
George-Louis Leclerc Buffon i jego wp³yw na badania przyrodnicze w Polsce

Piotr Daszkiewicz*, Rados³aw Tarkowski**

W 2007 r. up³ynie
300 rocznica urodzin
Georga-Louisa Leclerc
Buffona (1707–1788),
wielkiego francuskiego
przyrodnika, zarz¹dcy
królewskiego Jardin des
Plantes. We Francji oraz
w innych krajach jest
przygotowywanych wie-
le imprez zwi¹zanych z
t¹ rocznic¹. Buffon jest

uznawany za jednego z najwa¿niejszych uczonych przyrod-
ników XVIII w., jak i za jednego z najwybitniejszych
myœlicieli i pisarzy francuskiego Oœwiecenia. Kierowany
przez niego Jardin des Plantes sta³ siê i pozostaje po dzieñ
dzisiejszy (jako Muséum national d’Histoire naturelle)
jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji naukowych Europy.

Celem artyku³u jest przypomnienie sylwetki Geor-
ga-Louisa Leclerc Buffona oraz pokazanie wp³ywu tego
uczonego na badania przyrodnicze prowadzone w Polsce w
XVIII w. Autorzy pragnêli równie¿ podkreœliæ celowoœæ
przeprowadzenia badañ zwi¹zanych z Bufonem oraz
Staszicem. Ojciec polskiej geologii przet³umaczy³ na jêzyk
polski Epoki natury — jedno z najwiêkszych dzie³ Buffona.

¯ycie i dzie³o Buffona

George-Louis Leclerc przyszed³ na œwiat w Montbard
w Burgundii w 1707 r. Jego ojciec, w³aœciciel ruin zamku
ksi¹¿¹t burgundzkich, zasiada³ w lokalnym parlamencie w
Dijon. Dziêki stosunkom ojca, m³ody George-Louis dosta³
siê do l’Académie de Dijon, jednego z najaktywniejszych
naukowych i intelektualnych oœrodków XVIII-wiecznej
Francji. Ju¿ w dzieciñstwie, przysz³y uczony, pasjonowa³
siê nauk¹, a zw³aszcza matematyk¹. Pragn¹³ niew¹tpliwie
zerwaæ tak¿e z rodzinn¹, urzêdnicz¹ tradycj¹. Zgodnie z
¿yczeniem ojca ukoñczy³ jednak w 1726 r., studia prawni-
cze, nigdy nie praktykuj¹c tego zawodu. Za zgod¹ i dziêki
pomocy finansowej rodziny, zapisa³ siê nastêpnie na studia
medyczne w Angers. W tamtym okresie nie istnia³y jeszcze
wyspecjalizowane studia przyrodnicze, szko³y medyczne
by³y wiêc praktycznie jedynymi uczelniami na których
nauczano podstaw botaniki i zoologii. W 1732 r., po wie-
lomiesiêcznej podró¿y po W³oszech, m³ody Buffon przyby-
wa do Pary¿a. W wieku 25 lat odwiedza liczne instytucje
naukowe stolicy Francji i spotyka wielu uczonych, wœród
nich cz³onków Akademii Nauk. Œwiadom, ¿e dla rozwoju
kariery naukowej niezbêdne jest uzyskanie cz³onkostwa tej
instytucji, napisa³ rozprawê z zakresu rachunku prawdopo-
dobieñstwa. Rozprawa wzbudzi³a zainteresowanie
zwi¹zanych z Akademi¹ uczonych i na jej podstawie w wie-

ku 27 lat, w 1734 r. Buffon zosta³ wybrany cz³onkiem Kró-
lewskiej Akademii Nauk.

Rozleg³e dobra rodzinne by³y doskona³ym terenem
badawczym dla leœnictwa. To w³aœnie tam Buffon prowa-
dzi³ pionierskie badania leœne wa¿ne nie tylko dla gospo-
darki francuskiej, ale i dla marynarki. Produkcja i jakoœæ
drewna okrêtowego by³y bowiem w XVIII-wiecznej Francji
zagadnieniami o szczególnym znaczeniu strategicznym.
Przemierzaj¹c rodzinne lasy, Buffon obserwuje zwierzêta,
wtedy zapewne tak¿e nabiera szczególnego zami³owania
dla zoologii. Zainteresowanie m³odego uczonego s¹ wiêc
nawet jak na XVIII w. bardzo szerokie: od fizjologii roœlin
poprzez botanikê, agronomiê, leœnictwo, zoologiê, minera-
logiê, geologiê a¿ po matematykê.

