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Theories of the origin of meteorites in Poland in first half 19th century

Abstract: The theories of the origin of meteorites were introduced in the article present in science
in first half 19th century. Present their perceptions in Poland and take down the main works on
this subject.
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„W dziejach nauki trudniej ni¿ w innych dziedzinach wskazywaæ ostre
daty prze³omów, zw³aszcza gdy chodzi o s³aby jeszcze nurt umys³owy. To,
co nowe, rodzi siê wolniej i d³u¿ej, rzadko wybucha nagle i gwa³townie,
jak wielkie dzie³a literackie czy artystyczne. To, co stare, zamiera oporniej
i d³u¿ej, rzadko ginie prêdko i ca³kowicie. Dlatego fazy rozwoju, które
mo¿na wyró¿niæ, zachodz¹ na siebie, a okresy przejœciowe s¹ rozci¹gniête
w czasie.”

B. Suchodolski (1953, s. 47)

Wstęp

Pocz¹tek meteorytyki jako nauki zbieg³ siê w czasie z okresem stopniowej utraty
suwerennoœci przez Polskê. Najwa¿niejsza ksi¹¿ka w historii tej dziedziny nauki
„Über den Unsprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisen-
massen und über einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen”
(O pochodzeniu znalezionej przez Pallasa i o innych podobnych masach ¿elaznych
oraz o pewnych z tym zwi¹zanych zjawiskach natury) Ernsta F. F. Chladniego
ukaza³a siê w roku 1794 – pomiêdzy II (1793), a III (1795) rozbiorem Polski. Na
skomplikowan¹ sytuacjê polityczn¹ kraju na³o¿y³ siê równie¿ stopniowy upadek
polskiej nauki i oœwiaty praz schy³kowy okres Oœwiecenia.
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Pocz¹tkowo wiêksz¹ swobodê dzia³ania mia³ Uniwersytet Wileñski, st¹d w pier-
wszych trzech dekadach XIX w. powsta³o w nim wiele cennych prac naukowych
i podrêczników; tu pracowali m.in. Stanis³aw Jundzi³³ i Jêdrzej Œniadecki, którzy
k³adli podwaliny tworz¹cej siê polskiej meteorytyki.

Po zamkniêciu w ramach represji popowstaniowych wileñskiej uczelni
w 1832 r., ciê¿ar pracy naukowej przesun¹³ siê do Krakowa, ale nauczanie na Uni-
wersytecie Jagielloñskim w tym czasie nie sta³o na zbyt wysokim poziomie, a praca
naukow¹ zajmowa³o siê Towarzystwo Naukowe Krakowskie (Skuba³a-Tokarska,
Tokarski 1972).

W Warszawie w 1800 r. powsta³o Towarzystwo Przyjació³ Nauk, którego celem
by³o szerzenie wiedzy i rozwój nauki, a jego cz³onkami byli m.in. Stanis³aw Staszic,
twórca polskiej geologii oraz Karol Kortum, który ju¿ w 1804 r. prowadzi³ badania
meteorytów. Niestety, równie¿ warszawskie Towarzystwo (oraz za³o¿ony w 1816 r.
Uniwersytet Warszawski) w 1831 r. zosta³y zlikwidowane w ramach represji po
powstaniu listopadowym (Rolbiecki 1972).

Wobec tej trudnej sytuacji nie powinien dziwiæ fakt, ma³ego zainteresowania
œrodowiska naukowego problematyk¹ meteorytow¹ – zajmowa³y siê ni¹ g³ownie
pojedyncze osoby, a prowadzone prace mia³y charakter incydentalny. Niewielka
iloœæ prac dotycz¹cych meteorytów w stosunku do dorobku chocia¿by innych
europejskich nacji, wynika wiêc w du¿ej mierze z czynników zewnêtrznych,
kszta³tuj¹cych rozwój nauki polskiej w tym czasie.

Teorie pochodzenia meteorytów w I połowie XIX w.

