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Abstract: The article summarizes the research on the history of meteoritics in Poland at the
beginning of the 19th century. Pointed out the importance of the Vilnius University and working
there of researchers and graduate students of the University.
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Wstęp

Poniewa¿ autor niniejszego tekstu od piêciu lat prezentuje P.T. Czytelnikom
informacje o zwi¹zkach wileñskiego oœrodka naukowego – Uniwersytetu Wileñ-
skiego z polsk¹ meteorytyk¹ w okresie jej powstawania (pocz¹tek XIX w.), czas
dokonaæ podsumowania. Tym bardziej, ¿e mo¿liwoœæ znalezienia nowych faktów
czy dokumentów jest coraz mniejsza, co jest miêdzy innymi skutkiem doœæ drobia-
zgowych poszukiwañ w czasie tych¿e ostatnich kilku lat.

Niech wiêc bêdzie mi wolno, przekazaæ Pañstwu kilka bardziej osobistych uwag,
nim ten rozdzia³ prac nad histori¹ polskiej meteorytyki zostanie zamkniêty.

Uniwersytet Wileński

Uczelnia powsta³a w roku 1579, kiedy król Stefan Batory przeznaczy³ œrodki na
przekszta³cenie Kolegium Jezuitów w Wilnie (za³o¿onego w 1570 r.) w Akademiê
i Uniwersytet Wileñski Towarzystwa Jezusowego. Szko³a przechodzi³a ró¿ne koleje
losu. Przez wiêkszoœæ lat swego istnienia (do kasaty zakonu w 1773 r.) by³a uczel-
ni¹ wy¿sz¹ prowadzon¹ przez jezuitów. Podobnie jak zmienne koleje losu, zmienia³
siê poziom nauczania w uczelni. Znamienne jest jednak to, ¿e wileñska szko³a
wy¿sza nigdy nie traci³a kontaktu ze spo³ecznoœci¹ akademick¹ Europy, co by³o
zas³ug¹ w³aœnie prowadz¹cych j¹ jezuitów.
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Gdy w 1780 r. jej rektorem zosta³ eksjezuita Marcin Poczobutt-Odlanicki
(1728–1810), znakomity matematyk i astronom, a w 1781 r. zosta³a przejêta i zre-
formowana na uczelniê œwieck¹ przez pierwsze polskie ministerstwo oœwiaty publi-
cznej – Komisjê Edukacji Narodowej, szko³a szybko zaczê³a siê rozwijaæ pozys-
kuj¹c znanych europejskich naukowców. Poziom wyk³adów by³ wysoki a uczelnia
sta³a siê nie tylko znanym oœrodkiem dydaktycznym, ale równie¿ badawczym.
Wydaje siê, ¿e wileñska uczelnia znajdowa³a siê nieco w cieniu szacownego Uni-
wersytetu Krakowskiego, ale gdy bli¿ej przyjrzymy siê poziomowi nauczania obu
szkó³, to znajdziemy wiele dziedzin, w których Wilno mog³oby swobodnie rozjaœ-
niæ cienie Krakowa…

Kierunki przyrodnicze. Mineralogia. Geologia

„Poznanie przyrody nie prowadzi jako takie w œwiat przedmiotów, lecz staje siê dla
umys³u medium, wewn¹trz którego dokonuje on swego w³asnego samopoznania.
A tym samym rozpoczyna siê proces wa¿niejszy i donioœlejszy ni¿ wszelkie mno¿e-
nie i poszerzanie samego tylko materia³u, o który przyrodoznawstwo wzbogaci³o
ludzk¹ wiedzê…” pisa³ w swym fundamentalnym dziele Ernst Cassirer o filozofii
Oœwiecenia (Cassirer 2010, s. 33). To w³aœnie okres oœwieceniowy spowodowa³
ogromny wzrost zainteresowania naukami przyrodniczymi. Rozwój fizyki, astrono-
mii, chemii, biologii, medycyny, geografii, geologii by³y nie tylko domen¹ nauko-
wców, ale stawa³y siê przedmiotem zainteresowania zwyk³ych ludzi, tematem wia-
domoœci w b³yskawicznie rozwijaj¹cych siê wówczas gazetach, Ÿród³em sporów
i dyskusji…