W 1739 r. Buffon przedstawi³ Akademii Nauk dwie
prace prezentuj¹ce wyniki badañ leœnych. Prace te spotka³y
siê z du¿ym zainteresowaniem, a m³odego uczonego przy-
jêto do sekcji botanicznej Akademii. W lipcu tego samego
roku powierzono mu stanowisko intendenta paryskiego
Jardin des Plantes. To w³aœnie dziêki Buffonowi królewski
ogród i jego zbiory przekszta³ci³y siê w jedn¹ z najwa¿niej-
szych instytucji naukowych XVIII-wiecznej Francji.
Posiadaj¹ce jedn¹ z najbogatszych kolekcji naukowych,
sta³y siê miejscem do którego „pielgrzymowali” przyrod-
nicy z ca³ej Europy, tak¿e z Rzeczypospolitej.

Uczony ten okaza³ siê nie tylko doskona³ym badaczem
przyrody, zarz¹dc¹ kolekcji przyrodniczych, ale i znakomi-
tym organizatorem badañ naukowych. W 1749 r. ukaza³ siê
pierwszy tom Histoire Naturelle jego autorstwa. Za ¿ycia
Buffona wydano 36 tomów tego, najwa¿niejszego, ency-
klopedycznego dzie³a w dziedzinie nauk przyrodniczych
XVIII-wiecznej Europy. Buffon przedstawi³ w nim
koncepcjê pochodzenia uk³adu s³onecznego, pocz¹tków
Ziemi, zawar³ opis dawnej i wspó³czesnej fauny i flory, a
tak¿e syntezê ówczesnej wiedzy geologicznej. Samemu
omówieniu znanych wówczas minera³ów poœwiêconych
jest piêæ tomów Histoire Naturelle. Ta wielotomowa
encyklopedia przyrodnicza zosta³a napisana znakomitym
stylem. Historycy s¹ zgodni uznaj¹c j¹ nie tylko za jedno z
najwa¿niejszych dzie³ historii nauk przyrodniczych, ale
tak¿e za prawdziwy pomnik literatury jêzyka francuskiego.

Jednak dzie³o Buffona spotka³o siê z bardzo ostr¹ kry-
tyk¹. Niew¹tpliwie jego nawet bardzo œmia³e, jak na XVIII
w., koncepcje zawiera³y wiele b³êdów. Brakowa³o w niej
uwzglêdnienia roli katastrof w historii geologicznej Ziemi.
T³umaczenie pochodzenia planet przez zderzenie S³oñca i
komet i wiele stwierdzeñ czysto spekulatywnych sprawi³y,
¿e liczni uczeni odnosili siê do pracy Buffona bardzo kry-
tycznie. Do najwa¿niejszych przeciwników Buffona i jego
Historii Naturalnej nale¿a³ jeden z najwa¿niejszych
francuskich uczonych René-Antoine Reamur
(1683–1757). Dyskusji miêdzy uczonymi nie u³atwia³
niew¹tpliwie doœæ trudny charakter Buffona. Niechêæ jak¹
darzy³, m.in. Karola Linneusza (1707–1778), przyczyni³a
siê do tego, ¿e nowoczesna systematyka zoologiczna i
botaniczna opracowana przez tego uczonego, przyjê³a siê
we Francji ze znacznym opóŸnieniem w stosunku do
innych europejskich krajów. Praca Buffona by³a tak¿e kry-
tykowana przez krêgi koœcielne, widz¹ce w jego
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koncepcjach geologicznych zamach na biblijn¹ wizjê stworze-
nia œwiata. Buffon polemizowa³ tak¿e z Voltairem
(1694–1778), bardzo dowcipnie wyœmiewaj¹c pogl¹dy tego
filozofa na temat pochodzenia skamienia³oœci. Voltaire
uporczywie bowiem twierdzi³, ¿e skamienia³oœci zwierz¹t
morskich odnajdywane w górach s¹ ...resztkami posi³ków piel-

grzymów. Polemiœci Buffona byli zatem bardzo liczni, a jego
praca krytykowana z bardzo ró¿nych pozycji. Jednak szacu-
nek i przyjaŸñ jak¹ darzy³ Buffona, król Ludwik XV sku-
tecznie chroni³a go przed przeciwnikami.

