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PRACE MAGISTERSKIE Z MATEMATYKI 
NA UNIWERSYTECIE WILEŃSKIM W XIX WIEKU 

1. USTAWA EDUKACYJNA Z 1803 ROKU 

Wzorując się na polskiej Ustawie Edukacyjnej z 1783 roku, Rosja przepro-
wadziła podobną reformą, wprowadzając ustawą w 1803 roku, zgodnie z którą 
okrągi szkolne podlegały uniwersytetom. Były to uniwersytety: w Dorpacie 
(niemieckojęzyczny), Wilnie (polskojęzyczny), a ponadto w Petersburgu, Mos-
kwie, Kazaniu i Charkowie. W tym czasie ministrem spraw zagranicznych Ro-
sji był książę Adam Czartoryski. 

W dokumencie z 4. IV 1803' czytamy: 

U s t a w y s z c z e g ó ł o w e . 

III. P r o f e s s o r o w i e . 

§ 38. Wszystkie kursą główne i zwyczayne dodatkowe powinny bydź dawane 
w ięzyku Rosyiskim, Polskim lub Łacińskim. Rada iednakże Uniwersytetu może 
w niektórych przypadkach pozwolić dawać kurs w innym ięzyku. [...] 
Rozdział XVII. Stopnie Akademickie. 
§ 225. W Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie dawane bydź mają stopnie 
uczone następujące: Kandydata, Magistra i Doktora; 1. Teologii; 2. prawa oboyga 
lub cywilnego, albo Kanonów; 3. Medycyny; 4. Filozofii. 
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§ 226. Stopnie Magistra i Doktora nikomu niebędą bydź mogły przyznane, ktoby 
pierwieyj osobiście w Uniwersytecie nieodbył egzaminu przepisanego. 
§ 227. Stopnie w Filozofii przyznają się przez trzy Oddziały Nauk, to iest: nauk 
Fizycznych i Matematycznych, Moralnych, Literatury i Historyi. 
§ 228. Studenci Uniwersytetu obowiązani otrzymywać stopnie porządkiem prze 
pisanym; l'"1 Kandydata, 2' Magistra, 3C Doktora, i tego porządku ominąć niebędą 
mogli. Zwyczainym porządkiem stopień Kandydata otrzymuie się w drugim 
szkolnym roku słuchania kursów; stopień Magistra w trzecim, a stopień Doktora 
na końcu czwartego roku, wyiąwszy Oddział Medycznych Nauk. [...] 

Tekst drukowany ukazał się 18 maja 1803 jako Ustawy czyli ogólne postanowie-
nia Imperatorskiego Wileńskego Uniwersytetu i Szkól iego Wydziału, 18 Maia 
dnia 1803 roku, s. 1-32. Znamienne, że w dokumencie tym nie ma nawet 
wzmianki o sposobach awansowania uczonych. 

W początkowym okresie funkcjonowania tej ustawy stopnie naukowe nada-
wano z wielką swobodą. Świadczy o tym dokument2, którego fragment opubli-
kowałem w [8]. Dotyczy on m. in. kilku awansów, w tym awansu Józefa Twar-
dowskiego, późniejszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Ponieważ kolejne 
stopnie uzyskiwano wyłącznie poprzez zdawanie egzaminów, więc wymyślono 
procedurę, która przyspieszała awans: egzaminy na niższy stopień naukowy uz-
nawano, lege artis, za egzaminy na wyższy stopień. Cytowany dokument poda-
je kilka takich przykładów. Najjaskrawszym z nich był awans Józefa Twardow-
skiego, który zamierzając uzyskać stopień kandydata, doszedł do stopnia 
doktora, dzięki zaliczeniu wcześniejszych egzaminów za egzaminy na wyższe 
stopnie. Gdy w roku 1807 rektorem Uniwersytetu Wileńskiego został Jan Śnia-
decki, od początku próbował poprawić sytuację i podnieść poziom awansów na-
ukowych. Jednak jeszcze w czasie jego pierwszej kadencji stopnie naukowe na-
dawano wyłącznie w oparciu o egzaminy W taki sam sposób otrzymał doktorat 
Michał Pełka-Poliński, późniejszy profesor i wieloletni dziekan, likwidator Uni-
wersytetu Wileńskiego w roku 1832 ([3]-[5]). W cytowanym już dokumencie3 

czytamy: 

17. VI 1810: Sessya nadzwyczayna Oddziału; Michał P. Poliński Magister Filozo-
fii, Kandydat Stanu Nauczycielskiego otrzymał yednomyślnie stopień Doktora 
Filozofii4. 

2. STOPNIE NAUKOWE PO ROKU 1803. 
USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH Z ROKU 1819 

Ustawa o stopniach naukowych (Prawidła o wynoszeniu do stopni uczonych, 
s. 1-10) weszła w życie dopiero 20. I 1819. Określała ona zasady przyznawania 
stopni naukowych. Wprowadzała ona cztery tytuły naukowe i dość precyzyjnie 
definiowała poziom wymagań na odpowiednie stopnie naukowe: 
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P R A W I D Ł A 
O WYNOSZENIU DO STOPNI NAUKOWYCH 

R O Z D Z I A Ł U . 
O stopniach uczonych. 

§ 9. Stopnie uczone są: I. Studenta. II. Kandydata. III. Magistra. IV. Doktora. 
§ 10. Pod nazwiskiem aktualnego Studenta rozumie się ten, kto ukończył cały kurs 
nauk w fakultecie iakiego Uniwersytetu Rossyyskiego i otrzymał na to stosowny 
Attestat. 
Uwaga. Lubo uczący się w Uniwersytetach nazywaią się bez różnicy Studentami, 
nim iednak ukończą kurs nauk i otrzymaią wszystko co się podług tych prawideł 
wymaga, nic maią aktualnego stopnia Studenta, któremu służą prawa i przywileie 
niżey w §§ 43 i 44 wymienione. 
§ 11 .Student, który ukończył cały kurs nauk, i na examinie okazał znakomity postę-
pek, a naybardziey szczególną sposobność do jakiegokolwiek przedmiotu i który 
dla okazania dowodu swoich wiadomości podał napisaną przez siebie rosprawę, 
otrzymuie stopień Kandydata. 
§ 12. Kandydat żądający stopnia Magistra, powinien mieć zupełną znaiomość wy-
kładanego mu systematu nauki w całym iego układzie, częściach ich zwjązku tak, 
ażeby on był w stanie udzielić w porządku wiadomości swoich drugim, albo za-
stosować do użycia. 
§ 13. Od żądającego otrzymać stopień Doktora, wymaga się gruntowną i głęboką 
znaiomość nauk, z których ten stopień iemu się przyznaie, tak, iżby on znał nie ia-
kiekolwiek wiadome systema nauki, ale samę naukę i iey zasady, iey postęp i za-
stosowanie do ogólnego i szczególnego celu, i ażeby mógł nie tylko rozsądnie iśdź 
za iaką znaiomą metodą albo systematem, ale i sądzić o niey głęboko; za pomocą 
własnego rozumu, doświadczać i poprawiać w niej mieysca niedokładne, dopełniać 
niedostatek, odrzucać mniey potrzebne szczegóły, doskonalić związek i porządek, 
oczyszczać i wzmacniać zasady. [...] 

