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A.G. WERNER (1749-1817).
ODDZIAŁYWANIE WSPÓŁTWÓRCY NOWOCZESNYCH
NAUK GEOLOGICZNYCH W POLSCE
Wprowadzenie - krótka rzecz o Wernerze
W opracowywaniu tekstu wykorzystano księgę dla uczczenia 150. ro
cznicy śmierci Abrahama Gottloba Wernera [1967] oraz materiały przy
gotowane na sympozjum wernerowskie w 1999 roku. Bardzo pomocne
okazały się nowe wydawnictwa poświęcone historii geologii: B. Fritscher
[1996] wzorcowo ujął tabelarycznie zarys powszechnej historii geologii do
czasów Lyella, a H. Prescher i Ch. Hebig [1998] wydali leksykon geologów
saskich, niezbędny wprost dla tematu wernerowskiego. Wiele zawdzięczam
rozprawie Z. Wójcika [1972] i dyskusjom, jakie rozwijałem z jej autorem.
Poszukiwaniom wernerowskim we Freibergu towarzyszył mi, okazując
nieocenioną pomoc, Peter Schmidt (1939-1999), którego serdeczności i en
tuzjazmu dla historii nauki nigdy nie zapomnę.
Werner podjął studia na Bergakademie Freiberg (założonej w 1765 roku)
w 1769 roku wraz z 15 innymi kandydatami - w dwudziestym roku
życia, a wiec stosunkowo późno; rozpoczynający mieli zwykle 16 lat,
a czasem mniej. Potem kontynuował naukę na uniwersytecie w Lipsku,
kierując zainteresowania na nauki przyrodnicze, mineralogiczne i prawni
cze, a być może także ekonomiczne - kameralistykę [Wagenbreth 1999].
Już w czasie studiów w Lipsku, zainspirowany przez swego nauczyciela
J.C. Gehlera (1732-1796), autora dysertacji De characteribus fossilium externis
(1773) pisze i wydaje w 1774 roku (zał. 1) obszerną pracę liczącą ok. 300
stron druku (za życia jeszcze 8 wydań, w tym francuskie i angielskie).
Zwróciła ona uwagę i przyniosła mu w 26 roku życia posadę nauczycielską
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(profesurę) w Bergakademie Freiberg, pierwszej tego typu uczelni na
świecie. Później powstały inne: 1770 - Schemnitz, Berlin, 1773 - Petersburg,
1777 - Almadén (Hiszpania), 1783 - Paryż, 1792 - Meksyk.
Początkowo w 1775 roku powierzono Wernerowi wykład wspólny sztuki
górniczej - górnictwa i mineralogii - Bergbaukunst und Mineralogie [Guntau 1984, Schmidt 1981]. Górnictwo traktowano jeszcze jako sztukę (Kunst),
a nie wiedzę (Kunde), zaś pod terminem mineralogia rozumiano całą
ówczesną wiedzę o przyrodzie nieożywionej - nauki geologiczne. Rów
nocześnie obciążono go obowiązkami inspektora: kustosza zbiorów, w tym
bibliotecznych i innych pomocy naukowych. Według Wagenbretha [1999]
został więc administratorem, dyrektorem uczelni. Od 1778 roku wykładał
osobny kurs oryktognozji (mineralogii w węższym znaczeniu), w 1779
roku wydzielił Gebirgslehre - naukę o formacjach geologicznych, od 1785
roku wykładał geognozję - geologię, naukę o występowaniu minerałów
i skał oraz geomorfologię. Kursy wykładów obejmowały też zagadnienia
złożowe. Od 1799 roku wprowadził naukę o skamieniałościach (Versteinerungskunde), czyli paleontologię. Przez cały czas swej działalności peda
gogicznej wykładał górnictwo łącznie z maszynoznawstwem górniczym,
od 1789 roku hutnictwo żelaza, a po 1800 roku także historię górnictwa
saskiego i mineralogii. Podaje się też, że uczył jeszcze przeróbki mecha
nicznej (Aufbereitung), a także prowadził kurs geograficznej mineralogii
Węgier.
Werner w latach 1775-1817 nauczał ponad 679 immatrykulowanych
studentów, ponadto wiele osób studiowało u niego prywatnie. Jak podaje
Wagenbreth [1999], wśród uczniów immatrykulowanych były 342 osoby
z Saksonii, 220 z innych krajów niemieckich, a z zagranicy: 9 z Polski
(poprawka A.S.K. 16), 13 ze Szwajcarii, po 12 z Hiszpanii, Anglii z Irlandią,
Rosji, 9 z Austrii, po 7 ze Szwecji z Norwegią, Włoch, po 6 z Węgier,
Danii, 4 z Francji, 3 z Portugalii.
Kontakty z Ameryką Północną stwarzali uczniowie Anglicy i Irland
czycy, a z Ameryką Południową studenci hiszpańscy i portugalscy,
a także tacy, jak A. v. Humboldt i uczestnicy górniczej wyprawy do
Peru w 1788 roku, której przewodził F.L. Nordenflycht, immatrykulo
wany w 1778 roku.
Uczniowie Wernera rozprzestrzeniali jego naukę. „Ziemia okryta została
jego uczniami, a od bieguna do bieguna była badana w imieniu jednego
człowieka" - pisał Kumelski [1827 (zał. 2.)] wg D'Aubisson [1819], co już
wcześniej wyrazili też Goethe i Kołłątaj [1842, 1972, rękopis z ok. 1809].
To, że studiujący z Polski byli najliczniejsi, wynikało z bliskich związków
z Saksonią, datujących się od panowania Augusta HI Sasa (1670-1733),
kontynuowanych aż do czasów Księstwa Warszawskiego, a także po
powstaniu listopadowym.
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Werner zasłużył się jako twórca systematyki mineralogicznej, opartej
na zewnętrznych cechach systematyki prostej, przydatnej w poszuki
waniu złóż minerałów użytecznych i w górnictwie. Była to kontynuacja
poglądów Avicenny - ok. 1020, Kronstedta (Cronstedta) - 1758 i Linné 1768, ale znacznie rozszerzona, udoskonalona i szeroko udokumen
towana. Werner [1788, 1791 (zał. 1)] podzielił utwory geologiczne (Gebirgsarten) według wieku, dał więc podstawę stratygrafii [Wagenbreth
1999],
Był głównym przedstawicielem tak zwanego neptunizmu, wedle którego
prawie wszystkie utwory geologiczne powstały w wodzie. Inni współcześni
prezentowali wulkanizm czy plutonizm, wśród nich J. Hutton (1762-1797),
przypisując główne znaczenie procesom ogniowym. Wieloletni spór toczył
się głównie na tle poglądów o pochodzeniu bazaltów.
Od pierwszej systematyki mineralogicznej Wernera do ostatniej liczba
wymienianych minerałów wzrosła ze 183 do 317, głównie w klasach
ziemnych (erdig) i metalicznych [Guntau 1984, s. 51].
Na cześć Wernera jego uczeń J.B. Andrade Silva (1767-1858), profesor
Uniwersytetu Coimbra (Portugalia), nadał 1800 w roku nowo odkrytemu
minerałowi nazwę wernerit, werneryt, po polsku prętowiec [Symonowicz
1806, Kumelski 1827 (zał. 2)]. Później zaliczono go do grupy skapolitu.
Nazwa zniknęła, choć odnotowują ją niektóre nowoczesne podręczniki
mineralogii. W Mineral Index 1993 odnotowano też minerał wernerin,
ustanowiony w 1821 roku, obecnie znany pod nazwą akmit. W rzeczy
wistości jednak Werner nie ma już minerału nazwanego od jego nazwiska.
Wśród ok. 3000 minerałów w skorowidzu Bolewskiego [1982, s. 459-528]
28 zostało zdefiniowanych - oznaczonych przez Wernera i nosi nadane
im nazwy do dziś, a 15 do ok. 1980 roku redefiniowano. Najbardziej
znane „wernerowskie" minerały to: anhydryt, aragonit, cyrkon, grafit,
labrador, rutyl, wiwianit. Pełniejszy wykaz minerałów wernerowskich,
uzupełniony wg Guntau [1984] w alfabetycznym porządku, przedstawia
się następująco: anhydryt 1804, apatyt -1796, aragonit 1796, augit 1792,
(boracyt 1789), celestyn 1798, chryzoberyl 1790, (cyanit 1789), cyrkon 1783,
(ericait), fassait 1817, grafit 1789, grossular 1811, helvin 1817, hialit 1796,
(homblenda 1789, homblenda bazaltowa 1792), kalamit 1816, karfolit,
karinthin, karyntyn 1817, (kolofonit 1811), (kyanofyllit 1789), labrador 1780,
laumontyt 1805, leucyt 1791, (lievryt 1812), (melanit 1800), (nefryt 1780),
olivin 1790, omfacyt 1815, (paulit 1812), pinit 1789, (pireneit 1812), pirop
1803, (pistacyt 1803), prehnit 1789, (ràtizyt, rhatizyt 1815), rutyl 1803,
samsonit 1810?, wezuwian 1795, witeryt 1789, wiwianit 1817, zoisyt 1805.
Wernerowskie minerały redefiniowane ujęto w nawiasy.
Swoje minerały mają lub mieli do niedawna wszyscy wcześniejsi od
Wernera i jemu współcześni wybitni mineralodzy: Berzelius - berzelit,
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Ryc. 1. A. G. Werner wg obrazu olejnego Moritza Mullera (zw. Steinla), 1816 r., własność
Bergakademie Freiberg.

berzelianit, Haiiy - haiiyn, Kriwan - kriwanit (do 1978), Linne - linneit,
Kronstedt (Cronstedt) - cronstedtyt, Wallerius - wallerian (do 1978).
Werner zmarł 30 czerwca 1817 roku w Dreźnie. Pracował twórczo
głównie do 1800 roku. Jego skrajnie neptunistyczne poglądy nie przetrwały,
a nawet jakiś czas hamowały postęp. Znaczenie dla rozwoju nauk geolo
gicznych miała jednak dyskusja z plutonistami toczona prawie do połowy
XIX w. Werner wprowadził wypracowane, wypróbowane metody pracy
badawczej w szeroko pojętej geologii na podstawie wielości stwierdzeń
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i obserwacji. Swoją naukę i nauczanie ujmował w praktycznym zastoso
waniu dla górnictwa, hutnictwa i pokrewnych im dziedzin.
Dzięki Wernerowi mineralogia została szeroko spopularyzowana. Na
przykład w 1796 roku utworzono w Jenie towarzystwo mineralogiczne,
które wkrótce liczyło ponad 1500 członków. Jego założycielem był J.G.
Lenz, a protektorem i prezydentem J.W. v. Goethe.
Werner (ryc. 1) uczynił z mało wcześniej znanej Bergakademie Freiberg
uczelnię o znaczeniu światowym przez uczniów, przez wielostronność
nauczania, przez łączenie praktyki z nauką. James Hutton (1726-1797),
wielka postać geologii, prezentujący poglądy często nowocześniejsze i słu
szniejsze, był samotnikiem, nie prowadził wykładów, nie miał uczniów,
wreszcie jego wywody miały charakter zawiły i spekulatywny [Garbowska
1993], przez co znacznie słabiej oddziaływał na współczesnych.
Jan Samsonowicz [1948] w swym krótkim ujęciu dziejów geologii w Pol
sce pisze o Wernerze: „Okres nowy w geologii zaczyna się z działalnością
A. Wernera jako profesora Akademii Górniczej we Freibergu. Świetny
wykładowca mający licznych uczniów we wszystkich krajach Europy,
Werner stworzył podwaliny pod geologię stratygraficzną i tektoniczną".
[Autor niniejszego opracowania (A.S.K.) poprawił w powyższej wypowie
dzi dwie oczywiste pomyłki druku.]
Julian Tokarski [1948] trafnie ocenia i charakteryzuje rolę Wernera: „Nie
zaniedbywano [...] zagadnień związanych z systematyką, względnie mi
neralogią opisową. Decydujący wpływ na rozwój tej części mineralogii
miał A.G. Werner. Zasługą tego badacza jest wydzielenie z mineralogii
odrębnej gałęzi pod nazwą geognozji, która jest w znacznej mierze nauką
o złożach mineralnych, czym wiąże się z petrografią". Autor ten podkreśla
też, że dla rozwoju minerogenezy wielkie znaczenie miała walka neptunistów (na czele z Wernerem) i plutonistów.

