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Jan Sebastian Dembowski – epigon teorii
atmosferycznego pochodzenia meteorytów
Jan Sebastian Dembowski – the epigone of the theory
of the atmospheric origin of meteorites
Abstract: Jan Sebastian Dembowski promoted the theory of the atmospheric origin of meteorites
on the beginning 19th century. He wrote work representing arguments on the thing of this theory
in 1826. The article represents the meaning of the work J. S. Dembowski.
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Wstęp
W artykule „Teorie pochodzenia meteorytów w Polsce w I po³owie XIX w.” zamieszczonym w niniejszym wydawnictwie, wskazano na doœæ d³ugotrwa³y proces œcierania siê ró¿nych teorii próbuj¹cych wyjaœniæ pochodzenie meteorytów. W Polsce
dyskusje i publikacje dotyczy³y g³ównie dwóch teorii: Chladniego mówi¹cej o kosmicznym pochodzeniu tych cia³ (drobne samodzielne cia³a niebieskie) oraz maj¹cej
swój pocz¹tek w czasach Arystotelesa, a wskazuj¹cej na ich pochodzenie atmosferyczne (kondensaty cz¹stek zawieszonych w atmosferze). Dopiero od po³owy XIX w.
powszechnie przyjmowane jest pozaziemskie pochodzenie meteorytów i zostaj¹
one powi¹zane z planetoidami (Kosiñski 2012).
Najbardziej znanymi zwolennikami teorii atmosferycznego pochodzenia meteorytów byli: Rene Descartes (Kartezjusz), Ambrogio Soldani, sir William Hamilton,
Edward King, Joseph Izarn (Sears 1975, Marvin 2006). W Polsce teoria ta by³a
w zasadzie jedyn¹ spotykan¹ do pocz¹tku XIX w.; póŸniej jej zwolennikami byli
m.in. Feliks Drzewiñski, Franciszek Makólski, Norbert A. Kumelski, Ignacy Jakowicki. Wszyscy wymienieni polscy naukowcy w swoich pracach, a nie rzadko równie¿ podrêcznikach wskazywali na tê teoriê, jako na najlepiej t³umacz¹c¹ obserwowane zjawiska. Zwolennikiem teorii atmosferycznego pochodzenia meteorytów
by³ równie¿ niezwykle aktywny w wielu dziedzinach ¿ycia i nauki, pochodz¹cy
z Ma³opolski szlachcic i patriota Jan Sebastian Dembowski.
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Jan Sebastian Dembowski (1762–1835)
Jan S. Dembowski h. Jelita pochodzi³ ze szlacheckiej rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych.
Jego dziadkiem by³ Antoni Sebastian Dembowski, referendarz koronny, starosta
p³ocki, który po œmierci ¿ony Salomei, w 1729 r. wst¹pi³ do stanu duchownego.
Zosta³ nawet proboszczem w Sochaczewie, a póŸniej biskupem p³ockim i kujawskim!
Ojcem Jana Sebastiana by³ Stefan Florian Dembowski. Stefan by³ starost¹ tymbarskim, szambelanem i asesorem s¹dów kanclerskich. Robi¹c karierê polityczn¹
zosta³ równie¿ starost¹ p³ockim, marsza³kiem trybuna³u koronnego, kasztelanem
czchowskim, cz³onkiem Rady Nieustaj¹cej Sejmu Czteroletniego, a nawet by³
desygnowany na ewentualnego nastêpcê Tadeusza Koœciuszki. Jego ¿on¹ by³a bardzo bogata Ewa Tar³ówna (m.in. w³aœcicielka pa³acu Tar³ów w Warszawie),
z któr¹ mia³ cztery córki i szeœciu synów: jednym z nich by³ Jan Sebastian.
Jan S. Dembowski w 1810 r. przej¹³ po rodzicach maj¹tek, w sk³ad którego
wchodzi³y dobra sancygniowskie. O¿eni³ siê z Joann¹ Felicjann¹ z Wawelskich,
z któr¹ mia³ dwie córki i trzech synów (Kula 2002).

Zainteresowania naukowe J. S. Dembowskiego
Jan S. Dembowski, urodzony w 1762 r. uzyska³ staranne wykszta³cenie w szko³ach
prowadzonych przez pijarów, co nie by³o wówczas bardzo powszechne wœród dzieci szlacheckich. Ze szko³y wyniós³ zainteresowanie ekonomi¹ (wyk³adowca – ks.
Antoni Pop³awski) i naukami przyrodniczymi (wyk³adowca – ks. Józef Osiñski).
