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Abstract: The article presents the person Stanis³aw Jundzi³³, the professor of the natural history at
The University of Vilnius. Stanis³aw Jundzi³³ was interested in meteorites. First in Polish of the
catalogue falls of meteorites published in year 1805. He occupied the also important place in the
investigations of the meteorite Brahin.
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Wstęp

Pomimo znikniêcia Rzeczypospolitej Polskiej (w 1795 r.) z mapy Europy i likwi-
dacji Komisji Edukacji Narodowej, oœwieceniowy duch nie zagin¹³, a zmiany
wprowadzone przez KEN w Akademii Wileñskiej – Szkole G³ównej Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego znalaz³y uznanie nawet u cara Rosji – Aleksandra I.
W 1803 r. wydaj¹c akt przekszta³caj¹cy Szko³ê G³ówn¹ Wileñsk¹ w Cesarski Uni-
wersytet Wileñski, pozostawi³ jako jêzyki wyk³adowe polski i ³aciñski oraz przyzna³
uczelni swobodê dzia³ania, publikacji i wyboru tematyki badañ naukowych oraz
sta³e finansowanie. Nie bez znaczenia zapewne jest to, ¿e bezpoœrednim opieku-
nem Uniwersytetu Wileñskiego zosta³ ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski, przyjaciel
Aleksandra I, w latach 1803–1824 kurator wileñskiego okrêgu naukowego (szkol-
nego), w latach 1804–1806 minister spraw zagranicznych Rosji.

Reforma uniwersytetu z 1803 r. sprawi³a, ¿e sta³ siê on nowoczesn¹ czterowy-
dzia³ow¹ uczelni¹. Szczególnie zyska³y na tym nauki przyrodnicze: historia natura-
lna (botanika, zoologia i mineralogia zwana wówczas oryktognozj¹, ale zawieraj¹ca
du¿o elementów szeroko rozumianej geologii nazywanej geognozj¹) oraz chemia
otrzyma³y znaczn¹ samodzielnoœæ i bardzo szybko ka¿da z tych dziedzin sta³a siê
przedmiotem odrêbnych wyk³adów (Bartnicka 1988). Nie do pominiêcia jest tu
równie¿ znacz¹ca rola znakomitych wyk³adowców, a jednoczeœnie œwietnie przygo-
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towanych naukowców – Uniwersytet Wileñski bowiem oprócz funkcji dydaktycz-
nych, wyrasta³ na najwa¿niejszy w I po³owie XIX w. polski oœrodek naukowy.

Ju¿ w 1797 r. wyk³ady chemii rozpocz¹³ Jêdrzej Œniadecki, wykszta³cony w Kra-
kowie, ale studiuj¹cy równie¿ w Wiedniu, Padwie i Edynburgu, niezwykle utalen-
towany polski chemik, lekarz, farmaceuta i biochemik. Rok póŸniej, w 1798 r.
wyk³ady historii naturalnej, a w szczególnoœci botaniki rozpocz¹³ Stanis³aw Boni-
facy Jundzi³³ – absolwent Akademii Wileñskiej, ale studiuj¹cy równie¿ w Wiedniu,
DreŸnie i Freibergu, znakomity przyrodnik pochodz¹cy z okolic Lidy na Gro-
dzieñszczyŸnie (Ciechanowicz 2012). Obaj ci profesorowie, naukowcy-dydaktycy
sprawili, ¿e nauki przyrodnicze rozwija³y siê szybko, nie ustêpuj¹c poziomem
innym uniwersytetom europejskim. S³u¿y³y temu znajomoœci zawarte w czasie
zagranicznych studiów, ale równie¿ wymiana literatury i materia³ów badawczych.

Na marginesie warto równie¿ dodaæ, ¿e Jêdrzej Œniadecki i Stanis³aw Jundzi³³
w 1805 r. za³o¿yli „Dziennik Wileñski” – miesiêcznik, w którym publikowane
by³y naukowe i popularno-naukowe artyku³y pracowników Uniwersytetu.

Œrodowisko wileñskiego oœrodka naukowego bêd¹c bardzo aktywnym i szybko
wch³aniaj¹c najnowsze zdobycze nauki, interesowa³o siê równie¿ zupe³nie nowym
wówczas tematem: kamieniami spadaj¹cymi z atmosfery – aerolitami. Pierwsz¹
publikacj¹ by³ artyku³ „Kamienie meteoryczne” Stanis³awa Jundzi³³a, który ukaza³
siê ju¿ w 1805 r. we wspomnianym „Dzienniku Wileñskim” (Jundzi³³ 1805).

