NIECHAJ MÓWIĄ
NIE TYLKO KAMIENIE...
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znanym powszechnie wyimku poetyckim Cypriana Kamila Norwida
Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc
pamięć, tracą życie można – bez obawy
o utratę sensu tego przesłania – zastąpić
słowa „ojczyzna” i „narody” innym, równie uniwersalnym wyrazem. Jest nim słowo
„uniwersytet”. Każda uczelnia stanowi
bowiem z definicji nie tylko wspólnotę
żywych, ale i międzypokoleniowy most
łączący przeszłość i przyszłość. Tych,
którzy odeszli, z tymi, którzy przyjdą
po nas. Jeżeli zatem chce się poznać, ale
i współtworzyć historię każdego uniwersytetu, to należy pójść na cmentarze, na
których spoczywają jego profesorowie.
Bardzo łatwo przychodzi bowiem właśnie
tam przekonać się o prawdziwości słów
Zbigniewa Herberta: Masz mało czasu,
trzeba dać świadectwo.
Dlatego nie może być nigdy dość
powtarzania, że jeżeli sami nie potrafimy
dać świadectwa o naszych zmarłych, nie
potrafimy przekazać innym potrzeby troski
o zachowanie tego właśnie świadectwa
pamięci – to nie liczmy na to, że ci, którzy
zastąpią nas w łańcuchu pokoleń, będą pamiętali o naszym. Pamiętamy o zmarłych
profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego
jednak przede wszystkim dlatego, że bez
ich wspólnego trudu Alma Mater Cracoviensis nie byłaby tym, czym jest dzisiaj:
jednym z wiodących ośrodków naukowych
w Polsce. Byłoby zatem czymś zgoła nielicującym z dostojną powagą Jagiellońskiej
Wszechnicy, gdyby jako najstarsza polska
uczelnia nie potrafiła zadbać o pamięć tych,
którzy na przestrzeni stuleci budowali jej
renomę, a z której my – dzisiaj żyjący –
korzystamy.
Upamiętnienie w różnej formie wszystkich zmarłych profesorów UJ jest zadaniem spełnianym przez powołany 4 grudnia
2008 decyzją ówczesnego rektora UJ prof.
Karola Musioła Komitet ds. Opieki nad
Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to pierwsza tego typu
instytucja w Polsce i – jak wolno założyć –
dotąd jedyna. O znaczeniu stałego wysiłku
kultywowania pamięci swoich zmarłych
profesorów świadczy najlepiej obecność
w składzie Komitetu przedstawicieli
wszystkich wydziałów UJ:
Wydział Prawa i Administracji – prof. Kazimierz Baran (do 2011 prof. Andrzej
Mączyński)
Wydział Filozoficzny – prof. Wojciech
Suchoń
Wydział Historyczny – dr hab. Zenon Piech

Wydział Filologiczny – dr hab. Anna
Sawicka
Wydział Polonistyki – dr Maciej Rak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – prof. Kazimierz
Grotowski
Wydział Matematyki i Informatyki – dr
Krzysztof Ciesielski
Wydział Chemii – prof. Katarzyna Stadnicka (do 2012 prof. Mieczysława
Najbar)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – prof.
Alicja Zemanek
Wydział Lekarski – prof. Aleksander
Skotnicki
Wydział Farmaceutyczny – prof. Andrzej
Starek
Wydział Nauk o Zdrowiu – dr hab. Zygmunt Pucko
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – dr Piotr Lechowski
Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych – prof. Jan Wiktor Tkaczyński (przewodniczący Komitetu)
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – dr hab. Jacek Międzobrodzki
oraz Archiwum UJ – dr Przemysław Żukowski
i Dział Promocji i Informacji UJ – Jolanta
Herian-Ślusarska (sekretarz Komitetu).
Komitet jest przy tym nie tyle, używając określenia Herberta, świadectwem,
ile raczej instytucjonalnym i, dodajmy
tutaj od razu, działającym wyłącznie
społecznie dowodem naszej pamięci. Ta
jest bowiem, wiemy to wszyscy dobrze,
bardzo zawodna. Opuszczone, zaniedbane
groby pokazują to przecież najlepiej. Nie
zawsze spłacenie zaciągniętego długu
wdzięczności wobec zmarłych profesorów
jest jednak możliwe. Na przeszkodzie stają
nie tyle trudności biurokratyczne bądź
finansowe, ile prawne: Komitet nie może
bowiem podjąć żadnych działań rewaloryzacyjnych w przypadku tych grobów, które
posiadają prawnych dysponentów. Możemy zatem gromadzić informacje w takich
przypadkach o opłakanym stanie danego
grobu, przedsięwziąć jednak w kwestii
jego naprawy – niestety już niczego.
Zadaniem Komitetu ds. Opieki nad
Grobami Profesorów UJ nie jest tylko
troska o materialny stan grobów profesorskich, ale pielęgnowanie, a niekiedy
wręcz przywracanie pamięci o zmarłych
profesorach UJ i ich zasługach dla środowiska akademickiego, naszego miasta,
a niekiedy i kraju. Utworzony pod koniec
2010 roku i redagowany przez Komitet na