Fakt spadania na ziemiê „kamieni” znany by³ ludziom od zarania dziejów, a po-
twierdzenie znajduje w najstarszych Ÿród³ach pisanych. Nie umkn¹³ uwagi równie¿
Arystotelesowi, który znaj¹c dzie³a Anaksagorasa, podejmuj¹cego ju¿ w V w. p.n.e.
niezwykle jak na owe czasy próby wyjaœnienia pochodzenia meteorytów, sam rów-
nie¿ postanowi³ wyjaœniæ to zjawisko w dziele dotycz¹cym g³ównie meteorologii.
Arystoteles wyjaœnienie to sprowadzi³ do jednego z elementów swojej teorii wyzie-
wów (Arystoteles 1990). Si³a oddzia³ywania tego staro¿ytnego filozofa by³a ogro-
mna – przyjêcie jego pogl¹dów i teorii przez koœcio³y chrzeœcijañskie spowodowa³o
ca³kowity zastój w wielu dziedzinach wiedzy do Odrodzenia, a nawet do XVIII w.
W przypadku prób wyjaœnienia pochodzenia meteorytów pogl¹dy Arystotelesa
spotykamy jeszcze w I po³owie XIX w.!

W dziele Gabriela Rz¹czyñskiego „Historia naturalis curiosa Regni Poloniae,
Magni Ducatus Litvaniae annexarumque; provinciarum, in tractatus XX divisa”
wiedza na temat powstawania zjawisk meteorologicznych, w tym równie¿ zalicza-
nych do nich meteorów i spadków meteorytów niemal w ca³oœci pochodzi z dzie³
Arystotelesa, czego autor ten nie ukrywa³ (Rz¹czyñski 1721). Pogl¹dy te, w 1804 r.
powiela w swoim dwutomowym dziele Remigiusz £adowski, tak charakteryzuj¹c
meteoryty: „Piorunek. Kamieñ tak nazwany z t¹d, ¿e dawni rozumieli, ¿e siê robi
w ob³okach, i razem z piorunem spada. Ten kamieñ rozmaitego bywa kszta³tu,
nayczêœciej iednak ma formê klinu, albo piramidy nie wielkiey; zapach ma siarczy-
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sty, a naturê Ammoniaku” (£adowski 1804, s. 113). Nie jest to pogl¹d odosobnio-
ny: jeszcze do ok. 1850 r. hipoteza o atmosferycznym pochodzeniu spadaj¹cych
cia³, by³a podtrzymywana przez niektórych naukowców i popularyzatorów nauki!

Ale nie by³a to jedyna hipoteza maj¹ca t³umaczyæ obserwowane upadki kamien-
nych i ¿elaznych cia³. W pierwszej po³owie XIX w. funkcjonuj¹ trzy g³ówne teorie
pochodzenia meteorytów.

Pierwsza wskazywa³a na ziemskie pochodzenie tych cia³, ale oprócz wspomnia-
nego ju¿ kondensowania cz¹stek zawieszonych w atmosferze (teoria ziemska atmo-
sferyczna), wskazywano równie¿ na mo¿liwoœæ odrywania od powierzchni ziemi jej
fragmentów np. w wyniku dzia³ania huraganów lub wybuchów wulkanów i zrzu-
cania w innym miejscu (teoria ziemska litosferyczna). Druga z hipotez zosta³a
zaproponowana w 1794 r. przez znanego astronoma W. Olbersa, a rozpropagowa-
na przez P.-S. Laplace’a w 1802 r. Wskazywa³a ona na Ksiê¿yc jako Ÿród³o meteo-
rytów (teoria ksiê¿ycowa). Mia³y to byæ fragmenty ska³ wyrzucane przez ksiê¿yco-
we wulkany a rzekome obserwacje zjawisk wulkanicznych na Ksiê¿ycu wykonane
m.in. przez W. Herschela, J.-D. Cassiniego czy J. Bodego zdawa³y siê tê hipotezê
potwierdzaæ. I wreszcie trzecia z hipotez zaproponowana przez samego E. F.
F. Chladniego w 1794 r. wskazywa³a na kosmiczne pochodzenie meteorytów –
mia³y to byæ drobne samodzielne cia³a niebieskie, przemieszczaj¹ce siê w Uk³adzie
S³onecznym i spotykaj¹ce na swojej drodze Ziemiê (teoria kosmiczna).

