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PODRÓŻ MINERALOGICZNA JANA JAŚKIEWICZA 

Profesor Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie, Jan Dominik Piotr 
Jaśkiewicz (1749-1809) jest postacią dobrze znaną polskim historykom 
nauki. Obszerną monografię, dotyczącą Jaśkiewicza, ogłosiła w roku 1959 
H.Madurowicz1. M.in. zestawiła tam ona wszystkie drukowane i niedru-
kowane prace Jaśkiewicza. Madurowicz doliczyła się trzech druków bez-
spornie autorstwa Jaśkiewicza. Są to: wydana w Wiedniu w 1775 roku 
jego rozprawa doktorska2, odczyt wygłoszony na publicznej sesji Szkoły 
Głównej w dniu 25 czerwca 1787 roku3 oraz sprawozdanie z przeprowa-
dzonych w Krakowie, 1 kwietnia 1784 roku, doświadczeń z balonem 
napowietrznym4 Z pewnym wahaniem do prac Jaśkiewicza zaliczyła 
Madurowicz ogłoszoną w pierwszym kwartale 1784 roku w krakowskim 
„Zbiorze Tygodniowym Wiadomości Uczonych" rozprawę pt. Z historii 
naturalnej. O górach. Ich poznanie i jak się dzielą. Trzeba jednak zazna-
czyć, że Madurowicz nie była pewna tego werdyktu i jako innego prawdo-
podobnego autora tej rozprawy wskazywała Jana Filipa Carosiego, który 
właśnie wtedy prowadził prace poszukiwawcze w Mogile pod Krakowem. 
Własne świadectwa Carosiego, które odnalazłem, nie pozostawiają naj-
mniejszej wątpliwości co do tego, że to właśnie on a nie Jaśkiewicz był 
autorem dyskutowanej pracy. 

Madurowicz przypisała też Jaśkiewiczowi autorstwo dwutomowego 
rękopiśmiennego dzieła pt. Nauka o naturze. Rękopis dzieła uchodził za 
zaginiony i być może stracony bezpowrotnie. Później odkryto dwa jego 
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fragmenty: „Metalurgię" i „O rozkładzie chemicznym roślin, o sokach i 
ekstraktach". Przekonanie o autorstwie Jaśkiewicza było tak ugruntowane, 
że fragment rękopisu dotyczący metalurgii ogłoszono jako dzieło naszego 
uczonego5. Prof. Hubicki odnalazł następnie dwa dalsze i to kompletne 
egzemplarze Nauki o naturze6. Wnikliwa analiza Hubickiego dowiodła 
moim zdaniem jednoznacznie, że autorem dzieła był uczeń i następca 
Jaśkiewicza, Franciszek Scheidt. Według Hubickiego prawzór Nauki o 
naturze powstał w latach 1787/1788 i 1788/1789, a ogłoszony jako dzieło 
Jaśkiewicza fragment o metalurgii nawet po roku 1800. Hubicki wskazał 
też, że w swej Nauce o naturze Scheidt wzorował się na nowym wydaniu 
(1786) Elemens d'histoire naturelle et de chimie A.F.Fourcroy (1755-
1809), tłumacząc niekiedy dosłownie całe partie tego podręcznika. 

Tak więc, Naukę o naturze również należy skreślić z listy dokonań 
Jaśkiewicza. Na listę tę natomiast należy być może wpisać rękopis odna-
leziony przez Czarnieckiego i Schillera w Bibliotece Seminarium Du-
chownego w Sandomierzu, noszący tytuł Wyjątek z kursu chimii w 
Akademii Krakowskiej w latach 1785,6, 7. Odkrywcy rękopisu opubliko-
wali niektóre jego fragmenty, dotyczące metalurgii i probierstwa7 oraz 
analizy chemicznej wód mineralnych8. Według Hubickiego fragment o 
metalurgii i probierstwie może być istotnie autorstwa Jaśkiewicza, gdyż 
różni się w istotny sposób od odpowiednich treści Nauki o naturze. Jeśli 
zaś chodzi o wykład chemii wód mineralnych, to zdaniem Hubickiego nie 
można wykluczyć, że może on być autorstwa Scheidta, choć mógł się on 
opierać na jakichś notatkach Jaśkiewicza. 

Do zaginionych prac Jaśkiewicza należy jego rozprawa o wodach 
siarczanych krzeszowickich. Czytał ją Jaśkiewicz na publicznej sesji 
Szkoły Głównej 15 maja 1783 roku. Sprawozdanie z sesji zamieściła 
„Gazeta Warszawska" z 28 maja tegoż roku. Sprawozdanie głosi, że 
wykład Jaśkiewicza ilustrowany był doświadczeniami, „które czynił w 
oczach Zgromadzonych Gości, pokazując różne gatunki powietrza przez 
sławnego Prystleya odkryte, i niemi zaprawiając wodę, tłumaczył sposoby 
naśladowania Wód Mineralnych..."9. 