Rodzinna miejscowość Wernera - Osiecznica nad Kwisą

W Osiecznicy (Wehrau) na zachodnim brzegu Kwisy na terenie Górnych
Łużyc, kilkanaście kilometrów od Bolesławca, znajduje się dom, w którym
urodził się 25 września 1749 roku i spędził młodość A.G. Werner [Klecz
kowski 1999 b].
Ojciec Wernera - Abraham Dawid, pracował jako inspektor hutniczy
w dobrach hrabiów Solms-Baruth. Rezydencja tej rodziny znajdowała się
w pobliskiej miejscowości Kliczków. Dom Wernera był budynkiem zarządu
wielkiego pieca położonego w odległej o ok. 7,5 km Ławszowej (Lortzendorf) i istniejącej tuż obok domu kuźnicy żelaza. Młoty i miechy poruszała
woda Kwisy. Wielki piec budował ojciec Wernera. Produkcja żelaza opierała
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się na rudach bagiennych i żeleziakach występujących w utworach kredy.
Dolina rzeki zwęża się w Osiecznicy początkowo do ok. 100 m, a dalej
nawet ok. 50 m, jej brzegi, wysokości sięgającej do 25 m, są bardzo strome.
Malownicze skałki piaskowcowe nadają krajobrazowi romantyczny wygląd.
Kwisa przedziera się nieco wyżej przez trzeciorzędowe kwarcyty, nazwa
„diabelska tama" czy „diabelski jaz" - Teufelsweher jest usprawiedliwiona:
na 300 m długości rzeki jest
aż 7 m spadku. Niemiecka na
zwa Osiecznicy - Wehrau ma
związek z naturalnymi sto
pniami w rzece i budowanymi
tu od dawna tamami w celu
wykorzystania energii spadku
rzeki. G. Berg [1938] przypisuje
Ryc. 2. Podpis 11-letniego Wernera na jednej z
pier- występującym
tu utworom
w szych książek przyrodniczych będących jego
w ła- o pochodzeniu wyraźnie osasnością jeszcze w Osiecznicy.
dowym, a więc wodnym (star
szy paleozoik, pstry piasko
wiec, wapień muszlowy, ciosowe piaskowce kredowe, limniczny trzecio
rzęd), oraz gwałtowności wód Kwisy na tym odcinku wpływ na neptunistyczne poglądy Wernera.
Przez Osiecznicę przebiega wielka strefa uskokowa Warta-Osiecznica
o kierunku SE-NW. Dzięki niej napotyka się odsłonięcia różnorodnych
skał triasu, kredy i trzeciorzędu.
W rodzinnej miejscowości, dzięki swemu ojcu, Werner nauczył się
poznawać i kochać naturę. Tu bawił się okazami skał i, jak podaje Berg
[1938], ruchomym modelem kuźnicy zakupionym przez ojca u górnika
inwalidy. Tu czytał pierwsze książki przyrodniczo-techniczne i zaczynał
gromadzić swój księgozbiór (ryc. 2). Od dziesiątego roku życia uczęszczał
do szkoły przy sierocińcu (Waisenhausschule) w pobliskim Bolesławcu,
a w wieku czternastu lat został pisarzem hutniczym. Później studiował
w Akademii Górniczej we Freibergu (od 1769 roku) i na uniwersytecie
lipskim (od 1771 roku). Między końcem września 1774 a Wielkanocą 1775
roku był znowu w domu rodzinnym. Przygotowywał się do podróży
mineralogicznych, lecz, jak już wcześniej wspominano, został powołany
w 1775 roku na inspektora (zarządcę) i nauczyciela górnictwa (Bergbaukunst) i mineralogii w Akademii Górniczej we Freibergu.
Wernerowski dom był wielokrotnie przebudowywany. Mało w nim
pozostało śladów świadczących o pochodzeniu z XVIII wieku. Pani mgr
Jadwiga Skibińska, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze,
podała w piśmie z dnia 7 kwietnia 1986: „Jego obecne cechy stylowe
pozwalają datować go wstępnie na początku XIX w., brak jest w nim
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Ryc. 3. Dom W ernera w Osiecznicy nad Kwisą 1916 r. W idoczna tablica nad wejściem
i nieistniejące dziś przybudówki na tyłach domu. Fot. B. Góbel [Beck 1917],

elementów architektonicznych XVIII w., co pozwala przypuszczać, że
obiekt został gruntownie przebudowany. Nie możemy jednoznacznie
stwierdzić, że nie ma on genezy XVIII w. (mogłoby to potwierdzić
częściowe podpiwniczenie domu kolebką)".
Budynek uznawany za dom rodzinny Wernera był najprawdopodobniej
siedzibą zarządu huty, a więc także miejscem pracy młodocianego pisarza
hutniczego. Zabudowania mieszkalne, gdzie urodził się Werner, przylegały
do niego niżej na skarpie Kwisy. Były to domy budowane z muru
pruskiego (Fachwand, Riegelwand). Są one widoczne na zdjęciu z 1916
roku (ryc. 3). Obecnie (we wrześniu 1999 roku) pozostały po nich jedynie
fragmenty fundamentów. Kuźnica żelaza była zlokalizowana opodal domu
Wernera w nieco wyższym odcinku Kwisy w miejscu, gdzie później pra
cował młyn papierniczy i fabryka papy [Berg 1938].
Warto nadmienić o niemiłej przygodzie profesora Aleksandra M. Ospo
wata, znanego i cenionego biografa i badacza działalności Wernera, wów
czas profesora Oklahoma State University. Usiłował on sfotografować dom
rodzinny Wernera nieco wcześniej niż A.S. Kleczkowski. Udał się do
Osiecznicy podczas jednego z pobytów we Freibergu okazałym samocho
dem. Poszukiwał domu przez rozmowy z miejscowymi. Być może zacho
wywał się ostrożnie w sposób zbyt ostentacyjny, rozglądając się i trochę
kryjąc. Samochód i „podchody" w poszukiwaniu obiektu sprowadziły na
niego milicję, potem służby bezpieczeństwa, a wreszcie informację woj
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skową. Po wielogodzinnych przesłuchaniach, w czasie których sugerowano
mu dość stanowczo zainteresowania szpiegowskie pobliskimi sowieckimi
bazami wojskowymi, zwolniono go. Doradzono jednak kategorycznie, by
jak najszybciej opuścił Osiecznicę i Polskę i nie ważył się tu wracać.
Relacjonuję wydarzenie według opowiadania sprzed lat samego bohatera
przygody oraz tych osób z Freiberga, którym zdawał sprawę ze swej
podróży do Polski, bezpośrednio po fakcie. Nie wiem, czy nie zdążył
zrobić zdjęć, czy też odebrano mu względnie zniszczono negatywy. Tak
władze chroniły dzielnie dom Wernera przed „intruzami".

Tablica upam iętniająca Wernera w przeszłości

Myśl, by uczcić jakąś pamiątką Wernera w miejscu urodzenia, po
jawiła się wkrótce po jego śmierci. W czasopiśmie „Schlesische
Provinzialblätter" 1818 (Fünftes Stück, Mai, s. 389-393) ukazała się notatka
pt.: „Ein Vorschlag «Werner in Europa» betreffend", w której anonimowy
autor nawoływał, aby wznieść pomnik z kruszcu - „ein Denkmal aus
Erz zu setzen" w pobliżu kuźnicy w dobrach hrabiów Solms w Osie
cznicy. Było to nawiązanie do wcześniejszej notatki w tym samym cza
sopiśmie Werner in Europa (1817), w której podano, że list wysłany
z Ameryki, a tak adresowany trafił do niego, co świadczyło o światowej
popularności. Nieco później o kolumnie z lanego żelaza wspomina autor
bardzo rzadkiej broszury z 1819 roku F.L. Becher - Die Mineralogen
Georg Agricola zu Chemnitz, im sechszehnten, und A.G. Werner zu Freiberg,
im neunzehten Jahrhunderte (Freiberg). Zaś z artykułu, którego autorem
był C.A. Böttiger („Zeitung für elegante Welt", 10, Jg. 1819, szp. 381),
wynikałoby, że monument zaistniał. Autor ten pisze, nawiązując do
pomnika Wernera w Dreźnie: „Na uwagę zasługuje także odlany z żelaza
monument w jego rodzinnej miejscowości Osiecznica, wzniesiony przez
jednego z wdzięcznych uczniów i krajanów, tajnego radcę dworu von
Stölzel". Nie ustalono dotychczas, czy taka kolumna istniała i jakie
były jej dalsze losy, wymagałoby to żmudnych studiów starych czasopism,
nie wspominają o tym biografowie Wernera. Wiadomości powyższe za
wdzięczam w głównej mierze prof. G. Hoppe z Berlina.
Później (po 1877 roku lub na początku XX wieku) umieszczono nad
drzwiami wejściowymi do domu tablicę z łacińskim napisem: „Te saxa
loquentur" i tekstem niemieckim, którego dosłowne tłumaczenie według
oryginału podanego przez Berga (1938) brzmi: „Na pamiątkę Abrahama
Gottloba Wernera, urodzonego w tym domu 15 września 1750 syna Wer
nera inspektora hutniczego hrabiów Solms, rozpoczął tu w 14. roku życia
jako pisarz hutniczy swoją chwalebną drogę życia, która nadała mu sławę
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Ryc. 4. Dom W ernera w Osiecznicy nad Kwisą 1980 r. Widoczny nad wejściem z prawej
strony jaśniejszy tynk, ślad zamurowania pierwotnej tablicy. Fot. A. Kleczkowski.

nieśmiertelności jako założycielowi geognozji i geologii, a także świato
wego rozgłosu Akademii Górniczej we Freibergu, zmarł 30 czerwca 1817".
W tekście tablicy błędnie podano rok urodzenia: winno być 1749, jak też
dzień września: winno być 25.
Pośrednie ustalenie czasu wmurowania tablicy jest w przybliżeniu mo
żliwe przez analizę tekstu. Werner jest określony jako „Griinder der
Geognosie und Geologie". Tablica nie została więc umieszczona w latach
bezpośrednio po jego śmierci, wtedy bowiem termin „Geologie" nie był
w użyciu. Podana fałszywa data urodzin 1750 rok była powszechnie
uważana za właściwą do około połowy XIX wieku. Zwłaszcza za przyczyną
Frischa [1825], biografa Wernera. Frisch zaś zaczerpnął rok urodzenia 1750
z gazety wychodzącej we Freibergu (z dn. 03.07.1817). Mariusz Olczak
i Zdzisław Abramowicz [1999] w książce o Osiecznicy podają, że umie
szczenie tablicy zawdzięczać należy Fryderykowi hrabiemu zu Solms-Baruth, dziedzicowi dóbr tej rodziny, poczynając od 1877 aż do 1920 roku.
Jest to szeroki przedział czasu, być może nastąpiło to ok. 1917 roku, kiedy
przypadała setna rocznica zgonu Wernera, lub 1900 - 150. rocznica urodzin.
Tablica ta przetrwała do 1945 roku, jest widoczna na dwu fotografiach
domu Wernera, z 1916 roku (ryc. 3) i z 1938 roku. Litery na kamiennej
tablicy skuto najprawdopodobniej w 1945 roku i zamurowano ją.
W 1980 roku latem A.S. Kleczkowski, idąc po śladach Wernera, fotogra-
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Ryc. 5. Odkuta spod tynku dawna tablica pamiątkowa na domu Wernera w Osiecznicy,
1999 r. Fotografia uzyskana od Pana Mariusza Olczaka.

fował jego dom i okolicę podczas niesprzyjającej, deszczowej pogody.
Zdjęcie A.S. Kleczkowskiego (ryc. 4) było później publikowane np. w pra
cach takich autorów, jak M. Guntau [1984] i P. Schmidt [1981]. Na zdjęciu
tym (ryc. 4) widać wyraźnie w miejscu umieszczenia pierwotnej tablicy jaśniejszy kolor tynku. Stąd zrodziło się podejrzenie, że pod tynkiem być
może kryć się będą: dawna tablica lub przynajmniej jej ślady. Przypusz
czenie okazało się słuszne, gdy ostatnio odnaleziono dawną tablicę ze
skutymi napisami, o czym wspominają M. Olczak i Z. Abramowicz [1999],
dokumentując to fotografią użyczoną A.S. Kleczkowskiemu (ryc. 5).
Poczynając od 1985 roku, A.S. Kleczkowski (będąc w latach 1981-1997
rektorem AGH w Krakowie) podjął rozmowy z Bergakademie Freiberg
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w sprawie umieszczenia nowej tablicy, upamiętniającej Wernera na jego
domu rodzinnym. Na początku lutego 1986 roku omówiono ogólnie formę
i treść tablicy z ówczesnym rektorem Bergakademie Freiberg (profesor
Hans-Heinz Emons). W maju tegoż roku uzgodniono dalsze szczegóły
z historykiem nauki, zmarłym przedwcześnie, dr. P. Schmidtem, kustoszem
biblioteki uczelni, działającym z upoważnienia władz uczelni. Ustalono
m.in., że portret Wernera będzie wzorowany na znanym medalu Hómleina
z 1917 roku (i innych materiałach ikonograficznych), że tekst tablicy będzie
ujęty w języku polskim, a treść, sygnowana przez rektorów obu bratnich
uczelni: Freiberg i Kraków, odnosić się będzie przede wszystkim do spraw
polskich.
Na początku kwietnia 1987 roku właściciel budynku - Spółdzielnia
Kółek Rolniczych i Usług Mechanicznych w Osiecznicy - wyraziła pisemną
zgodę (podpisał Zastępca Prezesa Zarządu Ryszard Kochan) na umiesz
czenie tablicy. W połowie maja 1987 roku Wydział Kultury i Sztuki Urzędu
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze (podpisała Zastępca Dyrektora Jadwiga
Skibińska) także wyraził zgodę na umieszczenie tablicy (wysokość 115 cm,
szerokość 85 cm, ryc. 6), która miała być umieszczona koło wejścia do
budynku, nad którym była wmurowana pierwotna tablica. Postanowiono,
że znajdzie się obok wejścia na wysokości ok. 1,20-1,50 m nad poziomem
terenu. Tablica miała być odsłonięta 20 czerwca 1987 roku w 170. rocznicę
śmierci Wernera (30 czerwiec 1817). Niestety pismem z dnia 5 maja 1987
roku Prezes Spółdzielni (Jan Gertych) odwołał pierwotną zgodę wyrażoną
miesiąc wcześniej. Motywował to złym stanem budynku. Równocześnie
zwrócił uwagę w piśmie do Rektora AGH, by wszelkie uzgodnienia
odnośnie tablicy były podejmowane z władzami polityczno-administra
cyjnymi województwa jeleniogórskiego. Dalsze starania ze strony Rektora
AGH: listy, telegramy, faksy, rozmowy telefoniczne nie doprowadziły do
uzyskania akceptacji, ani władz partyjnych (Sekretarz KW Bolesław Płaza),
ani wojewódzkich (Wicewojewoda Jakub Adamczyk). Ten ostatni tak m.in.
konkludował w liście z dnia 8 czerwca 1987 roku: „stwierdzam, że pro
pozycja Akademii nie może być zrealizowana w najbliższym czasie [...]
nie mogę aprobować uroczystego umieszczenia pamiątkowej tablicy". Od
mowę tłumaczono złym stanem obiektu i całego otoczenia.
Trzeba było wmurowanie (umieszczenie) i odsłonięcie tablicy ku wsty
dowi międzynarodowemu (termin był wyznaczony na koniec tzw.
Dnia Górnika i Hutnika we Freibergu, który zbiera szerokie rzesze uczo
nych i praktyków z wielu krajów) odwołać. W ten sposób zniweczono
cały wysiłek Akademii Górniczo-Hutniczej, trwający kilka lat, oraz nakłady
materialno-techniczne. W 1987 roku władze partyjne i wojewódzkie Jeleniej
Góry nie przyjęły do wiadomości ani argumentów o wyjątkowo przyjaznym
stosunku A.G. Wernera do Polski i Polaków, ani o znaczeniu między
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narodowym tej postaci, ani tego, że tekst jest redagowany tylko w języku
polskim i dotyczy polskich spraw. Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra
kowie podjęła jednak sprawę umieszczenia tablicy w czasach, gdy według
wyrażenia A. Sandauera „odwaga jeszcze nie staniała".