W okresie rozbiorów pe³ni³ szereg funkcji pañstwowych na terenie województwa
krakowskiego, bra³ czynny udzia³ w insurekcji koœciuszkowskiej, w czasach Ksiêstwa Warszawskiego by³ radc¹ urzêdu administracyjnego prefektury krakowskiej.
Jego g³ównym przedmiotem dzia³alnoœci by³y sprawy gospodarcze, zw³aszcza rozwój przemys³u w³ókienniczego i rolnictwa oraz tematyka podatkowa – opublikowa³ na te tematy kilka broszur. Nie obce by³y Dembowskiemu te¿ zagadnienia
edukacyjne, a na pocz¹tku XIX w. zosta³ cz³onkiem tzw. dozoru szkolnego departamentu krakowskiego (Grodek 1939–1946).
Zajmowa³ siê równie¿ statystyk¹. Gdy w 1807 r. Stanis³aw Staszic napisa³ pracê
„O statystyce Polski. Krótki rzut wiadomoœci potrzebnych tym, którzy ten kray chc¹
oswobodziæ, i tym, którzy chc¹ w nim rz¹dziæ” (wyd. 1809 r.), Dembowski polemizowa³ z nim. Krytycznie ustosunkowa³ siê do podawania wielkoœci liczbowych bez
Ÿród³a informacji, z których Staszic je zaczerpn¹³. Domaga³ siê czytelnego uk³adu
tabelarycznego danych liczbowych oraz porównywalnoœci uzyskanych wyników na
p³aszczyŸnie chronologicznej (Dembowski 1809).
Obok szerokiej dzia³alnoœci gospodarczej i politycznej (by³ m.in. pos³em), Dembowski interesowa³ siê rozwojem nauki, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych. Od momentu za³o¿enia w 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego,
bra³ czynny udzia³ w jego dzia³alnoœci jako cz³onek rzeczywisty („czynny”). PrzygoACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM
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towa³ szereg prac, które by³y czytane na posiedzeniach Towarzystwa. Dotyczy³y
one historii Ziemi, ciep³a wewnêtrznego Ziemi, sk³adu powietrza i wody, zjawisk
w atmosferze, jak równie¿ pochodzenia meteorytów.
Po powstaniu listopadowym w 1831 r. Dembowski utraci³ na skutek zad³u¿enia
rodzinny maj¹tek Sancygniów, a w 1835 r. zmar³ (Grodek 1939–1946).

1826 – Rozprawa o meteorytach
Po odsuniêciu siê od spraw politycznych i ekonomicznych Dembowski zwróci³ siê
ku dzia³alnoœci naukowej. Na posiedzeniach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego zaprezentowane zosta³y jego rozprawy „O zjawiskach natury wydarzonych
w r. 1822” (w 1823 r.) oraz „O œwietle” (w 1825 r.) o czym informacje znajdujemy
w wydawnictwach Towarzystwa (Majer 1858). W zbiorach rêkopisów Biblioteki
Jagielloñskiej zachowa³ siê natomiast rêkopis rozprawy „O dawnoœci, stopniowaniu,
przerwach i postêpie umiejêtnoœci nauk, literatury i sztuk wolnych” (Tatarkiewicz
1977). Dla nas jednak najbardziej jest interesuj¹ca rozprawa Dembowskiego
z 1826 r., której pe³ny tytu³ brzmi: „Rosprawa o meteorytach czyli aerolitach to jest
o deszczu kamiennym”. Dembowski zakoñczy³ jej pisanie 9 listopada 1826 r., natomiast 15 stycznia 1827 r. zosta³a ona przedstawiona na posiedzeniu zwyczajnym
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Nie czyta³ jej jednak autor, lecz Roman
Markiewicz, profesor fizyki Uniwersytetu Krakowskiego (Jagielloñskiego) o czym
informuje wydawnictwo Towarzystwa (Rocznik…1829).

Rys. 1 Karta tytułowa rękopisu J.S. Dembowskiego
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Praca sk³ada siê ze wstêpu i czterech rozdzia³ów. Rozdzia³ pierwszy prezentuje
rys historyczny badañ nad meteorytami. Po krótkim odwo³aniu siê do staro¿ytnoœci Dembowski przytacza wyniki prac z koñca XVIII w., by nastêpnie skupiæ siê
nad pocz¹tkiem wieku XIX. Prezentuje przy tym opisy spadków i znalezisk meteorytów, miêdzy innymi równie¿ taki: „W Dobrach moich dziedzicznych Sancygniowie 2. Razy widziany by³ Meteoryt w przelocie swoim w R.-u 1800 i 1825. –
W bliskoœci Sancygniowa w Xiê¿u Ma³ym le¿¹ jeszcze przy dawnej drodze ze 200
sztuk Kamieni Meteorycznych miêdzy któremi s¹ sztuki po kilka dziesi¹t Cetnarów wa¿¹ce, a z których 3. od³amy w zbiorze moim mineralogicznym zostawione”
(Dembowski 1826, s. 5).