Wyniki swoich analiz przedstawił Jaśkiewicz w cytowanej już dyser-
tacji z 1787 roku. Nie można jednak wykluczyć, że istniała też oddzielna 
rozprawa Jaśkiewicza o wodach krzeszowickich. Pośrednio przemawiają 
za tym uwagi zawarte w pewnych publikacjach ks. Andrzeja Trzcińskiego, 
znanego adwersarza Jaśkiewicza. I tak, opisując w Nauce o napuszczaniu 
wody powietrzem kwaskowatym (Kraków 1787) własności chemiczne 
siarkowodoru, pisał Trzciński, że gaz ten czerni srebro i rtęć i „rozwiązuje" 
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opiłki żelaza, o czym można, jak informował, przeczytać w pewnej 
dysertacji o wodach krzeszowickich. Kilka latpóźniej, w złośliwej charak-
terystyce Jaśkiewicza zamieszczonej w „Rozbiorze uwag Kollegium Fi-
zycznego Szkoły Głównej Koronnej nad patologią i terapią" (b.m., 1791) 
pisał Trzciński, iż Jaśkiewicz „winien [...] sobie samemu rozkład wody 
krzeszowickiej, który jako niedostatecznie zrobiony, tak niedostatecznie 
jeszcze opisany"10. 

Mineralne wody krzeszowickie były również obiektem zainteresowa-
nia doktora Leopolda Lafontaina (1756-1812). Ten wykształcony w Stras-
burgu i Wiedniu chirurg jakiś czas zajmował się leczniczym 
wykorzystaniem wód krzeszowickich. W swoim ogłoszonym w 1789 roku 
dziełku pt. Opisanie skutków używania ciepłych siarczystych i zimnych 
żelaznych kompieli w Krzeszowicach" przytoczył Lafontaine wyniki ana-
liz Jaśkiewicza, ale w formie podobnej do użytej przez tego ostatniego w 
cytowanej już dysertacji z 1787 roku. W dziełku tym Lafontaine zapowia-
da „wydanie w czasie" przez Jaśkiewicza obszerniejszej dysertacji o 
wodach krzeszowickich. Wyniki analiz Jaśkiewicza przytoczył niezależ-
nie Lafontaine w innej swej, wydanej po niemiecku, książce12. Dodajmy 
dla porządku, że według Kośmińskiego13 rozprawa Jaśkiewicza miała się 
ukazać drukiem dopiero w roku 1804. Wiarygodność tego przekazu 
mocno jednak podważyła analiza przeprowadzona przez Czarnieckiego i 
Schillera. 

W sytuacji, gdy zachowana i znana twórczość naukowa Jaśkiewicza 
jest tak wątła i gdy autorstwo szeregu przypisywanych mu dzieł jest 
zakwestionowane, zrozumiałą uwagę musi budzić odnalezienie zapo-
mnianej jego pracy, której autorstwo nie budzi żadnych wątpliwości. Pracą 
tą jest sprawozdanie z podróży mineralogicznej, jaką Jaśkiewicz odbył na 
przełomie lat 1780/81. Raport swój przedstawił Jaśkiewicz 17 lutego 1781 
roku Paryskiej Akademii Nauk i było to, jak się uważa, podstawą wyboru 
Jaśkiewicza na członka-korespondenta Akademii, co miało miejsce 22 
sierpnia 1781 roku. Tekst raportu uchodził za zaginiony. Madurowicz 
zrekonstruowała raport w oparciu o przechowywany w Archiwum Czar-
toryskich w Krakowie tekst zatytułowany Extrait des Register de 
lAcademie Royale des Sciences du24 Fevrier 178114. Autorami tego tekstu 
byli francuscy uczeni J.E.Guettard i M.Macquart. Jest to rodzaj recenzji z 
raportu Jaśkiewicza i zawiera opis trasy jego podróży i zestawienie waż-
niejszych obserwacji. Co jest jednak ważne, w tekście tym pominięto 
końcowe wnioski raportu. W oparciu o to źródło Madurowicz odtworzyła 
trasę podróży naszego uczonego i zrobiła to na ogół trafnie. Biegła ona 
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przez Styrię, Karyntię, Triest, Wenecję i Weronę do Insbrucku. Z Insbruc-
ku nie pojechał jednak Jaśkiewicz, jak chce Madurowicz, do Freibergu w 
Saksonii, ale do Freiburga Bryzgowii, kierując się następnie do Paryża. W 
związku z tym przypuszczenie Madurowicz, że podczas swojej podróży 
mógł Jaśkiewicz spotkać się z Wernerem, jest bardzo wątpliwe. 

Raport Jaśkiewicza został już w 1782 roku ogłoszony drukiem w 
wydawanym w Paryżu przez J.P.Pilatre de Roziera (1756-1785) czasopiś-
mie naukowym pt. „Observations sur la physique, sur 1'histoire naturelle 
et sur les arts". Znajduje się on w suplemencie do tomu XXI czasopisma15 

i odnalezienie go nie przedstawiało właściwie większych trudności. Ra-
port ten musiał wywołać zainteresowanie współczesnych, gdyż wnioski 
końcowe zamieszczono też w wydawanym w Gotha ,,Magazin fur das 
Neueste aus der Physik und Naturgeschichte"16. Dla twórczości naukowej 
Jaśkiewicza raport ten wydaje się być bardzo ważny. Jest to jedyna jego 
praca, która zyskała rangę międzynarodową. Dlatego warto, naszym zda-
niem, raport ten w całości zaprezentować czytelnikowi polskiemu w 
tłumaczeniu na język polski. Dokonując tłumaczenia tekstu francuskiego 
zrezygnowałem z prób uwspółcześnienia terminologii Jaśkiewicza i raczej 
starałem się użyć polskich nazw jemu współczesnych. Wielce pomocna 
była tu wydana w Wilnie w 1816 roku książka F.Drzewińskiego — 
„Początki mineralogii"17. W książce tej obok nazw polskich minerałów i 
skał podane są odpowiedniki łacińskie, francuskie, niemieckie i rosyjskie. 
Bardzo to ułatwiło pracę translatorską. 

