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INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj

Warszawa / Gubernia Warszawska / Królestwo Polskie

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet Anatomiczny

Typ instytucji:  muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji (biblioteka, towarzystwo
naukowe), kolekcja prywatna

muzeum uczelniane, szkolne [uczelnie, szkoły]

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):

Gabinet Anatomiczny był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach Królewskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się preparaty dot. anatomii człowieka
(okazy w spirytusie i suche: patologiczne, kostne, wiązadła, płody różnego gatunku, monstra,
splanchnologiczne [splachologiczne], angiologiczne, robaki, kamienie żółciowe i moczowe, organy
słuchowe) oraz anatomii porównawczej: (szkielety, inne preparaty kostne, monstra, zwierzęta). Za
twórcę Gabinetu uważa się Marcina Rolińskiego, który zdecydował o kształcie kolekcji. Większość
okazów wykonywana była na Wydziale Lekarskim przez Rolińskiego oraz zatrudnionych w
Gabinecie asystentów. Kolekcję uzupełniały naczynia i narzędzia związane z Anatomią i
przygotowaniem preparatów. Po rozwiązaniu Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego Gabinet
został zamknięty, a następnie posłużył jako zaczątek zbiorów anatomicznych Cesarsko-Królewskiej
Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii.

Daty działalności / zakres czasowy:

1809 – założenie Wydziału Lekarskiego w Warszawie
1818 – włączenie Wydziału Lekarskiego w struktury Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego
1828 – otwarcie gabinetu Anatomicznego dla zwiedzających
1831 – zamknięcie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Dostępność

Typ  relacji instytucji wobec pamięci



Rodzaj pamięci

narodowościowa polska; lokalna o charakterze krajoznawczym, ponad religijnym i
ponadnarodowym

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmina/ulica/ nr
działki, zmiany siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

Warszawski Uniwersytet
Medyczny

Królewski Uniwersytet
Warszawski, Wydział

Lekarski,
ul. Kanonia

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

xxx xxx

GODZINY OTWARCIA xxx 1824: w organizacji
1827: od 7 października:
w niedziele w godzinach

przedpołudniowych 12-13;
w inne dni po uzgodnieniu

DYREKTORZY xxx xxx

ZARZĄDCA xxx Królewski Uniwersytet
Warszawski

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany)

xxx adaptowany

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

Muzeum Anatomiczne

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Gromadzenie okazów i preparatów anatomicznych, jako pomoc dydaktyczna przy nauczaniu
studentów oraz materiał do badań naukowych oraz do zbiorów o charakterze muzealnym



Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

xxx

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne lub krótka
charakterystyka)

xxx

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane biograficzne,
ważniejsze osiągnięcia)

Brandt Franciszek Antoni (1777-1837) pomocnik cyrulika, uczeń Szkoły Chirurgów w Warszawie,
oraz uczelniach niemieckich, pracownik Kliniki Położnictwa w Warszawie, współorganizator
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca, autor podręczników z dziedziny
anatomii. Współorganizator Gabinetu Anatomicznego i jego kustosz.
Nowicki Emilian Klemens (1781-1876) lekarz, lekarz zwany „ojcem polskiej chirurgii”, uczeń
René-Just Haüy, od 1817 profesor okulistyki na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, po 1826
kierował Gabinetem Chirurgicznym Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 1817 rokiem
pomocnik w Gabinecie Anatomicznym, przygotowywał preparaty do Muzeum Anatomicznego.
Roliński Marcin (1776–1839), chirurg, akuszer, lekarz, profesor anatomii, radca i członek Rady
Ogólnej Lekarskiej, członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Towarzystwa Lekarskiego
Wileńskiego, Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych. Od 1820 wykładowca
Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził prosektorium i kierował Gabinetem
anatomicznym. Przygotowywał nowe okazy do zbiorów.
Hankowski Jan (?-?) prosektor w Gabinecie anatomicznym Królewskiego Uniwersytetu
Warszawskiego (1824-)

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka charakterystyka,
najważniejsze postaci, historia, datowanie)

xxx

Kalendarium (historia instytucji)

