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Kamień, który zniszczył wieżę więzienną
Stone, who destroyed the prison tower

Abstract: In his catalogue (Klein 1904) Klein described many events concerning meteorites, for
example information about a fallen meteorite which destroyed a prison tower in Warsaw in 1600.
He managed to find an original source of the information, specify the date and determine which
tower had been hit by falling meteorite. The report of that event could be found in one source
only and was copied by many searchers. The issue thus remains open whether we deal with a real
description of the event.
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Na „Mapie Spadków Materii Kosmicznej na teren Polski” Wies³aw Czajka (portal
astroblemy.pl) naniós³ ikonê, która oznacza domniemany spadek meteorytu
w Warszawie w 1600 roku. W katalogu (Klein 1904) pod dat¹ 1600 znajduje siê
zapis:

Zeit des Falles,... Tageszeit Fallort oder Fundort

1600 – Warschau7)

7) Stein, welcher den Turm eines Gefängnisses zerstörte.
(tłum.: Kamień, który zniszczył wieżę więzienną)

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e informacjê o wydarzeniach w Warszawie w 1600 roku,
Klein musia³ zaczerpn¹æ z wczeœniejszych Ÿróde³.

Katalog Kesselmeyera (1861)
Oczywiste by³o szukanie informacji o tym wydarzeniu w katalogu (Kesselmeyer
1861), poniewa¿ do opracowania swojego katalogu znanych wówczas wydarzeñ
meteorytowych podszed³ on bardzo rzetelnie. Zestawi³ je chronologicznie i z po-
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dzia³em na kraje, przejrza³ krytycznie wczeœniejsze Ÿród³a oraz postara³ siê wyelimi-
nowaæ wykluczaj¹ce siê i ma³o wiarygodne fakty.

Tak zatem to wygl¹da u Kesselmeyera (1861):

2. 16.. – – W a r s c h a u . Polen 52°13’N. 21°5’O. G.50.1815.244.2

349. 2. 16.. – – W a r s c h a u . Polen 52°13’N.
21°5’O.

C. 229.3 1 nach Schwefel riechender Stein,
der den Thurm eines
Gefängnisses zerstörte.

Jak widaæ, Kesselmeyer nie by³ w stanie podaæ dok³adniej daty doniesienia, wiêc
zapisa³ rok spadku „symbolicznie” 16.. oraz umieœci³ je w swoim zestawieniu (na
stronie 417) pomiêdzy rokiem 1650 (1650. 6. Aug.; Dordrecht, Holland) i 1654
(1654. 30. März; Insel Fuhnen, Dänemark). Ale co najwa¿niejsze, Kesselmeyer
powo³uje siê na publikacje (Chladni (1815 i 1819), gdzie nale¿a³o szukaæ pierwot-
nej informacji. Zauwa¿yæ te¿ mo¿na, ¿e Klein wpisa³ u siebie datê zdarzenia
b³êdnie i raczej bezpodstawnie.

Prace Chladniego (1815 i 1819)

W zestawieniu opublikowanym przez Chladniego w Annales der Physik (Chladni
1815) na stronie 244 znajduje siê pierwotne Ÿród³o doniesienia!

Ein zu Warschau, wahrscheinlich um die Mitte desselben Jahrhunderts,
gefallener Stein hat den Thurm eines Gefängnisses zerstört. P e t r i B o r e l l i
histor. et observationes physico-medicae, 1676, cent. III. obs. 86.

(w swobodnym t³um.: Prawdopodobnie w po³owie tego wieku w Warszawie spad³
kamieñ, który zniszczy³ wie¿ê wiêzienn¹.)

Chladni powo³uje siê zatem na Historiarum, & Observationum... Petri Borelli
z 1676 roku4, gdzie w czêœci III w obserwacji nr 86 znajduje siê opis wydarzenia.
W swoim zestawieniu z 1819 roku Chladni przytacza ca³e fragmenty z Borela:

Ein zu W a r s c h a u , wahrscheinlich auch nicht lange nacht der Mitte
desselben Jahrhunderts gefallener großer Steine, hat den Thurm eines
Gefängnisses zerstört. In Petri Borelli hist. et observ. physi-

co-med. 1676, cent. III. obs. 86, wird nach Erwähnung einiger
frühern Steinfälle gesagt: Recentior est casus lapidis, qui

