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PIOTR ERNEST JAN SCHEFFLER,
XVIII-WIECZNY GDAŃSKO-WARSZAWSKI
PRZYRODNIK I EKSPERT GÓRNICZY

Piotr Ernest Jan Scheffler należy do mało znanych postaci polskiego Oświecenia. Tymczasem w gronie działających w tych czasach w Polsce ludzi nauki
uchodził za jednego z najwybitniejszych. Był on też wpływowym doradcą prymasa
Poniatowskiego, z którego osobą, jak się wydaje, należy łączyć fakt przeniesienia
się Schefflera z Gdańska do Warszawy. W Gdańsku od dawna znani byli ludzie
tego nazwiska. W początkach wieku XVII żył tam lekarz Jan Ernest Scheffler. Jak
podaje Skrobacki', w roku 1617 immatrykulował się on na Uniwersytecie Królewieckim, a tytuł doktorski uzyskał w Lowanium. Urodził się w Gdańsku około
1604 roku, zmarł tamże w roku 1673. Od roku 1661 był fizykiem (lekarzem)
miejskim w Gdańsku. Można przypuszczać, a świadczy o tym m.in. zbieżność
używanych imion i identyczność uprawianego zawodu, że XVIII-wieczny Piotr
Ernest Jan był potomkiem Jana Ernesta Schefflera, aczkolwiek nie dysponujemy
bezpośrednimi dowodami na to, że tak właśnie było. Jan Ernest Scheffler zapisał
się w historii medycyny w Polsce jako współautor tzw. Gdańskiego Dyspensatorium2. Książka ta była jednym z pierwszych w naszym kraju lekospisów.
Piotr Ernest Jan Scheffler, jak przypuszczamy potomek Jana Ernesta, urodził
się również w Gdańsku. Sprawa daty jego urodzin budzi pewne kontrowersje.
Cytowany już wyżej Skrobacki podaje, że był to rok 1742. Z kolei w leksykonie
Poggendorfa podano, że urodził się w Gdańsku 23 września 1739 roku3. Piotr
Ernest Jan ukończył studia medyczne w Królewcu. Skrobacki podaje, że pod datą
27 czerwca 1761 roku w albumie tamtejszego uniwersytetu zapisano, iż uzyskał
on tam wówczas stopień kandydata (candidati titulo condecoratus est). Rok
później (1762) doktoryzował się w Królewcu na podstawie rozprawy pt. Ac
quatuor Flores Cordiales sint vere cordiales?5. Druku tego nie udało się odnaleźć
i trudno coś bliższego o nim powiedzieć.
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Uniwersytet Królewiecki był w tym czasie dość aktywnym centrum badań
chemicznych. W biograficznym leksykonie Ferchla6 znaleźć można szereg nazwisk profesorów królewieckich zajmujących się tą nauką. Profesor medycyny
Melchior Filip Hartmann (1685-1765), z którym nasz Scheffler musiał się jeszcze
zetknąć, jest znany jako autor kilku rozpraw chemicznych7. Młodszy odeń Friedrich Gottlieb Haupt (1696-1742) badał sól Seignetta i „sól cudowną moczu", tj.
kwaśny fosforan sodu (sal urinae perlato mirabilis). Wydał on w Królewcu szereg
pism przyrodniczych, głównie chemiczno-medycznej natury8. Te tradycje kontynuował J.H. Hägen (1738-1775), aptekarz i asesor kolegium medycznego, autor
licznych prac chemicznych'. Jak stąd można wnosić, w Królewcu mógł Scheffler
zdobyć niezłe podstawy wiedzy przyrodniczej.
Warto tu przypomnieć, że niemal równocześnie odbywał studia medyczne
w Królewcu Andrzej Jan Orłowski (1731-1788). Doktoryzował się on na Uniwersytecie Królewieckim w roku 1760-tym na podstawie rozprawy o leczeniu ospy,
noszącej tytuł : Cur homines semeI tantum variolis veris, et morbibis corripantur10.
Wyniki Orłowskiego dotyczące leczenia ospy przyciągnęły dużą uwagę współczesnych. Wiadomo пр., że przyboczny lekarz króla Stanisława, Jan Boeckler,
podróżował z Warszawy do Królewca, by na miejscu poznać doświadczenia
Orłowskiego".
Po ukończeniu studiów Scheffler powrócił do Gdańska, gdzie w roku 1763
został przyjęty do Towarzystwa Badaczy Natury (Die Naturforschende Gesellschaft). Towarzystwo to, dowód niewątpliwy prężności gdańskiego środowiska
ludzi oświeconych, powstało jeszcze w 1742 roku jako Societas Physicae Experimentalis. Zawiązała je grupa 14 miłośników nauk przyrodniczych. Byli wśród
nich: burmistrz Daniel Gralath i pastor Paweł Świetlicki, obydwaj trwale zapisani
w historii badań nad elektrycznością statyczną, Michał Krzysztof Hanow, uczony
0 wszechstronnych zainteresowaniach, Jakub Teodor Klein, wybitny przyrodnik
swego czasu, rezydent gdański w Warszawie i Gotfryd Reyger, geograf i astronom.
Ten wczesny okres historii gdańskiego t owarzystwa był chyba najświetniejszy.
W roku 1753 towarzystwo przybrało nową nazwę Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig. W latach 70-tych XVIII wieku działalność towarzystwa wyraźnie
znów się ożywiła. Towarzystwo było znane w Europie i należało doń dość liczne
grono uczonych zagranicznych, jak - niegdyś gdańszczanin - Johann Reinhold
Forster (przyjęty w roku 1776), Johann Immanuel Walch (od г. 1776), profesor
Akademii Górniczej we Freibergu Johann Friedrich Charpentier (od r. 1777),
profesor w Strasburgu Johann Herrmann (od г. 1777), astronom berliński Johann
Bernoulli (od г. 1778), członek Akademii Nauk w BerlinieF. A. Achard (odr. 1778)
1 profesor Korpusu Kadetów w Petersburgu E. Laksmann (od r. 1778).
Pozycja Scheffera w tym Towarzystwie stała się w latach 70-tych dość wybitna.
W spisie członków Towarzystwa opublikowanym w roku 1778 jest on wymieniony jako skarbnik. Funkcję dyrektora towarzystwa sprawował wówczas Joachim
Wilhelm Weickamnn, a sekretarza - lekarz Heinrich Rudov12. Na wspomnianej
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liście członków uwidocznione są liczne tytuły Scheffera. Jest on tam wymieniony
jako korespondent Królewskiego WielkoBrytyjskiego Towarzystwa Naukowego
w Getyndze, członek Londyńskiego Towarzystwa Popierania Sztuk, Manufaktur
i Handlu oraz członek Berlińskiego Towarzystwa Badaczy Natury (Berlinische
Gesellchaft naturforschender Freunde). Członkostwo Schefflera w wymienionym
tu berlińskim towarzystwie naukowym potwierdza wydawnictwo tegoż towarzystwa z 1775 roku13. Nazwisko Schefflera figuruje tam wśród zamiejscowych
członków honorowych, przyjętych w okresie pomiędzy lipcem 1773 roku i styczniem 1775 roku.
Członkostwo Schefflera w Berlińskim Towarzystwie Badaczy Natury pozostaje być może w jakimś związku z tą okolicznością, że to przecież poczynanie
gdańskie było wzorem dla Berlina. Wyraźnie to stwierdzał w swoim zarysie
historii berlińskiego towarzystwa jego sekretarz F.H.W. Martini. „Bez przerwy