Początek kolekcji anatomicznej stanowił zbiór anatomiczny gromadzony od 1809 roku na Wydziale
lekarskim przez lekarzy Augusta Wolffa, Jacka Dziarkowskiego, Franciszka Brandta oraz asesora
farmacji Józefa Celińskiego. Zbiory Gabinety powiększano dwutorowo – poprzez wykonywanie
okazów o charakterze dydaktycznym, które wykorzystywane były w czasie zajęć i ulegały
naturalnemu zużyciu, oraz „znakomicie wyrobione” okazy w spirytusie lub suszone, przeznaczone
do zbiorów stricte muzealnych, określanych mianem „Muzeum Anatomicznego”. Do 1818 roku
Gabinetem kierował Franciszek Brandt, a funkcję asystenta pełnił Klemens Emilian Nowicki.
W 1820 roku katedrę anatomii przejął Marcin Roliński, który przyczynił się do wzrostu liczby
preparatów i rozwoju Gabinetu. Jak pisał Bieliński Gabinet był „dobrze ułożony”. Obejmował
preparaty fizjologiczne, preparaty syndesmologiczne [połączeń kości], angiologiczne [ukł.
naczyniowy], neurologiczne, osteologiczne [ukł. kostny], „składy” [szkielety] z kości ludzkich i
sztuczne, a także preparaty z anatomii patologicznej i porównawczej (zwierzęcej). Te ostatnie,
oparte o praktykę medyczną w warszawskich Klinikach i zakładach medycznych, reprezentowały
tylko te przypadki chorobowe i „monstrua”, które przeszły przez ręce tamtejszych lekarzy. Gabinet
Anatomiczny konkurował z Gabinetem Zoologicznym, do którego najczęściej zakupywane były



padłe zwierzęta z menażerii. Tylko w sporadycznych przypadkach Rolińskiego udawało się
wyprzedzić w zakupie kierującego Gabinetem Zoologicznym Jarockiego.
Od 1822 Roliński przystąpił do uporządkowania, systematyzacji i powiększania zbiorów Gabinetu
Anatomicznego, w czym pomagali mu zatrudnieni studenci-prosektorzy (Józef Orkisz 1821/22,
Stanisław Hildebrand 1822/23, Jan Hankowski 1823, Adam Karwowski 1824-1829, Adam
Zagrodzki 1829-1830). Zbiory gromadzone były w jednym pomieszczeniu wraz z Gabinetem
Chirurgicznym i Zbiorem Farmaceutycznym. W 1825, w związku z przeniesieniem Gabinetu
Chirurgicznego do pomieszczeń dawnej bibliotek wydziałowej oraz przeniesieniem Zbiorów
Farmaceutycznych możliwe było lepsze uporządkowanie zbiorów anatomicznych. Z zamówiono
naczynia szklane z huty szkła. Okazy zostały podzielone na dwa działy: anatomii człowieka oraz
anatomii porównawczej. Pierwszy obejmował preparaty w spirytusie i suche: patologiczne, kostne,
wiązadła, płody różnego gatunku, monstra, splanchnologiczne [splachologiczne], angiologiczne,
robaki, kamienie żółciowe i moczowe, organy słuchowe (łącznie 1 488 szt.), drugi dział: szkielety,
inne preparaty kostne, monstra, zwierzęta całe i różne ich części (łącznie 478 szt.). W 1830 roku w
zbiorach znajdowało się 1 966 szt. preparatów.
Zamknięcie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego przerwało rozwój zbiorów Gabinetu
Anatomicznego. Już w latach trzydziestych XIX wieku powstał projekt powołania Szkoły Lekarskiej
(Akademii Medyko-Chirurgicznej, 1832). Zamiar ten zrealizowano dopiero w 1857 roku.
Laboratoria, gabinety i zbiory Wydziału Lekarskiego stały się „zawiązkiem gabinetów i pracowni”
Cesarsko-Królewskiej Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

1809-1819 – Bieliński: 249 szt.
1819 – 242 szt.
1820 – (Bieliński: 208 szt. nowe preparaty)
1821 – (Bieliński: 120 szt. nowe preparaty)
1822 – (Bieliński: 118 szt. nowe preparaty)
1823 – 709 szt. (przybyło 509 szt., usunięto okazy zepsute lub uszkodzone); Bieliński: 250 szt.
nowe preparaty)
1824 – (Bieliński: 258 szt. nowe preparaty)
1825 – (Bieliński: 158 szt. nowe preparaty)
1826 – (Bieliński: 148 szt. nowe preparaty)
1827 – (Bieliński: 142 szt. nowe preparaty)
1828 – (Bieliński: 89 szt. nowe preparaty)
1829 – (Bieliński: 116 szt. nowe preparaty)
1830 – (Bieliński: 98 szt. nowe preparaty)
1830 – 2 043 szt. (Bieliński: ogólnie wykonanych preparatów: 1 966 szt.)