Rozdzia³ drugi to zbiór informacji dotycz¹cych badañ sk³adu chemicznego oraz
w³aœciwoœci fizycznych meteorytów. Dembowski powo³uje siê tu na wyniki prac
m.in. Vauquelina i Klaprotha zestawiaj¹c w tabeli wyniki analiz chemicznych dla
kilku meteorytów.
Rozdzia³ trzeci to prezentacja ówczesnych hipotez dotycz¹cych pochodzenia
meteorytów. Omówione zosta³y g³ówne hipotezy o pochodzeniu meteorytów
z Ksiê¿yca (wulkanów ksiê¿ycowych) oraz innych cia³ Uk³adu S³onecznego („od
iakich p³anet strzaskanych”). Wspomina te¿ autor o Chladnim. Dane œwiadcz¹ce
na rzecz tych hipotez przytacza Dembowski bez uprzedzeñ, ale wyraŸnie widaæ, ¿e
nie jest ich zwolennikiem. Daje temu w pe³ni wyraz w rozdziale czwartym, zatytu³owanym „Uwagi nad powy¿szemi mniemaniami”. Rozdzia³ ten obejmuje a¿
7 z 18 stron rêkopisu i s³u¿y wy³¹cznie obronie tezy o atmosferycznym pochodzeniu meteorytów. Czêœæ argumentów u¿ytych przez Dembowskiego (wymienia ich
18) dzisiaj uznalibyœmy za wrêcz humorystyczne, ale pamiêtaæ musimy, ¿e na
pocz¹tku XIX wieku hipoteza o kosmicznym pochodzeniu meteorytów by³a równie¿ trudna do udowodnienia! Ile wówczas wiedziano o procesach formowania
Uk³adu S³onecznego, powstawaniu planet, budowie cia³ niebieskich? Kto pamiêta
jak¹ burzliw¹ dyskusjê wywo³a³a ksi¹¿ka G.-L. Buffona „Epoki natury”, w której
autor wyznacza wiek Ziemi na… 75 tysiêcy lat? (Buffon 1803). A czy pamiêtamy,
¿e do 1758 r. dzie³o Kopernika by³o „na indeksie”, a do 1765 r. na Uniwersytecie
w Krakowie nie wyk³adano astronomii tylko astrologiê? (Chamcówna, Mrozowska
1965).
Dembowski stara siê u¿ywaæ argumentów naukowych, zgodnych z ówczesn¹
wiedz¹ i w³¹cza do nich najnowsze wyniki badañ w zakresie chemii i fizyki. Z drugiej strony, trudno mu siê pogodziæ ze zmian¹ bardzo statycznego obrazu Uk³adu
S³onecznego: uwa¿a, ¿e meteoryty nie mog¹ pochodziæ z przestrzeni kosmicznej
czy innych cia³ niebieskich, gdy¿ zachwia³oby to równowag¹ Uk³adu S³onecznego
i mog³oby go zniszczyæ. Taki zestaw argumentów prowadzi do jednej konkluzji:
meteoryty powstaj¹ w ziemskiej atmosferze.
Dembowski swoj¹ argumentacjê podsumowuje tak:
1)wszystkie sk³adniki meteorytów (pierwiastki) spotykamy na Ziemi;
2)ka¿dy pierwiastek mo¿e znaleŸæ siê w atmosferze ziemskiej w wyniku parowania oraz oddzia³ywania ciep³a s³onecznego i ciep³a Ziemi;
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3)w wyniku wystêpuj¹cych wy³adowañ atmosferycznych pierwiastki ³¹cz¹ siê
w masy, które spadaj¹ na powierzchniê ziemi i przy okazji zostaj¹ zapalone;
4)wszystkie zjawiska dŸwiêkowe i optyczne s¹ skutkiem tego procesu i zachodz¹
w atmosferze;
5)wszystko co niezbêdne jest do powstawania meteorytów, znajduje siê w atmosferze, wiêc nie ma potrzeby szukaæ innych rozwi¹zañ, których i tak nie uda
siê udowodniæ.
