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Przyjêcie Jana Jaœkiewicza w poczet cz³onków korespondentów
Królewskiej Akademii Nauk w Pary¿u
— nowe dane i nieznane dokumenty historii polskich nauk geologicznych
Piotr Daszkiewicz1, Rados³aw Tarkowski2
W listopadzie 2009 r.
up³ynie 200 rocznica
œmierci Jana Jaœkiewicza (1749–1809). Biografii tego uczonego i
jego zas³ugom dla polskiej nauki, a zw³aszcza
pionierskim w Polsce
pracom z dziedziny miP. Daszkiewicz R. Tarkowski
neralogii, geologii i chemii oraz organizacji instytucji naukowych, poœwiêcono ju¿ wiele publikacji
(m.in. Czarnecki, 1982; £opata, 2000; Madurowicz, 1959;
Madurowicz-Urbañska, 1964–1965, 1988; Senkowski, 1988).
Biografowie Jaœkiewicza zgodnie uznaj¹, ¿e zwi¹zki z
francusk¹ nauk¹, pobyt w Pary¿u i uzyskanie godnoœci
cz³onka korespondenta Académie Royale des Sciences
[Królewskiej Akademii Nauk] odegra³y szczególnie wa¿n¹
rolê w ¿yciu tego uczonego. Przypomina siê tak¿e znaczenie Jana Jaœkiewicza w upowszechnieniu osi¹gniêæ francuskiej nauki w Rzeczypospolitej. Jako jeden z pierwszych
Polaków wyk³ada³ on chemiê zgodnie z najnowszymi
osi¹gniêciami uzyskanymi przez Lavoisiera i jego
wspó³pracowników, uczonych, którym nauka zawdziêcza
osiemnastowieczn¹ rewolucjê w tej dziedzinie wiedzy.
Przeprowadzaj¹c w Krakowie wspólnie z Janem Œniadeckim doœwiadczenia z balonami, powtarza³ i upowszechnia³
przeprowadzone wczeœniej w Pary¿u doœwiadczenia braci
Montgolfier. Œlady wp³ywu francuskiej nauki ³atwo odnaleŸæ tak¿e zarówno w pracach Jaœkiewicza z dziedziny farmacji, jak i w organizacji gabinetu mineralogicznego.
O ile francuskie reminiscencje w dzia³alnoœci naukowej
Jaœkiewicza s¹ podkreœlane przez jego biografów, o tyle
stosunkowo niewiele wiadomo na temat samego pobytu
uczonego w Pary¿u, a nawet okolicznoœci przyjêcia go w
poczet Académie Royale des Sciences. Biografowie Jaœkiewicza zazwyczaj ograniczaj¹ siê do przypomnienia daty
przyjêcia w poczet cz³onków akademii i podkreœlenia
zwi¹zków Jaœkiewicza z Hugonem Ko³³¹tajem.
Autorzy przeprowadzili poszukiwania w archiwum
Akademii Nauk w Pary¿u, instytucji wywodz¹cej swoj¹
historiê od Académie Royale des Sciences, oraz w zbiorach
Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Pary¿u
(Museum National d’Histoire Naturelle — MNHN) w celu
odnalezienia dokumentów pozwalaj¹cych na uzupe³nienie
wiedzy na temat pobytu Jaœkiewicza w stolicy Francji i
jego kontaktów z francuskimi uczonymi. Wyboru MNHN
jako miejsca poszukiwañ dokonano ze wzglêdu na znaczenie, jakie ta instytucja odgrywa³a w osiemnastowiecznej
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nauce, jak i na fakt, ¿e w zbiorach muzeum przechowywane jest
obszerne archiwum Jeana-Etienne’a Guettarda (1715–1786),
korespondenta Jaœkiewicza. Przeprowadzone przez autorów poszukiwania umo¿liwi³y wyjaœnienie okolicznoœci
przyjêcia polskiego uczonego w poczet korespondentów
Académie Royale des Sciences i doprowadzi³y do odkrycia
w zbiorach MNHN nieznanego dotychczas dokumentu
dotycz¹cego kolekcji mineralogicznej i paleontologicznej,
przes³anej przez Jaœkiewicza do Pary¿a.
