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Jean-Emmanuel Gili-
bert (1741–1814) by³ jed-
nym z najwybitniejszych
francuskich przyrodników
prze³omu XVIII i XIX w.
Znany g³ównie ze swoich
prac botanicznych i me-
dycznych, Gilibert (ryc.
1) by³ uczonym bardzo
wszechstronnym, intere-

suj¹cym siê zoologi¹, mineralogi¹, geografi¹ i ekonomi¹.
By³ on aktywnym politykiem okresu rewolucji. Pe³ni³ nawet
funkcjê mera Lyonu, odznaczaj¹c siê odwa¿nym sprzeci-
wem wobec jakobiñskiego terroru.

Po studiach na uniwersytecie w Montpellier (1760–1764),
który s³yn¹³ z d³ugiej tradycji i wysokiego poziomu nauk
przyrodniczych, Gilibert praktykowa³ jako lekarz w Lyo-
nie i jego okolicy. Prowadzi³ tak¿e badania florystyczne
okolic Lyonu. PrzyjaŸni³ siê i korespondowa³ z wieloma
wybitnymi przyrodnikami, a zw³aszcza z Antoinem Goua-
nem (1733–1821) i Albrechtem von Hallerem (1758–1823).
Gilibert nale¿a³ do tych wywodz¹cych siê z Montpellier
przyrodników, którzy po³o¿yli szczególnie du¿e zas³ugi w
upowszechnieniu prac, metod klasyfikacyjnych i nomen-
klatury Karola Linneusza (1707–1778).

Wydatki zwi¹zane z tworzeniem w Lyonie ogrodu
botanicznego i niedotrzymanie przez królewsk¹ admini-
stracjê obietnic z³o¿onych Gilibertowi sprawi³y, ¿e uczony
ten znalaz³ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zmu-
szony do poszukiwania dobrze p³atnej posady poza grani-
cami Francji, dziêki protekcji Gouana i Hallera, Gilibert
zosta³ zatrudniony przez Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego w celu zorganizowania na Litwie nowoczesnego, wy¿-
szego szkolnictwa medycznego i przyrodniczego, a tak¿e
pog³êbienia znajomoœci zasobów naturalnych. W Rzeczy-
pospolitej Gilibert spêdzi³ osiem lat (1775–1783).

Prace i biografia Giliberta s¹ stosunkowo dobrze zba-
dane przez historyków nauki. Uczonemu temu poœwiêcono
dwie krótkie monografie (S³awiñski, 1925; Daszkiewicz,
1995). Gilibert po³o¿y³ ogromne zas³ugi w rozwoju nauk
botanicznych w Rzeczypospolitej i we Francji. Historycy
wskazuj¹ na jego zas³ugi jako twórcy ogrodów botanicz-
nych, kolekcji przyrodniczych, organizatora nauczania nauk
przyrodniczych i autora pierwszych opracowañ flory litew-
skiej. Gilibert by³ jednym z twórców wileñsko-krzemie-
nieckiej szko³y botanicznej, jednego z najwa¿niejszych
europejskich oœrodków naukowych Europy prze³omu XVIII

i XIX wieku (Grêbecka, 1998). Zbadano tak¿e wk³ad Gili-
berta w organizacjê nauczania przyrodoznawstwa w Rze-
czypospolitej (Fedorowicz, 1957). W ostatnich latach
zwrócono równie¿ uwagê na zas³ugi tego uczonego w dzie-
dzinie zoologii, a zw³aszcza na pionierskie prace i obser-
wacje fauny Rzeczypospolitej, m.in. ¿ubrów, niedŸwiedzi,
bobrów, ³osi oraz ¿ó³wi b³otnych (Daszkiewicz, 1995;
Daszkiewicz i in., 2004). Gilibert prowadzi³ tak¿e, zakro-
jone z du¿ym rozmachem, badania przyrodnicze we Fran-
cji. Pozostawa³ aktywny a¿ do ostatnich dni swojego ¿ycia
(S³awiñski, 1926). Wybitnym uczonym (lekarzem) by³ tak¿e
jego syn Stanis³aw Gilibert (1780–1870), chrzestny syn
ostatniego króla Rzeczypospolitej. Liczni s¹ francuscy histo-
rycy i historycy nauki, interesuj¹cy siê ¿yciem i pracami
Giliberta (Daszkiewicz, 1995).