- pisał Martini - stał mi przed oczyma wspaniały przykład Towarzystwa Badaczy
Natury w Gdańsku ... Ten obraz stał się jeszcze żywszy, kiedy miałem szczęście
poznać je bliżej dzięki wymianie listów z wybitnymi jego członkami, panem
baronem von Zorn i panem D. von Schefflerem."14 Zapewne te właśnie kontakty
zadecydowały o tym, że, w ramach swoistego rewanżu, w roku 1776 Martini został
członkiem Towarzystwa Badaczy Natury w Gdańsku.
W owym czasie do towarzystwa gdańskiego należał (od r. 1776) m.in. szeroko
znany lekarz i astronom. Mateusz Wolff (1724-1784), członek Królewskiego
Towarzystwa w Londynie. Był on silnie związany z Polską, gdyż był wcześniej
osobistym lekarzem kilku polskich arystokratów: biskupa T. Czartoryskiego, St.
Lubomirskiego i Adama Czartoryskiego. Od roku 1767 mieszkał w Tczewie,
a kiedy to miasto po pierwszym rozbiorze przypadło Prusom, przeniósł się do
Gdańska. Tam na Biskupiej Górze w Oliwie zbudował prywatne obserwatorium
astronomiczne, którego dokładny opis zamieścił „Leipziger Magazin für reine und
angewandte Mathematik" z 1786 roku15. To samo czasopismo zamieściło obszerny
artykuł o życiu i astronomicznych pracach Wolffa16. Wspomnijmy jeszcze, że
niemal równocześnie z Schefflerem do towarzystwa przyjęto innego gdańszczanina, Jerzego Antoniego Schrödera. Był on członkiem towarzystwa od 1762 roku.
Schröder został w późniejszych latach kontrolerem mennicy królewskiej w Warszawie i można powiedzieć, głównym analitykiem Komisji Skarbu Koronnego.
Przez wiele lat przyszło mu potem współdziałać z osiadłym w stolicy kraju
Schefflerem.
Jak wspomnieliśmy wyżej, Schaffler był również członkiem Londyńskiego
Towarzystwa Popierania Sztuk, Manufaktur i Handlu. Godność tą zdobył zapewne
podczas swojego wojażu do krajów Zachodniej Europy i Londynu, który przedsięwziął na początku lat 70-tych. O tej podróży wiemy z przekazu innego związanego z Polską i urodzonego pod Gdańskiem uczonego, Jerzego Forstera. W czasie
swojej podróży do Wilna, gdzie miał objąć katedrę historii naturalnej, zatrzymał
się Foster w Warszawie u swego starego przyjaciela, którym był właśnie Scheffler.
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„Mieszkam tu - pisał w liście do narzeczonej, Teresy Heyne - u przyjaciela,
którego znów zobaczyłem po 13 latach i którego mocnemu poleceniu u brata króla
a aktualnie księcia prymasa Polski zawdzięczam pierwsze rozważenie mojego tu
powołania ... [Jest to I.S.] baron von Scheffler, który wypróbował mój sposób
myślenia, kiedy mnie zobaczył i poznał w Londynie, w żałosnym zresztą położeniu
..."17. Foster pisał ten list 13 października 1784 roku. To pozwala datować pobyt
Schefflera w Londynie na rok 1771.
Zapis na cytowanej wyżej liście członków berlińskiego towarzystwa naukowego uwidacznia zakres zawodowych obowiązków Schefflera. Pracował on w Gdańsku jako lekarz i równocześnie nauczyciel historii naturalnej (Lehrer der
Naturgeschichte und ausübender Arzt). Trudno powiedzieć w jakiej konkretnie
szkole w Gdańsku nauczał Scheffler tego przedmiotu. Nie był on raczej nauczycielem Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. W omawianym okresie profesorami medycyny i historii naturalnej byli tam J.E. Rainick (1711-1791), Chrystian
Sendel (1719-1783) i E.F. Blech (1757-1812) 18 . Fakt, iż w późniejszych latach
stał się Scheffler zaufanym prymasa Poniatowskiego wskazywałby, że był on,
podobnie jak jego przypuszczalny XVII-wieczny przodek, wyznania rzymsko-katolickiego. To tłumaczyłoby brak jego nazwiska wśród nauczycieli gimnazjum,
bądź co bądź protestanckiego. Być może należałoby skierować uwagę na działające do roku 1780 w Starych Szkotach pod Gdańskiem kolegium jezuickie?
Zapewne jeszcze w Gdańsku musiał Scheffler zetknąć się z działalnością lóż
masońskich, a może i stać się członkiem tej organizacji, bo w Warszawie niemal
od razu stał się on wybitnym działaczem wolnomularstwa. O zwierzchności nad
lożami gdańskimi rywalizowały ze sobą Berlin i Królewiec. W roku 1760 powstały
w Gdańsku podległe Berlinowi loże „Trzech Pionów" i „Trzech Piramid" oraz
podległa zwierzchnictwu Królewca loża „Zu der drei Sternen". W roku 1776
została ona przekształcona w lożę „Zum Kranich", zaś loża „Trzech pionów"
(„Aux trois Niveaux") - w lożę używającą nazwy „Eugenia zum gekrönten
Löwen". Ta ostatnia pozostawała w roku 1777 w konflikcie ze zwierzchnością
lożową, gdyż opowiadała się za polską przynależnością państwową19. Nie sposób
po prostu wątpić, by Scheffler nie miał uczestniczyć w tej działalności.
Gdańskiego okresu życia Schefflera dotyczą jego dwie publikacje o zacięciu
naukowym. Prócz tego opublikował on w roku 1777 mowę pt. Rede zum Andenken
H. de Cnyper gehalten70. Druku tego nie znamy. Być może jest ona właśnie
przykładem wolnomularskich mów lożowych - jeśli tak, to dokumentowałaby ona
wolnomularską działalność Schefflera. W tym samym roku (1777) zamieścił
Scheffler w wydawanym w Halle czasopiśmie „Der Naturforscher" krótką rozprawkę pt. Von dem Ursprung des Sandes21 a więc o genezie piasku. Jak podaje w tym
druku, rozprawka powstała na skutek perswazji Towarzystwa Badaczy Natury.
Scheffler wypowiada się w rozprawce za poglądem, że piasek może na Ziemi
permanentnie powstawać z „ziemi krzemionkowej". Zgadza się on wprawdzie
z tezą, iż Stwórca powołał wszystkie rzeczy do istnienia w określonej liczbie, ale
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ponieważ ulegają one ciągłemu podziałowi na części i podstawowe pierwiastki
(Grundstoffe), to dla zachowania ustanowionej ich liczby konieczny jest proces
nowotworzenia. Proces nowotworzenia piasku nie polega według Schefflera na
„twardnieniu", czy też zamarzaniu jakichś części. Różnica między stanem płynnym a stałym sprowadza się wedle niego do utraty przez ciała cząsteczek ognia.
„Każde ciało - pisze - musi zamarznąć i przejść w stan stały, jak tylko utraci część
swoich cząsteczek ognia."22 Proces powstawania piasku ma odmienną naturę.
Polega on - według Schefflera - na łączeniu ze sobą, tj. koagulacji (Coagulation)
rozpuszczonych w wodzie i ulokowanych w „międzyobjętościach cieczy" (,4n den
