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Ignace Domeyko and „Dead Cow”

Abstract: Ignace Domeyko scientific activity was introduced in the article. Domeyko was the
Polish working scientist in Chile. Meteorites were one of the directions of his interests.
He published as first information about the well-known meteorite Vaca Muerta.
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Ignacy Domeyko

Ignacy Domeyko jest jednym z tych Polaków, którym dziêki swym zdolnoœciom
i pracowitoœci uda³o siê osi¹gn¹æ bardzo du¿o na polu naukowym (i nie tylko), ale
z ró¿nych powodów sta³o siê to poza rodzinnym krajem. W przypadku Domeyki,
¿yj¹cego w XIX w., by³a to emigracja po powstaniu listopadowym z podzielonej
rozbiorami Rzeczypospolitej.

Chile, dok¹d trafi³ Domeyko w 1838 r., by³o w pe³ni samodzielnym pañstwem
od zaledwie 28 lat. Ale by³o to pañstwo rozwijaj¹ce siê niebywale dynamicznie.
Potrafi³o nie tylko stworzyæ Domeyce warunki do pracy, ale te¿ doceniæ jego
wysi³ek i zaanga¿owanie, czego œlady w historii tego odleg³ego od Europy pañstwa
mo¿emy odnaleŸæ nawet wspó³czeœnie. A chilijscy geolodzy do dzisiaj uwa¿aj¹
Domeykê nie tylko za ojca ich rodzimej geologii, ale równie¿ meteorytyki (Canut
de Bon Urrutia, Carvajal 2002–2003).

Studia w Wilnie

Ignacy Domeyko urodzi³ siê 31 lipca 1802 r. w NiedŸwiadce k. Nowogródka (dzi-
siejsza Bia³oruœ). Maj¹c zaledwie 7 lat straci³ ojca, co mia³o znacz¹co wp³yn¹æ na
jego ¿ycie. Opiekê nad ma³ym Ignacym roztoczyli dwaj stryjowie: równie¿ Ignacy
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– prawnik oraz Józef – przyrodnik
i geolog. Po latach stryj Ignacy wybro-
ni swego bratanka przed zsy³k¹ na
Syberiê za dzia³alnoœæ w organizacjach
filomatów i filaretów, natomiast stryj
Józef rozbudzi w swym krewnym zain-
teresowanie geologi¹, mineralogi¹
i górnictwem. W 1812 r. ma³oletni
Domeyko wstêpuje do 3 klasy gimna-
zjum pijarów w Szczuczynie Litew-
skim. Szko³a znana jest z wysokiego
poziomu nauczania, co w po³¹czeniu
z du¿ymi uzdolnieniami pozwala Igna-
cemu ju¿ w wieku 14 lat zostaæ stu-
dentem Uniwersytetu Wileñskiego,
w Oddziale Nauk Fizycznych i Mate-
matycznych (Garbowska, Jakubowski
2000).

Cesarski Uniwersytet Wileñski
prze¿ywa w tym czasie okres swego
najwiêkszego rozwoju. Wyk³adowca-

mi, ale te¿ uczonymi czynnie rozwijaj¹cymi ró¿ne dziedziny wiedzy s¹ m.in.: Jan
Œniadecki, Jêdrzej Œniadecki, Stanis³aw Jundzi³³, Józef Mickiewicz, Jan Znosko,
Joachim Lelewel, Anio³ Dowgird, Feliks Drzewiñski i wielu innych.

Ignacy Domeyko w³aœnie w Wilnie ma okazjê zapoznaæ siê z meteorytami.
W czasie jego studiów na Uniwersytet trafiaj¹ pierwsze okazy meteorytu Brahin.
Meteorytem tym zajmuj¹ siê: Jêdrzej Œniadecki (analiza chemiczna), Stanis³aw
Jundzi³³ (pozyskanie kolejnych fragmentów), Ignacy Horodecki (przekazanie frag-
mentów meteorytu do badañ w Pary¿u) – z wszystkimi Domeyko mia³ w tym cza-
sie zajêcia. W krótkim czasie odnotowane i zbadane zostaj¹ jeszcze dwa upadki
meteorytów: w Zaborzycy i w okolicach Lixny – studiuj¹cy w tym czasie Domeyko
zapewne je widzia³.

Przed przyst¹pieniem do obrony pracy magisterskiej, Domeyko musia³ zdaæ
egzaminy z ró¿nych dziedzin wiedzy. Zachowany „Dziennik egzaminów do stopnia
magistra filozofii Ignacego Domeyki” zawiera dok³adne informacje o egzaminach
i pytaniach egzaminacyjnych. 5 kwietnia 1822 r. Domeyko zdawa³ egzamin m.in.:
z mineralogii (egzaminuj¹cym by³ wspomniany ju¿ Ignacy Horodecki). Pierwsze
pytania egzaminacyjne brzmia³y:

„Zdeterminowa³ sztukê ¿elaza meteorytycznego. –
O kamieniach meteorytycznych w ogólnoœci.
O ich tworzeniu siê i pierwiastkach do ich sk³adu wchodz¹cych…” (BUWil 1).
Wynika z tego, ¿e wiedza o meteorytach by³a studentom przekazywana, a póŸ-

niej wymagana na egzaminie magisterskim.
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Ignacy Domeyko, autor nieznany (Ramonienë,
Tumënienë 1986).