Historia Académie Royale des Sciences
W XVII wieku w Pary¿u powsta³o nieformalne towarzystwo skupiaj¹ce uczonych organizuj¹cych spotkania i
dyskusje naukowe. Oko³o 1666 r. jeden z najwa¿niejszych
urzêdników króla Ludwika XIV, J.-B. Colbert (1619–1683),
zainteresowa³ siê spotkaniami uczonych i zaprosi³ ich do
swojej biblioteki. Gdy biblioteka zosta³a przeniesiona do
budynków królewskich, sta³a siê miejscem regularnych
spotkañ uczonych. W ten sposób narodzi³a siê Académie
Royale des Sciences. Najstarszy znany dokument tej instytucji, królewski akt fundacyjny, pochodzi z 1666 r. W pierwszym okresie dzia³alnoœci akademia sk³ada³a siê z sekretarza,
pe³ni¹cego tê funkcjê do¿ywotnio, 7 matematyków, 7 fizyków, 2 chemików, anatoma, botanika oraz kilku m³odych
uczonych, którzy mieli im asystowaæ, by kiedyœ móc ich
zast¹piæ.
W dniu 26.01.1699 r. król nada³ akademii now¹ formê
organizacyjn¹, definiuj¹c jej sk³ad i dziel¹c cz³onków na
cztery klasy: cz³onków honorowych (w sumie 10, g³ównie
arystokraci i wysokiej rangi urzêdnicy królewscy), pensjonariuszy pobieraj¹cych wynagrodzenie z królewskiej kasy
(w sumie 20, w tym 3 geometrów, 3 astronomów, 3 mechaników [fizyków], 3 anatomów, 3 chemików, 3 botaników
oraz skarbnik i do¿ywotni sekretarz), cz³onków stowarzyszonych (w sumie 20, w tym 12 poddanych króla Francji
i 8, którzy mogli byæ cudzoziemcami, reprezentuj¹cymi
obojêtnie jak¹ dziedzinê wiedzy) oraz uczniów (asystenci
pensjonariuszy, maj¹cy pomiêdzy 20 a 25 lat). Warto
zauwa¿yæ tak¿e swoistego rodzaju dualizm statusu tej
instytucji, odró¿niaj¹cy j¹ od wiêkszoœci osiemnastowiecznych, europejskich towarzystw naukowych, jak choæby Royal Society w Londynie (Hahn,1971). Z jednej strony
akademia by³a zrzeszeniem uczonych, w znacznym stopniu samorz¹dnym, dbaj¹cym o niezale¿noœæ badañ naukowych oraz upowszechnianie ich rezultatów i wypracowuj¹cym kryteria ich oceny. Z drugiej strony by³a jednak
tak¿e i „instytucj¹ królewsk¹”, czêœci¹ administracji
osiemnastowiecznej Francji, co gwarantowa³o jej dobre
warunki materialne, niezbêdne do prowadzenia statutowej
dzia³alnoœci. Bardzo szybko Académie Royale des Sciences sta³a siê jedn¹ z najwa¿niejszych i najbardziej presti¿owych instytucji naukowych oœwieceniowej Europy. Jej
historia doczeka³a siê licznych opracowañ i omówieñ, których autorzy s¹ zgodni co do tego, ¿e instytucja ta odegra³a
kluczow¹ rolê w narodzinach i rozwoju nowoczesnych
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Ryc. 1. Jan Jaœkiewicz — popiersie z XIX w.
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nauk œcis³ych (Bertrand, 1869; Brian & Demeulenaere-Douyère, 1996; Gauja, 1934; Hahn, 1971; Hirschfield,
1981; Maury, 1864; Taton, 1966; Salomon-Bayet, 1978).