Dla nas oczywiœcie najbardziej interesuj¹ca jest hipoteza Chladniego – jej publi-
kacjê uznaje siê za pocz¹tek meteorytyki jako nauki (chocia¿ nazwy „meteorytyka”
zaczêto u¿ywaæ znacznie póŸniej). Gdy w 1854 r. angielski naukowiec Robert
P. Greg wskaza³ jednoznacznie na pas planetoid jako Ÿród³o meteorytów, rozwój
meteorytyki zacz¹³ zmierzaæ we w³aœciwym kierunku (Marvin 2006).

Hipotezy o powstawaniu meteorytów w sferach ziemskich czy te¿ w wyniku
wybuchów ksiê¿ycowych wulkanów nie przetrwa³y próby czasu i argumentów
wynikaj¹cych z coraz dok³adniejszych badañ meteorytów. Po 1860 r. coraz wiêcej
naukowców przyjmuje argumenty za planetoidalnymi Ÿród³ami upadaj¹cych cia³
i pozosta³e hipotezy zostaj¹ odrzucone. Dopiero rok 1868 i upadek s³ynnego mete-
orytu Pu³tusk powoduje o¿ywienie dyskusji i wskazanie na mo¿liwoœæ pochodzenia
meteorytów spoza Uk³adu S³onecznego.

Percepcja teorii pochodzenia meteorytów w Polsce

Aby przeœledziæ jak przyjmowane by³y hipotezy o pochodzeniu meteorytów wœród
polskich naukowców, ale te¿ pe³ni¹cych niezwykle wa¿n¹ rolê popularyzatorów
nauki, trzeba skorzystaæ z nielicznych Ÿróde³ drukowanych, wyj¹tkowo rêkopi-
œmiennych. Niestety, przez ca³¹ pierwsz¹ po³owê XIX w. nie mamy w³aœciwie
w Polsce wydawnictwa ksi¹¿kowego poœwiêconego wy³¹cznie meteorytom – ani
o charakterze naukowym, ani popularnym. Og³oszona drukiem w 1820 r. rozpra-
wa doktorska F. Makólskiego, niestety traktuje zagadnienie pochodzenia meteory-
tów doœæ jednostronnie i b³êdnie – autor by³ zwolennikiem teorii ziemskiej atmos-
ferycznej (Bia³a 2009, Kosiñski 2009). Wiele te¿ wskazuje na to, ¿e publikacja
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zosta³a wydana w niewielkim nak³adzie i nie by³a powszechnie znana; nie odnoto-
wano cytowañ tej pracy w póŸniejszej literaturze.

Opieraæ siê musimy zatem na artyku³ach w wydawnictwach periodycznych oraz
fragmentach ksi¹¿ek dotycz¹cych g³ównie historii naturalnej, mineralogii, geologii
i astronomii. Zestawienie tych Ÿróde³ zawiera tabela 1. W tabeli tej zaprezento-
wano g³ówny temat podjêty w publikacjach w czêœci dotycz¹cej meteorytów, jak
równie¿ przyjête przez autorów hipotezy na temat pochodzenia tych obiektów.

Ju¿ pobie¿na analiza przyjmowanych hipotez, wskazuje wyraŸnie, ¿e pogl¹dy
polskich naukowców (g³ównie publikacje ksi¹¿kowe – podrêczniki) i popularyza-
torów nauki (g³ównie artyku³y w popularnych czasopismach) by³y bardzo zró¿ni-
cowane. Hipoteza mówi¹ca o kosmicznym pochodzeniu meteorytów, chocia¿
powszechnie znana – wiêkszoœæ autorów odwo³uje siê do dzie³a Chladniego
z 1794 r. – znajdowa³a akceptacjê wolno i ze sporym oporem. Tacy autorzy jak
Makólski, Drzewiñski czy Dembowski w³o¿yli du¿o wysi³ku i argumentów
w obronê teorii mówi¹cej o atmosferycznym pochodzeniu meteorytów. Inni rów-
nie¿ tê teoriê przyjmowali, ale bez wnikliwej analizy argumentów.