W 1788 r. zdrowie Buffona gwa³townie siê pogorszy³o.
Ostatnie lata swojego ¿ycia spêdza³ pomiêdzy Monbard, a
paryskimi instytucjami naukowymi: Jardin des Plantes,
Akademi¹ Nauk, Académie Française, do koñca intensyw-
nie pracuj¹c. Zmar³ 15 kwietnia w wyniku choroby nerek .

Zwi¹zki Buffona z Polsk¹

Polska w pracach Buffona. W XVIII w., jak to
zauwa¿y³ Jean Étienne Guettard (1715–1786), jeden z naj-
wybitniejszych francuskich geologów, odkrywca wulka-
nów w Owernii, który spêdzi³ w Rzeczypospolitej dwa lata,
Polska by³a „najwiêkszym królestwem Europy”, a zarazem
obszarem bardzo zró¿nicowanym pod wzglêdem przyrod-
niczym. Nic wiêc dziwnego, ¿e nasz kraj pojawia siê wie-
lokrotnie w dzie³ach Buffona. Opis ¿ubrów ¿yj¹cych
przecie¿ ju¿ tylko w lasach Rzeczypospolitej, wspomnie-
nie ostatnich turów, opisy litewskich niedŸwiedzi i szcze-
gó³owe sprawozdanie z kopalni Wieliczki, sporz¹dzone na
podstawie relacji J.-E. Guettarda (1764a, b), czy te¿ liczne
cytaty z opisu polskiej przyrody Gabriela Rz¹czyñskiego
(1721), zamieszczone w Historia naturalis curiosa regni
Poloniae, to tylko niektóre polskie elementy Histoire Natu-
relle (1749–1767).

Zwi¹zki Buffona z Rzeczypospolit¹ nie ogranicza³y siê
oczywiœcie jedynie do opisu niektórych zwierz¹t, czy
minera³ów jako pochodz¹cych z naszego kraju. W drugiej
po³owie XVIII w. Jardin des Plantes pe³ni³ rolê wa¿nego
oœrodka akademickiego. Wraz z Coll�ge de France (nazy-
wanym wówczas Coll�ge du Roi) prowadzono tutaj
nauczanie dostêpne dla wszystkich, bezp³atne, prowadzone
przez najlepszych francuskich uczonych i przedstawiaj¹ce naj-

nowsze osi¹gniêcia nauki.
Jardin des Plantes by³
prawdziw¹ kuŸni¹ talentów
w naukach przyrodniczych
dla ca³ej Europy. Nic dziw-
nego, ¿e przybywali tutaj
studenci z ca³ego konty-
nentu. Wœród uczniów
francuskiego uczonego znaj-
dowali siê tak¿e Polacy m.in.
wspominaj¹cy blisk¹ znajo-
moœæ z Buffonem, Stanis³aw
Staszic (1755–1826). To
w³aœnie znajomoœæ z Buffo-
nem i lektura jego dzie³,
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Ryc. 1. Portret Georga-Louisa Leclerc Buffona (www.bnf.fr)

�

Ryc. 2. Widok pracowni
G.-L. L. Buffona i wie¿y w
Mondbard (Burgundia);
(www.bnf.fr)



sk³oni³a Staszica zajêcia siê geologi¹. Zaowocowa³o to
wydaniem jednej z najwa¿niejszych jego prac O ziemio-
rodztwie Karpatów (Staszic 1815).

Buffon, a dar Stanis³awa Augusta Poniatowskiego dla
gabinetu przyrodniczego króla Francji

O ogromnym znaczeniu Jardin des Plantes dla euro-
pejskiej nauki decydowa³a nie tylko jakoœæ prowadzonych
w tej instytucji badañ i dyskusji naukowych, ale i poziom
organizowanego nauczania. W³aœnie w XVIII w. zbiory
zoologiczne, botaniczne, geologiczne i mineralogiczne
króla Francji sta³y siê najwiêksz¹ kolekcj¹ przyrodnicz¹ na
œwiecie. Zakupy, wyprawy naukowe, dary nieustannie
wzbogaca³y zarz¹dzane przez Buffona zbiory. Pragn¹c
posiadaæ w gabinecie przyrodniczym kolekcjê reprezen-
tuj¹c¹ przyrodê ca³ej Europy, uczony ten zaapelowa³ do
monarchów Europy o przes³anie okazów charakterystycz-
nych dla przyrody ich krajów. Na apel, s³awnego dziêki
swoim publikacjom, Buffona, odpowiedzieli m.in. królo-
wie Danii, Szwecji, Prus, caryca Katarzyna. Stanis³aw
August Poniatowski, by³ jednym z pierwszych monar-
chów, którzy przes³ali do Pary¿a kolekcjê naukow¹ (por.
Wójcik, 1999, p. 43). Zbiór geologiczny, przes³any z War-
szawy (przygotowany przez Philipe Carosi i Stanis³awa
Okraszewskiego), nie zawiera³ w przeciwieñstwie do
„prezentów” Katarzyny z³otych monet i medali, ale by³ inte-
resuj¹c¹ kolekcj¹ geologiczn¹, zapewne jedn¹ z najlepiej
opracowanych i opisanych poœród zbiorów jakie dotar³y do
Buffona. Historia tej kolekcji zosta³a zreszt¹ opracowana
(Daszkiewicz, 1998).

