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Studia Polaków  we Francji od  końca XVIII w. do  1830 r.

Les études des Polonais en France dès la fin du X V III-e siècle ju sq u ’à 1830

„Mało który naród odbywa tyle podróży za granicą, co Polacy, ale też m oże  
żaden nie liczy swojej m łodzieży po wszystkich niemal sław niejszych szkołach  
w  Europie. Zawsze bawi po kilka rodzin jedynie dla wychowania dzieci w  
Dreźnie, Genewie i Paryżu, bo Drezno słynie ze sztuk pięknych, Genewa z nauk 
głębokich [...], a Paryż z jednych i drugich. W tym ostatnim m ieście znajdziesz 
zawsze wielu młodych Polaków, którzy odbywszy bieg nauk dawany w  ich kra
ju, szukają tam sw ego udoskonalenia, osobliw ie w  naukach m atematycznych, fi
zycznych i lekarskich”.

W taki oto sposób informował w  1821 r. swoich czytelników  „Pamiętnik 
Galicyjski” o tym, jak doniosłą rolę odgrywała stolica Francji w  kształceniu pol
skiej m łodzieży1.

Warto jednak zaznaczyć, że owe wędrówki na studia do Paryża zaczęły się  
stosunkowo niedawno, bo dopiero po zakończeniu W ielkiej Rewolucji Francu
skiej. Była ona bowiem  tym wydarzeniem, które co prawda na krótko, ale 
wyraźnie przerwało w ielow iekow ą tradycję nader żyw ych i trwałych kontaktów  
naukowych polsko-francuskich, mających swoje apogeum w  czasach stanisław o
wskich. 2 To właśnie między innymi za sprawą odbywających w ów czas studia

1 P olacy za granicą na naukach, „Pam iętnik Galicyjski" 1821, t. II, nr 6, s. 22 5 -2 2 6 .
2Por. W. Sladkowski: Polacy we Francji, Lublin 1985, s. 4 0 -4 8 ; P olska -  Francja. D ziesięć  

wieków zw iązków  politycznych, kulturalnych i gospodarczych, red. A. T om czak, W arszaw a 1983,



nad Sekwaną Stanisława Staszica, Juliana Ursyna N iem cew icza, Jana Śniadec
kiego, Onufrego Kopczyńskiego i wielu innych 3 znanych później pedagogów i 
działaczy oświatowych, uczonych i artystów, w  tak bardzo korzystnym dla dal
szego  zbliżenia obu narodów okresie napoleońskim, doszło do w znowienia w y
jazdów naukowych.

Podobnie jak w  minionych stuleciach, brali w  niej udział przedstawiciele 
środowisk szlachecko-ziem iańskich. O ile jednak poprzednio głównym  celem  
tych wojaży były często sprawy nic mające nic wspólnego z nauką (chodziło ra
czej o doznania natury towarzysko-rozrywkowej)4, o tyle obecnie, wprawdzie nie 
zaniedbywano tej sfery działalności, ale jednocześnie głów ny nacisk kładziono 
na intensywne i wszechstronne kształcenie. Zdarzało się, że osoby, które na sku
tek różnych okoliczności życiow ych przebywały przez jakiś czas w  Paryżu, po
dejm owały z reguły poważne i system atyczne studia w  uczelniach i zakładach 
naukowych. I tak na przykład, były oficer legionowy gen. Franciszek Paszkowski 
zapisał się w  r. 1801 na roczny kurs języka arabskiego prowadzony na Sorbonie. 5 
O w iele szerszym zakresem charakteryzowała się edukacja przebywającego w  
tym samym okresie w  stolicy Francji Jana W eyssenhoffa, późniejszego generała. 
Oprócz bowiem  tego, że w  domu miał „metra [nauczyciela -  S. W .] matematyki i 
języka w łosk iego”, to jeszcze regularnie w espół z kolegami chodził „na publicz-

s. 121-155; S. W iśniewski: P olskie ścieżki и· kulturze Francji doby oświecenia i rom antyzm u  
[w:] W . S ladkow ski, M. W illaum e, S. W iśniewski: P olska obecność w kulturze Francji X VIII -X X  
w iek (do I W ) ,  red. nauk. W . S ladkow ski, Lublin 1491, s. 2 7 -2 8 . Zob. też S. Kutrzeba: Polacy na 
studiach  w Paryżu w  wiekach średnich, "Biblioteka W arszaw ska" 1900, t. II; P. Dawid: E tudiants 
p o lona is dans les universités frança ises du M oyen A g e  X III—X V  siècles, G renoble 1929.

3 Ponadto w  Paryżu studiowali wów czas: Rafał Cżerwiakowski (późniejszy lekarz, "o jciec now o
czesnej chirurgii polskiej"), Józef Rogaliński (fizyk, m atem atyk i astronom ), Feliks Radwański 
(m atem atyk i architekt), Jacek Przybylski (filolog, poeta i tłum acz), Szczepan Hołowczyc (prym as 
Królestwa Polskiego) i in. Zob. Historia nauki po lsk ie j (dalej cyt.: HN P), pod red. B. Suchodol
skiego, t. VI, W rocław  1974, passim .

4 S. Jaszow ski: C o winni jesteśm y Francuzom ?, „R ozm aitości" (W arszaw a) 1825, nr 20: „Polacy 
sądzili w tedy, że są  obowiązani m łodość, zdrowie i sw oje pieniądze straw ić w  Paryżu". Zob. A. 
Freundlich: Studia paniczów  polskich  w X V III w. w Paryżu, „M inerwa Polska" 1927, nr 2, s. 162— 
167; Sladkowski: op. cit., s. 23 -30 . Zam iłow anie Polaków do w yjazdów  zagranicznych piętnowali 
niektórzy ówcześni Francuzi. Jeden z nich w prost pisał; „B iegać po św iecie przez próżność, dla 
pychy, w ozić się ze  sw ym  nieuctwem  i niezaradnością, rujnow ać się  za granicą, nabierając tylko 
złych nałogów i śm ieszności, oszukiw ać i psuć kogo się spotka -  to cel i skutki tych w łóczęg, któ
re Polacy zow ią podróżam i". Cyt. za J. I. Kraszewskim: P o h ka  w czasie trzech rozbiorów , t. II, 
W arszaw a 1902, s. 252. Zob. J. Skowronek: Z m agnackiego gniazda do napoleońskiego wywiadu. 
A leksander Sapieha, W arszawa 1992, s. 54.

5 J. Pachoński: Gen. Franciszek Paszkow ski 1778-1856 , W arszawa 1982, s. 75, 78.



ne kursa” fizyki, chemii, mineralogii, filozofii, historii naturalnej i fizjologii ro
ślin . Zajęcia te -  jak po latach w spom inał -  „zaczęły  nam zabierać dzień  ca 
ły ” .6 N iezw ykle pracowity był pobyt w Paryżu w  latach 1829-1830  Andrzeja 
Edwarda Koźmiana. Oto jak w  liście do ojca Kajetana opisyw ał on tygodniowy  
rozkład swoich zajęć: „w sobotę, poniedziałek, wtorek mam lekcje w  Sorbonie 
College de France, w  piątek mam Bibliotekę, a w  środę i czwartek staram się

y ' j

użyc czasu na w idzenie lego, czegom  jeszcze nie w idział”. Z kolei hr. Tom asz 
Łubieński, bawiąc krótko w Paryżu (1823) w sprawach rodzinnych, słuchał w y 
kładów w Instytucie Francuskim.8 Francuska edukacja wym ienionych wyżej 
osób miała charakter dorywczy, oparta była na statusie w olnego słuchacza. Obok 
tej formy nauki zaczęło się upowszechniać odbywanie regularnych i bardziej po
głębionych studiów w zakresie jednej dyscypliny. Jako jeden z pierwszych podjął 
ten rodzaj nauki Roman Sołtyk, znany w  przyszłości oficer i działacz polityczny. 
W latach 1805-1807  uczęszczał on do Szkoły Politechnicznej.4

Jasno określony cel, wyrażony w  zdaniu „zatrudnić się takimi naukami, 
przez które bym się m ógł stać zdolnym do dzierżenia później jakiegoś urzędu”10, 
przyświecał dwuletniemu pobytowi nad Sekwaną hr. Fryderyka Skarbka. Po 
ukończeniu w 1808 r. Liceum W arszawskiego, na jesieni roku następnego, wraz 
z grupą trzech prywatnych uczniów towarzyszących stypendystom  rządowym  
przybył do Paryża, „uważanego podówczas jako jedynego ogniska św iatła”. N ie  
bez satysfakcji pisał później w  sw oim  pamiętniku, że jego i kolegów  pobyt w  Pa
ryżu „różnił się zupełnie od zwyczajnego sposobu życia młodych ziom ków , któ
rzy w zamiarze bawienia się i obeznania ze światem  do stolicy tej przybywali. 
Zamiast zamieszkiwania w tej części miasta, która była i jest zaw sze siedliskiem  
uciech i zbytku, um ieściliśm y się  w  tak zwanym „pays latin” [sic! -  S. W .], na 
przedmieściu St Jacques, naprzeciw szkoły prawa i Panteonu, w  nader skro
mnych studenckich mieszkaniach”. Przez dwa lata uczęszczał na wykłady w  
C ollège de France („kursa języków  starożytnych, prawa karnego i literatury

6 J. W eyssenhoff: Pam iętnik generała, wyd. J. W eyssenhoff, W arszawa 1404, s. 5 1 ,5 3 .
7 А. Б. Koźmian do rodziców, Paryż 16 XII 1829, Listy Andrzeja Edw arda K oźm iana (1820

1864), t. I, Lwów 1894, s. 67, passim ; R. Gerber: Studenci Uniwersytetu W arszaw skiego 1801
1831. S łow nik biograficzny, W rocław 1977, s. 103-105; Polski słow nik biograficzny  (dalej cyt.: 
PSB), t. XV, W rocław  1970, s. 50-53 .

8 M. Brandys: K oniec świata szwoleżerów, t. I, W arszawa 1972, s. 297-298 .
9 Zob. B ib lio g ra fa  literatury po lskie j „Nowy Korbut" (dalej cyt.: NK ), t. 6, cz. 1, W arszawa 

1972, s. 209-211 .
10 F. Skarbek do B. S. Lindego, Paryż 21 I 1810, Biblioteka U niw ersytetu Jagiellońskiego w  K ra

kowie (dalej cyt.: BUJ), rkps 3468, k. 260.



francuskiej”), w  Ogrodzie Botanicznym (wykłady chemii, mineralogii i ogrod
nictwa) oraz w  Bibliotece Cesarskiej (prelekcje „starożytności greckich i rzym
skich”). Głównym jednak zajęciem Skarbka było studiowanie ekonom ii politycz
nej i nauki administracyjnej pod kierunkiem prywatnego nauczyciela C am ille’a 
Saint-Aubin, albowiem  przedmioty nie były w ów czas jeszcze wykładane na w y
ższych uczelniach w e Francji.11

W zdobywaniu w iedzy ekonomicznej w ielce pożyteczna okazała się  również 
pom oc innego pedagoga, a mianowicie przebywającego od kilku lat na stałe w  
Paryżu, parającego się  także historią i publicystyką, Piotra M aleszew skiego. „Był 
to -  jak zaświadczał sam Skarbek -  człow iek prawdziwie uczony i bardzo prawy, 
który ciągle zajm ował się rodakami sw ym i do Paryża przybyłym i”.12 S łużył im 
nie tylko praktycznymi radami, „nieraz sakiewką” nawet, ale też ułatwiał studia 
(m.in. przez dawanie rekomendacji i skierowań do profesorów), a często sam ni
mi kierował.13 *

Nawiązane przez Skarbka w  czasie nauki kontakty z Francją nie zostały 
przerwane po jego powrocie do kraju w  1811 r. Okazją do ich odnowienia stały 
się  odbyte w  latach 1828-1829 na polecenie rządu Królestwa Polskiego podróże 
do stolic kilku państw Europy Zachodniej. Celem tych wojaży było zapoznanie 
się  z organizacją i funkcjonowaniem tamtejszych zakładów penitencjarnych.14 
Owe wyjazdy miały niewątpliwy związek z nominacjami Skarbka, od kilku lat 
zatrudnionego na etacie profesora i kierownika katedry ekonom ii politycznej na

11 F. Skarbek: P am iętniki, Poznań 1878, s. 33, 35 -4 4 ; W. Szubert: Studia o  Fryderyku Skarbku  
ja k o  ekonom iście. Łódź 1954, s. 12-14; S. Szenic: C m entarz P ow ązkow ski, (cz. 2) 1851-1800, 
W arszaw a 1982, s. 164-167; HNP, t. VI, s. 618; NK, t. 6, cz. l , s .  180-181.

