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Braci Śniadeckich poglądy na meteoryty
Brothers Śniadecki’s about meteorites opinions

Abstract: Brothers: Jan Œniadecki (1756–1830) and Jêdrzej Œniadecki (1768–1838) were
prominent Polish scientists. They were Wilnius University professors. There were also meteorites
in the circle of their interests.
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Wstęp

Okres Oœwiecenia to czas szybkich zmian w niemal wszystkich obszarach funkcjo-
nowania ludzi: postêp nauk humanistycznych, przyrodniczych, œcis³ych, technicz-
nych, rewolucja przemys³owa, zmiany w rolnictwie, wreszcie zmiany polityczne
i spo³eczne spowodowane m.in. zmianami w szkolnictwie oraz w komunikacji….
Przemiany zachodz¹ce we Francji, w krajach niemieckich, na Wyspach Brytyjskich
maj¹ wp³yw na ca³¹ Europê i znacznie dalej. Niestety, jest to te¿ czas zmian na
mapie politycznej – dla Polski oznaczaj¹cy utratê suwerennoœci. Na szczêœcie
Polacy w wiêkszoœci siê nie poddali, myœl¹c nie tylko o odbudowaniu swojego pañ-
stwa, ale równie¿ o pracy na rzecz oœwiaty czy rozwoju nauki.

Na czo³ow¹ polsk¹ uczelniê prze³omu XVIII i XIX w. oraz trzech pierwszych
dekad XIX w. wyrasta Uniwersytet Wileñski. Jest to nie tylko miejsce kszta³cenia
studentów – Uniwersytet jest oœrodkiem naukowym, sprawuje nadzór nad wielkim
okrêgiem szkolnym, jest centrum kulturalnym wschodnich ziem Rzeczypospolitej.
Przede wszystkim jednak Uniwersytet Wileñski jest POLSKI. Dziêki temu przy-
ci¹ga wyk³adowców i naukowców z ró¿nych czêœci podzielonego zaborczymi grani-
cami kraju.

W 1797 r. do Wilna przybywa Jêdrzej Œniadecki – chemik, farmaceuta, lekarz
i przyrodnik. Œniadecki pochodzi z okolic wielkopolskiego ¯nina i posiadaj¹c œwie-
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tne przygotowanie po studiach odbytych za granic¹ chce pracowaæ dla Polski.
Natomiast dziesiêæ lat póŸniej, w 1807 r. do Wilna przyje¿d¿a Jan Œniadecki, star-
szy brat Jêdrzeja, znany ju¿ wówczas astronom i wieloletni wyk³adowca Uniwersy-
tetu Krakowskiego. Jan w latach 1807–1815 by³ rektorem wileñskiej uczelni; obaj
bracia Œniadeccy odegrali wa¿ne role w jej dzia³alnoœci naukowej, dydaktycznej
i spo³ecznej. Wnieœli te¿ wiele do polskiej nauki.

Jan Śniadecki
Jan Chrzciciel W³adys³aw Œniadecki urodzi³
siê 29 sierpnia 1756 r. w ¯ninie. Ju¿ jako
oœmiolatek podj¹³ naukê w Kolegium Lubrañ-
skiego w Poznaniu, uczêszczaj¹c równie¿ na
wyk³ady fizyki doœwiadczalnej s³ynnego
naukowca i dydaktyka Józefa Rogaliñskiego.
Poznañscy wyk³adowcy szybko dostrzegli nie-
przeciêtne zdolnoœci swego ucznia, namawia-
j¹c go na studia w Akademii Krakowskiej.
Podj¹³ je Œniadecki w 1772 r. (w wieku
16 lat), by ju¿ w 1775 r. otrzymaæ dyplom
magistra nauk wyzwolonych, a w 1778 r. uzy-
skaæ doktorat z filozofii (Mikulski 2004).
W ten sposób w wieku niespe³na 22 lat zosta³
wyk³adowc¹ algebry w Akademii Krako-
wskiej. Pomimo z³ej sytuacji w kraju, ale te¿
w Akademii, talent Œniadeckiego zosta³ do-
strze¿ony, a on sam swoje zdolnoœci skrzêtnie
wykorzystywa³, nie tylko na niwie naukowej. W kolejnych latach uzupe³nia³ swoje
wykszta³cenie w Getyndze, Lejdzie, Utrechcie, a w latach 1780–1781 w College de
France w Pary¿u. Tam zajmowa³ siê g³ównie matematyk¹ wy¿sz¹, ale coraz bar-
dziej interesowa³a go astronomia (teoretyczna i obserwacyjna). Uzupe³nia³ te¿
swoj¹ wiedzê w zakresie chemii, fizyki i mineralogii. Po powrocie do Krakowa
w 1781 r. Œniadecki podejmuje wyk³ady matematyki, a w roku nastêpnym rów-
nie¿ astronomii.