Zwischenräumen eines Fluidi") cząsteczek ziemi krzemionkowej. Ziemię krzemionkową zaś uważa Scheffler za najczystszy i utworzony z najczystszych pierwiastków, rodzaj ziemi, z którego wywodzą się glina, wapień, ziemia ogrodowa,
itd. „Niezauważalnie mały udział - wywodzi dalej - istności palnej, który niezauważalnie zmienia pierwotny kwas, a także sto innych zmian prowadzi do zróżnicowania"23. W samym procesie koagulacji ziemi krzemionkowej ważną rolę
odgrywają cząstki krzemionki otaczające cząsteczki wody, gdyż wprawiają te
cząstki w ruch obrotowy, nadający ziarnom piasku kształt kulisty.
W całym tym wywodzie widać przede wszystkim chęć pogodzenia twierdzeń
nauki z religijnym obrazem stworzenia Świata. Co jest tu jednak ciekawe, to
wyraźne sprzyjanie koncepcjom atomistycznym. Cały wywód Schefflera o procesie tworzenia ziaren piasku oparty jest na atomistycznej koncepcji budowy materii.
W roku 1778 ogłosił Scheffler w wydawnictwie gdańskiego towarzystwa inną
jeszcze publikację, noszącą tytuł: Beyträge zu den Unłerschungen über das Elektrum und den Lyncur der Alten (Przyczynki do badań nad electrum i lyncur
starożytnych)M. Ten ciekawy filologiczno-mineralogiczny traktat był być może
wzorowany na cokolwiek wcześniejszej pracy znanego austriackiego mineraloga
Ignacego Borna. Bom opublikował w 1776 roku rozprawę o topazie i chryzolicie
starożytnych25. W każdym razie publikacja Schefflera leżała w jednym z nurtów
ówczesnych zainteresowań naukowych, mających na celu zgodne z duchem
oświeceniowej wiedzy zinterpretowanie przyrodniczych wiadomości, jakie posiadał świat starożytny. Nazwa Electrum byłaużywana w starożytności dla bursztynu,
a także dla połyskującego stopu złota ze srebrem. Scheffler zajął się interpretacją
epigramatu Marcjalisa pt. De phala Instatii Rufi. W epigramacie tym poeta
porównał blask czary, będącej własnością jego przyjaciela Rufusa, do blasku
prawdziwego elektrum. Analizując opis czary, znajdujący się w tym epigramacie,
Scheffler przyszedł do wniosku, że była ona sporządzona z żółtego chalcedonu.
W swojej analizie zwracał Scheffler m.in. uwagę na fakt częstego mylenia chalcedonu z karneolem i opisywał zwięźleróżnice, jakieistnieją pomiędzy obydwoma
tymi minerałami, które zresztą obydwa uważał za mineralne postacie krzemionki
(Kiesel). Pisał, jak można odróżnić chalcedon od onyksu. „Onyks - czytamy
w rozprawie Schefflera - składa się z ułożonych jedna nad drugą różnej barwy
warstw; chalcedon uwidacznia okrągławe lub romboidalne plamki, których barwa
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różni się od barwy podłoża."2* Końcowy wniosek Schefflera, wynikający z dokładnej analizy opisu czary Rufusa, to stwierdzenie, że czara Rufusa musiała być
zrobiona z żółtego chalcedonu upstrzonego białymi plamami. Scheffler zwracał
przy tym uwagę na fakt, i żółty chalcedon występuje w paśmie Wogezów, w Lotaryngii, oraz w Czechach i na Węgrzech.
Drugą kwestią, rozważaną w rozprawie Schefflera, była identyfikacja minerału, wymienionego przez Teofrasta jako lingurion (lynkur). Scheffler cytował
w swej rozprawie spore fragmenty tekstu dzieła Teofrasta O kamieniach. Ich
przekład polski jest następujący: „Tak więc smaragdos wykazuje niezwykłe zdolności a podobnie też drugi kamień zwany lyngurion, i z niego bowiem wycina się
pieczęci i jest on bardzo twardy, tak jak prawdziwy kamień; posiada zdolność
przyciągania, jak bursztyn i niektórzy twierdzą, że przyciąga nie tylko kłaczki
wełny i drobne kawałki drewna, ale nawet miedź i żelazo, jeśli jest na małe cząstki
rozdrobnione, jako tym mówił Diokles. Jest bardzo przezroczysty i zimny. Lepszy
jest gatunek pochodzący od zwierząt dzikich niż ten co pochodzi od oswojonych.
Ostatnie zdanie świadczy o tym, że Teofrast podzielał przekonanie swoich
współczesnych, iż lyngurion jest skamieniałym moczem rysia. W przypisach do
polskiego wydania pism Teofrasta lyngurion identyfikowany jest z bursztynem28.
Podany przez Schefflera własny przekład tekstu Teofrasta w jednym punkcie
różni się od przytoczonego wyżej przekładu polskiego. Według Schefflera Teofrast pisze, iż lyngurion jest „bardzo przezroczysty i ognistej barwy", a nie, że jest
on „bardzo przezroczysty i zimny". Rzut oka na oryginał grecki Teofrasta29
wskazuje, że Scheffler był bliższy duchowi oryginału. Scheffler zwracał też uwagę
na to, iż Teofrast wyróżniał dwie odmiany lyngurion: męską i żeńską, która miała
być jeszcze bardziej przezroczysta i żółtawa. Uczony gdańszczanin zdawał sobie
sprawę z tej okoliczności, iż już starożytni komentatorowie identyfikowali lyngurion z bursztynem. Cytował też opinie sobie współczesnych, jak Wattsona, Hilla
i Bruckmanna, którzy byli zdania, że mogła być to jakaś odmiana hiacyntu,
karneolu, bądź turmalinu. Sam Scheffler uważał, że nazwa minerału musiała
pochodzić od nazwy kraju, gdzie był wydobywany. Jego zdaniem była to kraina
Ligurów, leżąca nad dzisiejszą Loarą. Sam zaś kamień - to zdaniem Schefflera
cytryn, inaczej czeski topaz. ,Jeśli zaś chodzi - pisał - o zdolność przyciągania
lekkich ciał, to jak dowodzą doświadczenia elektryczne, posiadają ją wszystkie
kryształy, a najbardziej - barwne."30
Tekst omawianej rozprawy Schefflera świadczy o tym, że był on nie byle jakim
erudytą, tak jeśli chodzi o znajomość antyku, jak i mineralogii. Co więcej, dobrze
znał on języki klasyczne, łacinę i grekę, a nawet - jak sygnalizują pewne wzmianki
w tekście rozprawy - miał pewną znajomość języka hebrajskiego. Jak się jednak
wydaje, była to erudycja, powiedzielibyśmy, szkolna, pogłębiona wiedza nauczycielska. Nie miała ona wiele wspólnego z praktyczną wiedzą technologiczną, a los
sprawił, że taką właśnie wiedzę spodziewano się znaleźć u Schefflera, sprowadzając go do Warszawy.
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Scheffler pojawił się w stolicy kraju na początku lat 80-tych XVIII wieku.
Pozostawało to, jak się wydaje, w określonym związku z utworzeniem w Warszawie Komisji Kruszcowej. Komisja powstała 10 kwietnia 1782 roku. Przewodniczył jej biskup K. Szembek, a członkami byli (jako komisarze kruszcowi) Hiacynt
Małachowski, F. Oraczewski, A. Ogiński, J. Ankwicz, F.K. Kochanowski, Michał
Sołtyk, M. Walewski, F. Bieliński, F. Łubieński, August Moszyński, A. Gawroński
i A. Romiszewski. W tym dostojnym gronie zapewne tylko Moszyński i być może