12 Skarbek: P am iętniki, s. 38.
13 A. Grodek: P io tr M aleszew ski (1767-1828) i jeg o  nauka społeczna, W arszawa 1936, s. 45—46; 

id.: Spuścizna rękopiśm ienna P iotra M aleszew skiego, „Roczniki Dziejów  Społecznych i G ospo
darczych” 1932-1933, t. II, s. 142; J. M aleszewska: N otice sur P. M aleszew ski, Paris 1829, s. 39
40; A. Kraushar: P io tr M aleszewski, pierw szy  korespondent zagraniczny Towarzystwa W arsza
w skiego P rzyjació ł N auk 1800-1826, „Biesiada L iteracka” 1902, nr 5 , s. 95; K. Krzeczkow ski: Za
pom niany  nauczyciel Fryderyka Skarbka, „Ekonom ista" 1928, nr 4, s. 2 8 -4 2 ; NK, t. 5, W arszawa 
1967, s. 300.

14 F. Skarbek: Zdanie  spraw y z  podróży  p o  niektórych krajach E uropy z  polecenia R ządu odbytej 
w  zam iarze zw iedzania zakładów  dla ubogich i w ięzień, W arszawa 1830. Tow arzyszący Skarbko
wi w  tej peregrynacji absolw ent W ydziału Prawa i Adm inistracji U niw ersytetu W arszaw skiego, 
Eustachy M arylski, zajm ow ał się  zbieraniem  z nagrobków  na cm entarzach odw iedzanych miast, 
inform acji biograficznych o Polakach. Zob. E. M arylski: Pom niki i m ogiły  P o laków  na cm enta
rzach zagranicznych, W arszawa 1860. W  zw iązku z tym , że  dał się „poznać chlubnie z rozległych 
sw ych w iadom ości i nauki”, został w ybrany na członka Królew skiego Tow arzystw a G eograficzne
go w  Paryżu. Gerber: op. c it., s. 140; PSB, t. XX, s. 108-109.



Uniwersytecie Warszawskim, na różne odpowiedzialne stanowiska w  służbie 
publicznej (m.in. członka Rady Dozorczej Szpitali i asesora w  W ydziale W ięzień  
i Zakładów Dobroczynnych Komisji Rządowej Spraw W ewnętrznych i Policji). 
W czasie pobytu w  Paryżu został powołany na członka Towarzystwa Filotech- 
nicznego, a ponadto opublikował francuską wersję swej rozprawy: O gólne zasa 
dy nauki gospodarstw a narodowego, czyli czysta teoria ekonom ii po lityczn ej 
(Théorie des richesses sociales suivie d ’une bibliographie de l ’économ ie p o liti
que, Paris 1829, t. 1 -2 ) .15

Za czasów  Napoleona przebywał również w  Paryżu młody hrabia Adam  
Działyński, który w latach 1808-1812  studiował języki grecki, łaciński i francu
ski, a także pobierał lekcje rysunku. Jego ponowna bytność w e Francji związana 
była z gromadzeniem i wydawaniem drukiem źródeł do historii P olski.16

Odwiedzające dość licznie Francję od zakończenia wielkiej rewolucji arysto- 
kratki polskie, w  czasie swoich niekiedy długich i kilkakrotnie ponawianych po
bytów w  tym kraju l7, na ogół nie oddawały się system atycznym  i pogłębionym  
studiom, starając się co najwyżej -  o ile zachodziła taka potrzeba -  pom óc w  za
pisanie się na nie towarzyszącym im potomkom. Spośród nielicznych niewiast, 
których życie nad Sekwaną upływało w  dużym stopniu pod znakiem uczestnic
twa w  różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych, postacią niewątpliwie najbar
dziej znaną jest Anna z Zamoyskich Sapieżyna, żona Aleksandra, magnata po
święcającego się -  także w trakcie w izyt w e Francji działalności naukowej.18 
Wprawdzie Sapieżyna, podczas swej najdłuższej bytności w  Paryżu (1 8 0 3 -1 8 1 1 )  
oddawała się rozmaitym zajęciom związanym głów nie z wychow aniem  sw oich  
dwojga małoletnich dzieci (Leon i Anna, późniejsza żona ks. Adama Czartory
skiego), aktywnym udziałem w  życiu miejscowej „kolonii polskiej”, a także do
syć dużym zaangażowaniem się w sprawy polityczne14, niemniej jednak znajdo
wała czas również na zwiedzanie muzeów i galerii sztuki, uczęszczanie na prele-

15 O okolicznościach towarzyszących pojawieniu się edycji francuskiej dzieła Skarbka pisze J. N. 
Janowski: N otatki autobiograficzne 1803-1853, wyd. M. T yrow icz, W rocław  1950, s. 187-188.

16 NK, t. 7, W arszawa 1968, s. 288-289; PBS, t. VI, s. 77 -78 .
17 Inform acje o „kolonii polskiej" w Paryżu podają m.in.: P. Popiel: P am iętn ik  (1S07-1S02), 

Kraków 1927, s. 32, 34; I I. z Działyńskich Błędowska: Pam iątka z  przeszłości. W spom nienia z  lat 
1704-1832, oprać. K. Kostenicz i Z. M akowiecka, W arszawa 1960, s. 9 8 -120 ; W. Fiszerowa: 
D zieje moje w łasne i osób postronnych, Londyn 1975, s. 242—251, passim'. Skow ronek: op. cit., 
s. 66 -67 . Zob. też Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w W arszawie, rkps CVI -A I/3 8 , k. lir. 
Dziennik Piotra M aleszewskiego.

18 O edukacji i działalności naukowej A. Sapiehy we Francji inform uje szczegółow o Skow ronek: 
op. cit., s. 81, 191 i п .,passim .

19Ibid., s. 5 6 ,6 7 -6 9 , 77, 261.



keje publiczne wybitnych przedstawicieli francuskiego świata nauki, wreszcie na 
pilne studiowanie ekonomii politycznej i historii. M ożliwości pogłębienia wiedzy  
w  zakresie obu tych dziedzin, a zwłaszcza niezwykle popularnej wtedy teorii 
ekonomii liberalnej Adama Smitha, zapewnił księżnej stały i bliski kontakt ze 
wspomnianym wyżej Piotrem M aleszewskim, którego zresztą była -  jak zgodnie 
stwierdzają historycy -  pierwszym uczniem.20

Jego też za sw ego nauczyciela obrał, przybyły ponownie do Francji po ukoń
czeniu Liceum W arszawskiego w  1820 r., syn Anny i Aleksandra Sapiehów -  
Leon, w  przyszłości znany działacz polityczny i gospodarczy, pierwszy marsza
łek sejmu krajowego w  Galicji. W stolicy Francji przez trzy lata studiował on 
prawo, a dodatkowo chodził na wykłady z chemii oraz -  głów nie jako uczestnik 
n ieo fic ja ln ego  „sem inarium ” M aleszew sk iego  -  z h istorii i ek on om ii p o li
tycznej.21

W tym samym czasie co Sapieha kształcił się również Aleksander W ielopol
ski, inny późniejszy wybitny polityk konserwatywny. Po ukończeniu szkoły w  
Wiedniu (Terezjanum), Liceum i Uniwersytetu (W ydział Prawa i Administracji) 
w  W arszawie, w styczniu 1820 r. wyjechał do Paryża w celu pogłębienia znajo
m ości prawa francuskiego. Studia kontynuował w  Getyndze, otrzymując stopień 
doktora filozofii.22 W 1827 r. przybył do Francji Paweł Popiel, który w  przyszło
ści stanie się również jednym z ideologów i przywódców stronnictwa zachow aw 
czego. Studiując w katolickim C ollège Stanislas, pogłębiał swoją w iedzę filozofi
czną, przede wszystkim jednak obracał się w  środowisku polskich i m iejscowych  
arystokratów oraz w  kręgu intelektualistów katolickich (ksiądz Lamenais). Po 
trzech latach wyjechał z Francji, udając się do Londynu.2'4

Wśród studiujących w Paryżu w omawianym okresie nie zabrakło również 
nazwisk, które zapisały się w dziejach polskiej literatury. Najwybitniejszą posta
cią wśród nich był Henryk Rzewuski, autor Pam iątek Soplicy. Podczas zwiedza
nia w latach 1818-1823 krajów zachodniej Europy, najdłużej przebywał w  Pary
żu, studiując filozofię, prawo i literaturę.24 Inny Rzewuski, Stanisław, ceniony 
później filolog, historyk i filozof, odbywający wraz z bratem Leonem studia na

70Ibid ., s. 184; Grodek: P iotr M aleszew ski, s. 47.
a L. Sapieha: W spomnienia (z lat ot! 1803 do 1863), wyd. B. Paw łow ski, Lwów [ 1412], s. 3 , 10, 

33, 101; Grodek: P io tr M aleszew ski, s. 48.
22 Gerber: op. cit., s. 229-232; NK, t. 9, W arszawa 1972, s. 282-287 ; Z. Stankiewicz: Dzieje  

w ielkości i upadku A leksandra W ielopolskiego, W arszawa 1967, s. 16.
33 Popiel: op. cit., s. 31—48; Gerber: op. cit., s. 176-178; E. Jablońska-D eplula: Przystosow anie i 

opór. Zakony m ęskie  w K rólestw ie K ongresow ym , W arszawa 1983, s. 201.
24 P. Chm ielowski: Henryk lir. R zew uski, „N iwa” 1877-1878;!. 12-13; N K ,t .9 ,s .  108-118.



Uniwersytecie Paryskim, jako jeden z nielicznych kształcących się  w ów czas w  
tym m ieście Polaków uwieńczył je stopniem doktora filozofii (1824 r.).25

W czasie wyjazdów młodych Polaków na prywatne studia do Paryża towa
rzyszyli im niekiedy rodzice, przeważnie matki. Zdarzało się również, iż w  roli 
opiekunów występowali nauczyciele dom owi. Znajdowali się wśród nich ludzie 
światli, parający się  działalnością naukową, dla których pobyt w  Paryżu stanowił 
nadzwyczajną okazję do rozwinięcia swoich zainteresowań intelektualnych i po
głębienia w iedzy. Z takiej szansy skorzystali między innymi: Krystyn Lach Szyr- 
ma, wydawca i tłumacz, późniejszy profesor Uniwersytetu W arszawskiego, Sta
nisław Okraszewski, poeta i krytyk literacki, M ichał W iszniewski, historyk lite
ratury, filozof, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Karol S ienkiew icz, poeta, 
tłumacz, historyk i wydawca, i Bronisław Trentowski, filozof i pedagog.

Żywe zainteresowanie Polaków edukacją i studiami w e Francji miało szereg  
istotnych przyczyn. Jedną z nich było niewątpliwie w ciąż silne oddziaływanie 
kultury i obyczajowości francuskiej. „Tak od XVIII stulecia -  pisał kronikarz 
ów czesnego życia polskiego, Kazimierz W ładysław W ójcicki -  w pływ  francusz
czyzny ustalał się coraz więcej w społeczeństw ie warszawskim, jak i całego kra
ju”.26 Wprawdzie na początku następnego wieku podjęto, g łów nie za pośrednic
twem literatury pedagogicznej i publicystyki, intensywną akcję rugowania szkód- 
liwej -  jak sądzono -  mody na „cudzoziem szczyznę”'  , to jednak działania te 
zrazu nie przyniosły oczekiwanych wyników. Nie uczyniła w iększego wrażenia 
na społeczeństwie krytyka wyjazdów zagranicznych zamożnej m łodzieży. W
prasie oraz w przewodnikach turystycznych nadal ukazywały się informacje i

28wskazówki dotyczące owych podróży. e
Jeśli Paryż był „jedynym celem  wszelkiej w  św iecie m łodzieży, a osobliw ie  

polskiej, bezustannie [do niego) wzdychającej” , to działo się  tak również ze

25 Stopień doktorski otrzym ał za rozprawę D e la poésie lyrique el en p a rticu lier de  Jea n  Koclui- 
nowski, lyrique polonais, Paris 1824, Académ ie de Paris, Faculté des Lettres. Por. NK, t. 6, cz. l , s .  
137; Popiel: op. cit., s. 22.