Cz³onkowie stowarzyszeni
— korespondenci Académie Royale des Sciences
Akt królewski z 1699 r. po raz pierwszy sformalizowa³
kategoriê cz³onków korespondentów, definiuj¹c, i¿ oœmiu
z cz³onków stowarzyszonych mo¿e byæ cudzoziemcami
(Gauja, 1934). Dokument ten precyzowa³, ¿e akademia
bêdzie zapewnia³a wspó³pracê naukow¹ z uczonymi z prowincji francuskiej, a nawet z cudzoziemcami. Pocz¹tkowo
nie okreœlono jednak procedury wyboru cz³onków stowarzyszonych. Na zebraniu, które odby³o siê 4.03.1699 r. zdecydowano, ¿e korespondenci bêd¹ zwi¹zani nie z dan¹
dyscyplin¹ naukow¹, a z okreœlonym cz³onkiem (pensjonariuszem) akademii. Tylko on mia³ prawo prowadziæ oficjaln¹ korespondencjê. W przypadku jego œmierci, korespondenta „przejmowa³” inny cz³onek akademii (Académie…, 1931). W³aœnie dlatego Jan Jaœkiewicz najpierw by³
korespondentem J.-E. Guettarda, a nastêpnie po jego œmierci
zosta³ „przejêty” przez C.-L. Bertholleta (1748–1822).
Regulamin z roku 1716 podniós³ liczbê cz³onków stowarzyszonych do 24, w tym 12 zagranicznych. Poniewa¿
w pierwszym okresie dzia³alnoœci akademii pope³niono
w wyborze cz³onków stowarzyszonych wiele nadu¿yæ
(wybierani byli na przyk³ad krewni i znajomi akademików), 23.03.1753 r. Ludwik XV uzna³ za konieczne sprecyzowanie, i¿ przyjmowani bêd¹ jako korespondenci
jedynie ci uczeni, którzy uzyskaj¹ pozytywn¹ ocenê ich wiedzy w jakiejkolwiek dziedzinie naukowej bêd¹cej przedmiotem zainteresowania akademii. Od tego czasu wybór
cz³onków korespondentów poddawany by³ g³osowaniu.
W przypadku przyjazdu do Pary¿a, cz³onkowie korespondenci mieli prawo przez rok uczestniczyæ w posiedzeniach
akademii. Nastêpnie albo przechodzili do jednej z innych
kategorii cz³onkostwa, albo podlegali skreœleniu z listy.
Jeœli korespondent przez trzy lata nie da³ znaku ¿ycia, to
tak¿e by³ wykreœlany z listy cz³onków stowarzyszonych.

Z racji ogromnego presti¿u, jakim cieszy³a siê w oœwieceniowej Europie Académie Royale des Sciences, godnoœæ
korespondenta by³a jednym z zaszczytnych wyró¿nieñ,
bardzo cenionym w miêdzynarodowej spo³ecznoœci uczonych. W ca³ym okresie od formalnego utworzenia akademii do jej rozwi¹zania w trakcie rewolucyjnego terroru
(1793), czyli przez 127 lat istnienia, jedynie piêciu uczonych z Rzeczypospolitej otrzyma³o ten tytu³ (Académie…,
1931). Z ciesz¹cej siê ogromn¹ renom¹ w ca³ej Europie
gdañskiej szko³y przyrodniczej korespondentami Królewskiej Akademii Nauk byli: lekarz i botanik, a tak¿e pierwszy w Rzeczypospolitej badacz amonitów, belemnitów i
otwornic, Jan Filip Breynius (1680–1764), korespondent
Antoine’a de Jussieu (od 1716 r.), oraz Jan Reinhold Forster (1729–1798), towarzysz wyprawy kapitana Cooka,
korespondent Jeana-Baptiste’a Le Roy (od 1776 r.).
Pocz¹wszy od 1761 r., korespondentem akademii by³ tak¿e
ksi¹¿ê Józef Aleksander Jab³onowski (1711–1777), wojewoda nowogrodzki, mecenas nauki i historyk, a zarazem
twórca dzia³aj¹cego w Lipsku Towarzystwa Naukowego
Jab³onowskich. W 1778 r. godnoœæ korespondenta otrzyma³
Marcin Poczobutt-Odlanicki (1728–1810), jezuita, astronom i matematyk, rektor Szko³y G³ównej w Wilnie. Jan
Jaœkiewicz by³ ostatnim zwi¹zanym z Polsk¹ uczonym,
który otrzyma³ tê godnoœæ przed likwidacj¹ akademii.
Sprawozdanie z posiedzenia Académie Royale des Sciences
— nieznany dokument dotycz¹cy nadania
Janowi Jaœkiewiczowi tytu³u korespondenta
Propozycja przyjêcia Jana Jaœkiewicza w sk³ad Académie Royale des Sciences jako cz³onka korespondenta
zosta³a przedstawiona na posiedzeniu, które odby³o siê w
sobotê 24.02.1781 r. W archiwach francuskiej Akademii
Nauk w Pary¿u przechowywany jest rêkopiœmienny protokó³ tego posiedzenia. Wœród jego uczestników warto odnotowaæ obecnoœæ Jeana-Etienne’a Guettarda, Antoine’a
Lavoisiera (1743–1794) oraz Claude’a-Louisa Bertholleta.
