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O PODRÓŻY REKONESANSOWEJ
KSIĘCIA STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO.
PRZYCZYNEK DO HISTORII POLSKO-NIEMIECKICH
KONTAKTÓW NAUKOWYCH

Wśród członków powołanego do życia w roku 1777 w Warszawie Towarzystwa Fizycznego mniej więcej połowę stanowili arystokraci polscy. Należeli do
nich: August Moszyński, Ignacy Potocki, Michał Mniszech, ks. Adam Czartoryski i ks. Stanisław Poniatowski. Książę Stanisław Poniatowski (1754-1833) był
bratankiem króla Stanisława Augusta. Jego ojcem był najstarszy z braci
Poniatowskich, Kazimierz, podkomorzy koronny. Książę Stanisław słynął ze
zrównoważonego usposobienia, zdolności administracyjnych i zainteresowań
intelektualnych. Przebywający jesienią 1778 roku w Warszawie szwajcarski
matematyk i astronom (pozostający zresztą w służbie króla pruskiego), Johann
Bernoulli (1744-1807) zapisał w dzienniku podróży, że „ten młody i uprzejmy
pan, który dowodzi przybocznymi wojskami króla, mimo swych dziewiętnastu (?
I.S.) lat łączy w sobie stateczność i męską powagę z dużą erudyqą, wyjątkową
przystępnością i niewymuszoną grzecznością. Jest wielkim miłośnikiem i znawcą
rzeczy pięknych i godnych uwagi zarówno w naturze, jak i sztuce, ma też
poważne zbiory przedmiotów z zakresu sztuki i historii naturalnej" 1 . Bernoulli
pobieżnie oglądał zbiory księcia. Jeśli chodzi o ich część przyrodniczą, to uwagę
jego zwróciły litewskie i saskie agaty, zagatyzowane drzewa i koraliolity.
Zasłyszał też, że księżę miał również zbiór kamieni i law. Notatki te wskazują, że
książę Stanisław miał zainteresowania geologiczno-mineralogiczne.
Książę Stanisław był oczkiem w głowie koronowanego stryja. Król miał
względem niego daleko idące zamiary polityczne — w nim właśnie upatrywał
swego następcę. Obok niewątpliwej własnej inteligencji protekcja stryja była
istotnym źródłem szybkich życiowych sukcesów księcia. Król oddał mu dwa
bogate starostwa na Ukrainie: bohusławskie i kaniowskie, a kiedy upadł
Tyzenhauz powierzył mu, po krótkotrwałych rządach Franciszka Rzewuskiego,
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generalną dzierżawę ekonomii królewskich na Litwie. Umiejętnie tymi dobrami
gospodarując młody książę rychło znacznie pomnożył swój majątek i stał się
właścicielem ogromnej fortuny.
Książę Stanisław kształcił się w warszawskim konwikcie Teatynów, a następnie, w latach 1766-1769, w Szkole Rycerskiej. Jego domowym nauczycielem był
dyrektor nauk Szkoły Rycerskiej, John Lind. W roku 1769 odbył książę
specjalny kurs nauk wojskowych w tej szkole. Zimę 1770/71 spędził w Wiedniu.
Potem przez Paryż wyjechał do Anglii, a był już wówczas podpułkownikiem
gwardii koronnej. „Wszystko—napisał później w swym pamiętniku—co w tym
kraju zobaczyłem, wzbudziło mój podziw i pragnienie, aby poznawszy lepiej
jeszcze bardziej móc to docenić. Zdecydowałem się więc następnej zimy zamiast
w Londynie spędzić osiem miesięcy w Cambridge, gdzie studiowałem z takim
uporem, iż zaszkodziło to nawet trochę mojemu zdrowiu" 2 . Powrót księcia
Stanisława do kraju zbiegł się z ostatnimi akordami sejmu rozbiorowego. Książę
boleśnie przeżył rozbiór. „Poruszyło mnie to do tego stopnia — pisał — iż
zdrowie moje wielce ucierpiało. Zrozumiano to, a król zdecydował, iż powinienem kontynuować swoje podróże" 3 . Wyruszył więc książę przez Paryż, południową Francję i Szwajcarię do Włoch, by zimę 1774/75 spędzić w Rzymie. Miał
już wtedy stopień wojskowy generała lejtnanta wojsk koronnych. Po powrocie
do kraju objął dowództwo nad trzema pułkami ułańskimi. W roku 1775 był
posłem na sejm z ziemi bielskiej, w 1778 — z ziemi warszawskiej. W 1776 roku
mianowany został członkiem Komisji Edukacji Narodowej. Z tym właśnie
okresem dłuższego przebywania w kraju związany jest również epizod udziału
księcia w pracach Towarzystwa Fizycznego.
W latach 80-tych zajmował się książę głównie zarządzaniem swoimi wielkimi
i szybko rosnącymi dobrami. W majętnościach ukraińskich założył zarodowe
stadniny, plantacje tytoniu i winnice. Zorganizował manufaktury w Taraszczy
i Korsuniu. Jako generalny dzierżawca ekonomii litewskich musiał coś począć ze
spadkiem po Tyzenhauzie, z rozpoczętymi budowami przemysłowymi w Grodnie. Początkowo myślał książę o jakiejś ich kontynuacji i aby rozpatrzyć się
w możliwościach przedsięwziął podróż do ośrodków przemysłowych w krajach
niemieckich. Była ona rodzajem rekonesansu. Książę pragnął poznać metody
zarządzania wielkimi rolniczymi, leśnymi i przemysłowymi włościami w tych
krajach, a częściowo też załatwić konkretne sprawy dla swoich włości4.
„Rok 1784 — napisał w pamiętniku — przyniósł mi różne inne zajęcia. Byłem
już wówczas dowódcą trzech królewskich regimentów ułańskich i regimentu
gwardii pieszej, doprawdy niezrównanego... wchodziłem także do zarządu szkół
publicznych... odbyłem także podróż do Niemiec, którą zacząłem od Berlina...
Jednym z powodów mojej podróży... było szukanie sposobu zużytkowania
inwestycji w pobliżu Grodna, gdzie pan Tyzenhauz wydał miliony na wzniesienie
piętrowych budowli i całego miasteczka otoczonego murami, w którym miano
ulokować manufaktury i robotników... Trzeba... było coś z tym zrobić.
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Pojechałem do Herrnhut, rozmawiałem z szefem zakładów, spotkałem ludzi
godnych poważania. Powiedzieli mi szczerze, że nie mają specjalistów, którym
z całym zaufaniem mogliby powierzyć tak wielkie przedsięwzięcie. To spowodowało zawieszenie całej sprawy" 5 .
W bardzo zwięźle pisanym pamiętniku księcia-podróż do Niemiec zajmuje
mało miejsca. Prowadził on jednak dokładny diariusz tej podróży. Diariusz ten
zachował się w zbiorach ossolińskich6. Diariusz zawiera ogrom informacji i jest
on m.in. arcyciekawym dokumentem polsko-niemieckich kontaktów naukowych w epoce Oświecenia. Różnorodność działań i prac księcia powodowała, iż
zajmował się on podczas podróży różnorodnymi sprawami. Podróż swoją podjął
jako działacz gospodarczy i polityczny, lecz równocześnie dowódca wojskowy,
działacz oświatowy, miłośnik sztuk pięknych i amator-przyrodnik. Wszystkie te
zakresy jego działań znalazły odbicie na stronicach diariusza. Wiele więc miejsca
zajmują tam opisy wizyt na dworcach monarszych i kontaktów z wysokimi
urzędnikami państwowymi zwiedzanych krajów. Ale równie wiele uwagi
poświęcił książę uczestnictwu w paradach i manewrach wojskowych i zwiedzaniu
pól bitewnych wojen fryderycjańskich. Najwięcej jednak czasu zabrało mu
szczegółowe zapoznanie się z zakładami przemysłowymi w krajach niemieckich,
tj. zwiedzanie kopalń, hut i manufaktur. Na tle tej podziwu godnej aktywności
wizyta w Herrnhut jest tylko drobnym szczegółem. Wiele też czasu podczas
podróży zabrało zwiedzanie galerii sztuki, wizyty w pracowniach artystów. No
i wreszcie — wizyty w uniwersytetach i innych szkołach wyższych i liczne
rozmowy z uczonymi przyrodnikami. W szkicu niniejszym koncentrujemy
uwagę na tej ostatniej sprawie. Przed oczyma czytelnika diariusza pojawia się
bowiem cały ówczesny uczony świat krajów niemieckich, chociaż w wyraźnym
też wyborze. Większość kontaktów księcia to kontakty z geologami, mineralogami i chemikami. Tutaj musiały się skupiać osobiste zainteresowania księcia,
zainteresowania podszyte zresztą wyraźnym celem utylitarnym. Księcia interesowały bowiem, jak wynika z tekstu diariusza, przede wszystkim metody
poszukiwań, przetwarzania i chemicznej analizy surowców mineralnych.
Trzeba podziwiać, jak wiele celów podróży zdołał książę zrealizować
w skromnym wreszcie czasie zawartym pomiędzy 11 maja i 25 sierpnia 1784
roku. Na dzisiejszej granicy polskiej jego uwagę zwróciło pole bitwy pod
Kunersdorf, gdzie 12 sierpnia 1759 roku wojska rosyjskie i austriackie pokonały
armię Fryderyka II. W Berlinie zwiedzał zamek, który, jak zanotował, „ozdób
ma wiele bogatych, ale niegustownych". Zwiedzał też wytwórnię porcelany.