R O Z D Z I A Ł III. 
O E X A M 1 N O W A N I U . 

I. Ogólne prawidła ezaminowania. 

§ 15. Ubiegającemu się o stopień uczony, pozwala się examen porządkiem, w ia-
kim idzie ieden stopień za drugim, tak, że Student nie może postąpić prosto na Ma-
gistra, ani Kandydat na Doktora. 
§ 16. Do examinu dla otrzymania stopni uczonych dopuszczaią się wszyscy bez 
wyiątku, gdziebykolwiek się uczyli, ieżeli zechcą mu się poddadź podług ustano-
wionego porządku. [...] 
§ 18. Do otrzymania stopni uczonych naznaczają się pewne terminy, a te są: stu-
dentowi pozwala się na examen na stopień kandydata w rok po otrzymaniu atte-
statu studentskiego, kandydatowi na stopień magistra we dwa lata; magistrowi na 
stopień doktora we trzy lata. 
§ 19. Żądającemu stopnia uczonego ieżeliby mu ten po examinie był odmówiony, 
pozwala się na examen na nowo dwa i trzy razy, toiest: dla otrzymania stopnia 
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kandydata i magistra w rok po odmówieniu, a doktora iako stopnia nierównie waż-
nieyszego we dwa lata. Komu odmówiono stopień trzy razy, ten nie ma prawa 
żądać examinu, i o takich uwiadamiają się wszystkie Uniwersytety w Państwie. [...] 

Egzaminy, przynajmniej w świetle ustawy (ale także i w praktyce) były bardzo 
wnikliwe. W § 27 ustawy czytamy: 

§ 27. Examinowanic studenta ubiegającego się o stopień Kandydata nie powinno 
zależeć na samem encyklopedycznćm poznaniu wszystkich nauk z któregokol-
wiek fakultetu, ale pokazywać nabytą sposobność do sądzenia o przedmiotach, do 
których się ubiegający naybardziey przykładał; dla tego oprócz ustnego examinu, 
powinien on w obecności examinatorów napisać krótką rosprawę podług własne-
go wyboru z przedmiotów przez examinatorów uprzednio naznaczonych. [...] 

Egzaminy magisterskie były jeszcze bardziej rygorystyczne: 

IV. Prawidła dla otrzymania stopnia magistra. 

§ 31. W examinie ustnym Dziekan i inne członki fakultetu zadaią kandydatowi 
nieograniczoną liczbą pytań podług własney woli. 
§ 32. W examinie na piśmie, examinuiący na Sesji pełney wybiera losem dwa za-
pytania z wielu razem zmieszanych, które wcześnie powinny bydź przygotowane 
i stosowne do wydziału nauk, z których ma bydź odbywany examen. Examinuiący 
się odpowiada na te zapytania pod dozorem iednego z naznaczonych członków fa-
kultetu w Radzie Uniwersytetu, albo w inném dogodnćm mieyscu. 
§ 33. Po dostatecznym examinie ustnym i na piśmie, odbytym na dwóch posiedze-
niach, examinuiący się 7. naznaczenia fakultetu pisze rosprawę w języku łaciń-
skim, rosyyskim albo w tym, w którym słuchał kursu w Uniwersytecie: po czém 
z postanowienia fakultetu broni publicznie tę rosprawę. [...] 

W przypadku doktoratu kryteria były bardzo ostre: 

V. Prawidła dla otrzymania stopnia doktora. 

§ 38. Ubiegaiący się odbywa ścisły examen ze wszystkich nauk należących do fa-
kultetu, w którym żąda stopnia doktora. W tym examinie nie wyłączaią się i te nau-
ki, z których on był examinowany do otrzymania stopnia Magistra, gdyż mógł i po-
winien był w dalszym czasie rozszerzyć wiadomości we wszystkich tych częściach. 
§ 39. Examen na stopień doktora odbywa się w obecności Dziekana i wszystkich 
członków fakultetu; oprócz tego powinni zasiadać w osobie Deputatów drugich fa-
kultetów dway członkowie Rady Uniwersytetu losem wybrani, ieżeli nie będzie 
można bydź przy tćm wszystkim członkom Rady. Ubiegającemu się zadaie nieo-
graniczona liczba zapytań słownych i oprócz tego wyciągaią się losem 4 zapyta-
nia na piśmie z liczby wcześnie przygotowanych po cztery z każdego wydziału na-
uk fakultetu, czyli oddziału fakultetu filozoficznego. Examinuiący się rozwiązuie 
te zapytania pod dozorem iednego z naznaczonych członków fakultetu w konfe-
rencyi czyli radzie. 
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i; 40. Po dostatecznym cxaminic ustnym i na piśmie, który odbydź się powinien na 
dwóch lub trzech posiedzeniach, ubicgaiący się o stopień doktora pisze rozprawę 
w ięzyku łacińskim w przedmiocie, jaki sam obierze i jaki fakultet potwierdzi, 
potem wyciąga z niey główne tezy czyli propozycye i tak te, jak i samą rozprawę 
broni publicznie w języku łacińskim. [...] 
J) 42. Po otrzymaniu potwierdzenia od Ministra, daie się dyploma na stopień do-
ktora z nazwaniem tego fakultetu, do którego on we względzie nauk należał. [...] 

Ustalone rygory były przestrzegane na Uniwersytecie Wileńskim, przynajmniej 
na interesującym nas wydziale (Fakultet Nauk Fizycznych i Matematycznych). 
Potwierdza to dobrze zachowana dokumentacja z tego okresu5. Jednak w ostat-
nich latach istnienia Akademii Wileńskiej daje siq zauważyć spadek wymagań 
na egzaminach i obniżenie poziomu kandydatów do stopnia magistra i doktora. 

3. ROLA JANA ŚNIADECKIEGO 
W PODNOSZENIU POZIOMU NAUKI 
NA UNIWERSYTECIE WILEŃSKIM 

Rektor Śniadecki czynnie uczestniczył w egzaminach, w tym także w egzami-
nach magisterskich. Np. w roku 1807 Śniadecki zadał Michałowi Pełce-Poliń-
ski, w trakcie zdawania egzaminów magisterskich, przygotowanie pisemnej roz-
prawki z geometrii6. Można to traktować jako najwcześniejszą formę pracy 
magisterskiej, choć przepisy tego jeszcze nic normowały. Poliński zrobił na-
stępującą adnotację w tekście: 

Rozprawa o Jeometryi oddana do napisania R" 1807. p. Jana Śniadeckiego Rekto-
ra Uniwersytetu Imperatorskiego Wileń, napisana £> Michałą Pełkę Polińskiego i 
oddana temuż Rektorowi 1807 Mca - . 
Jaki sobie cel zakładać powinniśmy w uczeniu młodych ludzi Geometryi początko-
wej, czego się w tern uczeniu chronić, i co naybardziey zachować należy? 
Tę materyą zadał JP Imci Śniadecki Rektor Uniwersytetu Wileńskiego do pisania 
Michałowi Polińskiem Kandydatowi do Stanu Nauczycielskiego Roku 1807 d. 6. 
Maia, oddał i ą d . 14. Maia. 
Pierwszą zaś dyssertacyą o Jeometryi je j podziałach, wogólności zadaną d. 14 
Kwietnia oddałem d. [brak daty] Maia. 