Oraczewski mieli jakieś pojęcie o poszukiwaniu rud, ich chemicznej analizie, itp.
sprawach. Komisja potrzebowała więc pomocy ekspertów i z tej racji zapewne
zwróciła uwagę na Schefflera. Jak podaje Kęsek 3 ', w maju i czerwcu 1782 roku
biskup Szembek wraz ze Stanisławem (?) Schefflerem lustrował klucz kielecki.
„JP. Schöffer - zapisano w protokołach Komisji Kruszcowej - wiele wiadomości
z historii naturalnej mający... mający być przybranym od księcia Imci prezesa do
wyekzaminowania kopalni w kluczu kieleckim..."32. Kęsek podaje też, że noszono
się z zamiarem powołania Towarzystwa Kruszcowego i Scheffler żądał, by Komisja Kruszcowa tam go umieściła.
O tej podróży inspekcyjnej wiemy zresztą i z innych źródeł. W liście Jana
Śniadeckiego do Kołłątaja, pisanym z Krakowa 3 kwietnia 1782 roku czytamy пр.:
„dzisiejszą pocztą odebrał p. Jaśkiewicz list od K-cia (chodziło tu niewątpliwie
0 prymasa Poniatowskiego, I.S.) czytałem go. Donosi mu w nim o wojażu p. Czempińskiego i jakiegoś Niemca, którzy w środku tego miesiąca mają wyjechać z Warszawy i złączyć się z p. Jaśkiewiczem w województwie krakowskim." 33 . Ten
„Niemiec" - to oczywiście Scheffler. Również autor „gazetki pisanej", T. Ostrowski, zauważył to wydarzenie. 9 Maja 1782 roku pisał: „W tym miesiącu wyjedżają stąd JPP. Czempiński doktor, Jaszkiewicz profesor botaniki w Krakowie
1 Szefler medyk na zwiedzenie gór krakowskich i sandomierskich, a to końcem
odkrycia tak rzeczy kopalnych, jako i botanicznych. Wszyscy ci kosztem Prześwietnej Komisji jadą, która przez podobne nakłady nie tylko spodziewać się może
odkrycia tych darów natury, które ziemia nasza w sobie kryje, i na sobie nosi, ale
nadto odziedziczy pierwszą dla siebie w kraju naszym chwałę tej o dobro publiczne
troskliwości, której śladu w kronikach naszych nie doczytujemy się dotychczas." 34 .
Jak widzimy, niemałe nadzieje wiązano z tą ekspedycją, którą, jak można wnosić
z zaangażowania się w sprawę prymasa Poniatowskiego, finansowała Komisja
Edukacji Narodowej.
W trakcie tej podróży, mającej charakter podróży badawczej, zbierano m.in.
próbki rud. Kęsek podaje пр., że przesłane przez Szembeka próbki rudy z Miedzianej Góry w Kieleckiem analizował w Warszawie probierz Komisji Skarbu,
A. Schröder. W ten oto sposób dwaj członkowie gdańskiego towarzystwa naukowego spotkali się we wspólnej pracy - w istocie rzeczy badawczej - prowadzonej
w Rzeczypospolitej.
Prace te musiały trwać dość długo. W cytowanym już tutaj XVIII-wiecznym
leksykonie autorów piszących w języku niemieckim, w tomie wydanym w 1784
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roku, o Schefflerze pisze się co następuje: „von Scheffler (Johann Peter Ernst)
D. król. Polski radca górniczy, znajduje się teraz w podróży mineralogicznej
w Polsce"35. Dodajmy, że to wczesne źródło podaje, jako datę urodzenia Schefflera
23 września 1739 roku, co może być dla wyszczególnionej na wstępie tego szkicu
kontrowersji sprawą rozstrzygającą. O dużych zaś nadziejach, jakie wiązano z pracami Schefflera, świadczy dobitnie fakt szybkiego mianowania go radcą górniczym oraz nadania mu przez króla tytułu barona. W uzupełnieniu do cytowanego
wyżej leksykonu (wydanym w roku 1786) napisano, iż „w roku 1784 został (on,
I.S.) przez Króla Polskiego podniesiony do stanu szlacheckiego i mianowany tajnym radcą (zapewne konsyliarzem królewskim, I.S.) i odtąd mieszka w Polsce."36.
To podniesienie do stanu szlacheckiego było zresztą wątpliwej natury. Nadanie
tytułu barona nie było równoznaczne z przyznaniem Schefflerowi praw szlachcica
polskiego. Wyraźnie o tym pisał w liście do swego ojca Jerzy Forster, mianujący
się przyjacielem Schefflera. „Król - relacjonował swemu ojcu w listopadzie 1784
roku - jak to było niedawno z Schefflerem, nadaje czasem tytuł barona, ale ten
tytuł nie daje praw szlachty polskiej"37.
Wyniki ekspedycji Schefflera nie musiały być znaczne. Z opinii bratanka
królewskiego, Stanisława Poniatowskiego, jaką zapisał Jerzy Forster, wynika, że
zleceniodawcy zawiedli się raczej w swoich oczekiwaniach. „Scheffler i Ferber
- mówił książę Forsterowi - kiedy ich wysłano do Kielc i Miedzianej Góry koło
Krakowa, to każdy z nich spraktykował raport, dowodzący, że nie mają pojęcia
o górnistwie praktycznym..."38. Książę był zdania, że Scheffler to dobry człowiek,
ale nie za wiele umiejący. Wymieniony jednym tchem z Schefflerem Ferber to
profesor mineralogii gimnazjum w Mitawie. Na zlecenie króla polskiego odbył
podróż mineralogiczną po połuniowej Polsce w roku 1781. Relacja z tej podróży
została opublikowana w dobre dwadzieścia lat później (1804)39.
Tymczasem Scheffler stał się zaufaną osobą przy boku prymasa Poniatowskiego. Wyraźnie to wynika z tekstu dziennika podróży Forstera do Wilna, przedsięwziętej w 1784 roku. Scheffler miał wówczas swobodny dostęp do prymasa i jego
stołu, a nawet w siedzibie prymasa, w Jabłonnie, dysponował własnym pawilonem40. Tą zażyłość Schefflera z księdzem prymasem potwierdza również Jan
Śniadecki. W liście do J. Januszewicza z 6 listopada 1791 roku, traktującym o poufnych staraniach W. Szastera o katedrę anatomii dla brata Antoniego, czytamy
bowiem: „on nie ma tylko dwa do tego kanały, j.ks. podkomorzego i Schefflera."41.
Kiedy Forster w trakcie swojej podróży zatrzymał się w Warszawie u Schefflera, ten zamieszkiwał w domu chirurga Augusta Otta przy ulicy Bitnej pod
numerem 2008 (dzisiejszy Żolibórz)42. Dom ten położony w bezpośrednim sąsiedztwie koszar Gwardii Koronnej, gdzie Otto był chirurgiem pułkowym. Scheffler
(pisze o tym Forster) wkrótce potem ożenił się z bratanicą Otta. Zakupił też część
pobliskiej posesji przy Szpitalu Św. Ducha przy ulicy Fawory.
Przebywając w gościnie u Otta i Schefflera Forster znalazł się w warszawskim
centrum działań tajnego stowarzyszenia Różokrzyżowców. Sam Forster też był
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członkiem stowarzyszenia i warszawscy „bracia" witali go jak swojego. Do ruchu
bez wątpienia należał i Scheffler. W notatkach Forstera często się o nim mówi jako
o „bracie Schefflerze". Gdzie i kiedy Scheffler stał się Różokrzyżowcem nie
jesteśmy jednak w stanie powiedzieć. U Schefflera spotykał się Forster i toczył