Wydała mu się „niedoskonała do form i gustu". Zanotował, iż „ziemię (do
fabrykacji porcelany, I.S.) biorą z Hali, kwarc ze Szląska... przyroda ich
w paleniu ścieśnia się o część szóstą, co mnie się zdało bardzo wiele"7. Ta
pobieżna uwaga zdradza, że księżę musiał mieć wcale dokładną w przedmiocie
wytwarzania porcelany wiedzę technologiczną. Na obiadach u księcia bywał
profesor berliński, „Gledycz". Zwróćmy tu uwagę na to, iż w pisanym po polsku,
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choć zapewnie nie ręką księcia, diariuszu podróży wiele nazw miejscowości, jak
i nazwisk spotykanych osób, zanotowano w ich brzmieniu fonetycznym.
Znacznie to dzisiaj utrudnia identyfikację tak osób jak i miejscowości. Ale
identyfikacja „Gledycza" jest raczej łatwa. Musiał to być profesor botaniki
w berlińskim Collegium Medico-chirurgicum, Johann Gottlieb Gleditsch
(1714-1781). Z rozmów z tym profesorem zanotował książę, iż „jedna z przyczyn, dla których robactwo w Niemczech wielce szkodzi lasom, że tak
wychwytywają ptactwo oneż oczyszczające, oraz że chcąc przyprowadzić lasy
króla Pruskiego do jakiego porządku i zdezelowane zasiać potrzeba by z półtory
miliona talerów..." 8 . Jak widzimy, przypatrzenie się gospodarce leśnej było
jednym z celów podróży księcia Stanisława. Rzecz to zrozumiała, gdyż lasy były
niezbędnym i bardzo niszczonym zapleczem ówczesnego przemysłu hutniczego,
a ten interesował księcia najbardziej.
20 Maja podejmował książę obiadem „Gerarda mineralogika". Był to Karl
Abraham Gerhard (1738-1821), komisarz w zarządzie hut i kopalń, autor
dwutomowego dzieła pt. Beiträge zur Chemie und Geschichte der Mineralogie.
Wychodzący w stolicy Polski magazyn kulturalno-naukowy, „Journal litteraire
de Varsovie" zamieścił w styczniu 1778 roku artykuł Suite des observations de M.
Gerhard sur la pierre changeante appellee oculus mundi. Książę mógł więc znać
nazwisko Gerharda z krajowej lektury9. Kontakt z Gerhardem był księciu
potrzebny z ważnych praktycznych względów. Kilka dni później, 28 maja,
odwiedził on tego uczonego. „Byłem z rana — zanotował — u Gerarda dla
czynienia niektórych eksperymentów fizycznych, mianowicie próby kobaltu
i miedzi polskiej. Pierwszego kruszec cale niedobry pokazał się i błękitność tak
lekka... saski zaś kobalt jest ciemnogranatowy. Miedź się dobrze udała" 10 . Tak
więc, książę Stanisław wykorzystał swą podróż, aby przy okazji wykonać próby
analityczne krajowych surowców mineralnych. Próbki rud miedzi pochodziły
zapewne z kopalni leżących w okolicy Miedzianej Góry i Miedzianki w Kieleckiem. Trudno natomiast orzec skąd mogły pochodzić próbki rud kobaltowych.
Tlenki kobaltu były podówczas ważnym półproduktem do wyrobu smalty,
błękitnego barwnika mineralnego, używanego m.in. do malowania wzorów na
naczyniach porcelanowych. W tym celu rudę kobaltową stapiano ze szkłem
potasowym. Najwidoczniej książę Stanisław chciał sprawdzić, czy do tego celu
nie da się zastosować jakiegoś surowca krajowego. Notując wynik wykonanego
przez Gerharda oznaczenia zapisał też książę, iż „kobalt szląski nie jest dobry do
porcynelli i podobnych fabryk, jednak na blechach płóciennych pomyślnie go
używają" 11 .
Większość czasu w trakcie pobytu księcia w Berlinie zajęły wizyty dworskie
oraz parady i ćwiczenia wojskowe. Odnotujmy jednak, że rewię wojskową w dniu
20 maja oglądał książę z kamienicy księgarza Nicolai, znanego niemieckiego
działacza oświeceniowego i pisarza12. W tym samym dniu złożył książę wizytę
u słynnego uczonego, Klaprotha, „któren — jak zapisał książę w diariuszu
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podróży — różne dosyć ciekawe eksperymenta pokazał" 13 . H.M. Klaproth
(1743-1815) prowadził w Berlinie aptekę i był też zarazem profesorem chemii
w Królewskiej Akademii Artyleryjskiej. Jest to wybitna postać w historii chemii.
Klaproth był odkrywcą szeregu nowych pierwiastków: uranu, tytanu, cyrkonu
i ceru. Przyczynił się też do odkrycia strontu, telluru, chromu i berylu. Można
tylko żałować, że w diariuszu podróży księcia nie zapisano żadnych szczegółów
eksperymentów, jakie zademonstrował Klaproth w trakcie wizyty.
Wśród zwiedzanych w Berlinie obiektów znalazła się loża masońska,
biblioteka, wytwórnia zwierciadeł i „fabryka kwiatów", warsztaty złotnicze
i sklepy z jedwabiami. Uwagę księcia zwróciło urządzenie do „kolendrowania"
tkanin. Oglądał też książę kolekcję kardynała Polignaca w Charlottenburgu,
„fabrykę rusznicką" w twierdzy Spandau, fabrykę broni i pałace królewskie
w Poczdamie. W samym Berlinie odwiedził jeszcze „fabrykę sukienną dla
wojska", fabrykę „manszestrów", fabryki włókiennicze Beylina i Symona oraz
bank berliński. Zwiedził arsenał, ogród botaniczny i zwierzyniec. Był w pracowni
malarza Schulza. Obejrzał kolekcję ryb doktora Błocka. Złożył też wizytę
u sławnego filozofa i pisarza żydowskiego pochodzenia, Mozesa Mendelsohna
(1729-1786), „któren — j a k zapisał —• jest człowiek bardzo obyczajny, słodki,
zaleta jego ksiąg zdaje się najwięcej pochodzić z wybornego stylu"14.
Dalsza droga księcia wiodła przez Neustadt do Magdeburga. W Neustadt
zwiedził książę fabrykę szkła i zwierciadeł, interesując się szczegółami technologicznymi. Obejrzał też „fabrykę miedzianą". „Pieców alikwację robiących
— zapisał —jest cztery, piec robiący oddział ołowiu od srebra jest jeden... piec do
stapiania i łączenia miedzi z ołowiem jest jeden nie bardzo wysoki"15. W Magdeburgu zainteresowała księcia katedra i forteca. Stąd jechał przez Erxleben do
Helmstedt.
Do tego uniwersyteckiego miasta przybył książę Stanisław 4 czerwca.
„Stanąwszy w Helmsztet — zapisał — byłem u Beyreysa doktora 16 i profesora
w tym mieście Medycyny, Botaniki i języków oryentalnych, mającego gabinet
historii naturalnej, medalów i rzadkich mechanicznych i innych rzeczy bardzo
wielki"17. Tam oglądał książę pod mikroskopem preparaty histologiczne,
teleskopy, magnes, „kamień piorunową strzałę ze zwierzęciem korespondujący",
„platynę w minerale swoim to jest w ciężkim wapiennym szpacie", oculus mundi
—jakoby z Cejlonu. „Ma też (dr Beireis, I.S.)—zanotował w diariuszu — zegar,
któren bije i gra kuranty kiedy mu się podoba, chociaż o 200 kroków bywał
czasem od niego oddalony" 18 .
Dr Beireis wierzył w możliwość transmutacji metali. „Mówił—zapisał książę
—... iż Chymik, który nie może zostać bogatym jest szarlatanem, wyznał mi acz
to pod wielkim sekretem, iż zna tajemnicę robienia złota i srebra z inszych
kruszców i nad tym pracował wraz z żydem portugalskim Pinto z znacznym
zyskiem w Amsterdamie..." 19 . Razem z Bereisem dożył książę wizytę u innego
helmsztadzkiego profesora, Lorenza Crella (1744-1816). „Zdaje się być — zapi-
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sał — człowiek bardzo oświecony, trzyma journal obwieszczający wszystkie
odkrycia w historii naturalnej" 20 . Crell był znanym wydawcą chemicznych
czasopism naukowych. Wokół jego wydawnictw skupiła się przy końcu XVIII
wieku opozycja anty-lavoisierowska. Być może właśnie w związku z opisywanym
spotkaniem książę Stanisław stał się prenumeratorem czasopisma Crella21.
Wzdłuż dalszej drogi leżały: warzelnia soli w Salzhall i biblioteka księcia
brunświckiego w Wolfenbüttel. „Regestra książek — zapisał książę — nieporządne, katalogu dobrego nie ma" 22 . W Brunświku odwiedził książę „doktora
zamkowego xsiążęcego zowiącego się Bruckman 23 , ma on zbiór wielki kamieni
i dosyć dobry" 24 . Bruckmann rewizytował księcia w towarzystwie znanego mu
już z Helmstedt Crella. Po zwiedzeniu Brunświku i tamtejszej fabryki porcelany,
która okazała się być miernego gatunku, skierował się książę Stanisław do
Hannoweru.