W czasie pobytu Œniadeckiego za granic¹, Akademia Krakowska w wyniku refo-
rmatorskich dzia³añ Hugona Ko³³¹taja (1750–1812) staje siê nowoczesn¹ wy¿sz¹
uczelni¹ typu uniwersyteckiego. Szko³a G³ówna Koronna – tak brzmia³a wówczas
jej nazwa – staje siê na wiele lat miejscem pracy naukowej, dydaktycznej, ale te¿
administracyjnej i organizacyjnej Jan Œniadeckiego. Oprócz objêcia stanowiska
profesorskiego, zostaje on powo³any na sekretarza uczelni (Rybka E., Rybka P.
1983).

W roku 1787 uda³ siê Œniadecki do Anglii, by zapoznaæ siê z najnowszymi
osi¹gniêciami astronomii i tamtejszymi obserwatoriami astronomicznymi. Ponad
miesi¹c spêdzi³ u s³ynnego Williama Herschela, odkrywcy planety Uran. Doœwiad-
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czenie i wiedza zdobyte w Anglii zaowocowa³y wiêksz¹ aktywnoœci¹ obserwacyjn¹
po powrocie do Krakowa (Dobrzycki 1990).

W latach 1792–1803 Jan Œniadecki zorganizowa³, a nastêpnie zosta³ dyrekto-
rem Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, w 1801 r. zosta³ cz³onkiem
Towarzystwa Warszawskiego Przyjació³ Nauk. By³ propagatorem postaci Miko³aja
Kopernika oraz jego teorii heliocentrycznej budowy naszego uk³adu planetarnego
– ju¿ w 1782 r. inauguruj¹c wyk³ady astronomii, wyg³osi³ w jêzyku polskim (co
nie by³o wówczas powszechne – na uniwersytetach dominowa³a ³acina!) pochwa³ê
Kopernika i „De revolutionibus”, pomimo, ¿e dzie³o to by³o jeszcze wtedy na
„Indeksie ksi¹g zakazanych” koœcio³a rzymsko-katolickiego (Rybka E., Rybka P.
1983).

Pomimo koniecznoœci rozwi¹zywania wielu problemów organizacyjnych i admi-
nistracyjnych, Œniadecki nieprzerwanie prowadzi wyk³ady matematyki i astrono-
mii oraz liczne obserwacje astronomiczne, czego dowodem s¹ zachowane dzienniki
obserwacyjne, a tak¿e opublikowane wyniki prac. Szczególnym zainteresowaniem
astronoma cieszy³y siê ma³e cia³a Uk³adu S³onecznego czyli komety i planetoidy.
Znajduje to nawet swoje odzwierciedlenie w najwa¿niejszym podrêczniku Œniadec-
kiego zatytu³owanym „Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi”.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 1804 r., rok po opuszczeniu przez niego Krakowa. Œniadecki
wyjecha³ w tym czasie w podró¿ po Europie Zachodniej z której powróci³ dopiero
w 1805 r. Wtedy te¿ przyj¹³ propozycjê objêcia kierownictwa Obserwatorium
Astronomicznego w Wilnie. Z pocz¹tkiem marca 1807 r. przyj¹³ te¿ obowi¹zki
rektora Uniwersytetu Wileñskiego i by³ nim do roku 1815. Obserwatorium Astro-
nomicznym kierowa³ a¿ do 1824 r. (Dziewulski 1977).

Zmar³ w Jaszunach ko³o Wilna 9 listopada 1830 r.