PRZYPISY 

1 H. Madurowicz, Działalność naukowa Jana Jaśkiewicza,,, Studia i materiały z dziejów 
nauki polskiej", 1959, Seria, c. z. 3, s. 3-102. 

o 

Disserlalio inaugurałis meclica sistens pharmaca regni vegetabilis quam (...) sub 
auspiciis (...) Mariae Theresiae, Halliciae et Lodomeriae Reginae in antiquissima ac 
celeberrima Universitate Vindobonensi publicae diquisitioni submittit Joannes Jaś-
kiewicz Leopolitanus, 6 mense Septembris anno 1775. 

Dysertacja na publicznej sesji Szkoły Głównej Koronnej w przytomności Najjaśniej-
szego Pana czytana przez Jana Jaśkiewicza Doktora Nadwornego JK Akademii 
Królewskiej Nauk w Paryżu korespondenta, historii naturalnej i chemii w Szkole 
Głównej Koronnej profesora, w Krakowie dnia 25 czerwca 1787. 

4 Opisanie doświadczenia czynionego z banią powietrzną w Krakowie dn. 1 kwietnia 
1784 roku puszczoną z ogrodu botanicznego na Wesołej za staraniem i nakładem JMć 
pp Jana Jaśkiewicza (...) Jana Śniadeckiego (... ) Jana Szaslera (...) Franciszka Szeidta 
(...).Kraków 1784. 
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6 Por.: W.Hubicki: Pierwsze w Polsce wykłady teorii Lavoisiera w czasach Komisji 
Edukacji Narodowej, w: Ze studiów nad KEN i szkolnictwem na Lubelszczyznie, 
Lublin 1973, ss. 9-94. 

7 S.Czarniecki B.Schiller: Nowe materiały do dziejów mineralogii na UJ w okresie 
profesury Jana Jaśkiewicza. „Kwart. Hist. Nauki i Techn.", 1964, t. 9, s. 243-262. 

8 S.Czarniecki. B.Schiller Jana Jaśkiewicza wykłady o wodach mineralnych, „Prace 
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9 Cytuję za Hubickim, dz. cyt., s. 14-, 
10 Rozbiór uwag Kollegium Szkoły Głównej Koronnej nadpatologiąi terapią. b.m. 1791, 

s. 47. 
11 Opisanie skutków i używania ciepłych siarczystych i zimnych żelaznych kompieii w 

Krzeszowicach przez Leopolda de Lafontama Leibchirurga Aktualnego JKMci uczy-
nione, w Krakowie 1789 kosztem i drukiem Ignacego Grebla Typografa JKMci. 

12 F.L. de la Fontaine SR Majestat des Königs von Polen Hofrathh und wirklichen 
Leibchirurgus Biirgrers derneuen Konstitution zu Warschau Chirurgisch-medicini-
sche Abhandlungen, Breslau u. Leipzig, bei W.G.Kom, 1792, ss. 167-168. 

13 Patrz: S.Kośmiński, Słownik lekarzów polskich. nakł. autora. Warszawa 1888. S. 196. 
14 Za Madurowicz: WAP Kraków, Czart, rkps 3434. s. 375. 
15 Voyage rrüneralogiquedepuis Vienne jusquâ Freiberg; lu a lÂcademmie des Sciences 

de Paris, par MJaskevisch, w: Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle 
et sur les arts, 1782,-t. XXL Supplement, s. 306-313. 

16 Resultate aus den Bemerkungen bey einer mineralogischen Reise von Wien nach 
Freyberg vom Hrn. Jaskevisch, w: „Magazin fur das Neueste aus der Physik und 
Naturgeschichte", Gotha 1783, Bd. 2 st. L, s. 166-167. 

17 Początki mineralogii podług Wernera ułożone dla słuchaczów akademickich przez 
Felixa Drzewińskiego Filozofii doktora, uczącego publicznie mineralogii w Imp. 
Uniwersytecie Wileńskim, w Wilnie, w drukarni XX. Bazylianów, w 1816. 





A N E K S 

PODRÓŻ MINERALOGICZNA Z WIEDNIA DO FREIBERGU 
PREZENTOWANA PARYSKIEJ AKADEMII NAUK 

PRZEZ P. JAŚKIEWICZA 

Ponieważ jednym z ważnych pryncypiów podróżników kultywujących 
Nauki jest poznawanie w tych krajach, do których przybyli, różnych 
Uczonych Zgromadzeń, nie chciałbym w żadnym wypadku pominąć 
okazji stworzonej rrri przez -pobyt w tej stolicy, dającej mi możliwość 
przedstawienia się Zgromadzeniu Uczonych uznawanemu i szanowanemu 
we wszystkich krajach, w których ceni się Nauki. Chciałbym przy tej 
okazji przedstawić Akademii swoje drobne obserwacje, poczynione pod-
czas mojej obecnej podróży. Będę ogromnie usatysfakcjonowany, jeśli 
moja podróż taką uzyska nagrodę, iż potrafi skupić uwagę; liczę też na 
wyrozumiałość wszystkich członków Szanownego Zgromadzenia. 