Pomimo wieloletnich badañ historiograficznych nad
naukow¹ spuœcizn¹ Giliberta stosunkowo niewiele wiado-
mo na temat jego prac w dziedzinie nauk o Ziemi. Rozpra-
wa, której t³umaczenie znajduje siê poni¿ej, jest jedyn¹
znan¹, opublikowan¹ prac¹ tego autora z tej dziedziny
(Gilibert, 1800). Inne zapowiadane przez Giliberta opraco-
wania b¹dŸ nie zosta³y ukoñczone, b¹dŸ ich rêkopisy zagi-
nê³y, podobnie zreszt¹ jak wiele innych rêkopisów tego
autora, tak¿e tych zwi¹zanych z badaniem przyrody Rze-
czypospolitej (Daszkiewicz, 1999). Nie ma ich w ka¿dym
razie wœród rêkopisów Giliberta przechowywanych w archi-
wach Lyoñskiej Akademii Nauk (Roux, 1908).

Œlady mineralogicznych i geologicznych zaintereso-
wañ Giliberta mo¿na odnaleŸæ w pracach innych autorów
tamtej epoki. Eugeniusz Ludwik Melchior Patrin (1742–1815)
by³ we Francji jednym z najlepiej znanych geologów
prze³omu XVIII i XIX wieku. Zas³u¿on¹ s³awê przynios³a
mu trwaj¹ca osiem lat wyprawa na Syberiê. Zanim ten
francuski przyrodnik dotar³ do Rosji, przez jakiœ czas prze-
bywa³ w Rzeczypospolitej. W Grodnie w 1777 r. odwiedzi³
Giliberta. W swojej piêciotomowej Histoire naturelle des
minéraux…(Patrin, 1801), bêd¹cej dalsz¹ czêœci¹ Histoire
naturelle Bufona, w opisie bursztynu Patrin wspomina, i¿
znajduje siê tak¿e [bursztyn z dala od morza], w litewskich
lasach, jak mnie poinformowa³ mój uczony przyjaciel Gili-
bert, w trakcie mojego pobytu u niego w Grodnie w 1777
roku. W muzeum kierowanej przez niego akademii przecho-
wywano kawa³ki gruboœci ludzkiego ramienia. To w³aœnie
u Giliberta Patrin widzia³ ow¹ niecodzienn¹ kolekcjê przy-
rodnicz¹, jak¹ by³ bursztynowy ró¿aniec, zawieraj¹cy w
ka¿dym paciorku inny gatunek owada. Ró¿aniec ten przez
d³ugie lata by³ cytowany przez licznych francuskich auto-
rów (Daszkiewicz, 2001).

S³awiñski (1926) pisze, ¿e w³aœnie Gilibert odnalaz³
pod Grodnem miejsce wyj¹tkowo bogate w skamienia³oœci
zwierzêce, znajduj¹ce siê w pok³adach kredy. Zebra³ liczne
z nich, podkreœlaj¹c, ¿e miejsce to jest szczególnie intere-
suj¹ce, gdy¿ tereny s¹siednie s¹ piaszczyste i zwykle
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pozbawione skamienia³oœci. By³y to pierwsze dane paleon-
tologiczne z okolic Grodna.

Z. Wójcik (1970) zwróci³ uwagê na prawdopodobieñ-
stwo bliskich zwi¹zków Giliberta z wybitnym polskim
geologiem, Aleksandrem Sapieh¹ (1773–1812) i ewentual-
noœæ ich wspó³pracy po powrocie Giliberta do Francji. To
w³aœnie Gilibertowi zadedykowa³ Sapieha Listy z nad Adria-
tyku (Sapieha, 1808). Dziêki pracy Dumasa (1839) wiemy,
¿e 13 lipca 1804 r. Sapieha wyg³osi³ w Lyoñskiej Akade-
mii Nauk odczyt na temat dokonanych geologicznych
obserwacji Mont Cenis. Gilibert przewodniczy³ temu
posiedzeniu. Po wyg³oszeniu odczytu Sapieha podarowa³
Gilibertowi okazy, które pos³u¿y³y mu do ilustracji
wyk³adu. Gilibert przekaza³ je Lyoñskiemu Gabinetowi
Historii Naturalnej.