Varsoviae turrim carceris destruxit, cujus moles bina vitu-

lina capita aequare poterat; sulphuris odorem undique fun-

dentia hujusce frustula subnigra et quasi vitrea nobis D. de

Noyers, Reginae Poloniae secretarius ostendit. (Das muß also
nicht lange nach dem Falle gewesen seyn, weil der anfängliche Schwefel-
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2 powo³anie na (Chladni 1815)
3 powo³anie na (Chladni 1819)
4 (Borellius Petrus 1676); w artykule pos³ugujemy siê wydaniami z 1656 i 1670 roku



geruch solcher Steine sich späterhin verliert.) Talem Lierguieus

Lugduni ex Bartholino habuit. (Von dem vorher erwähnen Steinfal-
le auf der Insel Fünen.) Morinus vidit a coelo delapsos apud

Divionienses, cordis figura donatos, et ponderis 10 libra-

rum, (von dem Steinfalle 1634 in Burgund.)

Zatem znajdujemy u Chladniego wiêcej informacji na temat spadku. Przypusz-
cza on, ¿e oko³o po³owy wieku w nocy spad³ na wie¿ê wiêzienn¹ kamieñ i zosta³a
ona zniszczona. Kamieñ mia³ zapach siarki. Widzia³ go niejaki D. de Noyers, Regi-
nae Poloniae secretarius. Chladni nie zacytowa³ ca³ej informacji, wiêc nastêpnym
krokiem by³o dotarcie do pracy Borela. By³a ona kilkakrotnie wznawiana. W zaso-
bach Google Books nie uda³o siê odszukaæ wydania z 1676 roku, ale s¹ tam skany
egzemplarzy z 1656 i 1670 roku. W jednym i drugim na stronie 264 znajduje siê
wpis, z którego informacje czerpa³ Chladni.

Historiarum, & Observationum... Petri Borelli (1656)

(...) Fulminei lapides.

Observatio LXXXVI.

Ferunt Avicenna aliiq; multi, faxa ingentia è Cœlo cecidisse, & satis
innotuit historia lapidis à D.Borrilly in Provincia asservati 55. Librarum
ponderis, qvi èCœlo deciderat &instar dolii ignei cum maximo strepitu
lapides omnes terræ circum jacentis ætate nostra calcinaverat, de qva
Gassendus noster disseruit, fed adhuc recentior est casus lapidis, qvi
Varsoviæ turrim carceris destruxit, cujus moles bina vitulina capita
æqvare poterat, sulfuris odoré undiq; fundentia, hujusce frustula
subnigra & qvasi vitrea nobis D.de Noyers Reginæ Poloniæ Secretario
ostendit: talem Nobilis Liergueus Lugduni ex Bartholino habuit, &
D. Morinus Mathem Professor Parisinus plures lapides vidit è Cœlo
delapsos apud Divionenses, cordis figura donatos &ponderis decem
Librarum. Idem legitur apud Albertum Magnum & alios. Parvos ego
etiam asservo cuneiformes subnigri coloris & durissimos. Valent si
ferantur collo appensi ad Variolas & morbillos ab ovilibus arcendos. (...)

Œredniowieczna ³acina jest pe³na niejednoznacznoœci i pu³apek jêzykowych wiêc
trzeba doœwiadczenia i wiedzy, by wiarygodnie przet³umaczyæ zapisane w niej
informacje. Tu podziêkowania dla filologa klasycznego Joanny Derdy.

T³umaczenie:

Kamienie piorunowe [= meteoryty?]

Obserwacja 86.

Podaje Awicenna i liczni inni autorzy, ¿e wielkie g³azy spada³y z nieba.
Ca³kiem znana jest historia kamienia przechowanego przez pana Borrilly
w Prowansji, o wadze 55 funtów, który spad³ z nieba i niczym ognista beczka
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z wielkim ha³asem doprowadzi³ za naszych czasów do zwapnienia wszystkich
okolicznych kamieni. Omówi³ to nasz Gassendus5. Bli¿szy jednak w czasie
jest upadek kamienia, który zniszczy³ w Warszawie wie¿ê wiêzienia. Jego
masa mog³a siê równaæ masie dwóch g³ów cielêcych. Jego czarniawe i jakby
szklane cz¹stki, wydaj¹ce na wszystkie strony zapach siarki, pokaza³ nam pan
de Noyers, sekretarz królowej Polski. Taki kamieñ, pochodz¹cy z Bartholi-
num [?], mia³ w Lugdunum [= Lyonie albo Lejdzie] szlachetny Liergueus6,
a pan Morinus, paryski profesor matematyki, widzia³ liczne kamienie spad³e
z nieba u Dijoñczyków [= w Dijon], maj¹ce kszta³t serca (ludzkiego) i wagê
dziesiêciu funtów. To samo mo¿na przeczytaæ u Alberta Wielkiego i innych
autorów. Ma³e kamienie mam równie¿ ja; maj¹ kszta³t klina, s¹ koloru czar-
niawego, bardzo twarde. Jeœli siê je nosi na szyi, pomagaj¹ na ospê i na choro-
by owczej trzody.
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„Obserwacja nr 86”, (Borelli 1670, s. 264)