W czasie całej mojej podróży z Wiednia przez Austrię, S tyrię i Karyntię 
nie napotkałem innych gór niż wapienne, a czasami z łupków gliniastych 
zawierających dużo żółtawej miki. Góry te zbudowane są z wielkich mas 
skał wapiennych, szarych, twardych, uformowanych z rozległych warstw 
grubości wielu stóp, ułożonych skośnie do horyzontu, bez żadnych śladów 
organizmów morskich. Góry te podlegając długotrwałemu niszczeniu 
przez powietrze utraciły naturalną spoistość i stały się łupli we, rozcieralne, 
tworząc prawdziwy łupek wapienny. Wśród takich właśnie gór leżą sław-
ne kopalnie żelaza w Hittenbergu w Karyntii. Dzieli się te góry na trzy 
główne części, a mianowicie ffittenberg, Leling i Masinty. Zużyłem trzy 
i pół godziny na zwiedzenie kopalni i zaobserwowałem, że rzadko wystę-
pują tam regularne żyły, a prawie zawsze wielkie masywne gniazda. Łupek 
gliniasty wypełniony żółtawą miką jest złożem tych żył. Chcę też zauwa-
żyć, że dość grube warstwy spatu ciężkiego1 w nieregularnych masach, 
białawego koloru, przenikają w różnych kierunkach te kopalnie. Oprócz 
bogatej zwykłej czarniawej rudy ziarnistej występuje tu: 1°. ruda spatu 
żelaznego2, biała i brunatna; 2°. czarny hematyt pokryty czarnym manga-
nezem3; 3°. hematyt pokryty wapienną skorupą dendrytową — dendryty 
utworzone są z manganezu srebrzystego, który stopniowo przekształca się 
w całkowicie czarny; 4°. hematyt połyskujący, koloru gardła gołębia; 5°. ruda 

ANALECTAT. 1: 1992. z. 1. s. 123-137. 
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żelazna krystalizująca w postaci nieregularnych oktaedrów, którą górnicy 
nazywają zębami cielęcia. Ta jest także pokryta twardym manganezem, 
manganezem w postaci podobnych do miki cienkich blaszek, mangane-
zem krystalicznym. Nie będę tu wcale mówiło przeróbce tych rud. Po tym, 
co sławny p. Jars powiedział w swoim Voyage Métallurgique4 na temat 
wszystkich najsławniejszych rud żelaza Europy, nie można w tej materii 
powiedzieć niczego, co nie byłoby powtórzeniem. Przechodzę do rud 
ołowiu w Karyntii, występujących w Bleybergu. Góry, gdzie występują 
rudy ołowiu, są tej samej natury co i poprzednie, a więc, jak się rzekło, 
wapienne. Liczą przeszło sześćset galerii przenikających miąższ gór, 
każda jest na zewnątrz zaznaczona odpowiednim otworem. Wydobywa 
się tu dwadzieścia tysięcy cetnarów ołowiu rocznie, z czego do Dworu 
należy może około trzech tysięcy cetnarów. Po zmieleniu wszystko się 
topi w wielkich piecach kupelacyjnych, które mieszczą sto trzydzieści 
cetnarów ołowiu na raz. Reszta, należąca do ludzi prywatnych, nieprzero-
biona idzie do handlu. Jeśli chodzi o rodzaj pieców do wydobycia ołowiu 
z tych rud, zwanych piecami płomieniowymi, to jest to rodzaj pieca 
Boulangera, którego pawiment jest wklęsły a dno nachylone. Żebra pieca 
tworzą przewód idący na całej długości, na której roznieca się ogień. Ten 
długi przewód jest horyzontalnie podzielony rusztami, oddzielającymi 
palenisko od popielnika. Równocześnie, przewód ten łączy się z piecem 
tylko swoim końcem, w związku z czym płomień biegnie przez cały piec, 
aż do komina ulokowanego w kopule tworzącej sklepienie pieca, w narożu 
przeciwnym do tego, którym dostaje się ogień. Operacja ta, jeśli ją dobrze 
rozeznać, jest właściwie rodzajem topienia i odbywa się bardzo małym 
kosztem. Po licznych badaniach, przeprowadzonych z nakazu Dworu, 
stosuje się ją do takich rud, które nie zawierają jakichś innych metali; 
twierdzi się, że ten ołów nie zawiera śladów srebra i rzeczywiście ołów z 
Bleybergu jest doskonale zbadany wiarygodnymi metodami. 

Spotyka się tu następujące rodzaje ołowiu: 
1°. plumbago5 lub ołów zbity, prawie kowalny, koloru prawdziwego 

ołowiu mineralizowanego z siarką i arszenikiem 
2°. galena ołowiana krystalizująca w postaci sześcianów lub oktaedrów 
3°. kreda zawierająca wkroplenia galeny ołowianej, tworzące piękne 

dendryty 
4°. ołów spatowy6, koloru jasnożółtego do białooranżowego, a także 

koloru ołowiu błyszczącego i bladozielonego. 
Wydobywa się tu również ziemię galmanową, ochrę cynkową7, ochrę 

cynkową w stalaktytach i spat cynkowy8 koloru białego, żółtego i zielo-
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nego. Nie wchodzę w żadne szczegóły dotyczące konfiguracji tych róż-
nych spatów, częściowo z uwagi na obszerną dysertację o różnych spatach 
ołowiu, z iluminowanymi rysunkami, napisaną przez p. de Jacquin, radcę 
górniczego w Wiedniu. 