*  K. W . W ójcicki: Pam iętniki dziecka W arszawy i inne wspom nienia w arszaw skie, t. II, W arsza
wa 1974, s. 280.

27 A. Zieliński: Początek wieku. P rzem iany kultury narodow ej w /. 1807 -1 8 3 1 , Łódź 1973, s. 
131-133.

28 List młodego Polaka z  Paryża, mogący służyć za przewodnik  и- podróży z Warszawy do Paryża, 
„Chwila Spoczynku” 1827, luty, nr 6, s. 169-176; J. Lubicz-Czerwiński: P anicz wojażer, czyli co  
on wprzód um ieć i w iedzieć powinien, nim  w zagranicznych podróżach  d a b ze g o  wykształcenia  
ciała i umysłu sw ego szukać zechce, Lwów 1821.

22 F. Hechel: Człow iek nauki taki jakim  był. Pam iętnik profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wyd. W. Szum owski, t. I, Kraków 1939, s. 99.



względu na otwartość dla cudzoziem ców jego m ieszkańców, zwłaszcza zaś pod
sycane wciąż żywym i wspomnieniami o epopei napoleońskiej, sympatie i zain
teresowania okazywane Polakom.30

Paryż ciągle pozostawał miastem, które „ciągnęło jak m agnes.”31 Przede 
w szystkim  dlatego, że -  jak stwierdził przebywający w  nim w  charakterze opie
kuna m łodego Leona Sapiehy, Stanisław Okraszewski -  posiadło „niewyczerpa
ne środki”. W iadomo bowiem  „jak łatwo tam o osoby w  każdym przedmiocie ce
lujące, jak widok kwitnących nauk i doskonalej ukształconego towarzystwa pod
nosi umysł, rozprzestrzenia sfery wyobraźni, w lewa smak dobry i na całe przysz
łe życie zbawiennie wpływa”.32 Już w czasach Księstwa W arszawskiego „w szy
scy uznawali potrzebę odbywania nauk w  Paryżu”, ponieważ zdaniem należące
go do tego grona Fryderyka Skarbka tam tylko można było nabrać ogłady i do
brego tonu towarzyskiego oraz zaczerpnąć w iadom ości koniecznych do obezna
nia się z prawodawstwem i administracją francuską”.33

Na pytanie o to, dlaczego stolica Francji była najważniejszym celem  wędró
wek naukowych m łodzieży polskiej, najbardziej chyba trafnej odpowiedzi udzie
li! po latach uczestnik takiej właśnie ekskursji (1825-1829), Seweryn Zdzitowie- 
cki, późniejszy profesor mineralogii w Uniwersytecie W arszawskim. W jego  
przekonaniu, Paryż budzi tak powszechne zainteresowanie, gdyż „wznosi się nad 
inne stolice: jest niejako ogólnym  składem zbiorów naukowych wielorakiego ro
dzaju, siedzibą uczonych, znakomitych w rozmaitych gałęziach”. Jednym sło 
wem  „Paryż [...] wszystko w  sobie m ieści” i dlatego „można w nim w iele skorzy
stać co do ogólnego ukształcenia, chociaż i gdzie indziej w szczegółow ych  
przedmiotach również, a może i więcej zdobyć można”.34 Dla polskich adeptów  
nauki ważne było nie tylko to, że w Paryżu „owoce całego świata nauk i przemy
słu w  jedno znajdują się zebrane”, ale także łatwy dostęp do nich. W tym m ieście

30BUJ, rkps 5553, k. 53-54 ; J. Bratkowski: W spomnienia z pow stania  1831 r. i p ierw szych lat 
em igracji, oprać. E. Szwankowski, Kraków 1466, s. 146-147; Sladkowski: op. cit., s. 72.

31 K. M rozowska: Studia paryskie  profesorów  krakowskich w  zakresie nauk m atem atyczno-fizycz
nych i lekarskich  w lalach 1780-1830, „Studia i M ateriały z Dziejów  Nauki polskiej'’, ser. B, z. 2, 
1964, s. 143.

32S. Okraszewski do A. J. Czartoryskiego, 12 IV 1820, Biblioteka M uzeum Czartoryskich w 
Krakowie (dalej cyt.: B. Czart.), rkps 5447, k. 764.

“ Skarbek: Pamiętniki, s. 28. Jednocześnie Skarbek zw racał uwagę na to, że podróż do Paryża 
była „podów czas rzeczą tak trudną i kosztowną, że nawet nie było rodziców , którzy by w  opłaka
nym stanie m ajątków  sw oich, mogli odw ażyć się na takie przedsięw zięcie '’. Ibid., s. 29.

31 Cyt. za: B. Znatowicz: Żyw ot naukowy Józefa  Sew eryna Zdzitow ieckiego na tle współczesnych  
mu stosunków , „A teneum " 1880, t. 11, s. 48. Zob. też J. Miąso: Szkolnictw o zaw odow e  w K róle
stw ie P olskim  vv lalach 1815-1015, W rocław  1966, s. 47.



bowiem  „każdego czasu świątynie nauk i kunsztów są otwarte i do doskonalenia 
się przeznaczone”.35

O wyborze tego miejsca studiów obok czynników natury obiektywnej pewną 
rolę odgrywały względy niekiedy czysto osobiste. Tak na przykład matka Leona 
Sapiehy przed wysłaniem  go do Francji, choć żywiła obawy, że „syn jej za grani
cą rozpuści się na chuci najnicprzyzwoitsze, popadnie w  najgorsze towarzystwo, 
utraci zdrowie etc., i że go z jarzma żelaznej tej konieczności żaden dozór ani 
opieka nie uwolni”36, to jednak licząc się z ewentualnością zaangażowania się  
potomka do działań spiskowych w  kraju, zdecydowała się  w ysłać go na studia 
paryskie.

Decydując się również na nie Paweł Popiel brał pod uwagę fakt, że stolica  
Francji była „podówczas ogniskiem  katolickiego i antyrewolucyjnego ruchu”.37 
Z kolei, dla przebywających w  Paryżu od 1828 r. absolwentów i stypendystów  
Uniwersytetu W arszawskiego, Bogdana Jańskiego i Ludwika K rólikowskiego, 
istotne znaczenie miała m ożliw ość bezpośredniego i gruntownego zapoznania się  
z ideologią francuskich socjalistów utopijnych, w  tym zwłaszcza tak bardzo bli
skich ich światopoglądowi, saint-sim onistów.38

Dla większości jednak Polaków pobieranie nauki w  uczelniach zagranicz
nych, nie tylko zresztą francuskich, podyktowane było chęcią udoskonalenia się  
w  wybranym i znacznie już wyuczonym  zawodzie. W pierwszym  rzędzie chodzi
ło  tu o pracę naukową i dydaktyczną na w yższych uczelniach w  kraju. Na począt
ku XIX w. odżyły na nowo rozbudzone przez Komisję Edukacji Narodowej, 
a zahamowane w  następstwie katastrofy politycznej Polski, zainteresowania Po
laków sprawami nauki i kształcenia się. Zjawisko to dostrzegł m iędzy innymi 
F. Skarbek, stwierdzając, że: [...] „ chwalebnym i nieocenionym w skutkach sw o
ich był popęd ogólny do oświaty, który się objawiał w  młodych i starych, w  ro
dzicach i dzieciach, w  klasie bogatszej i mniej zasobnej. Znikła owa usilność za
możnych rodzin wykształcenia dzieci swoich na wychowaniu dom ow ym  [...],

35 J. Szym kiewicz: O życiu i pism ach Stefana Stubielew icza w  U niw ersytecie Im peratorskim  W i
leńskim, członka tow arzystw  uczonych, „Dziennik W ileński" 1815, t. 7, s. 61. Zob. też M rozowska: 
Studia paryskie, s. 143.

36 B. C żart., rkps 5447, k. 763; Sapieha: op. cit., s. 33.
37 Popiel : op. cit., s. 31.
38 J. Turowski: Utopia s/tołeczna Ludwika K rólikow skiego, W arszawa 1459, s. 58; Ks. B. M ice- 

wski: Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807-18-10, W arszawa 1983, passim', L. i A. Cioł- 
koszow ie: Z arys d zie jó w  socjalizm u po lsk iego , t. I, L ondyn 1966, s. 8 7 -8 9 ; G erber: op. c it .,  
s. 8 0 -8 1 , 109-110.



upowszechniło się [...] przekonanie o koniecznej potrzebie instrukcji publicznej 
dla synów , udzielanej łącznie wszystkim  klasom ludności”.'

Zadaniu temu miały sprostać reformowane lub tworzone od podstaw w yższe  
uczelnie i inne zakłady naukowo-dydaktyczne. Jednakże w szystkie bez wyjątku 
te placówki odczuwały dotkliwie brak kadr nauczycielskich. Hugo Kołłątaj, pod- 
jąw szy się dzieła reformy Akademii Krakowskiej, tak pisał o przyczynie trudno
ści w  obsadzeniu katedr: „Kilkanaście lat rozproszyły ow ę m łodzież, która tyle z 
siebie obiecyw ała”.40 Aby temu zapobiec, idąc wzorem Komisji Edukacji Naro
dowej, zarówno ów czesne centralne władze ośw iatow e, jak i kierownictwa po
szczególnych uczelni podjęły dość intensywną akcję angażowania zdolniejszych  
absolwentów do pracy dydaktyczno-naukowej, między innymi przez zapewnie
nie im stypendiów na studia zagraniczne. O skuteczności tych działań świadczy  
fakt, że do momentu zamknięcia wyższych szkół po powstaniu listopadowym, 
zdecydowana w iększość zatrudnionych w nich profesorów uzupełniała swoją 
w iedzę w  ośrodkach naukowych poza krajem.

Trudno jest określić dokładną liczbę tych, którzy pobierali nauki w e Francji. 
Zazwyczaj bowiem  była ona jedynie miejscem etapowym wędrujących po wielu  
państwach Europy Zachodniej polskich naukowców. Natomiast obserwując itine
rarium i przebieg owych wędrówek można dojść do przekonania, że ci spośród 
ich uczestników, którzy zdecydowali się na odwiedzenie Francji, a ściślej Paryża, 
pozostawali tam z reguły dłużej niż gdzie indziej. Dotyczy to zwłaszcza tych 
przyszłych polskich uczonych i pedagogów, którzy specjalizowali się  w  tak w y
soko nad Sekwaną rozwiniętych i cieszących się ogólnoeuropejską sławą dyscy
plinach, jak: nauki ścisłe, techniczne, medyczne i przyrodnicze. Stypendyści pol
scy wybierali je za przedmiot swoich studiów nie tylko ze względu na ich wysoki 
poziom , ale również pod wpływem  wyraźnych zaleceń ów czesnych władz edu
kacyjnych. Owładnięte ośw ieceniow ym  duchem utylitaryzmu, popierały one 
przede wszystkim  gałęzie wiedzy mające zastosowanie praktyczne.41

39 Cyt. za: A. M. Skałkciwski: A leksander W ielopolski w św ietle archiw ów  rodzinnych, t. I, Po
znań 1447, s. 52.

40 H. Kołłątaj do Jana Śniadeckiego, 15 IV 1810, cyt. za: R. Dutkowa: U niwersytet Jagie lloński и· 
czasach K sięstw a W arszawskiego, W rocław  1465, s. 26. Zob. K. M rozowska: Historia U niw ersy
tetu Jagiellońskiego w latach od  1705-1850  [w:] M. Oham cówna, K. M rozowska: D zieje U niw er
sytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850, t. 11, cz. 1, Kraków 1465, s. 6 1 -6 2 , 41—100; M rozo
wska: Studia paryskie, s. 170-172, 177.

