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Feliks Drzewiński i „elektrogeneza” meteorytów
Feliks Drzewiński and origin of meteorites through electricity

Abstrakt: Feliks Drzewiñski was the professor of mineralogy and physics at Wilno (Vilnius)
University. He was the author of the text-book of mineralogy – first in Polish. Meteorites also
interested him. Drzewiñski was the follower of the theory of the atmospheric origin of meteorites.
The natural electricity of atmosphere was had the cause of their rise.
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Wstęp
Pomimo upadku i rozbiorów Rzeczypospolitej, Uniwersytet Wileñski na pocz¹tku
XIX wieku prze¿ywa okres œwietnoœci. Staje siê nie tylko stoj¹c¹ na wysokim
poziomie uczelni¹, ale równie¿ prê¿nym oœrodkiem naukowym. Jedn¹ z szybko
rozwijaj¹cych siê w nim dziedzin jest mineralogia z elementami geologii. Podejmowana jest równie¿ tematyka meteorytowa. Wileñskimi naukowcami, którzy byli
w Polsce prekursorami dzisiejszej meteorytyki i doceniali znaczenie wiedzy o aerolitach – „kamieniach spadaj¹cych z atmosfery” byli m.in. Stanis³aw Bonifacy Jundzi³³ (Kosiñski 2013b) oraz Ignacy Horodecki (Kosiñski 2013a). Ale wa¿n¹ rolê
w rozwoju tej tematyki odegra³ równie¿ Feliks Drzewiñski, wyk³adowca mineralogii i profesor fizyki Uniwersytetu Wileñskiego. I o ile S. Jundzi³³ w 1805 r.
w „Dzienniku Wileñskim” opublikowa³ pierwsz¹ wa¿n¹ pracê poœwiêcon¹ meteorytom (Jundzi³³ 1805), o tyle F. Drzewiñski w 1825 r. w tym samym periodyku
publikuje ostatni oryginalny i istotny tekst, który powsta³ w Wilnie na ten temat
(Drzewiñski 1825).
Feliks Drzewiński
Feliks Drzewiñski jest postaci¹ ma³o znan¹, a trwa³e miejsce w historii polskiej
nauki powinno zapewniæ mu chocia¿by wydanie „Pocz¹tków mineralogii pod³ug
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Wernera, u³o¿onych dla s³uchaczów akademickich” (Drzewiñski 1816) – by³ to pierwszy polski podrêcznik uniwersytecki i przez wiele lat autorzy ró¿nych publikacji
obficie z niego korzystali (Morozewicz 1931). Zast¹pi³y go dopiero „Pocz¹tki
mineralogii” Ludwika Zejsznera wydane w 1861 r. (Czarniecki 2008).
Feliks Drzewiñski urodzi³ siê w 1788 r. w Drzewinie na Wo³yniu. By³ synem
szlachcica Mateusza Drzewiñskiego herbu Korczak – ród Drzewiñskich znany by³
na Wo³yniu, a wywodzi³ siê od Bazylego Drzewiñskiego, sekretarza królewskiego
(XVI w.) i jego syna Wawrzyñca Drzewiñskiego, czeœnika wo³yñskiego, pos³a na
sejm, poborcy województwa wo³yñskiego.
Nie zachowa³y siê wiadomoœci o przebiegu edukacji Feliksa Drzewiñskiego, ale
s¹dz¹c z lokalizacji jego rodzinnej miejscowoœci móg³ uczêszczaæ do szko³y
powszechnej prowadzonej przez Bazylianów we W³odzimierzu, której uczniami
byli w koñcu XVIII w. g³ównie potomkowie rodzin szlacheckich (£ukaszewicz
1851). Byæ mo¿e pobiera³ nauki równie¿ w domu – uzyskane wykszta³cenie wystarczy³o w ka¿dym razie do podjêcia studiów na Uniwersytecie Wileñskim. I w³aœnie
z archiwów Uniwersytetu mo¿emy uzyskaæ nieco szczegó³ów o karierze Drzewiñskiego. W dokumentach zatytu³owanych „Formalne opisy Cz³onków Rz¹du Uniwersytetu w 1816 roku” mo¿emy przeczytaæ: „(…) Adiunkt Feliks Drzewiñski,
s. Mateusza, doktor filozofii, lat 28, stanu szlacheckiego. Po odbytym egzaminie
przyjêty do Seminarium Stanu Nauczycielskiego przy Uniwersytecie – 20 IX
1809, stopieñ kandydata filozofii otrzyma³ 27 VI 1810, na ucznia obserwatorium
astronomicznego przyjêty dn. 5 VII 1811, stopieñ magistra filozofii otrzyma³ 18 V
1812, doktora filozofii 5 IV 1813. Daje kurs mineralogii od 1 IX 1813, adiunktem obrany i potwierdzony 17 VI 1816 r. W 1816 r. wyda³ po polsku dzie³o
o pocz¹tkach mineralogii, które jest uznane za pomocne do dawania lekcji. (…)”
(BUWil 1). Szczêœliwie zachowa³ siê równie¿ rêkopis rozprawy doktorskiej Drzewiñskiego – najstarszej rozprawy doktorskiej z zakresu geologii zachowanej w polskim piœmiennictwie naukowym (Garbowska 1998).