Po odsłonięciu tych rud napotyka się łupek gliniasty, który zawiera 
muszle, najczęściej dwuskorupowe, zachowujące swój perłowy połysk; 
wypolerowane kawałki dają, z uwagi na różnorodność wielu kolorów 
tęczy, podziwu godny efekt. Od tego łupka nie daje się oderwać dużego 
kawałka bez jego pokruszenia; to sprawia, że aktualnie bardzo rzadko 
można go oglądać. Jest też w Bieybergu ziemia gliniasta, ciemno-siwa, 
zawierająca liczne białe ziarna wielkości grochu, które pod działaniem 
powietrza stają się niebieskie. Jest to prawdziwy naturalny błękit pruski9. 
P. Radca Jacquin bada już od szeregu lat podobną ziemię z Chemnitz i ma 
ją tego lata poddać próbom chemicznym. Białe cząstki bardzo trudno 
zachować, gdyż, jak już powiedziałem, pozostawione na powietrzu nie-
bieszczeją. Jedyny sposób, jaki można by wymyśleć, aby zachować ich 
biały kolor, to użycie flakonu napełnionego wodą; kiedy się okaz oddzieli 
i tam wrzuci, należałoby flakon szybko zakorkować. 

Sławne kopalnie Hydrii, które zwiedziłem, zostały bardzo dobrze opi-
sane przez p. Ferbera, profesora historii naturalnej w Mitawie10, łącznie z 
dokładnymi rysunkami rozmieszczenia tych kopalń i pieców służących do 
przerobu rudy. Chciałbym wszelako tu zauważyć, że wyloty pieców, które 
przedtem, jak to na rysunku pokazał p. Ferber, miały postać aludeli11, 
zostały obecnie zmienione na jednolite równoległościenne i zaopatrzone 
w kilka poprzecznych płaskich zasuw, które łatwo można naprawić albo 
zmienić w miarę potrzeby podczas operacji; przedtem trzeba było zmie-
niać cały aludel i narażać się na opary rtęci. 

Hydria leży niedaleko Triestu. Jest ona otoczona podobnymi górami 
wapiennymi i płaskim terenem, całym pokrytym mnóstwem skał, w 
związku z czym większa część tego terenu jest nieuprawiona. 

Triest jest portem morskim otoczonym górami z warstw biegnących 
równolegle do horyzontu — wszystkie są prawie równej wysokości. 
Warstwy niektórych z tych gór stoją ukośnie, jakby zostały ściśnięte przez 
cokolwiek większy ciężar z jednej, niż z drugiej strony. Widziałem tu 
wielkie ilości ulva lactuca, fucus vessicularis, fucus fluitans12, różne 
gatunki gąbek, jeden gatunek zielonej tremelli13, skały wypełnione mikro-
skopijnymi muszelkami; tego rodzaju obserwacje znamionują raczej po-
byt przyrodnika, niż rzut oka podróżnika. 
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Jeśli chodzi o Wenecję, to nie podam tu niczego więcej prócz obserwa-
cji dotyczących zbiorów w gabinetach, bo wydają się bardzo rzadkie, na 
przykład zeszklone skamieliny zwane niewłaściwie agatem islandzkim, 
czy prawdziwe skały obsydianowe koloru niebieskiego, obiekt wielce 
rzadki, który widziałem u p. Arduino, intendenta rolnictwa państwa we-
neckiego, jednego z uczonych Italii. Po badaniach tego ostatniego, wyka-
zujących, że skała obsydianowa jest zeszklonym żelazem, gdyż magnes 
przyciąga jej cząstki, muszę powiedzieć, że nie znajduję niczego dziwnego 
w niebieskim kolorze, co tak zdumiał p. Ferbera, jak on sam wzmiankuje 
w Listach o Italii, adresowanych do kawalera Borna14. Podobny okaz 
widziałem w Gabinecie p. kawalera de Morosini, a prócz tego niebieski 
bazalt w postaci równoległościanu 4 do 5 piędzi długiego a na jedną piędź 
grubego; poza tym kilka kawałków skał wulkanicznych z gór w pobliżu 
Padwy, o nazwie Enganei; kawaler Strange, minister angielski w Wenecji 
dał ich opis z uwagami. P. Angelo Quilandi opisał je w Listach adresowa-
nych do p. markiza Dom d'Osologio, który zajął się obecnie przygotowa-
niem kompletnego ich opisu. 

Wszystkie bruki tak Wenecji jak i Padwy zrobione są z pewnego 
rodzaju drobnoziarnistej twardej lawy wypełnionej białymi punktami 
szerlu wulkanicznego15 — na tle czarnobrązowym. Mury starych domów 
w Padwie są z tej samej skały, którą Włosi niesłusznie uważają za 
granitową. W Gabinecie Historii Naturalnej w Padwie, w kolekcji p. 
Quilandi oraz w Gabinecie p. markiza Dom d'Osologio widziałem liczne 
kolumny bazaltowe. Kolumny te mają zazwyczaj postać graniastosłupów 
pięcio- lub sześciościennych; są grubości półstopy a długie wszystkiego 
na stopę; ponieważ podczas wydobywania okaz się wyłamuje zachowując 
o ile można dobrze jego wzdłużny kierunek w górach, można twierdzić 
bez omyłki, że te kawałki są z jednej kolumny. Dowodzi to, że te góry nie 
przeżyły żadnych zauważalnych rewolucji tak w czasie formowania ko-
lumn jak i potem. 