41 HNP, t. III, W rocław  1457, s. 25; ibid., II, W rocław  1470, s. 254; K. Opałek: W arunki i czynni
k i rozwoju nauki w  P olsce okresu oświecenia, „Kwartalnik Historii Nauki i T echniki" 1465, nr 4, 

s. 555.



Wprawdzie akcja wysyłania stypendystów za granicę (w  tym także do Pary
ża) rozpoczęła się w latach 1808-1809, ale i wcześniej korzystano z tej formy 
edukacji mającej na celu przysposobienie się do pracy pedagogicznej i naukowej. 
Za „prekursora” owych studiów można uznać Józefa M arkowskiego. U kończy
wszy w  1785 r. nauki przyrodnicze i lekarskie w Szkole Głównej Krakowskiej, 
wraz z patentem na profesora chirurgii otrzymał od Komisji Edukacji Narodowej 
skierowanie na dalsze studia do Paryża. Program ich realizowany w  ciągu długie
go, bo trwającego 25 lat, pobytu, był niezwykle rozległy i bogaty. Obejm ował nie 
tylko nauki m edyczne (chirurgia, anatomia, patologia), ale również nauki przy
rodnicze, sztuki wojenne i inżynieryjne. W yposażony w  tak obszerną w iedzę, 
mając nadto uzyskany w  Paryżu stopień doktora (1803 r.), po powrocie do kraju 
w  1810 r. objął katedrę chemii w swojej macierzystej uczelni.42

Jeszcze przed reaktywowaniem Akademii W ileńskiej (1803 r.) na stażu na
ukowym między innymi w Paryżu przebywali jej dawni wychow ankow ie mający 
tytuł profesorów: Zachariasz N iem czewski (matematyk), Stefan Stubielew icz (fi
zyk i matematyk) i Jan Fryderyk Niszkowski (m edyk).43

Peregrynacje naukowe Polaków do Francji nasiliły się  od końca pierwszej 
dekady XIX w. Właśnie „rok 1810 -  jak naocznie przekonał się ich ów czesny  
uczestnik Józef Łęski, późniejszy wybitny astronom -  ściągnął do Paryża licz
nych cudzoziem ców pragnących szczególnie korzystać z napływu obfitych pło
dów i zbiorów naukowych, z całej prawie Europy w  tej stolicy światła, potęgi i 
energii, w ów czas zgromadzonych”.44 Wśród przybyłych wtedy nad Sekwanę 
znaleźli się nauczyciele Liceum W arszawskiego, a w  niedalekiej przyszłości pro
fesorowie nowo utworzonego w stolicy Królestwa Polskiego Uniwersytetu: 
Adam Kitajewski (chemik), Jan Huisson (matematyk), M ichał Szubert (biolog) 
oraz Antoni Brodowski (artysta malarz).45 Spotkali się  oni tam z przedstawiciela

42 M rozowska: Studia paryskie, s. 163-164; Dutkowa: op. cit., s. 165-166; PSB, t. XX, s. 44—46; 
J. Pachoński: Legiony polskie, t. IV: Z ziem i b o s k ie j  do P olski 1800-1807 , W arszaw a 1979, 
s. 658; HNP, t. III, s. 134; M. Sarnecka-Kcller: D ziałalność dydaktyczna i naukow a Józe fa  M arko
wskiego, profesora chem ii i m ineralogii Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Studia i M ateriały z D zie
jów  Nauki Polskiej”, ser. С  9, 1964, s. 29-71.

43 J. Dybiec: Zagraniczne studia naukowe stypendystów  wileńskich ( 1803-1831), „Zeszyty N a
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace H istoryczne, z. 64, 1979 s. 101-102, 104.

44 Spraw ozdanie prof. Łęskiego z  podróży  naukowej do Francji i A ustrii [w: ] A. Kraushar: Towa
rzystw o K rólew skie Przyjaciół Nauk 1800-1832, ks. III: C zasy K rólestw a K ongresow ego 1824
1820, t. VI, K raków -W arszaw a 1905, s. 115.

45D zieje Uniwersytetu W arszawskiego 1807-1015, pod red. S. K ieniew icza, W arszaw a 1981, 
passim . Podstawow e dane biograficzne o tych i innych w ym ienionych dalej stypendystach zob. 
Gerber: op. cit.', PSB; J. Bieliński: Królew ski Uniwersytet W arszawski (1816-1831), t. II-III, W ar-



mi kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Krakowskiej: matematykiem Karo
lem Hube, fizykiem  Romanem M arkiewiczem i wspomnianym już astronomem  
Józefem  Łęskim .46

Na przetarty w  okresie odbudowy nauki i szkolnictwa polskiego szlak w ę
drówek m łodzieży na studia do Francji wkroczyli wkrótce reprezentanci wielu  
uprawianych na w yższych uczelniach dyscyplin badawczych. Z przeprowadzo
nych obliczeń wynika, że najliczniejszą wśród nich grupę tworzyli adepci wiedzy  
i umiejętności medycznych. Ich pobyt w  Paryżu stanowił zazwyczaj jeden z eta
pów  podróży po krajach zachodnioeuropejskich, podejmowanych po ukończeniu 
studiów na wydziałach lekarskich uniwersytetów polskich, a niekiedy zagranicz
nych (berlińskiego, w iedeńskiego i in.).47

Od tego modelu polskich studiów lekarskich w e Francji odbiega droga edu
kacyjna, jaką obrali Ludwik Koehler i Franciszek Ksawery Kuczyk. Pierwszy z 
nich, absolwent warszawskiej Szkoły Lekarskiej, po odbyciu studiów uniwersy
teckich w  Berlinie i Warszawie i uzyskaniu stopnia magistra m edycyny, udał się  
w  1830 r. do Paryża. Podjęte w  tamtejszej Szkole Lekarskiej studia uw ieńczył w  
1830 r. doktoratem.48 Z kolei Kuczyk znalazł się  w  Paryżu, będąc już doktorem  
m edycyny i chirurgii (tytuł ten zdobył w  Berlinie w  1829 r.), w yłącznie w  tym 
m ieście pogłębiał swoją w iedzę w 1830 r. Obaj ci m edycy, nie związani później 
sw ą pracą zawodową z uczelniami krajowymi, zajmowali się  aktywnie i ow ocnie  
(zwłaszcza Koehler) działalnością badawczą i pisarską.

szawa 1907-1412; id.: Uniwersytet W ileński (1570-1831), t. 1-3 , Kraków 1 8 9 9 -19«); L. Jano
wski: Słow nik  bio-bibliograßczny dawnego Uniwersytetu W ileńskiego, W ilno 1939; S. Kośmiński: 
Słow nik  lekarzów polskich, W arszawa 1882; P. Szarejko: Słow nik lekarzy polskich  X IX  wieku, t. I -  
III, W arszaw a 1991-1995; Słow nik artystów  polskich i obcych w P olsce działających, t. I-V , 
W rocław  1971-W arszaw a 1993. Zob. też HNP, t. HI, VI; NK, I. 4 -9 : Szenic: op. cit., ( c i.  1-3).

46 M rozowska: Studia paryskie, s. 159-164; id.: H istoria Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 86, 
111, 114, 130-131.

47 A. W rzosek: O stosunkach francusko-polskich w  dziedzinie m edycyny od  w. X III począw szy, 
„Sprawozdania Polskiej Akademii Um iejętności", t. XLIV, 1939, nr 3 , s. 108-110; S. Konopka: 
P olscy  w ychow ankow ie W ydziału Lekarskiego w M ontpellier, „Archiwum  Historii M edycyny" 
1962, z , 2, s. 205-209; id.: Krakowska i warszawska szkoła lekarska, ibid., 1964, z. 4, s. 363-371; 
Z. Gajda: N auczanie m edycyny na Wydziale Lekarskim  Uniwersytetu Jag iellońskiego w  dobie R ze
czypospolitej Krakow skiej, W roclaw  1978; M. Skulim ow ski: D zieje nauki i nauczania medycyny  
na U niw ersytecie Jagiellońskim  i Akadem ii M edycznej [w:] Sześćsetlecie m edycyny krakowskiej, 
t. 2: Historia katedr, Kraków 1964, s. 341-376; id.: Nauki m edyczne w  P olsce w  latach 1705
1864, „Studia i M ateriały z Dziejów Nauki Polskiej”, ser. B, z. 10, 1966, s. 105-120; J. Bieliński: 
Pierw sza Akadem ia Lekarska w  W arszawie, „Nowiny Lekarskie" 1906, z. 1, s. 39 -5 1 ; z. 2, s. 86
104.

4* Kośm iński, op. cit., s. 221-222; Gerber: op. cit., s. 291; Szarejko: op. cit., t. II, 125-126.



Pod tym względem  jednak zdystansował ich niewątpliwie bardziej znany 
i zasłużony doktor warszawski, Aleksander Le Brun. Zanim stał się on „najzna
komitszym lekarzem operatorem w  nowych czasach” i wybitnym badaczem, po 
odbyciu studiów na Uniwersytecie Warszawskim (1824 r.) rozpoczął trwającą 
kilka lat podróż naukową po Niem czech, Anglii i Francji, podczas której obronił 
w  Paryżu w  1827 r. dysertację doktorską na temat kołtuna.44

Oprócz Le Bruna piastującego później m iędzy innymi funkcje szefa kliniki, 
profesora i kierownika katedry chirurgii Akademii M edyko-Chirurgicznej i Szko
ły Głównej w  Warszawie, okres paryskich studiów miało za sobą kilkunastu 
sławnych uczonych uniwersyteckich. Największa ich liczba pracowała w  Akade
mii Wileńskiej. Chodzi tu o takich profesorów, jak: A dolf Abicht (patologia), 
Adam Ferdynand Adam owicz (anatomia, historia m edycyny, a także weteryna
ria)50, Seweryn Gałęzowski (chirurgia), W incenty Herberski (patologia, tera
pia)51, Mikołaj Mianowski (fizjologia, akuszeria)52 i Jan Fryderyk Niszkowski 
(chirurgia). Byłych stypendystów francuskich znaleźć można było wśród profe
sorów medycyny w Warszawie (patolog Jan Karol Freyer, chirurg Andrzej Jani
kowski, fizjolog i położnik Jan Mile (M ille) i okulista Emilian Klem ens N ow i
cki) oraz w  Krakowie (chirurg Ludwik Bierkowski)53, specjalista w  zakresie m e
dycyny sądowej i historii medycyny Fryderyk Hechel54, chirurg, a po powrocie z 
Francji -  kierownik katedry chemii Józef Markowski55, farmaceuta i chem ik Flo
rian Saw iczew ski56 i uczony o wyjątkowo szerokich, wykraczających poza m e
dycynę zainteresowaniach, Karol Teodor Soczyński57).

,9 Szenic: op. cit., (cz. 2), s. 185; Szarejko: op. cit., t. II, s. 156-161.
50 Janowski: Słow nik bio-bibliograficzny, s. 4; H. Barycz: Z  dziejów  po lskich  w ędrów ek nauko

wych za granicę, W rocław  1469, s. 123; Kośmiński: op. cit., s. 3 -5 .
51 W . Herberski do ks. A. J. Czartoryskiego, Paryż 8 X 1821, B. Czart, rkps 5477, k. 329-332 ; 

Dybiec: op. cit., s. 104; S. Trzebiński: M ateriały do życiorysu W incentego H erberskiego, „A rchi
wum Historii i Filozofii M edycyny" 1927, t. VII; J. Śm igielski: W incenty H erberski, k ierow nik  k li
niki lekarskiej w dawnym Uniwersytecie Wileńskim, и· latach 1823-1826, „Archiw um  Historii M e
dycyny” I960, z. 4 ,4 1 1 ,4 1 6 ,4 1 8 —422,427; Szarejko: op. cit., t. III, s. 226-228; HNP, t. III, s. 91.

52 M. M ianowski: D ziennik podróży naukow ej (urywki), wyd. L. K rakow iecka, „Archiwum  Hi
storii M edycyny" 1962, z. 1, s. 98, 108-115; Szarejko: op. cit., t. III, s. 295-296 .

53Szarejko: op. cit., t. II, s. 15-19.
51 Hechel: op. cit., 1 .1, s. 108-123.
55 M rozowska: Studia paryskie, s. 153, przyp. 27, 163-164; Sarnecka-K eller: op. c it., s. 32 -3 6 . 