Jaœkiewicz zosta³ korespondentem Guettarda, a po jego
œmierci Bertholleta, z którym ³¹czy³y polskiego uczonego
zainteresowania w dziedzinie chemii stosowanej. Berthollet i Lavoisier s¹ uznawani, za jednych z najwa¿niejszych
„ojców” osiemnastowiecznej rewolucji w naukach chemicznych.
Propozycja przyjêcia Jaœkiewicza nie by³a jedyn¹
spraw¹ dyskutowan¹ na posiedzeniu w dniu 24.02.1781 r.
Najpierw zosta³a przedstawiona i omówiona rozprawa
matematyczna Bertranda, który zaproponowa³ rozwi¹zanie
jednego z problemów rachunku prawdopodobieñstwa.
Posiedzenie zamknê³y informacje o przeczytaniu pracy
Eulera. Drugim punktem obrad by³o przedstawienie przez
Guettarda i Louisa Charlesa Henri Macquarta (1745–1803)
raportu, przygotowanego na zlecenie akademii, na temat
obserwacji mineralogicznych Jaœkiewicza poczynionych
w trakcie podró¿y przez Austriê, Styriê i Karyntiê i czêœciowo w Saksonii, albowiem podró¿ zakoñczy³a siê we
Freiburgu. Autorzy raportu przedstawili w kilku zdaniach
uwagi Jaœkiewicza na temat geologii opisywanych gór oraz
informacje o opisanych przez niego z³o¿ach i kopalniach
¿elaza w Hillenbergu [w tekœcie Jaœkiewicza Hittenberg] w
Badenii Wirtembergii (wraz z wyliczeniem siedmiu rodzajów rud ¿elaza i trzech manganu) i o³owiu w Bleibergu [w
tekœcie Jaœkiewicza Bleyberg] w Karyntii (wraz z poda475
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niem wydajnoœci: 20 tysiêcy kwintali rocznie i opisem pieców hutniczych) oraz z³ó¿ srebra w Schwartzu w Saksonii i
kopalni z³ota w Zillerthal w Tyrolu. Guettard i Macquart
w konkluzji swojego sprawozdania stwierdzili, ¿e: Pan
Jaœkiewicz koñczy swoje obserwacje kilkoma wnioskami,
które wymaga³yby d³u¿szej dyskusji. Nie uznaliœmy za stosowne wdawanie siê w tê dyskusjê, która mog³aby byæ u¿yteczn¹ jedynie, jeœli mo¿na by j¹ przeprowadziæ w obecnoœci
autora. Pomimo tych trudnoœci uwa¿amy, ¿e obserwacje
Pana Jaœkiewicza s¹ interesuj¹ce dla historii naturalnej,
a w szczególnoœci dla mineralogii i pokazuj¹, ¿e autor ma
du¿¹ wiedzê i pasjê [do nauk przyrodniczych], a tak¿e, ¿e
obserwacje te mog¹ zostaæ wydrukowane w zbiorze prac
zagranicznych uczonych. Zwracamy siê do Akademii, aby
nada³a Panu Jaœkiewiczowi tytu³ swojego korespondenta,
którego to tytu³u bardzo on pragnie. Mo¿e to byæ dla Akademii tym bardziej u¿yteczne, i¿ obejmie on Katedrê Chemii
na Uniwersytecie w Krakowie w Polsce, gdzie interesuj¹cym by³oby posiadanie wszelakiego rodzaju korespondentów, których jak dotychczas Akademia nie ma [w tym
kraju]. Polska mo¿e dostarczyæ uczonym znaczn¹ iloœæ
obserwacji z fizyki i z historii naturalnej, obserwacji, które
pozostaj¹ do dokonania.