rozmowy z licznym gronem warszawskich adeptów „sztuki królewskiej". O tych
spotkaniach i rozmowach szerzej opowiedziałem gdzie indziej43. Tutaj warto
jeszcze raz wspomnieć o długiej rozmowie Forstera z Schefflerem, jaką obydwaj
odbyli jadąc 21 października 1784 roku z wizytą do księżny Lubomirskiej do
Wilanowa44. Rozmowa ta jest o tyle tutaj dla nas ważna, iż daje pewne pojęcie
0 horyzontach umysłowych gdańskiego przyrodnika. Podczas tej rozmowu Scheffler informował Forstera o sposobie sporządzania środka przeciw suchotom z wyciągu Lichen islandicus i o otrzymywaniu ekstraktu jabłczanu żelazowego. Ale
równocześnie opowiadał o gdańskim alchemiku, Zielińskim (Sielinski), który miał
jakoby posiadać „rtęć filozofów", tj. proszek transformujący inne metale w złoto
1 przywracający zdrowie ludziom bliskim śmierci. Mówił też o możliwości istnienia „wiecznego światła". By je uzyskać, należałoby, zdaniem Schefflera położyć
„kamień filozoficzny" na węglach. W osobie Schefflera mamy więc dość typowego przedstawiciela swojego czasu- człowieka posiadającego wiele wartościowych
wiadomości z praktyki laboratoryjnej, ale podzielającego i przesądy swojego
wieku, w postaci wiary w możliwość transmutacji metali, w „wieczne światło",
w szanse otrzymania „rtęci filozofów" (mercuńum philosophorum). Nie można
wykluczyć, że to właśnie ta „wiedza tajemna" Schefflera skłoniła wierzącego
w alchemiczne wymysły króla do popierania go w polskim środowisku i do zaproszenia go do Warszawy.
Różokrzyżowcy warszawscy z reguły należeli do warszawskich lóż wolnomularskich. Większość członków tej tajnej konfraternii brała udział w pracach loży
„Göttin von Eleusis", pracującej w języku niemieckim. Loża ta powstała w roku
1780 przy podziale loży „Katarzyna pod Gwiazdą Północną". Jej pierwszym
przewodniczącym był wiedeński alchemik, F.L. Harsch. Przybył on do naszego
kraju w 1779 roku. Po nim objął przewodnictwo Jerzy Schlicht, którego z kolei
zmienili Ott i Scheffler. August Ott, teść Schefflera, był nawet przewodniczącym
Kapituły Siedmiu Świateł, zwierzchniego organu lożowego, istniejącego przy
loży-matce, tj. „Katarzynie pod Gwiazdą Północną"45. Prócz Otta i Schefflera do
loży „Göttin von Eleusis" należeli spośród Różokrzyżowców Warszawy lekarz
rodziny Czartoryskich, K. Goltz, kapitan A. Putz i Jerzy Antoni Schröder, probierz
Komisji Skarbu Koronnego. Funkcję tę pełnił Schröder w latach 1765-179446.
O jego współdziałaniu z Schefflerem, podczas mineralogicznej podróży tego
ostatniego, jużeśmy mówili. Był on biegłym chemikiem-analitykiem. Obok przytaczanych już wyżej analiz rud, wykonał on np. analizę chemiczną wody ze źródła
w Słubicach pod Warszawą. Jej wyniki ogłosił „Pamiętnik Historyczno-Polityczny"47. Schröder, zmarły w Warszawie w 1799 roku, pozostawił w rękopisie
pracę o medalach i monetach tłoczonych za czasów króla Stanisława Augusta48.
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Bieńkowski, późniejszy zwierzchnik warszawskiej mennicy, darował jej w testamencie „zbiór bardzo szacowny manuskryptów po uczonym Schroederze z czasów
Rzplitej" 4 '.
Loża „Göttin von Eleusis" miała, z uwagi na swój skład, charakter, w jakimś
sensie towarzystwa czy też stowarzyszenia naukowego. Obok wymienionych tu
członków Zakonu Różokrzyżowców należeli do niej: G. Forster, mineralog królewski J.P. Carosi, ..urzędnik menniczy i chemik" (Miintz-Officiant und Chymicus)
Zachariasz Helms, doktorzy medycyny J.M. Barth, J.F. Hoffmann i J.N. Schlemmer, chirurg Leopold Lafontaine, oraz przyboczny lekarz króla J. Stoli. Przy loży
powstała, z inicjatywy Stolla i głównie kosztem A. Schrödera biblioteka, która
w 1792 roku liczyła 365 książek50.
Przebywając w Wilnie Forster utrzymywał nadal kontakt z Schefflerem, usiłując przezeń dotrzeć ze swymi potrzebami do księdza prymasa. Chodziło mu
przede wszystkim o zdobycie środków na zakup terenu pod planowany ogród
botaniczny. W opublikowanym w tomie korespondencji Forstera51 liście, zaufany
doradca księdza prymasa radził mu zachować cierpliwość i zapewniał, że notowania, jakie ma Forster u prymasa pozostają niezmiennie życzliwe. Odpowiedź swą
na list Forstera pisał Scheffler bezpośrednio (jak się dowiadujemy z listu) po swoim
powrocie z Krakowa. Skądinąd wiemy, że pojechał tam Scheffler (w czerwcu 1787
roku) na uroczystość przyjęcia go w poczet towarzyszy Szkoły Głównej. Zgodnie
bowiem z wytycznymi Komisji Edukacji Narodowej, Szkoły Główne miały być
nie tylko uniwersytetami, ale i swego rodzaju towarzystwami naukowymi czy
akademiami nauk, grupującymi również uczonych spoza gremiów profesorskich.
Razem z Schefflerem zaszczytu zaliczenia w poczet towarzyszy Szkoły Głównej
Krakowskiej dostąpili A. Naruszewicz, S. Hołłowczyc, A. Gawroński, oraz lekarze
króla J.G. Stoli i J. Boeckler52.
U schyłku lat 80-tych Scheffler przedsięwziął poczynanie charakteru praktycznego. Postanowił zbudować w Warszawie wytwórnię stali. O tym poczynaniu
zawiadamiał Forstera (w liście z 20 sierpnia 1788 roku) nadkontroler poczty
w Warszawie, J.G. Zimmermann. „Muszę jeszcze Panu powiedzieć - pisał - że
b. Scheffler rozpoczął na Faworach wielką budowę. Chce tam założyć wytwórnię
stali, buduje piec i młyn walcowniczy."53 O tej inicjatywie Schefflera pisali m.in.
nie tak dawno Zahorski54 i Gomulicki55. Ten ostatni pisze, iż „baron Schefler
wydzierżawił od miasta w 1788 roku posesję przy ul. Fawory 1983. Wybudował
tam fabrykę stali, hamernię i szlifiernię. Bardzo niedługo zbankrutował, podobno
dla braku wody."56. Według Zahorskiego rezultaty inicjatywy inwestycyjnej były
skromniejsze. „Przy zbiegu Czujnej i Faworów - czytamy - znajdowała się
niewielka, trójkątna posesja, gdzie dochowały się zabudowania dawnego folwarku
Św. Ducha. W r. 1788 wydzierżawił ją baron Szeffer [!] z zamiarem uruchomienia
tu jakiejś żelaznej manufaktury ... Wzniósł tu Szeffer tylko jeden obiekt, niedokończony, murowany młyn... tu w powstaniu kościuszkowskim mieścić się będzie
jeden z najważniejszych obiektów przemysłowych..."57.
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Ten obiekt przemysłowy to oczywiście młyn prochowy. Według Korzona58