W królestwie hannowerskim największą uwagę poświęcił książę hodowli
koni w tamtejszych stajniach królewskich i odnotował m.in., iż w tamtejszej
szkole weterynarii napotkał „wcale dobrego" lekarza-Polaka, o nazwisku
Karwel. Zwiedził też tam gabinet historii naturalnej nadwornego aptekarza
Andrea 25 , lecz ocenił jego zbiór jako mierny. Z Hannoweru wyjechał do
uzdrowiska Pyrmont, należącego do księcia von Waldeck. „Jest tu — zanotował
— z wielu oberż najlepsza zwana Nowy Dom, wcale wygodna, zawierająca
w sobie szesnaście łazienek, których woda czy ciepła czy zimna przychodzi, są
i takie gdzie na głowy pada, przy tym łaźnia sucha... Książę de Waldeck ma
z samej sprzedaży wody 35000 Tallarów... Butelka wody w Pirmoncie zaszpuntowana i zalana ze wszystkim przedaje się po trzy grosze srebrne..."26.
W Neuhaus oglądał książę stado króla angielskiego. W Getyndze rozmawiał
z koniuszym o nazwisku Qyrer (w diariuszu podano też inną wersję jego
nazwiska: Ayerer). W Kassel zwiedzał ogród i kaskadę, kolekcję „drzewa
rozmaitego kraiowego", „Akademię malowań", muzeum, bibliotekę i gabinet
historii naturalnej. „Widziałem tam — zapisał książę — dwa muszle wielkie
znalezione niedaleko Kasselu, dobrze zachowane, mające po stopie i calów sześć
szerokości, kolumnę z jaspisu czerwonego krajowego złożoną, szkło okrągłe do
palenia dwie stopy i osiem calów diametru mające" 27 . (Stopa angielska, która
mogła być używana w królestwie hannowerskim liczyła 0.305 m, stopa reńska
— 0.483 m; stopę dzielono na 12 cali. Soczewka zapalająca, oglądana przez
księcia Stanisława, musiała więc mieć około metra średnicy.) Wrażenia księcia
z Getyngi zdominował jednak tamtejszy uniwersytet. Jeszcze niedawno przed
jego przybyciem w uczelni tej studiowali późniejsi profesorowie krakowscy:
Andrzej Trzciński i Jan Śniadecki. Obecnie nie zastał tam książę Polaków, tylko
kilkunastu Gdańszczan. W diariuszu podróży zapisał książę, że prawdziwym
fundatorem uczelni w Getyndzie był król Jerzy II, który... "zaciągnął ku niej
z początku samego najznakomitszych ludzi z Niemiec powabiem dosyć znacznych pensji tak zabezpieczonych, że im wolno odejść kiedy im się podoba, zaś
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administracja hannowerska, w której zawżdy znajdują się dwie osoby akademią
zawiadujące, nie może nigdy profesora oddalić, lub mu pensją zmniejszyć, pod
żadnym pretekstem i za żadne wady" 28 .
Uwagę księcia w tutejszym gabinecie historii naturalnej zwróciły stroje
dzikich ludów, zebrane podczas podróży Cooka. Wiele przestawał książę
z profesorami uniwersyteckimi: G.C. Lichtenbergiem (1742-1792), J.B. Beckmannem (1739-1811), Ch.G. Heynem (1729-1792), astronomem A.G.
Kästnerem (1719-1800) i profesorem anatomii Augustem Wrisbergiem
(1738-1808). W notatkach księcia niemal każdy z wymienionych otrzymał
zwięzłą charakterystykę. Lichtenberg: ..."któren garbaty, żywy i zdaje się mieć
dobre nauki i Geniuszu, ma w Niemczech dobrą reputację" 29 . Beckmann: ..."jest
człowiek rozsądny ale nie bardzo uczony, ani wielkiej żywości"30. Heyne (w
diariuszu zapisany jako Heyn): „człowiek mający wiele wiadomości i wielkiej
żywości, wart poznania..." 31 .
Znaczne miejsce zajął w diariuszu podróży księcia Stanisława opis kilkudniowego pobytu w centrum przemysłu górniczo-hutniczego króla hannowerskiego w górach Harzu, tzn. w okolicach Clausthall i Goslaru. Centrum tym
zawiadywał berghauptmann Reden, rodzony stryj znanego pruskiego działacza
gospodarczego i ministra F.W. Redena (1752-1815). Tam poznał książę m.in.
innego krewnego berghauptmanna, Steina32, którego Reden miał wtedy właśnie
„destynować" do Prus, dla swojego synowca. Książę Stanisław zabiegał
u Redena o kwalifikowanego specjalistę do prowadzenia spraw górniczo-hutniczych. Reden obiecał wyszkolić w tym celu „Falkenberga młodego za
półtora roku, któren mu się zdaje najzdatniejszym do trzymania przy mnie
kancelarii i rewizorii, robót górnych i wszelkich ogniowych nauczyłby się"33.
Książę Stanisław zanotował w swoim diariuszu sporo rad i uwag, jakich
udzielił mu Reden. Obracały się one wokół spraw poszukiwania surowców
mineralnych, ich wydobycia i przetwarzania. Do rozmów na te tematy wykorzystywał książę każdą okazję. W Clausthall zwiedzał książę hutę ołowiu. „Względem robót tutejszych — zapisał — i saskich powiada... Reden, że dawniej Sasi
byli mocniejsi od nich w topieniu oni zaś od Sasów w budowli podziemnej, teraz
zaś ile mogą być, to się rzeczy porównały" 34 . W kopalni oglądał książę „sposób
robienia szachtów kiedy kamień mocny lub usuwisty" oraz „sadzenie kruszcu
prochem". Po obiedzie w tymże dniu (17 czerwca) prowadził książę dłuższą
rozmowę z Redenem na temat „kruszców polskich". 19 czerwca wziął książę
udany udział w zawodach strzeleckich. Był zadowolony z siebie, bo trafił do celu
„ze sztucca nieopartego" z odległości 350 kroków. Podczas tych zawodów znów
rozmawiał z Redenem „o piecach angielskich winowen zwanych" 35 . Zapisał też
sobie książę opinię Redena o nieopłacalności eksploatacji rud błotnych żelaza
i o tym, że źródeł słonych trzeba szukać „między szyfrem (tj. łupkiem, I.S.)
i kamieniem gipsowym".
Kontaktował się również książę Stanisław z innymi urzędnikami harzeń-
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skiego zagłębia przemysłowego. Złożył wizytę bergmajstrowi Stelznerowi.
Dwukrotnie konferował z makrszajderem Langem: o odwadnianiu kopalń
i o wytyczaniu profilów kopalń. Oglądał kolekcję mineralogiczną „kapitana
Triebra" 36 , a także gabinet aptekarza Ilsemanna (? I.S.).
W toku tych zajęć uzbierał książę sporo wiadomości o złożach harzeńskich.
„Wszystkie — zanotował — w Hartzu kruszce w żyłach czyli rozpadlinach
szyferszteynu mieszczą się, w którym znajduje się wiele szpatu, którego
odmienności najwięcej tutejsze kolekcje zdobią, potem zaś ołów kwarcem
mineralizowany" 37 . O kopalni w Rammelsberu zapisał: „Znajduje się w tych
minach najwięcej kruszcu miedzianego naturalnie zmieszanego z galmanem,
które są umieszczone w gatunku szyfru z znaczną częścią skarki i nieco się srebra
znajduje" 38 . W Andreasbergu widział książę „wiele kruszców bogatych i krystalizacja stamtąd najpiękniejsze wychodzą i kruszec ołowiany. Stąd na drodze do
Koenigshütte widać minerał miedziany mineralizowany z żelazem,.." 39 .0 Bloksberg (pisownia niepewna, I.S.) zapisał książę następującą uwagę: „góra sama jest
granit, miejscami zaś kamień zwany trap 40 , gatunek jaspisu, niżej szyfersztejn,
w którym wszystkie kruszce znajdują się, niżej skała wapienna, wkoło zaś we
wszystkie strony szyfersztejn dekomponowany i w glinę czerwoną obrócony" 41 .
Notatki te zdradzają pilnego, uważnego i znającego się na rzeczy obserwatora
i świadczą, że książę Stanisław był dobrze merytorycznie przygotowany do
podjętej wyprawy.
Obiekt wyraźnego zainteresowania księcia stanowiła królewska fabryka
żelaza w Koenigshütte. W notatniku księcia znalazły się dane o rozmiarach
produkcji, ilości wielkich pieców i fryszerek, gatunkach przerabianych rud,
wytwarzanych produktach i ich cenach a także uzyskiwanych rocznych dochodach. Oglądał też książę fabryki mosiądzu i siarki w Oker i fabrykę witriolu
w Goslar, o której dowiedział się, że wytwarzała rocznie 1500 do 2000 cetnarów
witriolu zielonego, 600 do 800 białego i 100 do 150 niebieskiego (odpowiednio
siarczany żelaza, cynku i miedzi). W hucie w Clausthal robiono wobec księcia
„różne próby kruszców". Zwiedzał tam równieżmennicę. Interesował go też stan
lasów. W notatniku zapisał, iż „robak... wielkie szkody robi w lasach jodłowych
czyli świerkowych, ogryza około miazgę drzewa i najczęściej wybiera te, które
podówczas żywicy prawie nie mają i są największe i najstarsze" 42 .