Wileñska uczelnia by³a w g³ównym nurcie wydarzeñ. Co wiêcej – sama szereg
wydarzeñ inicjowa³a, dzia³aj¹c wielop³aszczyznowo: jako miejsce dydaktyki, oœro-
dek badawczy, oœrodek wydawniczy i popularyzatorski, wreszcie jako mecenas
nauki, ale równie¿ instytucja zwierzchnia dla ca³ego systemu szkolnego ziem daw-
nego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, zamieszka³ych przez 9 milionów ludzi.

Szczególnym uznaniem i zainteresowaniem obok medycyny, cieszy³y siê kierun-
ki przyrodnicze. W celu szybkiego ich rozwoju i osi¹gniêcia wysokiego poziomu,
sprowadzono do Wilna znanych uczonych europejskich, a najzdolniejszych stu-
dentów i pracowników kierowano na zagraniczne uczelnie, by tam przyswajali
nowe wiadomoœci i po powrocie dzielili siê uzyskan¹ wiedz¹.

W ten sposób do Wilna pod koniec XVIII w. trafili miêdzy innymi: Jan Ema-
nuel Gilibert (1741–1814), pierwszy profesor historii naturalnej wileñskiej uczel-
ni, znakomity francuski uczony; Jerzy Adam Forster (1754–1794), urodzony
w pochodz¹cej ze Szkocji niemieckiej rodzinie mieszkaj¹cej w okolicach Gdañska,
znakomity przyrodnik, towarzysz Jamesa Cooka w jego podró¿y naoko³o œwiata;
Ferdynand Spitznagel (ok. 1757–1826), przyrodnik niemiecki (Garbowska 1988).
Zajmuj¹c przez kolejne lata katedrê historii naturalnej (obejmuj¹c¹ botanikê, zoo-
logiê i mineralogie) wykszta³cili szereg studentów, z których wiêkszoœæ zosta³a
nauczycielami w licznych szko³ach Wileñskiego Okrêgu Szkolnego, obejmuj¹cego
tereny wspomnianego Ksiêstwa Litewskiego, ale jednostki kszta³ci³y siê dalej na

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

Janusz W. KOSIŃSKI 67



ogó³ za granic¹. Absolwenci ci, wracali na macierzyst¹ uczelniê, zostaj¹c nierzadko
profesorami. Prowadzili wówczas nie tylko zajêcia dydaktyczne, ale równie¿ podej-
mowali dzia³alnoœæ naukow¹, a czêsto równie¿ popularyzatorsk¹.

Pierwszym polskim profesorem historii naturalnej zosta³ Stanis³aw Bonifacy
Jundzi³³ (1761–1847). Jundzi³³ zajmowa³ siê równie¿ meteorytami i jest autorem
pierwszego w jêzyku polskim przegl¹dowego opracowania prezentuj¹cego pogl¹dy
na pochodzenie meteorytów oraz katalogu spadków meteorytów z lat 462 p.n.e. –
1803 n.e. (Kosiñski 2013b).

W 1803 r. na zreformowanym Cesarskim Uniwersytecie Wileñskim utworzona
zosta³a katedra mineralogii. W latach 1804–1813 kierowa³ ni¹ Roman Symono-
wicz (1768–1813), który meteorytami bezpoœrednio siê nie zajmowa³, ale dba³
o wysoki poziom mineralogii (i geologii, która nie by³a jeszcze wówczas wyk³adana
jako oddzielny przedmiot), daj¹c solidne podstawy wielu rocznikom studentów do
podejmowania prac w tych dziedzinach.