Ma³o znana kolekcja agatów polskiego króla w zbio-
rach Jardin du Roi. Interesuj¹c siê postaci¹ Buffona i jego
zwi¹zkami z Polsk¹, autorzy natrafili na œlad jeszcze jednej
XVIII w. kolekcji przyrodniczej, zwi¹zanej z histori¹
Rzeczpospolitej. Anna Rati�res opracowa³a i wyda³a przed
kilkoma laty listy przechowywane we francuskich Archi-
wach Narodowych, wys³ane przez administracjê dworu
królewskiego do Bufona. Obejmuj¹ one okres pocz¹wszy
od objêcia przez niego funkcji intendenta Jardin du Roi, a¿
do œmierci, czyli lata 1739–1788. Tematyk¹ listów s¹
wy³¹cznie sprawy administracyjne zwi¹zane z zarz¹dza-
niem ogrodem i przyrodnicz¹ kolekcj¹ króla.

List z dat¹ 26 kwietnia 1769 r. wys³any przez Buffona
do administracji królewskiej informuje, ¿e zapozna³ siê on z
kolekcj¹ agatów „Œwiêtej Pamiêci Króla Polski”, która
zosta³a przywieziona do Pary¿a przez pana Pierret (w dalszej
czêœci listu pisanego te¿ Pierrars lub Pierrat). Król zakupi³
kolekcjê i Buffon wyra¿aj¹c radoœæ ze wzbogacenia zbiorów
prosi³ o wydanie rozkazu przetransportowania jej do Cabi-
net du Roi, jak i informowa³ o wys³aniu zaœwiadczenia o
przyznaniu Panu Pierret pensji wysokoœci 1200 funtów z
Tours (dawna francuska moneta, bita w mieœcie Tours, przed
wprowadzeniem w okresie rewolucji franka, najbardziej
rozpowszechniony we Francji królewski pieni¹dz).

Informacja zawarta w liœcie to wszystkie dane na temat
tej kolekcji. Nie wynika z niej nawet, który z polskich kró-
lów by³ w³aœcicielem owego zbioru. Data listu wyklucza
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, który przecie¿ w
1769 r. ¿y³ nadal i nie mog³o w zwi¹zku z tym byæ mowy o
nim jako o „œwiêtej pamiêci”. Ma³o prawdopodobnym jest,
¿eby kolekcja nale¿a³a do zmar³ego we Francji prawie sto
lat wczeœniej Jana Kazimierza. Zbiory przyrodnicze
Saskich Augustów nale¿a³y do najbogatszych i najbardziej
interesuj¹cych w Europie. Jednak¿e nic nie wiadomo o

jakiejkolwiek sprzeda¿y dreŸnieñskiej kolekcji agatów.
Wszystko wydaje siê wskazywaæ, ¿e zbiór ten by³
w³asnoœci¹ Stanis³awa Leszczyñskiego, zmar³ego w 1766 r.,
a zatem zaledwie trzy lata przed dat¹ listu dotycz¹cego
„kolekcji króla Polski”. Wczeœniej do Pary¿a trafi³y m.in.
zwierzêta z mena¿erii Leszczyñskiego w Luneville prze-
transportowane do królewskiego ogrodu zoologicznego w
Wersalu (Loisel, 1912). Z listu mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
kolekcja ta by³a wystarczaj¹co bogata, aby administracja
królewska zdecydowa³a siê wynagrodziæ w zamian za ni¹
Pana Pierreta do¿ywotni¹ pensj¹ 1200 funtów z Tours.

