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Ignacy Horodecki – jeden z zapomnianych
pionierów meteorytyki

Ignacy Horodecki – one of the forgotten pioneers of the meteoritics

Abstract: The article presents the person Ignacy Horodecki, the professor of the mineralogy at
The University of Vilnius. Prof. I. Horodecki was interested in meteorites. He studied meteorites
Brahin, Zaborzika and Lixna. He led the scientific correspondence on the subject of meteorites
with the French scientist Alexander Brongniart. He passed on Polish meteorites to investigations
to the superb chemist A. Laugier. Prof. Horodecki introduced meteorites to the didactics.
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Wstęp

W pierwszej po³owie XIX wieku, wœród nielicznych polskich uczelni, niew¹tpliwie
najwy¿szy poziom reprezentowa³ Uniwersytet Wileñski. Pomimo w³¹czenia Wilna
i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego do Cesarstwa Rosyjskiego, uczelnia zachowa³a
ca³kowicie polski charakter i oprócz dzia³alnoœci dydaktycznej, prowadzi³a bardzo
szerokie badania naukowe. W badaniach tych jednym z kluczowych kierunków
by³a historia naturalna obejmuj¹ca botanikê, zoologiê i mineralogiê z licznymi ele-
mentami geologii. Wysoki poziom reprezentowa³y równie¿ chemia, fizyka, mate-
matyka i astronomia, a takie nazwiska pracuj¹cych w Wilnie naukowców jak:
Marcin Poczobutt-Odlanicki (astronom), Jan Œniadecki (astronom, matematyk),
Stanis³aw Bonifacy Jundzi³³ (botanik), Jêdrzej Œniadecki (chemik, lekarz), Józef
Mickiewicz (matematyk, fizyk), Jan Znosko (ekonomista, filozof), Zygmunt Rew-
kowski (matematyk, twórca ekonomii analitycznej, filozof) czy Józef Go³uchowski
(filozof, prekursor romantyzmu w Polsce) s¹ najlepszym œwiadectwem znaczenia
wileñskiego oœrodka w nauce polskiej, ale równie¿ europejskiej (Ciechanowicz
2012).
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Wszechnica Wileńska

Na Uniwersytecie Wileñskim prowadzi³o badania naukowe równie¿ wielu mniej
znanych naukowców, podejmuj¹cych czêsto ciekawe tematy z powstaj¹cych dopie-
ro dziedzin nauki. W 1804 r. katedrê mineralogii, wydzielon¹ z historii naturalnej,
obj¹³ Roman Symonowicz. Symonowicz bardzo dba³ o wysoki poziom swojej dzie-
dziny. Kieruj¹c katedr¹ do 1813 r. zajmowa³ siê nie tylko teori¹, ale te¿ praktyk¹
prowadz¹c równie¿ zajêcia terenowe oraz wzbogacaj¹c zbiory mineralogiczne Uni-
wersytetu.

Oczywiœcie w ramach wyk³adów, mieœci³a siê nie tylko mineralogia (zwana
wówczas oryktognozj¹), ale równie¿ geologia (wówczas: geognozja), a badania tere-
nowe przyczyni³y siê do poznania budowy geologicznej du¿ej czêœci Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego (Garbowska1988). Dbaj¹c równie¿ o utylitarny charakter
zarówno wyk³adów, jak i zajêæ terenowych, czêsto podejmowana by³a tematyka
z³ó¿ surowców mineralnych, co znajduje swoje odbicie w pierwszych podrêczni-
kach mineralogii oraz opracowaniach popularyzuj¹cych tê dziedzinê.

Wileñscy naturaliœci, w wiêkszoœci zdobywaj¹cy wykszta³cenie nie tylko w kraju,
ale równie¿ za granic¹ (g³ównie w uczelniach i instytutach naukowych francuskich
i niemieckich), œledzili na bie¿¹co europejsk¹ literaturê i utrzymywali sta³e konta-
kty z naukowcami zagranicznymi. St¹d pojawia siê w ich pracach wiele zagadnieñ
zupe³nie nowych, miêdzy innymi równie¿ tematyka dotycz¹ca aerolitów czyli
kamieni z powietrza spadaj¹cych (obecnie: meteorytów).

Pierwszy tematykê tê podj¹³ ju¿ w 1805 r. Stanis³aw Jundzi³³, profesor, wyk³a-
dowca najpierw historii naturalnej (w tym mineralogii), póŸniej wydzielonej z niej
botaniki.
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Ryc. 1. Budynek w którym mieściła się
m. in. Katedra Mineralogii, gdzie wy-
kładał I. Horodecki – stan z lat 70-tych
XX w. (Kubilius 1979)



Pomimo zajmowania siê g³ównie botanik¹, Jundzi³³owi nie obca by³a mineralo-
gia, a wydaje siê, ze szczególnie interesowa³ siê w³aœnie meteorytami, o których
napisa³ du¿y artyku³, opublikowany w dwóch czêœciach w ”Dzienniku Wileñskim”
(Jundzi³³ 1805).

Jeœli chodzi o profesorów mineralogii, meteoryty sta³y siê przedmiotem zaintere-
sowania Ignacego Horodeckiego, kieruj¹cego katedr¹ mineralogii w latach
1817–1824.

Ignacy Horodecki

Ignacy Horodecki urodzi³ siê w 1776 r. Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej od wielu
pokoleñ mieszkaj¹cej w pó³nocnej czêœci powiatu wileñskiego. O jego m³odoœci
niewiele wiadomo – zapewne Ÿród³em informacji by³aby opracowana przez Horo-
deckiego „Historia swego czasu i ludzi”, ale niestety los tego rêkopisu jest nieznany
(Kosiek 1962). Po ukoñczeniu szko³y podwydzia³owej w Postawach (obecnie na
terenie Republiki Bia³oruskiej), podejmuje w 1796 r. studia w Szkole G³ównej
Litewskiej (ówczesna nazwa Uniwersytetu Wileñskiego). Studiuj¹c pod kierun-
kiem Józefa Mickiewicza, Stanis³awa Jundzi³³a oraz Jêdrzeja Œniadeckiego m.in.
wymowê, historiê powszechn¹ i naturaln¹, fizykê, astronomiê i chemiê, Horodecki
zainteresowa³ siê szczególnie fizyk¹ i chemi¹ oraz mineralogi¹ (Kamiñska 2012).
Po ukoñczeniu studiów w 1799 r. Ignacy Horodecki zostaje nauczycielem fizyki
i historii naturalnej w gimnazjum w Wilnie. Jednoczeœnie z podjêciem pracy dyda-
ktycznej, wystêpuje do rektora wileñskiej uczelni o dopuszczenie do egzaminu
doktorskiego. Przewodnicz¹cym komisji prowadz¹cej ten egzamin (w 1800 r.)
wyznaczony zosta³ Józef Mickiewicz, ówczesny profesor fizyki (BLAN 1).