Stanisław Bonifacy Jundziłł

Stanis³aw Bonifacy Jundzi³³ urodzi³ siê 6 maja 1761 r. we wsi Jasiañce ko³o Lidy
w zubo¿a³ej rodzinie szlacheckiej. W latach 1774–1779 uczêszcza³ do szkó³ prowa-
dzonych przez pijarów w Lidzie i Lubieszowie. Poniewa¿ rodzina Jundzi³³a nie by³a
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zbyt bogata, m³ody Stanis³aw chcia³ odci¹¿yæ ich finansowo – najprostsz¹ drog¹
by³o wst¹pienie do zakonu. Po dwuletnim nowicjacie z³o¿y³ œluby zakonne
w 1779 r. W latach 1779–1780 nauczaj¹c logiki i metafizyki najpierw w Rosie-
niach, a nastêpnie w Wilnie (w klasztorze pijarskim) podj¹³ Jundzi³³ studia
w Szkole G³ównej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (Grêbecka 1993). W roku
1782 ukoñczy³ kurs fizyki, a w 1783 r. kurs chemii. W latach 1786–1787 dosko-
nali³ siê w chemii i zoologii u pracuj¹cego wówczas w Wilnie J. A. Forstera, nato-
miast w 1787 r. odby³ prywatny kurs botaniki u profesora historii naturalnej
J. E. Giliberta. Ju¿ jako ksi¹dz od 1785 r. w szkole pijarów w Szczuczynie Lite-
wskim uczy³ fizyki i historii naturalnej, a od 1790 r. w wileñskim kolegium pija-
rów wyk³ada³ nauki przyrodnicze. Te bogate doœwiadczenia pozwoli³y mu na pod-
jêcie starañ o Katedrê Historii Naturalnej w Szkole G³ównej Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego (1792 r.). Starania te nie przynios³y oczekiwanego rezultatu, ale publi-
kacje, du¿y talent dydaktyczny i zainteresowania naukowe zosta³y docenione
w KEN, która wys³a³a go na zagraniczne stypendium (S³awiñski 1947).

W latach 1792–1797 (z przerwami) studiowa³ Jundzi³³ w Wiedniu, prowadz¹c
te¿ rozleg³e badania terenowe. W 1793 r. w ramach doskonalenia swej wiedzy
mineralogicznej przebywa³ w Freibergu. Tu pozna³ i zaprzyjaŸni³ siê z Józefem
Domeyko, który namawia³ go do zajêcia siê mineralogi¹ i górnictwem (Jundzi³³ J.
1850). J. Domeyko by³ stryjem Ignacego Domeyko, którego wiele lat póŸniej rów-
nie¿ zainteresowa³ tymi dziedzinami.
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Po powrocie do Wilna, w 1798 r. Jundzi³³ zatrudniony na stanowisku vice-pro-
fesora rozpoczyna na Uniwersytecie wyk³ady z botaniki, ale by uzyskaæ tytu³ profe-
sora pisze rozprawê doktorsk¹ „Dissertacya mineralogiczno-geograficzna o Krajach
gdzie siê Kruszce znaydui¹, i o wieloœci rocznego ich wydobywania” (S³awiñski
1947). W 1800 r. zostaje równie¿ doktorem teologii, co pozwoli³o mu obejmowaæ
wszelkie stanowiska na uczelni (Grêbecka 1993).

S. Jundzi³³ do swego odejœcia na emeryturê w 1824 r. zarz¹dza³ katedr¹ historii
naturalnej skupiaj¹c siê na botanice i zoologii, nie zaniedbuj¹c jednak swych zain-
teresowañ mineralogi¹. Zainteresowania te obejmowa³y równie¿ meteoryty,
którym poœwiêci³ i uwagê, i miejsce w kolekcji przyrodniczej Uniwersytetu Wileñ-
skiego.

Stanis³aw Jundzi³³ zmar³ w Wilnie 15 kwietnia 1847 r.

Pierwszy katalog upadków meteorytów w języku polskim

Zainteresowanie Jundzi³³a meteorytami musia³o byæ znacz¹ce – œwiadczy o tym
jego publikacja z 1805 r. (Jundzi³³ 1805). Jest to obok artyku³u K. Kortuma
zamieszczonego w „Pamiêtniku Warszawskim” najstarsza w jêzyku polskim publi-
kacja poœwiêcona meteorytom. I to od razu wa¿na.