Poszukiwania, przeprowadzone przez autorów w
Archiwach Narodowych oraz w archiwach Jardin des Plan-
tes, doprowadzi³y jedynie do ustalenia, ¿e sprawa „kolekcji
króla Polski” pojawia siê w jeszcze jednym z zachowanych
dokumentów. W liœcie z 28 listopada 1792 r. (Archiwa Naro-
dowe seria AJ 15/500), gdy w rewolucyjnym zamêcie likwi-
dowano królewskie instytucje naukowe, de Normandie
urzêdnik odpowiedzialny za likwidacjê zwraca siê do „oby-
watela ” z proœb¹ o informacje na temat kolekcji „minera³ów
i agatów” przekazanych przez Pana Pierret, dla której 25
kwietnia 1769 r. przyznano mu pensjê. Likwidator chcia³
znaæ wartoœæ kolekcji i motywy jakimi kierowano siê przy-
znaj¹c ow¹ pensjê. W archiwach nie zachowa³a siê niestety
odpowiedŸ jakiej udzieli³ Lacép�de.

Buffon opisa³ kolekcjê królewskiego gabinetu przyrod-
niczego i opis ten zamieœci³ w Histoire Naturelle. W czêœci
poœwiêconej agatom, jeœli chodzi o Polskê, zawarte s¹
jedynie cytaty z prac J.E. Guettarda, o agatach znajdowa-
nych w okolicach Piñczowa, jak i Nieœwie¿a na Litwie oraz
o ozdobach z agatu: tabakierkach, rêkojeœciach lasek i sza-
bli, fili¿ankach, spodkach, piêknie szlifowanych w manu-
fakturach Radziwi³³a. Guettard opisuje tak¿e
wyprodukowany w tej¿e manufakturze komplet do kawy,
którego taca jest wystarczaj¹co du¿a „aby pomieœciæ szeœæ
fili¿anek ze spodkami, czajnik z kaw¹ i herbat¹”, a wyko-
nana zosta³a z jednej bry³y agatu, dorzucaj¹c, ¿e komplet
ten by³ prezentowany przez ksiêcia Radziwi³³a polskiemu
królowi. W Histoire Naturelle brak jednak jakiejkolwiek
informacji na temat kolekcji agatów polskiego króla, która
trafi³a do Pary¿a.

Autorzy zwrócili siê z zapytaniem o kolekcjê agatów
do konserwatorów kolekcji mineralogicznej Narodowego
Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Pary¿u. Pomimo
poszukiwañ przeprowadzonych przez konserwatorów
kolekcji mineralogicznej, nie uda³o siê odnaleŸæ jakiego-
kolwiek œladu poszukiwanej kolekcji. Jak nas poinformo-
wa³ konserwator, okazy te prawdopodobnie nadal znajduj¹
siê w muzealnych zbiorach. Pierwsza du¿a inwentaryzacja
zbiorów mineralogicznych Narodowego Muzeum Historii
Naturalnej zosta³a przeprowadzona dopiero w latach dwu-
dziestych XIX w. Jeœli chodzi o starsze zbiory to ich pocho-
dzenie jest udokumentowane jedynie w przypadku
pojedynczych okazów, jak np. wspania³y dwubarwny szafir
o unikalnym szlifie, pochodz¹cy prawdopodobnie z Indii,
jeden z klejnotów francuskiej korony, nale¿¹cy do Marii
Leszczyñskiej.

W œwietle przeprowadzonych poszukiwañ nale¿y
uznaæ, i¿ o ile nie zostan¹ odnalezione jakieœ nowe, niezna-
ne dotychczas dokumenty, historia i los „kolekcji agatów
polskiego króla” pozostan¹ jeszcze jedn¹ nierozwi¹zan¹
tajemnic¹ jakich kryj¹ wiele dzieje XVIII-wiecznych zbio-
rów przyrodniczych.
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Epoki Natury Buffona i ich polskie
t³umaczenie Stanis³awa Staszica