Ucz¹c w gimnazjum, Horodecki nie traci³ kontaktu z Cesarskim Uniwersyte-
tem Wileñskim (nazwa obowi¹zuj¹ca od 1803 r.) i w 1811 r. zosta³ asystentem
profesora Jêdrzeja Œniadeckiego w laboratorium chemicznym. Adiunktem w kate-
drze chemii zostaje w 1814 r., jednoczeœnie rezygnuj¹c z pracy w gimnazjum
(Kamiñska 2012). Katedr¹ mineralogii w tym czasie kieruje Feliks Drzewiñski,
autor pierwszego polskiego podrêcznika mineralogii (Drzewiñski 1816), który jed-
nak w 1817 r. wyje¿d¿a na studia do Pary¿a i wyk³ady mineralogii powierzono
Horodeckiemu.

W 1822 r. Rada Uniwersytetu mianowa³a Ignacego Horodeckiego profesorem
nadzwyczajnym (Jundzi³³ 1905). Oprócz wyk³adów Horodecki prowadzi³ prakty-
czne æwiczenia z geologii, organizuj¹c ze studentami liczne wycieczki w okolice
Wilna. Wykonywa³ te¿ badania geologiczne, a szczególnie interesowa³ siê faun¹
kopaln¹ Wo³ynia i Litwy okresu kredy i trzeciorzêdu (paleogenu). Analizowa³ rów-
nie¿ sk³ad chemiczny minera³ów oraz gromadzi³ kolekcjê ska³ (Garbowska 1993).

Ignacy Horodecki by³ bardzo cenionym wyk³adowc¹. Mia³ te¿ postêpowe
pogl¹dy i popieraj¹c reformy Uniwersytetu, czêsto nara¿a³ siê konserwatywnym
profesorom. Ta przyczyna podawana jest jako powód doœæ powolnej kariery akade-
mickiej, pomimo posiadanych przez niego zdolnoœci i talentu dydaktycznego
(Kosiek 1962).
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Jego studentami byli m.in. Ignacy Domeyko, Ignacy Fonberg (póŸniejszy profe-
sor chemii Uniwersytetu Wileñskiego), Tomasz Zan (znany dzia³acz w Towarzy-
stwie Filomatów i Filaretów, badacz geologii Baszkirii, Uralu i Litwy), Jan Kryni-
cki (póŸniejszy profesor mineralogii i zoologii Uniwersytetu Charkowskiego) oraz
Ignacy Jakowicki, nastêpca Horodeckiego na katedrze mineralogii Uniwersytetu
Wileñskiego (Kamiñska 2012).

Ignacy Horodecki prowadzi³ korespondencjê naukow¹, g³ównie z naukowcami
francuskimi, a nawet zosta³ cz³onkiem-korespondentem paryskiego Towarzystwa
Medycznego. Liczne zajêcia sprawi³y, ¿e wiêkszoœæ jego prac i notatek nie zosta³a
opublikowana, co znacznie utrudnia ocenê jego dorobku naukowego, równie¿
w zakresie meteorytyki.

Ignacy Horodecki zmar³ 27 marca 1824 r. w wieku 48 lat w Wilnie, gdzie zosta³
te¿ pochowany na cmentarzu bernardyñskim. Œmieræ ta nadesz³a zdecydowanie
przedwczeœnie.

Meteoryty

Wykazanie zwi¹zków Ignacego Horodeckiego z badaniami meteorytów nie jest
proste – jest autorem zaledwie dwóch publikacji drukowanych i obie nie maj¹
zwi¹zku z meteorytami, ani nawet z przedmiotem jego wyk³adów czyli mineralo-
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Ryc. 2. Zabudowania Uniwersytetu Wileńskiego w latach 30-tych XIX w. (Kubilius 1979)



gi¹. Zdecydowanie ciekawsza jest spuœcizna rêkopiœmienna oraz materia³y w spo-
sób poœredni wskazuj¹ce na zainteresowanie Horodeckiego meteorytami. Problem
polega równie¿ na dostêpnoœci tych materia³ów.

Analizuj¹c ró¿ne Ÿród³a informacji mo¿na wyodrêbniæ trzy p³aszczyzny zaintere-
sowañ Horodeckiego meteorytami: umownie mo¿na nazwaæ je teoretyczn¹, pra-
ktyczn¹ i dydaktyczn¹.

Płaszczyzna teoretyczna

Na zainteresowanie Horodeckiego meteorytami, wskazuj¹ co najmniej dwa Ÿród³a.
Gdy w marcu 1822 r. rektor Uniwersytetu Wileñskiego, prof. Szymon Malewski
wystosowa³ wniosek o nadanie tytu³u profesora nadzwyczajnego Horodeckiemu,
ten przedstawi³ Radzie Oddzia³u (wydzia³u) i Radzie Uniwersytetu znacz¹cy doro-
bek piœmienny, w postaci rêkopisów (Ciechanowicz 2012). Jak wynika z doku-
mentów uniwersyteckich, kandydat na profesora przedstawi³:

„(…) 1) „Fizykê we wszystkich czêœciach”, jak¹ mia³ przygotowan¹ do druku
i dawania lekcyj na Uniwersytecie i osobno skrócon¹ dla gimnazjów;

2) Ksi¹¿kê „Ogrodnictwo i rolnictwo”;
3) Ksi¹¿kê „Historia chemii”;
4) Dziesiêæ seksternów [arkuszy sk³adanych na szeœæ czêœci – przyp. JWK]

w brulionach, s³u¿¹cych do objaœnienia niektórych teoryj i szczegó³ów tey
nauki pod³ug systematu professora Œniadeckiego;

5) Inne seksterna nale¿¹ce do oryktognozyi i geognozyi;
6) Sekstern geologii, oryginalnie napisany i zasadzony na fenomenach spa-

dania meteorycznych kamieni i na teoryi elektrycznoœci;
7) Materya³y do utrzymania korespondencyj zagraniczney o tem¿e przed-

miocie we francuskim jêzyku (...)” (CPAHL 1).
Szczególnie interesuj¹ce by³oby zapoznanie siê z rêkopisem wskazanym w pun-

kcie 6 – miejmy nadziejê, ¿e uda siê ten rêkopis jeszcze odnaleŸæ.
Horodecki docenia³ te¿ znaczenie wiedzy o meteorytach w nauce. Wskazuj¹ na

to równie¿ materia³y (a w domyœle dzia³ania) zapisane w punkcie 7 powy¿szego
dokumentu, czyli korespondencja Horodeckiego ze znakomitym francuskim
mineralogiem i geologiem Aleksandrem Brongniartem. Znaczna jej czêœæ poœwiê-
cona jest w³aœnie meteorytom (Garbowska 1988; Daszkiewicz, Tarkowski 2006a).
Obaj naukowcy nie tylko korespondowali na temat meteorytów, ale zajmowali siê
ich badaniami – Horodecki zbiera³ na ich temat informacje i przesy³a³ do Pary¿a
fragmenty okazów; Brongniart natomiast zestawia³ dane Horodeckiego oraz wyni-
ki badañ sk³adu chemicznego wykonane przez jednego z najwybitniejszych ówczes-
nych chemików i badaczy meteorytów André Laugiera, któremu przekazywa³ pró-
bki otrzymane z Wilna. Wyniki te by³y prezentowane przez Brongniarta na posie-
dzeniach Królewskiej Akademii Nauk w Pary¿u, zosta³y te¿ opublikowane (Lau-
gier 1823a; Laugier 1823b; Laugier 1824), a korzystano z nich jeszcze wiele lat
póŸniej (Pisulewski 1856).
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Korespondencja Horodeckiego i Brongniarta przynosi wiele szczegó³ów na
temat meteorytów Brahin, Zaborzika i Lixna. Do niniejszego artyku³u za³¹czono
fragmenty dotycz¹ce meteorytów w zachowanych listach obu naukowców
[Aneks 1].