Garbowska (1993) jest jedynym autorem, który jak
dotychczas bada³ dzia³alnoœæ Giliberta w dziedzinie nauk o
Ziemi. Oceniaj¹c program nauczania realizowany przez
Giliberta jako pozostaj¹cy na europejskim poziomie, choæ
niekiedy pozbawiony informacji o najnowszych osi¹gniê-
ciach tych nauk, autorka ta pisze, ¿e w odniesieniu do mine-
ralogii wyk³adanej w okresie zimowym jako samodzieln¹
czêœæ historii naturalnej, zapowiada³ nauczanie o rzeczach
kopalnych, kamieniach, solach, klejach, ziemiach itp., a po
wyliczeniu porz¹dku wedle systemu co do rodzajów i gatun-
ku — zapoznanie uczniów z u¿ytecznoœci¹ minera³ów i ska³
w medycynie i ró¿nych ga³êziach gospodarki, opieraj¹c siê
szczególnie na przyk³adach krajowych [...]. Z programu
wynika, ¿e podstawê nauczania mineralogii stanowi³a kla-
syfikacja minera³ów i ska³ oraz prawdopodobnie d¹¿enie
do przyswojenia s³uchaczom pewnej bieg³oœci w ich rozpo-
znawaniu.

Garbowska (1993) przypomina tak¿e znaczenie utwo-
rzonej przez Giliberta kolekcji mineralogicznej: Zdaniem
Fedorowicza, Gilibert stworzy³ nie tylko podwaliny pod
gabinet przyrodniczy, lecz tak¿e wytyczy³ kierunek groma-
dzenia zbiorów. S³awiñski (1925) wspomina transport 76
bryk, niezbêdnych dla przewozu: z Grodna z rozporz¹dze-
nia Joachima Chreptowicza z innymi zbiorami: kolekcj¹
minera³ów oko³o 10.000, bibliotek¹ oko³o 3000 tomów
licz¹c¹, w tej liczbie 500 dzie³ bardzo rzadkich i cennych,
instrumentami chirurgicznymi, fizycznymi itd. Zachowana
dokumentacja nie pozwala na ustalenie, jak du¿a czêœæ tej
kolekcji zosta³a przywieziona z Francji czy te¿ zebrana w
trakcie czêstych podró¿y Giliberta po Litwie. Jak wiado-
mo, uczony ten przywióz³ z Francji na przyk³ad zakupiony
przez Stanis³awa Augusta Poniatowskiego zielnik Anto-
niego Gouana, czêœæ biblioteki i przyrz¹dów niezbêdnych
do pracy.

Garbowska (1993) bardzo wysoko ocenia ow¹ jedyn¹
znan¹, geologiczn¹ rozprawê Giliberta: Gilibert odby³ podró¿
po Litwie, prowadz¹c obserwacje terenowe w wojewódz-
twie nowogródzkim i we wschodniej czêœci Litwy. W pracy
swojej odwo³uj¹c siê do syntezy geologicznej stwierdzi³,
¿e ca³y zwiedzony przez niego obszar nale¿y do wyró¿-
nionego przez tego badacza pasa piaszczystego — osadów
m³odszych. Opisa³ Gilibert osady, obecnie zaliczane do
czwartorzêdu, ich genezê i wiek, zwraca³ uwagê na wystê-
powanie surowców (darniowe rudy ¿elaza i torfy) oraz
porusza³ pewne problemy z zakresu geologii dynamicznej
(np. erozyjna dzia³alnoœæ wód deszczowych, erozja rzecz-
na, powstanie wydm piaszczystych). By³a to najbardziej
dojrza³a rozprawa, jaka powsta³a w wileñskim œrodowisku
przyrodników Szko³y G³ównej.