Kolejnymi wyk³adowcami mineralogii w Wilnie byli: Feliks Drzewiñski
(1788–1850), Ignacy Horodecki (1776–1824), Józef Jundzi³³ (1794–1877) i Igna-
cy Jakowicki (1794–1847). Z katedr¹ zwi¹zani byli równie¿ Makary Bogatko
(1788-po 1830) i Norbert Kumelski (1802–1853) pe³ni¹cy funkcje pomocnicze.

Meteoryty. Meteorytyka

Makary Bogatko rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Wileñskim w 1804 r., a ju¿
rok póŸniej zosta³ pomocnikiem profesora mineralogii, którym by³ wówczas
R. Symonowicz. W 1807 r. zosta³ asystentem prof. S. Jundzi³³a, a po ukoñczeniu
studiów w 1809 r. zosta³ nauczycielem fizyki i matematyki w Bobrujsku. Do Wil-
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na powróci³ w 1810 r. na stanowisko pomocnika profesora przy katedrze historii
naturalnej i przy ogrodzie botanicznym. Po œmierci prof. Symonowicza przez krót-
ki czas prowadzi³ wyk³ady z mineralogii. Opracowa³ i wyda³ notatki Symonowicza
poœwiêcone nomenklaturze mineralogicznej (Maœlankiewicz 1936).

W latach 1816–1818 Makary Bogatko wydawa³ „Pamiêtnik Magnetyczny
Wileñski” – miesiêcznik o charakterze naukowym. Umieszcza³ w nim liczne arty-
ku³y o tematyce przyrodniczej. W latach 1815–1816 zaj¹³ siê doniesieniami o do-
mniemanym spadku meteorytów na terenie Wilna. Zjawisko mia³o miejsce
29 maja 1815 r. po po³udniu i zosta³o potwierdzone przez wiele osób, które zbie-
ra³y drobne spad³e kamienie. Zdarzenie to do dzisiaj nie zosta³o wyjaœnione,
a obszerny artyku³ o nim znajdziemy w „Pamiêtniku…” (Bogatko 1816).

Feliks Drzewiñski interesowa³ siê meteorytami i poœwiêci³ im miejsce w pier-
wszym polskim uniwersyteckim podrêczniku mineralogii „Pocz¹tki mineralogii
pod³ug Wernera u³o¿one…” z 1816 r. W 1825 r. opublikowa³ równie¿ bardzo cie-
kaw¹ rozprawê o pochodzeniu meteorytów (Kosiñski 2014).

Jeszcze wiêksze zas³ugi dla powstaj¹cej dopiero polskiej meteorytyki ma Ignacy
Horodecki. Zaanga¿owany w badania meteorytu Brahin, udostêpnia jego frag-
menty (podobnie jak fragmenty meteorytów Lixna i Zaborzyca) znakomitemu
badaczowi meteorytów, francuskiemu uczonemu A. Laugierowi. Horodecki przy-
gotowuje równie¿ materia³y dotycz¹ce meteorytyki oraz publikuje na ten temat
raporty i artyku³y (Kosiñski 2013a).

Józef Jundzi³³ stosunkowo krótko wyk³ada³ mineralogiê i nie mamy informacji
czy zajmowa³ siê meteorytami, ale wiadomo, ¿e przez wiele lat (zacz¹³ ju¿ w czasie
studiów) opiekowa³ siê zbiorami Gabinetu Historii Naturalnej z bardzo bogat¹
kolekcj¹ mineralogiczn¹ zawieraj¹c¹ równie¿ „kamienie meteorologiczne”.
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Ignacy Jakowicki kontynuowa³ kierunek prac poprzedników i w swoich wyk³a-
dach oraz podrêcznikach poœwiêca³ miejsce informacjom o meteorytach. Przyk³a-
dem jest chocia¿by wykorzystywany do wyk³adów podrêcznik zatytu³owany „Krót-
ki wyk³ad oryktognozyi i geognozyi” – np. w rozdziale poœwiêconym opisowi
i wystêpowaniu ¿elaza, mo¿emy spotkaæ tak¹ informacjê: „1) ¿elazo rodzime, cha-
rakterystyczne od³amem haczystym, i dziurkami; spada z atmosfery; amatorowie
zbiorów mineralogicznych kupowali je dawniey w cenie z³ota” (Jakowicki
1825, s. 61).