Płaszczyzna praktyczna

Horodecki kolekcjonowa³ minera³y, a w 1822 r. otrzyma³ od w³adz Uniwersytetu
zadanie uporz¹dkowania kolekcji mineralogicznej. Wielokrotnie odbywa³ ze stu-
dentami zajêcia terenowe, przy okazji poszukuj¹c ciekawych okazów do celów
dydaktycznych. Na Uniwersytet Wileñski trafia³y te¿ przesy³ki z du¿ego obszaru
dawnej Rzeczypospolitej, zawieraj¹ce ciekawe obiekty przyrodnicze, równie¿
z dziedziny interesuj¹cej Horodeckiego.

W ten sposób w 1818 r. na Uniwersytet dotar³y pierwsze informacje o meteory-
cie znanym dzisiaj jako Brahin. Horodecki, wówczas wyk³adaj¹cy mineralogiê
dopiero od roku, zwróci³ siê o ocenê znaleziska do Stanis³awa Jundzi³³a. Jundzi³³
przez kilka lat studiuj¹c za granic¹ ogl¹da³ wiele okazów z ró¿nych kolekcji minera-
logicznych i od razu zorientowa³ siê, ¿e jest to meteoryt. Podj¹³ energiczne dzia³a-
nia by pozyskaæ wiêcej okazów, co siê uda³o (Jundzi³³ 1850).

Natomiast rok póŸniej, gdy do Wilna docieraj¹ informacje o upadku meteorytu
we wsi Zaborzyca, Horodecki sam podejmuje dzia³ania, by uzyskaæ jak najwiêcej
wiadomoœci o tym zdarzeniu i wykonuje wstêpne badania otrzymanego okazu
(Dziennik Wileñski 1819). Wyniki tych prac przedstawione zostaj¹ we wrzeœniu
1819 r. w postaci raportu skierowanego do Rz¹du (rady) Uniwersytetu Wileñ-
skiego [Aneks 2].

W kolejnym roku, na Uniwersytet docieraj¹ informacje o upadku meteorytu
w okolicach Dyneburga (obecnie Daugavpils na £otwie). Horodecki analizuje
raporty o tym wydarzeniu i pozyskuje fragmenty meteorytu znanego dzisiaj jako
Lixna. Niewykluczone, ¿e to dziêki niemu zachowa³ siê rêkopiœmienny opis ze
szczegó³ami zjawiska (Kosiñski 2009); mo¿e byæ równie¿ autorem publikacji
w „Dzienniku Wileñskim” (Dziennik Wileñski 1820).

Fragmenty tych trzech meteorytów trafi³y do Aleksandra Brongniarta, a za jego
poœrednictwem do Laugiera do badañ. Dzisiaj znajduj¹ siê w kolekcji Narodowego
Muzeum Historii Naturalnej w Pary¿u (Daszkiewicz, Tarkowski 2006a).

Płaszczyzna dydaktyczna

Nie mniej wa¿n¹ p³aszczyzn¹ dzia³alnoœci by³a dydaktyka. Co prawda w og³asza-
nych i drukowanych na pocz¹tku ka¿dego roku akademickiego programach
wyk³adów nie ma odrêbnych tematów dotycz¹cych meteorytów, ale s¹dz¹c ze
wspomnianych wczeœniej rêkopiœmiennych materia³ów przedstawionych przez
Horodeckiego w celu uzyskania tytu³u profesora, tematyka meteorytowa znaj-
dowa³a siê w prowadzonych przez niego zajêciach. W programach mo¿emy nato-
miast odnaleŸæ takie tematy jak kosmologiczna teoria powstania Ziemi, gdzie
meteoryty doskonale mog³yby pasowaæ oraz terminologia czy cechy zewnêtrzne
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i wewnêtrzne (chemiczne) minera³ów oraz ska³, w których mo¿na by omówiæ rów-
nie¿ ska³y pozaziemskie… Ale raczej w tym kierunku Horodecki nie poszed³, tym
bardziej, ¿e wiele wskazuje na to, i¿ by³ zwolennikiem atmosferycznego (ziem-
skiego) pochodzenia meteorytów.

O meteorytach zapewne jednak mówi³, tym bardziej, ¿e w swoich wyk³adach
korzysta³ z podrêcznika Drzewiñskiego „Pocz¹tki mineralogii pod³ug Wernera…”,
gdzie obiekty te s¹ omówione (Drzewiñski 1816). I nie by³a to tylko wiedza poda-
wana na wyk³adach, ale równie¿ wymagana na egzaminach lub oczekiwana w pra-
cach pisemnych. Wskazuj¹ na to zachowane w postaci rêkopisów rozprawy na sto-
pnie naukowe z dziedziny ogólnie rozumianej geologii (Garbowska 1998).

I tak na przyk³ad Prosper Rusiecki pisz¹cy pracê na stopieñ kandydata filozofii
na temat z³ó¿ surowców mineralnych wystêpuj¹cych w postaci ¿y³, wspominaj¹c
o pochodzeniu Ziemi i przyczynach zachodz¹cych na niej zmian, omawia równie¿
meteoryty wskazuj¹c na ich pochodzenie z górnych warstw atmosfery, odrzucaj¹c
jednoczeœnie teorie o ich genezie ksiê¿ycowej. Wspomina te¿ o znajdowaniu „¿ela-
za meteorycznego” w kopalniach galeny w górach Harz. Rusiecki pisa³ swoj¹ pracê
w 1823 r. pod kierunkiem Horodeckiego, którego poprawki tekstu zachowa³y siê
w rêkopisie (Rusiecki 1823).

Równie¿ na egzaminach pojawia siê tematyka meteorytowa. W 1824 r. Micha³
£awicki w czasie egzaminu na stopieñ kandydata filozofii musia³ udzieliæ pisemnej
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: „Jakie s¹ produkta znane pod nazwiskiem
kamieni meteorycznych? Jakie s¹ mniemania o przyczynach spadania ich z atmo-
sfery?” (BUWil 1).

