
Baltazar (Belsazar) Hacquet (1739–1815), francuski podró¿nik, przyrodnik,
geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Krakowie –

nowe dane biograficzne w œwietle niepublikowanych dokumentów
z archiwów francuskich i niemieckich
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A b s t r a c t. Balthasar Hacquet, French physician and naturalist, Austrian army officer and inspec-
tor of mines in this country, has marked the history of natural science. Also as Professor of the Uni-
versities in Lviv and Cracow, he distinguished himself in many disciplines (botany, geology,
anthropology and medicine), and particularly in the descriptions of the nature of the Carpathians
and the Alps. This important person in the République des savants does not have the place in the
contemporary historiography of science. His correspondence with French naturalists Georges
Cuvier and Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse, as well as his autobiography and numerous

documents, preserved in various archives, help to better understand his role in the development of natural sciences.
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W ostatnich latach odnaleziono kilka dokumentów nie-
znanych uprzednio historykom nauki i biografom Baltaza-
ra Hacqueta (1739–1815)3. Jest to wydarzeniem tym znacz-
niejszym, ¿e biografia tego uczonego nadal kryje wiele
tajemnic i zagadek. W dodatku dokumenty te przez d³ugie
dziesiêciolecia uznawane by³y za zaginione: „Spêdzi³ on
piêæ ostatnich lat ¿ycia w Wiedniu, gdzie zmar³ 10 stycznia
1815 r., nie doczekawszy siê spe³nienia najdro¿szego marze-
nia: ponownego zobaczenia swojej ojczyzny. W 1810 r.,
przygotowuj¹c siê do tej podró¿y, powierzy³ wszystkie
swoje papiery Samuelowi Bredeckiemu, protestanckiemu
pastorowi, który zmar³ nagle w 1812 r. Nie wiadomo, jaki
by³ dalszy los papierów Hacqueta, w tym paczki zawiera-
j¹cej jego ¿yciorys” (Vantuch, 1989).

Autorzy przeprowadzili poszukiwania w archiwach
paryskich, a tak¿e w bazach danych w celu odnalezienia
danych na temat ¿ycia i dzia³alnoœci Baltazara Hacqueta,
w szczególnoœci zwracaj¹c uwagê na informacje nieobecne
w polskich biogramach tego uczonego („Polski s³ownik
biograficzny” i „S³ownik biologów polskich”) czy innych
pracach (Czarniecki, 1964; Daszkiewicz & Tarkowski, 2012).

INFORMACJE BIOGRAFICZNE

Baltazar Hacquet (ryc. 1) urodzi³ siê w 1739 lub 1740 r.
w Le Conquet (obecnie jedno z przedmieœæ Brestu) w Bre-
tanii. Nic nie wiadomo na temat jego rodziców. Studia
odby³ najpierw w Rennes, a nastêpnie na Uniwersytecie

w Pont-à-Mousson w Lotaryngii, gdzie obroni³ doktorat
z filozofii. Nastêpnie studiowa³ medycynê – w Pary¿u
i w Montpellier – nie uzyska³ jednak¿e tytu³u doktora.
Wczeœniej rozpocz¹³ wojskow¹ karierê w armiach fran-
cuskiej, angielskiej i pruskiej. W okresie wojny siedmiolet-
niej s³u¿y³ jako lekarz w armii austriackiej. W 1762 r. zosta³
mianowany chirurgiem i prosektorem szpitala w Pradze.
W 1773 r. powierzono mu katedrê anatomii, chirurgii i po³o¿-
nictwa w Lublanie (ówczeœnie Laibach). Od 1787 r. kiero-
wa³ Katedr¹ Historii Naturalnej Uniwersytetu Lwowskiego
(UL), a od 1805 r. Katedr¹ Historii Naturalnej Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego (UJ). Pocz¹wszy od 1794 r. by³ tak¿e
radc¹ górniczym Cesarstwa Austrii (Daszkiewicz & Tar-
kowski, 2012). W 1809 r. w wyniku zwyciêstwa wojsk
Ksiêstwa Warszawskiego nad Austriakami UJ zosta³ od-
zyskany przez polskie w³adze. Hacquet, podobnie jak inni
cudzoziemcy zatrudnieni przez habsbursk¹ administracjê,
poda³ siê do dymisji i wyjecha³ do Wiednia. Dokona³ tego
wyboru, choæ polskie w³adze chcia³y, by – zwa¿ywszy
na zas³ugi dla poznania polskiej przyrody – kontynuowa³
swoj¹ pracê.