Oddziaływanie Wernera w Polsce 1778-1842

Ogólne tło
Silne oddziaływanie A.G. Wernera przez dzieło i uczniów zaznaczało
się przez ponad półwiecze, najsilniej na przełomie XVIII i XIX wieku.
Jeśli jako daty krańcowe przyjąć pierwsze powołanie się na Wernera
w literaturze o Polsce - dzienniki Carosiego z 1778 [Carosi 1781, 1784]
i pośmiertne wydanie dzieła Hugona Kołłątaja [1842, 1972] o początkach
rodu ludzkiego, byłyby to lata 1778-1842 lub 1778-1836, gdyby uwz
ględnić ostatnią pracę wydaną pod wpływem Wernera w ośrodku wi
leńskim - Jakowicki [1836 (zał. 2)] drukowany w języku rosyjskim spis
okazów gabinetu mineralogicznego wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej (zlikwidowanej w 1842 roku). Werner był świetnym wykładowcą,
przyciągał licznych uczniów, o których obszernie informuje Z. Wójcik
[1972], autor jedynego polskiego, większego tekstu dotyczącego Wernera.
Wykorzystano go, a także opracowania Jarosa [1971, 1972] i Kossutha
[I960].
W latach 1780-1817 studiowało u Wernera zarówno na Akademii
Górniczej (Bergakademie), jak i prywatnie we Freibergu 40 uczniów
„polskich". Zaliczono do nich zarówno 22 Polaków, jak i 15 Sasów
oraz 3 Niemców z Prus, czynnych w Polsce. Pierwszymi byli J. Jaś
kiewicz, który nauczał później w Akademii Krakowskiej (1783-1788), S.
Okraszewski i F. Oraczewski. Liczna, 16-osobowa grupa uczniów Wer
nera, wśród nich 2 Polaków, była czynna tak w górnictwie polskim
Księstwa Warszawskiego (1807-1813) - S.A.W. v. Herder (1776-1838),
J.E. Ullmann, G.A.F. Gutschmid, F.W.H. v. Trebra (1750-1819), pierwszy
student Bergakademie Freiberg i przyjaciel Wernera, jak też Królestwa
Polskiego (1815-1827) i później. Wśród nich najwięcej pracowało w Aka
demii Górniczej w Kielcach (1816-1827) i tamtejszej Głównej Dyrekcji
Górnictwa, a potem w Warszawie w Wydziale Górnictwa Komisji Skar
bu. Prawie wszyscy Saksończycy ukończyli pełny kurs (3 lata) w Berg
akademie, niektórzy dodatkowo uzyskali wykształcenie prawnicze i eko
nomiczne na uniwersytecie w Lipsku. Do najwybitniejszych należeli: G.G.
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Ryc. 6. Tablica ku czci A.G. W ernera przygotowana w 1987 r. przez Akademię GórniczoHutniczą w Krakowie do umieszczenia na jego domu rodzinnym. Projekt: plastyk Zbigniew
Woźniak. Fot. Janusz Leśniak.
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Pusch, autor wielkich dzieł dotyczących geologii Polski, F.W. Lempe,
W.G.E. Becker, J.E. Ullmann, wieloletni dyrektor górnictwa i Akademii
Górniczej w Kielcach i G.F. Blóde. Znaczna część Saksończyków osied
lonych w Polsce spolonizowała się. Trzech światowej sławy uczniów
Wernera: A.v. Píumboldt, F.W.v. Reden i L.v. Buch było czynnych przy
najmniej przez jakiś czas na ziemiach polskich.
Niektórzy Polacy studiowali u Wernera tylko z ciekawości, wśród nich
właściciele ziemscy: Józef Domeyko stryj Ignacego, późniejszego badacza
Chile, Ludwik hr. Morstin, Józef hr. Łubieński i wybitni mężowie polskiego
Oświecenia: H. Kołłątaj, J.U. Niemcewicz, J. Wybicki.
Uczniowie nie immatrykulowani w Akademii Górniczej w Freibergu
to: Jaśkiewicz, Kołłątaj, Symonowicz, Wybicki, Drzewiński, Niemcewicz.
Stykali się z Wernerem na zasadzie towarzyskiej lub pobierali u niego
naukę prywatnie. Niewiele wiemy, kim byli i czy można ich zaliczyć do
Polaków immatrykulowani: de Mathy Franciszek Ludwik z Warszawy,
Karwiński Wilhelm Franciszek z Karwiny, Borówko z Galicji.
Niektórzy „polscy" uczniowie Wernera pisali do niego listy. P. Schmidt
[1981] wymienia następujące nazwiska korespondentów: v. Buch, v. Hum
boldt, Komarzewski, Pusch.

Najwcześniejsze ślady myśli Wemerowskiej,
pierwsi uczniowie i uczniowie przełomu XVIII i XIX wieku
Bodaj najwcześniejsze ślady myśli Wernerowskiej w literaturze doty
czącej ziem polskich znajdujemy w dziele [1781, 1784] Jana Filipa Carosiego
(1744-1799), dyrektora górnictwa z czasów Stanisława Augusta Poniato
wskiego. W latach 1778-1780 badał on najciekawsze pod względem gór
niczym obszary Polski. Dwutomowe dzieło zawiera opisy minerałów
„metodą wernerowską", jak to zaznacza autor w przedmowie do II tomu.
Józef Osiński [1782] pisze, że „w czasach teraźniejszych wielu w Mineralogii
smakować zaczyna" i przytacza Wernera [1774 (zał. 1)] w Artykule VII
Zbioru pisarzów o rzeczach kopalnych, „którzy w tym przedmiocie pisali". Eg
zemplarz dzieła Osińskiego w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Gór
niczo-Hutniczej (sygn. StD58) był zapewne jakiś czas własnością Jana
Bieńkowskiego (jego podpis widnieje na okładkowych stronach na początku
i na końcu książki). Jan Bieńkowski, Jan Mieroszewski i Stanisław Okra
szewski to pierwsi studenci polscy Akademii Górniczej w Schemnitz (Bań
ska Szczawnica), wysłani tam w 1788 roku przez Komisję Edukacji Na
rodowej.
Do Freiberga kierowano od 1780 roku niektórych Polaków oficjalnie
poprzez Komisję Edukacji Narodowej (KEN) aż do trzeciego rozbioru
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(1795), a później przez Izbę Edukacyjną Księstwa Warszawskiego; inni
udawali się tam na własny koszt czy też korzystali ze wsparcia opiekunów
i protektorów. Pierwszy z polskich uczniów Wernera - Polaków, Sta
nisław (Samuel) Okraszewski (ok. 1744-ok. 1824 r.), był immatrykulowany
we Freibergu w 1780 roku, a drugi - Feliks Oraczewski (1739-1799)
w 1781 roku. Obaj zostali wysłani na studia przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego w celu zyskania lub uzupełnienia wiadomości
niezbędnych dla rozwoju geologii i polskiego górnictwa. Feliks Oraczew
ski był członkiem Komisji Kruszcowej, zwanej też Komisją Górniczą
(1782-1787) - będącej pierwszym ministerstwem górnictwa w naszym
kraju, a Stanisław Okraszewski pozostawał na usługach magistratury
górniczej, działającej później w ramach Komisji Skarbowej przynajmniej
do 1789 roku.
W tym samym okresie, co poprzednio wymienieni, prawdopodobnie
na przełomie lat 1780/1781 jako stypendysta KEN przebywał we Freibergu
Jan Jaśkiewicz (1749-1809) pierwszy profesor historii naturalnej i chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1783-1788.
Można domniemać, że pierwsi uczniowie Wernera z Polski dostarczali
mu okazów. W krótkiej, liczącej 28 stron rozprawie Klassifikation wskazuje
Werner [1787 (zał. 1)] następujące rodzaje skał w Polsce: żelaziaki (Eisenton
Flotzarten) - Osiecznica, Górne Łużyce, okolice Tarnowskich Gór, Końskie,
Samsonów i inne miejscowości w Polsce; galmany (Galmei Flótze): Krakauer Gebirge w Polsce - Olkusz, Bolesław, Ligota i inne miejscowości.
W Ostatnim systemie minerałów [Freiesleben 1817], wydanym tuż po śmierci
Wernera, datowanym 30 października 1817 roku, ujętym według rękopisów
z wykładów w latach 1814 i 1815, a także późniejszych prowadzonych
prawie do śmierci, znajdują się także powołania na przykłady z Polski:
sól - Bochnia, Galicja, żelaziak skorupowy (schaliger Thoneisenstein) Nakło i Ruda k. Tarnowskich Gór oraz powiat Bolesławiec. Kleczkowski
[1999c] zestawił wiadomości o okazach z Polski wymienianych przez Wer
nera w jego dwu pracach.
U schyłku niepodległości Polski studiowali we Freibergu u Wernera
trzej wybitni Niemcy z Prus, którzy położyli zasługi w poznaniu geolo
gicznym Polski: Leopold v. Buch (1774-1853) immatrykulowany w 1790
roku, studiujący do 1793 roku; Fryderyk Wilhelm v. Reden (1752-1815)
immatrykulowany w 1799 roku, obaj znaczący dla poznawania geologicz
nego Śląska, oraz Aleksander v. Humboldt (1769-1859), który rozpoczął
krótko trwające studia we Freibergu w 1791 roku. Humboldt był związany
z Polską, m.in. przez doradztwo dotyczące poszukiwań solnych w czasie
pobytu w Polsce w 1830 roku.
W 1792 roku z polecenia i na koszt Joachima Chreptowicza (17291812) Wielkiego Kanclerza Litewskiego, członka Komisji Kruszcowej, jako
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stypendysta KEN był immatrykulowany Józef Domeyko, który studiował
na pewno dwa lata pod opieką Wernera. Czyżby Chreptowicz, będący
wówczas kuratorem Szkoły Głównej Litewskiej, przewidywał J. Domeykę
na profesora tejże uczelni? W 1793 roku spotkał go we Freibergu przy
były tu Stanisław Bonifacy Jundziłł, profesor botaniki Uniwersytetu Wi
leńskiego. Józef Domeyko po powrocie do ojczyzny nie zajmował się
mineralogią, być może jednak jego zainteresowania wywarły wpływ na
bratanka Ignacego Domeykę (1802-1889), słynnego później badacza geo
logii Chile. W 1822 roku ukończył on wydział fizyko-matematyczny
Uniwersytetu Wileńskiego, wykładów z mineralogii słuchał u Horodeckiego, a studiował głównie chemię u Jędrzeja Śniadeckiego [Leppert
1917]. W wyniku procesu filaretów i filomatów musiał z rozkazu władz
rosyjskich osiąść we wsi Zapole w powiecie lidzkim w majętności swego
stryja Józefa. Przebywał później po powstaniu 1830/1831 przymu
sowo w różnych twierdzach na terenie Prus, uwolniony zamieszkiwał
przed wyjazdem do Chile w Paryżu i w Dreźnie. Bywał też we Frei
bergu, gdzie zapoznał się ze słynnymi zbiorami mineralogicznymi Wer
nera. Jak na to wskazuje Z. Wójcik [1972], Józef Domeyko w dwu
listach z marca i lipca 1835 roku, skierowanych do swego bratanka
Ignacego, prosi o zakup dla niego zbioru mineralogicznego i książek
po Wernerze. W 1834 roku wydano katalog książek dubletów ze spu
ścizny Wernera, zawierający 5748 pozyq'i wystawionych na licytację
[Schmidt 1988], pierwsza seria sprzedaży miała się odbyć 4 sierpnia
1834 roku.
Już po trzecim rozbiorze Polski immatrykulowany był na studia w 1796
roku Jan Baptysta hr. Komarzewski (1744-1810), biorący wcześniej udział
w poszukiwaniach soli w Polsce. Przebywał on we Freibergu także później
(1799-1802), poświęcając się wówczas głównie górnictwu. W tym też czasie
uczniami Wernera było co najmniej sześciu Polaków, wśród nich Aleksander
Jan Mielęcki (1780-1853) i Franciszek Mielęcki, przypuszczalnie bracia
pochodzący z Wielkopolski, immatrykulowani w 1799 roku. Pierwszy
z nich pracował w urzędach górniczych we Wrocławiu i w Tarnowskich
Górach, badał złoża żelaza, węgla brunatnego i solanek Wielkopolski,
później był czynny w Sudetach, a od 1835 roku w górnictwie węglowym
w Dortmundzie. O działalności Franciszka brak wiadomości. Jaros [1971,
1972] podaje, że Mieleccy przynależeli do polskiej ewangelickiej rodziny.
Ludwik hr. Morstin (1792-1865), immatrykulowany w 1801 roku, był
właścicielem dóbr Pławowice na wschód od Krakowa, nie pracował ani
w geologii, ani w górnictwie. Brak danych o czterech studentach imma
trykulowanych we Freibergu w ostatnich latach XVIII i na początku XIX
wieku, wspomnianych już wyżej (Rafał Nozarzewski, Franciszek Ludwik
de Mathy, Wilhelm Karwiński i Borówko).
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Ryc. 7. Oddziaływanie Wernera w Polsce, 1 - granice przed pierwszym rozbiorem , 2 - gra
nica wschodnia Królestwa Polskiego, 3 - granice po Kongresie Wiedeńskim, P - Prusy, R Rosja, A - Austria, 4 - granice 1918-1939, 5 - granice po 1945, 6 -7 - ośrodki uczelniane wykłady wg Wernera, 6 - główne, 7 - inne, 8 - ośrodki administracji górniczej kierowane
przez uczniów Wernera, F - Freiberg, O - Osiecznica.