Jędrzej Śniadecki

Jêdrzej Œniadecki urodzi³ siê 30 listopada
1768 r. w folwarku rodziców znajduj¹cym siê
niedaleko od ¯nina. Pocz¹tkowo uczêszcza³
do szko³y klasztornej w Trzemesznie, ale po
œmierci ojca trafi³ pod opiekê swojego star-
szego brata Jana, bêd¹cego wówczas ju¿ profe-
sorem Akademii Krakowskiej. W 1787 r.
ukoñczy³ Jêdrzej w Krakowie gimnazjum
otrzymuj¹c z r¹k króla Stanis³awa Augusta
wyró¿nienie – z³oty medal z napisem „Dili-
gentiae” (ozn. pilnoœæ). W tym samym roku
zostaje studentem medycyny Akademii, ale
oprócz zajêæ na tym kierunku, du¿o czasu
poœwiêca chemii (Dobrowolski 1938). Po
czteroletnich studiach wyrusza do W³och, by
w Pawii uzupe³niæ wykszta³cenie – zwieñcze-
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niem tego etapu kszta³cenia jest dyplom doktora nauk lekarskich i filozofii uzy-
skany w 1793 r. Z W³och wyrusza do Francji, ale widz¹c rewolucyjne zmiany
w tym kraju, wybiera spokojniejsz¹ Szkocjê. Œniadecki studiowa³ medycynê, pra-
ktykowa³ w szpitalach Edynburga i ugruntowywa³ swoj¹ wiedzê chemiczn¹ – sta³
siê zwolennikiem rozwi¹zañ opracowanych przez znakomitego chemika francu-
skiego A. Lavoisiera (1743–1794) (Szyfman 1960).

Z Edynburga przez Londyn i Wiedeñ wraca w 1796 r. do Polski – ale kraj ju¿
znikn¹³ z mapy Europy w wyniku zaborów. Prawdopodobnie brat Jêdrzeja, Jan –
bêd¹cy wówczas znanym ju¿ astronomem, a wczeœniej równie¿ sekretarzem krako-
wskiej Szko³y G³ównej Koronnej, zaproponowa³ rektorowi Akademii Wileñskiej
m³odego doktora medycyny na stanowisko profesorskie w tej uczelni. W maju
1797 r. zostaje Jêdrzej profesorem chemii w Wilnie, ale prowadzi równie¿ zajêcia
z medycyny, wi¹¿¹c te dziedziny z biologi¹, farmacj¹, fizyk¹ a nawet geologi¹. By³
te¿ lekarzem-praktykiem znanym nie tylko w Wilnie, ale i w dalszych miejscowo-
œciach (Œwie¿awski 1900).

Œniadecki by³ uwielbiany przez studentów, czêsto prowadzi³ pokazy i ekspery-
menty. W 1800 r. wyda³ dwutomowe „Pocz¹tki chemii”, które uznawane s¹ za pie-
rwszy polski podrêcznik akademicki w tej dziedzinie. Kolejne uzupe³nione wyda-
nia ukaza³y siê w 1807 i 1817 r.

Jêdrzej Œniadecki by³ w latach 1806–1836 prezesem Towarzystwa Naukowego
Lekarskiego, a wraz ze Stanis³awem Jundzi³³em, równie¿ profesorem Uniwersytetu
Wileñskiego za³o¿yli niezwykle wa¿ne czasopismo o charakterze naukowym, ale
w czêœci równie¿ popularnonaukowym pt. „Dziennik Wileñski”.

Œniadecki znany jest równie¿ jako autor „Teorii jestestw organicznych” – funda-
mentalnego dzie³a stanowi¹cego podstawê ówczesnej wiedzy przyrodniczej
i bêd¹cego udan¹ prób¹ opisania fizjologicznej istoty ¿ycia (Szyfman 1960). Dzie³o
by³o znane za granic¹ dziêki przet³umaczeniu go na jêzyki niemiecki i francuski
(wydania w Królewcu, Norymberdze i Pary¿u).