Widać więc, że Śniadecki nie poprzestał na jednym zadaniu dla Polińskiego. 
Oba zadania Śniadeckiego można ująć jako jeden temat: Podział geometrii i jej 
nauczanie. Był to bardzo dobry temat dla kandydata stanu nauczycielskiego, tzn. 
dla przyszłego nauczyciela matematyki w gimnazjum. Przedstawiając sposób 
wprowadzania pojęć geometrycznych, Poliński argumentował (loc. cit.): 

W całem tem postępowaniu mówić nienależy o żadney rzeczy, niedawszy pierwiey 
dokładnego iey wyobrażenia, więc przed każdem twierdzeniem lub zagadnienem, 
opisać trzeba wyrazy do nich wchodzące, ieżeli są nieznaiome; w ich opisywaniu, 
należy używać wyrazów, któreby niesprawiły żadney trudności w zrozumieniu tego 
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opisania, aniżeliby trudno było wystawić w umyśle rzecz opisywaną, więc na fi-
gurze obiasnić należy. 

Do dowodzenia twierdzeń i rozwiązywania zagadnień nie piérwiéy przystępo-
wać należy, aż się iaśnie wyłoży założenie. -

Za dowody biorą się prawdy albo same p[rzez] się widoczne, albo piérwiéy 
iuż wyświecone i dowiedzione albo się używa dowodzenie zboczne, to jest dowo-
dzi się pfrzez] niepodobność, pokazuiąc, że każde inne w rzeczy założonćy twier-
dzenie iest fałszywćm i niepodobnćm, zatćm podane iest tylko prawdziwe. [...] 

W piśmie rektora Jana Śniadeckiego do rad poszczególnych wydziałów czytamy7: 

[s. 96] N 125. Do fakultetu Matematyczno-fizycznego dnia 27 Czerwca 1810 
roku. 
Ponieważ stopnie akademickie nadawane studentom Uniwersytetu nadaią im 
rangę kraiową, a w rozporządzeniach naiwyższych względem tychże rang służyć 
im nawet mogą za publiczne examina do wyższego w tychże rangach, postępowa-
nia; obowiązuią się wszystkie a fakultety szczegulniej fakultet matematyczno=fi-
zyczny, aby przez ustanowione pewne prawidła, obostrzył nabywanie tychże stop-
niów tak, iżby tylko drogą ciągłej usilności, znakomitego w naukach postępku, i 
przykładnego w obyczaiach sprawowania się dostępowano były. Przez ten sposób 
uniknie Uniwersytet wszelkiego zarzutu, któryby podejrzliwość innych władz ad-
ministracyjnych zrobić mogła, a nadto prędkie i za łatwo tychże rang przez stu-
dentów otrzymywane. 

N 126. Toż samo dla Fakultetu moralnego. [...] 
N 127. Toż samo dla Fakultetu literatury. [...] 

Od samego początku Jan Śniadecki starał się o podniesienie poziomu nauczania, 
w tym także na Uniwersytecie Wileńskim. Największą jego troską był poziom 
nauczania matematyki. W czwartym roku jego urzędowania były już widoczne 
efekty. Z nieukrywaną satysfakcją pisał do księcia Kuratora8: 

N 15. Do JO Xcia Kuratora Uniwersytetu. 
[...] Odbyły się examina z nauk matematycznych i fizycznych z których dopiero 
w tym roku byłem zupełnie kontent. Mamy liczną i bardzo piękną młódź żywo się 
do nauk biorącą i sprawującą się barzo przykładnie. Chemia ma 220 uczniów, 
z których 146 podało się do examinu i znaczny okazali postępek. Podobna iest lud-
ność na lekcyi historyi naturalney, i ieżeli daley tak rzeczy póidą, trzeba będzie 
myśleć o rozszerzeniu sal, bo dziś sala tylko chemiczna pomieścić ich może wy-
godnie. [...] 
w Wilnie 25 stycznia/6 lutego 1811. 

4. MAGISTERIA IGNACEGO DOMEYKI 

Poszczególne etapy egzaminu magisterskiego opisuje ustawa. O Ignacym Do-
meyce i jego magisterium pisano już wiele. Tekst pracy opublikował Samuel 
Dickstcin. Dziś już nic ma dostępu do oryginału tej pracy - gdzieś zaginęła. Pra-
cownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie podejrzewają, że nie zwrócił jej 
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Dickstein. Nie jest to jednak niczym poparte. Nie wiadomo też, czy później ktoś 
próbował sięgnąć do tej pracy. Wiadomo natomiast, że historią matematyki 
w dawnej Akademii Wileńskiej interesował się nieżyjący już litewski historyk 
E. Żemajtis. Spróbują pójść tym tropem. Informacje o magisteriach Domeyki, 
wcześniejszym z 1820 roku z filozofii, nie zatwierdzonym przez ministerstwo, 
i późniejszym, z 1822 roku, z matematyki, podaje Wójcik9. Nigdzie jednak nie 
podano pełnej informacji o przebiegu magisterium Ignacego Domeyki, o zada-
wanych pytaniach, zakresie materiału itp. Nie chodzi tu bynajmniej o jakąś spe-
cjalną rolę tego magisterium w historii Uniwersytetu Wileńskiego, ale po prostu 
o to, że w Archiwum Uniwersytetu Wileńskiego zachowała się pełna dokumen-
tacja tylko z magisterium Domeyki w 1822 roku. Przebieg egzaminów innych 
kandydatów nie jest już tak dobrze udokumentowany. 

Na kolejnych radach wydziału10 (XIV: 5. VI 1820; XV: 12. VI 1820; XVI: 
13. VI 1820; XVII: 14. VI 1820; XX: 20. VI 1820) omawiano m. in. kolejne eta-
py magisterium Ignacego Domeyki i Jana Odyńca. Domeyko nie sfinalizował 
tego magisterium. Ponownie przeszedł całą procedurę dwa lata później. Przyta-
czam poniżej treść tych dokumentów. 

XIV. Roku 1820. Miesiąca Czerwca 5 dnia. 
8. Stosownie do rezolucyi Oddziału pod dniem 5 Marca r. t. na prośbę Kand.fyda-
ta] Fi l . fozofi i ] Odyńca ubiegaiącego się o stopień Magistra tudzież pod dniem 
5 Maia r. t. na prośbę Ignacego Domeyki ubiegaiącego się o tenże stopień uczony: 
roztrzęsiono pomienione prośby: a gdy żadney nieznaleziono prawnéy przeszko-
dy: postanowiono przeznaczyć dzień 13 t. m. do złożenia examinu. 

Zachwycisz Niemczewski Dziekan 

XVI. Roku 1820. Miesiąca Czerwca 13 dnia. 
Kandydaci Filozofii Ignacy Domeyko i Jan Odyniec stosownie do Rezolucyi Od-
działu pod d. 5 Czerwca r. t. odbyli każdy ustny examen na Stopień Magistra Fi-
lozofii: pierwszy z Nauk Fizyki. Chemii. Algebry i Matematyki Wyższej i Loiki: 
drugi zaś z Fizyki. Chemii. Algebry. Botaniki. Zoologii i Mineralogii. Po czém po-
stanowiono przeznaczyć dzień 14 t. m. do examinu odpisowego. -

Zachaiyasz Niemczewski Dziekan 

XVII. Roku 1820 Miesiąca Czerwca. 14 dnia. 
Kandydaci Filozofii Ignacy Domeyko i Jan Odyniec stosownie do postanowienia 
Oddziału pod dniem 13 t.[ego] m.[icsiąca] wyciągnęli losem każdy po dwa zapy-
tania z liczby wielu wcześnie przygotowanych. [...] 

