów znajdowali si ludzie wybitni,

wielkiej pracy i zasug naukowych, jak Edward Herbst,

Ryc. 'J:>. Prof. Antoni Maecki.
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wybitny prawnik, Frydenk lUiif, zdolny i gadki czowiek,
Ferdynand BiscioJT, germanista, a przedewszystkiem Lu-
dwik Zeissberg, iistor^k wielkiej miary, gboki znawca
histoni polskiej i podny autor na jej niwie, pracujcy dla
spoeczestwu jmd piknem i szczytnem hasem... ne panem
poloniciim fruslra manducarem : aebym cileba polskiego
nie jad za darmo.

Ale jednostki nie byy w stanie dwigiui instytucyi,
która ju adnej racyi iytu ani warunków nie posiadaa
w nowych stosun-

kach. To te kie-

dy nadeszy cza-

sy konstytucyjne,

wybrano z Krako-
wa czterech pro-

fesorów do Sej-

mu, ze Lwowa za
ani jeden nie po-

szed. „aowaem
i wstydziem si,
— powiada Mae-
cki —em si do-
sta do takiego in-

stytutu. Rektor,

który jako wiry-

lista nalea do
Sejmu, nic nie zna-

czy, bo nie rozu-

mia po polsku".

Ale równo-
czenie z nasta-

niem ery konstytucyjnej rozpocza si walka o polski cha-

rakter Uniwersytetu lwowskiego, walka twarda i nieustpli-

wa, prowadzona krok za krokiem przez nielicznych na

razie profesorów polskich, przez Sejm, pras, namiestnika

hr. Gouchowskiego, przez cae wreszcie spoeczestwo.

Stworzenie ruskich katedr na wydziale prawnym dao bez-

poredni impuls do starania si o uzyskanie tych samych

przynajmniej praw dla jzyka polskiego. Od roku IH67,

kiedy na jednej z dwu katedr prawa rzymskiego zaprowa-

Ryc M. Pr«f. Xawtry Liska.



— 86 —

(lono polski jzyk wykadowy, liczba wykadów polskich

pocza si pomnaa stale, tak, e przed ostatecznem unor-

mowaniem jzyka wykadowego w r. 1870 odbywao si

w Uniwersytecie lwowskim 4() wykadów po niemiecku,

13 po acinie, 13 po polsku, a 7 po rusku. W roku 1874

byo ju wykadów polskich 59, ruskich 8, aciskich

13, niemieckich 11, w roku HUK) za wykadów polskich

185, ruskich 19, aciskich 14, niemieckich 5.

Postanowieniem ce-

sarskiem z 4. lipca

1871 usunito wogóle

wszystkie ograniczenia,

które dotd stay na

przeszkodzie wygasza-

niu wykadów polskich

i ruskich na wydziale

prawa i umiejtnoci
pastwowych, oraz na

wydziale filozoficznym.

W ten sposób usunity

zosta stanowczo jzyk
niemiecki, a wprowa-
dzono zasad wolnego

wyboru jzyka wyka-
dowego, która si fa-

ktycznych stosunków

doprowadzia w kró-

tkim czasie do spol-

szczenia Uniwersytetu

lwowskiego.

Podstaw tego faktycznego stanu rzeczy byy gównie
usiowania profesorów, a przedewszystkiem Jozafata Zie-

lonackiego, którego zasugi okoo wprowadzenia jzyka
polskiego do wykadów uniwersyteckich s niespoyte.

Obok niego ze starszej generacyi profesorów zasuyli si
profesorowie F a n g o r i Lipiski, z modszej za dziel-

nymi pionierami idei narodowej byli dr. Kabat, dr. Fer-

dynand ródowski, dr. Feliks Gryziecki, Leonard

Pitak, Leon Biliski, dr. Xawery Liske i cay szereg

innych, których zasugi trudno w krótkim zarysie przedsta-

Hyc. '21. Prof. Izydor Szaraniewicz.
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wi, a których imiona zapisane s w dziejach Almae Malris
lwowskiej zotenii goskami. Wsparci wspódziaaniem Sej-
mu, namiestnika i caego spoeczestwa, zdobywali oni krok
za krokiem kad katedr z osobna, a raz otrzymane, |k>-

trafili wznie na wysoki poziom naukowy, postawi je
nie tylko na równi z ustpujcemi z pola katedrami nie-
mieckiemi, ale pracowa na nich z poytkiem dla narodu
i ksztaci nowe pokolenia mów uczonych, którzy nie-