Mo¿na jednak te¿ wskazaæ przyk³ady, w³aœciwego kierunku dzia³ania. Ju¿
w 1805 r. Stanis³aw Jundzi³³ zdecydowanie popiera pozaziemskie pochodzenie
meteorytów, a ponadto publikuje pierwszy w jêzyku polskim katalog spadków
meteorytów zawieraj¹cy 39 pozycji (Jundzi³³ 1805). W 1820 r., Franciszek Makól-
ski, zdecydowany zwolennik teorii o atmosferycznym pochodzeniu meteorytów,
wyraŸnie nie zdawa³ sobie sprawy, jak blisko jest w³aœciwych rozwi¹zañ tego zagad-
nienia. W swojej pracy doktorskiej pisa³ w odniesieniu do hipotezy Chladniego:
„W tem mniemaniu, meteory zwane gwiazdami spadai¹cemi, by³yby cia³ami tego
rodzaju, które wchodz¹ w naszê Atmosferê w bardzo znaczney wysokoœci, z chy¿o-
œci¹ dostateczn¹ do iey przebie¿enia i zapalenia siê. Wyobra¿enie to, iak dobrze
uwa¿a P. Biot, zgadza siê z nowem odkryciem czterech ma³ych planet, ale nie
t³ómaczy ieszcze tosamoœci tworzenia siê Aerolitow.” (Makólski 1820, s. 33)

Dwa lata póŸniej, Jêdrzej Œniadecki, znakomity chemik pracuj¹cy na Uniwersy-
tecie Wileñskim, wykonywa³ analizy meteorytu Brahin (wówczas nazywanego
„¿elazem meteorycznem Rzeczyckiem”), uzyskuj¹c wyniki nie odbiegaj¹ce od rezu-
ltatów jego bardziej doœwiadczonych w tej dziedzinie kolegów z Europy Zachod-
niej. Jego artyku³ w „Dzienniku Wileñskim” (którego notabene by³ wspó³twórc¹
i wydawc¹) z 1822 r. zawiera nie tylko wyniki powy¿szych analiz, ale równie¿ roz-
wa¿ania o pochodzeniu meteorytów. W tekœcie tym znajdujemy równie¿ takie
stwierdzenia o meteorytach, które powinniœmy doceniæ bardziej ni¿ doktorat Ma-
kólskiego: „Inni nakoniec mai¹ ie za bry³y rozrzucone w przestrzeni i kr¹¿¹ce spo-
sobem planet oko³o s³oñca; które to bry³y, spotkawszy siê w obrócie swoim
z naszym planet¹, ulegai¹ przemocy iego attrakcyi i w atmosferê wpadai¹. By³yby
to np. okruszyny ieakiegoœ rozbitego planety, takiey samey natury, iak ma³e plane-
tki niedawno odkryte. Wszak¿e ¿aden z tych domys³ów [chodzi o teorie atmosfery-
czne – dop. JWK] dowiedzionym bydŸ nie mo¿e, a moiem zdaniem, ostatni iest
naypodobnieyszydo prawdy.” (Œniadecki 1822, s. 503)
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Tabela 1. Zestawienie źródeł wiedzy na temat przyjmowanych teorii pochodzenia meteorytów

Rok
publikacji Autor lub periodyk Główny temat w części

dotyczącej meteorytów
Przyjęta przez autora hipoteza
nt. pochodzenia

1721 Gabriel Rzączyński
(w j. łacińskim)

obiekty „spadające z nieba” pochodzenie atmosferyczne
(za Arystotelesem)

1783 Remigiusz Ładowski kamienie z atmosfery pochodzenie atmosferyczne

1802 Krzysztof Kluk żelazo samorodne – żelazo
znalezione przez Pallasa

brak zajętego stanowiska

1804 Remigiusz Ładowski kamienie z atmosfery pochodzenie atmosferyczne

1805 Karol Kortum opis różnych upadków, skład
meteorytów

prezentacja różnych hipotez –
brak zajętego stanowiska

1805 Stanisław Jundziłł opis różnych upadków, skład
meteorytów, pochodzenie
meteorytów

pochodzenie kosmiczne lub
księżycowe

1815 Stanisław Staszic żelazo samorodne – kamień
meteorologiczny (kopalny)

pochodzenie atmosferyczne (?)