miał się on mieścić przy folwarku Św. Ducha na ulicy Gnojnej. Ten adres jest
wyraźnie błędny; zgodnie ze współczesnym tym wypadkom spisem posesji warszawskich59 przy Gnojnej nie było folwarku Św. Ducha, natomiast istniał on przy
ul. Fawory 1983, gdzie Scheffler budował swoją fabrykę. Można też wątpić, czy
przyczyną upadku poczynania Schefflera był rzeczywiście brak wody. To raczej
historia, wydarzenia związane z Powstaniem Kościuszkowskim i tragiczna śmierć
protektora Schefflera, księdza prymasa, musiały być przyczyną jego niepowodzenia.
Scheffler uczestniczył też w jakiś sposób w pracach gospodarczych prymasa
prowadzonych w Jabłonnie. Kośmiński podaje60, że Scheffler użyźnił piaszczyste
grunta pod Jabłonną. Nic bliższego o tych pracach jednak nie wiemy. Mieszkał
zapewne Scheffler w swoim domu przy ul. Bitnej. Prot Lelewel, brat Joachima,
widywał go tam w czasach swojego dzieciństwa. „Baron Szefler - zanotował
w pamiętniku - nader uczony naturalista. Ojciec miał upodobanie w uczonej z nim
konwersacji, a żona, miła kobieta, wiele dawała dowodów przyjaźni matce naszej,
po stratach dzieci cierpiącej i przy najsmutniejszych wypadkach upadłego kraju."61
Kiedy w roku 1800 powołano do życia Towarzystwo Królewskie Warszawskie
Przyjaciół Nauk, Scheffler stał się jednym z kandydatów do członkostwa w nim.
Jak podaje Kraushar62, na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 1805 roku „Wiesiołowski przytoczył zasługi Szeflera jako biegłego naturalisty i posiadacza zbioru pism
0 ziemiopłodach polskich i stosownego doń gabinetu i wniósł o powołanie go na
członka przybranego."62. Decyzja taka musiała nastąpić, bo w tomie 15-tym
„Roczników" Towarzystwa z roku 1822 pojawiło się zawiadomienie o śmierci
Schefflera. Figuruje on tam na liście zmarłych członków przybranych i członków
korespondentów63. Stąd zapewne wzięło się przekonanie, że Scheffler zmarł w roku 1820. Taką datę śmierci Schefflera podaje w każdym razie Kośmiński.
U Poggendorfa64 mówi się, że śmierć Schefflera miała miejsce około roku 1809
1 data ta wydaje się bardziej pewna. Na cytowanej liście zmarłych członków towarzystwa nie są wymienione dokładne daty śmierci. Można więc mieć wrażenie,
że o śmierci Scheffera przypomniano sobie dopiero podczas sporządzania zbiorowej listy zmarłych. Jeśli tak właśnie było, to można stąd wnosić, że udział
Schefflera w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk był już tylko symboliczny.
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Por.: J.C. Poggendorff, Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte d. exacten
Wissenschaften, Bd. 2, Leipzig 1863, s. 780.
A. Skrobacki, dz.cyt., s. 104.
Tytuł łac. rozprawy: Dissertatio inauguralis ас quatuor flores cordiales sint vere cordiales?
Patrz: Chemisch-Pharmazeutisches Bio- und Bibliographikon, hrsgb. durch Dr. F. Ferchl - Vrlg.
A. Nemayer, Mittenwald 1937.
Hartmann wydal następujące druki chemiczne: De vitriola, Königsberg 1714; De marle sive ferro,
Königsberg 1714.
Autorstwa Haupta są następujące druki: Diatribe chemica de sale urinae perlato mirabili,
Königsberg 1740; Diss, de genericis quibusdem plantarum principiis hactenus plerumque
neglectis, Frankfurt a. O., 1754; Diss, de sale mirabili perlato urinae, Regensburg 1740.
Hägen był autorem licznych prac, jak пр.: Phys. ehem. Betrachtungen über den Torf, Königsberg
1761; Vom Feuer best. Laugensalz aus dem Mineralreich, Hamburgisch. Mag., 1761, Bd. 25;
Unters, die Bestandteile des Bieres, Hamburgisch. Mag., 1761, Bd. 25; Phys. chymisch.
Betrachtungen Uber Herkunft des feuerfesten vegetab. Laugensalzes, 1768; Das schrekl. Gift in
den Gewächsen, Neue Berliner Mannigfeltigkeiten; Chem. Prüfung des Ehrenreichischen
Alkohol Aceti und denen daraus verferigten Arzneien, Königsberg 1771; Chem.mineralog.
Untersuchungen einer blauen Farberde, Königsberg \112\Abhandl. chym. undphysiol. Inhalts,
Königsberg 1778.
Patrz: A. Skrobacki, dz.cyt.: s. 95.
Por.: M. Łyskanowski, Medycyna i lekarze dawnej Warszawy, PIW, Warszawa 1976, s. 44.
Patrz: Neue Sammlung von Versuchen u. Abhandlungen d. naturforschender Gesellschaft in
Danzig, Bd. 1, Danzig 1778; Verzeichniss der Mitglieder seit 1756.
Patrz: Beschäftigungen d. Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde, Bd. 1, Berlin 1775.
F.H.W. Martini, Entstehungsgeschichte der Gessellschaft Naturforschender Freunde in Berlin,
Beschäft. d. Berl. Ges. Naturforsch. Freunde, Bd. 1, s. I-XXVI.
Patrz: D.N.M. von Wolff Beschreibung der Sternwarte zu Danzig, Leipziger Magazin für reine
u. angewandte Mathematik, Jahrg. 1786, 116-128.
Von dem Leben, den Schriften und insonderheit von den astronomischen Anstallten und Beobachtungen des ohnlangst verstorbenen Doctor von Wolff, Leipz. Mag. f. reine u. angew. Mathem.,
Jahrg. 1786, 105-115.
Patrz: Georg Forsters Werk, Bd. 14, Briefe 1784-Juni 1787, Akad. Vrlg., Berlin 1978, s. 198.
Tekst niem.: „Ich wohne hier bei einem Freunde, den sich seit dreizehn Jahren zum erstenmal
wieder sah, und dessen nachdrückliche Empfehlung bei dem Bruder des Königs, dem jetzigen
Fürsten Primas von Polen, die erste Veranlassung zu meiner Herbeirufung gewesen ist... Baron
von Scheffler ... der meine Denkart geprüft, mich in London in einer traurigen Lage gekannt,
und gesehen hat."
Patrz: К. Kubik, Współpraca Gimnazjum Akademickiego z Towarzystwem Przyrodniczym
w Gdańsku, w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Wyd. Morskie, Gdynia 1959, s. 153-232.
Por.: L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Oss.
Wrocław 1982, s. 80 i 127.
Patrz: Das gelehrte Teutschland oder Lexicon der jetztlebenden teutschen Schriftsteller, angef.
von G. Ch. Humberger, fortges. von J.G. Meusel, Bd. 3, Lemgo 1784, s. 357.
Tytuł publikacji: Herrn Doct. von Scheffler zu Danzig Sendschreiben an Herrn Hofrath Walch
von dem Ursprung des Sandes, Der Naturforscher. St. 11, Halle 1777, s. 122-127.
Jak wyżej, s. 124. Tekst niem.:
jeder Körper muss gefrieren oder fest werden, so bald er den
grossten Theil seiner Feuertheilchen verlieret."
Jak wyżej, s. 127. Tekst niem.: „Ein unmerklich kleiner Antheil vom brennbaren Wesen die
ursprüngliche Säure unmerklich abgeändert, und hundert andere Abänderungen machen schon
Arten."