Baltazar Hacquet jest autorem ok. 40 publikacji z dzie-
dziny geologii i mineralogii, botaniki, medycyny i etnogra-
fii, w tym dwutomowego opracowania przyrody Karpat
„Hacquet’s neueste physikalischpolitische Reisen in den
Jahren 1788 und 1789 durch die dacischen und sarmati-
schen oder nördlichen Karpathe” (1790–1791), w którym
zamieœci³ jedn¹ z pierwszych map geologicznych Tatr,
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i licznych publikacji o Alpach, zw³aszcza s³oweñskich,
m.in. czterotomowej „Oryctographia Carniolica” (1778–
1789). Ten wszechstronny uczony odznaczy³ siê dziêki bada-
niom botanicznym (np. nowych gatunków roœlin), pionier-
skim pracom na temat krasu (Kranjc, 2006) i charakte-
rystyce chorób zwi¹zanych z warunkami pracy w kopal-
niach. Zawdziêczamy mu równie¿ opisy lokalnych ras
zwierz¹t i roœlin domowych, np. konia huculskiego, œwini
„mongolitz” czy jab³ek dominiska. Hacquet by³ w XIX w.
autorem znanym i cytowanym, m.in. przez Johanna Wolf-
ganga Goethego (1749–1832) i Aleksandra Brongniarta
(1770–1847). Stanis³aw Staszic (1755–1824), przygoto-
wuj¹c „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin
Polski”, czêsto podró¿owa³ jego œladami i cytowa³ tego
uczonego.

Baltazar Hacquet dziêki swoim podró¿om i korespon-
dencji z przyrodnikami z ca³ej Europy zgromadzi³ znacz¹c¹
kolekcjê przyrodnicz¹ i bibliotekê. Zbiór Hacqueta, obej-
muj¹cy 4092 okazy, z czego 3352 stanowi³y minera³y,
361 ska³y i 379 skamienia³oœci (Prochazka, 1980; por. Dasz-
kiewicz & Tarkowski, 2012), zosta³ zakupiony w 1819 r.
przez króla saskiego i ksiêcia warszawskiego Fryderyka

Augusta I dla UJ i po dzieñ dzisiejszy stanowi cenny mate-
ria³ badawczy (Mazurkiewicz, 1988).

Przypominaj¹c zas³ugi i prace naukowe Baltazara
Hacqueta, biografowie tego uczonego podkreœlaj¹ tak¿e
jego trudny charakter. By³ on bardzo krytyczny i surowy
w swoich ocenach. Stosunki Hacqueta z kolegami na
uniwersytetach we Lwowie i w Krakowie by³y bardzo
z³e, zapewne z uwagi na jego charakter i rozgoryczenie
z powodu kontestacji jego doktoratu, który uzyska³ dopiero
w 1807 r. na UJ. Finkel i Starzyñski (1894) trafnie zauwa¿yli,
¿e Baltazar Hacquet by³ prawdopodobnie jedn¹ z owych
dziwnych i awanturniczych postaci, które w³adze austriac-
kie wysy³a³y do Galicji, aby mieæ spokój w innych czêœciach
cesarstwa. Nale¿y podkreœliæ tak¿e du¿¹ odwagê tego bada-
cza. Turecko-austriacka wojna nie zniechêca³a go do pro-
wadzenia badañ na terenach objêtych walkami.