Feliks Drzewiñski by³ uczniem viceprofesora Romana Symonowicza, pierwszego wyk³adowcy mineralogii na Uniwersytecie Wileñskim. Symonowicz, absolwent
Szko³y G³ównej Wileñskiej (wczeœniejsza nazwa Uniwersytetu), by³ doktorem filozofii i medycyny. Wiedzê swoj¹ uzupe³ni³ w roku akademickim 1804/1805
w Akademii Górniczej we Freibergu, u Abrahama Gottloba Wernera, œwiatowej
s³awy geologa niemieckiego, twórcy teorii neptunizmu oraz systematyki ska³
i minera³ów (Garbowska 1993). Jest to o tyle istotne, ¿e pogl¹dy swego mistrza
Symonowicz przekazywa³ studentom w Wilnie, czego dowodem s¹ programy prowadzonych zajêæ czy te¿ publikacje póŸniejszych wyk³adowców (a jednoczeœnie
absolwentów wileñskiej uczelni) – w³aœnie F. Drzewiñskiego czy wspomnianego
I. Horodeckiego.
R. Symonowicz zmar³ w styczniu 1813 r. i powsta³ vacat na stanowisku
wyk³adowcy mineralogii na wileñskim Uniwersytecie. Przejœciowo wyk³ady prowadzi³ M. Bogatko, a od wrzeœnia powierzono je F. Drzewiñskiemu, który uzyska³
doktorat z filozofii na podstawie wspomnianej wy¿ej rozprawy zatytu³owanej
„O cia³ach organicznych we wnêtrznoœciach Ziemi zagrzebanych” (Garbowska
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1998). Drzewiñski wyk³ady prowadzi³ sumiennie i z du¿¹ znajomoœci¹ tematyki
mineralogicznej, wykazuj¹c siê równie¿ znacznymi wiadomoœciami z nauk przyrodniczych i matematyczno-fizycznych. W 1816 r. zostaje mianowany adiunktem;
w tym samym roku ukazuje siê wspomniany ju¿, ponad 600-stronicowy podrêcznik mineralogii zatytu³owany „Pocz¹tki mineralogii pod³ug Wernera u³o¿one…”
(Drzewiñski 1816). Podrêcznik gotowy by³ ju¿ w 1815 r., a jego druk w nastêpnym roku sfinansowa³… autor. Uniwersytet doceni³ zaanga¿owanie Drzewiñskiego i przyzna³ mu za podrêcznik nagrodê finansow¹ (Wrzosek 1939–1946).
W po³owie 1817 r. wys³ano Drzewiñskiego na studia zagraniczne, co by³o skutkiem jego starañ o katedrê fizyki Uniwersytetu Wileñskiego.
Ale w Pary¿u Drzewiñski zajmowa³ siê nie tylko fizyk¹ – interesowa³a go równie¿ geologia, mineralogia i paleontologia, a nawet historia nauk przyrodniczych.
Z Aleksandrem Brongniartem odby³ dwudniow¹ wycieczkê geologiczn¹ w okolice
Pary¿a i jak siê wydaje, doprowadzi³ do wspó³pracy m.in. w zagadnieniach
dotycz¹cych badañ meteorytów tego znakomitego francuskiego geologa z ówczesnym wyk³adowc¹ mineralogii na Uniwersytecie Wileñskim, Ignacym Horodeckim
(Daszkiewicz, Tarkowski 2006).
Po powrocie z Francji jesieni¹ 1819 r., Drzewiñski obejmuje katedrê fizyki.