W rękopisie" znajdujemy następujące zadania pisemne na egzaminie na stopień 
kandydata: 

Ignacemu Domeyce: 
1. Z Matematyki wvzszéi. Co są maxima i minima funkcyi o jednej zmiennéy i po 
iakich poznaią się charakterach. 
2. Z Geometrii Analitycznej. Wyprowadzić zrównanie biegunowe Ellipsy, Parabo-
li i Hiperboli. 



2 4 8 W. Więsław 

Takowe propozycye konotuję. 1820. Czcr. 20 
Niemczewski Dziekan 

XX. Roku 1820. Miesiąca Czerwca 26 dnia. 
Dziekan Oddziału złożył odpisy Kandydatów Filozofii Ignacego Domeyki i Jana 
Odyńca dane przez każdego z nich na dwa zapytania losem przez nich wyciągnio-
ne pod d. 14 t. m. /patrz Dziennik examinow na stopień Magistra 11 i 12/ : 
które to odpisy przez Dziekana oraz wszystkich członków Oddziału pierwiey iuż 
przeczytane i podpisane zostały. Po czćm podana została do wotów sekretnych na 
każdego z nich w szczególności następna propozycya. W examinach odbytych ust-
nym i odpisowym na stopień Magistra zadosyć uczynił affirmative nie uczynił za-
dosve negative. 

Po zebraniu sekretnych wotów mieli 
Domevko na stronę affirmative cztery kresek na stronę negative żadney 
Odyniec affirmative trzy negative dwie 
Wotuiących było czterech na pierwszego a piąciu na drugiego. 
Uznano zatem, iż oba Kandydaci Fil: w examinach ustnym i odpisowym na sto-
pień Magistra zadosyć uczynili, i postanowiono ich dopuścić na ten że stopień 
uczone rozprawy: do czego na późnićy odłożono wyznaczyć Materyę. 

Protokuł Sessyy Oddziału Nauk Fizyczno-Matematycznych 
w Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie od 5. stycznia 1822 Roku 

III. Rok 1822. Miesiąca Marca 5 dnia. 
Po trzecie: Czytana była prośba Kandydata Filozofii Ignacego Domeyki o pozwo-
lenie dokończenia examinu na Stopień Magistra Filozofii, rozpoczętego dnia [pu-
ste miejsce] Czerwca 1820. Postanowiono iżby Jpan Domeyko na nowo odbył 
wszystkie examina prawidłami przepisane do osiągnięcia stopnia Magistra. [...] 

Tomasz Zycki 

VII. Roku 1822: Miesiąca Kwietnia 5. dnia. 
Naprzód [...] JP. Ignacy Domeyko: stosownie do rezolucyi Oddziału pod d. 5. Lu-
tego i 5. Marca r. t. rozpoczęli examina do stopnia Magistra Filozofii. Drugi i trze-
ci [Domeyko] z Nauk: Matematyki Wyższej, Algicbry, Fizyki, Chemii, Zoologii, 
Botaniki, Mineralogii, Filozofii i Architektury [...] egzaminowani byłi. [...] (Patrz: 
Dziennik examinu Pana Domeyki /V" 1.) 

Natomiast w dokumencie1 2 czytamy: 

1822 No 1. Dziennik examinów do stopnia Magistra Filozofii Ignacego Domeyki. 
Roku 1822 Miesiąca Kwietnia 5.go dnia, na posiedzeniu nadzwyczaynem Oddzia-
łu Nauk fizycznych i matematycznych pod prezydencyą Dziekana T. Życkiego, w 
obecności Professorów X. Jundziłła i Polińskiego, Adjunktów Horodeckiego, 
Drzewińskiego, Krassowskiego i Podczaszyńskiego: oraz zastępców Professorów 
X. Dowgirda, Wyrwicza i Górskiego - . 
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Ignacy Domcyko syn Hipolita, od 20 września 1816. roku aż do daty niniejszey 
ciągle słuchający Kursów Oddziału Nauk Fizycznych i Matematycznych w Impe-
ratorskim Uniwersytecie Wileńskim, gdy po złożeniu półrocznych examinôw z na-
uk: Fizyki. Chemii i Historyi Naturalney. zdaniem pomienionego Oddziału, dnia 
29. czerwca 1817. roku, miał sobie przyznany stopień Kandydata filozofii , na co 
i świadectwo pod datą 23. kwietnia 1820. roku, za N"'"' 1728. z Uniwersytetu so-
bie wydane złożył w Oddziale; i gdy w następnych latach szkolnych to iest 18l7/22 

doskonaląc się w wyżey pomicnionych naukach słuchał jeszcze Algiebry. Mate-
matyki Wyższey. Astronomii. Mineralogii i Architektury. Filozofii tudzież w Od-
dziale Literatury i sztuk: Literatury Polskiej i Historii powszechney, dopuszczo-
nym został stosownie do swoyey prośby do ścisłego examinu dla otrzymania 
stopnia Magistra Filozofii z nauk: Fizyki. Chemii. Zoologii. Botaniki. Mineralo-
gii. Matematyki wyższey. Algiebry. Mechaniki. Architektury i Filozofii teorycz-
nei i praktycznej a za kurs główny wziął Matematykę. Na tey Sessyi examinowa-
ny był z przedmiotów: Zoologii, Botaniki i Mineralogii. 
Examinuiący z Zoologii X.Profesor Jundziłł [...] 
Z Botaniki i Fizyologii roślin, X. Profesor Jundziłł [...] 
Z Mineralogii, Adjunkt Horodecki [...] 

Z Filozofii teoryczney i praktyczney, X. zastę. Prof. Dowgird [...] 
(w tym z Teologii przyrodzoney i z Filozofii Moralney) 
Z Matematyki wyższey, Prof. Poliński. 
Z Rachunku Różniczkowego. Jakie są sposoby na doyścić prawdziwéy wartości 
wyrażenia iawiącego się w szczególnych przypadkach pod postacią . Na czém się 
te sposoby zasadzają, 
Co są naywiększe wartości /maxima/ i naymnieysze /minima/: funkcyi w ogólnoś-

Wynaleźć charaktery na poznanie kiedy są max ima lub minima w f u n k c y a c h 
o dwóch ilościach zmiennych. 