Kilku s³ów wyjaœnienia wymagaj¹ przekonania poli-
tyczne Baltazara Hacqueta. Jako zwolennik filozofii Jeana-
-Jacques’a Rousseau uznawa³ on szlachtê za swojego
wroga, jednoczeœnie wielbi¹c lud, co nie przeszkadza³o
mu np. w u¿ywaniu fa³szywego herbu. Wrogoœæ wobec
arystokracji sz³a w parze z uwielbieniem dla carycy Kata-
rzyny. Kwestionowa³ zasadnoœæ istnienia UL, podkreœla-
j¹c, ¿e w Wiedniu jest wystarczaj¹co wielu urzêdników
i lekarzy, a Polacy wykszta³ceni we Lwowie, okupowanym
po pierwszym rozbiorze przez Austriaków, wyje¿d¿ali do
Rzeczpospolitej. Sam zgermanizowany, by³ zwolennikiem
habsburskiej polityki germanizacyjnej, albowiem widzia³
w niej szansê na oœwiecenie ludu. Dla charakterystyki
Hacqueta warto przypomnieæ zdarzenie opisane przez Van-
tucha (1989). Uczony zosta³ zatrzymany przez austriack¹
policjê w Chemnitz z powodu dyskusji, jak¹ prowadzi³
w ober¿y. Ten szanowany przez habsbursk¹ administracjê
inspektor górniczy, wielbiciel carycy i cesarza, opowiada³
górnikom o francuskiej rewolucji i Roberspierze. Po praw-
niczym qui pro quo, w którym pierwszy s¹d okreœli³ siê
jako niekompetentny do przeprowadzenia podobnej roz-
prawy, s¹d Izby Górniczej w Chemnitz zwolni³ Hacqueta
z racji braku wiarygodnych œwiadków zdarzenia.

DOKUMENTY Z NARODOWEGO MUZEUM
HISTORII NATURALNEJ

I AKADEMII MEDYCZNEJ W PARY¯U

W Bibliotece G³ównej Narodowego Muzeum Historii
Naturalnej w Pary¿u przechowywany jest list Baltazara
Hacqueta do Georges’a Cuvier (1769–1832), a tak¿e seria
jego listów do geologa i botanika z Tuluzy, badacza przyro-
dy Pirenejów, Philippe’a-Isidore’a Picota de Lapeyrouse’a
(1744–1818). List do Cuvier by³ przedmiotem odrêbnej
publikacji (Daszkiewicz, 1997). G³ównym jego tematem
jest róg tura znaleziony przez Hacqueta w Szczebrzeszynie
(ryc. 2). Obszerne fragmenty tego listu zosta³y wykorzysta-
ne przez Georges’a Cuvier w „Recherches sur les ossemens
fossiles de quadrupèdes”.

Korespondencja Hacqueta do Picota de Lapeyrouse’a
by³a przedmiotem obszernej analizy i zosta³a opublikowa-
na wraz z dokumentami przechowywanymi w Lublanie
(Šumrada, 2000). Baltazar Hacquet jest uznawany za uczo-
nego szczególnie wa¿nego dla historii nauk przyrodni-
czych w S³owenii i by³ w tym kraju tematem studiów
historycznych i wartoœciowych opracowañ. S³oweñscy
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Ryc. 1. Portret Baltazara Hacqueta ze zbiorów Muzeum Œl¹ska
Cieszyñskiego w Cieszynie



historycy nauki odnaleŸli i opracowali tak¿e jego rozprawê
„Mémoire sur les maladies occasionnée par le travail de la
mine de mercure d’Hydria en Carniole”, przechowywan¹
w Akademii Medycznej w Pary¿u.