Wydaje siê, ¿e dziedzina ta ca³kowicie go poch³ania – prowadzi wyk³ady i æwiczenia, w 1823 r. publikuje ponad 500-stronicowy podrêcznik fizyki (o którym
bêdzie jeszcze mowa), a do 1825 r. wydaje jeszcze cztery podrêczniki dla ró¿nych
klas szkó³ powiatowych i gimnazjalnych. Mimo tych licznych zajêæ, Drzewiñski
nadal zajmuje siê mineralogi¹: w 1824 r. w czasie choroby i po œmierci Ignacego
Horodeckiego prowadzi w zastêpstwie wyk³ady mineralogii z geologi¹ (bêd¹c ju¿
profesorem zwyczajnym fizyki), a w latach 1825-1826 porz¹dkuje kolekcjê mineralogiczn¹ Uniwersytetu (Garbowska1993). 15 wrzeœnia 1825 r., na publicznym
posiedzeniu Uniwersytetu, przedstawia rozprawê o kamieniach meteorycznych,
która zosta³a nastêpnie wydrukowana w „Dzienniku Wileñskim” (Drzewiñski
1825).
Profesorem fizyki, F. Drzewiñski pozosta³ a¿ do likwidacji Uniwersytetu
w 1831 r., by ju¿ w 1832 podj¹æ wyk³ady z tej dziedziny w wileñskiej Akademii
Medyko-Chirurgicznej. Nie jest to ju¿ jednak samodzielna uczelnia o bogatym
dorobku dydaktycznym i naukowym, a wyk³ady prowadzone s¹ po ³acinie i w jêzyku rosyjskim. Na pocz¹tku lat trzydziestych Drzewiñski opracowuje po ³acinie
podrêcznik do wyk³adu „atmosferologii” (meteorologii/fizyki atmosfery), który
ukazuje siê w rosyjskim przek³adzie w Charkowie (Drzewiñski 1833), a w 1840 r.
przechodzi na emeryturê. W tym samym roku przeprowadza siê do Moskwy i
o tym etapie jego ¿ycia brak jest informacji. W Moskwie umiera (prawdopodobnie
w 1850 r.) i zostaje tam pochowany.

Tematyka meteorytowa
F. Drzewiñski zapewne ju¿ w czasie studiów zetkn¹³ siê z tematyk¹ meteorytow¹.
Mia³ zajêcia z S. B. Jundzi³³em, wówczas m.in. prefektem Seminarium Stanu
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Nauczycielskiego przy Uniwersytecie, autorem jednego z pierwszych polskich
opracowañ poœwiêconego meteorytom. Korzysta³ te¿ z bogatej uniwersyteckiej
biblioteki, w której zbiorach znajdowa³y siê ksi¹¿ki oraz czasopisma z najnowszymi
wynikami badañ; zapewne czyta³ „Dziennik Wileñski” – czasopismo o trudnych do
przecenienia walorach w zakresie popularyzacji nauki.
Publikuj¹c w 1816 r. swój podrêcznik mineralogii, Drzewiñski podejmuje
w nim tematykê meteorytow¹. S¹ to co prawda skromne wiadomoœci dotycz¹ce
g³ównie ¿elaza rodzimego (do tej klasy minera³ów zaliczano wówczas meteoryty),
ale z powo³aniem siê na informacje publikowane przez E. Chladniego oraz wyniki
badañ sk³adu chemicznego wykonanych przez M. Klaprotha. Drzewiñski nie
podejmuje tu zagadnienia pochodzenia czy te¿ sposobów formowania siê „¿elaza
spad³ego z powietrza”, ale wiele wskazuje na to, ¿e teorie na ten temat (chocia¿by
E. Chladniego) zna³.
Rok po wydaniu podrêcznika, Drzewiñski wyje¿d¿a na studia do Francji, gdzie
zdobywa now¹ wiedzê z fizyki (ale równie¿ geologii i mineralogii – o czym by³a ju¿
mowa). Ma kontakt z francuskimi naukowcami, którzy wówczas s¹ awangard¹
postêpu nauki. W Wilnie, tematykê meteorytow¹ – m.in. badania meteorytów
Brahin i Zaborzyca, podejmuje Ignacy Horodecki, nastêpca Drzewiñskiego
w katedrze mineralogii (Kosiñski 2013a).