Zob. też przyp. 42.
56 W. Roeske: Florian Sawiczewski (1707-1876) [w:] Sześćsetlecie medycyny krakowskiej, 1.1: Życio

rysy,K raków  1963, s. 39-42; Mrozowska: Studia paryskie, s. 172-175; Gajda: op. cit., s. 192.
57 M. Skulimowski: K arol Teodor Soczyński (1781-1862) (W stępne badania nad jeg o  życiem  i



Warto nadmienić, że poza wspomnianymi nauczycielami akademickimi (na
leżał do nich także Edward Eichwald, docent uniwersytetu w Dorpacie, a potem  
profesor zoologii i akuszerii w  Kazaniu, od 1827 r. zoologii i anatomii porów
nawczej w  W ilnie, następnie w  Petersburgu ' , teorii i praktyki medycznej uczyło 
się  w  Paryżu spore grono cenionych później lekarzy szpitalnych i prywatnych. 
Tak właśnie postąpili między innymi: Józef Bernstelin, Ferdynand Dworza- 
czek' , Jan Filip Kulesza, Wilhelm Malcz, Ksawery Rakowski, Maurycy W olf, 
Stanisław W ołowski60. Nie bez znaczenia z pewnością jest fakt, iż w szyscy w y
mienieni medycy uprawiali swój zawód na terenie Warszawy.

Pokaźny zastęp słuchaczy uczelni i profesorów francuskich stanowili przedsta
wiciele dynamicznie wówczas rozwijających się w różnych ośrodkach krajowych 
nauk ścisłych61. Wśród pogłębiających wiedzę w  zakresie matematyki (nierzadko rów
nież innych pokrewnych dyscyplin) najliczniejszą grupę tworzyli przyszli wykła
dowcy Uniwersytetu Warszawskiego. Byli to: Kajetan Garbiński (późniejszy dyre
ktor Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w Warszawie)62, Stani
sław Janicki (także specjalista w  dziedzinie mechaniki), Adrian Krzyżanowski63, Cy
prian Niewiadomski, ksiądz Rafał Skolimowski64, Aleksy Woycicki, Florian Zubele- 
w icz (dodatkowo studiował ekonomię) oraz Jan Huisson, który po odbyciu kilkulet

działalnością), „Archiwum  Historii M edycyny” 1954, z. 2, s. 221-254; M. Łyskanow ski: Prace  
nielekarskie K. T. Soczyńskiego, ibid., 1960, z. 3, s. 316; Kośmiński: op. cit., s. 468.

M Kośm iński: op. cit., s. 109-110; HNP, t. Ill, s. 110, 112, 113 ,passim .
59 Gerber: op. cit., s. 271; Szarejko: op. cit., t. III, s. 153-155.
“ Szarejko: op. cit., t. III, s. 399—4СЮ.
61 Zob. J. Bystrzycki: O  w zroście nauk fizycznych w  P olsce, „Rocznik Tow arzystw a K rólew skie

go W arszaw skiego Przyjaciół N auk” 1818, t. 12, s. 182-206; HNP t. III, passim·, W . Leppert: Rys 
rozwoju chem ii w P olsce  do roku 1830, W arszawa 1917, s. 4 0 -4 3 , 107-109, 137-143; T. P ie ch :. 
Zarys historii fizyk i w Polsce, Kraków 1948, s. 12-13; Z. Pawlikowska-Brożek: M atem atyka  [w:] 
Zarys dziejów  nauk przyrodniczych  w Polsce, pod red. K. M aślankiewicza, W arszawa 1983, 
s. 179-182; J. Dianni, A. W achulka: Tysiąc lat po lskie j m yśli m atem atycznej. W arszawa 1968, 

s. 1 7 1 -1 7 2 ,1 7 5 -1 8 2 ,1 9 0 -1 9 3 .
62 Gerber: op. cit., s. 425; Szenic: op. cit., ( c l . 1): 1700-1850 , W arszawa 1979, s. 378-380; 

K. W. W ójcicki: Cm entarz Pow ązkow ski p o d  W arszawą, t. 1, W arszawa 1855, s. 56.
63 H. Skim borowicz: Życiorys Adriana Krzyżanow skiego  [w:] A. Krzyżanowski: D aw na Polska  

ze  stanow iska je j  udziału w dziejach postępującej ludzkości..., c l . 1, W arszaw a 1857, s. X V III- 
XLII; W . Grochowski: Adrian Krzyżanowski, „Tygodnik Ilustrow any” 1865, nr 283, s. 65 -6 6 ; 
W ójcicki: Cm entarz Powązkowski, t. 1, s. 115; PSB, t. XV, s. 594-596 . .

M R. Skolim ow ski do S. B. Lindego, Paryż 25 IX 1816, BUJ, rkps 3468, k. 264-265 . R. Skoli
m owski - j a k  pisał K. W. W ójcicki -  za granicę „w yjechał kapłanem , wrócił św iatow cem  i masso- 
nem [sic! -  przyp. S. W .], przykład zagraniczny rzucił obłąd [sic! -  S. W .] w  jego  duszę”; W ójci
cki: C m entarz Pow ązkow ski, X. 2 , W arszawa 1856, s. 167.



niego stażu naukowego w e Francji, ze względu na to, że dopadła go tam choroba 
psychiczna, nie był w  stanie po powrocie do kraju rozpocząć kariery uniwersy
teckiej.65 Na studia do Paryża wysłani zostali także matematycy z uniwersytetów: 
W ileńskiego (Zachariasz N iem czewski, był równocześnie profesorem mechaniki, 
oraz Michał Pełka Poliński)66 i Krakowskiego (Karol Hube i Franciszek Sapalski, 
także fizyk)67, a ponadto z Lubelskiej Szkoły Departamentowej Jan Kanty Krzy
żanowski, który w  Paryżu studiował równocześnie fizykę i pedagogikę.68

Do stypendystów, którzy specjalizowali się w  Paryżu w  dziedzinie fizyki, 
należeli: Feliks Drzewiński (również mineralog), Karol Jentz, Stefan Stubiele- 
w icz (w szyscy z Uniwersytetu W ileńskiego), Roman M arkiewicz64, Franciszek 
Sapalski (Uniwersytet Krakowski), Józef Karol Skrodzki, także zoolog  (Uniwer
sytet Warszawski), Ignacy Abłam owicz (Liceum Krzemienieckie) i in. Wpraw
dzie twierdzi się, iż Paryż w tym okresie „przestaje być jedyną i najlepszą kryni
cą dla spragnionych wiedzy chemicznej”70, to jednak znane są nazwiska co naj
mniej kilku Polaków, którzy tam właśnie udawali się po nią. D otyczy to takich 
znanych w  owym  czasie uczonych, jak: Antoni Hann, Adam Kitajewski i S ew e
ryn Zdzitowiecki (także mineralog) -  z Uniwersytetu W arszawskiego71 oraz Jó
zef Markowski i Filip Neriusz Walter -  z Uniwersytetu Krakowskiego72.

Z kolei pod okiem wybitnych astronomów Francji kształcili się: Piotr Sławiński 
i Wincenty Karczewski (Uniwersytet Wileński)73, Franciszek Armiński (Uniwersy
tet Warszawski)74 oraz wspomniany Józef Łęski, profesor uczelni krakowskiej.75

65 HNP, t. III, s. 2 2 ,2 6 ,2 8 .
“ Dybiec: op. cit., s. 102; D ianni, W achułka: op. cit., s. 171, 172.
a  M rozowska: Studia paryskie, s. 166-169; Dianni, W achułka: op. cit., s. 190; E. D em bowski: 

W iadomość o  życiu i pism ach Franciszka Sapalskiego, „Przegląd N aukow y" 1842, s. 489-499; 
J. Dianni: Franciszek Sapalski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego  w dobie R zeczypospolitej 
Krakowskiej, „Studia i M ateriały z Dziejów Nauki Polskiej", ser. C. z. 19, 1975, s. 69 , 73, 82, 85, 
87; A. Zeleńska-Chełkowska: P róby wprowadzenia nauk technicznych w  U niw ersytecie Jag ie lloń 
skim  w latach 1776-1833, W rocław  1966, s. 110.

“ HNP, t. III ,s . 26.
“ Opis życia naukowego prof. M arkiewicza przez niego sam ego podany, 7 III 1840, BUJ, rkps 

949, k. 139; M rozowska: Studia paryskie, s. 161-163.
70 W. Hubicki: Chemia  [w:j HNP, t. III, s. 471.
71 Leppert: op. cit., s. 100-107, 124—137; Znatowicz: op. cit., s. 46 6 -4 6 7 ; HNP, III, s. 2 5 ,passim .
72 3. Zawidzki: Filip N eiyusz W alter (1810-1847), p ierw szy p o lsk i organik, „K osm os” 1913, 

s. 849-928; Mrozowska: Studia paryskie, s. 182-183.
73 P. Sławiński do ks. Λ. J. Czartoryskiego, 1821, B. Czart., rkps 5477, k. 345; K. Bartnicka: 

D ziałalność edukacyjna Jana Śniadeckiego, W rocław  1980, s. 344-346 ; Dybiec: op. cit., s. 103.
74 Dianni, W achułka: op. cit., s. 178-179; W ójcicki: C m entarz Powązkowski, t. 2, s. 174-175.
75 Kra us ha r: Towarzystwo K rólewskie Przyjaciół N auk, ks. III, (t. VI), s. 114-118; D ianni, W a

chułka: op. cit., s. 290-291; C m entarz po lski w M ontm orency, oprać. J. Skow ronek i in., W arsza-



Bujny rozwój nauk biologicznych w e Francji, a zwłaszcza działalność 
i osiągnięcia badawcze takich sławnych przedstawicieli tych dyscyplin, jak choć
by Jean Baptiste Lamarck, czy Jean Leopold Cuvier, nie mogły nie ściągnąć na 
siebie uwagi polskich przyrodników. Stąd też właśnie stolica Francji, a także inne 
miasta i regiony tego kraju, niejednokrotnie gościły przybyszów znad W isły. Byli 
wśród nich: Józef Jundziłł, profesor botaniki, i Edward Eichwald, prof, zoologii -  
obaj z Wilna, prof, botaniki i leśnictwa M ichał Szubert76 i profesor Feliks Paweł

77Jarocki z Uniwersytetu W arszawskiego. Do Francji po naukę wyjeżdżali rów
nież specjaliści w  dziedzinie geologii, a zwłaszcza mineralogii. Z ośrodka w ileń
skiego udali się tam: Feliks Drzewiński i Norbert A lfons Kumelski (później był 
kierownikiem katedry technologii tamtejszego uniwersytetu, zajmował się  też zo
ologią i paleontologią), z warszawskiego -  Marek Antoni Pawłowicz, z krako
w skiego -  Józef Tomaszewski. Dołączył do nich pochodzący z Galicji Stanisław  
Borkowski, literat i wydawca, prywatny uczony, który właśnie w  mineralogii 
zdobył sobie dużą sławę.

Stosunkowo mniejsze zainteresowanie studiami w uczelniach paryskich w y
kazywali Polacy kształcący się w naukach rolniczych. Należy jednak stwierdzić, 
że dziedziny te znajdowały się w ów czas dopiero w stadium narodzin i w  w ię
kszym stopniu podlegały oddziaływaniu centrów naukowych niemieckich i an-

78gielskich. Na przełomie lat 1820-1821 trafił do Francji odbywający w  charakte
rze stypendysty Uniwersytetu W ileńskiego podróż po krajach zachodnioeuropej
skich, M ichał Oczapowski.74 Natomiast znacznie dłużej bawili tam: Adam Gole

wa 1986, s. 19. W  czasie pobytu w  Paryżu Łęski udoskonalał również sw oje umiejętności w za
kresie m alarstw a, a zwłaszcza rysunku i grafiki. Zob. A. Ryszkiewicz: Francusko-polskie zw iązki 
artystyczne. W  kręgu J . L. Dawida, W arszawa 1967, s. 59, 167-1 6 8 ,2 1 1 ; W. Tatarkiew icz: R ysun
k i Józe fa  Łęskiego, „Sztuka” 1914, z. 20/21, s. 50 -57 .