Ośrodki oddziaływania
Oddziaływanie Wernera w Polsce zilustrowano przy pomocy mapki
(ryc. 7). Najsilniej zaznaczyło się ono w Wilnie przez uniwersytet, a w Kiel
cach przez udział uczniów w zarządzie górnictwem i nauczaniu w tam
tejszej Akademii Górniczej. Słabsza była recepcja nauki Wernera w uni
wersytetach Krakowa i Lwowa. Kraków (w czasie Księstwa Warszawskie-
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go) i Warszawa (zwłaszcza po 1827 roku) odegrały rolę jako ośrodki
zarządzania górnictwem ze znaczącym udziałem wychowanków Wer
nera. Do liceum w Krzemieńcu wpływ tego uczonego docierał poprzez
Wilno. Po utworzeniu Uniwersytetu we Wrocławiu, w 1811 roku,
uczniowie Wernera wykładali tam mineralogię i historię naturalną.

Wilno
W Wilnie na ówczesnym polskim uniwersytecie (wedle przeważającej
narodowości uczących się i nauczających) w końcu XVIII i w począt
kach XIX wieku wykładało czterech uczniów Wernera: światowej sławy
podróżnik J.G. v. Forster, R. Symonowicz, B.S. Jundziłł, F. Drzewiński
oraz jego przyjaciele: J. v. Frank - medyk, K.PI. Langsdorf - matematyk.
Naukę Wernera przedstawiono aż w 11 polskich podręcznikach, nie
które miały dwa wydania (zał. 2). Uczelnia podjęła w 1804 roku próbę
sprowadzenia Wernera, ofiarowując mu stanowisko profesorskie. Na
leżałoby sprawdzić wiadomości, jakoby Werner ofiarował bibliotece
uniwersyteckiej swoje drukowane prace. Obszerniej o recepq'i Wernera
w Wilnie informują J. Garbowska [1988, 1993, 1998] i K. Bartnicka
[1988], a także prace autorów litewskich [Skoudiene 1970; Grigelis,
Skoudiene 1972; Paszkiewicjus, Tarwidas 1981; Żejba 1981].
Wykaz prac ogłoszonych w Wilnie, inspirowanych całkowicie lub
częściowo myślą Wernerowską, ujęto w załączniku 2. Według Garbowskiej [1993, s. 35] na wykłady mineralogii uczęszczało w latach
akademickich 1803/1804 do 1829/1830 corocznie, a więc pozostawało
pod wpływem myśli wernerowskiej, od 60 do ponad 200 studentów,
w sumie ok. 2500. Ponad 500 osób zdawało egzamin z tego przedmiotu
dla uzyskania stopni kandydata, magistra i doktora.
Stanisław Bonifacy Jundziłł (1761-1847) został wysłany za granicę przez
Komisję Edukacji Narodowej w 1792 roku (a więc w tym samym czasie,
co Józef Domeyko), aby się przygotował na profesora historii naturalnej.
W Wiedniu oprócz innych zajęć przykładał się do mineralogii i chemii,
którą studiował podług Lavoisiera. W jesieni 1793 roku wyjechał do
Freibergu, gdzie miał zamiar pogłębić swe wiadomości z mineralogii
u Wernera, czego jednak chyba nie zrealizował przez bezpośredni z nim
kontakt. Wiadomo o tym z debaty prowadzonej na piśmie [Symonowicz
1806 (zał. 2)], o czym informuję nieco dalej. Pośrednio, przy pomocy
życzliwych osób (wśród nich był chyba Józef Domeyko) zapoznał się
z zasadami wiedzy głoszonej przez Wernera, oglądnął w Bergakademie
Freiberg zbiory mineralogiczne, zwiedził okoliczne zakłady górnicze i hut
nicze. W Dreźnie spotkał się z H. Kołłątajem, od początku 1794 roku był
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znowu w Wiedniu. Po powrocie do Wilna nie wykładał mineralogii, jak
to ustaliła na podstawie studiów archiwalnych J. Garbowska [1988]. Aż
do 1801 roku był wiceprofesorem, w 1811 roku w uznaniu zasług po
zwolono mu nosić togę i prowadzić samodzielnie wykłady z mineralogii,
którą wykładał na prywatnych kursach.
Roman Symonowicz (1768-1813) wykładał mineralogię w pierwszej
połowie 1804 roku, nim udał się za granicę. Przebywał we Freibergu
od września 1804 do czerwca 1805 roku, studiując w wieku ok. 36 lat
u Wernera i wypełniając misję powierzoną mu przez ówczesnego rektora
wszechnicy wileńskiej, księdza Hieronima Stroynowskiego, mającą na
celu pozyskanie Wernera na katedrę w Wilnie. Przywiózł list Stroyno
wskiego datowany 26 sierpnia/6 września 1804 roku w tej sprawie
[Schmidt 1981, Skoudiene 1981]. W odpowiedzi z 8 czerwca 1805 skie
rowanej do rektora Uniwersytetu Wileńskiego ks. Hieronima Stroyno
wskiego Werner pisze [Skoudiene 1976], że czuje się związany z Wilnem,
ponieważ przed ok. 20 laty (czyli ok. 1785 roku) wykładał tamże jeden
z pierwszych jego uczniów w zakresie mineralogii, zmarły już hrabia
Forster. Jerzy Forster (1754-1794), podróżnik, przyrodoznawca i pisarz
był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1784-1794 za czasów
rektorowania księdza Poczobutta, wykładał też mineralogię obok zoologii
i botaniki. Obecnie zaś, pisał Werner, nauczają tam jego szanowni przy
jaciele von Frank (Józef F. profesor medycyny) i Langsdorf (Karol Chry
stian L. profesor matematyki stosowanej - mechaniki). Werner we wspom
nianym liście z 1805 roku polecał gorąco na katedrę mineralogii Symonowicza (zadawał sobie wiele trudu, by skłonić go do przejścia do
Wilna), uważając, że jest dobrym i gorliwym mineralogiem, który uzu
pełnił jeszcze w miarę możliwości swe wiadomości przez studia we
Freibergu. Zarówno list z propozycją rektora Stroynowskiego, jak
i odpowiedź listowną Wernera przewoził Symonowicz. Zamiar pozy
skania Wernera nie udał się, pozostał on we Freibergu. Uniwersytet
uczcił go godnością, którą niemieccy biografowie, poczynając od Freieslebena [1817], określają jako członkostwo akademii nauk (Mitglied der
Akademie der Wissenschaften), w rzeczywistości było to członkostwo
honorowe Uniwersytetu.
Za owoc kontaktów Symonowicza z Wernerem uznać można pierwszy
pełniejszy wykład jego poglądów geognostycznych w języku polskim
(ryc. 8) O stanie dzisiejszym mineralogii [Symonowicz 1806a (zał. 2]). Wspo
minany już profesor botaniki S.B. Jundziłł zgłosił do tej rozprawy uwagi,
na co replikował autor. Uwagi i odpowiedź były publikowane wspólnie
[Symonowicz 1806b (zał. 2)]. Same uwagi Jundziłła, jak to stwierdziła na
podstawie archiwaliów wileńskich J. Garbowska [1993], ogłoszono drukiem
także osobno, ale egzemplarz nie jest znany.
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Ryc. 8. Strona tytułowa rozprawy R. Symonowicza.
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Broszura polemiczna [Symonowicz 1806b (zał. 2)], licząca 155 stron
druku, została tak ujęta i wydrukowana, że zawierała zarówno odpowiedzi
Symonowicza, jak i uwagi Jundziłła („Imć J. X. Professora Botaniki")
wyróżnione kursywą, zarówno w tytule, jak i w tekście. Uwag Jundziłła
jest siedemnaście, obejmują one około siedemnastu stron druku, na od
powiedzi wypada reszta, czyli 138 stron, od których należy jednak odjąć
30 stron (s. 55-93) zawierających zestawienie chronologiczne trzęsień ziemi
od starożytności aż do ok. 1800 roku.
Warto przytoczyć kilka wyjątków uściślających kontakty obu polemistów
z Wernerem.
Uwaga czternasta (S.B.J.): „uczniowie jego (W.) [...] często sprzecznomównie tłumaczą myśli jego i nieukontentowanie jego z tej okazji".
Odpowiedź (R.S.): „którego roku autor Uwag był świadkiem nieukontentowania Wernera nic o tym nie wiem, wiem tylko, że był we
Freibergu, i że jest temu lat 13: a że kursu lekcyi Wernera nie słuchał,
0 tern wiem od samegoż Wernera i od jednego z uczniów we Freibergu
osiadłego".
Uwaga piętnasta (S.B.J.): „Werner za mojej bytności we Freibergu w 1793
roku tłomaczył przez cały rok sumę tylko wyrazów, czyli opisowy język
swego wykładu".
Odpowiedź (R.S.): „kiedym kursów jego publicznych słuchał z 1804 na
1805 [...] całą zaś naukę mineralogii i naukę górniczą skończył w ośmiu
miesiącach".
Na stronie 37 tej rozprawy - dwugłosu o nauce Wernera Symonowicz
podaje: „Werner lekcje swoje mówi z pamięci. Uczniowie notują co schwycić
mogą, a na stronie 138 mówi: „Werner dawał publiczny kurs oryktognozji
1 geognozji, a oprócz tego kilka, a nawet niekiedy dziesięć kursów pry
watnych.
Symonowicz [1806a (zał. 2)] przedstawiał swą pracę O stanie dzisiejszym...
i bronił jej kandydując na profesora; publiczna debata na ten temat miała
miejsce 24 marca 1806 roku. Przyniosła mu profesurę w głosowaniu grona
nauczycielskiego, nie zatwierdzoną jednak przez kuratora Uniwersytetu
księcia Adama Czartoryskiego. Symonowicz wykładał mineralogię do końca
życia jako adiunkt.
Makary Bogatko (1788-?) ogłosił w 1815 roku broszurę (zał. 2) dotyczącą
nomenklatury minerałów na podstawie notatek po Symonowiczu, który
zmarł w 1813 roku. Jak popularna była mineralogia, świadczy to, że
Bogatko pod kierunkiem Symonowicza wykładał ten przedmiot w roku
akademickim 1808/1809 dla alumnów Seminarium Duchownego oraz kan
dydatów Seminarium Nauczycielskiego [Garbowska 1993].
Feliks Drzewiński (1788-ok. 1850) był po śmierci Symonowicza (1813)
jego następcą na w ykładach mineralogii. Przebywał, jak to podaje
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Ryc. 9. Strona tytułowa podręcznika F. Drzewińskiego.
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Z. Wójcik [1972], krótko we Freibergu w 1813 roku. W 1816 roku wydał
obszerny podręcznik uniwersytecki: Początki mineralogii podług 'Wernera,
VII, 611 ss. (ryc. 9), drugie wydanie 1827. Przykładem nawiązań do
miejscowości rodzinnej Wernera może być fakt, że Drzewiński podał
w wykazie minerałów glinkę żółtą w pokładach piaskowca i trapu
z Wóhrau w Luzacji (chodzi o Wehrau, czyli Osiecznicę w Górnych
Łużycach). Po Drzewińskim objął wykłady w roku akademickim
1824/1825 Józef Jundziłł (1794/1877), piastujący od 1823 roku katedrę
botaniki. W czasie studiów w 1813 roku porządkował on pod kierunkiem
Drzewińskiego bogaty zbiór minerałów, pozostały po Symonowiczu i za
kupiony przez Uniwersytet. Studiował we Freibergu geologię i mine
ralogię. Wyjechał na studia zagraniczne wiosną 1818 roku, a więc już
po śmierci Wernera.
Ignacy Jakowicki (1794-1847) objął wykłady mineralogii w jesieni
1825 roku i prowadził je aż do zamknięcia Uniwersytetu w 1831 roku.
Ogłosił drukiem krótki wykład oryktognozji i geognozji w dwu wyda
niach [1825 i 1827] i szereg prac geologicznych. Przypuszczalnie jego
autorstwa jest bezimiennie wydany w 1828 roku Rejestr Minerałów. W 1836
roku ogłosił opis zbioru mineralogicznego według układu Wernera w ję
zyku rosyjskim.
Norbert Alfons Kumelski (1802-1853) ujął treściwie i pięknym językiem
w dwu częściach mineralogię według Wernera w latach 1825-1827. Był
ponadto autorem podręczników o skamieniałościach, czyli paleontologii
[1826 (zał. 2)], geognozji (geologii) [1827 (zał. 2)] i mineralogii dla szkół
powiatowych w dwu wydaniach [1827, 1829 (zał. 2)]. Werner według
Kumelskiego [1827 (zał. 2)] nie pozostawił żadnego dzieła geognostycznego
oprócz teorii powstawania żył, jednak nauka zawarta w dziełach autorów,
będących jego słuchaczami, słusznie się jemu należy i winna być uważana
za jego własną.
W gimnazjum, a później w Liceum Krzemienieckim (1819-1832) nauczał
mineralogii i chemii w latach 1815-1832 Stefan Zienowicz (1770-1856),
wychowanek Uniwersytetu Wileńskiego, uczeń Symonowicza. A więc także
i tu była przekazywana uczniom myśl Wernerowska.