By³ równie¿ Œniadecki promotorem higieny i dietetyki, pionierem wychowania
fizycznego, twórc¹ metody leczenia krzywicy za pomoc¹ zwiêkszonej ekspozycji na
œwiat³o s³oneczne, prawdopodobnie odkrywc¹ pierwiastka rutenu (Ru). Znany by³
te¿ jako autor ciêtych satyr publikowanych w wileñskich „Wiadomoœciach bruko-
wych” (Dobrowolski 1938).

W 1822 r. odchodzi Œniadecki na emeryturê jako profesor chemii (jego ostatnia
rozprawa jest zatytu³owana „O ¿elazie meteorycznem Rzeczyckiem”), ale po piêciu
latach podejmuje wyk³ady z medycyny. Po likwidacji Uniwersytetu Wileñskiego
pracuje nadal w nowoutworzonej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Jest aktywny
do koñca swojego pracowitego ¿ycia (Œwie¿awski 1900). Umiera 11 maja 1838 r.
w Wilnie.

Meteoryty w „Jeografii” Jana Śniadeckiego

Poza ksi¹¿kami poœwiêconymi matematyce oraz licznymi artyku³ami dotycz¹cymi
astronomii, napisa³ Œniadecki podrêcznik zatytu³owany „Jeografia czyli opisanie
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matematyczne i fizyczne Ziemi”. Tytu³ ksi¹¿ki nie do koñca oddaje jej treœci.
Wed³ug E. Rybki i P. Rybki (1983, s. 92) „nie by³a to jednak geografia w dzisiej-
szym tego s³owa znaczeniu, ale geofizyka z kartografi¹ i z elementami astronomii”,
zaœ Z. Mikulski (2004, s. 164) uznaje, ¿e „mamy tu do czynienia z pierwszym pol-
skim podrêcznikiem geofizyki ogólnej”. Ksi¹¿ka wydana po raz pierwszy – jak ju¿
wspomniano – w roku 1804 w Warszawie, doczeka³a siê kolejnych wydañ:
w 1809 r. w Wilnie, w 1817 r. w Charkowie (w jêzyku rosyjskim – jako podrêcz-
nik dla wszystkich rosyjskich uczelni), w 1818 r. ponownie w Wilnie i w 1838 r.
ponownie w Warszawie. Kolejne wydania by³y sukcesywnie poszerzane i uzu-
pe³niane oprócz ostatniego, wydanego ju¿ po œmierci autora. Podrêcznik doczeka³
siê te¿ w roku 1825, wydania w wersji skróconej, w opracowaniu Feliksa Drzewiñ-
skiego (Drzewiñski 1825).

Ksi¹¿ka jest niezwykle nowoczesna jak na pierwsz¹ po³owê XIX w., a nawet
mo¿na znaleŸæ ocenê, ¿e „swego czasu przeœcignê³a wszystkie tego rodzaju publika-
cje europejskie” (Staszewski 1966, s. 282).

Pomimo tych wszystkich pozytywnych opinii, nowoczesnego podejœcia do bie-
¿¹cych zagadnieñ i odkryæ w astronomii, fizyce, geografii fizycznej i geofizyce, pre-
zentuje niezwykle konserwatywne podejœcie autora do meteorytów i zjawisk mete-
orów.

W pierwszym wydaniu (Œniadecki 1804) nawet nie wspomina o meteorytach,
a zjawiska meteorów wyjaœnia jako efekt spalania wodoru w wy¿szych warstwach
atmosfery (s. 346). Wydanie drugie (Œniadecki 1809) powiela informacje z wyda-
nia pierwszego, pomimo znacznych zmian i uzupe³nieñ dokonanych w wielu
innych fragmentach ksi¹¿ki. Dopiero trzecie wydanie (Œniadecki 1818) przynosi
pewne zmiany w interesuj¹cej nas dziedzinie. Przede wszystkim Œniadecki prezen-
tuje pe³ny model Uk³adu S³onecznego (s. 6–10): oprócz S³oñca i planet du¿ych
z satelitami, pomiêdzy orbitami Marsa i Jowisza znajduj¹ siê ma³e obiekty („planety
teleskopiczne”), a ponadto s¹ jeszcze komety (s. 10–13), których jest bardzo du¿o –
”(…) œwiat s³oneczny nape³niony iest ogromn¹ liczb¹ komet w ró¿nych kierun-
kach oko³o s³oñca bie¿¹cych” (s. 13). Czyli Uk³ad S³oneczny sk³ada siê z bardzo
wielu obiektów – nie jest „pusty” jak uwa¿ano przez wiele wieków. Sporo miejsca
poœwiêca Œniadecki wymienionym wy¿ej planetom teleskopicznym, które dzisiaj
nazywamy planetoidami. Oprócz danych o orbitach tych cia³ – znane by³y wów-
czas 4 planetoidy, autor podrêcznika przedstawia hipotezê niemieckiego astrono-
ma H.W. Olbersa (1758–1840), który uwa¿a³, ¿e liczba planetoid jest ogromna
i maj¹ one wspólne pochodzenie – powsta³y z rozbitej planety. Na marginesie
mo¿na dodaæ, ¿e teoria Olbersa utrzymywa³a siê bardzo d³ugo – w polskich publi-
kacjach astronomicznych mo¿na j¹ spotkaæ jeszcze w latach 80. XX wieku.