76 HNP, t. III, s. 26, passim', Ks. J. W.: Szubert Michał, „Biblioteka Warszawska” 1861, t. l ,s .  601-606.
77 J. Nusbaum -H ilarow icz: Szlakam i nauki ojczystej. Życiorysy znakom itych b io logów  polskich  18 

i 10 wieku, w yd. J. Tur, W arszawa 1916, s. 105; Szenic: op. cit., (cz. 2), s. 153.
71S. Brzozowski: E tudes agricoles e t fo restières à l'é tranger au X IX  et du début du X X  siècle  

[w:] A ctes  du X Ie C ongrès In ternational d ’H istoire des Sciences, V arsov ie-T oru ii-K ielce-O raco- 
v ie  24-31  août 1965. Red. P. O a rto ry sk i, t. 5, W rocław  1968, s. 376; M. W achowski : L 'agricu ltu 
re po lonaise  dans l ’orbite des influences internationales de 1750 à 1830, ibid., s. 365-368 ; Z. Ko- 
siek: N auczanie rolnictwa w P olsce na przełom ie X V III i X IX  w., „Postępy Nauk Rolniczych” 
1961, nr 2, s. L41-154; S. Brzozowski: Stan nauk rolniczych  w P olsce w  latach 1705-1018 , „S tu
dia i M ateriały z Dziejów  Nauki Polskiej” , ser. B. z. 10, 1966, s. 77 -96 ; MNP, t. III, s. 521-535.

79 J. B ieniarzówna (wyd.): Koresix>ndencja M ichała O czapow skiego, „Studia z Dziejów  G ospo
darstwa W iejskiego”, t. I, 1957, s. 453-471 . Zob. W. Stasiewicz: M ichał O czapowski. Życie, tw ór
czość  naukow a i działalność pedagogiczna, „Studia i M ateriały z Dziejów  Nauki Polskiej” , ser. B, 
z. 7, 1963, s. 45—46; Dybiec: op. cit., s. 104.



-  późniejszy działacz Towarzystwa Rolniczego oraz Klemens Paprocki -  ziem ia
nin z Lubelskiego.

Zainicjowana przez władze Królestwa Polskiego w  tzw. okresie konstytucyj
nym próba ożywienia gospodarki, a przede wszystkim  przemysłu, wym agała w y
kształcenia kadr odpowiednich specjalistów, głów nie w  zakresie techniki. Dlate
go też podjęto starania o wprowadzenie do programów studiów w yższych kie
runków i przedmiotów technicznych. Ukoronowaniem tych w ysiłków  stało się  
zorganizowanie w W arszawie w  1825 r. Szkoły Przygotowawczej do Instytutu 
Politechnicznego. Jednym zaś z pierwszych poczynań kierującej tym przedsię
wzięciem  Rady Politechnicznej, było wysyłanie na studia zagraniczne kilku w y
różniających się zdolnościami absolwentów Uniwersytetu W arszawskiego i in
nych wyższych uczelni dla ich wykształcenia na profesorów w  zakresie takich 
specjalizacji, jak: mechanika, budowa maszyn, chemia techniczna, metalurgia, 
ceramika, towaroznawstwo, ekonomika handlu itd. To właśnie w  latach 1825
1826 kilkunastoosobowa grupa wybranych w  drodze konkursu kandydatów na 
stanowiska kierowników katedr w  przyszłej politechnice, wyruszyła na dłuższą 
wędrówkę naukową na Zachód. Na jej trasie nie mogło oczyw iście zabraknąć 
także stolicy Francji, w której znajdowały się mające wysoką renomę uczelnie 
(Szkoła Politechniczna, Konserwatorium Sztuk i Rzem iosł, Szkoła Górnicza i 
in.). Dzięki tym studiom połączonym ze zwiedzaniem rozsianych po całej Francji
zakładów przem ysłowych, urządzeń inżynieryjnych, przedsiębiorstw handlo-

80wych, w których odbywano także staże pracy , społeczeństw o polskie zyskało  
grono wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach techniki i gospodarki. Ich 
zdobyta między innymi we Francji wiedza i umiejętności nie zaow ocow ały nie
stety natychmiast po powrocie do kraju i rozpoczęciu zajęć w  Szkole Przygoto
wawczej, gdyż placówka ta została wkrótce zamknięta wraz ze stłum ieniem  po
wstania listopadowego. Niemniej jednak już w okresie m iędzypowstaniowym  
byli profesorowie Szkoły Przygotowawczej, szczególnie: August Ferdynand 
Bernhard, Stanisław Janicki, Paweł Kaczyński, Jan K oncew icz, T eofil R ybicki
i W incenty W rześn iow ski, odegrali n iezw yk le  w ażną rolę w  u p ow szech -  

* 81 maniu w  sp o łeczeń stw ie  w ied zy  technicznej.

80 Jak zaświadczył Kajetan Garbi ński, dyrektor Szkoły Przygotow aw czej, każdy z jej profesorów  
„posiadający stopień najmniej magisterski z nauk m atem atycznych lub przyrodzonych, doskonalił 
się nadto przez lat cztery za granicą, jako to w  N iem czech, Francji, Anglii itd. w  przedm iotach te 
chnicznych, nie tylko słuchając odpowiednich kursów po najznakom itszych instytutach publicz
nych, ale pracując przy tym praktycznie po sławniejszych fabrykach, w arsztatach i dom ach hand
low ych”. Cyt. za: IINP, t. III, s. 635. Zob. O pis podróży p o  Francji w celu poznania  zakładów  in
żynierii cywilnej, „Pamiętnik W arszaw ski” 1822, t. XX, s. 203-212; Miąso: op. cit., s. 46—48.

81 IINP, t. III, s. 637. Zob. też Λ. .1. Rodkiewicz: Pierw sza politechnika polska  I8 2 5 —J831, Kra-



W celu jej zdobycia udawali się do Francji nie tylko przedstawiciele nauko
w ego środowiska Warszawy, ale również innych centrów uniwersyteckich. Cho
dzi tu zwłaszcza o Wilno (Walerian Górski i wym ieniany już N. A. Kumelski) i 
Krzemieniec (Franciszek M iechowicz).

Wśród odbywających studia w  Paryżu nie zabrakło również architektów pol
skich. Tę dość nieliczną grupę stanowili budowniczowie warszawscy: Jakub 
Gay, Adam Idźkowski, Józef Lessel, Jan Sm olikowski i Teodor Urbański, a także 
profesorowie Uniwersytetu W ileńskiego -  Karol Podczaszyński82 i Krakowskie
go -  Feliks Radwański (junior).83

Natomiast wykształcenie ekonom iczne -  poza wspomnianym Fryderykiem  
Skarbkiem -  uzupełniali w e Francji absolwenci Uniwersytetu W arszawskiego: 
Antoni Barciński, Bogdan Jański84, Stanisław Kunatt85, Feliks Kasper Miasko- 
w ski, Gerard Maurycy W itowski, Florian Zubelewicz oraz niewątpliwie najsłyn
niejszy z nich, ze względu również na aktywność gospodarczą i naukową we 
Francji w  latach Wielkiej Emigracji -  Ludwik W ołowski86. Tę skromną listę 
można uzupełnić jeszcze nazwiskiem Jana Znosko, profesora Uniwersytetu w  
W ilnie.87

Ceniony prawnik i historyk prawa, Józef Hube, odbywał w  1826 r. studia w  
Uniwersytecie Berlińskim. Wkrótce jednak zm ienił uczelnię, wyjaśniając nastę
pujące m otywy tej decyzji: „ Stan prawodawstwa kraju naszego, obowiązywanie
u nas po większej części praw francuskich, były powodem tego, iż w  miejsce po-

• 88zostania dłużej [sic! — przyp. S. W.] w  Berlinie, udałem się do stolicy Francji” . 
W Paryżu przebywał także starszy brat Józefa, Romuald Hube, równie wybitny 
prawnik.84 Być może spotkał się on z przebywającym w ów czas (1830 r.) nad S ę

ków  1924, s. 13-17, 37 n passim; B. Orłowski: Paryskie źródła do historii techniki polskiej, 
„K w artalnik Historii Nauki i T echniki” 1976, nr 4, s. 744.

n  Bartnicka: op. cit., s. 348-349; id.: Polskie szkolnictw o artystyczne na przełom ie  X V III i X IX  
wieku (1764-1831), W rocław  1971, s. 97-109 .

“ Żeleńska-Chełkowska: op. cit., f.. 121-122, 147-155; M rozowska: Studia paryskie, s. 177-180.
** M icew ski: op. cit., s. 81 п .,passim .
“ Gerber: op. cit., s. 115; Cm entarz p o lsk i M ontm orency, s. 171; D zieje U niwersytetu W arsza

w skiego 1807—1015, s. 99.
86 Śladkowski: op. cit., s. 104; A. Roullet: Wołowski, sa vie et ses travaux, Paris 1880.
"  J. Znosko do J. Śniadeckiego, Paryż 22 II i 16 VI 1809, BUJ, rkps 3131, к. 182-185; Dybiec: 

op. cit., s. 106-107, raporty Znoski z podróży zagranicznej -  s. 107-118; Bartnicka: D ziałalność  
edukacyjna, s. 347.

“  J. Hube: Autobiografia  [w:) Bieliński: K rólew ski U niwersytet W arszawski, t. II, s. 148-149.
89 Gerber: op. cit., s. 74 -75 ; HNP; t. III, s. 804-805; zob. W . Sawicki: R om uald  H ube p o lsk i ba

dacz dziejów  praw a francuskiego. W arszawa 1936.



kwaną jeszcze jednym wybitnym badaczem dziejów prawa polskiego i wydawcą  
źródeł historycznych, Antonim Zygmuntem H elclem .40 Praktyczny cel przyśw ie
cał podróży do Paryża (i innych stolic europejskich) Józefa Kalasantego Jędrzeje- 
wicza (1827-1829), późniejszego profesora prawa i administracji Instytutu Agro
nomicznego w  Marymoncie. Zwiedzał on m ianowicie „urządzenia administracyj
ne” (szpitale, w ięzienia, kolonie dla ubogich itd.).41

Pobyt w  Paryżu wpływał niekiedy zasadniczo na zmianę kierunku zaintere
sowań i studiów naukowych stypendystów polskich. Obok Józefa M arkowskiego 
i Rafała Skolim owskiego, którzy przekwalifikowali się -  pierwszy z lekarza na 
chemika, drugi -  z duchownego na matematyka, taką w łaśnie metamorfozę prze
szedł M ichał Bobrowski. Do Paryża udawał się  z zamiarem pogłębienia swojej 
wiedzy przede wszystkim w  zakresie biblistyki, którą wykładał na Uniwersytecie 
Wileńskim. Nie zaniechawszy całkowicie uprawiania tej w yuczonej dyscypliny, 
zaczął coraz intensywniej zgłębiać slawistykę i starożytne języki orientalne.42 
Oprócz Bobrowskiego naukami filologicznym i zajmowali się w e Francji: W in
centy Smaczniński, Ludwik Sobolewski, Michał W iszniewski (w szyscy byli na
uczycielami szkół średnich) i in.

Z pobytu (trwającego zresztą nader krótko) nad Sekwaną niewielkie korzy
ści, jak się zdaje, odnieśli czołow i przedstawiciele środowiska filozofów  pol
skich: Józef Gołuchowski, Józef Kremer, Karol Libelt i Bronisław Trentowski.43 
Filozofia bowiem w e Francji okresu restauracji nie stała na w ysokim  poziom ie. 
Dominowała w  niej osobow ość Victora Cousina, eklektycznego filozofa ideali
stycznego, którego jednak wykłady, krytykowane, a nawet często ośm ieszane  
przez Francuzów, cieszyły się, ku zdziwieniu niektórych polskich publicystów 44, 
żywym  zainteresowaniem naszych rodaków.

90 H. Lisiecki: A nton i Zygm unt H etce11808-1870, t. 1, Lwów 1882, s. 5; H. Barycz: A. Z. H elce l 
i począ tki katedry historii praw a polskiego  w U niwersytecie Jagiellońskim  [w:] S tudia  h istoryczne  
ku czci Stanisław a Kutrzeby, t. 1, Kraków 1938, s. 13-15; W . K ozub-C iem broniew icz: A ustria  a 
P olska w  konserwatyzm ie A ntoniego Z. Helcia 1846-1865, K raków  1986, s. 14—15, passim .