Kielce, zarządzanie górnictwem
Grupa polskich uczniów Wernera zarówno Niemców z Saksonii, jak
i Polaków związała się bądź z zarządzaniem górnictwem na terenach
polskich, bądź z nauczaniem (zał. 3). Najliczniejsi uczniowie Wernera byli
prezentowani w Generalnej Dyrekcji Górniczej i w Akademii Górniczej
w Kielcach - instytucjami powstałymi w 1816 roku z inicjatywy Stanisława
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Staszica. Wcześniej działała w czasach Księstwa Warszawskiego Dyrekcja
Górnicza w Krakowie.
Zygmunt August Wolfgang v. Herder (1776-1838), immatrykulowany
w 1797 roku, przebywał w Polsce jeszcze w czasach Księstwa Warszaw
skiego, opracowując plan rozwoju górnictwa i hutnictwa, odegrał ważną
rolę w początkach organizacji tych gałęzi przemysłu także w Królestwie
Polskim w latach 1815-1817. W 1795 roku rozpoczął studia we Freibergu
Johann Ehrenhold Ullmann (7-1834), dyrektor Tymczasowej Dyrekcji Gór
niczej (w Krakowie) w czasach Księstwa Warszawskiego i Głównej Dyrekcji
Górniczej (w Kielcach) w Królestwie Polskim, i równocześnie dyrektor
i profesor Akademii Górniczej w Kielcach.
Akademia Górnicza w Kielcach i tamtejsza Dyrekcja Górnicza zgroma
dziły w sumie aż ośmiu uczniów Wernera. Ta krótko działająca w latach
1816-1827 uczelnia była, obok uniwersytetu w Wilnie, ośrodkiem rozpo
wszechniania myśli Wernerowskiej w Polsce, przekazując ją w ciągu je
denastu lat istnienia około stu uczniom, w tym ponad czterdziestu ab
solwentom. Jak na owe czasy była to znaczna ilość osób kształconych
w kierunku szeroko pojętego górnictwa, w którym było wówczas zatru
dnionych 3500-4000 osób.
Profesorowie tej uczelni, Saksończycy, uczniowie Wernera studiowali
we Freibergu w latach 1797-1815, głównie w dziesięcioleciu 1805-1815.
Było ich w sumie pięciu poza Ullmannem i poza profesorami Polakami.
Nazwiska uszeregowano według kolejności immatrykulacji, której daty
podano przed nazwiskiem: 1797 Johann Jakób Graff (ok. 1778-7), 1805
Fryderyk Wilhelm Lempe (ok. 1787-1842), 1806 Jerzy Bogumił Pusch
(1790-1846), którego podobiznę podano na ryc. 10, 1807 Johann Karol
Henryk Kaden (1790-1870), 1809 Fryderyk Wilhelm Krumpel (ok.
1791/1792-7). Krótko studiowali we Freibergu, pobierając też nauki u Wer
nera, profesorowie Polacy: Józef Tomaszewski (1783-1844), immatrykulo
wany w 1809 roku, profesor mineralogii i geologii na uniwersytecie
w Krakowie 1814-1816, następnie Generalny Sekretarz Głównej Dyrekcji
Górniczej, profesor mineralogii i geologii w kieleckiej Akademii Górniczej
oraz Marceli Królikiewicz (1791-1839), immatrykulowany w 1815 roku,
profesor górnictwa w tejże uczelni w latach 1816-1820. Przypuszczalnie
z inicjatywy Królikiewicza nadano w 1816 roku sztolni kopalni „Tade
usz" (na cześć Tadeusza Mostowskiego) w Strzyżowicach nazwę „Wer
ner" [N. Gąsiorowska 1922]. Kopalnię węgla założono w końcu XVIII
wieku [Jaros 1972], od 1814 roku nosiła nazwę „Lubecki", a od 1816
roku „Tadeusz". Sztolnia „Werner" istniała w latach 1816-1826.
Do ośrodka kieleckiego można zaliczyć także zasłużonych urzędników
górniczych, takich jak: Wilhelm Gottlob Ernest Becker (7-1836), immatry
kulowany we Freibergu w 1791 roku, znany przede wszystkim z inten-
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Ryc. 10. Portret G.G. Puscha.

sywnych, lecz bezskutecznych poszukiwań solnych prowadzonych w latach
1818-1836 w południowej części Królestwa Polskiego, Gottlob Fryderyk
Bloede (7-1866), immatrykulowany w 1803 roku, badacz Gór Świętokrzy
skich, Ernest Leopold Kaden (1792-1846), immatrykulowany w 1808 roku,
brat Johanna Karola Henryka, urzędnik techniczny w Dyrekqi Górniczej,
uczestnik powstania listopadowego, Kawaler Krzyża Virtuti Militari, Chri
stian Fiirchtegott Hollunder (7-1829), immatrykulowany w 1810 roku,
przez jakiś czas urzędnik dyrekcji w Kielcach, autor prac z metalurgii
cynku na Górnym Śląsku.
Biblioteka Akademii Górniczej w Kielcach [I. Rybicka 1979] posiadała
w swoich zbiorach główne prace A.G. Wernera, a także liczne inne prace
mineralogiczne i geologiczne.
Śladem Wernerowskich uczniów (zał. 3) są przede wszystkim dzieła
Puscha, wśród nich Katechizm geologiczny (1819), zapis przez tego autora
myśli jego mistrza Wernera i dzieło jego życia (ryc. 11) Geognostische
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Ryc. 11. Strona tytułowa głównego dzieła G.G. Puscha.
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Ryc. 12. Strona tytułowa dzieła G. Blöedego.
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Ryc. 13. Strona tytułowa dzieła W.G.E. Beckera.
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Beschreibung von Polen z Atlasem [Pusch 1831, 1833, 1836, 1837 (zał. 3)].
Warto też wspomnieć, że Pusch był jednym z ulubionych uczniów Wer
nera i jako student zapisał w 1809 roku jego wykład Classification der
Fossilien (Klasyfikacja minerałów), podczas gdy wykład Oryctognosie (Mi
neralogia) notował w roku akademickim 1809/1810 Theodor Körner. Oba
manuskrypty zachowały się w spuściźnie Wernera [P. Schmidt 1981].
Pusch w latach 1817-1818 w imię poglądów Wernera poddał krytyce
systematykę minerałów Berzeliusa opartą na składzie chemicznym. Bloede
[1830, 1845 (zał. 3)] opublikował pracę o utworach paleozoicznych Gór
Świętokrzyskich i o formacjach geologicznych w Polsce (ryc. 12), a Bec
ker [1830, (zał. 3)] o utworach geologicznych Polski południowej w na
wiązaniu do soli kamiennej i solanek (ryc. 13).
Poza ośrodkiem kieleckim pracowali uczniowie Wernera: Karol
Gottlob Mehner, immatrykulowany w 1780 roku, urzędnik górniczy
w Wieliczce, Henryk Ludwik Kleeditz, immatrykulowany w 1801 roku,
inspektor fabryk żelaza w Pankach, Fryderyk Gottlob Hunger, imma
trykulowany w 1805 roku, probierz i intendent Mennicy Warszaw
skiej.

Lwów, Kraków, Warszawa, Wrocław
Baltazar Hacquet (1739 lub 1740-1815), zniemczony Francuz wykładał
chemię i historię naturalną od 1787 do 1804 roku na Uniwersytecie Lwow
skim, a później w latach 1805-1809 po oddzieleniu we wszechnicy kra
kowskiej historii naturalnej od chemii powierzono mu katedrę tej pierwszej.
Był autorem dużego dzieła poświęconego m.in. opisowi geologicznemu
południowej Polski [Hacquet 1790-1796]. Wykładał w Krakowie minera
logię według nowego wówczas podręcznika A.G. Suckowa [1790], opartego
na zasadach Wernera.
Józef Tomaszewski (1783-1844), uczeń Wernera, immatrykulowany
we Freibergu w 1809 roku, wykładał w uniwersytecie krakowskim krót
ko, w latach 1814-1816. Nauczał także od początku maja 1816 roku
w Szkole Departamentalnej (Szkole Przygłównej) w Krakowie historii
naturalnej: botaniki, zoologii i mineralogii, z tego poświęcał mineralogii
podług układu Wernera tylko jedną godzinę na tydzień. W latach 18171829 [Leppert 1917] nauczał mineralogii (wykład oparty na wzorach
francuskich) równocześnie z chemią Józef Markowski (1758-1829). Jego
wykłady mineralogii i chemii naturalnej zachowały się jako rękopisy
w Bibliotece Jagiellońskiej, no 4332. Nową epokę nauczania mineralogii
rozpoczął w latach 1833-1837 L. Zejszner, który oparł swój wykład na
zasadach Berzeliusa [Zejszner 1833].
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W Uniwersytecie Warszawskim założonym w 1816 roku mineralogią
zajmował się w latach 1823-1830 Marek Antoniusz Pawłowicz (1789-1830),
którego rozprawa o właściwościach i początku bazaltów o tyle nawiązuje
do Wernera, że zawiera polemikę z jego skrajnie neptunistycznymi poglą
dami. Pawłowicz przebywał jako stypendysta rządowy w 1817 roku we
Francji, studiując u Brochanta i Brogniarta. W 1819 roku komisja rządowa
poleciła mu udanie się do Freiberga w celu studiów mineralogii i górnictwa.
Instrukcję wyjazdową formułował i podpisał Staszic. W raportach sprawoz
dawczych Pawłowicz wiele uwagi poświęcił opisowi zbiorów Wernera
i poglądów tego uczonego. Następcą jego był wówczas Mohs, opracowujący
własny system mineralogiczny. Pawłowicz nie zdołał objąć wykładów mi
neralogii. W latach 1824-1825 udał się za granicę dla ratowania zdrowia,
w latach 1825-1827 wykładał chemię za Kitajewskiego, który czasowo wy
jechał. Gdy w 1829 roku otrzymał nominację na tymczasowego profesora
mineralogii, nie mógł już podjąć zajęć z powodu śmiertelnej choroby.
Uczniowie Wernera Karl v. Raumer (1783-1865) i Henryk Steffens (17731845) nauczali na Uniwersytecie Wrocławskim, utworzonym w 1811 roku.
Pierwszy z nich wykładał mineralogię od lata 1812 do jesieni 1819 roku,
a drugi, z pochodzenia Norweg, profesor fizyki i przyrodoznawstwa, także
mineralogię w latach 1819-1832 [Sachanbiński, Wierzbicki 1997, Wagenbreth 1999],

Uczniowie ostatniego dziesięciolecia 1808-1817,
zbiory Wernerowskie w Poznaniu,
polscy mężowie Oświecenia - kontakty z Wernerem, uczniowie „pośredni"
W ostatnich dziesięciu latach (1808-1817) życia Wernera uczyli się
u niego jeszcze dwaj Polacy: Stanisław hr. Dunin-Borkowski i Józef hr.
Lubieński. Stanisław Dunin-Borkowski (1782-1850), uważany za pierwszego
polskiego mineraloga (w sensie naukowym), studiował u Wernera w latach
1807-1808, nie będąc wpisanym na Akademię we Freibergu. Opublikował
swe spostrzeżenia geologiczne [Dunin-Borkowski 1809] w oparciu o teorię
Wernera (ryc. 14).
Józef hr. Łubieński (1796-1885) był immatrykulowany we Freibergu
w 1816 roku w wieku 19 lat. Nabył po śmierci Wernera część jego
zbioru mineralogicznego (ok. 900 okazów), wystawionego na licytację.
Później, w 1854 roku, ofiarował go nowo powstającemu Towarzystwu
Przyjaciół Nauk w Poznaniu. O dalszych losach kolekcji Wernerowskiej
dowiedziałem się z literatury dotyczącej zbiorów przyrodniczych TPN
z lat 1909, 1913, 1928, 1934, 1946, 1957, a także z wywiadu w środo
wisku uniwersyteckim Poznania (profesorowie Fedorowicz, Skoczylas,
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Ryc. 14. Strona tytułowa rozprawy S. Dunin-Borkowskiego (1809), egzemplarz z biblioteki
Wernera z jego odręczną poprawką.
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Górski) i w bibliotece PTPN (Joanna Pietrowicz). Wszystkim informa
torom wyrażam wdzięczność. Uważam, że dzieje tej kolekcji minerałów
trzeba dokładniej opisać, o co będę się starał. Na razie przekazuję tylko
skrót wiadomości.
Zbiory przyrodnicze, w tym minerały, zostały w 1925 roku przekazane
w depozyt Muzeum Przyrodniczemu. Gdy Towarzystwo w 1952 roku
podjęło inwentaryzację depozytów, okazało się, że zbiór minerałów roz
proszono w czasie okupacji niemieckiej, a później scalono go. W 1953
roku Muzeum Przyrodnicze przejęła Polska Akademia Nauk. Instytut
Zoologii tejże instytucji w Poznaniu ponownie rozproszył zbiory. Paleon
tologię i mineralogię przekazano Zakładowi Paleozoologii, który wraz
z wyposażeniem i zbiorami przeszedł do Uniwersytetu - Pracowni Pa
leozoologii Bezkręgowców. W czasie adaptacji piwnic w gmachu PTPN
przy ul. Mielżyńskiego 27/29 dla potrzeb księgarni ORPAN doszło w latach
1975-1976 do likwidacji kolekcji. Zarząd PTPN w 1992 roku stwierdził
z ubolewaniem, że zbiory przyrodnicze (w tym mineralogiczne) należy
uznać za bezpowrotnie stracone dla nauki. Za ich zniszczenie są odpo
wiedzialne takie instytucje, jak PAN w Poznaniu i Uniwersytet Poznański,
groźniejsze, jak się okazało, dla kolekcji Wernerowskiej nawet od okupanta
niemieckiego.
Kontakty z Wernerem, przebywając we Freibergu, nawiązali też znani
Polacy doby Oświecenia, jak Józef Wybicki (1747-1822) z synami czy
Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841). Nie wiadomo, czy zetknął się
z nim bezpośrednio Hugo Kołłątaj (1750-1812), który przebywał na emi
gracji w Saksonii (1792-1793). On jednak kierował do Wernera Jana
Jaśkiewicza i Józefa Domeykę, opiekował się pobytem Stanisława Bo
nifacego Jundziłła. Przyjął Wernerowskie poglądy w swym dziele [Koł
łątaj 1842, 1972].
Hugo Kołłątaj (ryc. 15) jako reformator uniwersytetów (Szkół Głów
nych) w Krakowie i Wilnie u schyłku Rzeczypospolitej i w Księstwie
Warszawskim przyczynił się do wprowadzenia wykładów z historii na
turalnej, geologii i mineralogii (w tym też w duchu Wernerowskim),
do wysłania stypendystów za granicę, w tym do Freibergu, i zatrud
nienia ich potem w uczelniach polskich. Kołłątaj uczęszczał na wykłady
J. Jaśkiewicza, uważał to za wytchnienie i przyjemność, a autora wy
kładów traktował jako współtwórcę reform. W swoim wielkim dziele
filozoficzno-historycznym, pisanym w latach 1794-1809 (początkowo
w więzieniu w Ołomuńcu), Kołłątaj [1842, 1972] powołuje się obszernie
na naukę Wernera szereg razy w Rozprawie II O potopach..., Część I:
Postrzeżenia i dowody o potopach wydobyte z dziejów natury oraz przyna
leżnych obszernych Notach. Kołłątaj znał rozprawy Wernera o chara
kterach ciał mineralnych [Werner 1774 (zał. 1)] i teorii żył [Werner
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Ryc. 15. Hugo Kołłątaj, rysował Głowacki, portret około 40-letniego Kołłątaja z czasów, gdy
był podkanclerzym koronnym 1791-1792, a więc prawie współczesny jego kontaktom
z Wernerem. Muzeum Narodowe, Kraków.