Pi¹tego sierpnia 1773 r. na posiedzeniu Akademii Nauk
w Dijon, Buffon przeczyta³ pierwsze fragmenty swojego
nowego dzie³a Epoques de la Nature; piêæ lat póŸniej Epoki
Natury zosta³y ukoñczone i opublikowane w 1778 roku.
Napisane ju¿ po ogromnym sukcesie jaki odnios³a w
XVIII-wiecznej Europie Histoire Naturelle, Epoki Natury
by³y w zamierzeniu ambitnym projektem maj¹cym przed-
stawiæ „prawdziw¹ historiê przyrody” i podsumowaæ
wszystko to co Buffon napisa³ wczeœniej. Og³oszone w V
tomie Supplément � l’Histoire naturelle zosta³y przedsta-
wione jako uzupe³nienie Teorii Ziemi i wprowadzenie do
historii minera³ów. Dzie³o to nie jest jedynie rezultatem
kompilacji wczeœniej dostêpnych informacji i prób¹
wyt³umaczenia pochodzenia oraz historii naszej planety. W
za³o¿onej w 1768 r. w Monbard kuŸni (ryc. 2), Buffon prze-
prowadzi³ wiele doœwiadczeñ. Pomiary szybkoœci stygniê-
cia ¿elaznych kul mia³y umo¿liwiæ okreœlenie wieku
Ziemi. Choæ dzisiaj podobne doœwiadczenia mog¹ siê
wydawaæ dziwne, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prawdopodob-
nie po raz pierwszy zosta³a podjêta próba oparcia teorii
pochodzenia Ziemi o rezultaty laboratoryjnych doœwiad-
czeñ naukowych, czyli o kryteria naukowe. Buffon zdawa³
sobie oczywiœcie sprawê, ¿e Ziemia nie jest ¿elazn¹ kul¹,
dlatego podobne doœwiadczenia przeprowadza³ z kulami
sporz¹dzonymi z ró¿nych materia³ów, a otrzymane rezultaty
zestawia³ z obserwacjami sedymentacji i³ów, prowadzony-
mi w terenie, albowiem jak twierdzi³, aby „opisaæ to co siê
dzia³o trzeba braæ pod uwagê to co siê dzieje”.

Wydanie w 1778 r. Epok Natury zbieg³o siê w czasie z
pierwszym przyjazdem do Francji na studia Stanis³awa
Staszica, który tak pisa³ (Daszkiewicz & Tarkowski, 2005):

Zwiedziwszy uniwersytety w Lipsku i Getyndze, zatrzy-
ma³em siê lat dwa w Pary¿u przy Kolegium Francuskim i
szczególniej odda³em siê naukom fizyki i historii naturalnej.
Pierwszej s³ucha³em pod Brissonem, drugiej pod s³awnym
Daubentonem. Przez tego zabra³em znajomoœæ z nieœmiertel-
nej pamiêci Buffonem. Wyda³ on by³ natenczas œwie¿o Epoki
natury. Przy czêstej z nim o tym dziele rozmowie, powzi¹³em
myœl wyt³umaczenia Epok natury na ojczysty jêzyk.

Nastêpnie zwiedzanie gór Alp i Apeninu, powracaj¹c
przez W³ochy do kraju, przekonywa³o mnie, i¿ teoria epok
jest dowcipna, ale z natur¹ niezgodna. To spostrze¿enie
zwraca³o coraz wiêcej moj¹ uwagê na rozpoznanie ziemio-
rodztwa Karpatów. Zacz¹³em w tym zamiarze zbieraæ
wszystkie uwagi geologiczne, tak we w³asnym kraju, jako
te¿ przy powtórnym zwiedzeniu W³och, Alp, Apeninu,
Wezuwiusza i Etny. Na koniec przez kilka lat zwiedzanie
naszych ojczystych Karpatów przyprowadzi³o mnie do
wydania dzie³a: O ziemiorodztwie Karpatów i ziemi daw-
nej Sarmacjii.

Nale¿y zaznaczyæ znacz¹cy, niedoceniany w literaturze
wp³yw Buffona na Staszica po jego przyjeŸdzie do Pary¿a
w 1779 r. Wed³ug Leœniewskiego (1926, p. 79–89) by³ on:
...ogromny, a co wa¿niejsza i trwa³y (p. 79), ...Staszic, od
chwili zawarcia znajomoœci z Buffonem, ju¿ prawie ¿e
wcale siê z nim, tj. jego dzie³ami nie rozstawa³ (p. 80).

Interesuj¹cym jest to, ¿e Staszic choæ uzna³, ¿e teoria
Buffona jest niezgodna z rzeczywistoœci¹ zdecydowa³ siê
nie tylko na przet³umaczenie Epok Natury na jêzyk polski
w 1786 r., ale i na przygotowanie a¿ dwóch kolejnych
wydañ, które ukaza³y siê w 1803 i w 1816 r. (Wójcik,
1999). We wstêpie do polskiego wydania Staszic pisze o
ogromnej wartoœci pedagogicznej Epok Natury jako o

ksi¹¿ce, która zmusza do myœlenia, jak i o ksi¹¿kach bez
wartoœci, chêtniej czytanych w Rzeczypospolitej ni¿ dzie³a
wartoœciowe. Z najwy¿szym uznaniem pisze o ogromnym
talencie Buffona, który bawi¹c potrafi³ przekazywaæ wie-
dzê i uczyæ. W³aœnie dlatego przet³umaczenie na polski
Buffona uznawa³ Staszic za tak wa¿ne w dobie realizacji
programu naukowo-oœwiatowego zdefiniowanego przez
Komisjê Edukacji Narodowej.