91 Gerber: op. c it .,s . 85; Szenic: op. cit., (cz. 2), s. 34—35.
92M. Bobrowski do A. J Czartoryskiego, W iedeń 18 III 1818, Paryż 16 VIII 1821, 10 XI 1821, 

B. Czart. 5482, k. 3 -5 , 9 -1 2 , 13. Zob. P. O. Bobrowskij: M ichaił K iriłłow icz Bobrow skij (1785
1848) uczenyj sław ist-orientalist, S. Peterburg 1889, s. 57; W . A. Francew: Polskoje sław janow ie- 
dienije końca XV111 i p ierw oj czetw ierti X IX  st., Praga Czeska 1906, s. 2 5 6 -2 6 0 , 295, 309; zob. 
Priłożenija, ibid., s. LIII-L1V, LX III-LX IV , L X V III- LXIX; HN P, t. III, s. 752-753 .

93 Filozofia w Polsce. S łow nik pisarzy, W rocław  1471, passim'. Gerber: op. c it., s. 5 8 -5 9 ; S. Ha- 
rassek -.Józef Gołuchowski. Zarys życia i filozofii, Kraków 1924, s. 13, 15; H. Struve: Życie  i prace  
Józefa K rem era, W arszawa 1881, s. 29-34.

91 M. M ochnacki: Kilka słów  ze  względu f i lo z o f  i  [sic! — S. W .) w dzisiejszej Francji, „K urier Pol
sk i” 1830, nr 108.



D ość rzadko zdarzało się lak, aby do Francji wyjeżdżały osoby w  celu odby
cia studiów teologicznych. W omawianym okresie wykształcenie z tej dziedziny 
zdobywano z reguły w  uczelniach w łoskich.45 Fakt wysłania w  latach 20. przez 
władze kościelne Królestwa Polskiego redemptorysty ks. Nikodema Kamieńskie
go na studia teologiczne do seminarium św . Sulpicjusza w  Paryżu46, był -  jak się  
zdaje -  czym ś wyjątkowym.

Osobny rozdział w historii edukacyjnych kontaktów Polaków z Francją w okre
sie napoleońskim i restauracji stanowią wyjazdy adeptów sztuk pięknych. W pra
cowniach Jacquesa Louisa Dawida i Antoine’a Grossa, mistrzów stylu klasycystycz- 
nego, kształcili się między innymi: Antoni Brodowski,47 Gaspar Borowski, Rafał 
H adziewicz, Julian Karczewski48, Bonawentura Klem bowski, Józef Maliński i 
Józef Oleszkiewicz.44 Na lata przed powstaniem listopadowym przypadają też po
czątki działalności artystycznej przebywających wówczas w stolicy Francji trzech 
sławnych późnie') braci Oleszczyńskich: Antoniego (rytownika)100, Seweryna (litogra
fa i ilustratora) i Władysława (rzeźbiarza, medaliera i grafika). Zestaw uczących się  
w e Francji artystów polskich należy uzupełnić nazwiskami takich malarzy, jak: 
Aleksander Kokular101, Aleksander Molinari, Michał Płoński i Marcin Zaleski, a 
także rzeźbiarzy: Konstanty Hegel (H oegel)102 i Jakub Tatarkiewicz.103

95 D. Olszewski: P rzem iany spolecznn-religijne  w K rólestw ie Polskim  w p ierw szej p o łow ie  X IX  
wieku, Lublin 1484, s. 142-143.

94 Jabłońska-D eptuła: op. cit., s. 201.
97 E. Rastaw iecki: Brodow ski Antoni, herbu Łada, „Biblioteka W arszaw ska" 1846, t. IV, s. 358; 

W ójcicki: C m entarz P ow ązkow ski, t. 1; Słow nik artystów  polskich  (dalej cyt.: SA P), t. I, s. 238
241; Ryszkiew icz: op. cit., s. 102, 107, passim .

** E. Rastaw iecki: Słow nik m alarzów polskich, tudzież obcych  w P olsce osiadłych lub czasow o  w 
niej przebyw ających, t. III, W arszawa 1857, s. 252-256; SAP, t. III, s. 360-361; J. K. W ilczyński: 
Ju lian  Karczewski. W spomnienie, „A thenaeum ” 1851, t. I, s. 116-124; I. I. Swirida: Polskaja  
cluidożestw iennaja żyzń  końca X VIII-pierw oj treti X IX  wieka, M oskwa 1478, s. 140.

99 R yszkiew icz: op. cit., passim·, Bartnicka: Polskie szkolnictw o artystyczne, s. 8 5 -8 4 , 214-221 , 
passim·, P. Ettinger: A rtyści po lscy  w Ecole des B eaux-Arts  w Paryżu od r. 1758—1813, „Sfinks" 
1411, nr 46, s. 81 -8 6 ; W iśniewski: op. cit., s. 34 n.; Swirida: op. c it., s. 133 n.; J. Puciata-Paw ło
wska: R afa ł H adziew icz 1803-1886. Życie i twórczość, Toruń 1461. Zob. też SAP, t. I. s. 214-215; 
t. III. s. 6 -1 0 ; t. IV, s. 4 -1 0 ; t. V ,s . 308-310 , 617-620 .

100 P olski cm entarz w  M ontm orency, s. 184-140. Zob. też M. Nowusadzki : A nton i O leszczyński -  
grafik  z  K rasnegostaw u  |w :] Zapiski krasnostaw skie, t. III, Lublin 1446, s. 4 4 - 6 1.

101 W ójcicki: Cm entarz P ow ązkow ski, t. 1, s. 22; SAP, t. IV, s. 5 8 -6 1 ; B. G uściora-Tanana: A le 
ksander K okular, „Roczniki H um anistyczne" 1473, z. 4, s. 41-54 .

102Gerber: op. cit., s. 368; SA P, t. III, s. 40 -44 ; A. M elhechowska-Luty: K onstanty H oegel -  
rzeźbiarz w arszawski, „Biuletyn Historii i Sztuki” 1478, t. XL.

103 W ójcicki: Cm entarz Pow ązkowski, t. 1, s. 224-230; Szenic: op. cit., (cz. 2), s. 48; Gerber: op.



W przeciwieństwie do plastyków, polscy muzycy stosunkowo rzadko kiero
wali się do Paryża na nauki. Wyjątkiem był Franciszek Mirecki, kompozytor i 
nauczyciel śpiewu, który w 1817 r. pobierał lekcje u m ieszkającego wtedy w  tym 
m ieście Luigiego Cherubiniego, w łoskiego kompozytora i pedagoga.104

Sporo okoliczności złożyło się na to, że pobyt Polaków w e Francji w  celach  
edukacyjnych i naukowych okazał się pod wieloma względam i ow ocny. Stypen
dyści rządowi i uniwersyteccy, a nierzadko także osoby prywatne, przyjeżdżając 
do tego kraju, miały z reguły zawczasu przygotowany (często przy pom ocy w y
bitnych specjalistów z obranej dziedziny nauki) dokładny program studiów .105 
Najważniejszym jego punktem było uczestniczenie w  wykładach i innego rodza
ju zajęciach dydaktycznych, Ze sprawozdań, korespondencji urzędowej i prywat
nej oraz wspomnień i relacji polskich studentów wynika, że starali się oni, za
zwyczaj dość skutecznie, choć niekiedy z koniecznością pokonywania wielu  
trudności i przeszkód, zetknąć się bezpośrednio z najwybitniejszymi luminarzami 
ów czesnego świata naukowego Francji. Szeroki zw ykle zakres studiów, obejm u
jących na ogół nie jedną, lecz w iele różnych, niejednokrotnie bardzo odległych  
od siebie dziedzin, stwarzał szansę bliższego poznania najnowszych osiągnięć  
i wyników badawczych, a tym samym ułatwiał wyrobienie sobie poglądu o aktu
alnym stanie, zdobyczach i niedostatkach niemal całej nauki francuskiej, a nawet 
europejskiej.

Największe m ożliwości wejścia w  bezpośredni kontakt z uczonym i o św ia

cit., s. 409; W. Tatarkiewicz: Rzeźbiarz polskiego klasycyzmu  [w:] id.: O sztuce po lskie j X V II 
iX V III  wieku. Architektura, rzeźba, W arszawa 1966, s. 477-498 .

104 K. Herman: Franciszek M irecki w setną rocznicę śm ierci, „Ruch M uzyczny” 1962, nr 11, 
s. 1-3; „Dziennik Literacki” 1882, nr 11, s. 130-131. O paryskich sukcesach artystycznych M irec- 
kiego, w większym  zaś stopniu znanych z w ystępów  w e Francji polskich w irtuozów : Marii Szy
m anowskiej (pianistka), Karola Lipińskiego (skrzypek), oraz o działalności kom pozytorskiej ba
w iącego również nad Sekwaną, W ojciecha Sow ińskiego, inform ow ała na bieżąco prasa w  kraju.

105 W ładze rektorskie Uniwersytetu W ileńskiego pierwszych w ysyłanych m .in. do Francji stypen
dystów  wyposażały nie tylko w listy rekom endacyjne do różnych pracow ników  i instytucji nauko
wych, ale również -  zgodnie ze stosow aną niemal od początku odbyw ania tego rodzaju peregryna
cji zagranicznych praktyką -  w  instrukcje co do studiów. W  takie w łaśnie przedstaw ione na piśm ie 
obszerne i szczegółow e pouczenia zaopatrzony został Ludwik Sobolewski. Jego dłuższy pobyt nad 
Sekw aną (1817-1819) zw iązany był także z przygotow aniem  się do objęcia katedry filologii kla
sycznej po swoim mistrzu prof. G. E. Grodku. Bieliński: Uniwersytet W ileński, t. I, s. 186-190 
(tekst instrukcji); zob. też s. 183-186 -  tu obszerna korespondencja w  spraw ie innych stypendy
stów; L. Sobolewski do J. Lelewela, Paryż, bez daty, BUJ, rkps 4435, t. 5, k. 67 3 -6 7 4 ; Barycz: Z  
dziejów  polskich  wędrówek, s. 130; D. Beauvois: Lum ières et soc iété  en E urope de l'Est. 
L 'U niversité  de Vilna et les écoles polonaises de l'Em pire R usse ( 1S03-IS2.1), t. I, L ille-P aris, s. 
281; HNP, t. III, s. 9 0 ,9 1 ,passim .



towej renomie mieli bez wątpienia ci przebywający nad Sekwaną Polacy, którzy 
kształcili się w  naukach ścisłych. Ich bowiem mistrzami byli naukowcy tej miary, 
co -  fizycy: Louis Joseph Gay-Lussac (to właśnie jego wykłady przyciągały naj
więcej Polaków), André Marie Ampdre, Jean Baptiste Biot, Simeon Denis Pois
son; chemicy: Claude Louis Berthollet, Michel Eugdnc Chevreul, Jean Baptiste 
Dumas, Antoine Francois Fourcroy, Louis Jacques Thénard, Louis N icolas Vau- 
quelin; matematycy: Augustin Louis Cauchy, Jacques Philippe Binet, Sylvestre 
Francois Lacroix; astronomowie: Dominique FranCois Arago, Jean Baptiste Dc- 
lambre, J. L. Legrange i in. Polskich studentów mieli również biologow ie: Geor
ges Cuvier, Antoine Laurent Jussieu, Jean Baptiste Lamarck, Charles FranCois 
Mirbel, geolog Réné Just Haiiy, a także profesorowie medycyny: Guillaume Du
puytren, Jean Etienne Esquirol, Réné Théophile LaDnnec, FranCois Magendie, 
Etienne Parisetetc. Nauczycielami ekonomii byli: Jean Baptiste Say, Camille Sa
int Aubin, prawa -  Alexandre Duranton, a w  dyscyplinach humanistycznych: 
FranCois Pierre Guizot (historyk), Abel FranCois Villemain i Nicolas Eloi Le- 
maire (filo logow ie), Antoine Isaac de Sacy (orientalista), Victor Cousin (filo 
zof) i in .106

Polscy studenci, mimo że stykali się z wielkim i autorytetami nauki francu
skiej, nie przyjmowali bezkrytycznie ich poglądów. Niekiedy ze sceptyzm em  od
nosili się  do działalności badawczej i pisarskiej swoich mistrzów. Tak na przy
kład Adrian Krzyżanowski, matematyk, oceniając publikacje francuskich specja
listów z tej dziedziny, ośm ielił się nawet stwierdzić, że ich „dzieła są ciem no, a 
często z fałszami pisane”.107 Z kolei, prawnik Józef Hube w ten sposób wyrażał 
się  o kształcącej go instytucji akademickiej:

„Jakkolw iek W ydział Praw a w Paryżu  p rak tycznym  p o trzebom  p raw n ik ó w  zadość  czynić 
m oże, (to) pod  w zg lędem  jed n ak  n au k o w eg o  i h isto rycznego  w y k ład u , szczególniej d la  cu d zo 
ziem ców , w iele zostaw ia  d o  życzenia".