Artyku³ S. Jundzi³³a sk³ada siê z dwóch czêœci i widaæ, ¿e autor w³o¿y³ w jego
przygotowanie du¿o pracy. Przede wszystkim musia³ zapoznaæ siê z literatur¹
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zagraniczn¹ dotycz¹c¹ tej tematyki, o czym œwiadczy prezentacja ró¿nych hipotez
maj¹cych na celu wyjaœnienie pochodzenia meteorytów. Warto pamiêtaæ, ¿e w pie-
rwszych dekadach XIX w. uprawnione by³y zarówno hipotezy mówi¹ce o powsta-
waniu meteorytów w ziemskiej atmosferze, ksiê¿ycowych wulkanach, w wyniku
rozbicia nieznanej planety czy jeszcze w inny sposób – ka¿da z nich by³a prawdo-
podobna przy ówczesnym stanie wiedzy. S³ynny deszcz meteorytów pod L’Aigle
w 1803 r. nie by³ traktowany (jak niektórzy przyjmuj¹ obecnie) jako dowód na
pozaziemskie pochodzenie meteorytów, co proponowa³ E. F. F. Chladni, ale jako
dowód na to, ¿e kamienie spadaj¹ na powierzchniê ziemi z atmosfery. Jeszcze do
po³owy XIX w. poszukiwano jednej odpowiedzi na to zasadnicze pytanie uwzglêd-
niaj¹c rozmaite hipotezy.

S. Jundzi³³ w swojej publikacji prezentuje stanowiska ró¿nych naukowców, cho-
cia¿ sam wydaje siê sk³aniaæ ku przyjêciu pochodzenia meteorytów z przestrzeni
kosmicznej lub z Ksiê¿yca. Nie by³ to pogl¹d powszechny, o czym œwiadcz¹ publi-
kacje innych uczonych z Uniwersytetu Wileñskiego – wiêkszoœæ z nich uwa¿a³a
jednak, ¿e kamienie meteoryczne powstaj¹ w ziemskiej atmosferze (Kosiñski 2012).

Obok prezentacji pogl¹dów na pochodzenie meteorytów, Jundzi³³ za³¹czy³ do
artyku³u wyniki badañ ró¿nych okazów oraz katalog upadków meteorytów
notowanych w latach 462 p.n.e.–1803 n.e.

Katalog ten obejmuje 39 upadków – miejsca, daty, iloœæ okazów oraz Ÿród³a
informacji o wyst¹pieniu zjawisk. Powsta³ on w oparciu o publikacje E. F. F.
Chladniego oraz J. Izarna i chocia¿ nie jest opracowaniem oryginalnym, to stanowi
dowód na zainteresowanie S. Jundzi³³a meteorytami oraz jest Ÿród³em wiedzy,
wówczas jedynym w jêzyku polskim. Wed³ug wspó³czesnych danych z 39 oznaczo-
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nych przez Jundzi³³a upadków, uznaæ jako pewne mo¿na 21 – pozosta³e, byæ
mo¿e, czekaj¹ jeszcze na weryfikacjê?

Meteoryt Brahin

To, ¿e S. Jundzi³³ przez nastêpnych kilkanaœcie lat nie opublikowa³ nic na temat
meteorytów, nie oznacza, ¿e tematyka ta przesta³a go interesowaæ. Najwa¿niejsze
chyba miejsce w dzia³alnoœci Jundzi³³a stanowi³ ogród botaniczny, ale by³ równie¿
opiekunem zbiorów mineralogicznych Uniwersytetu. W 1813 r. dziêki jego stara-
niom uczelnia zakupi³a bardzo bogat¹ kolekcjê mineralogiczn¹ (16 tysiêcy oka-
zów!) po zmar³ym wyk³adowcy mineralogii Romanie Symonowiczu (Jundzi³³ S.
1850).

W roku 1818 na Uniwersytet dotar³y pierwsze informacje o znalezieniu nad-
zwyczajnej rudy ¿elaznej w powiecie rzeczyckim w maj¹tku Brahin, którego w³aœci-
cielem by³ hrabia Ludwik Rokicki. Fragment znaleziska otrzyma³ wyk³adaj¹cy
wówczas mineralogiê Ignacy Horodecki, zaœ Jundzi³³ ogl¹daj¹c okaz uzna³ go za
„¿elazo meteoryczne” (Jundzi³³ S. 1850).

S. Jundzi³³ podj¹³ energiczne dzia³ania w celu pozyskania do zbiorów uniwersy-
teckich i do badañ nastêpnych okazów, co siê uda³o. 15 listopada 1821 r. z³o¿y³
sprawozdanie z podjêtych dzia³añ Radzie Uniwersytetu (Jundzi³³ 1821) [vide:
ANEKS], a badania meteorytu przeprowadzi³ Jêdrzej Œniadecki (Œniadecki 1822).