Co są maxima i minima względne /relatifs/ i bezwzględne /absolus/. 
Z Rachunku Integralnego. Jakie są sposoby integrowania różniczek przez części. 
Wyprowadzić wzór Bcrnouillego na integrowanie funkcyi o iedney ilości zmiennej. 
Jakie są sposoby integrowania zrównań różniczkowych co do dwóch ilości. 
Jak możemy poznać kiedy w zrównaniu da się ilości odmienne rozłączyć lub nie. 
O integrowaniu zrównań jednorodnych. 
Które zrównania mogą bydź zamienione na iednorodne i ijakim sposobem. 
O integrowaniu zrównań liniowych. 
Jak się [poznaie] czy równanie rożnicowe iest dokładne lub nić. 
Integrowanie przez przywrócenie mnożnika. 
Kiedy możemy wynaleźć mnożnika robiącego zrównanie dokładnem i iakiego ro-
dzaiu mogą bydż te mnożniki. 
Co są zrównania różniczkowe cząstkowe. Jak się one co do swego składu dzielą. 
Zintegrować zrównanie liniiowych (Lacroix. § 313) 
Z Chemii Adjunkt Horodecki [...] 
Z Architektury Adjunkt Podczaszyński [...] 
Z Fizyki Adjunkt Drzewiński [...] (w tym: Z Fizyki Ogólney, Z Fizyki 
Szczcgólney, Z Nauki o Magnetyzmie, Z Nauki o świetle) 
Z Algiebry Zastęp. Prof. Wyrwicz 
O naturze pierwiastków uroionych. Na co się one nam przydaią w matematyce. O spo-
sobie wyrażania ilości rzctelney przez uroione. Pod iaką ogólną postacią szeregi 
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Ryc. 1. Pierwsza strona pracy magisterskiej Sylwestra Okołowa 
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Ryc. 3. Strona tytułowa pracy magisterskiej Edwarda Milkiewicza. 
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Ryc. 3. Fragment pracy magisterskiej Antoniego Pieczyskiego. 
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Ryc. 4. Pierwsza strona pracy magisterskiej Aleksandra Rafalskiego. 
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zwrotne mogą się wyrażać. Skąd wpadamy na potrzebę rozkładania u łamków zło-
żonych na ułamki proste. 
Jak postępujemy w rozkładaniu na ułamki proste ułamków maiących mianowniki 
złożone z mnożników równych i nierównych, rzetelnych i urojonych. 
Wyprowadzenie wzorów na wstawy i dostawy łuku pewnego przez wstawy i do-
stawy łuku dwa razy mnicyszego. 
Z Geometryi Analityczney. O liniiach krzywych drugiego porządku w ogólności. 
W szczególności o Elipsie, Paraboli i Hyperboli. Z ogólnego zrównania przeciąć 
ostrokręgowych, wyprowadzić zrównanie na Elipsę, do którey by wchodziło wy-
rażenie osi większey i mnieyszey biorąc koniec osi większey za początek współu-
szykowanych. 
O powierzchniach utworzonych obrotem liniy krzywych. 
Wyprowadzić zrównania na przerobienie związku między współuszykowanemi 
pionowemi na współuszykowane biegunowe i iakim się sposobem te związki 
przerabiaią. 
Z Mechaniki: Zastąp. Prof. Górski. 
O składzie i rozkładaniu sił w ogólności. Co iest równolcgłobok sił. [...] 
Co rozumiemy przez środek ciężkości. Jakie są własności tegoż środka ciężkości. 
Jakim sposobem wynayduie się środek ciężkości linii krzywey, powierzchni i ob-
jęcia czyli bryły jednostayney gęstości. 
Po odbytym examinie, tenże Kandydat Filozofii Ignacy Domeyko. wyciągnął lo-
sem z liczby wielu wcześnie przygotowanych do examinu odpisowego pytań, dwa 
następujące zapytania: 
I. Roztrząsnąć zrównani Ellipsy, oznaczyć icy bieg, osi teyże linii. Opisać srzed-
nicę i l inią/parametre/ . 
II. Wyłożyć własności ogólne zrównań, yak daleko w tćy nauce iesteśmy. 
Postanowiono: aby na takowe pytania pomieniony Kandydat Filozofii Domeyko 
pod dozorem Zastępcy Prof. Wyrwicza nieodwłócznie zasiadłszy w mieyscu za-
mkniętem, niewychodząc odpisał. 

Sięgnijmy do pisemnych odpowiedzi Domeyki na pytania I i II13. Na początku 
pracy znajdujemy adnotacją: 

7 kwietnia 1822.Tomasz Życki Dziekan V. Filozof, i Mat. 
Odpowiadając na pytanie II, Domeyko przeprowadza ogólną dyskusją równań 
algebraicznych, po czym dochodzi do wzorów Viety dla równań stopnia 3. Na 
końcu odpowiedzi stwierdza: 

Z tern wszystkiem teorya ogólnego rozwiązywania zrównań teraz się ieszcze aż 
nadto ogranicza do niowiolkioy licy.by [skreślenie Domeyki] zrównań stopni niż-
szych. Zaledwo stopnia Igo i 2go zostały dokładnie rozwiązane. Zrównanie stop-
nia 3go, już nam przedstawia przypadek zwany nieprzywiedlnym który się ogólnie 
rozwiązać nie daie, wyższych stopni, bardziey jeszcze skomplikowane, większym 
ulegaią trudnościom. Tak dalece, że najpracowitsze usiłowania najgłównieyszych 
matematyków w tey mierze, były dotąd nadaremne. Aż zaledwo w tych czasch Ma-
tematyk Włoski Rufin i dowiódł iż nie można mieć nadziei aby zrównania wy-
ższych stopni nad 2gi [!]14 mogły bydź wpełni ogólnie rozwiązane. -

Natomiast w dokumencie15 czytamy: 
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Roku 1822. Miesiąca Maia 5. dnia. Na Posiedzeniu Nadzwyczaynem Oddziału 
Nauk Fizycznych i Matematycznych; pod prezydeńcyą Dziekana Życkiego w obe-
cności Professorów X. Jundzilła; Jędrzeja Śniadeckiego i Polińskiego, Adjunktów 
Horodcckicgo, Drzcwińskicgo i Podczaszyńskiego; oraz zast. Prof. X. Dowgirda 
i Wyrwicza. Po przeczytaniu odpowiedzi danych w examinie odpisowym, przez 
Kand. Fil. Ignacego Domeykę; na stopień Magistra Filozofii pod d. 7 kwietnia 
r. b., Oddział jednomyślnością sekretnych wotów uznał, iż w odbytych examinach 
na stopień Magistra Filozofii zadosyć uczynił, i postanowił dopuścić go do pisa-
nia na tenże stopień uczony rozprawy, do którey wyznaczono materyę z Matema-
tyki Wyższey, O Teoryi rachunku różnicowego i całkowego, czyli Metafizyka ra-
chunku różnicowego. 

Roku 1822. Miesiąca Maia 5. dnia. 
[...] Kandydat Filozofii Ignacy Domevko w examinach odbytych ustnie i na piś-
mie zadosyć uczynił affirmative i nie uczynił zadosvc negative. Po zebraniu 
wotów znalazło się na stronę affirmative kresek ośm, na stronę negative kreski 
żadney. Wotuiących było ośmiu. Uznano zatym jednomyślnie, że pomieniony Ig-
nacy Domeyko na examinach odbytych na czterech posiedzieniach zadosyć uczy-
nił. Po czem na rosprawę do publicznego bronienia wyznaczono materyą z mate-
matyki wyższey, Teorya rachunku różnicowego i całkowego"'. 