Po ukoñczeniu studiów Ignacy Domeyko szuka miejsca (i zajêcia) dla siebie –
planuje dalsze studia w Berlinie, ale nie otrzymuje paszportu. W 1823 r. zostaje
aresztowany za dzia³alnoœæ w organizacjach filomackich. W nastêpnym roku zosta-
je zwolniony z wiêzienia (dziêki wstawiennictwu stryja Ignacego), ale ma ograni-
czon¹ wolnoœæ – przebywa w swego rodzaju wiêzieniu domowym, pod dozorem
policyjnym a¿ do sierpnia 1830 r. Gdy wybucha powstanie listopadowe, Domeyko
bierze w nim czynny udzia³ (Garbowska, Jakubowski 2000).

Emigracja
Po upadku powstania wie, ¿e nie mo¿e wróciæ do swych rodzinnych stron – przez
Prusy Wschodnie emigruje na Zachód, a jego pierwszym przystankiem jest Drez-
no. Z Niemiec wyrusza do Francji i w 1834 r. podejmuje studia w paryskiej Szkole
Górniczej. Tam w 1837 r. otrzymuje dyplom in¿yniera górnictwa, ale te¿ poznaje
wielu francuskich uczonych – m.in. zaprzyjaŸnia siê z Gabrielem Augustem
Daubrée, póŸniejszym wybitnym badaczem meteorytów. W czasie studiów, upew-
nia siê, ¿e wybór takiego kierunku zainteresowañ i zawodu by³ w³aœciwy. W wybo-
rze tym wspiera go stryj Józef pisz¹c do niego w lipcu 1835 r.:

„Odbieram przyjemn¹ wiadomoœæ o wygranej (…) na loterii, daj Bo¿e ¿ebyœ co raz
w dziesiêcioro wygrywa³ i przez to wiêcej mia³ ³atwoœci w nowym poœwiêceniu siê swo-
im do mineralogii, nabycia tak pysznego i kompletnego gabinetu, jak by³ kiedyœ nie-
œmiertelnego Wernera (…) Jest si³a, która meteorycznym kamieniom na Ziemiê lecieæ
ka¿e, a mo¿e kometa Hallei bieg Ziemi zmieniaj¹c, wod¹ razy tyle zalewa³a, mo¿e
i w tym roku co z Ziemi¹ zrobi, bo ju¿ miesi¹c drugi, jak kropli deszczu nie widaæ,
a i w tej porze okropnie smali… napisz do mnie za odebraniem niniejszego, o sobie,
o swojej geologii, czy… wedle Buffo[na] nauczyciele uwa¿aj¹, czy wedle Wernera…
donieœæ proszê o Sobie, i o Twojej tak kochanej geologii (…)” (BPwP 1).

Po latach Domeyko potwierdzi³ rolê stryja Józefa w kszta³towaniu swych zainte-
resowañ. We wspomnieniach zatytu³owanych „Moje podró¿e (pamiêtniki wy-
gnañca)” napisa³: „Stryj mój Józef, wychowany za wolterowskich czasów, woja¿owa³
za m³odu, by³ uczniem Wernera we Freibergu i uczy³ siê by³ mineralogii i górnictwa.
Zwyk³ by³ mówiæ mi o tym, a jego opowiadania mo¿e siê i przyczyni³y do tego, ¿e
w trzydzieœci lat potem poœwiêci³em siê temu zawodowi” (Domeyko 1963, s. 155).

W drugiej po³owie 1837 r. Ignacy Domeyko otrzymuje ofertê pracy w odleg³ym
Chile – jako profesor chemii i mineralogii ma 6 lat pracowaæ w Szkole Górniczej
w Coquimbo (La Serena). W styczniu 1838 r. wyrusza do Ameryki Po³udniowej,
gdzie spêdzi kolejne… 46 lat ¿ycia (Garbowska, Jakubowski 2000).

Chile
W Chile Domeyko z romantyka (by³ przyjacielem Adama Mickiewicza) zmienia
siê w pozytywistycznego tytana pracy i nauki. Prowadzi wyk³ady z chemii, minera-
logii, fizyki, geologii, buduje laboratoria, pisze podrêczniki, pokonuje tysi¹ce kilo-
metrów w czasie wypraw badawczych, doskonali swój hiszpañski…. Z La Serena

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

Janusz W. KOSIŃSKI 61



przenosi siê w 1846 r. do Santiago de Chile, gdzie zostaje Sekretarzem sto³ecznego
Uniwersytetu, a w latach 1867–1883 jego Rektorem.