Wiedz¹ o meteorytach musia³ wykazaæ siê równie¿… Ignacy Domeyko. Sk³a-
daj¹c egzaminy na stopieñ magistra, 5 kwietnia 1822 r. Domeyko zdawa³ u Horo-
deckiego (do którego uczêszcza³ na wyk³ady) czêœæ dotycz¹c¹ mineralogii. Egzamin
zacz¹³ siê od pytañ i poleceñ dotycz¹cych meteorytów. W „Dzienniku egzaminów
do stopnia magistra filozofii Ignacego Domeyki” zanotowano:

„(…) Na tej sesji egzaminowany by³ z przedmiotów: zoologii, botaniki
i mineralogii.
Egzaminuj¹cy (…) Z mineralogii adiunkt Horodecki
Pytania zadawane (…)
Zdeterminowa³ sztukê ¿elaza meteorytycznego. – O kamieniach meteorycz-
nych w ogólnoœci.
O ich tworzeniu siê i pierwiastkach do ich sk³adu. – (…)” (BUWil 2).

Takie pytania egzaminacyjne, jak te¿ obecnoœæ zagadnieñ dotycz¹cych meteory-
tów w pracach pisemnych, œwiadczy o poruszaniu wskazanych tematów w trakcie
wyk³adów, a zapewne równie¿ æwiczeñ z wykorzystaniem kolekcji mineralogicznej
Uniwersytetu Wileñskiego – w zbiorach tych znajdowa³y siê przecie¿ tak¿e okazy
meteorytów (Bieliñski 1899).

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 4, 2013

Janusz W. KOSIŃSKI 61



Zakończenie
Niespodziewana œmieræ Horodeckiego w 1824 r. przerwa³a jego dzia³alnoœæ
naukow¹ i dydaktyczn¹. Niew¹tpliwie móg³ osi¹gn¹æ jeszcze wiele, chocia¿ trzeba
pamiêtaæ, ¿e w 1832 r. Uniwersytet Wileñski zosta³ zlikwidowany. Wydaje siê te¿,
¿e po œmierci Horodeckiego zainteresowanie meteorytami zaczê³o maleæ. Jego
uczeñ i nastêpca na katedrze mineralogii, Ignacy Jakowicki tematykê meteorytow¹
podejmowa³ w niewielkim stopniu i podobnie jak zajmuj¹cy siê równie¿ meteory-
tami i mineralogi¹, fizyk Feliks Drzewiñski, by³ zwolennikiem atmosferycznego
pochodzenia tych obiektów. Najlepiej o spadku zainteresowania meteorytami
œwiadczy fakt, ¿e uczeni wileñscy nie podjêli badañ meteorytu, który spad³
w 1827 r. w okolicach Bia³egostoku, pomimo, ¿e obszar ten nale¿a³ do Wileñskie-
go Okrêgu Naukowego.

Dzia³alnoœæ Horodeckiego zosta³a doceniona za granic¹. Zebrane dane o miejs-
cach znalezienia i upadkach meteorytów oraz okazy przes³ane do badañ do Pary¿a,
jak równie¿ analizowane na miejscu w Wilnie, zosta³y uznane za niezwykle cenne
i wa¿ne (Daszkiewicz, Tarkowski 2006b).

Poniewa¿ wspomniany ju¿ André Laugier by³ autorytetem w skali europejskiej
w dziedzinie analizy sk³adu chemicznego meteorytów i odkry³ pierwszy cechy oraz
analogie w sk³adzie badanych meteorytów, okazy które pos³u¿y³y do tego celu,
by³y cenione bardzo wysoko (Robiquet 1833). Biografowie Laugiera uznali, ¿e
przes³ane z Wilna fragmenty meteorytów odegra³y kluczow¹ rolê w rozwoju euro-
pejskiej meteorytyki (Jaussand 1998). A inny z biografów tego francuskiego che-
mika ju¿ w 1832 r. pisa³: „Odkrywaj¹c jaki by³ faktyczny sk³ad meteorytów z Lip-
na [chodzi o meteoryt Lixna – przyp. JWK] i z Zaborzycy w Polsce, Laugier zade-
monstrowa³ najlepsz¹ metodykê dla badania wszystkich sk³adników tych kamieni
(…)” (Robiquet 1832).

Autor ma nadziejê, ¿e niniejszy tekst pozwoli zachowaæ w pamiêci postaæ profe-
sora Ignacego Horodeckiego, ma³o znanego polskiego badacza meteorytów
z pocz¹tku XIX w.

Podziękowania
Chcia³bym podziêkowaæ pani M. Gra¿ynie Piotrowicz za pomoc w t³umaczeniach
i konsultacje dotycz¹ce tekstów w jêzyku francuskim.

Merci beaucoup, Madame Gra¿yna!
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Aneks 1

1.List I. Horodeckiego do A. Brongniarta

Wilno 1818 wrzesieñ
[…]
(…) mam zaszczyt wys³aæ Panu po³owê ¿elaza, jak¹ oderwano dla mnie z du¿ego, izo-

lowanego okazu znalezionego w piasku w guberni i Miñskiej w dystrykcie Mozyrz na
ziemiach Pana Hrabiego Rokickiego. Przys³a³ mi ten kawa³ek aby dowiedzieæ siê, czy ma
rozpocz¹æ dalsze poszukiwania i czy mo¿liwe bêdzie uzyskanie jakiegoœ dochodu (z ewen-
tualnej eksploatacji). Prze³am tego oryginalnego ¿elaza przypomina ca³kowicie ¿elazo
Pallasa, znalezione na Syberii, i podobnie charakteryzuj¹ce siê obecnoœci¹ kamienia
przypominaj¹cego oliwin i chryzolit lub perydot pana Haüy. Poniewa¿ znaleziony
[zosta³] na piasku w miejscu, gdzie, jak mi mówiono, wszyscy przechodzili nie zauwa-
¿aj¹c go uprzednio, prawdopodobnym jest, ¿e okaz ten spad³ z atmosfery i w rezultacie,
syberyjskie ¿elazo, które jest tak do niego podobne, pochodzi z tego samego Ÿród³a.

Nie mia³em wystarczaj¹cej œmia³oœci, aby powiedzieæ w³aœcicielowi, ¿e to ¿elazo nie
bêdzie mu do niczego przydatne, choæ przekonywa³em go, ¿e powinien ofiarowaæ ten
okaz gabinetowi mineralogicznemu naszego uniwersytetu w Wilnie. Do dzisiaj nie odpo-
wiedzia³ on jednak¿e na mój list i nie wiem jaka jest wielkoœæ okazu, który spad³.