153

P.E.J. Scheffler, XVIÜ-wieczny przyrodnik
24

J.P.E. Scheffler, Beyträge zu den Untersuchungen Uber das Elekt rum und den Lyncur der AUen,
Neue Sammlung von Versuchen u. Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig,

25

Bd. 1, Danzig 1778, s. 234-246.
Por.: Ignatz von Born, Versuch über den Topas der Alten, und den Chrysolith des Plinius, A b handlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, Bd. П, Prag 1776, s. 1-43.

26

Patrz: Scheffler, Beyträge..., s. 240. Tekst niem.: „Das Onyx besteht aus über einander liegenden verschidenen gefärbten Lagen und der Chalcedon hat bald kugelförmige, bald rautenförmige
Flecken, deren Farbe von der Grundstoffe verschieden ist."

27

Patrz: Teofrast, Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze,

28

Jak wyżej, s. 436.

P W N , Warszawa 1963, s. 174.

29

Uwagę tę opieram na konsultacji żony, Alicji Szastyńskiej-Siemion, która jest hellenistką.

30

Patrz: Scheffler, Beyträge..., s. 245. Tekst niem.: „Was die Fähigkeit anlarget leichte Körper an
sich zu ziehen, so besitzen selbige alle Krystallen, am stärksten die gefärbten, wie die elektrische
Versuche gewiesen haben."

31

Por.: M. Kęsek, Powstanie Komisji Kruszcowej i jej działalność w Miedzianej Górze w latach
1782-1785, Studia i Mat. z Dziejów Nauki Polsk., Seria C, Z. 21, P W N , Warszawa 1976, s.
89-108.