1818: preparaty angiologiczne 7 szt.; składy [szkielety pełne] ludzkich kości 3 szt.; preparaty
syndesmologiczne (wyk. prof. Nowicki) [połączeń kości]; zbiór suszonych i usystematyzowanych
roślin 600 szt., płód dziecięcy z opisem choroby (prof. Wahlburg);
1819: preparaty w formalinie i suszone; preparaty (84 szt.): syndesmologiczne 15 szt.;
angiologiczne 11 szt. [ukł. naczyniowy], neurologiczne 5 szt.; osteologiczne 1 szt.; patologiczne 11
szt.; szczątki „rodaków sławnych w Szkole Marsa i Minerwy, a przez to dobrze zasłużonych
Oyczyznie”
1820: kości pojedyncze „z osób różnego wieku” 594 szt.; sztuczne „szkieleto-składy” 2 szt.;
preparaty syndesmologiczne 4 szt.; splachologiczne 19 szt.; angiologiczne 25 szt., neurologiczne 6
szt.; anatomii porównawczej 3 szt.; anatomii patologicznej 19 szt. (rzadkie)



1821: preparaty z anatomii zdrowego człowieka: osteologiczne 40 szt. (2 szkielety naturalne, 9
sztucznych); syndesmologiczne 32 szt.; angiologiczne 14 szt., neurologiczne 3 szt.; z anatomii
patologicznej: chorobowe twory ciała 49 szt.; dziwotwory 7 szt.; z anatomii porównawczej:
preparaty różne 56 szt., helmity [robaki ludzkie] 6 szt., preparaty medyczne z wydziału 71 szt,;
1822: preparaty różne 130  szt.; różne artykuły medyczne 37 szt.;
1823: preparaty 110 szt.: kostne 16 szt.; syndesmologiczne 2 szt.; angiologiczne 17 szt.;
neurologiczne 2 szt.; dla fizjologii 11 szt.; patologicznych 18 szt.; do anatomii porównawczej 44 szt.
1824: preparaty 242 szt.: fizjologiczne 13 szt.; kostne 34 szt., syndosmologiczne 1 szt.;
angiologiczne 27 szt.; neurologiczne 10 szt., splachologiczne 19 szt., patologiczne 50 szt., do
anatomii porównawczej 88 szt.;
1825: preparaty wyk. przez Rolińskiego 143 szt.: fizjologicznych 19 szt., kostnych 30 szt.,
syndesmolocziny 1 szt., angiologiczne 9 szt., neurologiczne 3 szt., splachologiczne 4 szt.,
patologicznych 26 szt., do anatomii porównawczej 51 szt.;
1826: 158 szt. szkielety naturalne 5 szt., szkielety sztuczne 3 szt. preparaty kostne 24 szt.;
fizjologiczne 18 szt., syndesmologiczne 7 szt., angiologiczne 12 szt., neurologiczne 10 szt.
splachologiczne 3 szt., patologiczne 37 szt., do anatomii porównawczej 39 szt. m.in. z lwicy i
niedźwiedzia skalnego;
1827: preparaty 131 szt.: kostne fizjologiczne 8 szt., angiologiczne 12 szt., splachologiczne 4 szt.,
patologiczne 14 szt., zastąpiono preparaty „stare i niezdatne” nowymi w tym do antropologii 73 szt.,
do anatomii porównawczej 58 szt.;
1828: preparaty wyk. przez Rolińskiego; narzędzia anatomiczne: Rachioton do otwierania kanału
kręgosłupa, Etnertom do otwierania kanału kiszkowego
1829: preparaty 46 szt.: angiologiczne 8 szt., neurologiczny 4 szt., osteologiczne 3 szt.,
splachologiczne 2 szt., fizjologiczne 6 szt. patologiczne 8 szt., anatomii porównawczej 19 szt.;

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla nauki lub sztuki,
komentowane, słynne)

Bieńkowski podaje w swoim opisie: czaszka murzyna, kościec dziecka chorego na puchlinę mózgu,
dzieci „bezmózgowych” (acephali), gruczoł szyszynki, skostnienia błon mózgowych, serce
jednokomorowe ludzkie, mumia dziecka sprzed 150 lat, „monstrua” (dziecko jednonożne,
jednookie, dwugłowe, ze zrośniętymi nogami, dziwotwór żeński, z anatomii porównawczej: prosię z
okrągłą głową, ciele dwugłowe).

