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Uniwersytet Wrocławski w czasach
Ernsta Friedricha Chladniego

Jest rzecz¹ istotn¹ odpowiedzieæ chocia¿ czêœciowo na pytanie, dlaczego Ernst Flo-
rens Friedrich Chladni przyby³ jako wyk³adowca na Uniwersytet Wroc³awski,
gdzie zmar³ 3 kwietnia 1827 roku. By³ ju¿ wtedy uznanym i s³awnym uczonym,
który jeszcze w 1809 roku demonstrowa³ swoje wyniki badañ przed Napoleonem
i cz³onkami Akademii Francuskiej. Prace Chladniego wzbudza³y uznanie uczonych
tej miary co Gauss, Lagrange, Weber, Kirchoff, Young, Biot, Poisson, Faraday
i inni. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e Chladni przyj¹³ zaproszenie Uniwersytetu
Wroc³awskiego z uwagi na to, ¿e by³a to ju¿ wtedy uczelnia o du¿ych tradycjach,
wybitna i znana w Europie, skupiaj¹ca grono s³awnych uczonych.

Chladni przyby³ na Uniwersytet Wroc³awski w IV-tym okresie jego rozwoju,
gdy w wyniku reform Wilhelma von Humboldta na fali nowych idei i poszukiwañ
przyjêto œcis³e ³¹czenie nauki i nauczania oraz badania naukowego przekazywanego
studentom w zakresie stosowanych metod. W efekcie nast¹pi³ w tym czasie zna-
czny rozwój Uniwersytetu Wroc³awskiego w porównaniu z okresem III, to jest
Uniwersytetem Leopoldyñskim pod wzglêdem efektywnoœci nauczania i jakoœci
przeprowadzanych badañ naukowych. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e w swoim gronie
Uczelnia chcia³a mieæ uczonego miary Chladniego.

Z koniecznoœci, bardzo krótkie informacje odnoœnie ówczesnego stanu Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego ograniczê tylko do paru wybitnych nazwisk reprezentu-
j¹cych dziedziny interesuj¹ce Chladniego. Dotyczy to fizyki, astronomii, matema-
tyki i geologii z mineralogi¹.

Podstawy studium FIZYKI we Wroc³awiu stworzy³ znakomity uczony H. Stef-
fens (1773–1857), póŸniejszy dwukrotny rektor Uniwersytetu we Wroc³awiu,
a potem w Berlinie. Po³o¿y³ on wielkie zas³ugi dla organizacji nauki we Wroc³awiu
i prawdopodobnie by³ inicjatorem zaproszenia Chladniego do Wroc³awia. Jego
nastêpcami byli: G. F. Pohl (1789–1849), twórca powszechnie u¿ywanego aparatu
do mierzenia pr¹du elektrycznego zwanego „wahad³em Pohla”, a jego z kolei
zast¹pi³ znakomity uczony M. L. Frankenheim, który jako pierwszy wprowadzi³
pojêcie sieci przestrzennej i zajmowa³ siê problemami termoelektrycznymi.
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W okresie póŸniejszym zast¹pi³ ich G. R. Kirchoff, który uchodzi za pierwszego
nowoczesnego fizyka o osi¹gniêciach rangi œwiatowej.

ASTRONOMIA. Na Uniwersytecie Wroc³awskim pierwszym astronomem by³
L. A. Jungnitz, który wyposa¿y³ obserwatorium na wie¿y uczelni w urz¹dzenia
w³asnego pomys³u, a póŸniej sprowadzi³ nowoczesne na owe czasy przyrz¹dy.
Dotyczy to lunety o œrednicy 68 mm i heliometru o œrednicy 72 mm. Wyk³ada³ on
fizykê eksperymentaln¹ i prowadzi³ zajêcia z astronomii praktycznej. Jego nastê-
pcami byli: E. J. Scholtz i L. V. Bogus³awski – odkrywca komety i konstruktor
mikrometru dyferencyjnego oraz statywu uniwersalnego. W okresie póŸniejszym
zast¹pi³ ich J. G. Galle urodzony w 1812 roku. Jego dzia³alnoœæ zapisa³a siê wiel-
kimi osi¹gniêciami w astronomii œwiatowej. Nale¿y do nich m.in. wspó³odkrycie
planety Neptun, 3 komet i obserwacje wewnêtrznych pierœcieni Saturna. Zaj-
mowa³ siê on tak¿e obserwacj¹ i obliczeniami torów komet i planet, obserwacj¹
rozmieszczenia gwiazd, zjawiskiem zorzy polarnej, opracowa³ tak¿e metodê obli-
czania torów meteorytów.

MATEMATYKA. W pocz¹tkowym okresie wyk³ada³ j¹ L. A. Jungnitz, w okresie
póŸniejszym zast¹pi³ go P. G. Dirichlet urodzony w 1805 roku – jeden z najwybit-
niejszych matematyków niemieckich, uczony o randze œwiatowej. Jego praca
naukowa dotyczy³a m. in. teorii liczb, teorii szeregów, rachunku ca³kowego i pew-
nych zagadnieñ z fizyki matematycznej. Jednym z jego nastêpców by³ E. Kummer
urodzony w 1810 roku, który nale¿y do plejady najwybitniejszych uczonych
XIX wieku. Przyczyni³ siê on m.in. do powstania nowoczesnej algebry.

GEOLOGIA Z MINERALOGI¥, które dawniej nazywa³y siê geognozj¹ i oryktog-
nozj¹, pojawi³y siê na Uniwersytecie Wroc³awskim ju¿ w latach 1811–1812.
Pierwszym wyk³adowc¹ by³ K. V. Raumer urodzony w 1783 roku. Jego nastê-
pcami byli: H. Steffens i E. Glocker, który stworzy³ w³asn¹ szko³ê naukow¹.
O randze jego osi¹gniêæ mo¿e œwiadczyæ odkrycie 9 nowych minera³ów. Nada³ on
tak¿e nowe, u¿ywane do dzisiaj nazwy ju¿ wczeœniej poznanym minera³om.
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