A co z meteorytami ? Niestety, Œniadecki nadal uwa¿a meteory za efekt spalania
wodoru (s. 316), zaœ „kamienie meteoryczne” to albo „twory napowietrzne” lub te¿
„cia³a ksiê¿ycowe si³¹ wólkaniczn¹ stamt¹d wyrzucone” (s. 317). Nie wspomina
nawet o teorii E. F. Chladniego…. Czwarte wydanie podrêcznika (Œniadecki
1838) jest powieleniem wydania trzeciego.
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Niemo¿liwe jest by Jan Œniadecki nie zna³ hipotezy o kosmicznym pochodzeniu
meteorytów. Mia³ te¿ rozleg³¹ wiedzê o Uk³adzie S³onecznym i œledzi³ najnowsze
odkrycia, badania i teorie mu poœwiêcone – sam prowadzi³ obserwacje astronomi-
czne (na wysokim poziomie). NajwyraŸniej jednak elementów tych w ca³oœæ nie
³¹czy³. Na podstawie tych samych danych i przes³anek, w 1854 r. angielski nauko-
wiec Robert P. Greg wskaza³ jednoznacznie na planetoidy jako Ÿród³o pochodzenia
meteorytów (Marvin 2006). Szkoda, ¿e nie uczyni³ tego Jan…. A co na to jego
m³odszy brat Jêdrzej?

Jędrzej Śniadecki bada meteoryt Brahin

Jêdrzej Œniadecki uwa¿any jest za „ojca” polskiej chemii. Nie obce by³y mu te¿
inne kierunki przyrodnicze, nic wiêc dziwnego, ¿e zainteresowa³ siê meteorytami.
Gdy w 1805 r. wraz z prof. Stanis³awem Jundzi³³em rozpoczêli wydawanie „Dzien-
nika Wileñskiego”, materia³y dotycz¹ce kamieni meteorycznych czêsto goœci³y na
³amach tego niezwykle zas³u¿onego dla polskiej nauki miesiêcznika. Œniadecki sam
równie¿ du¿y (i jak¿e wa¿ny w historii polskiej meteorytyki) artyku³ przygotowa³
(Œniadecki 1822). Warto mu siê przyjrzeæ bli¿ej.

Artyku³ sk³ada siê z trzech czêœci [tytu³y dodane przez autora niniejszego opra-
cowania].

Wstęp

Wstêp zawiera kilka faktów historycznych dotycz¹cych zjawisk bolidów i upadków
meteorytów, ze wskazaniem szczególnego znaczenia badañ deszczu meteorytów
w okolicach L’Aigle oraz prac E. Ch. Howarda (1774–1816). Howarda mo¿na
uznaæ za twórcê meteorytyki brytyjskiej, a jego badania by³y szczególnie bliskie
Œniadeckiemu – obaj byli chemikami. Œniadecki przebywaj¹c w Londynie i stu-
diuj¹c w Szkocji, mia³ zapewne okazjê zapoznaæ siê z najnowszymi wynikami prac
naukowych, ale te¿ doskonaliæ znajomoœæ jêzyka angielskiego oraz nawi¹zaæ kon-
takt z tamtejszymi uczonymi, co zaowocowa³o dostêpem do literatury naukowej
po powrocie do kraju.