Ale jest nie tylko wyk³adowc¹ i administratorem Uniwersytetu. Prowadzi bada-
nia terenowe: geologiczne, mineralogiczne, geofizyczne, meteorologiczne, etnogra-
ficzne…. Zak³ada sieæ stacji meteorologicznych i obserwatorium astronomiczne.
Prowadzi prace kartograficzne i geodezyjne. Jest rozjemc¹ w sprawach górniczych.
Tworzy od podstaw sieæ szkolnictwa œredniego i wy¿szego, tworzy muzeum etno-
graficzne i pisze… Pisze dziesi¹tki artyku³ów publikowanych zarówno w Chile, jak
te¿ w Europie; publikuje ksi¹¿ki – g³ównie podrêczniki, które sprawiaj¹, ¿e Chilij-
czycy szybko nadrabiaj¹ zaleg³oœci i studiuj¹ z coraz wiêkszym zapa³em. W krótkim
czasie Universidad de Chile staje siê czo³ow¹ uczelni¹ po³udniowoamerykañsk¹
i nie ustêpuje uniwersytetom europejskim… (Wójcik 1995). D³ugo mo¿na wy-
mieniaæ zas³ugi Domeyki dla przybranej ojczyzny, ale nas interesuje jego zwi¹zek
z meteorytami i meteorytyk¹.

Meteoryty – teoria i publikacje; kolekcje

W dzia³alnoœci Domeyki meteoryty maj¹ swoje trwa³e miejsce. Po przeprowadzce
do stolicy Chile, Santiago, rozpoczyna wyk³ady na tamtejszym uniwersytecie wy-
korzystuj¹c swój napisany po hiszpañsku (a tego jêzyka musia³ nauczyæ siê od pod-
staw zaledwie kilka lat wczeœniej!) podrêcznik do mineralogii. „Elementos de mine-
ralogia” wydany jeszcze w La Serenie w 1845 r., na 383 stronach zawiera³ ówczes-
ny stan mineralogii, a pamiêtaæ trzeba, ¿e by³a to dyscyplina dynamicznie siê roz-
wijaj¹ca. Domeyko ze zrozumia³ych wzglêdów wiêcej uwagi poœwiêca metalom (do
dzisiaj Chile s³ynie z wydobycia rud metali – wiele z ich miejsc wystêpowania
bada³ i dokumentowa³ w³aœnie nasz rodak), a rozdzia³ o ¿elazie i minera³ach
powstaj¹cych z jego udzia³em rozpoczyna od opisu „hierro meteóritico” („¿elazo
meteorytowe”). Jednoznacznie wskazuje na pozaziemskie pochodzenie bry³ takie
¿elazo zawieraj¹cych (z Ksiê¿yca b¹dŸ z Kosmosu) i przytacza analizy chemiczne
meteorytów: „Siberia” [Krasnojarsk, („¿elazo Pallasa”) znaleziony na Syberii
w 1749 r., pallasyt], Santa Rosa [znaleziony w 1810 r. na terenie dzisiejszej Kolu-
mbii, ataksyt], Toluca [znaleziony w Meksyku w 1776 r., oktaedryt] oraz „Ata-
cama” [Imilac, znaleziony w 1822 r. na pustyni Atakama, pallasyt]. Przy okazji
Domeyko prezentuje te¿ meteoryty kamienne, podaj¹c m.in. œredni sk³ad pierwia-
stkowy obliczony na podstawie analizy 25 ró¿nych meteorytów tego typu.

W kolejnych publikacjach i podrêcznikach Domeyko wskazuje na badania
meteorytów jako wa¿ny element wiedzy mineralogicznej – np. w III wydaniu pod-
rêcznika mineralogii z 1879 r. poœwiêci³ meteorytom a¿ 16 stron i m.in. przedsta-
wi³ tam klasyfikacjê meteorytów wg G.A. Daubrée. W 1884 r. wyda³ ksi¹¿eczkê
„Grandes masas de aerólitos hallados en el Dieserto de Atacama” („Wielkie masy mete-
orytów znalezione na pustyni Atakama”) poœwiêcon¹ odkryciu i badaniom meteory-
tu Vaca Muerta. To w³aœnie dziêki Domeyce, ten meteoryt znaleziony w 1861 r.,
sta³ siê znany w meteorytyce œwiatowej (Grady 2000).
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W bibliografii Ignacego Domeyki mo¿emy znaleŸæ równie¿ szereg artyku³ów
poœwiêconych meteorytom. Pierwszy z nich opublikowany zosta³ ju¿ w 1848 r.,
ostatni w roku 1875. W sumie by³o ich 12. Czêsto artyku³y pisane przez Domeykê
ukazywa³y siê równoczeœnie w Chile oraz we Francji – w ten sposób sta³ siê nauko-
wcem znanym nie tylko w swojej przybranej ojczyŸnie, ale równie¿ w centrum
nauki europejskiej jakim by³ wówczas Pary¿. Egzemplarze swoich ksi¹¿ek i arty-
ku³ów Domeyko rozsy³a³ do wielu oœrodków naukowych i uniwersytetów na
ca³ym œwiecie, m.in. na Uniwersytet Jagielloñski.