[…]
Przesy³aj¹c wyrazy szacunku
Oddany Panu
Ignace Horodecki

T³umaczenie: P. Daszkiewicz, R. Tarkowski (Daszkiewicz, Tarkowski 2006a)

2. List I. Horodeckiego do A. Brongniarta

Wilno 24 czerwca 1820
[…]
Nie zdo³a³em ostatnio przekazaæ kilku szczegó³ów na temat meteorycznego ¿elaza ana-

lizowanego przez pana Laugier, ani na temat jego upadku ani tak¿e na temat wielkiego
aerolitu, którego przesy³am Panu niewielk¹ próbê. Zamieszczê te szczegó³y i byæ mo¿e
kilka hipotez, jakie mo¿na na ich podstawie postawiæ w nastêpnym liœcie, gdzie poinfor-
mujê Pana na temat tego kamienia [tutaj nieczytelny przekreœlony wyraz], który spad³
w obecnoœci œwiadków na Wo³yniu, wa¿y³ on 47 1/2 funta.

[…]
Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Oddany Panu
Ignace Horodecki

T³umaczenie: P. Daszkiewicz, R. Tarkowski (Daszkiewicz, Tarkowski 2006a)
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3. List I. Horodeckiego do A. Brongniarta

Wilno 17 maja 1822
Szanowny Panie,
Obieca³em dostarczyæ Panu kilka szczegó³ów dotycz¹cych upadku kamienia meteory-

cznego na Wo³yniu i oznajmiæ Panu hipotezy jakie wydedukowa³em z podobnego zjawi-
ska. Zwleka³em do dzisiaj, poniewa¿ oczekiwa³em na pe³niejsz¹ informacjê o ¿elazie
w którym Pan Laugier znalaz³ na 100 czêœci jedynie dwie czy trzy czêœci niklu zmiesza-
nego z kobaltem, nie zwa¿aj¹c na oliwiny lub perlity, które wystêpowa³y jedynie w nie-
wielkiej iloœci w próbie, jak¹ mia³em zaszczyt Panu przes³aæ w 1818 roku w przesy³ce
z³o¿onej z nieomal po³owy ca³oœci próby, jak¹ otrzyma³em.

Niewiele pewnych rzeczy wiadomo na temat historii tego okazu. W tym samym roku,
w którym pokazano mi okaz ¿elaza [o wadze] oko³o dwóch uncji, którego podobieñstwo
do ¿elaza syberyjskiego tak mnie uderzy³o, ¿e moje zdziwienie wywar³o du¿e wra¿enie na
osobie, która mi go ofiarowa³a w darze, ¿ycz¹c sobie w zamian jedynie informacji o jego
jakoœci i iloœci, jakiej znalezienia mo¿na by oczekiwaæ w górach. Otrzymawszy ten okaz
wraz z kilkoma informacjami o miejscu, gdzie zosta³ on zebrany i o narzêdziach, jakie
wytworzono z tego ¿elaza, poinformowa³em o nim cz³onków naszego uniwersytetu.
Kilku z nich zobowi¹za³o siê uzyskaæ resztê [tego ¿elaza] z bardziej szczegó³owymi infor-
macjami na temat tego z³o¿a i jego ca³kowitej iloœci. Jednak¿e, pomimo naszych po³¹czo-
nych wysi³ków, uda³o siê nam jedynie bardzo póŸno przeszkodziæ ca³kowitemu
przetworzeniu tego ¿elaza w narzêdzia.

W 1819 roku otrzymaliœmy jeszcze dwa okazy, jeden o wadze nieco przekraczaj¹cej
jeden funt i drugi nieco mniejszej [ni¿ jeden funt] bez jakichkolwiek informacji na temat
jego z³o¿a ani masy, któr¹ ch³opi ci¹gle pomniejszali. W koñcu 1821 roku otrzymaliœmy
z tamtego miejsca now¹ informacjê, która choæ na piœmie by³a ma³o pewn¹ i do której
do³¹czony by³ okaz wa¿¹cy oko³o 40 funtów tego samego ¿elaza, ró¿ni¹cego siê od pier-
wszego:

l° Swoim b³êkitnawym kolorem, którego nie mia³ poprzedni [okaz]
2° Przez swoj¹ mniejsz¹ metalicznoœæ i w koñcu prze³am bardziej zwarty i mniej

haczykowaty: mo¿e to wprawdzie zale¿eæ od ognia kuŸni; jednak¿e wydawa³ siê on
zawieraæ o wiele wiêcej oliwinu w proporcji do ¿elaza, którego nie by³o w poprzednim
okazie, byæ mo¿e dlatego, ¿e ostatni okaz z³o¿ony by³ z j¹dra masy.

Prze³om oliwinów w obu wydaje siê byæ taki sam, to znaczy bardziej blaszkowaty ni¿
muszlowy, co sprzyja hipotezie, ¿e ¿elazo mog³o tworzyæ [wyraz nieczytelny], którego
oliwiny s¹ dwoma blaszkowatymi prze³amami.

Ró¿nica ta nie jest wiêc wystarczaj¹ca, aby zdecydowaæ czy oba te ¿elaza utworzone
zosta³y w tej samej epoce, podobnie jak i ró¿nica w ich ciê¿arze w³aœciwym, który w pró-
bie analizowanej przez pana Laugier, wed³ug pana Drzewiñskiego wynosi 5.573. W ¿ela-
zie, o b³êkitnawym kolorze, analizowanym przez pana Œniadeckiego [jest] 6.163 – 5.098
– 5.537 jego oliwinu przeŸroczystego 3.044, a oliwinu nieprzeŸroczystego po³¹czonego
z ¿elazem 3.821.

Jakkolwiek Pan Œniadecki uwa¿a oba te ¿elaza za identyczne, jednak¿e jego analiza
opublikowana po polsku w Dzienniku Wileñskim, nie zgadza siê z rezultatami Pana
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Laugier. Szacuje na dziesiêæ gramów tego ¿elaza 3.630 materii nierozpuszczalnej w kwa-
sach, 0.070 dla siarki, 5.149 ¿elaza, 0.062 niklu, 0.0486 krzemu zmieszanego w stanie
metalicznym z ¿elazem, tak samo dla aluminium, dla którego liczy ono 0.060, podczas
gdy 3.630 tak zwanej materii nierozpuszczalnej, z³o¿onej wed³ug niego z krzemu, kry-
szta³ów oliwinu i chromianu ¿elaza, 3.245 krzemu, 0.162 tlenku ¿elaza, 0.078 alumi-
nium, 0.012 magnezu, 0.021 œladów niklu i chromu: co mo¿e Pan Laugier sprawdziæ na
bia³awym ¿elazie jakie mia³em Panu zaszczyt wys³aæ w wielu próbach.