21 czerwca ruszył książę w dalszą drogę. Jechał przez Nordhausen i „Auslewen" (Eisleben). W „Roternburgu" (prawdop. Rothenburg) zwiedził fabrykę
miedzi króla pruskiego. W „Koetten" (tj. w Kothen) — wielką fabrykę „złota
i srebra ciągnionego". W Dessau wizytował zakład edukacyjny dla młodzieży,
znany jako Akademia Filantropijna. 23 czerwca przejeżdżał przez dobra ks.
d'Anhalt Dessau i obejrzał bibliotekę w Witemberdze, gdzie widział relikwie po
Marcinie Lutrze. W diariuszu zapisał: „biblioteka ta niewarta widzenia" 43 .
Potem, wielkim łukiem, przez Torgau, dokąd pociągnęły go tereny wojny
prusko-austriackiej, i Eilenburg, pojechał książę do Halle. W Halle obejrzał m.in.
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fabrykę solną „mieszczan tutejszych". Zwróciło tu jego uwagę użycie węgla
kamiennego w warzelni soli. „Źródło — zanotował — wychodzi spod skały
gipsowej, jak mi mówił Forszter" 44 . Informator księcia, „Forszter", to oczywiście J.R. Forster (1729-1798), uczestnik wyprawy Cooka a później profesor
uniwersytetu w Halle, ojciec Jerzego Forstera, przez krótki czas profesora
Uniwersytetu Wileńskiego. U Forstera oglądał książkę „prospekta wyspy Taity"
oraz stroje i wyroby tamtejszych ludów. „Tenże profesor Forszter — zanotował
—daje w Hali naukę Ekonomiki z książki Bekmana z przypisami swojemi, ale są
z niego niebardzo kontenci" 45 . W Halle spotkał się też książę z Johannem
Ewarhardem (1739-1809), profesorem nauk moralnych.
Z Halle, okrężną drogą przez Merseburg i Naumburg, oglądając po drodze
pole bitwy pod Rosbach, zmierzał książę do Lipska. W Dürrenburgu zwiedzał
ważelnię soli. „Jest to — zapisał — fabryka może najznaczniejsza w świecie
a podobno najlepiej urządzona" 46 . Obejrzał też pole bitwy pod Lützen, gdzie
w 1632 roku król szwedzki Gustaw Adolf pokonał Wallensteina. Do Lipska
przybył książę 26 czerwca. Tu złożył wizytę u Klodiusza, sekretarza Instytutu
Jabłonowskiego 47 .0 tym zapisał, iż to „człowiek bardzo żywy, grzeczny, wydaje
Journal Poezyi i pięknych sztuk"48. Był też u Platnera 49 i u Hubera 50 , „któren
tłumaczył dzieła Winckelmanna 51 na Francuskie" 52 . W Lipsku spotkał się
z księciem Stanisławem, najwyraźniej tutaj z nim umówiony, dyrektor salin
saskich, Beust53. Odwiedził też książę podczas pobytu w Lipsku właściciela
gabinetu przyrodniczego, profesora Leske54, notując w swoim diariuszu jego
polskie pochodzenie (Leske był synem pastora z Nowego Dworu). „Ma (on, I.S.)
— zapisał — kollekcją hystorii naturalnej dosyć piękną, liczną i bardzo dobrze
ułożoną... chorowity ale człowiek bardzo uczony" 55 . Oglądał też książę gabinet
historii naturalnej „Rychtera teraz zaś Entlera" 56 . „Widziałem tam — odnotował 57 — wiele sztuk i wiele kruszców bardzo rzadkich i pięknych i najpiękniejszą sztukę minery ołowianej krystallizowanej zwanej merdoir" 58 . Wiele czasu
zajęły księciu w Lipsku wędrówki po warsztatach i pracowniach artystów.
U malarza „Eyzera" 59 kupował obrazy, u Breytkopffa 60 książki.
30 czerwca ruszył książę z Lipska przez Borna, „Benich" (Penig) i Chemnitz
do Freibergu. Był to, obok zagłębia harzeńskiego, drugi ważny cel podróży
księcia Stanisława. We Freibergu spotkał się książę ze sławnym profesorem
tamtejszej Akademii Górniczej, Abrahamem Wernerem (1750-1817). Obszerny
fragment diariusza traktujący o tym spotkaniu wart jest przytoczenia in extenso:
„...Po obiedzie (1 lipca, I.S.) chodziłem z Panem Wernerem, Inspektorem
gabinetu miner Elektoralnych i Professorem mineralogii. Nayznaczniejsza rzecz,
którą widziałem, jest gabinet Historii Naturalnej służący do szkoły w której
uczący się częścią są utrzymywani kosztem Elektora a częścią zagraniczni,
którym się tu uczyć wolno. Kurs cały kończy się tu we dwóch lub trzech leciech
zamiast sześciu lub siedmiu jak potrzeba w Klausthalu; ale też mniej jest
dostateczny albowiem tu daje się sama tylko Theorya. Ten gabinet jest na pięć
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klas rozgatunkowany do których jeszcze kolekcja rysunków i map przychodzi.
Pierwsza którą nam pokazywano jest ta w której znajdują się rozmaite kamienie
i kruszce które są do siebie z pozorów podobne, ale jednak różne, i ten gabinet
zdaje się najużyteczniejszym tym który Historyą naturalną opisują, nazywa się ta
sciencja czyli znajomość Orychtognozyia to jest poznawaniem kamieni przez
komparacyą. Drugi widziałem gabinet zwany kollekcja systematyczna, któren
właśnie jest ułożony podług części pryncipalnych, składających kamienie, ziemie,
kruszce i sole w sposób najzwyklejszy poczyna się od kizu (zapewne niem. Kiesel,
tj. krzemionka) i dalej podług dzieła Kronszteta 61 wydanego przez pokazującego
mi Pana Wernera. Trzeci gabinet osobny jest Ekonomiczny pokazujący wszystkie użytki jakie z którego kruszcu być mogą. Czwarty gabinet pokazuje
położenia kruszców jakie gatunki ziem lub kamieni przy sobie i nad sobą lub pod
sobą mają. Prócz tych jeszcze formują gabinet Geograficzny to jest z podziałem
krajów w którym jaki kruszec pryncypalny znajduje się... Werner jest człowiek
mający wiele wiadomości ale stąd dla młodych ludzi niebezpieczny że wiele
dystynkcji robi które wiele czasu trawią i więcej dążą do ciekawości jak użytku
i doświadczenia, którego niewiele nabierają powszechnie w tej szkole, gdyż
prowadzą do niego bardziej sposobem akademii jak użytecznego rzemiosła. Sam
professor Werner bardzo jest dobrym dla cudzoziemców albowiem lubi wiele
gadać i wciągnąwszy go w długi dyskurs ze wszystkim się wygada" 62 .
We Freibergu odwiedził księcia jeszcze jeden profesor tamtejszej Akademii
Górniczej, Chrystian Geliert63, znany autor podręczników probierczych, „człowiek —jak zanotowano w diariuszu — podeszłego wieku, ale zdaje się poczciwy
i wiele gruntownych wiadomości mający" 64 . Spotykał się też książę z bergasesorem Deoelpe i berghauptmanem Hoenitzem, oglądał gabinet „rzeczy
mineralnych" zmarłego berghauptmana Papsta. W tym ostatnim widział...
„bardzo wiele kruszców bogatych i pięknych... wielką kollekcją kobaltowych,
których najbogatsze i najlepszego gatunku to jest niezmieszane tylko z kwarcem
i cokolwiek flus szpatem (tj. fluorytem, I.S.), a nie z innymi szpatami,
semimetallami i metallami, które w wyrobieniu najwięcej kolorowi szkodzą... ten
gatunek jest w łamaniu najpodobniejszy do stal także złamanej, gdzieniegdzie
można obaczyć ziareczko bardzo małe świecące się, a miejscami są po nim plamy
siniawe jak obłoki..." 64 Przytoczony wyżej fragment diariusza o tyle jest wart
uwagi, że dokumentuje wielką dokładność obserwacji księcia.
Będąc we Freibergu odwiedził książę pobliskie zakłady przemysłowe:
kopalnię w „Himmelfirszt" (? I.S.) i przetwórnię rudy w „Bochwerk" (? I.S.).
Ogólne wnioski z wizyty we Freibergu zawarł książę w następujących uwagach:
„Jak tam (tj. w Harzu, I.S.) principalnym obiektem jest ołów, tak tu srebro, prócz
tego tam jest żelazo i miedź, tu zaś kobalt i miedź... i też cyna... w sposobie
minerału krystallizowanego... Powszechny kamień w którym ich się metale
znajdują jest gnejs, któren ma w sobie więcej gliny i nader bliski granitu, kiedy
bliższy kruszców przez onych influencją staje się szary, kiedy zaś bardziej
oddalony jest czerwieniawy"65.