Ale przekazywa³ nie tylko efekty swoich prac terenowych czy kameralnych –
w ci¹gu swojego d³ugiego i pracowitego okresu dzia³alnoœci naukowej, Domeyko
przekaza³ tysi¹ce okazów mineralogicznych do ró¿nych kolekcji, zbiorów, instytu-
cji muzealnych i naukowych, laboratoriów. Warto zauwa¿yæ, ¿e by³y to zawsze
okazy niezwyk³e, czêsto bardzo rzadko spotykane, równie¿ minera³y odkryte przez
Domeykê. Wœród tych okazów zawsze poczesne miejsce zajmowa³y meteoryty.

Najwiêcej okazów zebranych i opracowanych przez Domeykê posiada Muzeum
Mineralogiczne Uniwersytetu w La Serenie – pierwszym miejscu pracy po przyby-
ciu do Chile. Bogate kolekcje przekaza³ do Szko³y Górniczej w Pary¿u, której by³
absolwentem oraz innych paryskich instytucji naukowych. Wœród okazów by³y
równie¿ meteoryty, m.in. 3 kg i 16 kg okazy z pustyni Atakama.

Domeyko nie zapomina³ nigdy o polskich naukowcach i instytucjach. Naj-
wiêksz¹ iloœæ okazów przekaza³ do Krakowa – otrzyma³y je Uniwersytet Jagielloñ-
ski oraz Akademia Umiejêtnoœci. Kolekcjê 63 cennych okazów otrzyma³ równie¿
Cesarski Uniwersytet Warszawski (chocia¿ by³ to raczej uniwersytet rosyjski, ale
pracowali w nim Polacy).

W ka¿dym z przekazanych zbiorów znajdowa³y siê meteoryty. Do dzisiaj w ko-
lekcji Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie znajduj¹ siê okazy pallasytu
Imilac (5 ca³kowitych okazów, najwiêkszy wa¿y 22,6 kg!) oraz mezosyderytu Vaca
Muerta (o wadze 20 kg) opisanego w 1862 r. po raz pierwszy przez Domeykê. Jest
to kolekcja przekazana krakowskiej Akademii Umiejêtnoœci w 1884 r.

Uniwersytet Jagielloñski otrzymywa³ okazy od Domeyki trzykrotnie w latach
1853, 1871, 1884 i do dzisiaj posiada ofiarowane fragmenty meteorytów Imilac
i Vaca Muerta.

Kolekcja podarowana w 1884 r. Uniwersytetowi Warszawskiemu równie¿ za-
wiera³a meteoryty – niestety w 1939 r. zosta³a ca³kowicie zniszczona w wyniku
dzia³añ wojennych (Paulo i in. 2002).

Meteoryty – badania

Ignacy Domeyko nie tylko posiada³ wiedzê na temat meteorytów, ale prowadzi³ te¿
ich badania. Poniewa¿ bardzo szybko zdoby³ rozg³os w Chile, jako znakomity
mineralog i chemik, w jego rêce trafia³y tysi¹ce ciekawych okazów z ca³ego kraju,
ale tak¿e innych terytoriów Ameryki Po³udniowej i Œrodkowej. Poza meteorytem
Sierra de Chaco (obecnie Vaca Muerta), który obecny jest w jego publikacjach
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wielokrotnie w latach 1862–1884, nie by³y to prace systematyczne, ale raczej bada-
nia wykonywane w zwi¹zku z pojawianiem siê nowych znalezisk.

Domeyko musia³ dobrze znaæ cechy meteorytów – przekazywane przez niego do
ró¿nych kolekcji egzemplarze to tak zwane „okazy ca³kowite”. A wiêc ich przynale-
¿noœæ do danego upadku (czy wrêcz przynale¿noœæ do… meteorytów) musia³ oce-
niæ na podstawie cech fizycznych, a nie mineralogicznych czy chemicznych.

Informacje o wynikach badañ meteorytów prowadzonych przez Domeykê, po-
chodz¹ nie tylko od niego, lecz równie¿ od wspó³czesnych mu geologów i minera-
logów, zarówno chilijskich jak i europejskich. Œwiadczy to o docenieniu jego prac,
ale równie¿ zaufaniu do wiedzy i umiejêtnoœci laboratoryjnych. Jest to tym bar-
dziej cenne, ¿e ca³y warsztat pracy zbudowa³ Domeyko sam i od podstaw.