We wstêpie pisze te¿ Œniadecki o obserwacjach bolidów, po których mog¹ poja-
wiæ siê meteoryty – wskazany zwi¹zek mo¿na uznaæ za wyt³umaczony prawid³owo.

Badania meteorytu Brahin

Zasadnicza czêœæ artyku³u, to szczegó³owy opis analizy chemicznej czêœci metalicz-
nej meteorytu Brahin. Fragmenty tego pallasytu trafi³y na Uniwersytet Wileñski
w 1818 r., a stamt¹d otrzyma³ je do analizy A. Laugier (1770–1832), znakomity
chemik francuski, autorytet w dziedzinie badañ chemicznych meteorytów (Kosiñ-
ski 2013).

Analiza zosta³a przeprowadzona przez Œniadeckiego starannie, a w jej opisie
widaæ du¿e umiejêtnoœci laboratoryjne i wielk¹ wiedzê teoretyczn¹ autora. Mo¿na
domyœlaæ siê, ¿e mia³ te¿ dobrze wyposa¿one laboratorium i wszystkie konieczne
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do wykonania analizy odczynniki. Wyniki swoich prac Œniadecki zestawia w posta-
ci tabeli zawieraj¹cej procentowy udzia³ w badanych próbach otrzymanych sk³ad-
ników. Myœlê, ¿e warto je przytoczyæ, lecz ¿eby nie powielaæ jedynie wyników
Œniadeckiego, dodane zosta³y do jego danych, wyniki póŸniejszych analiz.

Zestawienie wyników analiz składu chemicznego części metalicznej meteorytu Brahin

Pierwiastek / związek
chemiczny

Śniadecki (1822) Laugier (1824)
Èíîñòðàíöåâ

(1869)
Èâàíîâ

(1911)Próba
główna*)

II próba
(kontrol-na)

„Żelazo
błękitne”

„Żelazo
białe”

Fe (żelazo) 78,86% 77,03% 87,35% 91,50% 88,18% 88,58%

Ni (nikiel) 11,67% 11,17% 2,50% 1,50% 8,04% 8,38%

Co (kobalt) śladowo 0,51% 1,07%

Mn (mangan) 0,75%

Cr (chrom) śladowo 0,50% śladowo 0,48%

Mg (magnez) 0,51% 1,12%

związki krzemu 7,47% 6,30% 3,00% 0,03% 0,47%

S (siarka) 1,07% 1,85% 1,00% 0,30% śladowo

C (węgiel) 0,71%

MgO (tlenek magnezu) 0,93% 2,10% 2,00%

*) Gdyby pominąć w tej analizie związki krzemu (głównie oliwiny), których najprawdopodobniej Śniadecki do koń-
ca nie usunął, to otrzymujemy: Fe – 85,2%, Ni – 12,6%.

Kolejnym etapem by³y badania sk³adu oliwinów i pozosta³ych sk³adników nie-
metalicznych, ale Œniadecki w zestawieniu zwi¹zki krzemu sumuje, co zdecydowa-
nie utrudnia interpretacjê otrzymanych wyników. Obecnie wyniki tego typu ana-
liz, prezentowane s¹ w zupe³nie odmienny sposób.

Pochodzenie meteorytów

Czêœæ trzecia wydaje siê byæ najciekawsz¹ z punktu widzenia historii polskiej mete-
orytyki, zawiera bowiem rozwa¿ania na temat pochodzenia meteorytów. Œniadecki
prezentuje cztery teorie (pochodzenie ziemskie: 1) ska³y wyrzucane przez wulkany
lub 2) tworz¹ siê w ziemskiej atmosferze; pochodzenie pozaziemskie: 3) ska³y
wyrzucane przez wulkany ksiê¿ycowe lub 4) „bry³y rozrzucone w przestrzeni
i kr¹¿¹ce sposobem planet oko³o s³oñca”). Zdecydowanie odrzuca hipotezy o ziem-
skim pochodzeniu meteorytów, ale równie¿ z ksiê¿ycowych wulkanów, prezen-
tuj¹c szereg argumentów hipotezom tym przecz¹cych.