AUTOBIOGRAFIA HACQUETA

Spoœród odnalezionych w ostatnich latach dokumen-
tów na szczególn¹ uwagê zas³uguje autobiografia Baltaza-
ra Hacqueta „Précis de la vie de Belsazar Hacquet écrit par

lui-même” przechowywana w Monachium i udostêpniona
on-line przez Münchener Digitalisierungszentrum (ryc. 3).
Prawdopodobnie jest to dokument, o którym wspomina
Vantuch (1989), powierzony przez Hacqueta pastorowi
Samuelowi Bredeckiemu i przez dziesiêciolecia uznawany
za zaginiony.

Autobiografia Hacqueta zawiera m.in. szczegó³ow¹ listê
podró¿y, informacje o pobycie we Lwowie i w Krakowie,
a tak¿e dotycz¹ce ostatnich prac na temat S³owian. Obej-
muje ona okres od narodzin (1740 r.) do 1812 r., trzy lata
przed œmierci¹ autora, czyli prawdopodobnie do momentu,
w którym Hacquet, planuj¹c wyjazd do Francji, przekaza³
swoje manuskrypty Bredeckiemu. Biografowie uczonego
podkreœlaj¹ jego zgermanizowanie, jednak¿e ten jedenasto-
stronicowy dokument napisany jest po francusku.

Czytaj¹c autobiografiê, ³atwo zrozumieæ brak informa-
cji o pochodzeniu Hacqueta: „Mówiono mi, ¿e urodzi³em
siê w Le Conquet (w Bretanii) w 1740 r. Nie zna³em moich
rodziców, wiedzia³em jedynie, ¿e mój ojciec by³ z pocho-
dzenia szlachcicem”. O swoich studiach medycznych pisze,
¿e „[po uzyskaniu doktoratu z filozofii], gdy tylko uwol-
niony od obowi¹zków [w oryginale »wolny«] uda³em
siê do Pary¿a, zainteresowa³em siê sztuk¹ leczenia, któr¹
w tym mieœcie studiowa³em”. Z biografii dowiadujemy siê,
¿e po powrocie z podró¿y do Hiszpanii i Anglii by³ zmu-
szony, prawdopodobnie z powodu biedy (s³u¿ba wojskowa
by³a nieobowi¹zkowa), zaci¹gn¹æ siê w charakterze ch³opca
okrêtowego na francusk¹ fregatê. Opisuj¹c pocz¹tki swojej
kariery wojskowej, wspomina: „Powróci³em do Francji,
aby przy³¹czyæ siê do armii Dolnego Renu. Pierwsz¹

kampaniê odby³em jako ochotnik w korpusie genera³a
Fischera” oraz: „Stawszy siê nêdzarzem przez C. mar-
sza³ka de Richelieu, który nas wszystkich zdradzi³, zmu-
szony by³em do zaci¹gniêcia siê do oddzia³ów angielskich,
choæ nigdy wczeœniej nie s³u¿y³em pod brytyjskim sztan-
darem”. Z wieloma szczegó³ami kreœli przebieg swojej
kariery najemnego ¿o³nierza i wojskowego chirurga, a tak¿e
wizyty w saskich i œl¹skich kopalniach w okresie wojny
siedmioletniej. To w³aœnie te wizyty zapocz¹tkowa³y
jego zainteresowanie geologi¹ i naukami przyrodniczymi.
W 1761 r., po powrocie do Francji, krótko „praktykowa³
w szpitalach Pary¿a i Montpellier”. W tym samym roku
zaci¹gn¹³ siê do armii austriackiej i trafi³ do szpitala
w Pradze, a nastêpnie w Siedmiogrodzie: „Po przemierze-
niu gór tego kraju i zwiedzeniu kopalni powróci³em przez
Wêgry do Wiednia, w tym czasie dzia³a³ w tym mieœcie
bardzo dobry uniwersytet, uczêszcza³em na wyk³ady medy-
cyny, fizyki, mechaniki i prawa, aby odœwie¿yæ przez
okr¹g³y rok moj¹ pamiêæ”. Wtedy tak¿e Hacquet rozpocz¹³
karierê naukow¹: „Po pewnym czasie doceni³ mnie naczel-
ny lekarz cesarskiej armii Graffenhuber. Darzy³ mnie on
du¿¹ sympati¹ od czasów, gdy s³u¿y³em pod jego rozkaza-
mi w szpitalu w Pradze, i zapozna³ ze s³ynnym Gerardem
van Swietenem [Gerard van Swieten (1700–1772) – wybit-
ny holenderski lekarz w s³u¿bie austriackiej, organizator
s³u¿by medycznej, znany tak¿e z prac w dziedzinie neuro-
logii, anatomii oraz badañ nad syfilisem]. Poniewa¿ by³ on
naczelnym lekarzem monarchii, zaproponowa³ mi przejœcie
do s³u¿by cywilnej i wybór miejsca pracy. Wybra³em
Karniolê z racji jej przyrody, s³ynnych kopalni, tym bar-
dziej ¿e mieszka³ tam s³ynny Scopoli [Giovanni Antonio
Scopoli (1723–1788) – w³oski lekarz, botanik i entomolog,
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Ryc. 3. Szczegó³y ¿ycia Baltazara Hacqueta – fragment autobio-
grafii (http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00047489/image_4)