Przed 1848 r. bada³ Domeyko meteoryt Atacama (obecnie Imilac), a jego wyni-
ki uzyskane dla oliwinów tego pallasytu cytowane by³y póŸniej niejednokrotnie.
W nastêpnych latach pojawia³y siê inne okazy tego meteorytu, a¿ w 1861 r. natra-
fiono na nowy meteoryt, wspomniany Sierra de Chaco (Vaca Muerta).

Temu meteorytowi poœwiêci³ Domeyko sporo czasu, zarówno prowadz¹c jego
badania chemiczne i mineralogiczne oraz publikuj¹c wyniki swoich prac, jak rów-
nie¿ rozsy³aj¹c okazy do wielu kolekcji g³ównie w Europie, o czym ju¿ wspomnia-
no. Po wielu latach, ju¿ w XX w., chilijscy geolodzy na podstawie notatek pozosta-
wionych przez Domeykê w Komisji Badawczej pustyni Atakama odnaleŸli obszar
rozrzutu fragmentów tego meteorytu i zebrali niemal 3 tony okazów (Canut de
Bon, Carvajal 2002).

Z pustyni Atakama pochodzi wiele okazów, które trafia³y do Domeyki. By³y to
g³ównie meteoryty ¿elazne, rzadziej ¿elazno-kamiennne. Ciê¿kie ¿elazne bry³y by³y
³atwo rozpoznawalne na pustyni. Dzisiaj z tego obszaru znane s¹ dziesi¹tki meteo-
rytów – w wiêkszoœci zaliczanych do kamiennych.

W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych XIX w. bada Domeyko kolejne okazy,
a wyniki swoich prac publikuje zarówno w Chile (podrêczniki mineralogii, arty-
ku³y), jak równie¿ we Francji. To dziêki niemu znany jest meteoryt Mejillones czy
meteoryt Cachiyuyal.

Mo¿na te¿ (nieco humorystycznie) stwierdziæ, ¿e Domeyko jest ojcem meteoryty-
ki w… Kostaryce! Bada³ bowiem jako pierwszy, jedyny znany w tym kraju meteo-
ryt – spad³y 1 kwietnia 1857 r. meteoryt Heredia (chondryt H5).

W 1838 r., gdy Domeyko przyby³ do Chile, znany by³ w tym kraju tylko jeden
meteoryt, wspomniany ju¿ pallasyt Imilac. W 1884 r., gdy nasz rodak opuszcza³
ten kraj (powróci³ tam na krótko w 1888 r.) znanych by³o ju¿ 18 ró¿nych meteo-
rytów – kilka z nich po raz pierwszy badanych i/lub opisanych by³o przez Ignacego
Domeykê [Aneks 1].

Ignacy Domeyko i Gabriel August Daubrée

Warto przybli¿yæ jeszcze jeden aspekt dzia³alnoœci Domeyki na polu meteorytyki –
jego wspó³pracê z profesorem Gabrielem Augustem Daubrée. Ten wybitny francu-
ski naukowiec ¿yj¹cy w latach 1814–1896, studiowa³ razem z Domeyk¹ w Szkole
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Górniczej w Pary¿u. Studia te Domeyko podj¹³ za namow¹ i protekcj¹ innego
wybitnego geologa francuskiego, Léonca Elie de Beaumonta (1798–1874) – by³
on profesorem Collége de France, wspó³autorem mapy geologicznej Francji,
twórc¹ teorii powstawania gór. Tak opisuje to wydarzenie w swoich wspomnie-
niach: „Jednego dnia po skoñczonej lekcji [Beaumont] powiedzia³, ¿e zamyœla zrobiæ
wycieczkê geologiczn¹ do Alençon (…) i ¿e z ochot¹ przyjmie do swego towarzystwa
s³uchaczów swoich (…). Trzeciego, czwartego dnia ledwo kto móg³ dotrzymaæ Beau-
montowi. Ja zawsze by³em nieodstêpny od niego i we cztery dni wiêcej nauczy³em siê
ni¿ na d³ugich sorboñskich kursach.

Jednego dnia na odpoczynku Beaumont (…) spostrzeg³szy we mnie upodobanie do
geologii, rzecze: „Czemu pan nie pomyœli oddaæ siê naukom górniczym, do czego by mu
pos³u¿yæ mog³o zapisanie siê do Szko³y Górniczej, gdzie móg³byœ nabyæ wiadomoœci
praktycznych.” Podziêkowa³em mu za radê. (…)

W kilka miesiêcy, za wdaniem siê pana de Beaumont, przyjêty zosta³em do Szko³y
Górniczej i na lat trzy zasiad³em w ³awie z m³odymi uczniami…” (Domeyko 1963,
s. 196–197).