Pomimo bardzo licznych badañ dotycz¹cych ¿ycia i
pracy Buffona jak i bibliografii prac o Staszicu obej-
muj¹cej kilkaset pozycji, bardzo niewiele wiadomo na
temat okolicznoœci przygotowania tego polskiego wydania
Epok natury. Niewiele wiemy na temat zwi¹zków Buffona
z Polsk¹. Nieznane s¹ losy okazów kolekcji geologicznej
podarowanej przez Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
Buffonowi, wspomnianej powy¿ej, jak i innych okazów
pochodz¹cych z Rzeczypospolitej, a wykorzystanych
przez francuskiego przyrodnika.

Epoki natury nie doczeka³y siê wspó³czesnego polskie-
go wydania w ca³oœci. Nieznanymi pozostaj¹ okolicznoœci
ich powstania, jak i rola jak¹ odegra³y one w rozwoju pol-
skich nauk przyrodniczych. Zwa¿ywszy na znikom¹ znajo-
moœæ jêzyka francuskiego wœród przyrodników i
historyków nauk przyrodniczych, pozostaj¹ dzisiaj
dzie³em trudno dostêpnym w oryginale dla polskich
naukowców i studentów.

Warto zauwa¿yæ jeszcze jedn¹ specyfikê polskiej histo-
rii. Otó¿ we Francji zarówno Histoire Naturelle jak i Epoki
Natury by³y bardzo atakowane przez koœció³, zw³aszcza roz-
wa¿ania na temat wieku Ziemi, niezgodne z biblijn¹ wizja
pocz¹tków planet czy wreszcie uwagi o wymar³ych gatun-
kach. W obronê francuskiego uczonego musia³ anga¿owaæ
siê dwór królewski. Owe tak potêpiane we Francji przez
koœció³ dzie³o zosta³o na polski przet³umaczone przez Sta-
nis³awa Staszica, uczonego ksiêdza, który wciela³ w ¿ycie
zasady polityki naukowej i edukacyjnej, opracowanej w
znacznej czêœci przez innego ksiêdza, Hugona Ko³³¹taja.

W ostatnich latach przeprowadzono we Francji szeroko
zakrojone badania, które pozwoli³y na now¹ interpretacjê
spuœcizny Buffona (Hoquet, 2005) jak i pierwsz¹ kom-
pletn¹ analizê ikonografii towarzysz¹cej publikacjom dzie³
tego wybitnego przyrodnika (Hoquet, 2006). Epoki natury
stanowi¹ nadal wa¿ny temat badawczy dla europejskich i
amerykañskich historyków nauki. Na tym tle zwi¹zki
Buffona z Polsk¹ s¹ praktycznie nieznane, a zatem niedo-
ceniane, miêdzy innymi z powodu tego i¿ rzadkie artyku³y
na ten temat by³y opublikowane g³ównie w jêzyku pol-
skim. Równie¿ obecnoœæ polskich uczonych u zarania
narodzin nowoczesnych nauk przyrodniczych jest niedo-
strzegana przez zachodnioeuropejskich i amerykañskich
specjalistów. W stosunkowo licznych publikacjach
dotycz¹cych wp³ywu Buffona na rozwój nauki w ró¿nych
krajach brak jest informacji dotycz¹cych naszego kraju.