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3 lipca przybył książę Stanisław do Drezna. W Dreźnie interesowały go
przede wszystkim zabytki sztuki. Zwiedził Zwinger, „Grynegewelwe" (Grüne
Gewölbe), galerię w Pałacu Briihla, pałac księcia Karola Kurlandzkiego,
kolekcje porcelany, zbroi i broni i elektorską galerię portretową. Obejrzał pole
bitwy pod Maxen i Pirną 66 i fortecę w Koenigstein, gdzie zainteresowała go
monstrualna beczka. „Zawiera w sobie — zanotował — 3709 Cymerów
Drezdeńskich, co mało więcej za garniec Polski wynosi" 67 . Zwiedził też książę
niedaleko od Drezna leżące Meissen.
W Dreźnie napotkał książę dość licznych rodaków. Złożył wizytę przebywającemu w Dreźnie któremuś z Zamoyskich, przyjął u siebie Antoniego Sułkowskiego68 i starostę szczerzeckiego, Piotra Potockiego69. W diariuszu zaznaczył, że
ten ostatni „był... marszałkiem konfederackim i w niewoli moskiewskiej... teraz
zaś, jak mówią, bawi się alchymią"70. Przychodził też do księcia jakiś Nowacki,
kształcący się w Dreźnie na malarza.
Trzeba tu powiedzieć, że książę Stanisław przywiązywać musiał spore
znaczenie do spotkań z rodakami i skrupulatnie notował je w diariuszu podróży.
Nawet takie fakty, jak ten, że niejaki Franc, zawiadujący w Dreźnie bażantarnią,
kiedyś był w Białymstoku sługą hetmana Branickiego.
Po drodze do Budziszyna, w którą ruszył książę 7 lipca, zwiedził rezydencję
i stajnie księcia Kurlandzkiego Karola. Przez Budziszyn (książę zaznaczył
w swoich zapiskach, że Bautzen zowie się Budiesyn w języku łużyckim) podążył
do Herrnhut, które było, jak pamiętamy, ważnym celem podróży. Na trasie
leżało kolejne pole bitewne z czasów wojny siedmioletniej — pod Hochkirch.
Książę nie omieszkał go obejrzeć. Samo Herrnhut było ośrodkiem bractwa
produkcyjno-wyznaniowego Herrnhutów, zbliżonych do protestanckich pietystów, a wywodzących się z wypędzonych z własnego kraju Braci Czeskich. Jak już
mówiliśmy, próba księcia Stanisława zjednania bractwa dla sprawy manufaktur
grodzieńskich nie powiodła się. Będąc w Herrnhut przyjrzał się książę życiu
bractwa. Odwiedził „dom braci nieżonatych" oraz „dom sióstr" i „dom braci".
„Widziałem — zanotował — będąc w ich kuchniach piece, które w miejscach
mało lasu mających naśladowanymi byćby powinny" 71 . W Herrnhut przestawał
książę z przebywającym tam uczonym — archeologiem i numizmatykiem,
baronem Schachmannem 72 .
Z Herrnhut ruszył książę w stronę Dolnego Śląska. 10 lipca zwiedził fabrykę
„bielizn stołowych" w Grossschonau koło Zittau, a nazajutrz obiadował we
Friedebergu (Mirsk), na ziemi dziś polskiej. W diariuszu księcia znalazło się
sporo wiadomości o gospodarce ziem dolnośląskich. Zanotował więc пр., że milę
za Friedebergiem w dobrach grafa Schaffgotscha, znajduje się fabryka kobaltu.
„Nazywa się to miejsce — zapisał —Kwebach (Querbach, dziś Przecznica, I.S.),
jest mieszany z kwarcem a zaczyna się o lakter 73 jeden pod ziemią (lakter ma
w sobie łokci trzy i osiem calów) a ciągnie na 50 w głąb i dalej lakterów"7*.
Zanotował też książę, że w okolicy Jeleniej Góry występuje wiele złóż cennych
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rud metali. „Miedź precypitowana — zapisał — podobna do tej co w Miedzianej
Górze z pozorem malakity (tj. malachitu, I.S.) mająca w sobie części kobaltu,
znajduje się w Kupferberg (Marciszów, I.S.) dwie mile od Hyrszbergu... ołów
w tychże miejscach a szczególniej w Gabla (? I.S.)... cyna w Gieren (Giehren, dziś
Gierczyn, I.S.)... w tychże górach robi się witriol piękny niedaleko Barnbadu" 75
(Warmbad, dziś Cieplice Zdrój, I.S.). Notatki księcia łatwo można zweryfikować, porównując je ze współczesnymi im materiałami niemieckimi. W „Bergmannisches Journal" z 1789 roku znajduje się obszerny artykuł pt. Nachricht von
dem Kobaltbergbau und dem Blaufarbenwerke zu Querbach in Schlesien16. Według
tego artykułu obszar kruszcowy w Jeleniogórskiem rozciągał się od Flinsberg
(Świeradów Zdrój) i Herrnsdorf na zachodzie do Hindorf (Mała Kamienica)
i Reibnitz (Rybnica) na wschodzie. Rudy kobaltu występowały w rejonie
Querbach, cyny — w rejonie Giehren. Występowały tam również piryt żelazny
i miedziany, siarczki arsenu, witriol i galena ołowiana. Kopalnię w Querbach
uruchomiono po 1769, w miejscu starych robót. W roku 1789 pracowało w niej
30 górników a sięgnęła ona głębokości 50 lachterów. Siarkowe rudy kobaltu
zawierały dużo pirytu żelaznego i arszeniku. Wydobyte, po zmieleniu poddawano szlamowaniu, przeprażano i przetwarzano na smaltę. Cytowany artykuł
określa rozmiary produkcji na 1500 cetnarów różnorodnych gatunków farby
rocznie, a jej wartość na 20 tys. reichstalarów. O dolnośląskiej fabryce witriolu
pisano w artykule pt. Bemerkungen über das Vitriol und Schwefelwerk zu
Schreiberhau in Niederschlessien11. Przedsiębiorstwo to znajdowało się na terenie
dzisiejszej Szklarskiej Poręby Dolnej. Przerabiano tam piryt żelazny z okolic
Marciszowa. Jak widzimy, notatki księcia Stanisława cechuje znaczna dokładność.
W Jeleniej Górze odwiedził księcia doktor Tyberyusz (? I.S.), demonstrując
mu minerały śląskie. Stąd pojechał książę przez Schmiedeberg (Kowary)
i Landshut (Kamienna Góra) do „Waldenburga" (Wałbrzych). Okolice Landshut znów dały okazję do zwiedzenia pola bitewnego. W Wałbrzychu spotkał
książę sporo Polaków: była tam starościna nieszawska Sokołowska, Czaplic78
i Zboiński 79 . Z Wałbrzycha wyjeżdżał książę do zamku Książ oraz na miejsce
niegdysiejszego obozu króla pruskiego pod Jaworzyną a także do Świdnicy.
Mieszkał w Wałbrzychu w domu burmistrza Tepfera, z którym prowadził
rozmowy na temat możliwości dostaw lnu ze Żmudzi do fabryk dolnośląskich.
17 lipca przekroczył książę we Frydlandzie (Mieroszów) granicę czeską.
„Lasy stoją — zapisał oglądając tę okolicę — na skałach czerwoniawych, które
zdają się być gliną nieco żelazną, skamieniałą"80. Adersbach (Adrspach) po
czeskiej stronie wydało mu się miejscem bardzo ciekawym — „dla osobliwego
kształtu skał". Dalej jechał przez Kostelec, Skalitz (Ces. Skalice) i Jaromierz.
W diariuszu zanotował wiele swoich obserwacji dotyczących warunków życia
tamtejszych wieśniaków, rozmiarów ich powinności, obszaru gospodarstw.
Rozważał przewagi kosy nad sierpem, interesował się używanymi tam sposoba-
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mi bielenia płócien. 20 lipca zwiedził książę warownię Pfels, a 22 lipca fortecę
w Königsgrätz (Hradec Kralove). „Oprowadzał zaś mnie — zapisał — około
fortyfikacji maior Kleindorff, inspektor nad budowlami, któren był w Polszczę
końcem oglądania miejsc dla zrobienia fortecy, zrobił był projekt na Stanisławów"81.
23 lipca przybył książę Stanisław do Pragi. Jeszcze tego samego dnia
odwiedził go „Pan Maier należący do Gubernii, któren jest człowiek bardzo
rozsądny i przytomny, do tego już letni" 82 . Był to zapewne Józef Mayer, brat
Johanna Mayera (1754—1807), uczonego przyrodnika, posiadającego tytuł
konsyliarza króla polskiego (uczonemu temu poświęciłem niedawno odrębny
szkic83). Obydwu braci spotkał książę nazajutrz. „Po obiedzie — zanotował
— u konsyliarza królewskiego Maiera gdzie i brata jego widziałem trochę
żywszego, pokazowali mi gabinet Hystorii Naturalnej w którym znalazłem sztuk
wiele różnych minerałów czeskich"84. Tegoż dnia oglądał książę Muzeum
Fizyczne, „ułożone" w roku 1757. „Pokazywał mi go — zanotował książę
— ksiądz profesor Un gier człowiek zupełnie oświecony i wart szacunku...