I równie zdecydowanie pisze: „(…) bry³y, spotkawszy siê w obrocie swoim
z naszym planet¹, ulegaj¹ przemocy jego attrakcyi i w atmosferê wpadaj¹. (…)
Jabym przynajmniej s¹dzi³: 1) i¿ jednostajnoœæ massy za tem mówi, ¿e to s¹ cz¹stki
tego samego cia³a, 2) ¿e skoro u nas na ziemi nigdzie nie znajdujemy bry³ takich;
nie s¹ to nasze cia³a ziemskie, ale sk¹d in¹d przyby³e, 3) ¿e ich niezmiernie szybki
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bieg niemal równoleg³y do ziemi, jest tylko reszt¹ biegu owego, jaki mia³y w prze-
strzeni œwiata. W takiem rozumieniu, ognista postaæ tych bry³ nie by³aby ich
w³asnoœci¹, ale wypadkiem nieskoñczenie szybkiego biegu w powietrzu. Czyli, ¿e
bry³y te ciemne z natury, jak s¹ wszystkie planety, rozpalaj¹ siê dopiero w atmosfe-
rze naszej.” (s. 503, 505) W swoich rozwa¿aniach idzie o krok dalej: „By³yby to
np. okruszyny jakiego rozbitego planety, takiej samej natury, jak ma³e planetki
niedawno odkryte” (s. 503). Mamy tu wiêc wyraŸne odniesienie do wspomnianej
ju¿ hipotezy Olbersa i wskazanie na wspólne pochodzenie planetoid i meteorytów.
Do takich samych wniosków trzydzieœci lat póŸniej dojdzie R. Greg….

Œniadecki prezentuje te¿ w³asn¹ teoriê t³umacz¹c¹ zró¿nicowanie budowy mete-
orytów – twierdzi, ¿e zale¿y ona od stopnia rozgrzania cia³a w atmosferze: „(…)
najlepiej stopiony meteoryczny kamieñ daje meteoryczne ¿elazo; a ca³a ró¿nica,
jaka w tych napowietrznych bry³ach postrzegaæ siê daje, od ró¿nego stopnia roz¿a-
rzenia w naszej atmosferze zawis³a.” (s. 505–506) Dzisiaj wiemy, ¿e tak nie jest, ale
doceniæ trzeba próby wyjaœnienia ró¿norodnoœci meteorytów. Przy okazji dowia-
dujemy siê, ¿e Jêdrzej Œniadecki bada³ równie¿ meteoryty Zaborzika i Lixna, ale
niestety nie znamy wyników tych badañ.

Bracia Śniadeccy a pochodzenie meteorytów – podsumowanie

WyraŸnie widaæ ró¿nicê w podejœciu braci Œniadeckich do meteorytów. Jan, pomi-
mo widocznych zainteresowañ ma³ymi cia³ami Uk³adu S³onecznego (kometami
i planetoidami), sceptycznie podchodzi³ do pozaziemskiego pochodzenia meteory-
tów; dopuszcza³ co najwy¿ej ich pochodzenie ksiê¿ycowe. A przecie¿ zna³ hipotezê
Olbersa i móg³ dojœæ do wniosku, ¿e powsta³y wówczas nie tylko wiêksze cia³a, ale
te¿ drobne fragmenty, które przemieœci³y siê w ró¿nych kierunkach w ca³ym
Uk³adzie S³onecznym i mog³y docieraæ równie¿ do Ziemi.

Jêdrzej prezentuje bardziej otwarte podejœcie. W swoim artykule, opublikowa-
nym zaledwie 4 lata po wydaniu ksi¹¿ki przez starszego brata, prezentuje ró¿ne
hipotezy dotycz¹ce pochodzenia meteorytów, ale popiera wyraŸnie tylko jedn¹
z nich – meteoryty to obiekty pozaziemskie i do tego o wspólnym pochodzeniu
z planetoidami. Czyli równie¿ zna³ hipotezê Olbersa, wiedzia³, ¿e planetoidy nale¿¹
do Uk³adu S³onecznego i powi¹za³ te fakty w ca³oœæ.

I chocia¿ dzisiaj wiemy, ¿e planetoidy powsta³y w inny sposób, to ich zwi¹zki
z meteorytami w du¿ej czêœci zosta³y udowodnione. Brawa dla Jêdrzeja!