1791 (zał. 1)], ale głównie posługiwał się chyba dwoma pracami Symonowicza [1806a, 1806b (zał. 2)].
Józef Wybicki (1927), autor słów polskiego hymnu narodowego (ryc. 16),
odwiedził Wernera z dwoma synami w 1804 roku. Uważał ich wykształ
cenie mineralogiczne za niezbędne, a Werner „tej umiejętności nowe i pełne
dał zasady". Werner przyjmował Wybickiego niezwykle uprzejmie, widy
wał się z nim także podczas swych pobytów w Dreźnie.
Julian Ursyn Niemcewicz odwiedził Wernera we Freibergu w lutym
1813 roku i był ostatnim Polakiem, który scharakteryzował go jeszcze
za życia. Cytuję za Wójcikiem [1972] fragment jego wypowiedzi: „Od
wiedziłem sławnego mineralogistę Wernera, przyjął mniej jak najlepiej,
prócz wielkiej nauki, znalazłem w nim wielką przyjemność i słodycz,
jest to powszechnie mówiąc charakter uczonych niemieckich [tu: sas
kich], sposób myślenia ich jest szlachetny, bez przesądów [...] ze wszy-
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Ryc. 16. Józef Wybicki, miedzioryt punktowany, W. Nettling, portret z 1805 r., a więc
z okresu, gdy był z synami u W ernera. M uzeum Narodowe, Kraków, Fundacja Czarto
ryskich.

stkich Niemców oni jedni ubolewają nad losem Polski i powstania jej
życzą".
Za pośrednich uczniów Wernera można uznać studentów Uniwersytetu
Wileńskiego, którzy słuchali wykładów mineralogii i geologii w duchu
wemerowskim. Wśród nich był Adam Mickiewicz [Gaweł 1948], zapisany
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na studia przyrodnicze w 1815-1816 roku i studiujący w tym samym
czasie i słuchający też wykładów F. Drzewińskiego - Ignacy Domeyko
i Tomasz Zan. Ten ostatni, zesłany w głąb Rosji, badacz geologii Uralu
i założyciel muzeum geologicznego w Orenburgu, został zwolniony być
może za wstawiennictwem u władz carskich A. von Humboldta - ucznia
Wernera.
A. Gaweł [1948] przytacza wiersz A. Mickiewicza zapisany w albumie
pani Sękowskiej, którego fragment brzmi:
„A nasze lądy zimnym dochowają łonem
Pamięć istot straconych przed lat milionem.
Jeśli ziemia tak długo chowa martwych szczątek
Jakie są serca nasze dla żywych pamiątek".
Przytoczony urywek może być poczytywany za przykład echa krótkich
studiów przyrodniczych naszego narodowego wieszcza.

Wpływ na Staszica
Werner wywarł wpływ na Staszica (ryc. 17), choć nie wiadomo, czy
ten się z nim zetknął. Wpływ ten najdobitniej zaznaczył się w Ziemiorodztwie (ryc. 18). W tym dziele [Staszic 1815] znajdujemy liczne (ponad 20)
powołania na Wernera odnośnie nazewnictwa minerałów, skał i formacji
geologicznych pod Vern., rzadko Verner. Pisownia pierwszej litery nazwiska
mogłaby wskazywać, że Staszic korzystał z tłumaczeń lub opracowań
francuskich prac Wernera, choć zwykle używano w nich formy Werner,
a nie Verner.
W Ziemiorodztwie pojawia się pięć wyróżnień stratygraficznych, a nie
cztery, jak u Wernera. Flótzgebirge podzielono na przedwodowe, później
określone jako warstwowe lub drugorzędowe i pomorskie, później trze
ciorzędowe. We francuskiej nomenklaturze użytej na mapie Staszica naj
młodsze góry (utwory) noszą nazwę Terres (ziemie) d'alluvion, a wszystkie
starsze formacje - Montagne (góry). Zarówno w poemacie Staszica [18191820], jak i w wersji brulionowej [Staszic 1959], brak powołań się na
Wernera. Staszic cytuje w brulionowym ujęciu prawie wyłącznie opraco
wania w języku francuskim.
Wiśniowski [1915] przypisuje Wernerowi silny wpływ na Staszica.
Poniżej przytoczono cytaty najdobitniej to podkreślające. Podano odpo
wiednie strony z artykułu Wiśniowskiego oraz w nawiasach strony, na
wiązujące do Ziemiorodztwa.
s. 8 - Jak już wspomniano, Staszic po przetłumaczeniu Epok Buffona
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Ryc. 17. Portret Stanisława Staszica, przypuszczalnie z 1820 r., rysowany przez Walentego
Śliwińskiego, ze zbioru Portrety Wysławionych Polaków.

rychło znajduje się w obozie zdecydowanych, a nawet skrajnych zwolen
ników Wernera i pozostaje tam do końca życia mimo walk, które z po
wodzeniem prowadzą z nimi plutoniści, idący za Huttonem.
s. 9 - U Staszica odnajdujemy wszystkie poglądy, cechujące szkołę
Wernera. Jest on przytem neptunistą bardzo konsekwentnym w swoich
poglądach.
s. 9 - Trzyma się w nich [pojęciach stratygraficznych] Staszic oczywiście
tak samo schematu Wernerowskiego z zasadą podziału na utwory wul
kaniczne i skały pierworodne, przechodowe, warstwowe i napływowe.
s. 12 - (370) Przytem, jak Staszic przypuszcza za innymi neptunistami,
iż poziom mórz owych musiał być znacznie wyższy niż obecnie, wznosząc
się pierwotnie ponad najwynioślejsze góry pierworodne, skoro osadziły
się one na dnie od razu tak mniej więcej, jak je widzimy dzisiaj.
s. 13 - 213 (215, 257 i in.) Pokazuje się tu od razu duchowy uczeń De
la Metheriego i Wernera, który mówi tylko o osadzaniu się z wód „za-
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mętu", mimo że skały charakterystyczne dla wewnętrznej strony pasma
karpackiego (rozmaite „trapy-bazalty", pechsteiny, bazaltoporfiry, sinitporfiry itp.) są, jak dzisiaj wiadomo, natury wybuchowej.
s. 36 - Staszic wierzy, że tak samo w przyrodzie „wszystkie te wielkie
natury ukazują, iż działy się powoli i spokojnie" (371). Toteż poglądy
i teorie De la Metheriego, Wernera i innych neptunistów odpowiadają
według niego najlepiej temu, co sam widzi w toku zjawisk geologicznych,
obserwując je zawsze dokładnie, często z niepospolitą bystrością.
s. 37 - Odbija się to niewątpliwie w Ziemiorodztwie. Ale bezwzględne
trzymanie się poglądów neptunistycznych, wpływ zrazu panującej w geo
logii szkoły Wernera, któremu bardzo ulega, zaważyły na losach Ziemiorodztwa Staszicowskiego prawdopodobnie jeszcze więcej.
Trudno orzec, w jakim stopniu oddziaływał na neptunis tyczne poglądy
Staszica Werner, a w jakim inni, jak de la Metherie, Linne. Ostatnio
Szulczewski [1998] analizował wpływ Wernera na Staszica.

Fenomen młodego Zdzitowieckiego
Swego rodzaju fenomenem w rozpowszechnianiu nauki Wernera w Pol
sce jest skromna broszura Seweryna (Józefa) Zdzitowieckiego (1802-1880)
o prawdziwie kieszonkowym rozmiarze 16,5 x 9,0 cm, wydana w 1817
roku (ryc. 19). Autor, wówczas szesnastoletni zaledwie uczeń VI klasy
lubelskich szkół wojewódzkich, książeczkę swą [Zdzitowiecki 1817] po
święca Stanisławowi Kostce Potockiemu, Ministrowi Komisji Rządowej
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, księdzu Stanisławowi Sta
szicowi, Zgromadzeniu profesorów i nauczycieli Szkoły Wojewódzkiej
w Lublinie i Ojcu. Zdzitowiecki, później wybitny chemik, wykładał od
1829 roku metalurgię i hutnictwo dla studentów politechniki w Warszawie,
a później chemię w gimnazjum realnym. W młodzieńczym dziełku o mi
neralogii zaczyna od cytatu Hauyego z Traite de Mineralogie, powołuje się
na Wernera, zaznacza, że korzysta z jego nauki za pośrednictwem prac
Hofmana, Breithaupta i Brochanta. Zna rozprawy Staszica i dzieło Drzewińskiego [1816 (zał. 2)]. Napisanie swej pracy tłumaczy faktem, że
podręcznik Drzewińskiego jest drogi, obszerny i przeznaczony dla słucha
czy uniwersytetu. Zdzitowiecki uczył się od półtora roku mineralogii, jego
profesor F. Kuberski udostępniał uczniom zbiory mineralogiczne i litera
turę, pilniejszym ofiarował okazy „ciał kopalnych", rozbudzał zaintereso
wanie przedmiotem, choć na te zajęcia miał tylko godzinę tygodniowo.
J. Tomaszewski nauczał w 1816 roku mineralogii w tym samym rozmiarze
w departamentalnej szkole w Krakowie. W bibliotekach krakowskich ist
nieją tylko egzemplarze niewielkiego podręcznika Kuberskiego Krótki rys
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Ryc. 19. Strona tytułowa młodzieńczego dziełka S. Zdzitowieckiego.
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historii naturalnej (w latach 1817-1831 cztery wydania) objętości ok. 50
stron druku, z czego na ciała kopalne wypada zaledwie 4-5 stron. Według
Zdzitowieckiego Kuberski przedstawił systematologię minerałów wcześniej
od Bogatki [1815 (zał. 2)] w dwu tomach znacznej objętości. Zdzitowiecki
podał ciekawą propozycję terminologii, a w systematologii obejmującej
minerały znane do 1814 roku uwzględnił oprócz podziału oryktognostycznego (według cech zewnętrznych) także podział chemiczny i krystalo
graficzny, co świadczyłoby o wpływie Berzeliusa i Haiiyego. Książeczka
Zdzitowieckiego jest rzeczywiście zwięzła. Liczy 92 strony oraz zawiera
wstęp z nie numerowanymi 14 stronami (z których aż 9 poświęcił autor
objaśnieniom językowym nazw), podczas gdy podręcznik Drzewińskiego
obejmował 615 stron i to większego formatu. Książeczka Zdzitowieckiego
świadczy o fascynacji młodzieży mineralogią porównywalnej może ze
współczesnym zainteresowaniem komputerami.

„Polskie" książki Wernera

Ogólne informacje o prywatnej bibliotece Wernera podaje Schmidt [1981,
1995]. O zainteresowaniu Wernera Polską i literaturą geologiczną dotyczącą
polskich terenów czy też autorów świadczą tytuły znajdujących się w bib
liotece Akademii Górniczej we Freibergu książek ze spuścizny Wernerowskiej, jak też spis książek zatytułowany Polnische Literatur, obejmujący
książki w języku polskim i dotyczące języka i literatury polskiej. Układa
jący i spisujący katalog był tak zafascynowany Wernerem, że tam, gdzie
chodziło w oczywisty sposób o boginię Wenerę, dodał „r".
Książki i broszury dotyczące nauk o Ziemi i Polski są związane z na
stępującymi nazwiskami: Beudant, Carosi, Czerwiński, Dunin-Borkowski,
Guettard, Hacquet, Kluk, Osiński (Opisanie...), Rzączyński (Auctuarium
1742), Schindler (Karpaty 1815), Schultes (Źródła Krynicy 1807), Symonowicz
(1806 dwie pozycje: O stanie dzisiejszym..., Odpowiedź...). Chodzi tu o znane
prace (dlatego nie podaję tytułów). Polskie językowo pozycje są związane
z polskimi nazwiskami. W pracy Dunina-Borkowskiego (po francusku)
Werner własnoręcznie poprawił błąd drukarski (ryc. 14).
W swym księgozbiorze (Die II Abteilung der Wernerschen Privatbibliotek Classe XXI Polnische Literatur) posiadał Werner książki polskie
w liczbie ok. 25 z lat 1747-1797. Liczbę ich trudno dokładnie określić,
ponieważ w wykazie zachowanym w Bibliotece Głównej Bergakademie
Freiberg znajduje się w tym dziale książka w języku czeskim, niektóre
pozycje są niejasno opisane, niektóre są liczone podwójnie (2 tomy jednego
dzieła). Były to podręczniki do nauki języka polskiego, w tym gramatyki ok. 10 pozycji, tłumaczenia na język polski z literatury niemieckiej, gra
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matyka niemiecka po polsku, różne książki polskie treści historycznej,
literackiej, a także kazania i... Przypadki Robinsona Krusoe.
Literaturą w języku polskim interesował się Werner do ok. 1800 roku.
Wiele książek świadczyć może o chęci nauczenia się języka - podręczniki,
gramatyki oraz takie, które można było traktować jako proste lektury.
Należałoby poszukiwać jeszcze innych polskich książek wymienionych
u Schmidta [1995] pod Linguistik i Wörterbücher [Schmidt 1995, s. 14].
Można by w przyszłości pomyśleć o dokładniejszym opracowaniu „pol
skich" książek ze zbiorów Wernera.