W koñcu, w tym roku w³aœciciel tego ¿elaza, Pan hrabia Rokicki, przyje¿d¿aj¹c
w kwietniu do Wilna, podarowa³ nam resztê tego okazu i okaz o wadze oko³o 200 fun-
tów. ¯elazo to mo¿e byæ tym samym co to, które analizowa³ Pan Laugier i dwa kawa³ki,
jakie otrzymaliœmy za pierwszym razem, z wyj¹tkiem prze³amu tego du¿ego okazu, który
jest bardziej zwarty w czym przypomina bardziej b³êkitnawe ¿elazo, ale zawiera on mniej
oliwinu. Nie jest ono odœwie¿one kuŸniczym ogniem i nie brakuje mu doskona³ej miêk-
koœci, jak mo¿e siê Pan przekonaæ porównuj¹c je z innymi mniej miêkkimi okazami
bia³awego ¿elaza, które wys³a³em Panu oddzielnie.

Wed³ug informacji udzielonych przez Pana hrabiego Rokickiego, ¿elazo zosta³o
odkryte przez jego ch³opów w latach 1809 i 1810 na terenie piaszczystym otoczonym
i poprzecinanym mokrad³ami, le¿¹cym w gminie Brahin w powiecie Rzeczyce w guberni
Miñskiej pomiêdzy Dnieprem, a rzek¹ zwan¹ Prypeæ, niedaleko od miejsca gdzie wpada
ona do Dniepru. Pan hrabia nie wie jaka by³a iloœæ tej [¿elaznej] masy. Poinformowano
go, ¿e by³y dwie takie masy w odleg³oœci oko³o 200 toises jedna od drugiej. Nie jest to
jednak pewne. Niew¹tpliwie jednak, ta jak¹ mu oddano by³a umniejszona przez ch³opów
pocz¹wszy od momentu jej odkrycia do roku 1818, gdy Pan hrabia j¹ otrzyma³ i roz-
dzieli³ pomiêdzy kilka osób. Przes³a³em wiêc Panu po³owê mojego nabytku.

To ju¿ prawie ca³a historia tego minera³u, analogicznego do kamieni meteorycznych
zarówno przez swoje z³o¿e, zawsze odizolowane od innych z³ó¿ mineralnych, jak i przez
œwiadectwa tych, którzy widzieli jak spada³ z nieba wraz ze zjawiskami w³aœciwymi dla
upadku aerolitów, jak ten, który spad³ o szóstej po po³udniu 26 lipca 1751 roku w Hra-
china niedaleko Agran w Chorwacji.

Okolicznoœci upadku kamienia meteorycznego z Zaborzycy: zdarzy³o siê to 30 marca
1818 roku na Wo³yniu w dobrach zwanych Zaborzyca, w³asnoœci pana Pruszyñskiego,
nad rzek¹ S³ucz. W 1819 roku nasz Uniwersytet otrzyma³ okaz meteorytu, którego pró-
bê mia³em zaszczyt przes³aæ Panu. Wa¿y³ on pó³torej uncji, jego kszta³t to k¹t oderwany
od czterok¹tnej pryzmy, jego trzy punkty pokryte s¹ czerniaw¹ skorup¹, dzia³a on [na]
ig³ê magnetyczn¹ i wydziela czysty, ostry zapach kwasów. W³aœciciel terenu, na który
spad³ ten bolid, po ustaleniu, ¿e jeszcze gor¹cy wa¿y³ on oko³o 47 funtów, a po ostygniê-
ciu 47 i 3/4, rozbi³ go na liczne kawa³ki, aby zrobiæ prezenty dla s¹siadów.

Nied³ugo póŸniej nasz uniwersytet otrzyma³ jego kawa³ek, wa¿¹cy oko³o 9 funtów,
którego kszta³t, wed³ug tego co mi doniesiono, przypomina³ nieco wyd³u¿ony i nieregu-
larny szeœcian, w rodzaju, ¿e jeden jego bok by³ bardziej rozleg³y ni¿ drugi, co mo¿na
by³o rozpoznaæ zarówno przez tak zwany naro¿nik jak i przez drugi kawa³ek, maj¹cy
skorupê z dwóch stron wraz z bokiem zaokr¹glon¹, podobnie jak boki oderwanego
naro¿nika.
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Okres w jakim ten kamieñ spad³ wraz ze swoimi ma³ymi satelitami, które wpad³y do
rzeki, to 30 marca l818 roku o szóstej rano, w czasie gdy widnokr¹g by³ jasny, bez ja-
kiejkolwiek wyraŸnej chmury. Jego upadkowi towarzyszy³a detonacja i œwiat³o podobne
do tego, jakie pozostawia œlad spadaj¹cych gwiazd i podobnie jak ono w linii bardzo
ukoœnej. To ukoœne odchylenie jak i twardoœæ terenu, nadal zamarzniêtego sprawi³y, ¿e
meteoryt ten odbija³ siê trochê, zamiast siê zag³êbiæ, pozosta³ [na powierzchni] dymi¹c
przez moment i wydzielaj¹c w obecnoœci œwiadków, zapach siarki.

Mam zaszczyt przes³aæ Panu kilka próbek innego kamienia meteorycznego. Za³¹czam
wyci¹g z raportu na temat jego upadku, jaki zosta³ wys³any do w³adz guberni Witebskiej,
to znaczy o kilka mil od miasta Dünabourg, po zachodniej stronie DŸwiny, w dobrach
Lidna [Lixna] nale¿¹cych do hrabiego Zyborga Platera. Zgodnie z jego obserwacjami,
poczynionymi z charakterystyczn¹ dla niego precyzj¹, ognista kula bladoró¿owego kolo-
ru, o wielkoœci zbli¿onej do ksiê¿yca, pojawi³a siê, w obecnoœci œwiadków, pomiêdzy
pi¹t¹ a szóst¹ po po³udniu, 30 czerwca 1820, gdy widnokr¹g by³ bezchmurny, na 60°
i na linii po³udnika niedaleko 18° na wschód. Kula ta posuwa³a siê z po³udniowego
wschodu na po³udniowy zachód, wraz z ni¹ ci¹gn¹³ siê ogon z chmur dymu, który pozo-
stawia³ za sob¹ chmury, które rozp³ywa³y siê nastêpnie w powietrzu. Osi¹gn¹wszy wyso-
koœæ oko³o 30° wyd³u¿y³a siê ona, utraci³a swoj¹ jasnoœæ i w promieniu 15 mil da³o siê
s³yszeæ gwizd, ha³as, jak piorunu poprzedzony przez trzy gwa³towne grzmoty. Pan Plater
zmierzy³ 58” pomiêdzy pojawieniem siê kuli i grzmotami.

Skutki tego zjawiska obserwowane by³y w tym samym czasie, jednak¿e w doœæ znacz-
nej odleg³oœci, najwiêksza czêœæ tego kamienia wpad³a do jeziora zwanego Ko³ap, i spra-
wi³a, ¿e woda w nim podnios³a siê na kilka toises w górê i poruszy³a siê w ca³ym jeziorze
podczas gdy jeden z jego satelitów wpad³ do rzeki Dubnej, a inna czêœæ zag³êbi³a siê na
g³êbokoœæ pó³torej stopy w bardzo twardy ilasty teren, w obecnoœci kilku ch³opów, któ-
rzy wyci¹gnêli j¹, jeszcze ciep³¹ i wydzielaj¹c¹ odpychaj¹cy zapach siarki.