Pokazywał mnie tenże ksiądz Ungier machinę Elektryczną bardzo dużą i mocną,
dającą iskry wielkie na kilkanaście calów sposobem piorunku naturalnie
skrzywiane i prócz tego kilka eksperymentów dość łatwych, jako to: numerów na
pieniądzach, kart, kości, które jak się na stole położyły, takież w skrzyni szklanej
dosyć oddalonej ogień oświecał i wyrażał. Dzieje się to kombinacją magnetyzmu
z Elektryzacją. Ta machyna Elektryczna tyle jest mocna, że psy legawe
zabijała" 85 . W gabinecie historii naturalnej obejrzał książę kolekcję czeskich skał
i kruszców. „Węgla kamiennego — zapisał — wszędzie w Czechach jest
poddostatek, ale jeszcze nie doszli sposobu używania go do hut, czego wątpią
jeśli dokażą" 86 . To zainteresowanie księcia problemem koksowania węgli
kamiennych na pewno godne jest uwagi.
Praga zainteresowała księcia Stanisława wytwórniami wyposażenia wojskowego i amunicji; zwiedził też arsenał artyleryjski i pole bitwy, w której poległ
feldmarszałek von Schwerin87. Była to też okazja do spotkania z bratem
stryjecznym, księciem Józefem Poniatowskim. Zabytki architektoniczne Pragi
nie zawsze budziły entuzjazm księcia. O sławnym Moście Karola zanotował taką
np. opinię: „oszpecony licznymi figurami świętych"88.
Pragę opuścił książę Stanisław 25 lipca. Jechał teraz drogą na Budin,
Teresienstadt (tj. Terezin ze słynną fortecą wojskową) i Litomierzyce. Okolica ta
interesowała księcia z racji rozwiniętego tu przemysłu szklarskiego. „Przypisują
— odnotował w diariuszu — dobroć szkła swego gatunkowi kwarcu, nieco też
potaszu, którego najwięcej z Węgier pochodzi z buczyny robionego w sposób
zwyczajny PolbtJ" 89 . Interesował się tu książę szczegółami technologicznymi, np.
sposobem pozłacania szkła. „Maluje się to złoto — zapisał sobie — precypitowane cyną z Aqua regis za zaprawą Olei Therebinthina" 90 . Wszystko to budziło
u księcia myśli o potrzebie zorganizowania podobnych wytwórni w kraju
10 - ANALECTA R. П: 1993, z. 2
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i o konieczności zorganizowania handlu wyrobami szklarskimi, do czego
najodpowiedniejsi wydawali mu się kupcy greccy. Widział też potrzebę wywiadu
gospodarczego —jeśli chodzi o czeski przemysł szklarski.
Kraj czeski wywoływał u księcia więcej niż inne zwiedzane kraje refleksji
geologicznych. „Ta strona kraju górzystego — zanotował względem okolicy
Lowosic—w której byłem, oprócz urodzajności swojej, pozyqi pięknych, gór po
większej części spiczastych i od wulkanów jak się zdaje początek swój mających,
ale jednak prawie wszystkie ze skał Horenszteynu 91 w glinę się dekomponującego, miejscami kamieniem wapiennym i licznymi skałami piaskowymi
przeplatanych, w sposobie Adersbachu urobione" 92 . Lowosice interesowały
księcia Stanisława również jako pole bitwy. Tutaj, 1 października 1756 roku
wojska Fryderyka II rozbiły armię austriacką. Stąd był już krok tylko do
uzdrowiska w Teplicach (Teplitz) Odwiedzili tam księcia: generał artylerii
koronnej Alojzy Brühl (1739-1793), malarz drezdeński Kraft, miejscowy
Landshauptman Mayer—syn poznanego przez księcia w Pradze Józefa M ayera.
Za najważniejsze, jak można sądzić z tekstu diariusza, spotkanie, uważał książę
spotkanie z profesorem freiberskiej Akademii Górniczej, Charpentierem93.
Książę konferował tu z profesorem na temat wyrobu „kobaltów saskich".
Według Charpentiera elektor miał z tej produkcji zysk nie większy niż 150 tys.
talarów 94 . Spotkanie w Teplicach wzbogaciło notatnik księcia o inne jeszcze
uwagi. „Są też mówi on — zapisał — Bazalty w Czechach pod którymi znajduje
się gneys a ten najbardziej w stronach gdzie minery wcale podobne do saskich
dobywają się. Mam także z powieści Pana Charpentier, że znajdują się skały
wapienne pod tymże gneysem w których żadnych petryfikacji znaleźć nie mógł;
że zaś ten gneys ma (on, I.S.) za gatunek granitu ta stratyfikacja jest rzeczą wcale
osobliwą i zastanawiającą, jakoż on nie uznaje aby granit i gneys, grawe wake,
krap 95 , były skałami istotnie od siebie różnymi, sądzi iż są tylko w niektórych
powierzchownościach z przypadkowych przyczyn odmienne, rozumie także że
Bazaltu formacją wulkanom przypisać nie należy... owszem ma też bazalty za
skałę pierwiastkowej formacji" 96 . Nie będziemy tu analizowali zanotowanych
przez księcia opinii profesora Charpentiera na tle ówczesnych dyskusji naukowych. Chodzi nam tylko o uwidocznienie zainteresowań naukowych księcia
Stanisława i poziomu jego wiedzy mineralogiczno-geologicznej, najwyraźniej
znaczonej, bo umożliwiającej podejmowanie dyskusji z wiodącymi uczonymi
jego doby.
Z Teplic jechał książę w stronę Bawarii, drogą na Karlsbad (Karlowe Wary).
Zapisał w swoim diariuszu, że pod Satz (Sedlo? I.S.) jest „ziemia czarna, ale
nieurodzajna i sucha, miejscami szyferszteyn czerwieniawy okazuje się, także
kawałki kwarcu i bliżej ku Karlsbadowi więcej coraz skał granitowych"97. Za
graniczną rzeką Eger napotkał zaś książę „granit, miejscami szyfer (tj. łupek,
I.S.) talkowy i co jest ziemi ta pochodzi z granitu w różnym stopniu zepsutego"98.
Nocował książę w Bayreuth, gdzie odwiedził go „Włoch Dzirandolini"
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(? I.S.). Dalej, złymi, jak zanotował w diariuszu, drogami biskupstwa bamberskiego, jechał do kolejnego ośrodka uniwersyteckiego, Erlangi. „Był u mnie
— zapisał książę — Professor tutejszy Schreyber uczący botaniki i nauki
ekonomicznej z Beckmana, człowiek dosyć wiadomy i wcale grzeczny... uczących
się w tutejszej Akademii jest do 300, Kurlandczyków, Inflantczyków dosyć, są
też Moskale i kilku Anglików" 99 .
3 sierpnia był już książę Stanisław w Norymberdze. Tutaj odwiedził go Von
Murr 100 , „człowiek, któren się w wielu częściach Europy znajdował i do
zasięgnięcia miejscowych wiadomości wcale dobry" 101 . Złożył też księciu wizytę
Anglik Bossvil, hodowca koni. W Norymberdze odwiedził książę licznych
kupców, był w teatrze, oglądał miejscowe zabytki. Złożył też osobiście wizytę
u „Bischofa Fizyka" 102 . Ten pokazał księciu „zapalenie się stoczka od machiny
elektrycznej małej i kilka eksperymentów ładnych swojej Machiny Elektrycznej,
jako to oświecenie gwiazdy i miesiąca robi podobnież słońca. Przypadek piorunu
przydarzony w Norymberdze zupełnie naśladował naprzód z wyrzuceniem
dwóch dachówek, osmoleniem drzewa od okien, stopieniem drutu od dzwonka
i wyrzuceniem deszczółki jednej ode drzwi" 103 .
6 sierpnia przybył książę do Augsburga. W Augsburgu odwiedzał liczne
warsztaty rzemieślnicze i pracownie artystów, fabrykę sukienniczą i wytwórnię
papieru. Stąd jechał do Monachium „krajem niepienknym, gruntem żwirowatym piasczystym, trochę wapiennym" 104 . Wizytę, jaką złożył elektorowi bawarskiemu, opisał dość dokładnie w cytowanym wyżej pamiętniku, dlatego nie
będziemy jej tutaj omawiali. Odnotujmy tylko, że 9 sierpnia obejrzał książę
gabinet historii naturalnej doktora Bode 105 oraz pracownie malarzy Branda 106
i Dorna. Z Monachium udał się drogą na Freising i Landshut do Ratyzbony.
Wśród licznych widzianych po drodze zameczków odnotował „blisko Maszpurga" (Moosburg) „ten w którym książę Radziwiłł wojewoda wileński107 przez
parę lat mieszkał, którego bytność tu Poczmistrzowie i winiarnie jak wiek złoty
wspominają" 108 .
Nocleg w Ratyzbonie wydał się księciu „niepiękny". Z Ratyzbony popłynął
książę statkiem rzecznym do Wiednia. Podróż ta trwała pięć dni: od 11 do 15
sierpnia. „W Passau — zanotował książę — łączy się z Dunajem rzeka Ina...
Woda rzeki Ina wcale różna od Dunaju, Dunajowa bowiem zieleniawa, ta zaś
mętna i bielawa" 109 . W Hafnerzell zwróciła uwagę księcia wytwórnia tygli
grafitowych: ...„na całą Europę — zapisał — bardzo dobre wychodzą, te zaś bez
przymieszania piasku robią się, w pięciu częściach z ziemi ołówkowej w szóstej
zaś z gliny... robią takowe tygle wysokie do siedmiu łokci a łokieć jeden diametru
mające... najmniejsze... wysokie dwa cale, dwanaście tyglów jeden grosz ces."110.