Sympozjum Wemerowskie 1999

Międzynarodowe Sympozjum „Abraham Gottlob Werner i jego czasy"
19-24 września 1999 roku we Freibergu (Saksonia) zostało zorganizowane
przez Akademię Górniczą we Freibergu i Międzynarodową Komisję Historii
Nauk Geologicznych - INHIGEO. Współudział miały polskie instytucje
geologiczne z Wrocławia, związane z Państwowym Instytutem Geologi
cznym, Polską Akademią Nauk, Polskim Towarzystwem Geologicznym,
Uniwersytetem i Politechniką, organizujące ostatni dzień „polski".
Pierwszy dzień Sympozjum (19 września) zajęła wycieczka w Rudawy
(Góry Kruszcowe). W drugim dniu (20 września) siedzibą Sympozjum
była reprezentacyjna rokokowa sala miejska we Freibergu. Po oficjalnych
powitaniach w czasie sesji plenarnej wygłoszono pięć referatów, trzy ze
strony gości zagranicznych: A.M. Ospowat (USA): „Werner twórca geognozji", E. Vaccari (Włochy): „Geognozja Wernera i wulkaniści Włoch",
A.S. Kleczkowski (Polska): „Oddziaływanie Wernera w Polsce - ucznio
wie i dzieło" [Kleczkowski 1999a] oraz dwa ze strony niemieckiej: H. Al
brecht: „Werner i Akademia Górnicza Freiberg" i D. Wolf - „Szkoła
mineralogiczna Wernera". W dniach 21 i 22 września pracowano w 10
sekcjach oznaczonych literami A-K: linie rozwoju - duch czasów, nauka ok.
1800, wpływ Wernera na nauki o Ziemi, uczniowie, Werner i górnictwo,
zbiory, nauki o Ziemi - literatura i sztuka, meteorologia, gospodarka i za
rządzanie, biografia. Przewidziano w sumie ok. 92 referaty, z czego tylko
niewiele (ok. 8) odpadło wskutek nieobecności wygłaszających. Wydano
tom streszczeń referatów i tom poświęcony trzem dniom wycieczkowym
(tzw. przedzjazdowa wycieczka w Rudawy, druga do Drezna i trzecia
Bolesławiec - Ławszowa - Osiecznica). Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre
referaty były opracowane przez więcej niż jedną osobę, niewielu było
wśród ok. 170 uczestników takich, którzy nie wygłaszali wykładu.
Pierwszy dzień zakończył się uroczystościami przy pomniku i grobie
Wernera w obrębie gotyckiej katedry św. Marii. Nastrojową oprawę dały
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nie tylko stare mury, ale także dość
liczny zespół w paradnych strojach gór
niczych i hutniczych z epoki z płoną
cymi pochodniami. Potem górnicze pi
wo w holu starego gmachu akademii,
a więc blisko mieszkania i miejsc wy
kładowych Wernera.
23 września część uczestników od
była wycieczkę do Drezna, głównie śla
dami Wernera.
Obsada imprezy była naprawdę mię
dzynarodowa (18 krajów), na ok. 173
uczestników ok. 46 (ok. 26%) to osoby
spoza Niemiec. Najliczniej były repre
zentowane następujące kraje: Rosja (8
osób) i Stany Zjednoczone (7), Austria
(6), Włochy (4), Holandia (3), po 2 oso
by Albania, Czechy, Francja, Portugalia
i Węgry, po 1 Australia, Estonia, Indie,
Japonia, Kanada, Polska, Szwajcaria
i Wielka Brytania.
Naradom, rozmowom sympozjaln y m towarzyszył duch inspiratora i organizatora imprezy. Dr Peter Schmidt,
skiego 1999. Fot. O. Burghardt, Krefeld
zwany ze względu na wzrost „długim
1993Schmidtem", zmarł nagle, 6 lutego 1999
roku, w wieku 60 lat (ryc. 20). Był wie
loletnim kustoszem cennych książek tzw. starego zbioru (Altbestand) w bib
liotece uczelnianej. Z jego serdecznej, bezcennej pomocy korzystali wszyscy,
którzy parali się studiami dotyczącymi Wernera, a także historii górnictwa
i geologii. Dr Schmidt redagował piękny ścienny kalendarz Wernerowski 1999 z 12 tekstami, które opracowali przeważnie frajberczycy. Dwu cudzo
ziemcom oddano - luty: A. Ospatowowi (z H. Walterem) - „Werner jako
uczony" i wrzesień: A.S. Kleczkowskiemu [1999b] - „Osiecznica rodowa
miejscowość Wernera". Do tekstu tego ostatniego wkradł się błąd: zamiast
daty urodzin 25 września podano 30 czerwca - dzień i miesiąc zgonu.
Organizacyjnie przejęli sympozjalne dzieło Schmidta profesor Helmuth Al
brecht i dr Roland Ladwig, obaj z Bergakademie Freiberg. Niedługo przed
śmiercią Schmidt pisał do A.S. Kleczkowskiego, nawiązując do kalendarza
i sympozjum: „Werner by się cieszył" - „Werner wiirde sich freuen".
Wczesnym rankiem 24 września ruszyła autokarem z Freibergu grupa
uczestników (ok. 40 osób) do Polski. Po drodze, jeszcze na terenie Niemiec,
Ryc. 20. Peter Schmidt (17 V 1939-6 II
1999), inicjator Sympozjum W ernerów-
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Ryc. 21. Odnowiony dom Wernera w Osiecznicy podczas uroczystego odsłonięcia nowej
tablicy w dniu 24 września 1999. Fot. H. V5lkel Bochum.

objaśnień geologicznych i historycznych udzielali koledzy z Freibergu i mi
łośnicy tego regionu. Na granicy zatrzymano autokar na dłuższy czas,
ponieważ sekretarz generalny INHIGEO profesor D. Oldroyd z Australii
nie posiadał niezbędnej, jak się okazało, wizy polskiej. Profesor A.S.
Kleczkowski uznał to żartobliwie za wyższą karę za to, że O. pozbawił
go członkostwa INHIGEO za brak udziału w korespondencyjnym głoso
waniu na nowych członków tej organizacji. Niebiosa szybko (po godzinie)
wybaczyły obu panom, wizę przesłano faksem.
W Bolesławcu nastąpiło spotkanie z grupą polską z Wrocławia i War
szawy. Przewodnictwo objęła ekipa wrocławska: A. Żelaźniewicz, A. So
lecki, W. Śliwiński. Uczestnicy zwiedzili kompleks budynków, w obrębie
którego działała dawna szkoła przy sierocińcu, do której uczęszczał Werner
w latach 1759-1763. Później przejechano do Ławszowej. Tu istniał niegdyś
wielki piec, który razem z kuźnicą (fryszerką) w Osiecznicy był miejscem
pracy młodocianego, czternastoletniego Wernera, pisarza hutniczego i jego
ojca inspektora hutniczego. W Osiecznicy obejrzano interesującą, dydakty
czną ścieżkę geologiczną, biegnącą wzdłuż Kwisy, dokonano odsłonięcia
nowej tablicy pamiątkowej na odnowionym domu Wernerowskim: prof.
M. Borkowska, prof. A.S. Kleczkowski, prof. D. Wolf (ryc. 21, 22). Tablicę
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Ryc. 22. Moment przed „odsłonięciem " (jeszcze wisi wstęga) nowej tablicy Wemerowskiej na
jego domu rodzinnym. Od lewej: wójt gminy Osiecznica m gr W aldemar Nazalek, profe
sor Andrzej Żelaźniewicz - W rocław , profesor Antoni S. Kleczkowski - Kraków, Osiecznica 24
września 1999. Fot. H.Völkel Bochum .

wykonano w kredowym piaskowcu sudeckim (kamieniołom „Czaple"
w niecce północno-sudeckiej), projekt opracowała artystka rzeźbiarka Mag
da Kuśmidorowicz, rzeźbił Tomasz Rodziński, oboje z Wrocławia. Po obu
stronach portretu Wernera umieszczono napisy w języku polskim i nie
mieckim:
„1749-1817. W tym domu urodził się Abraham Gottlob Werner współ
twórca nowożytnej mineralogii i geologii, profesor Akademii Górniczej
we Freibergu (1775-1817), nauczyciel geologów świata. Ufundowano w 250.
rocznicę urodzin przez polskich i niemieckich naukowców".
„1749-1817. Geburtshaus von Abraham Gottlob Werner Mitbegründer
der wissenschaftlichen Mineralogie und Geologie. Professor an der Berg
akademie Freiberg von 1775 bis 1817 mit Schülern aus aller Welt. Ange
bracht von polnischen und deutschen Wissenschaftlern anlässlich seines
250. Geburtstages".
Zwiedzono starannie urządzoną przez Muzeum Geologiczne im. H. Teisseyra Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (przy
udziale Państwowego Instytutu Geologicznego) wystawę geologiczną
w miejscowej szkole.
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Właściciele i kierownictwo miejscowej kopalni piasków szklarskich
ugościli uczestników obiadem przy obficie zastawionym i pięknie ude
korowanym stole. Były jeszcze krótkie referaty geologicznej sesji po
pularno-naukowej .
Polska część sympozjum uzyskała u gości niemieckich i innych zagra
nicznych pełne uznanie. W przemówieniach, dyskusjach, swobodnych roz
mowach nie pominięto motywu, że takie spotkania służą zrozumieniu
i porozumieniu między sąsiadującymi narodami. Goście zostali obdarowani
książką o Osiecznicy autorstwa M. Olczaka i Z. Abramowicza [1999], byli
przyjmowani przez lokalne władze gminy i przedstawicieli Euroregionu
Nysa.

Podsumowanie
Wpływ nauki Wernera, jego poglądów geologicznych i mineralogi
cznych w Polsce był wszechstronny i bardzo szeroki. Zaznaczył się
szczególnie w ośrodkach wyższego nauczania: w Wilnie i w Kielcach.
Nauka Wernera była krzewiona też w szkołach średnich, czego przy
kładem mogą być szkoły w Krakowie (J. Tomaszewski) czy Lublinie
(F. Kuberski). Uniwersytet Wileński w czasie rektorowania księdza Stroynowskiego pragnął pozyskać Wernera na profesora, co się jednak nie
udało. Prace uczniów Wernera, zwłaszcza Puscha i Bloedego, przyczyniły
się w dużej mierze do poznania geologicznego ziem polskich. Polskie
biblioteki uczelniane i władz górniczych (Kielce, Wilno, Kraków, War
szawa) posiadały wiele drukowanych prac Wernera i liczne tłumaczenia
prac pisane pod jego bezpośrednim wpływem. Recepcja nauki Wernera
w Polsce była żywa, jednakże mimo wielkiego szacunku dla mistrza,
mimo przedstawienia mineralogii czy geologii według jego układu, nie
pomijano innych twórczych prądów, wyrażanych np. w mineralogii
przez Haiiyego i Berzeliusa; krytycznie odnoszono się w Polsce do skraj
nego Wernerowskiego neptunizmu. Szerzenie się nauki Wernera w Polsce
było powiązane ściśle z praktycznym stosowaniem mineralogii, geologii
i innych nauk dla poszukiwania złóż minerałów użytecznych dla gór
nictwa, hutnictwa i pokrewnych gałęzi działalności gospodarczej. Wielkie
zasługi dla rozwoju tych kierunków położyli uczniowie Wernera - Niemcy
z Saksonii, wszechstronnie wykształceni przyrodniczo i technicznie,
a często też od strony prawa czy ekonomiki, nierzadko znakomici za
rządcy przemysłu przede wszystkim w Królestwie Polskim, ale także
na Śląsku i w Wielkopolsce. Nauka Wernera pociągała w Polsce różne
kręgi społeczne, uczniowie jego podejmowali próby zorganizowania gór
nictwa w Polsce już za ostatnich lat niepodległości (Okraszewski, Ora
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czewski), później budowali zręby górnictwa w Księstwie Warszawskim,
a szerzej w konstytucyjnym Królestwie Polskim w latach 1815-1831,
w okresie zarządzania tym przemysłem najpierw przez Tadeusza Mo
stowskiego i Stanisława Staszica, a później księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.
Uczniowie Wernera i ich uczniowie nieśli ciężar zarządzania gospodarką
górniczą i hutniczą prawie do końca XIX wieku, prowadzili rozpoznanie
geologiczne i poszukiwania surowców. Pod wpływem Wernera znajdowali
się wybitni Polacy Oświecenia: H. Kołłątaj, J. Wybicki, J.U. Niemcewicz.
W geologicznych dziełach S. Staszica znajdujemy odbicie myśli Wernera.
Zainteresowania mineralogią i geologią, pobudzone przez jej Wernerowskie
ujmowanie, ogarniało młodzież, czego przejawem była np. broszurka
szesnastoletniego S. Zdzitowieckiego, a obejmowało także światłych ludzi
w różnym wieku, którzy tylko dla celów poznawczych studiowali u Wer
nera. Werneryzm znalazł odbicie nawet w poezji Adama Mickiewicza.
Przyjaciel Mickiewicza Tomasz Zan (1795-1855) wykorzystał swe wiado
mości przyrodnicze w pracach geologicznych prowadzonych na zesłaniu
na Uralu.
Związki A.G. Wernera z Polską i Polakami można obecnie tylko wstęp
nie naszkicować. Jest to temat wymagający jeszcze dużej pracy, żmudnych
poszukiwań archiwalnych i bibliotecznych.
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Załącznik 1

GŁÓWNE DRUKOW ANE PRACE A.G.W ERNERA ZNANE W POLSCE
W KOŃCU XVIII I NA POCZĄTKU XIX WIEKU
1774 (1784, 1785, 1790, 1795, 1804, 1805)
Von den aeusserlichen Kennzichen der Fossilien Dresden, W ien 1785, 304 ss.,
D resden 1795, tłu m aczen ia -

francuskie: Dijon 1790, D resden 1795, Paris

1795; angielskie: E d in b u rgh 1804, Dublin 1805; w ęgierskie: Kolozvär 1784.
1780
1787

A xel von Kronstedts Versuch einer Mineralogie, 1. Bd, Teil 1, Leipzig, 250 ss.
Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten, D resden,
28 ss. (w cześniej w: A bh. Böhm . Ges. d. W isssen. P rag. 1786, s. 272-297).