Bracia Œniadeccy zapewne czêsto dyskutowali na ró¿ne tematy, znali te¿ dobrze
swoje publikacje, czego œlady mo¿emy w nich znaleŸæ (powo³ywanie siê Jana na
„Pocz¹tki chemii” Jêdrzeja, znajomoœæ najnowszych faktów z astronomii w pra-
cach Jêdrzeja, opublikowanych wczeœniej w artyku³ach Jana). Czy dyskutowali te¿
o meteorytach ? To bardzo prawdopodobne, ale jak widaæ wspólnego stanowiska
nie ustalili.

* * *
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Korzystaj¹c z faktu, ¿e powy¿szy tekst dotyczy³ m.in. Jêdrzeja Œniadeckiego, chcia-
³em zaprezentowaæ jeszcze kilka zdañ uzupe³nienia dotycz¹cych jego osoby, ale
równie¿ postaci Ignacego Horodeckiego, wileñskiego profesora mineralogii i bada-
cza meteorytów.

Jędrzej Śniadecki a Ignacy Horodecki

Ciekawym w¹tkiem (z meteorytami w tle) s¹ relacje pomiêdzy Jêdrzejem Œniadec-
kim a Ignacym Horodeckim. Prof. Ignacy Horodecki (1776–1824) by³ absolwen-
tem Szko³y G³ównej Litewskiej (ówczesna nazwa Uniwersytetu Wileñskiego) –
studiowa³ historiê powszechn¹ i naturaln¹, fizykê, astronomiê i chemiê. Szczegól-
nie zainteresowa³ siê chemi¹, póŸniej mineralogi¹. W 1800 r. zdaje egzamin dokto-
rski, pracuj¹c wówczas jako nauczyciel fizyki i historii naturalnej w gimnazjum
w Wilnie. W 1811 r. zostaje asystentem prof. Jêdrzeja Œniadeckiego, zaœ trzy lata
póŸniej adiunktem w katedrze chemii rezygnuj¹c z posady nauczycielskiej (Kosiñ-
ski 2013). Jego kariera na uczelni rozwija³a siê doœæ wolno i z du¿ymi zmianami,
o co obwinia³ Horodecki miêdzy innymi…. Œniadeckiego. Dowiadujemy siê o ca-
³ej sprawie z korespondencji Jêdrzeja Œniadeckiego z ksiêciem Adamem Czartory-
skim, ówczesnym kuratorem Wileñskiego Okrêgu Naukowego i protektorem Uni-
wersytetu. Zdarzenie (czy raczej ci¹g zdarzeñ) jest o tyle ciekawe, ¿e ma miejsce tu¿
przed badaniami meteorytu Brahin, którymi i Œniadecki i Horodecki byli zajêci.

Patrz¹c z perspektywy czasu, trzeba przyznaæ racjê Œniadeckiemu – Ignacy
Horodecki jako samodzielny profesor na katedrze mineralogii osi¹gn¹³ du¿o wiêcej
ni¿ jako asystent czy te¿ adiunkt w katedrze chemii, gdzie Œniadecki panowa³ nie-
podzielnie… Warto przypomnieæ, ¿e dziêki Horodeckiemu katedra mineralogii
Uniwersytetu Wileñskiego szybko siê rozwija³a, a jego du¿y talent dydaktyczny
przyci¹ga³ zdolnych studentów. Horodecki prowadzi³ te¿ obszern¹ korespondencjê
z naukowcami francuskimi i dziêki niemu do badañ w Pary¿u trafi³y fragmenty
meteorytów Brahin, Zaborzika i Lixna (Kosiñski 2013).

A jeœli ktoœ jest zainteresowany szczegó³ami domniemanego konfliktu Horodec-
kiego i Œniadeckiego (ale te¿ obrazem stosunków na Uniwersytecie Wileñskim prze
dwustu laty) mo¿e zajrzeæ do ANEKSU (Wrzosek 1903).
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ANEKS
List Jêdrzeja Œniadeckiego do ksiêcia Adama Czartoryskiego w sprawie Ignacego
Horodeckiego
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