W wyniku dzia³añ podjêtych przez I. Horodeckiego fragmenty meteorytu Bra-
hin trafi³y do A. Brongniarta, czo³owego francuskiego mineraloga i geologa, a za
jego poœrednictwem do André Laugiera, ówczesnego europejskiego i œwiatowego
autorytetu w dziedzinie chemicznej analizy meteorytów (Kosiñski 2013). Dziêki
Laugierowi meteoryt Brahin sta³ siê znany, ale te¿ uzyskane przez niego wyniki
analiz, okaza³y siê bardzo zbie¿ne z analizami Œniadeckiego, co wskazuje na wysoki
poziom badañ prowadzonych w Wilnie.
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Zakończenie

S. Jundzi³³ docenia³ wartoœæ dla nauki kamieni meteorycznych pisz¹c: „Nadzwyczaj-
ny ten ze wszech miar przyrodzenia utwór, którego pocz¹tek i tworzenie siê niezba-
dan¹ dot¹d w fizyce jest tajemnic¹ (…)” (Jundzi³³ S. 1850, s. 45–46) i cieszy³ siê,
¿e uda³o mu siê do zbiorów akademickich je pozyskaæ. A przecie¿ meteoryt Brahin
nie by³ jedyny. W kolekcji znajdowa³y siê równie¿ okazy z Bia³ej Cerkwi
(wspó³czesna nazwa: Bjelaja Zerkov), Zaborzycy (Zaborzyka), Liksny (Lixna) oraz
niezidentyfikowany meteoryt z Normandii wa¿¹cy 66 funtów (26,7 kg) ofiarowa-
ny przez genera³a Korsakowa (Bieliñski 1899). Ale ozdob¹ by³ wa¿¹cy ok. 200 fun-
tów (ok. 81 kg) okaz meteorytu Brahin.

O ile wiele wskazuje na to, ¿e wileñscy mineralodzy, chemicy, przyrodnicy zain-
teresowani byli kamieniami meteorycznym, o tyle pozostali cz³onkowie Rady Cesar-
skiego Uniwersytetu Wileñskiego ju¿ chyba nie. Swoje wyst¹pienie przed tym gro-
nem Jundzi³³ skomentowa³ tak: „Bry³a ta meteorycznego ¿elaza jest najwiêksza ze
wszystkich znajomych mi w ró¿nych Europy krajach, postrze¿onych w tym rodza-
ju utworów. (…) Moje postrze¿enia i zdobycie do zbiorów uniwersytetu, z oziêb³¹
w tem zgromadzeniu przyjête by³o obojêtnoœci¹; a dwuletnich starañ i zabiegów
[w celu pozyskania najwiêkszego fragmentu meteorytu – przyp. JWK], ten tylko
œlad w protokule pozosta³, i¿ obie rzeczone bry³y przeze mnie radzie przedstawione
by³y (…)” (Jundzi³³ S. 1850, s. 46). A mo¿e chodzi³o tylko o to, ¿e Jundzi³³ maj¹cy
doœæ specyficzny charakter, nie by³ zbyt lubiany…

Po przejœciu w 1824 r. na emeryturê S. Jundzi³³ odsun¹³ siê od Uniwersytetu,
a w 1831 r. opuœci³ przys³uguj¹ce mu mieszkanie s³u¿bowe (Ciechanowicz 2012).
Pomimo podesz³ego wieku w latach 1826–1835 odby³ szereg podró¿y zagranicz-
nych, czêœciowo w celach leczniczych, ale równie¿ zwiedzaj¹c m.in. ogrody botani-
czne i kolekcje minera³ów. Czy ze szczególnym zainteresowaniem ogl¹da³ meteo-
ryty? Tego ju¿ chyba siê nie dowiemy.
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DZIENNIK WILEŃSKI Tom III Rok 1821 Wrzesień – Grudzień

HISTORYA NATURALNA

O ¯ELEZIE METEORYCZNEM, spad³em w dobrach Hrabi Rokickiego,
doniesienie Radzie Cesarskiego Uniwersytetu Wileñskiego, przez Xdza Stanis³awa
Jundzi³³a, prof. w tym¿e uniwersytecie, d. 15 listopada 1821 uczynione.