5 chodzi prawdopodobnie o spadek meteorytu Mount Vaisi we Francji w 1637 roku; dok³adna
data spadku tego meteorytu nie jest znana, podawane s¹ równie¿ 1629 i 1639.
6 wed³ug (Chladni 1819) chodzi o spadek meteorytu Fünen 30 marca 1654 roku w Danii. Mete-
oryt zagin¹³. Opis spadku znajduje siê w Historiarum anatomicarum rariorum, centuria III et IV
Thomasa Bartholinusa, s. 213.



W XVII wieku spadki kamieni z nieba t³umaczono zjawiskami atmosferyczny-
mi. Nie wi¹zano ich z kosmosem. Czêsto te¿ mylono zjawiska atmosferyczne ze
spadkami prawdziwych meteorytów, st¹d wiele prawdziwych spadków opisywano
jako nawa³nice i burze i odwrotnie. Spad³ym kamieniom przypisywano mistyczne
znaczenie i lecznicz¹ moc. To wszystko znajdujemy w opisie Borela, ale widaæ, ¿e
najistotniejszym dla niego wydarzeniem by³ spadek kamienia w Warszawie. Przy-
wo³any na pocz¹tku spadek w Prowansji mia³ miejsce oko³o roku 1637, wiêc spa-
dek w Warszawie musia³ byæ wydarzeniem bli¿szym w czasie, jak pisze Borel, czyli
po 1637 roku. Spad³y kamieñ zniszczy³ (!) wie¿ê wiêzienn¹, wiêc musia³ byæ du¿y,
wg Borela wa¿y³ tyle co dwie g³owy cielêce (to ile?), by³ czarniawy, zawiera³ szklane
cz¹stki i wydziela³ zapach siarki (w ówczesnych opisach wszystkie meteoryty pach-
nia³y siark¹ - tak by³y postrzegane). Z opisu wynika, ¿e kamieñ ów odzyskano
(znaleziono) i by³ on w posiadaniu pana de Noyers. Warto równie¿ zwróciæ uwagê
na komentarz w (Chladni 1819), ¿e „kamieñ nie móg³ spaœæ dawno, gdy¿, kamie-
nie takie szybko trac¹ charakterystyczny zapach siarki”.

Autor tej obserwacji Pierre Borel (Petrus Borellius) by³ francuskim uczonym
o bardzo szerokim spektrum zainteresowañ. Zajmowa³ siê m.in. optyk¹, astrono-
mi¹, histori¹ staro¿ytn¹ i chemi¹. Uchodzi³ za wytrawnego alchemika. Uzyska³
tytu³ doktora medycyny, a od 1654 roku pe³ni³ funkcjê lekarza króla Francji, Lud-
wika XIV. Jego dzie³o Historiarum... jest w zasadzie zbiorem opisów (obserwacji)
ró¿nych dziwnych wydarzeñ i zjawisk. Znajduj¹ siê tam opisy rzeczy, które mog³y
byæ pomocne w jego badaniach alchemicznych - dziwne zdarzenia, ciekawostki
przyrodnicze i informacje przydatne w lecznictwie. Wydana w 1653 roku pierwsza
czêœæ Historiarum (centuria prima i secunda), w której nie ma jeszcze obserwacji
o meteorycie z Warszawy, to bodaj pierwsza praca poœwiêcona zastosowaniu
mikroskopu w medycynie (Borel prawdopodobnie jako pierwszy zaobserwowa³
czerwone cia³ka krwi i paso¿yta Sarcoptes scabiei, czyli œwierzb). Wydaje siê, ¿e jako
cz³owiek obeznany z chemi¹, potrafi³ odró¿niæ kamienie meteorytowe od pospoli-
tych ska³. By³ on znanym zbieraczem roœlin, zabytków i minera³ów z Castris i oko-
lic, gdzie mieszka³.