Po likwidacji Uniwersytetu, od 1832 r. I. Jakowicki wyk³ada³ na wileñskiej Aka-
demii Medyko-Chirurgicznej i stworzy³ tam posiadaj¹cy bogate zbiory gabinet
mineralogiczny, zawieraj¹cy równie¿ meteoryty (Jackiewicz 2010).

Badaniami meteorytów w Wilnie zajmowa³ siê równie¿ znakomity polski che-
mik Jêdrzej Œniadecki (1768–1838). Szczególnym przedmiotem jego zaintereso-
wañ by³ wspomniany ju¿ meteoryt Brahin, ale nie stroni³ te¿ od rozwa¿añ bardziej
teoretycznych o pochodzeniu meteorytów. Wyniki jego prac publikowane by³y
w „Dzienniku Wileñskim” (Kosiñski 2016a).

„Dzienni Wileñski”, czasopismo za³o¿one przez Stanis³awa Jundzi³³a i Jêdrzeja
Œniadeckiego jest pierwszym czasopismem naukowym, ale równie¿ popularnonau-
kowym, które spe³nia³o trudn¹ do przecenienia rolê w rozwoju polskiej nauki,
a dzisiaj jest kopalni¹ wiedzy dotycz¹cej historii nauki.

Czasopismo od swego pocz¹tku w 1805 r. zamieszcza³o teksty dotycz¹ce meteo-
rytów i meteorytyki, poczynaj¹c od wspomnianego dwuczêœciowego opracowania
S. Jundzi³³a. Czêœæ przygotowanych do publikacji materia³ów (opracowania, stresz-
czenia, t³umaczenia) poœwiêci³ meteorytom Norbert Kumelski.

Norbert A. Kumelski, absolwent wileñskiej uczelni, a od 1828 r. pracownik jej
biblioteki, by³ kandydatem do objêcia planowanej katedry technologii. W celu
przygotowania siê do prowadzenia wyk³adów i kierowania now¹ katedr¹, otrzyma³
trzyletnie stypendium na pobyt w Austrii, Niemczech, Francji i Anglii. Niestety,
po jego powrocie w 1833 r. w Wilnie Uniwersytetu ju¿ nie by³o. Kumelski podej-
mowa³ pracê w ró¿nych miejscach, a po roku 1840 przeniós³ siê na sta³e do War-
szawy (Jackiewicz 2010).

Od ukoñczenia studiów w 1824 r., Kumelski nie zaniedbywa³ swych mineralo-
gicznych i geologicznych zainteresowañ, publikuj¹c (oprócz wspomnianych arty-
ku³ów) cztery ksi¹¿ki poœwiêcone tej tematyce. Opowiada³ siê za atmosferycznym
pochodzeniem meteorytów.

Podrêcznikowym wydawnictwem jest „Krótki wyk³ad mineralogii pod³ug zasad
Wernera” wydany w dwóch tomach w Wilnie. W tomie II (Kumelski 1826a)
autor prezentuje teoriê atmosferycznego pochodzenia aerolitów (szczególnie ¿elaz-
no-niklowych), a jako przyk³ad takich obiektów podaje m.in. meteoryt Brahin,
który znany by³ mu zapewne ze zbiorów mineralogicznych Uniwersytetu.

Na marginesie tych informacji, warto jest odnotowaæ dwie ciekawostki doty-
cz¹ce Norberta Kumelskiego. W 1826 r., maj¹c 24 lata, zosta³ doktorem honoris
causa Uniwersytetu Jagielloñskiego (w dziedzinie filozofii), a w 1831 r. gdy prze-
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bywa³ w Wiedniu zaprzyjaŸni³ siê serdecznie z… Fryderykiem Chopinem, z któ-
rym przez wiele lat utrzymywa³ korespondencjê.