Znajomoœæ zawarta w czasie paryskich studiów z Gabrielem Daubrée nie ogra-
nicza³a siê tylko do studenckich wspomnieñ. Po wyjeŸdzie Domeyki do Chile,
panowie prowadzili sta³¹ korespondencjê. Z Chile do Francji p³ynê³y wyniki prac
i bogate kolekcje minera³ów; w rewan¿u z Francji do Chile wysy³ane by³y ksi¹¿ki
i czasopisma oraz s³owa uznania dla osi¹gniêæ Domeyki. Daubrée publikowa³ pra-
ce Domeyki, referowa³ je na posiedzeniach francuskiej Akademii Nauk a nawet
kilkakrotnie wysuwa³ jego kandydaturê na cz³onka zagranicznego tej¿e instytucji
(Cha³ubiñska 1975).

Gabriel Daubrée jest jednym z najwa¿niejszych twórców francuskiej i œwiatowej
meteorytyki XIX w. W 1864 r. bada³ upadek i okazy chondrytu wêglistego Or-
gueil, w 1867 r. stworzy³ system klasyfikacyjny meteorytów, w latach 1863–1879
wykona³ badania dziesi¹tków meteorytów, równie¿ eksperymentalne – podejmo-
wa³ m.in. próby uzyskania figur Widmanstättena oraz odtworzenia struktur chara-
kterystycznych dla ró¿nych typów meteorytów ¿elaznych (Howarth 2006). W spo-
sób wybitny przyczyni³ siê do utworzenia jednej z najwiêkszych kolekcji meteory-
tów na œwiecie w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Pary¿u (Caillet
Komorowski 2006).

Nic dziwnego, ¿e meteoryty stanowi³y istotny w¹tek w korespondencji Domey-
ki i Daubrée. W Pary¿u zachowa³a siê czêœæ listów pisanych przez Domeykê,
a adresowanych do Daubrée. Pochodz¹ one z lat 1853–1884 (Cha³ubiñska 1975).
Listów jest 21 – w 9 z nich podejmowana jest tematyka meteorytowa; w kilku sta-
nowi ona najwa¿niejsz¹ czêœæ listu.

Z korespondencji tej mo¿emy m.in. dowiedzieæ siê o prowadzonych przez
Domeykê badaniach chemicznych meteorytów, o nowych minera³ach, o okazach
przekazanych Gabrielowi Daubrée (np. Costa Roca – obecnie Heredia, Sierra de
Deesa – obecnie Dehesa, Imilac, Sierra de Chaco – obecnie Vaca Muerta, Juncal).

Na wymianie korzysta³ te¿ Domeyko: mia³ dostêp do wyników prac prowadzo-
nych we Francji (g³ównie w Pary¿u), ówczesnym œwiatowym oœrodku geologii,

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

Janusz W. KOSIŃSKI 65



mineralogii i chemii. Wykorzystywa³ to skrzêtnie w swoich hiszpañskojêzycznych
publikacjach poœwiêconych meteorytom, o czym œwiadczy chocia¿by wspomniana
klasyfikacja meteorytów Daubrée zawarta w podrêczniku mineralogii z 1879 r.
i tam stosowana do sklasyfikowania chilijskich meteorytów.

Warto wspomnieæ, ¿e Domeyko i Daubrée spotkali siê w Pary¿u w 1884 r. – po
47 latach spotkanie by³o tak serdeczne, jak to bywa wœród wielkich przyjació³,
o czym mo¿na dowiedzieæ siê z fascynuj¹cych pamiêtników naszego wielkiego
Rodaka.

Ignacy Domeyko pomimo licznych zajêæ i zainteresowañ, docenia³ meteoryty
i ¿ywo siê nimi interesowa³. Sam prowadzi³ ich badania, monitorowa³ wyniki prac
na ich temat, kolekcjonowa³ je. Domeyce (o czym ju¿ by³a mowa) zawdziêczamy
pierwsze informacje o meteorycie Vaca Muerta. Chilijczycy zaœ zawdziêczaj¹ mu
pocz¹tki wiedzy o meteorytach – by³ pierwszym, który o nich pisa³ w tym kraju.
Obecnie w Chile jest znanych (zbadanych, sklasyfikowanych i zarejestrowanych)
niemal 750 ró¿nych meteorytów!

Nota nt. publikacji I. Domeyki dotyczących meteorytów

Chilijscy geolodzy C. Canut de Bon Urrutia i A. Carvajal (2002–2003) za po-
cz¹tek meteorytyki w tym kraju, uznaj¹ publikacjê Domeyki z 1845 r. – by³y to
informacje o ¿elazie oraz oliwinach wystêpuj¹cych w meteorytach, zawarte w pod-
rêczniku mineralogii. W kolejnych wydaniach tego podrêcznika wiadomoœci o czê-
œciach sk³adowych meteorytów by³y znacz¹co uzupe³nianie. Pojawia³y siê równie¿
wiadomoœci o meteorytach w innych publikacjach ksi¹¿kowych Domeyki oraz
w artyku³ach w czasopismach naukowych. Z czasem zaczê³y ukazywaæ siê artyku³y
poœwiêcone wy³¹cznie meteorytom.