Góry Vicenzy są znane z opisu i uwag poczynionych przez p. Arduino, 
uczonego naturaliste, o którym wzmiankowałem wyżej. On to napisał 
dysertację o kamieniach Vicenzy, które nazywa kamieniami ozdobnymi, 
gemme Vicentine. Oglądałem piękną kolekcję tego Autora, ale są one już 
oszlifowane; wśród nich występują akwamaryny, hiacynty, chryzolity i 
enhydropale — kamienie opałowe zawierające krople wody. Widziałem 
taki enhydropal wprawiony w pierścionek; wielka kropla wody, którą 
zawierał, nieco już się zmniejszyła. Według obserwacji wymienionego 
uczonego można by stąd wnosić, że z czasem zniknie całkowicie. W czasie 
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krótkiego pobytu w Wenecji zwiedziłem górę Monte-Bello, znajdującą się 
niedaleko od miasta; zauważyłem, że pokryta jest wielkimi luźnymi 
kawałami skały wapiennej, zbudowanej z bardzo małych żyjątek mor-
skich, blaszek i koncentrycznych obrączek, ułożonych jedne na drugie. 
Włosi nazywają taki rodzaj skały pietra fromontana, prawdziwy porpite 
(? I.S.). Schodząc z tej góry widziałem liczne odkryte miejsca, gdzie 
zauważa się prawdziwą lawę, która w miarę upływu czasu przekształciła 
się pod działaniem powietrza w dużej części w brunatną gliniastą ziemię, 
sypką, zachowującą mimo to powierzchowność prawdziwej lawy. 

W okolicach Werony, za górami wulkanicznymi, znaleźć można ko-
lumny bazaltowe w postaci graniastosłupów trój- do dziewięciościennych, 
a dwie mile za miastem jest góra zwana Bolea, cała z białawego łupkowego 
marglu, przechodzącego w żółty, który się łatwo łupie na tabliczki i w 
którym znajduje się bardzo piękne skamieliny ryb morskich. Obejrzałem 
przepyszną kolekcję p. Bolza, aptekarza miejskiego; spotyka się tam 
niektóre okazy długości półtorej stopy, wszystkie dobrze zachowane; 
można je porównać ze sztychowanymi na rycinach, gdzie określono rodzaj 
a także gatunek — p. Bolza zrobił to dla wielu. Zauważyłem w tej kolekcji, 
złożonej z ponad dwustu okazów, że fragmenty szkieletów zostały całko-
wicie przekształcone w spat wapienny, przy znakomitym zachowaniu 
kształtu. P. markiz Canossa ma jeszcze większą kolekcję podobnych 
okazów, pochodzących z tego samego miejsca. 

Z Werony pospieszyłem bez zatrzymywania się do Insbruku. Po drodze 
zauważyłem, że całe otoczenie Werony stanowi ziemia pełna małych, 
okrągłych kamieni, przyniesionych przez rzekę o nazwie Adyga. Wszy-
stkie pola są nimi wypełnione i zbiera się te kamienie do brukowania 
głównych gościńców. Te, które są większe i znajduje się je na brzegu rzeki, 
służą do budowy domów. Wyjąwszy wielki łańcuch górski z czerwonego 
w żółte plamy marmuru, zwanego marmurem weroneńskim, a którego 
używa sie do upiększania domów i kościołów, wszystkie kamienie, które 
leżą wzdłuż drogi towarzyszącej rzece, a z których największe oglądane 
przeze mnie używane są do budowy gmachów publicznych, są prawdzi-
wym granitem, szarym lub różowawym i trzeba powiedzieć, że nic innego 
jak tylko bliższe położenie tych skał, niżeli skał marmurowych, sprawia, 
że służą one do budowy dróg i domów. Te góry są dość strome, uformo-
wane z warstw równoległych do horyzontu. 

W miarę jak koło południa osiągałem Tyrol, zauważyłem kolejny 
łańcuch gór wapiennych, dzikich, szarawych, bardzo twardych, z maleń-
kich ziaren, ale w masywach niezwykle poszarpanych, ciągnący się 
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wzdłuż równiny długości kilku mil. Koło Roveredo spotyka się już wyso-
kie góry pokryte śniegiem. Te, które widzą Podróżnicy wzdłuż drogi są z 
gliniastego, zielonawego łupku i ciągną się aż do gór granitowych, te zaś 
ostatnie pojawiają się koło piątej poczty od Insbruku. Przy końcu gór 
granitowych pokazuje się na nowo łupek, twardy, czemiawy, cokolwiek 
zmieszany z kwarcem i miką, jak gnejs saksoński. Wierzch tych gór 
łupkowych przykryty jest wapieniem: można to stwierdzić wchodząc lub 
schodząc z góry Brenner. Od Werony biegną te góry ciągle wzdłuż rzeki 
Adygi, która przerzyna się przez nie. trzeba tu zauważyć, że pomiędzy tą 
pocztą a Stertzing, w miejscowości Haschlech, znajdują się dość bogate 
rudy miedzi. O jedną pocztę przed Insbrukiem wszystkie wyniosłości są 
dość dużymi, zaokrąglonymi skałami, prawie wszystkie wapiennymi, 
osadzonymi w ziemi takiej samej natury. Można by suponować, że rzeka, 
która płynie blisko tej miejscowości, w dole od tych dość znacznych 
wzgórz poprzedzających wysokie góry, którymi miejscowość jest otoczo-
na, zmieniała kilka razy swoje koryto i że to z jego resztek powstały te 
wzgórza — przez nagromadzenie skał, o których mówiłem. 