Wydaje siê, ¿e po powrocie z Francji, Drzewiñski ma ju¿ uformowane pogl¹dy
na temat pochodzenia meteorytów, co oznacza³oby, ¿e zajmowa³ siê równie¿ t¹
tematyk¹. Obejmuj¹c katedrê fizyki, przygotowuje do druku oparty na materia³ach wykorzystywanych podczas wyk³adów podrêcznik „Kurs roczny fizyki experymentalnej…” (Drzewiñski 1823). Ukoñczony ju¿ w po³owie 1822 r., uznawany
by³ za najlepszy polski podrêcznik fizyki w pierwszej po³owie XIX stulecia (Kramsztyk 1896). Tu po raz pierwszy prezentuje swoje pogl¹dy na pochodzenie meteorytów: zalicza je (jak równie¿ meteory) do zjawisk meteorologicznych czyli zachodz¹cych w atmosferze, których przyczyn¹ jest elektrycznoœæ atmosfery. W podrêczniku czytamy:
„Fenomen spadania gwiazd, niektórzy uwa¿aj¹ za nag³e kombustye gazu wodorodnego przez iskry elektryczne, w górnych warstwach powietrza. Wyznaæ
potrzeba: ¿e niewiemy zupe³nie, ani co jest przyczyn¹ tych objawieñ, ani jaka jest
ich odleg³oœæ od naszej atmosfery.
Ukazywanie siê kul ognistych szybko bie¿¹cych (bolides), pêkanie ich, i spadanie
bry³ kamiennych i ¿elaznych z powietrza, rozmaicie fizycy t³umacz¹. Obserwuj¹c
zaœ nag³e stopienie drótu metalowego wystrza³em z bateryi elektryczney: postrzegaj¹c spó³czeœnie detonacj¹, i rozpryœnienie siê metalu na kulki ogniste, bieg ich
naprzód poziomy, potem ukoœny, krêcenie siê w tym biegu, i na powierzchni cia³
gdy na niê spadn¹, zagrzebywanie siê ich w massy cia³ niezbyt twardych; prawie
mimowolnie na myœl przychodzi: ¿e fenomena tu wymienione mog¹ bydŸ drobnym obrazem potê¿nego dzia³ania elektrycznoœci na wielkie zbiory materyi, którey
atomy lub gazy miotane pewnemi si³ami, unosz¹ siê w przestrzeni œwiata.” (Drzewiñski 1823, s. 474–475)
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„Elektrogeneza” meteorytów
Na pocz¹tku XIX w. funkcjonowa³o kilka hipotez, próbuj¹cych wyjaœniæ pochodzenie meteorytów. Jedna z nich zak³ada³a tworzenie siê tych obiektów w atmosferze – F. Drzewiñski najwyraŸniej by³ jej zwolennikiem. Podobne rozwi¹zanie tego
zagadnienia przyjmowa³ wyk³adaj¹cy mineralogiê I. Horodecki, ale ju¿ Jêdrzej
Œniadecki, wyk³adaj¹cy na Uniwersytecie Wileñskim chemiê, uwa¿a³ ¿e meteoryty
s¹ pochodzenia pozaziemskiego, a nawet wskazywa³ na ich zwi¹zek z planetoidami
(Œniadecki 1822). Naukowcy wileñscy nie prezentowali – jak widaæ – jednolitego
stanowiska, co nie przeszkadza³o im we wspó³pracy. Drzewiñski i Horodecki swój
pogl¹d na meteoryty i ich pochodzenie przekazywali studentom. Przyk³adem mo¿e
byæ tutaj Micha³ £awicki. £awicki rozpocz¹³ studia pod kierunkiem I. Horodeckiego i planowo powinien je zakoñczyæ w czerwcu 1824 r. Tak jak wspomniano
wczeœniej, w marcu tego roku Horodecki zmar³, a wyk³ady dokoñczy³ F. Drzewiñski. 9 czerwca 1824 r. M. £awicki zdawa³ jeden z egzaminów na stopieñ kandydata. By³ to egzamin z mineralogii i mia³ formê pisemn¹. Rêkopis odpowiedzi
zachowa³ siê, dziêki czemu mo¿emy utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e zarówno
Horodecki jako wyk³adowca i Drzewiñski jako egzaminator, przyjmowali atmosferyczn¹ genezê meteorytów i tak¹ przekazywali swoim nastêpcom (BUWil 2).