głównej stronie internetowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego poczet zmarłych profesorów UJ Lista pamięci jest pierwszym tego
typu przedsięwzięciem w Polsce (http://
www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/
odeszli/lista-pamieci). Dokumentując
wszystkich zmarłych po 1803 roku profesorów krakowskiej Almae Matris, stanowi najlepszy pomnik naszej wspólnej
wdzięcznej pamięci.
Takim wreszcie pomnikiem wdzięcznej pamięci w roku jubileuszu 650-lecia
założenia Akademii Krakowskiej jest
publikacja Pro memoria. Obejmuje ona
nazwiska profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywających na cmentarzu
Rakowickim – najstarszej czynnej do
dzisiaj nekropolii krakowskiej. Celem tej
publikacji nie jest zastępowanie obszernych informacji biograficznych zawartych
w encyklopediach bądź leksykonach – ma
natomiast dostarczyć to, czego w nich nie
ma: dokładne określenie lokalizacji oraz
fotografię grobu. Zadanie to można określić jako więcej niż pionierskie. Wiąże się
ono, po pierwsze, z trudnością ustalenia
liczby pochowanych na cmentarzu Rakowickim profesorów UJ. Po drugie, już
samo ustalenie ich nazwisk stanowiło nie
lada wyzwanie: nie był i nie jest bowiem
prowadzony żaden spis profesorów wykładających w krakowskiej Wszechnicy.
I po trzecie wreszcie, równie trudne jak
poprzednie: przeprowadzenie swoistej
inwentaryzacji grobów, czyli dokonanie
wizji lokalnej w terenie, mającej na celu
dokładne określenie lokalizacji danego
grobu.
Ustalona przez nas liczba 687 profesorów spoczywających na cmentarzu Rakowickim niekoniecznie musi być pełna.
Nie mamy bowiem pewności, czy dzięki
naszej kwerendzie udało się odnaleźć
wszystkich profesorów UJ, którzy w latach
1803–2013 znaleźli na tym cmentarzu
miejsce wiecznego spoczynku. Podobnie
może być z przywołaniem informacji
dotyczących pisowni nazwisk, kolejności
imion bądź podwójnych nazwisk, wreszcie
dat życia i śmierci (niekiedy różniących
się na płycie nagrobnej i w dokumentach).
Liczymy na to, że odzew publiczny na
to właśnie opracowanie przyczyni się do
ewentualnego sprostowania przedstawionych tamże danych. Wyjaśnienia wymaga
naturalnie także samo kryterium wyboru,
czyli w tym przypadku zdefiniowanie
pojęcia „profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Uznaliśmy, że na potrzeby
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niniejszej publikacji pod tym pojęciem
będziemy rozumieli każdego wykładowcę
zatrudnionego na stanowisku profesora lub
docenta bądź posiadającego co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego.
I, co szczególnie istotne, niezależnie od
długości tego zatrudnienia w krakowskiej
Wszechnicy.
Dzieło Pro memoria. Profesorowie
Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzu Rakowickim 1803–2013
nie mogłoby w zaprezentowanym kształcie
ujrzeć światła dziennego, gdyby nie finansowe wsparcie donatorów. Ich wyliczenie
tutaj jest zatem więcej niż miłą powinnością. Są nimi Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” oraz wszystkie
wydziały UJ.
Wyłącznie społeczna działalność Komitetu nie byłaby możliwa bez życzliwego
wsparcia ze strony obecnego rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka oraz centralnej
administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, społeczności akademickiej i wszystkich tych, którzy pamiętają. Korespondencja, która do nas dociera, poświadcza
to najlepiej. Otrzymujemy bowiem listy,
których nadawcy nie tylko wspierają
nas dobrym słowem bądź podpowiadają,
gdzie znajdują się groby profesorów UJ,
ale opowiadają różne, najczęściej nieznane, szczegóły biograficzne z życiorysów
naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów.
Trudno w trakcie lektury takich listów
nie pomyśleć przez chwilę o słuszności
dewizy naszego Komitetu: żyjemy wszak
dalej w innych. To dobrze, że tak się dzieje,
niechaj bowiem mówią nie tylko kamienie.

prof. Jan Wiktor Tkaczyński
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