Ryc. 2. Szkic rogu tura znalezionego przez Baltazara Hacqueta
w Szczebrzeszynie (rysunek pochodzi z listu Hacqueta do Georges’a
Cuvier; Biblioteka G³ówna Narodowego Muzeum Historii Natu-
ralnej w Pary¿u, kolekcja rêkopisów, Ms 634 „Boeufs fossiles”)



autor licznych prac o przyrodzie Tyrolu]”. W autobiografii
Hacquet opisa³ tak¿e powody swojej decyzji o wyjeŸdzie
z Krakowa i odmowy przyjêcia stanowiska w DreŸnie
i ostatnie lata spêdzone w Wiedniu.

PODSUMOWANIE

Odnalezione w ostatnich latach dokumenty pozwoli³y
na uzupe³nienie licznych „bia³ych plam” w biografii Balta-
zara Hacqueta. Potwierdzaj¹ one tak¿e bardzo wa¿n¹ rolê,
jak¹ ten lwowski i krakowski uczony odegra³ dla europej-
skiej geologii, botaniki, ale i etnografii prze³omu XVIII
i XIX w. Szczególnie cennym rêkopisem jest przechowy-
wana w Monachium autobiografia Hacqueta. Choæ, jak
w przypadku ka¿dego dokumentu tego typu, do zawartych
w niej informacji nale¿y podchodziæ z du¿¹ ostro¿noœci¹,
to jednak stanowi ona wyj¹tkowo cenny materia³ dla histo-
rii nauk geologicznych, tak¿e ziem polskich. Odkrycie
tego dokumentu, tak d³ugo uwa¿anego za zaginiony,
pozwala mieæ nadziejê na odnalezienie innych œwiadectw,
od dziesiêcioleci uznawanych za bezpowrotnie utracone.

LITERATURA

CZARNIECKI S. 1964 – Zarys historii geologii na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Wyd. Jubil. UJ, 14: 1–144.
DASZKIEWICZ P. 1997 – Nieznany list Baltazara Hacqueta do Georges
Cuviera. Kwart. Hist. Nauki Tech., 42(3–4): 139–141.
DASZKIEWICZ P. & TARKOWSKI R. 2012 – Wp³yw francuskiej
myœli przyrodniczej na rozwój nauk o Ziemi w Polsce i na Litwie od
koñca XVIII wieku po rok 1830. Ks. Akad., Kraków.
FINKEL L. & STARZYÑSKI S. 1894 – Historya Uniwersytetu
Lwowskiego. Nak³. Senatu Uniw. C.K. Uniw. Lwow., druk. E. Winiarza,
Lwów: 1–793.
KRANJC A. 2006 – Baltazar Hacquet (1739/40–1815), the pioneer
of karst geomorphologists. Acta Carsol., 35/2: 163–168.
MAZURKIEWICZ U. 1988 – Kolekcje paleontologiczne Baltazara
Hacqueta w zbiorach geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Pr. Muz. Ziemi, 40: 85–95.
PROCHAZKA K. 1980 – Zbiory mineralogiczne Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie. Pr. Muz. Ziemi, 31: 5–36.
ŠUMRADA J. 2000 – Hacquet, �iga Zois in francoski naravoslovec
Picot de La Peyrouse. Scopolia, 44: 1–34.
VANTUCH A. 1989 – Un savant breton prêche la Révolution dans
les Carpates. Ann. Bretagne pays Ouest., 96: 485–489.