Zatrzymałem się w Insbruku kilka dni, aby obejrzeć okolicę. W odle-
głości półtora poczty od tej miejscowości jest miejsce zwane Halle, tutaj 
znajdują się powszechnie znane wielkie saliny Tyrolu. W Schwatz, dwie 
poczty od Insbruku, znajdują się kopalnie szarego srebra. Ich eksploatację 
rozpoczęto przed dwustu laty. Skała wapienna tych kopalni osadzona jest 
na zielonkawym łupku z miką i przykryta podobnymi warstwami. Wielka 
galeria, wydrążona w skale, gdzie ustawione są maszyny do pompowania 
wody, ma długość 1400 sążni, szyb zagłębia się na 112 sążni; aby do niego 
dojść trzeba przejść 500 sążni galerią. Żyła kruszcowa jest bardzo tęga, 
grubości półtorej stopy. Ruda wydaje osiem na sto części miedzi i dwie 
lub dwie i pół części srebra. Bogatsza daje dwanaście na sto części miedzi 
oraz sześć do ośmiu części srebra. Zużyłem przeszło trzy godziny na 
zwiedzenie kopalni, i znalazłem wszędzie wielką jednorodność, tak jeśli 
chodzi o rodzaj skały, jak rodzaj rudy i złoża. W małej kolekcji nadzorcy 
kopalni widziałem zielone i niebieskie skały, jak również malachit z tych 
kopalni; wszystko to, a zwłaszcza ostatni spotyka się bardzo rzadko. 
Cztery poczty od Insbruku, w miejscowości Zillerthal,jest kopalnia złota; 
złożem złota jest twardy zielonkawy łupek, przerośnięty kwarccem, z niego 
wydobywa się okruchy złota; kopalnia ta jest bardzo znana z wydobycia 
turmalinu, co opisał p. Muller (patrz Journ. de Phys. 1780, tom XV, str. 
182). Złożem turmalinu jest zielonkawy łupek przerośnięty piękną miką; 
prócz tego spotyka się tu zielony szerl, mikę koloru miedzi, koloru 
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zielonego i czarnego, w wielkich płytach, łupek talkowy z granatami, 
prawdziwy biały talk w wielkich kawałkach. 

Z Insbruku obrałem drogę na Freiberg w Bryzgowii. Dwie poczty za 
Insbrukiem, w miejscowości zwanej Biberneil, występują w wielkich 
masywnych żyłach bardzo bogate rudy ołowiu. Ruda jest zazwyczaj 
galeną ołowianą, ale spotyka się też pewne ilości skał galmanowych, które 
w wydobyciu są trudne i kosztowne. Rudy te dają na ogół sześćdziesiąt 
cztery funty ołowiu z cetnara, biedniejsze około pięćdziesięciu, a ponie-
waż nie zawierają one więcej niż jedną część srebra na cetnar, eksploatuje 
się tylko ołów. W Feigenstein odległym o półtora poczty od tego miejsca 
są rudy ołowiu bogate w srebro, tam wydobywa się srebro; zawierają one 
zazwyczaj sześć części srebra na cetnar. W okolicach Frasersteinu znaj-
duje się dość duża kopalnia gipsu. 

W miarę jak się jedzie w głąb Szwabii znikają wysokie góry i nie ma 
innych jak tylko nieduże, z tych większa część zbudowana jest z warstwo-
wych skał wapiennych, bardzo kruchych; zatrzymałem się dopiero we 
Freibergu w Bryzgowii. Niedaleko stamtąd, w odległości dwóch poczt, są 
liczne kopalnie, które były porzucone a teraz zaczynają być eksploatowane 
na nowo. W Grunern jest miejsce zwane Puterthal, tam przed dwoma i pół 
laty rozpoczęto w kopalni o nazwie Jan Nepomucen wydobycie ołowiu 
zawierającego srebro; odwiedziłem ją i napotkałem przy wjeździe miękką 
glinę, potem twardą, następnie łupek gliniasty i w końcu twardą skałę 
wapienną, w której ciągną się żyły galeny ołowianej w złożu spatu 
wapiennego; rozpoznaje się tam jeszcze ślady dawnych robót. Ta góra 
przytyka do innej, granitowej, wszedłem na jej wierzch i zobaczyłem, że 
wszystkie skały są z prawdziwego granitu, szarawego, z bardzo małych 
ziaren, z wkropleniami czarnego szerlu — przypominają piękny granitello 
Włoch. Na wzgórzu leżącym naprzeciw tej góry jest inna kopalnia ołowiu, 
o nazwie Michaeli Gruben. Na Ombringer-Grund jest kopalnia galeny 
ołowianej w takim samym złożu spatu wapiennego: góra granitowa znaj-
duje się wewnątrz zawierających rudy gór wapiennych, które przytykają 
do niej. Półtorej mili stąd, w Steifetein-Hof, jak i w Metzenbach, są także 
podobne kopalnie ołowiu. O milę dalej znajduje się inna, zwana Sainte-
Anna Gruben, ta dostarcza ołowiu bogatego w srebro, niekiedy z pirytem 
miedziowym; złożem jest ten sam spat wapienny; tam również można 
rozpoznać szczątki starych kopalni. W Potenbach, w odległości półtorej 
mili występują podobne rzeczy, milę dalej, obok Sainte-Rupruth, są 
należące do opactwa tego samego imienia, zakonu Świętego Benedykta, 
kopalnie. Góra jest tu wapienna, rudą jest galena ołowiana bogata w srebro, 
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galena uboga i piryt miedziowy; napotyka się czasem wszystko to razem 
w złożu, które jest utworzone z kwarcu, spatu iskrzącego i fluspatu16; ta 
ruda jest dość bogata by wydobywać z niej srebro. Koło Hofegrundu, o 
cztery mile od Freibergu, dawniej znaleziono wspaniałe rudy ołowiu 
zielonego17; te kopalnie zawaliły się osiem miesięcy temu przygniatając 
osiem osób. Można spodziewać się na podstawie obserwowanych zna-
miom znalezienia rudy koło Soukenthal, cztery mile od Freibergu. 