Pomimo przeprowadzonych w ostatnich latach badañ
nad zwi¹zanym z Buffonem J. E. Guettardem i jego rêko-
piœmienn¹ spuœcizn¹ (Tarkowski, 2004) niewiele wiadomo
na temat wspó³pracy tych uczonych. Zwa¿ywszy na zna-
czenie prac Guettarda dla rozwoju wiedzy przyrodniczej o
Polsce i jej rozpowszechnienia na zachodzie Europy
podobna luka w wiedzy historycznej jest wrêcz zadzi-
wiaj¹ca. Przeprowadzone ostatnio poszukiwania œladów
pobytu Staszica we Francji, które doprowadzi³y do odkry-
cia istotnych dla historii nauki dokumentów (Daszkiewicz
& Tarkowski 2005), pozwalaj¹ na wyznaczenie nowych
perspektyw badawczych ³¹cz¹cych siê zarówno ze Staszi-
cem jak i Buffonem.
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e nowoczesne badania wp³ywu
Buffona na nauki przyrodnicze s¹ prowadzone m.in. we
Francji, Wielkiej Brytanii, USA, W³oszech. Epoki natury i
inne prace Buffona doczeka³y siê nowych komentowanych
wydañ w jêzyku francuskim i angielskim (Lyon, 1976;
Roger, 1988; Gohau, 1988) oraz analizy ich recepcji i kry-
tycznego opracowania w ró¿nych krajach (Lyon & Sloan,
1981; Wood, 1987; Roger, 1982, 1989, 1995; Rat, 1989; Lla-
na, 2000; Bednarczyk, 2001). Kolejne rocznice zwi¹zane z
Buffonem wzbudzaj¹ zinteresowanie przyrodników i histo-
ryków z wielu europejskich krajów i z USA (Beaune i in.,
1992). Wszyscy cytowani autorzy podkreœlaj¹ prze³omowe
dla historii nauki znaczenie Epok Natury, jak i rolê jak¹ ode-
gra³o ich t³umaczenie dla rozwoju nauk przyrodniczych w
poszczególnych krajach. Na tle tych badañ nale¿y podkre-
œliæ brak podobnych opracowañ w Polsce oraz dotycz¹cych
wp³ywu Buffona na rozwój nauk przyrodniczych w naszym
kraju. Warto zaznaczyæ, ¿e ¿ycie i prace Buffona by³y
zwi¹zane z Rzeczypospolit¹ i jej uczonymi (Rookmaker,
1985; Daszkiewicz, 1998), a zw³aszcza Stanis³awem Staszi-
cem (Wójcik, 1999; Daszkiewicz & Tarkowski, 2005).

Podsumowanie

Kolejne rocznice zwi¹zane z George-Louisem Leclerc
Buffonem s¹ okazj¹ do wielu wa¿nych wydarzeñ nauko-
wych: konferencji, seminariów, opracowañ monograficz-
nych, rozpoczêcia nowych programów badawczych,
wznowieñ oryginalnych wydañ tekstów historycznych
wraz z nowoczesnym komentarzem. Przygotowania do
300-lecia urodzin tego wybitnego francuskiego przyrodni-
ka, rozpoczê³y siê ju¿ nie tylko we Francji ale i w wielu
innych krajach europejskich m.in. we W³oszech, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. We Francji przygoto-
wywany jest specjalny portal internetowy na którym
znajd¹ siê równie¿ informacje o imprezach organizowa-
nych w innych krajach. Jak dotychczas brak jest jakiejkol-
wiek informacji na temat przygotowywania obchodów w
Polsce lub udziale polskich instytucji naukowych w miê-
dzynarodowych imprezach zwi¹zanych z t¹ rocznic¹.

Obecnoœæ polskich uczonych u zarania narodzin nowo-
czesnych nauk przyrodniczych jest niedostrzegana przez
zachodnioeuropejskich i amerykañskich specjalistów. W
stosunkowo licznych publikacjach dotycz¹cych wp³ywu
Buffona na rozwój nauki w ró¿nych krajach brak jest infor-
macji dotycz¹cych Polski. Zorganizowanie obchodów
rocznicy Buffona w polskich instytucjach naukowych jak i
przypomnienie zwi¹zków tego uczonego z Polsk¹
niew¹tpliwie wp³ynê³oby na zmianê tej niekorzystnej sytuacji.
Wskazane by³oby przeprowadzenie badañ okolicznoœci
powstania polskiego t³umaczenia Epok Natury Buffona
dokonanego przez Stanis³awa Staszica, jego kontekstu
historycznego jak równie¿ przedstawienie tego jednego z
najwa¿niejszych dla historii nauk przyrodniczych dzie³ w
œwietle wspó³czesnej wiedzy historycznej, geologicznej i
biologicznej. Wydanie polskiego t³umaczenia Epok Natury
wraz z aktualnym komentarzem przygotowanym przez
specjalistów z ró¿nych dziedzin by³oby niew¹tpliwie szcze-
gólnie wa¿n¹ propozycj¹ w³¹czenia siê polskich instytucji
naukowych do obchodów 300-lecia urodzin Buffona.
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