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Tematyka meteorytowa
w wileńskim ośrodku naukowym

Abstract: The article presents meteorites as the subject matter of the works of the scientific centre
in Vilnius (University of Vilnius). Scientific centre in Vilnius developed in three first decades
19-th century the most quickly and was the important place of the development of the Polish
meteoritics. His most important representatives are Stanis³aw Jundzi³³ and Ignacy Horodecki.
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Koniec XVIII w. to czas upadku Rzeczypospolitej a jednoczeœnie okres Oœwiecenia
i szybkiego rozwoju nauki. Na terenach zagrabionych przez s¹siednie pañstwa,
funkcjonowa³y wówczas dwie uczelnie typu uniwersyteckiego: w Krakowie
i w Wilnie. Uczelnia wileñska, oprócz funkcji dydaktycznych, pe³ni³a równie¿
funkcjê oœrodka naukowego i to stoj¹cego na wysokim poziomie.
Jednym z szybko rozwijaj¹cych siê kierunków by³y nauki przyrodnicze, a szczegól-
nie historia naturalna, na któr¹ sk³ada³y siê botanika, zoologia i mineralogia.
Katedr¹ historii naturalnej wileñskiej uczelni kierowali znani naukowcy zagranicz-
ni: Jan Emanuel Gilibert w latach 1781–1783, Jerzy Adam Forster w latach
1784–1787, Ferdynand Spitznagel w latach 1792–1802. Wykszta³cili oni wielu
przyrodników, a wyk³ady i æwiczenia prowadzone przez nich by³y na wysokim
poziomie.

W 1802 r. katedrê historii naturalnej obj¹³ absolwent wileñskiej Uczelni Sta-
nis³aw Bonifacy Jundzi³³, a w 1803 r. w trakcie reformy Uniwersytetu, wyodrêb-
niono z niej katedrê mineralogii. Profesor S. Jundzi³³ interesowa³ siê meteorytami,
co zaowocowa³o jedn¹ z pierwszych w jêzyku polskim publikacj¹ na ich temat
(1805 r.), zawieraj¹c¹ pierwszy w Polsce katalog spadków meteorytów z lat
462 p.n.e. –1803 n.e.

W latach 1817–1824 katedr¹ mineralogii kierowa³ Ignacy Horodecki, który
wiele czasu i uwagi poœwiêca³ meteorytom. Dziêki jego dzia³alnoœci tematyka
meteorytowa zosta³a wprowadzona do badañ naukowych i do dydaktyki. Frag-
menty meteorytów Brahin, Lixna i Zaborzika przes³ane przez Horodeckiego do
Francji sta³y siê przedmiotem szczegó³owych badañ prowadzonych przez Aleksan-
dra Brongniarta i André Laugiera.
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Tematykê meteorytow¹ w swoich pracach naukowych podejmowali równie¿
inni profesorowie, wice profesorowie i adiunkci Uniwersytetu Wileñskiego. Warto
wspomnieæ tu o Jêdrzeju Œniadeckim, Feliksie Drzewiñskim, Norbercie Kumel-
skim, Makarym Bogatko, Ignacym Jakowickim i Antonim Wyrwiczu. Równie¿
absolwenci wileñskiego Uniwersytetu niejednokrotnie podejmowali tematykê
meteorytow¹ w swojej dzia³alnoœci. Najbardziej znani z nich to Ignacy Domeyko,
Jan Wolski, Antoni ¯yszkiewicz, Antoni Suchodolski i Wojciech Zborzewski.

W wileñskim oœrodku naukowym zwi¹zanym z Uniwersytetem, powsta³o
ponad 40 artyku³ów i rozdzia³ów w ksi¹¿kach poœwiêconych meteorytom. Powsta-
³o te¿ du¿o materia³ów niepublikowanych (rêkopisy, materia³y do wyk³adów i æwi-
czeñ, prace dyplomowe studentów).

Dzia³alnoœæ jedynego polskiego oœrodka naukowego podejmuj¹cego na pocz¹t-
ku XIX w. tematykê meteorytow¹ przerwa³a likwidacja Uniwersytetu Wileñskiego
w 1832 r. Pomimo up³ywu dwóch wieków rola wileñskiego oœrodka naukowego
w rozwoju meteorytyki w Polsce nie zosta³a w pe³ni udokumentowana. Obecnie
trwaj¹ prace by zadanie to, chocia¿ w czêœci, wykonaæ.
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