W Wiedniu czekały księcia Stanisława wizyty u Cesarza i u kanclerza
Kaunitza 111 , zwiedzanie zabytków, Belwederu i Prateru, ujeżdżalni, nowego
szpitala na dwa tys. łóżek, fabryki haftów kamizelkowych. Była też Opera,
a obok niej — widowisko szczwania zwierząt psami, zwane „Hetz". Książę
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zakupił tu sforę psów, którą wyprawił do Białowieży. Ale oczywiście czekały też
tu księcia spotkania z wiedeńskimi uczonymi. Zwiedził więc książę Stanisław
ogród botaniczny, prowadzony przez Jacquin'a 112 . „On sam (tj. Jacquin, I.S.)
— zapisał książę — ma dosyć znaczny gabinet historii naturalnej" 113 . L'abbe
Haeckel prezentował księciu kolekcję medali i monet w skarbcu cesarskim (były
tam również polskie medale i monety). Ingenhouss 114 demonstrował księciu
działanie swojej maszyny elektrycznej i jeszcze w tym samym dniu miał książę
u siebie na obiedzie barona Bartha l l s i Włocha Bartoldiego, „profesora
w Akademii".
Wyjazd z Wiednia miał miejsce 19 sierpnia. Przez Bratysławę („Bryn")
i Ołomuniec spieszył książę do Raciborza, gdzie nocował. W Raciborzu zwiedził
wielkie fabryki sukienne. Następny nocleg przypadł w Tarnowskich Górach
(Tarnowitz). „W okolicy Tarnowitz — zanotował książę w diariuszu podróży
—jest wiele pieców żelaznych... używają dosyć powszechnie węgla kamiennego,
któren zdaje się dosyć obfity... Rudy błotnistej nie topią, wszystko Ruda górna
jako próbki okazują... Pan Reden i administracja min na nowo tutaj osadzona
już wynalazła wiele pięknego ołowiu i trzymającego powszechnie do 5 łutów
srebra w cetnarze" 116 . Budowa geologiczna kopalni rudy ołowiu zainteresowała
księcia do tego stopnia, że w diariuszu umieścił dokładny jej opis, który warto
w całości przytoczyć:
„Warszty ziemi w szachcie Rudolfina w Tarnowitz
1. ziemia na sypianie grobel ćwierć laktera
2. konta (?, I.S.) lakter jeden i ćwierć jego
3. glina sucha pół laktera
4. żółta glinka trzy ćwierci laktera
5. niebieska glinka (Flus Lehm) trzy ćwierci laktera
6. kont z wodą trzy ćwierci laktera
7. żelazna ruda ćwierć jedną laktera
8. piasek mokry trzy ćwierci laktera
9. Blauer Leten (niebieska tłusta glina, I.S.) ćwierć jedna laktera
10. piasek czerwony mokry trzy ćwierci laktera
11. czarny piasek ósma część laktera
12. czerwony piasek z rudą ósma część laktera
13. kruszec żelazny z Leten lakter jeden i pół
14. wapienny kamień szary górny lakter i ósma część
15. ołów" 117 .
Stąd niedaleka już była granica Polski. 22 sierpnia obiadował książę
w klasztorze jasnogórskim. Nazajutrz złożył wizytę w Koniecpolu — wojewodzie
malborskiemu Czapskiemu 118 . Jechał teraz książę przez obszary staropolskiego
zagłębia przemysłowego. Odnotował więc w diariuszu wielkie piece podkanclerzego Małachowskiego 119 w Antonowie i Kozłowie (ten ostatni zwany
„Królewiec"), a w Blizinie „piec wielki i rudę dobrą" podkomorzyny radomskiej
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Potkańskiej. 25 sierpnia, jadąc „drogą zlą i leśną", przybył do Bzina. „W Bzinie
— zapisał — jest piec wielki, który jeśli podobne (tj. złe, I.S.) około lasów
gospodarstwo potrwa jak się spodziewać zupełnie ustanie" 120 .
Ogromna i wypełniona intensywną pracą podróż księcia Stanisława w jakiejś
mierze była więc podróżą badawczą. Głównym jej celem było jednak poznanie
metod prowadzenia wielkiej, przemysłowo-rolniczej gospodarki latyfundialnej
w krajach niemieckich i swoisty rekonesans gospodarczy, w którym głównym
problemem była sprawa wydobywania i przetwarzania rud metali. Podróż
musiała być skrupulatnie przygotowana i zaplanowana. Książę Stanisław
doskonale wiedział dokąd chce jechać i co chce tam obejrzeć. W przedstawionej
tu skrótowej relacji z podróży skupiliśmy się na jednej jej głównie stronie — na
towarzyszących jej kontaktach i rozmowach z uczonymi, pracującymi w zwiedzanych krainach. Księciu zależało na kontaktach z przyrodnikami, przede
wszystkim z geologami, mineralogami i chemikami, tzn. z uczonymi znającymi
sposoby poszukiwania i przetwarzania surowców mineralnych. Rozsiane na
stronicach diariusza własne spostrzeżenia księcia Stanisława świadczą o tym, że
sam orientował się nieźle w tej tematyce i że posiadał on znaczną wiedzę
mineralogiczną. Trzeba też zwrócić uwagę na wyraźne wyczulenie księcia na
sprawy polskie. Skrupulatnie odnotowuje on w swoim diariuszu spotkania
z rodakami i ich działania na obczyźnie. Diariusz podróży księcia Stanisława
Poniatowskiego jest ważnym dokumentem ówczesnych polskich kontaktów
naukowych z zagranicą.
Dodajmy tutaj, że książę prowadził podobny diariusz następnej podróży,
odbytej w 1785 roku do Włoch i na Sycylię. Diariusz ten omówiła niedawno
Budzińska121, zwracając m.in. uwagę na zawarte w nim wiadomości o spotkaniach księcia z uczonymi. Intelektualne walory księcia Stanisława znalazły
wyraz w wyborze go na członka honorowego Akademii Św. Łukasza w Rzymie
(1792)122 i na członka honorowego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1829).
Przy tej okazji zwróćmy jeszcze uwagę na to, iż XVIII-wieczne podróże
polskich arystokratów mających zamiłowania naukowe były ważnym elementem naszych kontaktów z nauką międzynarodową. Na pewno sprzyjały one,
wprawdzie dość jednostronnie, wymianie informacji a częstokroć przynosiły też
profit w postaci werbowanych do kraju zagranicznych specjalistów. Walory te
wyraźnie występują w podróży księcia Stanisława Poniatowskiego. Ale przecież
w nie mniejszym stopniu występuje one w niemal równoczesnej podróży Augusta
Moszyńskiego (1731-1786) do południowej Francji i Włoch, której dziennik
został nieqdawno opublikowany 123 . Również dziennik podróży Michała Borcha
(1715-1810), podjętej w 1776 roku na Sycylię i Maltę, ogłoszony drukiem w 1782
roku, zawiera szereg danych o jego spotkaniach i rozmowach z uczonymi
włoskimi124. W mniejszym stopniu, ale przecież występują takie elementy
również w dziennikach podróży Jana Potockiego (1761-1815)125. Może tylko
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opis podróży Aleksandra Sapiehy (1773-1812) po Słowiańszczyźnie Południowej 126 pozbawiony jest, ze zrozumiałych względów (tj. z uwagi na brak tam
życia naukowego) takich akcentów.
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Dyariusz..., s. 45-46.
18
J.w., s. 47.
19
J.w., s. 49.
20
J.w., s. 50.
21
Ks. Stanisław Poniatowski figuruje na liście prenumeratorów Chemische Annalen für die Freunde
der Naturlehre, Arzneigelehrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen, Bd. I, Helmstedt u.
Leipzig 1784.
22
Dyariusz..., s. 55.
23
U.F.B. Bruckmann (1728-1812), mineralog, prof. Collegium Anatom. Chirurg.
24
Dyariusz..., s. 51.
25
J.G.R. Andrea (1724-1793), chemik, aptekarz nadworny w Hannowerze.
26
Dyariusz..., s. 63-64.
27
J.w., s. 73-74.
28
J.w., s. 77.
29
J.w., s. 75.
30
J.w., s. 76.
31
J.w., s. 76.
32
H.F.K. Stein (1757-1831), pruski działacz gospodarczy.
33
Dyariusz..., s. 91.
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J.w., s. 82.
Chodzi tu o wind oven, tj. piec płomieniowy.
36
Chodzi tu, jak się wydaje, o Viceberghauptmanna F.W.H. Trebra (1740-1819), autora szeregu
publikacji z mineralogii i chemii rud i minerałów. Od roku 1780 był on w służbie hanowerskiej.
37
Dyariusz..., s. 86.
38
J.w., s. 92.
39
J.w., s. 99.
40
Trap: nazwą tą obejmowano szereg skał typu diabazów.
41
Dyariusz..., s. 99.
42
J.w., s. 83.
«J.w., s. 113.
44
Chodzi tu oczywiście o J.R. Forstera (1729-1798), uczestnika wyprawy Cooka, prof. uniw.
w Halle, ojca Jerzego Forstera, prof. Uniw. Wileńskiego.