Roku 1822. Miesiąca Czerwca 5. dnia. Na posiedzeniu zwyczaynem Oddziału 
Nauk Fizycznych i Matematycznych pod prezydeńcyą Dziekana Życkiego: w obe-
cności Professorów X. Jundziłła i Polińskiego: Adjunktów Horodeckiego, Drze-
wińskiego i Podczaszyńskiego; oraz Zast. Prof. Wyrwicza i Górskiego; złożoną 
została rozprawa z naznaczenia Oddziału napisana przez Kan. Fil. Ignacego Domey-
kę do publicznego bronienia na stopień Magistra Filozofii: rozprawa ta, większoś-
cią sekretnych wotów za godną bronienia uznano, i do publicznego iey bronienia 
dopuścić pomienionego Kand. Fil. Ignacego Domeykę, postanowiono.-

Roku 1822. Miesiąca Czerwca 5. dnia. 
Po trzecie. Czytano Dziennik examinu odpisowego danego przez Kandydata Filozo-
fii Ignacego Domeykę pod dniem 7. Kwietnia r. t. na stopień Magistra Filozofii. [...] 
Po piąte. Dziekan złożył uczoną rozprawę, o Teoryi rachunku różniczkowego i 
całkowego, pierwćy iuż przeczytaną i podpisaną przez Członków Oddziału, napi-
saną z naznaczenia tego Oddziału pod dniem 5 Maia przez Kandydata Filozofii Ig-
nacego Domeykę do publicznego bronienia na stopień Magistra Filozofii. Po czem 
na podaną przez Dziekana propozycią: 
Rozprawa o Teoryi rachunku różniczkowego i całkowego napisana do publiczne-
go bronienia przez Kandydata Filozofii Ignacego Domevke. może bvdź publicznie 
przez niego broniona, affirmative, niemoże bvdź. negative, przystąpiono do se-
kretnego wotowania. Po zebraniu kresek znalazło się na stronę affirmative siedm; 
na stronę negative jednę. Wotuiących było ośmiu. Uznano zatym większością 
głosów sekretnych, za godną bronienia publicznie wyżey pomienioney rozprawy 
przez Kandydata Filozofii JP. Domeykę napisaney: i postanowiono dopuścić go do 
publicznego iey bronienia: do czego wyznaczono dzień 25 czerwca r. b. [...] 

Roku 1822. Miesiąca Czerwca 25. dnia: Na posiedzeniu Oddziału Nauk Fizycznych 
i Matematycznych publicznm: pod prezydeńcyą Dziekana Życkiego: w obecności 
Prof. Polińskiego i Zast. Prof. Wyrwicza i Szahina i w asystencyi Sekretarza Rady 



256 W. Więsław 

Uniwersytetu Kandydat Filozofii Ignacy Domeyko. w obliczu wielu członków 
Uniwersytetu, Doktorów i Magistrów; oraz licznego Grona Gości i studentów, 
bronił w ięzyku polskim przez siebie napisaney rozprawy o Metafizyce rachunku 
różnicowego dla osiągnięcia stopnia Magistra Filozofii: oponowali pomienionego 
Kandydata Filozofii: Dziekan Życki, Professor Poliński i Zast. Prof. Wyrwicz: a gdy 
opponuiących przez trafne odpowiedzi zaspokoił, a zaś examinom odbytym na ten 
stopień zadosyć uczynił; przeto Oddział uznał, iż pomieniony Kand. Fil. Ignacy 
Domeyko; zasłużył na stopień Magistra Filozofii; i postanowiono porządkiem 
przypisanym przedstawić Jchcia. Ministrowi N.O. i S.D. do potwierdzenia. 

Zgod. na Sekt: Oddziału Wyrwie: 
Tomasz Życki Dziekan 

5. MAGISTERIA - OPIS PROCEDURY 

Z innych przedmiotów procedury były podobne. Na ogół kandydat zdawał z trzech 
różnych przedmiotów egzaminy pisemne, losując za każdym razem zestaw pytań. 
Później odpowiadał na pytania komisji, których liczba nie była ograniczona. Po 
zdaniu ustnych i pisemnych egzaminów, magistrant otrzymywał temat pracy pi-
semnej, na przygotowanie której miał dwa-trzy miesiące. Następnie pracę czytali 
lub przeglądali wszyscy członkowie Oddziału Nauk Fizycznych i Matematycz-
nych, odnotowując to na pracy. Końcowym elementem egzaminu magisterskiego 
była jej publiczna prezentacja, przypominająca obronę pracy doktorskiej. Po przy-
jęciu rozprawy, w tajnym, jak zawsze, głosowaniu, nadawano stopień magistra jed-
nej, lub kilku dyscyplin. Stopień był zatwierdzany przez Ministerstwo Oświecenia 
Publicznego, co trwało niekiedy nawet rok. Zdarzało się, że stopnia nic zatwierdza-
no. Tak było np. z pierwszym magisterium Ignacego Domeyki z roku 1820. 

6. PRZYKŁADY TEMATÓW PRAC 
MAGISTERSKICH I KANDYDACKICH1 7 

Po uporządkowaniu tytułów prac według dat ich przyjęcia okazało się, że dość 
często w danym roku akademickim proponowano tylko jeden temat rozprawy. 
Często ubiegano się o stopień naukowy, nie precyzując, o jaki chodzi. W poniż-
szym zestawieniu brak adnotacji oznacza, że chodziło o pracę magisterską. Oto 
zestawienie: 

Podstawy analizy matematycznej. 
Ignacy Domeyko, Jak dotąd tłómaczono zasady Rachunku Różniczkowego i jak 
w dzisieyszym stanie Matematyki należy je tłómaczyć. 5. VI 1822. 
Zygmunt Rewkowski, Jakie są sposoby dotąd znane tłumaczenia i wyprowadzania 
rachunku wyższego, oraz który z tych sposobów naywłaściwiey odpowiada du-
chowi analizy czystey? 8. XI 1827. 
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Józef Hromowicz, Co icst rachunek wyższy i w czćm się zawiera iego początek? 
Jakie są iego teorie, na czem wspiera się dokładność ich zasad i czy wszystkie 
równie dobrze w zastosowaniach użytćmi być mogą? 15. V. 1827. 
X. Dominik Sokołowski, Wykład pierwszych zasad rachunku różniczkowego. 
X. Rufus Kutkiewicz, Zasady Rachunku Różniczkowego. 9. V 1831. 
X. Antoni Pieczyński, Zasady Rachunku Różniczkowego. 20. V 1831. 

Minima i maksima funkcji. 
Alexander Rafal.iki, Teoria maximow i minimów. 1. IV 1830. 
Xaweiy Chmielewski, Rozprawa o Wartościach osobliwych Funkcyj w ogulności 
czyli o Wartościach Funkcyj zwanych powszechnie Maxima i Minima, (kand.) 23. 
IV 1830. 
Karol Godlewski, Tcorya maximow i minimów, (praca k. lub m.). 24. IV 1830. 
Konstanty Dynnontt, Wykład Teoryi Maximow i Minimów, (praca kand.). 25. IV 
1830. 
Józef Grass, Teorya wartości naywiększey maximum i naymnieyszey minimum 
iakieykolwiek funkcyi. 13. V 1830. 
Aleksander Łabowski, Teoria Maximow i Minimów. 
Pawel Łęczycki, Maiąc dane zrównanie y = r ' + X5'- wyrysować podług niego linią 
krzywą. 