Sztukê ¿elaza meteorycznego w tych dniach nades³an¹, wa¿¹c¹ blizko czterdzieœci
funtów, sk³adam dziœ Radzie cesarskiego uniwersytetu: jestto dar JW. Ludwika
Hrabi Rokickiego, radcy stanu, dozorcy honorowego szkó³ powiatu rzeczyckiego
i kawalera. Przed trzema laty, to jest, w jesieni r. 1818, dostoyny ten obywatel
przys³a³ ju¿ by³ probki podobnego ¿elaza JP. Adjunktowi Horodeckiemu, przy
których, gdy ani o wielkoœci ca³kowitey massy, ani o mieyscowych znalezienia oko-
licznoœciach ¿adney nie by³o wzmianki, pisa³em wiêc do tego¿ JW. Hrabi, prosz¹c
o przys³anie do zbiorów uniwersytetu wiêkszey, jeœli nie ca³kowitey, bry³y tego
¿elaza, i o kategoryczne objaœnienie stosownych pytañ, które do³¹czy³em. Gdy pier-
wszy ten list móy, dla niewiadomych przyczyn, go nie doszed³, w nastêpuj¹cym
1819 roku, to¿ samo powtórzy³em. Jako¿ wkrótce mia³em ukontentowanie odebraæ
odpowiedŸ jego, tego¿ roku dnia 19 lipca z Horodyszcza datowan¹, w którey
i pytania rzeczone nale¿ycie objaœni³, i sam¹ bry³ê przys³aæ obieca³. List ten w orygi-
nale, dla zachowania przy tem ¿elezie w gabinecie uniwersytetu, tu do³¹czam.

Wedle zawartych w tym liœcie objaœnieñ, roku 1809 lub 1810 w³oœcianie wsi
Kaporenki, maj¹tku Brahinia JW. Rokickiego, w powiecie rzeczyckim le¿¹cego,
w mieyscu Kucówka zwanem, naleŸli dwie takowego ¿elaza bry³y, o sto prawie s¹¿ni
jedna od drugiej odleg³oœci, na piaszczystych miêdzy b³otami pagórkach. Powierz-
chnia obu postaæ mia³a bydŸ podobna do zwyczaynego nieforemnego kamienia;
ciê¿ar ka¿dey w szczególnoœci niewiadomy, musia³ zaœ bydŸ bardzo znaczny, gdy¿
u³omek, który przed sob¹ mamy, wa¿¹cy blizko 40 funtów, jest szóst¹ lub siódm¹
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tylko czêœci¹ ca³kowitey jedney z nich wielkoœci. Ciê¿ar ten, jeœli nie wyrównywa
s³awney bryle sybirskiey, przez Pallasa opisaney, która 2000 funtów wa¿y³a, wiêkszy
jest jednak nie równie od bry³y podobnego¿ ¿elaza; spad³ey z atmosfery w Kroacyi
blizko Agram; dziœ do Wiednia przeniesioney, a która sto funtów wagi nie prze-
chodzi.

Co siê tycze sk³adu tey sztuki: pierwiastkowa skorupa na niey siê nie znajduje;
œwie¿o prze³amana powierzchnia daje postrzegaæ mnóztwo tych jeszcze nieoznaczo-
ney u mineralogów natury kryszta³ów, które wszelkiego meteorycznego ¿elaza tak
odznaczaj¹ca s¹ cech¹, a sam od³am jest nierówno zbity; i tymto istotnie ró¿ni siê
ta sztuka od próbek dawniey P. Horodeckiernu przys³anych, w których od³am jest
wyraŸnie sêkowato haczysty; co by³oby niew¹tpliwym dowodem, i¿ rzeczone próbki
i ta sztuka oddzielnych bry³ s¹ u³amkami, gdyby œwie¿e pra¿enie jey w kuŸniczym
ogniu, tak we wnêtrznym sk³adzie, jak w zewnêtrzney postaci nie zatar³o pierwiast-
kowych i w³aœciwych jey charakterów.

O epoce i okolicznoœciach zjawienia siê czyli spadnienia tych bry³ z atmosfery,
¿adnych miêdzy ludem tamecznym nie ma podañ i gminnych powieœci; lecz, co jest
strat¹ nieod¿a³owan¹, i¿ kowale mieyscowi, wedle tych¿e objaœnieñ, chc¹c doœwiad-
czyæ u¿ywalnoœci nadzwyczaynego ¿elaza tego, znacznie je uszkodziæ i uszczupliæ
mogli.

Dar ten JW. Rokickiego tym jest znakomitszy, i¿ ¿elazo meteoryczne, liczone
wszêdzie miêdzy nadzwyczayne przyrodzenia zjawiska, w kraju naszym pierwszy raz
jest postrze¿one. Sadzê wiêc, i¿ uniwersytet nie omieszkaj¹c, przeszle mu nale¿ne
podziêkowanie.