Trudno rozstrzygn¹æ w jakich okolicznoœciach Borel widzia³ kamieñ z Warsza-
wy. W jego biografii nie znajdujemy informacji o podró¿ach do Polski, ani o kon-
taktach z panem de Noyers. 7

Pan de Noyers – postać historyczna
Borelowi kamieñ pokaza³ „pan de Noyers, sekretarz królowej Polski”. Pierre de
Noyers (Petrus Desnoyers), bo o nim mowa, przyby³ do Polski w 1646 roku i pozo-
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7 Pierre de Noyers – postaæ tajemnicza, ma³o o nim mówi¹ popularne Ÿród³a historyczne, ale z racji
swoich kontaktów z Heweliuszem postaæ znana mi³oœnikom astronomii. Przyby³ do Polski prawdo-
podobnie w orszaku de Guebrian (ju¿ w 1649 roku zosta³ wys³any z misj¹ do Pary¿a, ale nie wiado-
mo czy dosz³a ona do skutku). Po œmierci Marii Ludwiki znikn¹³ z pola widzenia. Gdzie przebywa³?
Nie wiadomo. Czy by³ z Janem Kazimierzem we Francji? (Portfolio Królowej Maryi Ludwiki...,
Poznañ 1844)



sta³ w Warszawie do œmierci w 1693 roku8. Pe³ni³ w tym czasie funkcjê sekretarza
na dworze Ludwiki Marii (od 1646 do 1667) oraz królowej Marii Kazimiery (po
1680 roku). Poniewa¿ swoje obserwacje spisywa³ Borel przed rokiem 1656, mo¿na
za³o¿yæ, ¿e opisywany spadek kamienia w Warszawie mia³ miejsce pomiêdzy 1637,
kiedy spad³ meteoryt w Prowansji, a 1656 rokiem.

Biblioteka cesarska rêkopisów w Pary¿u ma trzy tomy korespondencji Piotra des
Noyers z Izmaelem Bouillaud, bibliotekarzem królewskim w Pary¿u (Lettres de
Pierre des Noyers... Berlin 1859). Tomy te obejmuj¹ lata 1655–1659 (tom 1 i 2)
oraz 1680–1683 (tom 3). Niestety w listach s³anych do Pary¿a z interesuj¹cego nas
okresu nie ma wzmianki o tym wydarzeniu. Byæ mo¿e nie by³o to na tyle wa¿ne
zdarzenie by „raportowaæ” o tym do Pary¿a. Z drugiej strony w swoich szczegó³o-
wych relacjach z przebiegu wojny ze Szwedami i analizach sytuacji, pisa³ de Noyers
o widocznej wówczas komecie czy te¿ o obserwacji zaæmienia Ksiê¿yca w styczniu
1656 roku. Interesowa³y go nie tylko wydarzenia wojenne, ale korespondowa³
z Heweliuszem, oraz zachwyca³ siê wraz z Boratinim9 najnowszym wynalazkiem –
termometrem. Mo¿e dziwiæ zatem brak informacji o spadku meteorytu w War-
szawie.

Wnioski

Na podstawie opisu Borela uda³o siê ustaliæ z du¿ym prawdopodobieñstwem ¿e:
1) kamieñ, który pokazywa³ mu pan de Noyers, móg³ byæ meteorytem;
2) spad³ on w Warszawie pomiêdzy ~1637 a 1656 rokiem;
3) zosta³ odnaleziony i by³ w posiadaniu sekretarza królowej lub kogoœ z królew-

skiego dworu.

Więzienia w Warszawie w XVII wieku

Na stronach Historia wiêziennictwa w Polsce jest informacja o wiêzieniu w Wie¿y
Okr¹g³ej w Warszawie. Zosta³a ona zbudowana po 1379 roku u zbiegu ulic Krzy-
we Ko³o i Brzozowej. Wie¿a Okr¹g³a funkcjê tê pe³ni³a od 1627 roku, wtedy te¿
zmieniono jej nazwê na Wie¿a Marsza³kowska.