Og³oszenie i publikacja pracy Jaœkiewicza
Zgodnie z zaleceniem Guettarda i Macquarta, praca
Jaœkiewicza (Jaskevisch, 1782) zosta³a wkrótce wydrukowana w zwi¹zanym z Académie Royale des Sciences piœmie Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle
et sur les Arts, jednym z najbardziej presti¿owych pism
naukowych XVIII wieku (McClellan, 1979). Jak wynika z
opublikowanego tekstu, Jaœkiewicz wyg³osi³ swoj¹ rozprawê, albowiem: jednym z g³ównych celów podró¿ników zajmuj¹cych siê nauk¹ jest staranie siê o poznanie ró¿nych
Zgromadzeñ Uczonych, krajów w których podró¿nik ten
zatrzymuje siê. W trakcie pobytu w tej stolicy [Pary¿u] nie
mog³em zmarnowaæ okazji skorzystania z zaszczytu przedstawienia siê Zgromadzeniu Uczonych, znanemu i szanowanemu we wszystkich krajach, do których dotar³a nauka.
W tym samym czasie mia³em zaszczyt przedstawienia
Akademii tych kilku obserwacji, na zrobienie których
pozwoli³ mi krótki czas mojej podró¿y, jak i pora roku.
Prawdopodobnie w³aœnie po odczytaniu tej rozprawy sformalizowano przyjêcie Jaœkiewicza na korespondenta akademii (22.08.1782 r.).
Jeœli porównaæ sprawozdanie Guettarda i Macquarta z
opublikowanym tekstem Jaœkiewicza (Jaskevisch, 1782),
to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiernie streszcza ono opublikowany póŸniej tekst. Jego autorzy nie zamieœcili jedynie
omówienia kilku zdañ poœwiêconych kopalni w Hidrii (le¿¹cej
dzisiaj na pograniczu S³owenii i Austrii), opisanej przez
Jaœkiewicza g³ównie na podstawie cytatów pochodz¹cych
z pracy Pana Ferbera, Profesora Historii Naturalnej w
Mitawie, jak i jego opisowi przejazdu przez W³ochy, Tyrol
i pañstwa niemieckie a¿ do Freiburga, wraz z informacjami
na temat zwiedzanych kolekcji przyrodniczych i odwiedzonych uczonych. Tekst Jaœkiewicza jest zakoñczony
ogólnymi uwagami na temat gór wapiennych i granitowych. To w³aœnie te uwagi wymaga³y, zdaniem Guettarda i
Macquarta, dyskusji z autorem.
Praca Jaœkiewicza, dziêki przedstawieniu jej w
Królewskiej Akademii Nauk w Pary¿u i publikacji w presti¿owym piœmie przyrodniczym, szybko trafi³a do obiegu
informacji naukowej. Obserwacje Jaœkiewicza by³y cyto476

wane m.in. w Histoire naturelle des minéraux Buffona, co
zwa¿ywszy na znaczenie tej encyklopedii przyrodniczej
(Daszkiewicz & Tarkowski, 2007), niew¹tpliwie przyczyni³o siê do ich szerokiego rozpowszechnienia w Europie.
Dowodem ich upowszechnienia i ¿ywotnoœci mo¿e byæ
jeden z rêkopisów bêd¹cych w³asnoœci¹ Antoine’a Risso
(1777–1845), zoologa, botanika i geologa, znanego g³ównie
z prac przyrodniczych opisuj¹cych po³udnie Francji.
Wœród rêkopiœmiennej spuœcizny tego uczonego, przechowywanej w MNHN, znajduje siê niedatowany, niekompletny rêkopis na temat geologii i mineralogii ró¿nych
czêœci Europy. Praca Jaœkiewicza jest w nim cytowana
wielokrotnie (Ms. 2059 Biblioteka G³ówna MNHN).
W œwietle przytoczonych faktów trudno jest zrozumieæ, dlaczego ta wa¿na zarówno dla historii osiemnastowiecznych nauk przyrodniczych, jak i biografii uczonego
praca, opublikowana i powszechnie znana, jest czêsto pomijana przez biografów Jaœkiewicza, a niekiedy wrêcz uznawana za zaginion¹ (Madurowicz, 1959; Radwan, 1969).