Warto zwróciæ uwagê na kilka aspektów rozprawy Gili-
berta. Zauwa¿my ciekawe spostrze¿enia dotycz¹ce ¿ywicy
bursztynowej. Jednoznaczne stwierdzenie, ¿e bursztyn jest
¿ywic¹ i to w okresie, gdy pogl¹d ten by³ jeszcze bardzo
dyskutowany. Patrin uwa¿a³ na przyk³ad, ¿e bursztyn to
utwardzony dzia³aniem kwasu mrówkowego miód, obficie
wystêpuj¹cy w litewskich barciach (Daszkiewicz, 2001).
Fakt, ¿e Gilibert w swojej rozprawie cytuje tylko jedn¹ pra-
cê Guettarda, œwiadczy o tym, jak bardzo pod koniec XVIII
wieku uboga by³a literatura przyrodoznawcza dotycz¹ca
ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Warto tak¿e zwró-
ciæ uwagê na metodologiczn¹ stronê pracy, przedstawienie
faktów przed interpretacjami, próbê uniwersalizacji rezul-
tatów przez transpolacjê na inne ni¿ badane przez Giliberta
obszary. Wreszcie próbê powi¹zania obserwacji z nowymi
wówczas teoriami naukowymi z dziedziny geologii, che-
mii oraz fizyki.

Rozprawa Giliberta nadal pozostaje stosunkowo ma³o
znan¹. Przyczyni³ siê do tego tak¿e fakt opublikowania tej
pracy dopiero siedemnaœcie lat po jej wyg³oszeniu, w ksi¹¿ce
o bardzo myl¹cym tytule Lekarz przyrodnik... (Gilibert,
1800). Dzisiaj w Polsce, podobnie jak i w ca³ej Europie,
znajomoœæ jêzyka francuskiego jest znacznie s³absza ni¿ w
XIX wieku, zw³aszcza wœród przyrodników. Dlatego te¿
uznaliœmy, ¿e warto przet³umaczyæ na jêzyk polski (wzbo-
gacaj¹c w przypisy) i przypomnieæ rozprawê Jean-Emma-
nuela Giliberta.
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Ryc. 1. Popiersie J.-E. Giliberta d³uta Andrzeja Le Brun (po
1780 r.), Muzeum Narodowe w Warszawie. Arch. fot. Wyd. Neriton



Rozprawa o geografii fizycznej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego,
przeczytana w trakcie posiedzenia Akademii w Lyonie w 1783 r.

Ledwie ukoñczy³em prace na Uniwersytecie Wileñskim,
a ju¿ poœpiesznie uda³em siê do województwa nowogródz-
kiego zarówno w celu sprawdzenia kilku dawnych informa-
cji, jak i w nadziei na uzyskanie nowych, wystarczaj¹co
interesuj¹cych [materia³ów], aby zwróciæ na nie uwagê.
Zatrzyma³em siê w dobrach hrabiego [Joachima] Chrepto-
wicza, kanclerza Litwy3. Szlachcic ten godny polecenia
zarówno ze wzglêdu na jego szerokie horyzonty, jak i rzad-
kie cnoty, zapewni³ mi wszechstronn¹ pomoc, abym móg³
oddaæ siê interesuj¹cym mnie badaniom. Przynios³y one
pewne owoce.

Województwo nowogródzkie jest jednym z najbogat-
szych na Litwie. Gleba jest tutaj bardziej ilasta ni¿ piasz-
czysta, podczas gdy udaj¹c siê z Wilna do Warszawy, na
tym samym po³udniku zewnêtrzna warstwa gleby jest pra-
wie zawsze piaszczysta. Rozleg³e pozosta³oœci dawnych
mokrade³ tworz¹ czarn¹, próchnicz¹ glebê na ni¿ej po³o-
¿onych terenach na ca³ej Litwie. Zaobserwowa³em, ¿e w
województwie nowogródzkim tereny te s¹ du¿o bardziej
rozleg³e ni¿ gdzie indziej. Tak¿e dno przybrze¿nych ³¹k Niemna
jest torfowe.