Inne lokalizacje wskaza³ znany varsavianista Marek Ostrowski:
Wiêzienie by³o od strony Gnojnej Góry dok³adnie w wie¿y znajduj¹cej siê przy fur-

cie rybackiej u wylotu Kamiennych Schodków. Ale by³o równie¿ inne, od strony Pod-
wala, bardziej jako areszt, ale w nim przetrzymywano g³ownie prostytutki (by³y pod
rêk¹) i baby krn¹brne (przekupki).
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8 Pierre de Noyers zosta³ pochowany w krypcie koœcio³a œw. Krzy¿a w Warszawie
(http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34880,8841907, Tajemnice_z_krypty__tu_lezy_elita_poli-
tyczna_Polski.html)
9 Boratini Tytus Liwiusz – w historii Polski zapisa³ siê przede wszystkim jako zarz¹dca krakowskiej
mennicy. To od jego nazwiska powsta³ termin Boratynka i zwi¹zana z nimi niechlubna historia
os³abienia polskiej monety i ówczesny kryzys gospodarczy.



Furta rybacka to Wie¿a Bia³a, zwana te¿ Ryback¹ i Wiœlan¹10. Ulica Kamienne
Schodki odchodz¹c od Rynku Starego Miasta prowadzi w dó³ w kierunku Wis³y,
³¹cz¹c siê z ulic¹ Brzozow¹ wiod³a pierwotnie przez zlokalizowan¹ przy niej Wie¿ê
Bia³¹. Wie¿ê tê przebudowano w 1560 roku na bramê dla pieszych (furtê w mu-
rach obronnych). Wiadomo, ¿e w koñcu XVI wieku w Wie¿y Bia³ej by³o wiê-
zienie. Pisze o tym Maksymilian Baruch w ksi¹¿ce „Warszawa œredniowieczna.
Dawne mury warowne miasta Starej Warszawy” na s. 49 pisze: Bia³a Wie¿a s³u¿y³a
za wiêzienie miejskie bodaj od samego jej pocz¹tku. Jest tam wiêzienie jeszcze w po-
³owie XVII w.

W pracy (Baruch 1929) s¹ informacje na temat historii obu wie¿. W cytowa-
nych tam Ÿród³ach s¹ te¿ informacje o ich remontach, przebudowach i wynikach
ekspertyz budowlanych – zaniedbanych i popadaj¹cych czêsto w ruinê budowli.
Niestety, nie jest ³atwo odtworzyæ losy tak starych obiektów. Pe³ni³y one na prze-
strzeni dziejów ró¿ne funkcje, mia³y ró¿nych w³aœcicieli lub sta³y bezu¿yteczne.
Wydaje siê jednak, ¿e fakt zniszczenia wie¿y w wyniku tak niecodziennego zdarze-
nia, jakim by³ spadek meteorytu, nie uszed³by uwadze kronikarzy. Nie znaleziono

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 4, 2013

Beata WOŹNIAK, Marek WOŹNIAK 127

Panorama Warszawy, B – Wieża Biała, M – Wieża Okrągła (Marszałkowska); mapa z dzieła Georga
Brauna Civitates orbis Terrarvm z przełomu XVI i XVII wieku (zmodyfikowane)

10 za Wikipedi¹: W po³owie XIX wieku Wie¿ê Bia³¹ rozebrano (wed³ug Kolberga „Brama na
Kamiennych Schodkach rozebran¹ zosta³a w r. 1833” (Baruch 1929)). Dolne partie pierwotnej wie¿y
odkryto podczas badañ archeologicznych w po³owie XX wieku i w wiêkszoœci zniszczono podczas
póŸniejszych remontów nawierzchni ulicy Kamienne Schodki.



jednak ¿adnych dodatkowych zapisów mówi¹cych o spadku meteorytu i zniszcze-
niu wie¿y wiêziennej w XVII wieku w Warszawie. Nadal jedynym Ÿród³em o „ka-
mieniu który zniszczy³ wie¿ê wiêzienn¹ w Warszawie” pozostaje „obserwacja
nr 86” Pierra Borela.

Pytania

Nie uda³o siê ustaliæ, czy w tamtym okresie, jeszcze któraœ z wie¿ w Warszawie
pe³ni³a funkcjê wiêzienia11. Nie wiadomo te¿, jakie by³y dalsze losy „okazu Pana de
Noyers” i czy by³ to na pewno spadek meteorytu. Dalsze poszukiwania informacji
trwaj¹.
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11 o istnieniu aresztu w jednej z baszt na Podwalu wspomnianym przez Marka Ostrowskiego pisze
równie¿ (Baruch 1929)