Biogram Jaœkiewicza w Polskim S³owniku Biograficznym
zawiera informacjê, i¿: Do prac Jaœkiewicza z zakresu
nauki o Ziemi, a œciœlej mineralogii i petrografii, nale¿¹:
nieznany w oryginale [podkreœlenie autorów] odczyt
wyg³oszony w zimie 1781 r. w Pary¿u w Académie Royale
des Sciences, podsumowuj¹cy podró¿ mineralogiczn¹
Jaœkiewicza po zachodzie Europy. Tytu³ pracy, jej wstêpne
zdania i dokonane przez autorów porównanie jej treœci z
przedstawionym na posiedzeniu akademii omówieniem
Guettarda i Macquarta nie pozostawiaj¹ najmniejszej
w¹tpliwoœci, ¿e mamy do czynienia z orygina³em pracy
Jaœkiewicza.
Lista okazów
przes³anych przez Jana Jaœkiewicza do Pary¿a
Przeprowadzone przez autorów poszukiwania doprowadzi³y do odnalezienia jeszcze jednego dokumentu
zwi¹zanego z Janem Jaœkiewiczem. W archiwum Guettarda w Bibliotece Centralnej MNHN przechowywana jest
siedmiostronicowa lista zatytu³owana Enumeration de différentes piéces minéralogiques qui se trouvent dans le
Palatinat de Cracovie et de sedomir par M. Jacniewitz
Professeur de Chimie à Cracovie [Wyliczenie ró¿nych okazów mineralogicznych, które wystêpuj¹ w województwach
krakowskim i sandomierskim przez Pana Jacniewitza Profesora Chemii w Krakowie]. Zarówno b³¹d w pisowni
nazwiska, jak i porównanie z innymi notatkami zdaj¹ siê
wskazywaæ, ¿e listê tê sporz¹dzi³ Guettard — zapewne na
podstawie okazów, a mo¿e i informacji uzyskanych od
Jaœkiewicza. Lista ta by³a jak dotychczas b³êdnie skatalogowana (poza czêœci¹ archiwum dotycz¹c¹ Polski) i pozbawiona w³aœciwego opisu. Nigdy nie by³a obiektem
zainteresowania historyków nauki. Lista zawiera nazwy
115 okazów, niekiedy wraz z krótkim opisem i podaniem
lokalizacji, którym towarzysz¹ oznaczenia literowe, A., Aa
itp., najprawdopodobniej odpowiadaj¹ce uk³adowi w przesy³ce, nie maj¹ one bowiem ¿adnego logicznego uzasadnienia ani w ewentualnym systemie klasyfikacyjnym, ani
pochodzeniu geograficznym. Lista okazów jest podzielona
na kilka czêœci. Pierwsza zawiera spis okazów marmuru,
gipsu, jaspisu i halitu z Wieliczki, a tak¿e zapewne szczególnie interesuj¹cych Guettarda, z racji prowadzonych
przez niego prac, okazów i³ów na fajki czy bia³ych i³ów
marglistych wydaj¹cych siê byæ odpowiednimi do produkcji porcelany. Druga czêœæ listy dotyczy skamienia³ych
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muszli, a trzecia — innych skamienia³oœci (m.in. okazów
skamienia³ego drewna czy te¿ odcisków kolców je¿owca).
Warto zwróciæ uwagê na zastosowanie nomenklatury
Linneusza w nazewnictwie skamienia³oœci. Nastêpna czêœæ
listy zawiera spis rud metali, g³ównie ¿elaza i o³owiu.
Ostatnia czêœæ listy jest zatytu³owana Obserwacje, jakie
przeprowadzi³em na poszczególnych ska³ach i zawiera
wyliczenie i krótki opis bardzo ró¿norodnych prób (tak¿e
marmurów, kwarców, krzemieni, wapieni, halitów, skamienia³oœci i rud metali). Trudno dzisiaj odpowiedzieæ na
pytanie, czy ostatnia czêœæ listy dotyczy okazów i informacji przes³anych przez Jaœkiewicza, czy te¿ s¹ to uwagi zrobione przez Guettarda, który w Rzeczypospolitej spêdzi³
dwa lata i z której przywióz³ do Francji liczne okazy.