Chcąc w  jakiś sposób „ten niedostatek wynagrodzić” sobie, Hube starał się  
„obznajmić w  bibliotekach paryskich ze źródłami dawnych praw Francji i z dzie
łami lakowe wyjaśniającymi”. Owocem tej pracy była rozprawa O w pływ ie p ra 
wa rzym skiego na praw odaw stw o dawne francuskie, którą w 1828 r., a w ięc jesz

104 Zob. Dybiec: op. cit., s. 107-108.
107 Cyt. za: Skim borowicz: op. cit., s. XXXV. Krytyczne nastaw ienie w obec francuskiego świata 

naukow ego nie przeszkadzało Krzyżanowskiem u w  pilnym  studiow aniu m odnej w ów czas, a po
tem uznanej całkow icie za błędną, teorii frenologii (w edług niej na podstaw ie kształtu czaszki 
m ożna sądzić o cechach um ysłowych i duchowych człowieka). 1INP, t. III, s. 28. Inny stypendysta 
polski, lekarz F. Hechel, chociaż także słuchał w ykładów  twórcy tej teorii, F. J. G alla, to jednak 
w ynosił z nich m ieszane uczucia. Hechel: op. cit. , t .  I, s. 122-123.



cze w  czasie pobytu autora w  Paryżu, opublikowało warszawskie czasopism o  
prawnicze „Themis Polska”.108

Aktywną działalnością naukową w e Francji zajmował się także Franciszek 
Armiński. Jego osiągnięcia na polu astronomii zwróciły uwagę uczonych tego 
kraju. Wystąpili oni nawet do niego z propozycją (nie przyjętą zresztą przezeń) 
objęcia stanowiska dyrektora jednego z obserwatoriów astronom icznych.104

Z równie wysokim  uznaniem spotkała się praca naukowa Michała Szuberta. 
Jako uczeń Mirbela, pomagał mu w opracowaniu najważniejszego jego dzieła z 
zakresu fizjologii roślin. Ma swoją w ym ow ę fakt, iż mistrz w  dowód w dzięczno
ści wprowadził do łacińskiej nazwy odkrytego przez siebie drzewa północnoam e
rykańskiego nazwisko polskiego współpracownika (schubcria d istich a).110

Zarówno Szubert, jak i Jundziłł odbywali liczne w ycieczki po Francji, pod
czas których zbierali okazy flory do zielników. W zbogaciły one później zbiory 
botaniczne ich macierzystej uczelni. Natomiast inni stypendyści, wykonując po
lecenia zwierzchników, przesyłali do swoich uniwersytetów zakupione w e Fran
cji książki naukowe, minerały, instrumenty i narzędzia potrzebne do w yposaże
nia gabinetów fizycznych, laboratoriów chemicznych i obserwatoriów astronomi
cznych, a nawet nasiona roślin dla ogrodów botanicznych (czynili tak m.in. Zno- 
sko, Abłam owicz, Drzewiński i Łęski).

Studiujący w  Paryżu Polacy zajmowali się również działalnością nie zw iąza
ną bezpośrednio z wybranym kierunkiem nauki. Tak na przykład, wspomniany 
wyżej matematyk Adrian Krzyżanowski, w espół z astronomem W incentym Kar
czewskim , starał się gorliwie upowszechniać za granicą w iedzę o Koperniku, w y
stępując przeciwko podejmowanym wów czas próbom przypisania mu niem iec
kiego pochodzenia. Dzięki zabiegom obu tych uczonych mennica paryska zm u
szona była zm ienić stosowny napis na wybitym przez nią medalu ku czci w ie l
kiego astronoma.111

Interesowano się także bieżącym życiem  politycznym , gospodarczym , a 
zwłaszcza kulturalnym i oświatowym  Francji. W wypadku Romana Markiewicza 
zaciekawienie to z czasem przerodziło się w poważne i głębokie studia nad orga

,0* Ilube: op. cil., s. 148-149.
109 W ójcicki: Cm entarz Powązkowski, t. 2, s. 175.
110 Encyklopedia Powszeclm a O rgelbranda, t. 24, W arszawa 1867, s. 764—765. Zob. przyp. 76.
1,1 „W iadomości Polskie" 1855, nr 2 z 20 X; M. Baliński: Pam iętniki o  Jan ie  Śniadeckim , jego  

życia pryw atnym  i publicznym  i dziełach jego , t. I, s. 810-812 ; Grochowski: op. cit., s. 65; Kra as- 
har: Towarzystwo Królew skie, ks. III, cz. 2, K raków -W arszaw a 1904, s. 67; S. W ędkiew icz: C o
pernic et la Pologne, „Bulletin". Académ ie Polonaise des Sciences et des Lettres. Centre Polonais 
de Recherches Scientifiques de Paris, 1955-1957, s. 45—46; Szenic: op. cit., (cz. 2), s. 20.



nizacją i stanem szkolnictwa w  Paryżu. Znalazło to odbicie w  napisanej przez 
niego pracy, w  której obok pokaźnego zasobu informacji o szkołach wszystkich  
szczebli, nie zabrakło dość krytycznych ocen i spostrzeżeń.112

W św ietle przytoczonych faktów widać wyraźnie, że zdecydowana w ię
kszość polskich stypendystów zgłębiających na ziemi francuskiej różne dziedzi
ny w iedzy i umiejętności, pracowicie i ow ocnie spędziła swój pobyt. Studia te 
przyniosły szereg poważnych korzyści nie tylko licznemu, jak udało się ustalić, 
gronu ich uczestników, ale również nauce polskiej. Pozw oliły bowiem  na bezpo
średnie i wszechstronne zapoznanie się z dorobkiem uczonych i artystów francu
skich, a także na nawiązanie z nimi żywych i trwałych kontaktów. Stały się  one 
wyznacznikiem  dla rozwoju takich uprawianych przez Polaków w  XIX w. dyscy
plin naukowych, jak: matematyka, fizyka, biologia i m edycyna.113

Będąca następstwem klęski powstania listopadowego, likwidacja wszystkich  
uczelni akademickich i stowarzyszeń naukowych w zaborze rosyjskim, w nie
zw ykle trudnej sytuacji postawiła tych uczestników peregrynacji zagranicznych, 
którzy po powrocie do kraju objęli stanowiska profesorskie w  zakładach dyda
ktycznych i naukowych. Pozbawieni oni bowiem  zostali, często nawet na długi 
okres, m ożliw ości wykonywania zawodu. Dla wielu przedstawicieli m łodszego  
pokolenia, zamierzających pośw ięcić się karierze naukowej, zamknięta została 
droga na Zachód. Jeśli jednak później w e Francji o w iele w iększy zastęp Pola
ków odbywał regularne studia w tamtejszych placówkach szkolnictwa w yższe
g o 114, to stało się tak głównie dzięki temu, że przebywali oni wbrew własnej woli 
z dala od ojczyzny, na Wielkiej Emigracji.

RÉSUMÉ

Les fréquents voyages d ’études en France après la Révolution de 1784 constituent une preuve 
de la dynam ique des relations polono-françaises. Tout com m e au cours des époques précédentes, 
s 'y  rendaient à titre privé surtout des représentants de l ’aristocratie et de la bourgeoisie polonaise. 
Bien qu ’ils en aient profité en grande partie pour participer à la vie m ondaine, ils passaient beau
coup de temps également à visiter de différentes universités et établissements d 'é tudes où ils suivaient,

112 R. M arkiewicz: Paryż uw ażany co do nauk roku 1811. и·· miesiącu styczniu, W ilno 1811. 
O stosow anej w  szkołach francuskich metodzie nauczania Bella-Lancastra krytycznie w ypow iadał 
się  inny stypendysta polski, Jan Kanty Krzyżanowski.

113 Zob. D. Rederowa: Les relations scientifiques franco-polonaises au X IX  siècle  [w:] A ctes du 
X Ie Congrès, t. 2, s. 206, 204; W rzosek: op. c it., s. 108-104; HNP, t. III, s. 5 1 6 ,passim .

114 A. Karbowiak: M łodzież po lska  akademicka za  granicą 1705-1410 , K raków  1410, s. 44 n.; 
B. Konarska: Polskie drogi emigracyjne. Em igranci polscy na studiach we Francji w latach 1832
1848, W arszaw a I486. Zob. też Śladkowski: op. cit., s. 44-44 .



à titre d ’auditeurs libres, des conférences données par d ’ém in e n ts  sa v a n ts  fran ça is . C es 
a c tiv ité s  fu ren t beau co u p  p lus sy s té m atiq u es  dans le cas de  ceu x  qui se  re n d a ien t en F ran 
ce  afin  de  p e rfe c tio n n e r le m étier q u ’ils avaient déjà acquis en Pologne. Il s ’ag it su rto u t des 
personnes adm ises aux grades universitaires polonaises lesquelles, avant d ’occuper des postes 
universitaires partaient à l ’étranger, dont en France, en qualité de boursiers et où ils dem euraient 
parfois longtem ps, com m e c ’est surtout le cas des représentants des d isciplines telles que les scien
ces exactes et naturelles et la médecine. Les boursiers polonais suivaient les suggestions des 
autorités éducatives polonaises qui encourageaient, au nom de l'u tilitarism e éclairé, le 
développem ent des disciplines ayant un im pact sur la vie pratique.

Parm i les prem iers boursiers, il faut énum érer: Jó ze f M arkow ski (m édecin ), Z achariasz  
N iem czewski (m athém aticien), Stefan Stubielewicz (chim iste), Jan Fryderyk Niszkowski 
(m édecin). Plus tard, le groupe le plus nom breux était constitué par des m édecins (entre autres: 
A leksander Le Brun, Józef M ianowski, Ludwik Bierkow ski, Fryderyk Hechel). Dans les années 
1825-1826 on envoya en France plusieurs personnes adm ises aux grades universitaires polonaises 
lesquelles devaient occuper des postes dans l ’Institut Polytechnique à Varsovie. Le développem ent 
dynam ique des sciences naturelles et surtout les succès de grands savants français, Georges C uvier 
et Jean-B aptiste Lam arck ont attiré certains spécialistes polonais de ces dom aines (p. ex. M ichał 
Szubert, Józef Jundziłł et autres). Λ Paris, Fryderyk Skarbek, Bogdan Jasiński et Ludwik W ołowski 
com plétaient leur form ation juridique, et Józef et Romuald Hube tout com m e Józef Jçdrzejew icz -  
économ ique. De nom breux Polonais ont fait un séjour dans les ateliers des peintres et sculpteurs 
français (Antoni Brodowski, Józef O leszkiewicz, Aleksander K okular, Antoni, Sew eryn et W łady
sław  Oleszczyńscy, etc.).

Pour les Polonais, le sé jour en France était bénéfique. Il o ffrait une occasion  de  prendre 
connaissance des nouveautés scientifiques. Certains savants polonais ont participé aux recherches 
des spécialistes français et ont acquis une grande notoriété (p. ex. Józef Hube, M ichał Szubert ou 
l ’astronom e Franciszek A rm iński). Ces voyages se son t a rrê tés au m om ent de la d é faite  de 
l ’Insurrection de Novem bre 1831 et de la ferm eture des universités et des sociétés savantes dans la 
zone d ’occupation  russe. Plus tard, il n ’y avait que des représen tan ts des im m igrés po lonais 
qui suivaient leurs études en France.