1816 Feliks Drzewiński żelazo rodzime – spadłe
z powietrza

pochodzenie atmosferyczne

1816 „Pamiętnik Warszawski” pochodzenie aerolitów pochodzenie księżycowe
lub kosmiczne

1820 Franciszek Makólski aerolity, pochodzenie meteorytów pochodzenie atmosferyczne

1822 Jędrzej Śniadecki skład chemiczny meteorytów,
pochodzenie meteorytów

pochodzenie kosmiczne (możliwy
związek z planetoidami)

1825 Feliks Drzewiński opis różnych upadków, teorie
pochodzenia meteorytów

pochodzenie atmosferyczne

1826 Jan S. Dembowski meteoryty, skład chemiczny
i pochodzenie meteorytów

pochodzenie atmosferyczne

1826 Norbert A. Kumelski żelazo rodzime – aerolit pochodzenie atmosferyczne

1826 Antoni Waga żelazo meteoryczne rodzime pochodzenie litosferyczne
lub atmosferyczne

1826 Ł. // „Dziennik Wileński” próba klasyfikacji kamieni
meteorycznych, opisy różnych
upadków – opis kolekcji

pochodzenie atmosferyczne (?)

1827 Ignacy Jakowicki żelazo rodzime meteoryczne pochodzenie atmosferyczne

1837 A.B. // „Pamiętnik
Naukowy”

opisy zjawisk, upadków
i znalezisk, teorie pochodzenia
aerolitów

pochodzenie kosmiczne

1838 Antoni Żyszkiewicz aerolity, pochodzenie aerolitów pochodzenie kosmiczne

1839 „Przyjaciel ludu” kamienie meteoryczne,
pochodzenie kamieni
meteorycznych

pochodzenie atmosferyczne
lub kosmiczne

1840 F.R. // „Magazyn
powszechny”

kamienie meteoryczne, pocho-
dzenie kamieni meteorycznych

pochodzenie kosmiczne

1847 Józef Sapalski aerolity, pochodzenie aerolitów pochodzenie kosmiczne

1850 Hipolit Witowski meteorolity – właściwości brak zajętego stanowiska

1851 Wojciech Jastrzębowski meteoryty – właściwości, skład
chemiczny

pochodzenie kosmiczne, mogą
spadać na inne planety



Zakończenie

Klêska powstania listopadowego na wiele lat odwróci³a uwagê od spraw nauki,
w tym równie¿ od zagadnieñ dotycz¹cych meteorytów. Dopiero w latach czter-
dziestych XIX w. tematyka ta wraca na ³amy czasopism i do ksi¹¿ek, g³ównie
poœwiêconych mineralogii.

Zdecydowanie zaczyna dominowaæ teoria o kosmicznym pochodzeniu meteory-
tów, a w 1851 r. Wojciech Jastrzêbowski w swojej popularnej w owym czasie
„Historii naturalnej” napisa³ tak: „Kamienie meteoryczne zwane po prostu Meteo-
rytami albo Aerolitami, o których istnieniu i spadaniu na ziemiê nie masz ju¿ teraz
¿adnej w¹tpliwoœci, i które maj¹ podobny pocz¹tek jak wszystkie cia³a niebieskie,
tylko ró¿ni¹ siê od nich ma³oœci¹ i sposobnoœci¹ spadania na kulê ziemsk¹, a zape-
wne i na inne planety (…)” (Jastrzêbowski 1851, s. 334)

Nie by³ to oczywiœcie koniec dyskusji na temat pochodzenia meteorytów – trwa
ona wszak do dzisiaj, ale odrzucenie teorii zwi¹zanych z ich domniemanym ziem-
skim pochodzeniem zdecydowanie pozwoli³o na skierowanie badañ na w³aœciwe
tory. A wskazana powy¿ej ewolucja pogl¹dów odbywa³a siê przecie¿ nie tylko
w Polsce.
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