[Aneks]
Drzewiñski w 1824 r. rekomendowa³ M. £awickiego do objêcia funkcji adiunkta w Uniwersytecie Charkowskim z obowi¹zkiem prowadzenia wyk³adów z mineralogii, co w rezultacie oznacza³oby przeniesienie hipotezy atmosferycznego pochodzenia meteorytów do tej uczelni. Wyk³adowc¹ mineralogii w Charkowie zosta³
jednak inny absolwent Uniwersytetu Wileñskiego, Jan Krynicki (Kijas 2008). Nie
znamy jego pogl¹dów na temat pochodzenia meteorytów, ale bior¹c pod uwagê, ¿e
studiowa³ w tym samym czasie co £awicki, mo¿emy przyj¹æ, ¿e by³y podobne.
Kwintesencjê pogl¹dów Drzewiñskiego znajdziemy w jego wyst¹pieniu (publicznym) na Uniwersytecie 15 wrzeœnia 1825 r. Przedstawiona rozprawa zosta³a
wydrukowana w tym samym roku w „Dzienniku Wileñskim” (Drzewiñski 1825).
Rozprawa rozpoczyna siê rysem historycznym i opisami upadków meteorytów
od czasów staro¿ytnych po wspó³czesne autorowi. Te wspó³czesne, badane niemal
bezpoœrednio po upadku, staj¹ siê pretekstem do dyskusji na temat ich pochodzenia. Cechy meteorytów s¹ opisywane bardzo rzeczowo i poprawnie – na pocz¹tku
mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e za chwilê przeczytamy te¿ zupe³nie poprawn¹ teoriê
wyjaœniaj¹c¹ ich pochodzenie. Niestety, Drzewiñski odrzucaj¹c starsze hipotezy
mówi¹ce o powstawaniu meteorytów w atmosferze czy te¿ jako fragmentów ska³
wyrzucanych z wulkanów ziemskich i ksiê¿ycowych, zafascynowany elektrycznoœci¹, odrzuca te¿ hipotezê Chladniego, jak dzisiaj wiadomo, poprawn¹. Uszczegó³awia natomiast hipotezê, w której g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ w³aœciwoœci elektryczne i magnetyczne metali. Wyjaœnienia, chocia¿ karko³omne, s¹ atrakcyjne dla
s³uchaczy/czytelników, g³ównie ze wzglêdu na aspekt eksperymentalny – ka¿dy,
kto posiada ogniwo (bateriê) wytwarzaj¹ce ³adunek elektryczny o odpowiedniej
mocy, ³¹cz¹c bieguny ¿elaznym drutem, mo¿e obserwowaæ zjawisko jego gwa³towACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM
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nego stopienia: „(…) ca³a massa elektrycznoœci z pierwszej powierzchni bateryi
poprzez drót ¿elazny bie¿¹c na drug¹, nagle rozpala go i topi na ma³e kulki ogniste,
które wielk¹ si³¹ na wszystkie strony rzucone s¹, naprzód po liniiach prostych,
potem biegn¹ w kierunkach paraboli, a stygn¹c ciemniej¹, spadaj¹ na ziemiê, krêc¹
siê na niey przez czas krótki, i trafiwszy na niezbyt tward¹ jey powierzchni¹ zagrzebuj¹ siê do ma³ey g³êbokoœci. Te fenomena okazuj¹ce siê w doœwiadczeniu prostem
i ³atwem do wykonania, zadziwiaj¹ce podobieñstwem skutków do objawieñ kul
ognistych i spadania meteorytów, s¹ podobno drobnym obrazem tych wspania³ych
i nierzadkich dzia³añ w naturze, na których poiêcie i wyt³umaczenie sili siê umys³
ludzki. Chc¹c dok³adniey wyobraziæ co s¹ kule ogniste miotaj¹ce bry³y zsiad³e
z atmosfery, nale¿y wprzód zbadaæ i zupe³nie przenikn¹æ naturê elektrycznoœci,
magnetyzmu, attrakcyi, œwiat³a i cieplika. (…)” (Drzewiñski 1825, s. 72–73)
„Elektrogeneza” meteorytów, wynikaj¹ca z fascynacji w³aœciwoœciami i mo¿liwoœciami pr¹du elektrycznego (szczególnie energetycznymi) zaprowadzi³a wielu badaczy zupe³nie na manowce – g³ównie wtedy, gdy zdano sobie sprawê z tego, ¿e
w atmosferze nie ma sk³adników, z których móg³ powstaæ ów „drót ¿elazny”…

Zakończenie
Nie wiadomo, czy pod wp³ywem coraz liczniejszych i silniejszych argumentów na
rzecz pozaziemskiego pochodzenia meteorytów, Drzewiñski zmieni³ z czasem swoje pogl¹dy w tej dziedzinie. Na pewno w du¿ej mierze spopularyzowa³ zagadnienia
dotycz¹ce meteorytów swoimi publikacjami (podrêczniki, artyku³ w poczytnym
czasopiœmie) i warto zaznaczyæ, ¿e jako pierwszy w jêzyku polskim, zacz¹³ u¿ywaæ
okreœlenia meteoryt, dla tej grupy obiektów upadaj¹cych na powierzchniê ziemi.