Przes³anie przez Jaœkiewicza kolekcji mineralogicznej
jest zdarzeniem znanym historykom ju¿ od kilkudziesiêciu
lat (Ko³odziejczyk, 1936). Zacytowana lista jest jednak¿e
jedynym dokumentem, który pozwala na przynajmniej
czêœciowe poznanie zawartoœci przes³anej kolekcji. Warto
zauwa¿yæ, ¿e przes³ane okazy pochodz¹ w ca³oœci z województw krakowskiego i sandomierskiego i ¿aden z nich nie
ma zwi¹zku z podró¿¹ po Austrii, Styrii i Karyntii. Okazy
te pochodz¹ niew¹tpliwie z wielokrotnie opisywanej przez
biografów Jaœkiewicza (a tak¿e przez samego Hugo
Ko³³¹taja) podró¿y, któr¹ uczony ten odby³ wspólnie z
Czenpiñskim w 1782 r., w³aœnie po województwach krakowskim i sandomierskim. Podró¿ tê Jaœkiewicz odby³ ju¿
po otrzymaniu godnoœci korespondenta Académie Royale
des Sciences. Przesy³aj¹c do Pary¿a kolekcjê, spe³nia³
pragnienie swoich francuskich kolegów akademików, aby
nadanie mu tytu³u korespondenta przyczyni³o siê do lepszego poznania historii naturalnej kraju, w którym uprzednio akademia nie mia³a wspó³pracownika. Ze Ÿróde³
poœrednich mo¿emy nawet w przybli¿eniu okreœliæ datê
przes³ania kolekcji z Krakowa do Pary¿a. J.A.J. Cousin
(1739–1800), znany matematyk, pisa³ 27.12.1783 r. w liœcie do Jana Œniadeckiego: widzia³em u Pana Daubentona
skrzynie z minera³ami przes³anymi z Polski (Œniadecki,
1938). Zapewne chodzi w³aœnie o kolekcjê Jaœkiewicza.
Podsumowanie
Odnalezienie przez autorów niniejszego artyku³u
dokumentów zwi¹zanych z przyjêciem Jaœkiewicza w
poczet cz³onków korespondentów Académie Royale des
Sciences oraz listy minera³ów z województw krakowskiego i sandomierskiego to jedynie pierwsze rezultaty rozpoczêtych poszukiwañ. Aby odnaleŸæ inne zachowane œlady
kontaktów Jana Jaœkiewicza z francuskimi instytucjami
naukowymi, konieczne jest przeprowadzenie poszukiwañ
w stosunkowo licznych zespo³ach archiwalnych. Archiwa
Académie Royale des Sciences s¹ rozproszone w zbiorach
wielu instytucji (Brian & Demeulenaere-Douyère, 1996).
Jako cz³onek korespondent Jaœkiewicz by³ zobowi¹zany do
utrzymywania kontaktu z akademi¹ (Gauja, 1934). Ko³³¹taj
napisa³: U nas Jan Jaszkiewicz, niegdyœ profesor chemii i
historyi naturalnej w szkole g³ównej krakowskiej, podczas
swej podró¿y po ca³ym powiecie krakowskim, lelowskim i
po xiêstwie siewierskim, nalaz³ wszêdzie na powierzchni
ziemi wielk¹ obfitoœæ madreporów i innych skamienia³ych
owoców: o czem, jako i o ca³ej swej podró¿y, da³ raport
kommissyi edukacyjnej, i tê podró¿ opisa³ Akademii umiejêtnoœci w Pary¿u, jako jej korespondent [podkreœlenie
autorów] (Kojsiewicz, 1842). Do tej pory nie uda³o siê jednak¿e odnaleŸæ œladów tej korespondencji.

Archiwa Académie Royale des Sciences nie s¹ jedynymi, w których byæ mo¿e zachowa³y siê pami¹tki zwi¹zane
z Janem Jaœkiewiczem. Kwerendy wymagaj¹ tak¿e archiwa chemików — Lavoisiera, Bertholleta i Macquarta, którzy zetknêli siê z polskim uczonym. Osiemnastowieczny
Pary¿ by³ centrum skupiaj¹cym znaczn¹ liczbê prywatnych
kolekcji mineralogicznych i gabinetów naukowych. Tak¿e
w dokumentacji tych instytucji mog³y zachowaæ siê œlady
pobytu polskiego uczonego w stolicy Francji. Przeprowadzenie poszukiwañ na tak du¿¹ skalê wymaga jednak¿e
odrêbnego programu badawczego i œrodków materialnych
niezbêdnych do jego realizacji.
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