Całkowanie funkcji wymiernych. 
Felix Jastrzębski, Sposob ogolny Integrowania funkcyi Ułamkowych. 5. V 1828. 
Eustach Jelec, Wyłożyć teoryą ogólną integrowania ułamków? 4. V 1828. 
Hipolit Wolhek, Tcorya integrowania ułamków. 2. V 1828. 
Ludwik Sokołowski, Ogólna Teorya integrowania Ułamków. 16. V 1828. 
Józef Syrewicz, wykład teorii integrowania ułamków. 20. V 1828. 
Karol Poloński, Wyłożyć ogólną Teoryą Integrowania Ułamków. 4. V 1828. 
Ignacy Węgrzynowicz, Teorya integrowania ułamków wymiernych. 2. V 1828. 
Wiktor Wielikorodow, Teorya integrowania ułamków wymiernych. 5. V 1828. 
X. Jozafat Woyszwillo, Teorya integrowania funkcyi ułamkowych. 21. V 1828. 
Karol Mianowski, Teorya Integrowania Ułamków. 2. V 1 828. 
EdwardMilkiewicz, Wykład teorii integrowania funkcyi ułamkowych. 13. V 1828. 
Alexander Moszyński, Ogólna Teorya Integrowania Ułamków. 9. VI 1828. 
Julian Szulc, Teorya Ogólna Integrowania Różniczek Ułamkowych. 2. V 1828. 

Równania różniczkowe. 
Grzegorz Hreczyna, O wartościach osobliwych czyniących zadosyć zrównaniom 
pochodnym a niezaiętych w zrównaniu pierwotnem. Teorya zrównań pierwotnych 
osobliwych. 

Rachunek wariacyjny. 
Mikolay Jastrzębski, Wyłożyć teoryą rachunku zmienności i zastosować ią do za-
dań Izoperymetrycznych. 7. IV 1929. 

Mechanika. 
Ignacy Żebrowski, Wyprowadzić Wzory służące do oznaczania ruchu tak iedno-
staynego iak zmiennego ciała zsiadłego około osi stałey. 5. IV 1830. 
Giedroyć Adam, - , 29. IV 1830. 
Adam Bobrowski, , 1. IV 1830. 
Terencyusz Czapliński, - , 7. IV 1829. 
X. Franciszek Czapliński, - , 28. IV 1830. 
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Sylwester Okolow, Wyprowadzenie ogólnych zrównań ruchu krzywodrożnego 
punktu ruszającego się w przestrzeni wolnie albo o daney linii krzywey lub po-
wierzchni i zastosowanie ich do przypadku szczególnego. 20. V 1831. 
Alexander Plawski, Wyprowadzić zrównania spoczynku i ruchu płynów ule-
gających działaniu jakichkolwiek sił i zastosować je do płynów ciężkich. 7. IV 
1829. 
Adolf Sawicz, Wyprowadzić ogólne zrównania równowag i ruchu płynów uległych 
działaniu jakichkolwiek sił przyśpieszających i zastosować je do płynów ciężkich. 
12. IV 1829. 
Kazimier: Morawski, O równoważeniu, (kand.) 20. V 1828. 
Napoleon Bollman, Wyłożenie zasady prędkości przygotowanych i ogólney zasa-
dy Dynamiki, znanej pod nazwiskiem zasady d'Alemberta, dowód ich i okazanie 
jakim sposobem za ich pomocą można wszystkie zadania Dynamiki sprowadzić 
do zadań Statyki. 1. V 1828. 
Adolf Sawicz, , 6. V 1828. 
Brochocki Władysław, - . 

Wzory optyki geometrycznej. 
Mikołaj Górski, Wyprowadzić analitycznie formuły ogólne, służące do wyznacza-
nia ognisk zwierciadeł i soczewek optycznych, i zastosować ie do wszystkich 
znacznieyszych przypadków szczególnych. 
- , [b. d. i bez autora]"1 

Franciszek Wołodkiewicz, - . 12. IV 1829. 
X. Iroteusz Lewicki, - . 
Kajetan Przepiórski, . 7. IV 1829. 
Szymon Sawicki, - . 15. IV 1829. 
Felicjan Polunian, - . 8. IV 1829. 
Wacław Wrotnowski, - . 27. IV 1829. 
Wiktor Łunkiewicz, - . 12. VI 1829. 
Stefan Hrynkiewicz, - . 
Ludwik Łęski, , 1830. 

Terencyusz Czapliński, - . (kand.) 28. IV 1830. 
Seweryn Wiśniewski, Odległość ogniska od zwierciadeł wklęsłych i wypukłych, 
oraz od soczewek skupiających i rozpraszających na każdą odległość przedmiotu. 
24. IV 1829. 
Andrzej Bykowski, . 29. IV 1829. (kand.) 
Apenin Chądzyński, Wyprowadzić Formuły Analityczne na ogniska w Zwierciad-
łach i Soczewkach i zastosować to do szczególnych przykładów, [dwie wersje pra-
cy: 8. IV 1829 i 2. VI 1829] 

Algebra. 
Ignacy Budrewicz, Uwagi względem stosunków i prawd na nich opartych. 
Ignacy Januszewski, Co było przyczyną wprowadzenia znaków algebraicznych 
w rachunek: iak ie uważać należy: i w wielorakim znaczeniu znaki + i - brane bydź 
powinny? (rozprawa o nagrodę, 12. VI 1822). 
Michał Szulc, - (rozprawa o nagrodę, 1822). 

Geometria analityczna. 
Jędrzej Kalinowski, Wyłożyć sposoby ogólne działań geometrycznych z powierzch-
niami o ile i iak uprościć się daią w zadaniach odnoszących się powierzchni roz-
wiialnych? 4. V 1828. 
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Rachunek prawdopodobieństwa. 
Józef Szumski, Zasady rachunku podobieństwa. 19. VI 1828. 

Z przedstawionego zestawienia widać, że profesorowie nie grzeszyli zbyt wielką 
liczbą tematów, a te, które były, powtarzali wielokrotnie. W roku 1828 niemal wszys-
cy magistranci pisali o tym, jak całkować funkcje wymierne, a w roku 1829 więk-
szość prac dotyczyła konsekwencji podstawowego wzoru z optyki geometrycznej. 

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC 

Od autorów prac nie wymagano wiele. Praca magisterska miała być krótkim wy-
pracowaniem na zadany temat. Na ogół były to kompilacje z wysłuchanych wy-
kładów i dostępnej (głównie francuskiej) literatury matematycznej. Był jednak 
jeden warunek: w pracy musiało być coś samodzielnego, samodzielnie rozpa-
trzony przypadek, albo rachunek. Zdarzało się, choć bardzo rzadko, że pracy nie 
przyjęto. Objętość prac też była różna. Na ogół prace liczyły po kilkanaście 
stron. Bywały jednak prace mające kilkadziesiąt stron. Taką była np. praca Grze-
gorza Hreczyny. Zachowały się w kilku przypadkach uwagi krytyczne recen-
zentów na marginesach tych prac. 

8. KONSEKWENCJE USTAWY Z 1819 ROKU 

Poniżej przytaczam fragment z posiedzeń Oddziału Nauk Fizycznych i Matema-
tycznych19. Oddział był zaniepokojony istniejącą sytuacją spowodowaną usta-
wowym ograniczeniem liczby otrzymywanych stopni naukowych pprzez wpro-
wadzenie obowjązkowych odstępów pomiędzy kolejnymi awansami, w których 
nie można było uzyskiwać stopni naukowych. Nie wchodziło też w grę przyspie-
szenie procedury, lub też ominięcie któregoś ze stopni naukowych. 