Strategia pozyskiwania zbiorów

przekazy:
1819: Komisja Województwa Podlaskiego (dziwotwory 2 szt.); Klinika Uniwersytecka (preparaty
patologiczne 2 szt.);
1820: Klinika Uniwersytecka, Wydz. Anatomii Uniwersytetu (14 szt. preparaty anatomii
patologicznej)

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych
darów/sprzedanych eksponatów; data)

1818: Wahlburg (suszone rośliny 600 szt.; płód dziecięcy z opisem choroby)
1819: prof. dr Wernery (gruczoł szyszynki); Radca Nadworny Kuczkowski (szczątki rodaków); mgr
chirurgii Dziarkowski absolwent wydziału (kamień moczowy o wadze 6 łutów)
1820: osoby prywatne (okazy anatomii patologicznej 5 szt.)
1829: Adam Raciborski absolwent wydziału (prep. angiologiczne 3 szt., neurologiczny 1 szt.)



Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

xxx

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

xxx

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe

1828: sala z kolumnami, z widokiem na ulicę i Wisłę, „Trzydzieści szaf numerowanych i
opatrzonych stosownymi napisami, zawierają piękne i rzadkie preparata, niemniej dobrze
sporządzone kościotrupy; każda sztuka ma napis w języku polskim, co tym bardziej na wzmiankę
zasługuje, iż ze wszystkich nauk może najwięcej sztuka lekarska zwykła się była okrywać
tajemnicą” „Gazeta Polska” 1828: 667-668); dodano 5 stołów politurowanych i szklonych;

Wystawy czasowe

xxx

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Katalog preparatów, (Józef Bieliński, 1906, nr 10, s. 210, przypis)

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

xxx

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja itd.)

xxx

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających, komentatorów, autorów relacji
itd.)

brak danych

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

brak danych

ŹRÓDŁA:
Bibliografia

Gabinet anatomiczny przy wydziale lekarskim uniwersytetu Warszawskiego, „Gazeta Polska”, 1828,
nr 167, s. 667-668



Posiedzenie Publiczne Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego na Obchód Założenia Iego przy
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Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Pamiątkę Założenia Iego przy
Rozpoczęciu Nowego Kursu Nauk Odbyte Dnia 2 Października 1820 Roku, s. 7
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Nowego Kursu Nauk, Odbyte Dnia 19 Września 1827 Roku, s. 9
Posiedzenie Publiczne Królewskiego Uniwersytetu na Pamiątkę Założenia Jego przy Rozpoczęciu
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Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Archiwum Państwowe w Warszawie

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

brak danych

Ciekawe cytaty

„W pierwszym dziale [anatomii człowieka] między osteologicznemi ważnieysze są czaszka
murzyna; z wielką kością tróykątną, naśladowanie kości czworokątnéy u zwierząt; kościoskład
dziecka zmarłego na wodną puchlinę mózgu (Hydrocephalus); Syndesmologicznych sztuk 32.
Płodów różnego wieku 37. Dziwotworów 29; różne modyfikacje dzieci bezmózgowych (acephali); i
t.p. Między Splachnologicznei ważnieysze, gruczoł pinealny z mózgu (glandula pinealis) wielkości
orzecha włoskiego; skostnienie w błonach mózgowych; serce iednokomorokowe bardzo rzadkie; i
t.p. Wyliczanie innych osobliwości z działów, Angiologicznego, Neorologicznego, Helmintów,
kamieni żółciowych i preparatów z anatomii porównawczéy, rozszerzyłoby pismo nasze nad
zamierzony mu kres” (Gabinet Anatomiczny 1824: 118)

„Nieutrudzoney gorliwości profesora Rolińskiego winni jesteśmy, iż gabinet ten, utwór rąk iego, w
czasie upłynnionych feryy na nowo uporządkowany, i do tego stanu przywiedziony został, iż od dnia
1 Października, równie iak inne gabinety, dla użytku publicznego otworzonym będzie” (Posiedzenie
Publiczne […] 1826: 11)

„Te trudności w zdobywaniu ciał martwych do prosektorium zmniejszyły się wprawdzie za czasów
Uniwersytetu, ale w zupełności nie były usunięte. […] Kiedy Uniwersytet zamknięto, żądano, aby
Roliński gabinet anatomiczny ocenił w rublach i kopiejkach. Oburzał się profesor i dowodził, że
podobne wyroby na pieniądze ocenić się nie dają; na powtórne zapytanie rektora Szweykowskiego,
wręcz odmówił. Rektor, aby nie przeciągać niepotrzebnej polemiki, przedstawił wyższej władzy, że
zbiory anatomiczne warte są 119,113 złp.” (Bieliński 1907: 665)
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