J. Pokrzywnicki przypisuje Drzewiñskiemu autorstwo jeszcze dwóch artyku³ów,
opublikowanych w „Dzienniku Wileñskim”, dotycz¹cych meteorytów Zaborzyca
(Zaborzika) i Liksna (Lixna) (Pokrzywnicki 1964). Trudno powiedzieæ, sk¹d wzi¹³
takie przypuszczenie – artyku³y nie s¹ podpisane i brak jest przes³anek wskazuj¹cych, by to on by³ ich autorem. Szczególnie w¹tpliwe jest przypisywanie artyku³u o meteorycie Zaborzyca, który ukaza³ siê w 1819 r., gdy wiadomo, ¿e Drzewiñski dopiero jesieni¹ tego roku, po dwuletnim pobycie we Francji, powróci³ by
obj¹æ katedrê fizyki. ¯aden z dawnych (¯ebrawski 1873) i wspó³czesnych bibliografów historii nauki Drzewiñskiemu tych publikacji nie przypisuje.
Co oczywiœcie nie zmienia faktu, ¿e dzia³alnoœæ Feliksa Drzewiñskiego zas³uguje
na nasz¹ pamiêæ.
Podziêkowania: autor serdecznie dziêkuje p. dr Agnieszce Pietrzak za pomoc
w poszukiwaniach materia³ów dotycz¹cych historii meteorytyki w Archiwum
Muzeum Ziemi PAN.
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[Aneks]
„Pisemne odpowiedzi z mineralogii w trakcie egzaminów na stopnie naukowe”
BUWil, rêkopis, sygn. F.2 KC 328, k.139–140
[odpis z egzaminu na stopieñ kandydata – rêkopis Micha³a £awickiego, rok 1824]
Pytania:
„Jakie s¹ produkta znane pod nazwiskiem kamieni meteorycznych?
Jakie s¹ mniemania o przyczynach spadania ich z atmosfery”
Odpowiedzi:
„Produkta znane pod nazwiskiem kamieni meteorycznych s¹: sam kamieñ meteoryczny, i ¿elazo podobne do ¿elaza sybirskiego które pospolicie zawiera wsobie ziarna podobne do oliwinów. Kamieñ meteoryczny tak iest charakterystyczny i¿ dosyæ go raz
widzieæ aby zdeterminowaæ. Zrozbioru kamieni meteorycznych pokaza³o siê i¿ pospolicie mai¹ w sobie kobalt ¿elazo nikiel i inne metale.
Mniemania oprzyczynach spadania ich z atmosfery s¹ ró¿ne. Itak iedni przypuszczaj¹
i¿ z Wezuwiusza s¹ wyrzucane wgórne warstwy atmosfery, i potem dla si³y ciê¿koœci
spadaæ musz¹ na ziemiê, lecz to przypuszczenie nie jest pewnem albowiem nigdy nic
podobnego do kamienia meteorycznego przy Wezuwiuszu nie znaleziono, pospolicie ie
znajduj¹ bardzo odlegle od niego. Inni twierdz¹ i¿ s¹ wyrzucane z wólkanów ksiê¿ycowych, lecz i to tem bardziej ulega w¹tpliwoœci. Naypodobnieysze zaœ do prawdy i¿
przyczyn¹ spadania kamieni meteorycznych iest elektrycznoœæ. Obraz fenomenu formowania siê kamieni meteorycznych w atmosferze mamy w doœwiadczeniach fizycznych,
chocia¿ na ma³¹ skalê.
To doœwiadczenie iest nastêpuj¹ce: nabiia siê mocno baterya elektryczna i przytwierdza siê do powierzchni wewnêtrzney bateryi, przepuszczai¹c iskrê elektryczn¹ przezeñ
drut zapala siê, topi siê w kulki i rozpierzcha zagrzebui¹c siê w massê drzewa lub te¿
innego cia³a, w bliskoœci bêd¹cego. Podobny fenomen daie siê widzieæ i w naturze.
Dnia 9.Czerwca [1824 r.] Micha³ £awicki”
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