Rjrc. M. latyfHia p«fi«9t Uniwtraytttu fwtwskJtt* a czterech wydiiaaeh.

bawem zajli wszystkie posterunki naukowe, zapewniajc
Iniwersytetowi nie tylko polski charakter, ale dobre imi
w caym wiecie naukowym.

Cay szereg aktów prawnych, rozporzdze cesarskich

i ministeryalnych stwierdzi i zapewni polski charakter

lwowskiej Wszechnicy tak pod wzgldem jzyka wykado-
wego, jak i urzdowego, nie ukrócajc w niczem wolnoci

uczenia, nauczania, badania naukowego i pracy ruskiego

narodu, który na katedrach Tniwersytelu lwowskiego znalaz
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takich swoich przedstawicieli, jak Emilian Ogonowski, Izy-

dor Szaraniewicz i inni.

W roku 1894 nastpio otwarcie w\'dziau medyczne-

go, pod auspicyami cesarza Franciszka Józefa I., który dzieo

poprzedników swoich w ten sposób uzupeni i stan
w rzdzie fundatorów Uniwersytetu lwowskiego.

I3zieje ostatnich lat jednak nie nale ju do zakresu

niniejszego wspomnienia jubileuszowego. Wiadome s one

wszystkim, patrzy na nie wspóczesne pokolenie, a sd
wyda przyszy historyk.
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„BIBLIOTEKA LWOWSKA".

1. Jaworski Franciszek: „Ratusz lwowski" (z 21 ryci-

nami). Cena 2 K.

2. Jaworski Franciszek: „Cmentarz gjródecki we Lwo-
wie" (z 11 rycinami). Cena 2 K.

3. Dr. Pawowski Bronisaw: „Lwów w 1809 r." (z '.i)

rycinami). Cena 2 K.

4. Jaworski Franciszek: „Nobilitacya Lwowa" (z 2ry

nami). Cena 2 K.

5. i 6. Dr. Balal)an Majer: „Dzielnica ydowska, jej dzieje

i zabytki" (z 40 rycinami). Cena 3 K.

7. Dr. Abraiam Wadysaw: „Pocztki arcybiskup-

stwa aciskiego we Lwowie" (z 11 ryc). Cena 2 K.

8. Krajewski Adam: „Lwowskie przedmiecia" (obrazki

i szkice z przed pó wieku) (z 16 rycinami). Cena 2 Iv.

9. i 10. Dr. Czoowski Aleksander: „Wysoki Zamek"
(z 19 rycinami). Cena 4 K.

11. i 12. Jaworski Franciszek: „Lwów za Wadysawa
Jagiey" (z 10 rycinami). Cena 4 K.

13. Cioodecki Biaynia Józef: „Trynitarze" (z 8 ryc).

Cena 3 K.

14. Dr. Pawowski Bronisaw: „Zajcie Lwowa przez

Austry 1772 r." (z 17 ryc). Cena 2 Iv.

15., 16. i 17. o z i s k i Wadysaw: „Zotnictwo lwow-
skie" (z 30 rycinami). Cena 6 K.

18. Jaworski Franciszek: „Uniwersytet lwowski" (z 28

rycinami). Cena 3 K.

W przygotowaniu:

Miziewicz Stanisaw: „Milicya i gwardya lwowska".

Jaworski Franciszek: „Wizienie karmelickie w r. 1863".

Dr. Czoowski Aleksander: „Konfraternia strzelecka".

Cepnik Henryk: „Teatr polski we Lwowie".
Dr. Bron. Pawowski: „Wiosna ludów we Lwowie";
Jaworski Franciszek: „Herb m. Lwowa".
Dr. Suszko Aleksander: „Ruskie drukarnie we Lwowie".
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