Absolwentem Uniwersytetu Wileñskiego, który w swojej dzia³alnoœci dydakty-
cznej i naukowej, wielokrotnie podejmowa³ tematykê meteorytow¹ by³ Ignacy
Domeyko (1802–1889), pracuj¹cych w Chile (Kosiñski 2016b). Innym absolwen-
tem tej uczelni, który interesowa³ siê meteorytami (na co wskazuje jego wiedza
o nich), a nawet mia³ okazjê bezpoœrednio badaæ obszar spadku deszczu meteory-
tów by³ Jan Wolski (1781–1859). Do dzisiaj jego raporty na temat meteorytu
Bia³ystok z 1827 r. s¹ g³ównym Ÿród³em wiedzy o tym zjawisku (Kosiñski 2015).

Wiele miejsca w swojej dzia³alnoœci naukowej i popularyzatorskiej poœwiêci³
meteorytom Antoni ¯yszkiewicz (1807–1856). Absolwent Uniwersytetu Wileñ-
skiego z 1827 r., by³ wyk³adowc¹ matematyki i fizyki w Szkole Wy¿szej Niemiro-
wskiej na Podolu oraz w Gimnazjum w Œwis³oczy. W 1837 r. przeniós³ siê do
Warszawy, gdzie zosta³ adiunktem dyrektora Gabinetów Historii Naturalnej (Jac-
kiewicz 2010).

W Warszawie ¯yszkiewicz rozpocz¹³ nie tylko pracê naukow¹, ale równie¿
popularyzatorsk¹. Ju¿ w 1838 r. w poczytnym „Magazynie Powszechnym” (nak³ad
czasopisma ok. 5 tysiêcy egzemplarzy!) opublikowa³ obszerny, z³o¿ony z trzech czê-
œci artyku³ zatytu³owany „Kamienie meteoryczne” (¯yszkiewicz 1838).

Meteoryty znalaz³y te¿ swoje miejsce w najwa¿niejszym dziele A. ¯yszkiewicza
zatytu³owanym „Œwiat zastosowany do pojêcia m³odzie¿y”. Bogato ilustrowana,
licz¹ca ok. 600 stron ksi¹¿ka obejmowa³a tematy dotycz¹ce fizyki, geografii, mete-
orologii, botaniki, zoologii i mineralogii – w tym meteorytów (¯yszkiewicz 1852).
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Podręcznik mineralogii N.A. Kumel-
skiego z 1826 r.

Fragment artykułu N.A. Kumelskiego z „Dziennika Wileń-
skiego” (Kumelski 1826b)



Stanowi³a doskona³e uzupe³nienie podrêczników szkolnych. Na jej kartach wymie-
nia autor meteoryty, które znajdowa³y siê wówczas w kolekcji warszawskiego Gabi-
netu Mineralogicznego – m.in. Bia³ystok, Lixna czy Krasnojarsk.

Zakończenie

Niestety, zamkniêcie a nastêpnie likwidacja wileñskiej uczelni w 1832 r. na wiele
lat zatrzyma³a rozwój polskiej meteorytyki. Nie by³o oœrodka naukowego (uniwer-
sytetu czy akademii) jak równie¿ towarzystwa naukowego, które podjê³yby tê
tematykê. Tak naprawdê dopiero upadek meteorytu Pu³tusk w 1868 r. przyczyni³
siê do wzrostu zainteresowania meteorytami, a w ich badanie zaanga¿owali siê
naukowcy ze Szko³y G³ówne Warszawskiej (ówczesna nazwa Uniwersytetu War-
szawskiego). Ale ta sytuacja równie¿ nie trwa³a d³ugo i nie zosta³a nale¿ycie wyko-
rzystana.

Miejmy nadziejê, ¿e czas trudnych pocz¹tków polskiej meteorytyki, dla których
niezwykle wa¿nym miejscem by³ Uniwersytet Wileñski doczeka siê kiedyœ pe³nego
opracowania.
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