32

Jak wyżej, s. 95.

33

Patrz: Korespondencja

Jana Śniadeckiego. Listy z Krakowa,

wyd. L. Kamykowski, Kraków

1932, s. 200.
34

Patrz.: T. Ostrowski, Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane w roku 1782, Opr.
R. Kaleta, Oss., Wrocław 1972, s. 110-111.

35

Patrz: Das gelehrte Teutschland..., Bd. 3, Lemgo 1784, s. 357. Tekst niem.: „D. der Ab. kön.
Polnischer Bergrath, ist jetzt auf einer mineralogischen Reise durch Polen."

36

Das gelehrte Teutschland, Erster Nachtrag, Lemgo 1786, s. 559. Tekst niem.: „ward 1784 von
König von Polen in den Freyherrnstand erhoben, und zum geheimen Rath ernannt, lebt auch
seitdem in Polen."

37

G. Forster, dz.cyt., s. 212. Tekst niem.: „Zwar giebt der König zuweilen den Barontitel, wie es
kürzlich bei Scheffer that, doch gewährt dieser Titel keins der Vorrechte der Polnischen Adel."

38

Jak wyżej, Bd. 14, s. 112. Tekst niem.: „... Scheffler und Ferber, beide, da man się nach Kielce
und Midziana Góra bei Cracau geschickt hatte, jeder einem solchen Rapport abgestattet hatten,
welcher bewiese, dass sie vom praktischen Bergbau nichts verstanden...".

39

Chodzi tu o wydawnictwo: J.J. Ferbers Relation von der ihm aufgetragenen

mineralogischen,

berg- und hüttenmännischen Reise durch einige polnische Provinzen, Arnstadt u. Rudolfstadt,
1804.
40

Patrz: G. Forster, Dziennik podróży po Polsce, w: Polska stanisławowska w oczach

cudzoziem-

ców, T. 2, PIW, Warszawa 1963, s. 61.
41

Por.: Korespondencja Jana Śniadeckiego. Listy z Krakowa, T. 2, 1787-1807, Wrocław 1954, s. 94.

42

Patrz: W . Smoleński, Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, P I W , Warszawa 1976,
s. 4 1 2 ^ 1 3 .

43

Por. moje opracowanie pt. Chemiczne i alchemiczne próby Jerzego Forstera,

Analecta, 1995,

R. I V , s. 73-103.
44

Patrz: Georg Forster Tagebücher, hrsgb. von P. Zincke u. A. Leitzmann, В. Behrs Vrlg., Berlin

45

Szczegóły te przytaczam za: L. Haas, Sektafarmazonii warszawskiej, PIW, Warszawa 1980.

1914, s. 224-227.
46

Por.: W . Terlecki, Mennica Warszawska, 1765-1965, Oss., Wrocław 1970.

47

Patrz: Wiadomości o nowoodkrytych wodach mineralnych w Słubicach pod Warszawą, Pamiętnik Historyczno-Polityczny, 1785, T. 1, cz. 2, s. 217-222.

48

Rękopis ten pt. Polnische Medailen und Münzgeschichte

unter S.M. des Künigs Stanislaus Au-

gustus (in folio), Warszawa 1797, ma być w zbiorach Bibl. Czartoryskich.

154
49

50

51

52

53

54
55
56
57
58

59

60
61
62

63

64

Ignacy Z. Siemion
Patrz: W. Terlecki, dz.cyt., s. 141.

Wiadomość tę powtarzam za Hassem (dz.cyt.), który podaje też tytuł katalogu biblioteki: Alphabetisches Verzeichniss der Bücher, welche in die Bibliothek der deutschen g.u.v. St. John genannt
zur Göttin von Eleusis gehören, Erste Verzeichniss.
Patrz list Schefflerado Forstera z 25 lipca 1787 г., J.G.Forster Briefwechsel, Th. 1, Leipzig
1829, s. 628-631.
Por.: M. Chamcówna, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej.
Szkoła
Główna Koronna w latach 1786-1795, Oss. Wrocław-Kraków 1959, s. 30.
Patrz: Ober-Postmeister von Zimmermann an Forster (list z Warszawy z 20 sierpnia 1788),
J.G. Forster Briefwechsel, Th. 1, Leipzig 1829, s. 700.
A. Zahorski, Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta, Warszawa 1970.
W. Gomulicki, Opowiadania o starej Warszawie, Warszawa 1960.
Jak wyżej, s. 534.
A. Zahorski, dz.cyt., s. 90.
Patrz: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), T. VI, Warszawa 1898, s. 34-35.
Patrz: Opis wszystkich pałaców, domów, kościołów, szpitalów i ich possesorów Miasta Warszawy dla wygody publicznej wydany w roku 1797. Przedruk w dz.cyt. W. Smoleńskiego s. 412-413.
Por.: S. Kośmiński, Słownik łekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 444.
P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, Oss., Wrocław 1966, s. 33.
Patrz: A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832. Księga I, Czasy
pruskie 1800-1807, Kraków-Warszawa 1900, s. 280.
Patrz: Roczniki Tow. Król. Warsz. Przyjaciół Nauk, Warszawa 1822, T. 15, stronice nadliczbowe, nienumerowane.
J.C. Poggendorff, dz-cyt., s. 780.

P.E.J. Scheffler, naturalist and mining expert,
active in Gdansk and Warsaw in the 18th century
SUMMARY
The paper contains a short description of the biography as well as the scientific and social activities
of P.E.J. Scheffler (1739-about 1809), a forgotten scientist of the 18th century. Scheffler born in
Gdansk (Danzig), obtained the degree of doctor of medicine in Królewiec (Königsberg) in 1762.
After that he worked as a physician and natural history teacher in Gdansk. From 1763 he was a member of a learned society existing in Gdańsk, and afterwards he became a member of different scientific
societies in Berlin, London, and Göttingen. Beginning from 1782 he resided in Warsaw as an adviser
to the prince bishop M. Poniatowski, the head of the Ministry of Education in Poland. In the early
1780s he visited (as an expert in mineralogy) the iron ore mines in the South Poland. In the 1790s
he made an attempt to set up an iron mill in Warsaw, but this was unsuccessful. He was also active
in Warsaw as a member of the Circle of the Rosicrucian Order and as an officer and chairman of the
masonic Lodge "Göttin von Eleusis". From 1805 he was also a member of the Society of Friends of
the Sciences in Warsaw. King Stanislaus Poniatowski confered upon him the titles of baronet and
mine councillor. He was also an honourary professor of the Jagiellonian University in Kraków. Two
scientific papers, written by Scheffler and connected with mineralogy, are also discussed in the paper.