XV. 30. V 1827. [Opinia Rady Wydziału o okresach uzyskiwania stopni nauko-
wych] 
[...] Oddział zastanawiał się nad całćm otrzymywaniem stopnia doktora i uwa-
żając, że cały sposób otrzymywania tego stopnia trzy Głównićysze w sobie zamy-
ka artykuły: 

1° Czas w którym można ubiegać się o stopień doktora filozofii. 
2° Nauki z których examen ma bydź zdawany. 
3° Język w którym rozprawa ma bydż pisana. [...] 

Co do I go. Według prawideł o wynoszeniu do stopni naukowych Naywyżey d. 20 
stycznia r. 1819 potwierdzonych, stopień kandydata otrzymuią celuiący uczniowie 
po trzech, inni zaś po czterech latach słuchania lekcyj w Uniwersytecie, stopień 
Magistra Filozofii we dwa lata po otrzymaniu stopnia Kandydata, a stopień Do-
ktora we trzy lata po otrzymaniu stopnia Magistra. Gdyby więc stopnie liczono od 
czasu zdawania prywatnych examinôw, potrzeba byłoby do otrzymania stopnia 
Doktora Filozofii naymniey lat 8 lub 9, lecz otrzymanie stopnia liczy się od daty 
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iego potwierdzenia przez wyższą Władzą cdukacyyną, co wymaga czasu dość 
znacznego, dodaiąc ieszcze do tego czas potrzebny do napisania rozprawy wypa-
da, iż nicmożna otrzymać stopnia doktora prędzey iak w lat 10 lub 11 od zaczęcia 
słuchania lekcyj w Uniwersytecie. Tak długi przeciąg czasu potrzebny do otrzy-
mania stopnia doktora iest iednym z powodów, że uczniowie z naylepszemi nawet 
zdolnościami niemaiąc sposobności prze tyle lat poświęcania się ciągle naukom, 
a zatem niemaiąc nadziei osiągnienia kiedyś stopnia Doktora, [pojprzestaią na 
pierwszych stopniach uczonych, i wśród zawodu naukowego, nabywszy tylko 
wiadomości teorycznych bez żadnego ich zastosowania, zaniedbuią nauki; prze-
ciwnie zaś gdyby czas do otrzymania stopnia Doktora był krótszy przepisany, wie-
lu z uczniów po otrzymaniu niższych stopni uczonych20, nieopuszczaiąc zawodu 
naukowego, zatrzymywałoby się dla osiągnięcia stopni wyższych cały ten czas 
poświęcając na doskonalenie się w naukach stosowanych; tym sposobem mogło-
by z Uniwersytetu wychodzić uczniów nierównie więcey usposobionych i przygo-
towanych do rozmaitych powołań kraiowych, niżeli teraz wychodzi. Zmnieysze-
nie więc liczby lat przeznaczonych do otrzymywania wyższych stopni uczonych, 
ulgę przynosząc uczniom rzeczywisty przynosiłoby dla kraiu pożytek. [...] 

Stopień Magistra Filozofii otrzymuie się w rok po otrzymaniu stopnia Kandy-
data, Stopień Doktora Filozofii otrzymuie się w rok po otrzymaniu stopnia Magis-
tra Filozofii, lecz należałoby dodać warunek że cały ten czas należy poświęcać na 
doskonalenie się w naukach, albo słuchaiąc kursów w Uniwersytecie albo zostaiąc 
w obowiązku skarbowym. [...] 
Co do trzeciego. Ubiegający się o stopień Doktora Filozofii iest obowiązany pisać 
rozprawę i bronić w języku łacińskim21 [...] 
Co się ściąga do liczby tych co otrzymali stopień doktora filozofii od czasu ogło-
szenia prawideł o wynoszeniu do stopni uczonych Oddział postanowił donieść Ra-
dzie Uniwersytetu, że w Oddziale nauk fizycznych i matematycznych nikt od cza-
su wymienionego stopnia Doktora filozofii nieotrzymał. 

[podpisali] Dziekan MP.Poliński [i inni] 

9. MAGISTERIUM ZYGMUNTA REWKOWSKIEGO 

Podobne ono było do magisterium Domeyki, choć praca była nieco głębsza22. 
Tytuł pracy był niemal identyczny z tytułem rozprawy Domeyki [1]: 
Jakie są sposoby dotąd znane tłumaczenia i wyprowadzania rachunku wyższe-
go (a); oraz który z tych sposobów naywlaściwiej odpowiada duchowi analizy 
czystey? 
Na 43 stronach bardzo luźno napisanego tekstu Rewkowski przedstawia podsta-
wowe koncepcje rozwoju analizy matematycznej. Główne rozdziały pracy: 

Rozdział l" 1 o różnych sposobach tłumaczenia i wyprowadzania rachunku 
wyższego. 
O sposobie Leibnitza 
O sposobie Newtona 
O sposobie Maclaurina i d'Alemberta 
O sposobie Eulera 
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O sposobach wyprowadzania rachunku wyższego z działań prostych algebry 
O sposobie Landena 
O sposobie Lagrange'a 
O sposobie Arbogasta 
O sposobie Grtisona i Pasquicha 
O sposobie Servois 
Ogólne uwagi nad wszystkiemi sposobami 
Rozdział drugi: który z wyłożonych sposobów tłumaczenia i wyprowadzania 
rachunku wyższego, naywłaściwiey odpowiada duchowi Analizy Czystey? 

W sprawozdaniach z egzaminów na Uniwersytecie Wileńskim23 czytamy: 

J. P. Zygmunt Rewkowski wyciągnął losem z Matematyki stosowaney pytanie na-
stępujące: 
Wyprowadzić ogólne wzory służące do znalezienia środka ciężkości linii krzywey, 
powierzchni płaskiey, obiętości i powierzchni bryły obrotowey, i zastosować niek-
tóre z nich do przykładów szczegółowych. 
J. P. Zygmunt Rewkowski wyciągnął losem z rachunku wyższego pytanie na-
stępujące: 
Wyłożyć teoryą wynaydowania mnożnika usposabiającego zrównanie do zinte-
growania. 

29 Maia 1827, konotuię Dziekan M. Poliński 

W pierwszym przypadku Rewkowski wyprowadził odpowiednie wzory, stosując 
je następnie do wyznaczenia środka ciężkości półkola. Odpowiadając na drugie 
pytanie opisał sposób wyznaczania tzw. mnożników Lagrange'a dla równań 
różniczkowych. Liczba pytań zadawanych w ustnej części egzaminu magister-
skiego nie była ograniczona. Nie zachowały się jednak pytania z ustnego egza-
minu magisterskiego Zygmunta Rewkowskiego. 

Rewkowski był wschodzącą gwiazdą matematyki. Jako pierwszy uczony na 
ziemiach polskich wykładał rachunek prawdopodobieństwa [9], choć pierwszy 
taki tekst przygotował Jan Śniadecki ([6], [7]). Jednakże ostateczne zamknięcie 
Uniwersytetu Wileńskiego w roku 1832 i zesłanie Rewkowskiego na dwadzieś-
cia pięć lat na Kaukaz za ukrywanie emisariusza z Paryża, uniemożliwiło właś-
ciwy rozwój jego talentu matematycznego. Mimo to, pod koniec życia napisał 
kilka interesujących rozpraw z matematyki stosowanej. 
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