Kszta³t tego ostatniego [fragmentu] przedstawia³ [formê] sferoidaln¹, wyd³u¿on¹
w sto¿ek lub piramidê z krawêdziami i k¹tami zaokr¹glonymi, podczas gdy jego czernia-
wa powierzchnia pe³na nierównych wypuk³oœci i zag³êbieñ przypomina³a w pewnym sen-
sie kulê ziemsk¹.

Kamieñ ten po rozbiciu przez ch³opów wa¿y³ oko³o 110 funtów. Otrzymaliœmy od
Pana hrabiego dwa kawa³ki posiadaj¹ce skorupê i ³¹cznie wa¿¹ce oko³o 10 funtów. Jego
wewnêtrzny kolor jest bia³awy i du¿o ciemniejszy ni¿ kamienia z Wo³ynia, którego meta-
liczne ziarna s¹ wiêksze i bardziej rozdzielone ni¿ tego z Lidny [Lixny] w którym zdaj¹
siê byæ œciœle [zwi¹zane] z mas¹ mniej ziarnist¹ ni¿ ta pierwszego aerolitu.

W jego prze³amie znajduj¹ siê szczegó³y, byæ mo¿e, które wydaj¹ siê odró¿niaæ ten
kamieñ od wszystkich innych tego rodzaju, t.z. kamienna masa jest podzielona w ró¿-
nych kierunkach przez bardzo cienkie metaliczne warstwy o kolorze i po³ysku lœni¹cego
¿elaza, czêsto przerwane s¹ one przez ziarnisty prze³am kamiennej masy, która formuje
ma³e pêkniêcia lub ¿y³y z³o¿one z tej samej b³yszcz¹cej materii, poniewa¿ pochodz¹ one
z tych samych warstw uciêtych w kierunku ich gruboœci przez dominuj¹cy kamienny
prze³am.

W tym samym czasie, gdy Pan Œniadecki koñczy³ jego analizê, Pan Grothius znany
z precyzji swoich analiz, po opublikowaniu po niemiecku rezultatów swojej analizy, nie
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wiadomo dlaczego nie chcia³ wiêcej ¿yæ i strzeli³ sobie w g³owê. Wed³ug niego ciê¿ar
w³aœciwy wynosi 3.756 i na 100 czêœci zawiera on: 31.5 ¿elaza i siarczanu niklu, 33.2
krzemu, 22.0 tlenku ¿elaza, 10.8 magnezu, 0.43 aluminium, 0.4 chromu w stanie meta-
licznym i w koñcu 0.5 œladów tlenku wapnia i magnezu. Co do kamienia z Wo³ynia, to
oczekujemy jeszcze rezultatów prac Pana Laugier, poniewa¿ ju¿ doœæ dawno temu
wys³a³em Panu próby i uprzedzi³em o tym Pana Œniadeckiego, ten ostatni nie zajmowa³
siê jego analiz¹. Dorzucê do tych szczegó³ów jedynie to, ¿e 12 mili od Dünabourga,
w dobrach hrabiego Tyzenhauza w Postawach, gdzie wed³ug jego œwiadectwa pojawienie
siê tego meteorytu by³o podobne. Obserwowa³ on w tym czasie, 25 czerwca 1820 roku,
pomiêdzy 6 a 7 wieczór, inny meteoryt podobny do opisanej ognistej kuli, ale z ogniem
bia³awym, podczas gdy jego ogon wydawa³ siê czerwonawy i iskrz¹cy, aerolit, jak infor-
muje Pan hrabia, posuwa³ siê nieomal idealnie z po³udnia na pó³noc na wysokoœci 20
i kilku stopni, i zakoñczy³ po³o¿ywszy siê [na ziemi], gdzie znikn¹³ bez ¿adnego ha³asu.

To samo przytrafi³o siê na Litwie w Œwiencianach w okresie, gdy nie s³yszano jeszcze
¿adnego efektu elektrycznoœci, 17 lutego 1821 roku, oko³o po³udnia us³yszano trzy ude-
rzenia pioruna. Zaniedbano jednak poszukiwania rezultatu, to znaczy kamienia lub ¿ela-
za meteorycznego. Obserwuje siê podobne zjawiska w ma³o zaludnionym kraju, ¿e gdy
piorun jest po³¹czony z upadkiem podobnych cia³, jak w uprzednio opisanych
przyk³adach, jak i ów piramidalny kamieñ wa¿¹cy 7 funtów, który spad³ 29 lipca 1818
roku w okolicach koœcio³a w Smoleñsku gdzie zag³êbi³ siê on na kilka kciuków w ziemiê.

Jest prawdopodobnym, ¿e w imperium tak rozleg³ym jak rosyjskie podobne zjawiska
mog¹ zachodziæ ka¿dego miesi¹ca, a w konsekwencji na kuli ziemskiej ka¿dego tygodnia.

To wszystko co mogê tutaj napisaæ Panu na temat naszych aerolitów, aby przedstawiæ
Panu moje hipotezy wyci¹gniête z ich upadku i oparte na obserwacjach ca³ej nauki
o kamieniach meteorologicznych. Trzeba o wiele wiêcej czasu i miejsca, ni¿ na to pozwa-
la zwyk³y list, trzeba poczekaæ, a¿ [te zjawiska] bêd¹ zastosowane do fizyki i w pewnym
sensie do astronomii, jak i do geognozji, i teorii jestestw organicznych, wed³ug której
podobne cia³a istniej¹ na innych planetach, podobnie jak na naszej i które wed³ug tej
teorii, powiedzmy ciœnieniowej, powinny nale¿eæ do uniwersalnego systemu cia³ niebie-
skich, zwi¹zanych z promieniuj¹c¹ materi¹ i zanurzone w tym samym gazie nie przerwa-
nym ¿adn¹ ciecz¹, kamienie meteoryczne nie tworz¹ siê w przyrodzie, to dlatego wyœlê
Panu zeszyt w miejsce listu.

Oczekujê Pañskiej odpowiedzi, czy otrzyma³ Pan próby kamienia meteorycznego
z Wo³ynia jak i minera³y wys³ane przeze mnie Panu Lichodniejewskimu dla przekazania
Panu Laugier do analizy. Byæ mo¿e nie otrzyma³ ich Pan w tym samym czasie co pier-
wszy list, do³¹czê wiêc do tego, co powierzam Panu Ratyñskiemu, kilka okazów.