Z tego wszystkiego co powiedziałem można wyciągnąć takie wnioski: 
1°. Że tak jak to już dowiódł radca Delius, są takie góry wapienne, 

które nie zawierają żadnych śladów organizmów morskich lub 
spetryfikowanych muszli, a w konsekwencji, że aczkolwiek wiele 
gór powstało ze szczątków morskich, pozostaje mimo to prawdą, 
że są góry wapienne nie zawdzięczające w żadnym razie swego 
początku królestwu zwierzęcemu. 

2°. Że aczkolwiek, jak to obserwował profesor Ferber, zazwyczaj 
góry wapienne znajdują się nad górami łupkowymi, to jednakowoż 
jest też prawdą, jak to ja zaobserwowałem w odniesieniu do 
Schwatz, że warstwy łupkowe znajdują się niekiedy nad górami 
wapiennymi. 

3°. Że mimo to, iż góry granitowe są starsze od tych gór wapiennych i 
łupkowych, które wznoszą się nad nimi, to nie są jednak starsze od 
innych gór wapiennych, które też mogą należeć do pierwiastko-
wych; prócz tego góry granitowe dlatego nie mogą być pierwotny-
mi, że przecież stanowią prawdziwy konglomerat ciał 
poprzedzających ich uformowanie, takich jak kwarc, spat migotli-
wy, szerl, mika i ziemia wapienna—jeszcze starsza od wszystkich 
pozostałych, gdyż, jak wskazuje analiza chemiczna, stanowi część 
składową spatu iskrzącego, szerlu i miki. 

4°. Że łupek wapienny zawdzięcza swe powstanie nie tylko odkładaniu 
mułu niesionego przez wodę, ale prócz tego działaniu powietrza 
atmosferycznego, które w miarę upływu czasu rozkłada kamień 
wapienny w skale, czyniąc go warstwowo łupliwym. 

5°. Wszyscy mineralodzy wiedzą, że rudy występują tylko w górach 
drugorzędowych, które powstały stopniowo, a ja chciałbym teraz 
dodać, że znajduje się je niekiedy w skałach wapiennych i między 
innymi w łupkowych. 

6°. Tam, gdzie rudy występują w skałach wapiennych, ich złożem jest 
na ogół spat wapienny, co potwierdza, że przyroda posłużyła się do 
ich wytworzenia drogą mokrą. 
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PRZYPISY 

1 Spat ciężki — siarczan baru. 
2 Według Drzewińskiego: „węglan wapna skombinowany z magnezyą, niedokwasem 

żelaza i manganezu"; dz. cyt., s. 274. 
3 Czarny manganez — dwutlenek manganu, zwany braunsztajnem. 
4 Gabr. Jars ( 1732-1769). ur. w Lyonie, członek Akademii Nauk w Paryżu. Jego dzieło 

Voyages métallurgiques, 3 części, ukazało się w Lyonie w 1. 1774-1781. 
5 Odmiana galeny, tj. siarczkowej rudy ołowiu. 
6 Węglanowa ruda ołowiu. 
' Ziemia galmanowa, ochra cynkowa — tlenkowe rudy cynku. 
8 Węglanowa ruda cynku. 
9 Było to bez wątpienia tylko zewnętrzne podobieństwo. Błękit pruski jest komplekso-

wą cyjankową solą żelaza i nie mógł występować w opisywanych minerałach. 
Podobne obserwacje, tj. o występowaniu „naturalnego błękitu pruskiego", były 
czynione i w odniesieniu do terytorium Polski. Por.: E. von Brandes, Ueber natiirl. 
Berlinerblau von Beuthniz in Schlesien, w: Histoire de lAcad. de Sciences, Berlin 
1757. 

10 Jan Jakub Ferber (1743-1790), od г. 1774 prof, historii nat. i fizyki w Mitawie. później 
w Petersburgu i Berlinie. M.in. autor Relation von der ihm aufgetragenen mineralo-
gischen berg- und hüttenmännischen Reise durch einige polnische Provinzen. 

11 Aludel — przewód kominowy ułożony z nakładanych na siebie elementów w kształcie 
ściętych stożków, wypalanych z gliny. 

12 Ulva lactuca —- sałata morska: fucus vessicularis i fucus fluitans — gatunki brunatnie. 
13 Tremella zielona — gatunek grzyba z rodziny Tremellacaee, niem. Zitterling („drżą-

czka"). 
14 Ignacy Born (1742-1791) uczony naturalista praski; 1776 — nadzorca cesarskich 

zbiorów przyr. w Wiedniu, 1779 - radca dworu w Kamerze do Spraw Górniczych i 
Monetarnych, autor licznych dzieł przyr., ulepszył amalgamacyjną metodę wydoby-
cia złota. 

15 Szerl — pospolity minerał, będący glinokrzemianem żelaza. 
16 Spat iskrzący — tak tłumaczę franc, spath etincelant; prawdop. nazywany inaczej 

„spath chatoyant", u Drzewińskiego (dz. cyt., s. 238) „ kamień migający"; krzemian 
żelazowo-magnezowy. Fluspat — fluoryt, minerał złożony głównie z fluorku wapnia. 

17 Ołów zielony — fosforanowa ruda ołowiu. 