Moje poszukiwania rozpocz¹³em przemyœlanym bada-
niem ró¿nych rodzajów torfu. Na pocz¹tku uderzy³o mnie
bardzo szczególne zjawisko. Zachodnia czêœæ ziem Chor-
cza4 jest ci¹giem bardzo pochy³ych pagórków. Przemie-
rzaj¹c dolinê znajduj¹c¹ siê w jej po³udniowej czêœci,
znalaz³em warstwê torfu o gruboœci dwunastu stóp [dawna
miara d³ugoœci równa 0,3248 m], która tworzy³a podstawê
wzgórza. Na torfie spoczywa³a warstwa ¿ó³tego i³u, wznosz¹ca
siê co najmniej na dwadzieœcia piêæ stóp. Badaj¹c s¹siednie,
otaczaj¹ce wzgórza znalaz³em liczne takie warstwy, jeszcze
bardziej wzniesione ni¿ te, które [najpierw] zwróci³y moj¹
uwagê. Tego samego dnia, którego poczyni³em tê obserwa-
cjê, spad³ obfity deszcz. Wkrótce utworzy³ on w dolinach
gwa³towne strumienie, których bardzo mêtna woda zabie-
ra³a ze sob¹ du¿¹ iloœæ ziemi ilastej. Po wypogodzeniu siê
powróci³em na to samo miejsce i z przyjemnoœci¹ zoba-
czy³em, po pierwsze, ¿e wszystkie wy¿sze wzgórza by³y prze-
orane na dwa lub trzy kciuki g³êbokoœci. Po drugie, ¿e owo
ilaste wzgórze, które spoczywa³o na mojej warstwie torfu,
prezentowa³o nowy osad ilasty gruboœci dwóch linii [daw-
na jednostka miernicza, równa jednej dwunastej kciuka,
równego 2,7 cm]. Obserwacja ta ukaza³a mi w niezaprze-
czalny sposób, jak to ilaste wzgórze utworzy³o siê na war-
stwie torfowej. Pozwoli³a mi ona nawet na oszacowanie,

dziêki przybli¿onemu obliczeniu, czasu niezbêdnego do jej
uformowania siê, jak i na przewidywanie, jaki bêdzie jej
przyrost w ci¹gu najbli¿szego wieku. Wystarczy³o do tego
celu jedynie uwzglêdniæ sumê wielkich deszczów spa-
daj¹cych corocznie i oszacowaæ osad, który ka¿dy z tych
deszczów móg³ nanieœæ na wzgórzu.

Rozmyœlaj¹c nad tym zjawiskiem, uwa¿am, ¿e mam pra-
wo wnioskowaæ, bez porzucenia najsurowszych zasad filozofii
sceptycznej, ¿e wszystkie pagórki, których j¹dro nie jest
utworzone z bardzo solidnej ska³y, niszczej¹ du¿o szybciej
ni¿ siê przypuszcza, ¿e mniejsze góry, zdominowane przez
inne góry, rosn¹ doœæ szybko ich kosztem i doprowadzaj¹
do ich stopniowego zanikania. Móg³bym nawet wniosko-
waæ, gdybym nie obawia³ siê wyci¹gaæ zbyt daleko id¹cych
konsekwencji z pojedynczego zjawiska, ¿e na powierzchni
kuli [ziemskiej] w ogóle góry stopniowo przekszta³caj¹ siê
w równiny, a równiny w góry. Oœmielam siê wrêcz powie-
dzieæ wiêcej, i¿ góry, mówi¹c œciœle, regularnie wêdruj¹ w
okreœlonym kierunku, ¿e ta sukcesywna formacja jest bez-
wzglêdnie niezbêdna dla wielkich operacji przyrody, takich
jak dystrybucja wody, tworzenie gleb wtórnych, geneza
wielu kamieni i wielu krystalizacji.

To samo torfowisko pozwoli³o mi na jeszcze jedn¹, jesz-
cze cenniejsz¹, obserwacjê. Poœrodku jego wysokoœci zna-
laz³em ¿y³y prawdziwej ochry [brunatna ochra — i³y z
dodatkami tlenków ¿elaza i manganu u¿ywane do barwie-
nia i cieniowania]. Ogl¹daj¹c pod lup¹ tê brunatn¹, ¿ó³taw¹
ziemiê, zobaczy³em, ¿e jej czêœci zawiera³y muszle i resztki
roœlinne, zupe³nie podobne do tych, jakie znajdowa³em w
prawdziwym torfie. Wnioskujê st¹d, ¿e ta ochra, o której
pochodzeniu wiedziano dotychczas tak niewiele, jest jedy-
nie rezultatem rozk³adu torfu. Nastêpna obserwacja wyjaœni
nam prawdziw¹ przyczynê jej koloru.