45
Dyariusz..., s. 119-120.
«J.w., s. 123.
41
Ch.A. Klodiusz (1738-1784), prof, filozofii uniw. w Lipsku.
48
Dyariusz..., s. 127.
49
Prawdopodobnie chodzi tu o Ernsta Platnera (1744-1818), prof, filozofii i medycyny w Lipsku.
50
L.F. Huber (1764-1804), pisarz niemiecki, przyjaciel Schillera, mąż Teresy Forster, wdowy po
Jerzym Forsterze.
51
J.J. Winckelmann (1717-1768), pisarz niemiecki, historyk sztuki.
52
Dyariusz..., s. 128.
33
K.L. von Beust (ur. 1740), dyrektor salin saskich i mogunckich, dzierżawca słonego źródła
w Busku.
54
N.G. Leske (1757-1786), przyrodnik, właściciel kolekcji mineralogicznej, wydawał Magazin zur
Naturkunde, Mathematik und Oekonomie (7 tomów).
55
Dyariusz..., s. 130.
56
J.Ch. Richter (1689-1751), radca górniczy, był twórcą jednego z największych w Niemczech
zbiorów mineralogicznych. Por.: W. Fischer, Mineralogie in Sachsen von Agricola Bis Werner,
Dresden 1939.
57
Dyariusz..., s. 130-131.
58
Merd d'oie, „gnój gęsi", ochra niklowo-żelazowa.
59
A.F. Oeser (1717-1799), od r. 1764 dyrektor Akademii w Lipsku.
60
J.G. Breytkopff (1719-1794), księgarz i wydawca w Lipsku.
61
A.F. Cronstedt (1722-1765), chemik i mineralog szwedzki, autor dzieła Versuch einer Mineralogie,
Copenhagen u. Leipzig 1770.
62
Dyariusz..., s. 137-138.
63
Ch.E. Geliert był od roku 1765 prof. Akademii Górniczej we Freibergu. Autor Anfangs-Gründe
zur Probierkunst, Leipzig 1755 i Anfangsgründe der matallurgischen Chemie, Leipzig 1750.
64
Dyariusz..., s. 141-142.
"J.w., s. 143-144.
" J.w., s. 149.
67
Pod Pirną we wrześniu 1756 roku Prusacy osaczyli armię saską.
68
Zapewne wojewoda gnieźnieński (1775) i kaliski (1786), targowicki w. kanclerz koronny, zm. 1796.
69
Piotr Potocki był starostą szczerzeckim, w okresie Sejmu Czteroletniego posłem do Turcji. Po
upadku Polski odegrał znaczną rolę w konspiracji powstańczej.
70
Dyariusz..., s. 146.
71
J.w., s. 161.
72
K.A.G. Schachmann (1725-1789), numizmatyk i archeolog, mieszkał i zmarł w Herrnhut.
73
Górnicza miara długości, lachter, liczyła 5 łokci drezdeńskich, tj. 2,83 m.
35
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Ignacy Z. Siemion

Dyariusz..., s. 164.
J.w., s. 166.
™ Patrz: Bergmannisches Journal, Bd. 2, St. 9, Sept. 1789, s. 783-816.
77
Patrz: Neues Bergmannisches Journal, Bd. 1, Freyberg 1795, s. 564-576.
78
Być może chodzi tu o Celestyna Czaplica, uczestnika obiadów czwartkowych.
79
Być może był to Jan Nepomucen Zboiński, starosta ruszański, poseł na Sejm Czteroletni.
80
Dyariusz..., s. 173.
81
J.w., s. 183.
82
J.w., s. 187.
83
Patrz: I.Z. Siemion, Osiemnastowieczne analizy chemiczne opali z Radomyśla, KHNiT, T.
XXXVII (1992), s. 63-67.
84
Dyariusz..., s. 192.
85
J.w., s. 187-188.
84
J.w., s. 188.
87
K.Ch. von Schwerin (1684-1757), generał-feldmarszałek pruski, poległ 6 maja 1757 r. w bitwie
pod Pragą.
88
Dyariusz..., s. 193.
89
J.w., s. 196.
90
J.w., s. 197.
91
Hornstein, rogowiec albo kamień rogowy, krzemian glinowo-wapniowy.
92
Dyariusz..., s. 198.
93
J.F. Charpentier (1728-1805), mineralog, organizator górnictwa i hutnictwa, od r. 1767 był prof.
Akademii Górniczej we Freibergu.
94
Dyariusz..., s. 143.
95
Grauwacke—tzw. szara wakka, skała łupkowa; krap—być może chodzi tu o trap (patrz przypis
40), lub też być może jest to skrót od franc, nazwy crapaudine (niem. Wacke), łac. argilla vacca.
96
Dyariusz..., s. 200.
97
J.w., s. 202.
98
J.w., s. 203.
99
J.w., s. 206.
100
Ch.G. von Murr (1733-1811), niem. pisarz, historyk i językoznawca.
101
Dyariusz..., s. 207.
102
Prawdop. chodzi tu o K.A.L. Bischofia (1762-1814), prof, historii, geografii i historii naturalnej,
autora dzieł z fizyki ziemi.
103
Dyariusz..., s. 212.
104
J.w., s. 216.
105
Być może był to J.E. Bode (1747-1826), astronom, dyrektor obserwatorium berlińskiego.
106
J.Ch. Brand (1723-1795), malarz-pejzażysta i sztycharz.
107
Chodzi tu o Karola Radziwiłła „Panie Kochanku" (1734-1790), który po upadku Konfederacji
Barskiej przebywał na emigracji.
108
Dyariusz..., s. 222.
109
J.w., s. 225.
110
J.w., s. 226-227.
111
W .A. Kaunitz (1711-1794), od r. 1753 był kanclerzem Austrii.
112
N. Jacquin (1727-1817), botanik, od r. 1752 lekarz w Wiedniu, od r. 1768 prof. Uniwersytetu
Wiedeńskiego. Był nauczycielem Jana Jaśkiewicza.
113
Dyariusz..., s. 234.
114
J. Ingenhouss (1730-1799), lekarz przyboczny Marii Teresy, szeroko znany uczony-przyrodnik
115
J.M. Barth (1745-1818), przyboczny okulista cesarski. Był wcześniej w Polsce lekarzem
Czartoryskich, którzy go polecili Józefowi II.
75
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116

Dyariusz..., s. 240.
J.w., s. 241.
118
Prawdopodobnie chodzi tu o Antoniego Czapskiego (zm. 1792) gen. lejtn. wojsk koronnych,
przyrodnika-hobbystę.
119
Dyariusz..., s. 242.
120
J.w., s. 244.
121
Patrz: E. Budzińska, Pamiętnik polityczny i podróży nieznanego autora czyli druga podróż do
Wioch fcs. St. Poniatowskiego, „Biuletyn Hist. Sztuki", T. 39, 1977/3.
122
Academia di S. Luca, założona w r. 1478 w Rzymie Akademia Sztuk Pięknych.
123
Patrz: Dziennik podróży do Francji i Wioch Augusta Moszyńskiego architekta JKM Stanisława
Augusta Poniatowskiego (1784-1786); wybór i przekład B. Zboińskiej-Daszyńskiej, Wyd. Lit.,
Kraków 1970.
124
M. Borch, Lettres sur la Sicile et sur l'île de Maltha, a Turin, chez les freres Reycends, 1782, T. 1-2.
125
Elementy takie występują np. w: Voyage ans l'Empire de Maroc fail en Гаппее 1791, P. Dufour,
Varsovie 1792, a zwłaszcza w: Voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe, fail en 1794,
Hambourg 1795. Opisy tych podróży zostały ogłoszone w polskim przekładzie w tomie: J.
Potocki, Podróże, zebrał i opr. L. Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1959.
126
Chodzi nam o Lettre sur les bords de l'Adriatique adressee a Monsieur Gilibert docteur en medicine
membre de l'Athenee de Lyon parle P. Alexandre Sapieha, Paris 1808. Ostatni przekład polski: A.
Sapieha, Podróże w krajach słowiańskich odbywane, Oss. Wrocław 1983.
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SUMMARY
The reconnaissance travel of Duke Stanislaw Poniatowski.
Comment on the history of Polish-German scientific contacts
Duke Stanisław Poniatowski (1754-1833), a nephew of the last Polish King Stanisław August
Poniatowski, is known not only as a politician, and excellent organizer of social and economical
events, but also as an amateur of sicences of line arts. He was, among other activities, a member of the
National Educational Commission (the Ministry of Education of Poland), as well as amember of the
Warsaw Physical Society, existing in the Polish capital from 1777.
In the paper the journey of Duke Stanisław to Germany, arranged between 11. May and 25.
August, 1784, is presented. The Travel was routed through Berlin, Magdeburg, Helmstedt,
Hannover, Göttingen, Harz mountains, Halle, Leipzig, Freiberg, Dresden, Herrnhut, Silesia,
Prague, Nürnberg, Munich, Regensburg, and Vienna. Poniatowski visited many scientific organizations, academies and universities, and also many particular scientists, mainly those active in
the field of metallurgy, mineralogy, geology, and chemistry. In the travel diary a lot of interesting
opinions on the German scientists and industrial leaders ofthat time were expressed.