Wiêkszoœæ publikacji Domeyki (Ryn 2008) dotycz¹cych meteorytów jest napi-
sana w jêzyku hiszpañskim (wydawnictwa chilijskie) i w jêzyku francuskim (wyda-
wnictwa europejskie). ¯adna praca dotycz¹ca tej tematyki nie ukaza³a siê w jêzyku
polskim. Wszystko to sprawia, ¿e ten obszar zainteresowañ Domeyki jest u nas
s³abo znany.

W „Bibliografii meteorytyki polskiej” (Bia³a, Manecki 2011), kluczowym zesta-
wieniu publikacji dotycz¹cych szeroko rozumianej meteorytyki, których autorami
s¹ Polacy, odnotowanych zosta³o 11 pozycji autorstwa Domeyki poœwiêconych
meteorytom. Niestety, do tego zestawienia wkrad³ siê b³¹d, gdy¿ pozycja „Domey-
ko I., 1854, Metéorites de la Sierra de Chaco, Ann. Mines. Paris, 5, p. 136” nie ist-
nieje. I istnieæ nie mog³a, gdy¿ meteoryt nazwany przez naszego rodaka „Sierra de
Chaco”, a obecnie znany jako „Vaca Muerta” [co oznacza: martwa krowa] zosta³
odkryty w 1861 r., a po raz pierwszy opisany w³aœnie przez Domeykê w roku
1862.

Kwerendy bibliograficzne autora niniejszego artyku³u pozwoli³y przygotowaæ
pe³niejsz¹, bo licz¹c¹ 22 pozycje bibliografiê meteorytow¹ Ignacego Domeyki.
Zawiera j¹ aneks [Aneks 2].
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Uwaga techniczna: w zwi¹zku z zamieszczeniem mo¿liwie pe³nej bibliografii prac
Ignacego Domeyki poœwiêconych meteorytom, nie umieszczono w tekœcie odnoœ-
ników literaturowych do tych publikacji.
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ANEKS 1
Chilijskie meteoryty rozpoznane do 1884 r., w tym badane przez I. Domeykę

Rok
znalezienia/
upadku

Nazwa meteorytu Rok wykonania badań / publikacji wyników przez I. Domeykę (�)

1822 Imilac � badany przez I.D. przed 1848 r., publikacje w 1848 r. i później
(synonim: Atacama)

1855 Barranca Blanca [okaz wywieziony z Chile do Londynu]

1858 Joel’s Iron [okaz wywieziony z Chile do Londynu]

1861 Lutschaunig’s Stone [okaz ok. 100 kg – los nieznany]

1861 Vaca Muerta � badany przez I.D. w 1861 r., publikacje w 1862 r. i później (synonim:
Sierra de Chaco)

1863 Copiapo � [badania prowadził G. Daubrée – okaz otrzymał od I.D.]

1866 Dehesa � badany przez I.D. w 1867 r., publikacje w 1867 r. i później (synonim:
Sierra de Deesa)

1866 Juncal � publikacje w 1871 r. i później

1870 Ilimaes [okaz wywieziony z Chile do Wiednia]

1871 Iquique [okaz wywieziony z Chile do Berlina]

1874 Cachiyuyal � badany przez I.D. w latach 1874–1876, publikacje w 1876 r. i później

1875 Mejillones � badany przez I.D. w latach 1875–1879, publikacje w 1876 r. i później

1875 North Chile [wiele meteorytów o łącznej wadze 266 kg, znajdowane w różnych
latach po 1875 r., rozproszone w wielu placówkach naukowych
i muzealnych]

1875 Serrania de Varas [okaz wywieziony z Chile do Londynu]

1876 Mantos Blancos [okaz wywieziony z Chile do Londynu]

1882 San Cristobal [pojedynczy okaz – podzielony i przekazany do wielu placówek
naukowych poza Chile]

1883 Corrizatillo � badany przez I.D. w 1883 r., publikacja w 1883 r.
[okaz wywieziony z Chile do Oslo]

1884 Merceditas [dwa okazy – podzielone i przekazane do wielu placówek naukowych
poza Chile]
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ANEKS 2

IGNACY DOMEYKO (1802–1889) – bibliografia podmiotowa dotycząca meteorytów

Książki

1884
Grandes masas de aerólitos hallados en el Desierto de Atacama, Imprenta Nacional, San-
tiago, ss. 22

Rozdziały w książkach

1845
Hierro metalico: Hierro meteórico; Meteorolita / Crisolita: Peridot – Olivino, [w:] Ele-
mentos de Mineralojia, Serena, p. 87–88 / p. 335–336

1860
Hierro metálico: Hierro meteorico; Meteorolita / Crisolita: Peridot – Olivina, [w:] Ele-
mentos de Mineralojia, Segunda Edicion, Santiago, p. 72–75 / p. 337–338
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1867
Aérolithes, [w:] Notice statistique sur le Chili et Catalogue des mineraux, Paris, p. 75