We wszystkich torfowiskach, które bada³em na Litwie,
a by³o ich przesz³o trzysta, zawsze napotyka³em na wiêksz¹
lub mniejsz¹ iloœæ limonitu; minera³ ten wystêpuje w ró¿-
nych formach w tym samym torfowisku. Obserwuje siê go
w bardzo drobnych ziarnach, czarnych lub brunatnych, w cz¹st-
kach wielkoœci grochu, bobu, kasztanów; napotyka siê du¿e,
br¹zowe kawa³ki, mniej lub bardziej twarde, ale wszystkie
s³abo odporne na uderzenie, ³atwo pêkaj¹ce przy uderze-
niu. Prawie zawsze napotyka siê czarne, b³yszcz¹ce ¿y³y,
czêsto z kawa³kami ¿elaza daj¹cymi przyci¹gn¹æ siê magne-
sem. Ten minera³ ¿elaza nie wystêpuje w postaci zale-
gaj¹cych na sobie warstw. Spotyka siê go tu i ówdzie w
kawa³kach, w torfie. Im bardziej torfowisko jest g³êbokie
i rozleg³e, tym wiêcej znajduje siê tu i ówdzie owego mine-
ra³u ¿elaza.

W innych dobrach podkanclerza Litwy, zwanych Vizch-
nief [Wiszniew?], w pobli¿u niewielkiej rzeczki znajduje siê
rozleg³a ³¹ka. Sondowa³em tam teren. Po usuniêciu war-
stwy czysto roœlinnej znalaz³em dawn¹ warstwê ³¹ki, to
znaczy bardzo s³abo wykszta³conego torfu. Pod ni¹, na
g³êbokoœci szeœciu kciuków, znajduje siê inna warstwa tor-
fu, lepiej uformowanego, to znaczy którego fragmenty s¹
bardziej jednorodne; brak w niej œladów wystêpowania
¿elaza. Warstwa ta ma osiem kciuków gruboœci. Pod ni¹
ukazuje siê czysty torf, to znaczy czarny i ³atwopalny. To w
tej warstwie zaczynaj¹ pokazywaæ siê ziarna ¿elaza. Na
g³êbokoœci trzech i pó³ stopy torf znika. Tutaj znajdowa³em
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3Joachim Litawor Chreptowicz (1729–1812), stolnik nowo-
gródzki (1752), sekretarz wielki litewski (1764), marsza³ek Try-
buna³u Litewskiego (1765), podkanclerzy litewski (1777), jeden
z twórców Komisji Edukacji Narodowej, w okresie Konstytucji
3 Maja minister Rzeczypospolitej, póŸniej zwolennik przyst¹pie-
nia króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego do Konfederacji
Targowickiej. Pocz¹wszy od 1795 r. mieszka³ w Warszawie,
poœwiêcaj¹c siê pracy naukowej. By³ jednym z najwybitniej-
szych polskich fizjokratów

4wszystkie nazwy geograficzne i nazwiska pozostawiono
w oryginalnej pisowni Giliberta; w tym przypadku Chorcza to
Szczorse, g³ówna siedziba Chreptowicza (z ogromn¹ bibliotek¹)