Praca wp³ynê³a do redakcji 22.07.2013 r.
Akceptowano do druku 2.10.2013 r.

XVIII-wieczna rycina Wieliczki – interesuj¹cy i rzadki obraz kopalni oraz miasta

Marek Skubisz1, Piotr Daszkiewicz2, Rados³aw Tarkowski3

An 18th-century picture of Wieliczka – an interesting and rare image of
the mine and town. Prz. Geol., 62: 343–347.

A b s t r a c t. An 18th-century drawing has been found in the Institut de
France in Paris. This is a valuable iconographic source for both the town
of Wieliczka and the mine, originating from the 1860s. Particularly impor-
tant are the views of buildings and mining objects whose iconographic
records are scanty (Church of St. Clement; Church of St. Spirit; Regis,
Wodna Góra, Leszno and Dani³owicz pitheads; underground Chapel of
St. Anthony) or their appearances were previously unknown (underground
Chapel of St. John of Nepomuk), as well as the imagery of techniques of

mining, transportation, mine dewatering and mine working protection.

Keywords: Wieliczka mine, drawings, 18th century, France

Kopalnie soli, jak wielokrotnie podkreœlaj¹ to francuscy
autorzy, by³y w Europie wyj¹tkowe, a Wieliczkê powszech-
nie uznawano za najs³ynniejsz¹ z kopalñ pó³nocnej Europy
(autorzy ju¿ kilkakrotnie zamieœcili na ³amach Przegl¹du
Geologicznego teksty na temat kopalni w Wieliczce w pra-
cach francuskich autorów – Daszkiewicz & Tarkowski,
2007a, b, 2011, 2012a). Kopalnia ta interesowa³a fran-
cuskich uczonych i in¿ynierów zarówno z naukowego, jak
i z polityczno-ekonomicznego punktu widzenia. Jej charakte-
rystyka obecna jest we wszystkich francuskich XVIII-wiecz-
nych i póŸniejszych relacjach z podró¿y do Wieliczki. Infor-
macje w nich zawarte dotycz¹ zarówno samego miasteczka
i warunków noclegu, jak i sposobów zjazdu lub zejœcia do

kopalni, metod wydobywania soli, nastêpstwa warstw,
a nawet wystêpuj¹cych w nich skamienia³oœci (Daszkie-
wicz & Tarkowski, 2007b, 2012b).

W drugiej po³owie XVIII w. Wieliczkê odwiedzi³o
kilku francuskich przyrodników i podró¿ników, m.in. Jean-
-Étienne Guettard czy Pierre Berniard (Daszkiewicz & Tar-
kowski, 2007b, 2012b). Guettard by³ w kopalni soli w Wie-
liczce podczas pobytu w Polsce w latach 1760–1762,
a nastêpnie opublikowa³ w 1764 r. rozprawê „Mémoire sur
les mines de sel de Wieliczka en Pologne” (Guettard,
1764), w której zamieœci³ jej szczegó³owy opis i przedsta-
wi³ równie¿ plan kopalni (por. Wójcik, 1977). Pracê tê znali
i wykorzystywali praktycznie wszyscy francuscy geolodzy
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