W tekœcie tej argumentacji widzimy i wykorzystanie nowych pojêæ, i próbê
uzgodnienia ich z… teori¹ wyziewów Arystotelesa. Mamy z jednej strony próbê
w³¹czenia odkryæ z dziedziny chemii i elektrycznoœci, z drugiej zaœ zachowanie statycznego obrazu Uk³adu S³onecznego i odrêbnoœci Ziemi.
Dembowski jest konsekwentny w swojej pracy, a jego argumentacja wydaje siê
logiczna i doœæ prosta. Nie powinniœmy siê wiêc dziwiæ, ¿e jeszcze w latach trzydziestych czy czterdziestych XIX w. nie by³y to pogl¹dy odosobnione.

Rys. 2 Strona 8 rękopisu zawierająca tablicę ze składem chemicznym sześciu meteorytów
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1832 – Zapomniany rękopis
Jak ju¿ wspomniano, rozprawa zosta³a odczytana na posiedzeniu Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego w styczniu 1827 r. Musia³a wiêc istnieæ w postaci pisemnej, ale znany nam rêkopis pochodzi z 1832 r. Z biografii Dembowskiego wiadomo, ¿e w roku 1830 nawo³ywa³ do zbrojnego wyst¹pienia przeciwko Rosjanom,
zaœ po powstaniu listopadowym utraci³ maj¹tek rodzinny. Nie wiemy czy to
sk³oni³o go do wiêkszego zainteresowania nauk¹, ale rêkopis przygotowany jest starannie, a na karcie tytu³owej nosi adnotacjê „Dla Zecera” czyli z myœl¹ o wydrukowaniu publikacji.
Towarzystwo Naukowe Krakowskie za³o¿one w 1815 r. w celu prowadzenia
dzia³alnoœci naukowej (Uniwersytet Jagielloñski prowadzi³ w tym czasie niemal
wy³¹cznie dzia³alnoœæ dydaktyczn¹) wydawa³o „Rocznik Towarzystwa Naukowego
z Uniwersytetem Krakowskim po³¹czonego” (Rolbiecki 1972). W latach 1817–1827
„Rocznik” wydawany by³ regularnie co roku. Na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych dzia³alnoœæ Towarzystwa os³ab³a, co odbi³o siê równie¿ na wydawnictwie.
W 1832 r. „Rocznik” siê nie ukaza³, a tom z roku 1833 rozprawy Dembowskiego nie zawiera, chocia¿ obejmuje dzia³alnoœæ Towarzystwa i zg³oszone prace
z lat 1831–1832 (Rocznik... 1833). Nie wiemy dlaczego tak siê sta³o, ale warto
pamiêtaæ, ¿e prace do druku w „Roczniku” TNK by³y dopuszczane po akceptacji
w tajnym g³osowaniu cz³onków Towarzystwa, a ponadto po zapoznaniu siê z opini¹ specjalnie powo³ywanej komisji recenzenckiej (Michalski 1977). Byæ mo¿e rozprawa budzi³a zbyt wiele kontrowersji – teoria Chladniego o pozaziemskim pochodzeniu meteorytów coraz bardziej umacnia³a swoj¹ pozycjê w tym czasie – i nie
uzyska³a akceptacji do druku. Mo¿e o tym œwiadczyæ równie¿ fakt, nie umieszczenia rêkopisu w archiwum TNK (Seredyñski 1869), a jedynie w ogólnym zbiorze
rêkopisów biblioteki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Kolejny tom „Rocznika” ukaza³
siê dopiero w 1842 r., ale autor „Rosprawy o meteorytach…” od kilku lat ju¿ nie ¿y³,
nieco inne by³y zasady dzia³alnoœci Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, inny
by³ te¿ sam „Rocznik”.

Podsumowanie
Pomimo b³êdnego interpretowania faktów i próby dowodzenia hipotezy opartej na
fa³szywych przes³ankach, „Rosprawa o meteorytach…” Dembowskiego jest niezwykle cenna. Pozwala zapoznaæ siê ze stanem meteorytyki w pierwszej æwierci
XIX wieku. Jest to okres kszta³towania siê tej nauki i krystalizowania pogl¹dów na
pochodzenie meteorytów. Tym bardziej j¹ docenimy, gdy weŸmiemy pod uwagê,
jak ma³o mamy tego typu prac w jêzyku polskim i w jak trudnym dla Polski okresie powsta³a. W historii dzia³alnoœci Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
w latach 1815–1868 jest to jedyne zachowane opracowanie w ca³oœci poœwiêcone
meteorytom.
W 2011 r., z okazji 185. rocznicy powstania „Rosprawy…” zosta³a ona wydana
drukiem.
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