jedynie szarawy piasek, wymieszany ze ¿wirem. Na pró¿no
szuka³em w tej ¿wirowatej warstwie ziaren ¿elaza. Po usu-
niêciu tego piasku i ¿wiru, którego warstwa mia³a pó³torej
stopy gruboœci, ze zdziwieniem natrafi³em na jeszcze jedn¹
warstwê torfu, lepiej uformowan¹ od warstwy po³o¿onej
powy¿ej, to znaczy bardzo czarnej i bardzo bitumicznej.
W warstwie tej znalaz³em liczne, bardzo czarne, ziarna
¿elaza. Poniewa¿ muszê przedstawiæ jeszcze inne fakty
zwi¹zane z torfem i limonitem, zanim oœmielê siê zapropo-
nowaæ bezpoœrednio wynikaj¹ce z nich wnioski, zadowolê
siê w tym miejscu podkreœleniem, jak wiele mo¿e niewielka
rzeczka, jak ta z Vizchnief, przez dzia³anie w czasie, zarów-
no zmieniaj¹c swój bieg, jak i przez nanoszenie osadów i
wp³yw, jaki ma na szatê roœlinn¹, nie tylko przekszta³caj¹c
rozleg³e tereny, tworz¹c tam ca³kowicie nowe warstwy
ska³y, ale tak¿e, przez wieloletni, trudny do okreœlenia
czas, wznosz¹c teren a¿ do bardzo znacznych wysokoœci.
Teoria ta jest udowodniona poprzez szczegó³owe badanie
warstwy piaszczysto-¿wirowej, w której wystêpowa³a bar-
dzo du¿a liczba muszli rzecznych [organizmów], identycz-
nych z tymi ¿yj¹cymi, które znalaz³em w tej samej rzece.
Lecz zostawmy wszystkie te spostrze¿enia, jakkolwiek
œwiat³ymi mog¹ wydawaæ siê filozofowi, aby powróciæ do
jeszcze bardziej uderzaj¹cych faktów zwi¹zanych z naszym
limonitem, faktów jeszcze wa¿niejszych z racji ca³kowicie
nowej teorii, któr¹ zdaj¹ siê one tworzyæ.

W swoich dobrach Chorcz podkanclerz posiada ³¹kê
nad brzegami Niemna, oko³o dwóch mil d³ugoœci na oko³o
æwieræ mili szerokoœci. £¹ka ta by³a dawniej jedynie
mokrad³em, które dostarcza³o jako paszy wy³¹cznie roœlin
wodnych, twardych i kalecz¹cych. Dla lepszej rentownoœci
kanclerz wymyœli³ sposób polegaj¹cy na otwarciu brzegów
i wykopaniu g³êbokich rowów maj¹cych odwodniæ ³¹kê.
Uwa¿nie ogl¹daj¹c brzegi [³¹ki] przekona³em siê, ¿e te
ogromne ³¹ki by³y jedynie zawsze podmok³¹, torfow¹ sko-
rup¹, pod któr¹ znajdowa³a siê warstwa mu³u gruboœci
trzech stóp. Poni¿ej mu³u królowa³a warstwa szarej, ilastej
ziemi. Woda toczy³a siê szczelinami nad i³em. Ta warstwa
mu³u pomog³a mi w rozwi¹zaniu problemu, który pocz¹tko-
wo wydawa³ mi siê trudnym do wyjaœnienia, dlaczego wóz,
nawet bardzo obci¹¿ony, jad¹c przez ³¹kê wywo³ywa³ odczu-
walne wstrz¹sy ziemi.

Wystawiona na kilkudniowe dzia³anie promieni s³onecz-
nych, gleba wydobyta z rowów pokrywa³a siê bia³ym prosz-
kiem. Dziêki przeprowadzonym próbom rozpozna³em go
jako ziemiê wapienn¹. Szerokie pasma lazurowego b³êkitu
pojawia³y siê co pewien czas. By³ to jednorodny, bardzo
drobny proszek, znajduj¹cy siê w kleistej wodzie. Dawa³
bardzo ³adny b³êkit, trwa³y i solidny. Aby poznaæ pochodze-
nie tego koloru, trzeba koniecznie zamieœciæ tutaj historiê
zjawiska, które by³o g³oœne na Litwie, a z którego Gazetttes
de Cologne zamieœci³y niezbyt dok³adne sprawozdanie,
oparte na artykule naszej gazety z Wilna, który widocznie
zosta³ Ÿle przet³umaczony przez wspó³pracowników redak-
cji. Poniewa¿ by³em jednym z komisarzy, mianowanych
przez Wileñsk¹ Akademiê dla zbadania tego zjawiska,
powierzono mi ca³oœæ prac zwi¹zanych z chemi¹ i histori¹
naturaln¹, a nawet zredagowa³em rozprawê na ten temat,
która bêdzie za jakiœ czas wydrukowana5, postaram siê

przedstawiæ w tym miejscu szkic, najkrótszy, jak jest to
mo¿liwe, na ten temat.