Przesy³am Panu wyrazy najg³êbszego szacunku.
Oddany Panu Ignacy Horodecki

T³umaczenie: P. Daszkiewicz, R. Tarkowski (Daszkiewicz, Tarkowski 2006a)
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4. List A. Brongniarta do I. Horodeckiego

Kopia listu profesora Aleksandra Brongniarta, cz³onka Królewskiej Akademii
Nauk w Pary¿u, naczelnego in¿yniera Królewskiego Korpusu Górniczego do Igna-
cego Horodeckiego, adiunkta na Uniwersytecie Cesarskim w Wilnie:

[…]
Otrzyma³em wszystko co by³ Pan ³askaw mi wys³aæ z rozmaitych okazji. Jako ¿e, nie

wiedz¹c dlaczego, zaniedba³em rejestracji 3 lub 4 ostatnich kawa³ków z Pañskiej ostatniej
przesy³ki i tam znajduj¹cego siê kamienia meteorytowego z Wo³ynia, straci³em go z pola
widzenia umieszczaj¹c go bez ¿adnej tabliczki wœród ska³ z Polski. Oznaczam [obecnie]
dok³adnie meteoryty i obiekty meteoryczne zapisuj¹c datê ich upadku lub odkrycia, mie-
jsce itp. Przeka¿ê wszystko Panu Laugier, aby móg³ on zbadaæ ten ciekawy okaz.

Oczekiwaæ bêdê wyników tych analiz jak zawsze bardzo czasoch³onnych, aby Panu
wys³aæ list i moje podziêkowania. Liczê nawet, ¿e przedstawiê [mojemu] Instytutowi,
Królewskiej Akademii Nauk, fragment Pana bardzo interesuj¹cego listu z dnia 17 maja
i wierzê ¿e zamieœcimy te obserwacje i badania w Rocznikach Chemicznym i Górniczym
[chodzi o wydawnictwo „Annales de Chimie et des Mines” – przyp. JWK]. (…) Pary¿,
25 lutego 1823

[…]
Drogi Panie, otrzyma³em, jak ju¿ Panu wspomina³em na pocz¹tku tego listu, próbki

kamieni meteorycznych, które mi Pan wys³a³ dla Pana Laugiera i chcia³bym móc Panu
przedstawiæ wyniki tych badañ, ale on ich jeszcze nie skoñczy³. Jako ¿e mi ich nie obie-
cuje przed up³ywem 15 dni, i obawiaj¹c siê, ¿eby to nie opóŸni³o jeszcze bardziej wysy³ki
pierwszej czêœci mojej odpowiedzi, zdecydowa³em siê wiêc j¹ wys³aæ trochê niekomp-
letn¹. Jak tylko Pan Laugier skoñczy swoj¹ pracê, poinformujê Akademiê i opublikujê
fragmenty Pana listu z 17 maja 1822, dotycz¹ce tych meteorytów i bêdê zaszczycony
o tym Pana poinformowaæ.

[…]
(podpisa³) Alexander Brongniart
Dla kopii: za zgodnoœæ Norbert Jurgiewicz
Sekretarz

(BUWil 3) T³umaczenie: M. Gra¿yna Piotrowicz, J. W. Kosiñski

Aneks 2

Raport I. Horodeckiego [z 10 wrzeœnia 1819 r. – przyp. JWK] brzmi jak na-
stêpuje:

Na zalecenie Rz¹du Imperatorskiego Wileñskiego Uniwersytetu, pod dniem 10tym wrzeœ-
nia roku 1819, abym da³ moje zdanie o u³omku odbitym od kamienia wa¿¹cego przesz³o
funtów 47, jaki r. 1819 marca 30, o godzinie 6tey wieczorney, w przytomnoœci wielu osób
spad³ z atmosfery, ze œwiat³em, hukiem i zapachem siarki, w czasie naypogodnieyszym, blizko
brzegów rzeki S³uczy, w gubernii wo³yñskiey, dziedzictwie JW. Pruszyñskiego, gdzie wydoby-
ty z ziemi jeszcze gor¹cy, oddany zosta³ dziedzicowi, który doœwiadczywszy powiêkszonego
w nim ciê¿aru przez ostudzenie, kaza³ go pot³uc na kawa³ki; mam honor odpowiedzieæ, ¿e
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nie tylko okolicznoœci zwyczayne przy spadaniu meteorycznych kamieni, opisane przez
JW. Wyle¿yñskiego, w rapporcie przys³anym do Rz¹du uniwersytetu, razem z tym u³omkiem,
œwiadcz¹, ¿e on jest odbity od prawdziwego meteorycznego kamienia, ale te¿ dowodz¹ tego
w nim charaktery kamieniom meteorycznym w³aœciwe, jakiemi s¹: kolor zewnêtrzny czernia-
wy, a wewnêtrzny szaro-popielaty, postaæ okr¹g³awo-k¹towata, od³am zbity nierówno-ziarni-
sty, pokazuj¹cy doœæ gêste i od massy kamienia drobnieysze odosobnione ziarna, z odblaskiem
metalicznym, jak siê zdaje, rodzimego ¿elaza i pirytu; wreszcie u³omek ten, dzia³a wyraŸnie
na ig³ê magnesow¹ i dotkniêty kwasem, wydaje zapach gazu hepatycznego podobnie jak inne
meteoryczne kamienie. Kolor jego wewnêtrzny, zdaje siê bydŸ nieco œwiatleyszy od koloru
podobnego kamienia, jaki spad³ z atmosfery w Alzacji, blizko Ensisheim, wa¿¹cy przesz³o
funtów 260, a wiêcey zbli¿a siê do tych, jakich kilkanaœcie razem spad³o we Francyi, blizko
Aigle, z których naywiêkszy wa¿y³ przesz³o 17 funtów; ten prawie ca³y równie jak pierwszego
u³omek, widzia³em w zbiorze JW. Kossakowskiego w Wilnie.

Kamienie takie, pod³ug panuj¹cego dzisiay mniemania uczonych, zdaj¹ siê mieæ w atmos-
ferze swoje Ÿród³o spólne z meteorycznem ¿elazem, które doœæ znaczney wielkoœci massê, zna-
lezion¹ w hrabstwie brahiñskiem, w gubernii miñskiey, oddano dziedzicowi
JW. Rokickiemu. Tego ¿elaza dostawszy ma³y u³omek, przes³a³em w roku 1818 do Pary¿a,
spólnie z innemi minera³ami, pod³ug zalecenia Rz¹du uniwersytetu, lecz jeszcze teraz zaled-
wo odebra³em na móy list odpowiedŸ od JW. Brongniarta, który pomiêdzy innemi mineralo-
gicznemi wiadomoœciami, donosi mi, ¿e to ¿elazo bez spodeyrzenia jest nowe i ró¿ni siê od
sybirskiego: poniewa¿, pod³ug rozbioru P. Laugier, na stu czêœciach, ma blizko 98 ¿elaza
i 2 niklu po³¹czonego z kobaltem, a nie ma w sobie innych pierwiastków, znayduj¹cych siê
w ¿elazie sybirskiem. Taka rzecz w œwiecie uczonym, nale¿y do wa¿nych nowin, równie, jak
teraŸnieysza wiadomoœæ o wo³yñskim meteorycznym kamieniu.”

(Dziennik Wileñski 1819)
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