1867
Hierro: Meteorolita de la Sierra de Chaco; Dos nuevas espiecies de hierro meteoric
de Chile, [w:] Mineralojia de Chile. Segundo apéndice a la Segundo edicion de la Mineralojia,
Santiago de Chile, p. 9–11

1871
Hierro: Hierro meteórico, [w:] Tercer apéndice al reino mineral de Chile i de las republicas
vecinas. Publicado en la segunda edicion de la Mineralojia, Santiago de Chile, p. 12–16

1874
Hierro i manganese: Hierro meteoric de Atacama, [w:] Cuatro apéndice al reino mineral de
Chile i de las republicas vecinas. Publicado en la segunda edicion de la Mineralojia, Santiago de
Chile, p. 4–5

1876
Dos neuvas meteoritas de Atacama: (a) Hierro meteórico de Cachiyuyal; (b) Hierro
meteórico de Mejillones; (1–5) Neuvas meteoritas descubiertas en el desierto de Ata-
cama, [w:] Qintoo apéndice al reino mineral de Chile i de las republicas vecinas. Publicado en la
segunda edicion de la Mineralojia, Santiago de Chile, p. 4–11

1879
Hierro: Hierro meteórico; Meteoritas / El olivino o la crisolita, [w:] Mineralojia, Tercera
Edicion, Santiago, p. 125–139 / p. 652

1883
Nuevo análisis mineralójico del hierro meteórico de Atacama. Por S. Meunier; Un nu-
evo aerolito del desierto de Atacama, [w:] Segundo apendiece a la Mineralojia, Santiago de
Chile, p. 38–41

Artykuły, rozprawy, eseje, opracowania

1848
Olivine du fer météorique d’Atacama, [w:] Mémoire sur la composition géologique du
Chili, a la latitude de la Concepcion, depuis la baie de Talcahuano jusqu’au sommet de la
cordillera de Pichachen, comprenant la description du volcano d’Antuco, Annales des Mines,
(4), 14, Paris, p. 199

1855
Analysis of meteoric iron of Imilac, Atacama Desert, Journal of the Royal Geographical
Society, 25, London, p. 171

1859
Exámen i descripción de una aerolita, caida en Costa-Rica el primero de abril de 1857.
– Comunicación de don Ignacio Domeyko a la Faculdad de Ciencias Fisicas i Mate-
máticas en 1858 [A. Parte magnética; B. Parte no magnética], Anales de la Universidad de
Chile, 16, p. 325–334, tak¿e: Mineralojia, 4, p. 149–156

1862
Mémoire sur les grandes masses d’aérolithes, trouvées au désert d’Atacama dans le voi-
sinage de la sierra de Chaco, Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Academie des
Sciences, 55, Paris, p. 873–874

1863
Spécimens des aérolithes découvert dans le désert d’Atacama au Chile, Comptes Rendus
Hebdomadaires des Séances de l’Academie des Sciences, 56, Paris, p. 529–530
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1864
Mémoire concernant les grandes masses d’aérolithes, trouvées dans le désert d’Atacama,
dans le voisinage de la Sierra de Chaco, Annales des Mines, (6), 5, Paris, p. 431–451

1864
Rapport sur deux Mémoires de M. I. Domeyko, relatifs, l’un á de grandes masses
d’aérolithes trouvées dans le désert d’Atacama, prés de Taltal; l’autre á plusieurs espéces
minerales nouvelles du Chili, Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Academie des
Sciences, 58, Paris, p. 551–556

1864
Sobre las grandes masas de aerolitas halladas en el Desierto de Atacama cerca de
la sierra de Chaco, Anales de la Universidad de Chile, 25, p. 289–301

1864
Sur deux Mémoires de M. I. Domeyko, relatifs, l’un á de grandes Masses d’Aérolithes
trouvées dans le désert d’Atacama, prés de Taltal; l’autre á plusieurs Espéces minerales
nouvelles du Chili, Extrait des “Comptes Rendus…”, Institut Impérial de France – Académie
des Sciences, p. 1–8

1866
Informe presendo al Instituto imperial de Francia (sobre dos Memorias de don Ignacio
Domeyko, relativas, la una a grandes masas de aerólitos encontrados en el desierto
de Atacama cerca de Taltal, i la otra a varias especies minerales, nuevas, de Chile) por
los comisarios MM. Elie de Beaumont i Ch. Sainte-Claire Deville, Anales de la Universi-
dad de Chile, 28, p. 143–150

1867
Hierro. Meteorolita de la Sierra de Chaco, Anales de la Universidad de Chile, 29, p. 41–43

1875
Note sur deux nouvelles météorites du désert d’Atacama, et observations sur les mété-
orites qui ont été découvertes jusqu’ici dans cette partie de l’Amérique méridionale,
Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Academie des Sciences, 81, Paris, p. 597–600.
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