1791 (1802, 1809) N eue Theorie von der Entstehung der Gänge, mit A nw endung au f den
Bergbau besonders den freibergischen, Freiberg 1791, X X X X , 265 ss., Freiberg
1802 (tłum aczen ia - francuskie: Paris 1802 - d w a razy , angielskie: Edinburgh
1809).
1 7 9 1 -1 7 9 2 Ausführliches und sistematisches Verzeichnis des Mineralienkabinets des weiland
kurfürstlich-sächsischen Berghauptmans H errn Eugen Pabst von Ohain, Freiberg
u. A nn ab erg, I - 368 ss., II - 280 ss.
1804
1805

Tabular view io the external characters o f minerals, E dinburgh, 31 ss.
Tableau de la classification des mineraux, Journ. de Physique 60, Paris, s. 171-178,
329-339.

1809

De la description des form es cristallines des mineraux, Jou rn de Physique 68,

1811

P aris, s. 209-222.
Kleine Sam m lung Berg- und Hüttenmännischer Schriften, Leipzig, 202 ss.

1 8 1 7 -1 8 2 0 Letztes Mineralsystem (pod różnym i tytułam i i w op racow an iach różnych
au toró w : F reyb erg u. W ien 1817, 58 ss.; St. P etersb u rg 1819 niem ieckim i rosyjskim , Fol. 4 ss.; W ien 1820, 234 ss.).

w języku
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W wydawnictwie jubileuszowym: Abraham Gottlob Werner [1967] wy
mieniono 22 podręczniki i dzieła w języku niemieckim i 24 w językach
francuskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim i po łacinie,
oparte bezpośrednio na nauce Wernera.

Załącznik 2

PRACE INSPIROW ANE NAUKĄ A.G. WERNERA
DRUKOW ANE W LATACH 1798-1836 W OŚROD KU W ILEŃSKIM
1798

Jundziłł Stanisław

Bonifacy, Disserłacja mineralogiczno-geograficzna o Krajach

gdzie się Kruszce znajdują, i o wielkości ich rocznego wydobywania w dzień roz
poczęcia publicznych lekcyi w Szkole Głównej Litewskiej przez X.B.S. Jundziłła hist.
nat. Viceprofesora za pozwoleniem zwierzchności w Wilnie w Drukarni Akademickiej
Wileńskiej [12 ss., n u m ero w an y ch literam i A -D o raz A 2, B2, C 2].
Jundziłł pow ołu je się szerok o na W ern era: N eue Theorie... [1791 (zał. 1)] o ra z
na n astęp ujących a u to ró w : Bonnet, Funke, Pallas, L eon h ard , Lepechin, Georgij,
H erm an n ; p isząc o ży łach podaje: „na W ęg rzech i w Saxonii na w łasn e
p rzy p atry w ałem się o c z y ".
1806

Sym onow icz R o m an (a), O stanie dzisiejszym mineralogii. W Wilnie nakładem
i drukiem f. Zawadzkiego, 189 ss. [II w yd . 1814, 190 ss.].
Sym onow icz R o m an (b), Odpowiedź Romana Symonowicza na pismo pod tytułem
„Uwagi nad pismem P. Symonowicza o dzisiejszym stanie mineralogii przez X .B.S.
Jundziłła w Wileńskim

Uniwersytecie Professora Botaniki". W Wilnie nakładem

i drukiem Józefa Zawadzkiego, 155 ss.
1806
1815

Jundziłł Stanisław B onifacy, Uwagi nad pismem... [osobny druk?].
B ogatko M ak ary, Nomenklatura minerałów pojedynczych czyli oryktognostycznomineralogiczna przez śp. [...] R. Symonowicza w największej części wypracowana,
a przez jego ucznia Makarego Bogatkę [...] według tegorocznego Wernera [...] układu
(ogłoszona roku 1 8 1 5 miesiąca listopada 10 dnia w Wilnie), 28 ss.

1816

D rzew iński Feliks, Początki mineralogii podług Wernera ułożone dla słuchaczów
akademickich. Wilno w D rukarni X X Bazylianów, 615 ss. (II w yd . 1827).

1825

Jakow icki Ig n acy, Krótki wykład oryktognozji i geognozji podług ostatniego układu
Wernera. Wilno w drukam i Zymela, 110 ss. [strony 1 00-110 n u m erow an e m ylnie
20 0 -2 1 0 ; geo gn ozja s. 6 5 -8 4 , ostatni układ W . s. 8 5 -102, dodatek o d rog ocen n ych
kam ieniach s. 103 -1 1 0 ].

1 8 2 5 -1 8 2 6 Kum elski N o rb ert A lfons, Krótki wykład mineralogii podług zasad Wernera,
Nakładem i drukiem A . Marcinkowskiego [Cz. I (1 8 2 5 ), 56 ss., 5 tab .; Cz. II
(1826), 250 ss.] [sp isy alfab. nazw m iner, polskie, niem ., franc., łac., ro s.,
61 ss.].
Jakow icki Ig n acy, Krótki wykład oryktognozji i geognozji podług ostatniego układu
Wernera, 110 ss.
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Robert Alfons, Rys systematyczny nauki o skamieniałościach, czyli

pertrefaktologii (1826) w Wilnie nakładem i drukiem A. Marcinkowskiego, 95 ss.
[w stęp y 18 ss., spis alfab. 9 ss.].
1827

K um elski N orbert Alfons, Zasady geognozji wedle nauki Wernera. Wilno. Nakładem
i drukiem A. Marcinkowskiego, [C z. I 62 ss. + spis alfab., C z. II 52 ss. + 6 ss.,
spis alfab.]

1827

Jak ow ick i Ignacy, Wykłady oryktognozji i początków geognozji przez I.J. filozofii
kandydata dającego kurs mineralogii w cesarskim Uniwersytecie Wileńskim wydanie
drugie poprawione i znacznie powiększone. Wilno w drukarni Manesa Zymela, 396
ss., spis 5 ss., 1 tabl. [geognozja (s. 369-396) w g cTAubisson 1819].
K um elski N orbert A lfons, Mineralogia zastosowana do sztuk, rzemiosł, fabryk
i rolnictwa, ułożona dla klasy III szkół powiatowych, [w yd . I 1827, 107 ss., w yd.
II 1829, 114 ss.].

1828

Regestr Minerałów Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego dla uczniów odwiedzają
cych gabinet mineralogiczny podług układu Wernera sporządzony. Wilno w Drukarni
Manesa i Zymela, przy ulicy Niemieckiej pod N. 296, 39 ss.

1830

Jakow icki Ignacy, Obserwacje geognostyczne w guberniach zachodnio-południowych
Państwa Rossyjskiego. Wilno 1831 nakładem i drukiem A . Marcinkowskiego, VIII,
241 ss., 1 tabl.

1836

Jak ow ick i Ignacy, Sistiematiczieskaja opis minerałogiczeskowo kabineta imperatorskoj wilenskoj Medyko-Chirurgiczeskoj Akademii. Wilno w tipografii O. Gliksberga, [cz. I - m in erały w g sy stem u W ern era, 125 ss., cz. II - skam ieliny,
40 ss.].

Oprócz tego szereg prac ukazywało się w czasopismach: „Dziennik
Wileński" 1805-1806, 1815-1830 (Bogatko, Drzewiński i Ullmann), „Pa
miętnik Farmaceutyczny Wileński" 1820-1829 (Jakowicki), „Gornyj Żurnał"
(od 1825).

Załącznik 3

NAJWAŻNIEJSZE PRACE POLSKICH UCZNIÓW WERNERA
Z OŚRODKA KIELECKIEGO
Pusch. G.G., Darstellung der neusten Mineralsysteme, Veränderungen die H err Bergrath
W erner in seinem Systeme vorgenommen, Leonhards Taschenbuch X / I , Frankfurt
a. M . 1816, s. 272-275.
Pusch G.G., Kritische Betrachtungen über das a u f die elektrochemische Theorie und die
chemische Proportionslehre gegründete Mineralsystem des Hern Professor Berzelius,
L eon h ard s T aschenbuch X I/II , Fran kfurt a. M. 1817, s. 471-522.
P usch G.G., Kritische Bemerkungen über das Mineralsystem des H errn Professor Ritter
Berzelius, Leonhards Taschenbuch X II /I , Frankfurt a. M. 1818, s. 3-66.
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P usch G.G ., Geognostischer Katechismus oder Anw eisung zum praktischen Geognosieren f ü r
angehende Bergleute und Geognosten, Freiberg 1819.
P usch G .G ., Geognostich-bergmännische Reise durch einen Teil der Karpathen Ober- und
N iederungarn angestellt im Jahre 1821, Leipzig 1824.
P usch J.B ., Krótki rys geognostyczny Polski i Karpat Północnych (tłum . z niem . A.M .
K itajew ski), W arszaw a 1830.
P usch G.G., Geognostiche Beschreibung von Polen so wie der übrigen Nordkarpathen-Länder,
Stu ttgart-T ü b in gen 1831, 1833, 1836.
P usch G .G ., Geognosticher Atlas von Polen, S tuttgart 1 8 3 6 -1 8 3 7 .
Becker W .G .E ., Über die Flötzgebirge im südlichen Polen, besonders in Hinsicht au f Steinsalz
und Soole, Freiberg 1830.
Bloede G ., U eber die Ü bergangs- Gebirgsformationen in Königreich Pohlen nebst einer
vorangehenden Übersicht der sämtlichen Gebirgsformation von Pohlen und einer
nachfolgenden Aufstellung

der in

Pohlen

vorkommenden

M ineralien,

Breslau

1830.
Bloede G ., Die Formations-Systeme von Polen und der anderen Länder stricht, Verh. Russ.
M ineral. Ges. 1 8 4 5 -1 8 4 6 , t. 2, s. 1-75, tabl. 2.

Załącznik 4

CHRONOLOGIA ODDZIAŁYWAŃ WERNERA W POLSCE 1778-1842
* g w iazd k i: pow ołania w p racach P olak ów i d otyczących Polski,

pod kreślen ia: w y 

k ład y w g W ern era m in eralogii i geologii oraz górn ictw a i hutnictw a (K raków ,
K ielce).
*1842 - K ołłątaj, Rozbiór krytyczny... (p isan e 1 7 9 4 -1 8 0 2 -1 8 0 9 )
1835 - Ig n acy D om eyko dla Józefa D om ey k o - usiłow anie zak up u zbiorów i książek
1817 - Łubieński - kupno zb iorów , *Z dzitow ieck i - książeczka
* 1 8 1 6 -1 8 4 6 - dzieła uczniów : P u sch , Bloede, Becker - geologia Polski
1 816 - Łubieński
1 8 1 6 -1 8 2 7 - A kadem ia G órnicza, K ielce - U llm an, Graff, L em p e, T om aszew ski, Pusch.
K rólikiew icz. K rum pel. i. K. H . K ad en
1815 - K rólikiew icz
* 1 8 1 4 -1 8 3 1 -1 8 3 6 (4 2 ) - U niw . W iln o (A k ad em ia M edyko-C hirurgiczna) - D rzew iński.
H orod eck i, Bogatko, Takowicki. K um elski - podręczniki
1 8 1 4 -1 8 1 6 - U niw . K raków - T om aszew sk i
1 8 1 3 -1 8 1 4 - D rzew iński, N iem cew icz
1 8 0 5 -1 8 0 9 - U niw . K raków - H acg u et
1 8 0 3 -1 8 1 3 - U niw . W ilno - S y m o n o w icz
1804 (* 1 8 0 3 -1 8 0 6 ) - W ybicki z d w o m a syn am i
1802, 18 0 3 - S.B. Jundziłł
1 8 0 2 -1 8 1 0 - Bloede 1803, S y m o n o w icz 1 804, Piunger, Lem p e 1805, Pusch 1806, J.K.H.
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K aden 1807, E .L . Kaden 1808, D unin-B orkow ski 1807, K rum pel, T om aszew sk i
1809, H ollu n d er 1810
1795-1801 - B orów k o 1801, Graff 1897, v . H erd er 1797, K arw iński 1798, Kleeditz 1801,
K o m arzew sk i 1796, A.J. M ielęcki, F. M ielęcki 1799, M orstin 1801, N ozarzew sk i
1796, U llm an n 1795
* 1798 - Jundziłł, Dissertacja
1793 - S.B. Jundziłł (w d ru k o w an y ch spisach B ergakad em ie: Ju n dritt), Kołłątaj
1792 - Józef D om eyk o, Kołłątaj (?)
1791 - Becker, v. Buch, v . H um boldt
1 7 8 7 -1 7 0 4 - U niw . L w ó w - H acquet
*17 8 6 -1 7 1 5 - Staszic w sw ych dziełach i tłu m aczen iach , głów nie Ziemiorodztwo...
1 7 8 3 -1 7 8 8 - U niw . K raków - Taśkiewicz
1 7 8 4 -1 7 8 7 -1 7 9 7 - U niw . W ilno - Forster
*1782 - Osiński, Opisanie...
1778 -1 7 8 1 - Jaśk iew icz, (Kołłątaj), O kraszew ski, O raczew ski, M ehner
1779 - v. Reden, v. G utschm id
*1778 - C arosi, Reisen... (druk 1781, 1784)