W województwie trockim znajdowa³o siê niewielkie
jezioro, oddalone od Wilna o oko³o trzech mil. Jezioro to,
o owalnej formie, g³êbokie na piêædziesi¹t stóp, otoczone
by³o ze wszystkich stron trzêsawiskami, dr¿¹cymi pod stop¹
cz³owieka, w rezultacie zaledwie szybkiego marszu. Potok,
utworzony przez Ÿród³a znajduj¹ce siê na pobliskich wzgó-
rzach, wi³ siê przez trzêsawisko, p³yn¹c wzd³u¿ jego najd³u¿sze-
go promienia, by wpaœæ do jeziora. W³aœciciel doliny
postanowi³ wykopaæ g³êboki rów, rozpoczynaj¹cy siê na
przeciwleg³ym, ni¿ ujœcie potoku, koñcu jeziora. Chcia³ on
zapewniæ sobie wystarczaj¹c¹ iloœæ wody dla nawodnienia
³¹k znajduj¹cych siê z tej strony jeziora. W jakiœ czas póŸ-
niej, a dok³adnie w maju 1782 roku, s¹siedzi us³yszeli prze-
ra¿aj¹cy huk. Zbli¿ywszy siê do jeziora, ujrzeli je niespokojnym,
gwa³townie gotuj¹cym siê i wydzielaj¹cym bardzo inten-
sywny zapach. W miarê wzrostu gotowania6, woda stawa³a
siê nieprzejrzyst¹ i zmienia³a siê w ciek³e, szarawe b³oto.

Zostaliœmy przetransportowani na miejsce po tym,
gdy panowie Strieski [Strzeski?] i Thomaskieski [Toma-
szewski?] sporz¹dzili plan geometryczny zarówno okolicz-
nych wzgórz, jak i doliny, i jeziora. Wspólnie z panem
Miezevisk [Mierzewski] zajêliœmy siê wierceniem studni w
okolicy jeziora. W tym celu zag³êbialiœmy pal w mule, który
znajdowa³ siê pod wod¹ na dnie studni, i gwa³townie go
wyci¹galiœmy. Zapalona œwieca bez kontaktu z palem
dawa³a ¿ywy, fioletowy p³omieñ. Podobne doœwiadczenie
powtórzone na mule jeziora dawa³o podobny rezultat.
Wkrótce, wierc¹c studniê, wykryliœmy przyczynê trzêsienia
siê ³¹ki. Zdejmuj¹c skorupê, grub¹ na dwie lub wiêcej stóp,
prawdziwego, dobrze zwiêz³ego torfu, natrafiliœmy na war-
stwê wody, gruboœci piêciu lub szeœciu stóp, z dna której
sonda przynios³a jedynie torf rozmieszany w wodzie, przy-
pominaj¹cy mu³ z jeziora. Sonduj¹c upewniliœmy siê, ¿e
prawie ca³e jezioro by³o na ca³ej g³êbokoœci przepojone
tym mu³em, który prawie wszêdzie by³ taki sam, nawet na
brzegach, od piêædziesiêciu do szeœædziesiêciu stóp. Czê-
œci jeziora, które by³y wystawione na dzia³anie promieni
s³onecznych, nie bêd¹c naruszanymi, posiada³y skorupê o
gruboœci kilku linii, na której pojawi³y siê zakwity ³adnego,
lazurowego b³êkitu. Zebraliœmy znaczn¹ iloœæ tego proszku,
aby póŸniej poddaæ go analizom. Wysuszywszy na s³oñcu
i w piecu dwadzieœcia funtów tego jeziornego mu³u,
upewniliœmy siê, ¿e by³ to prawdziwy torf, w którym rozpo-
znaliœmy rzeczne muszle, resztki ryb, jak np. ³uski i oœci,
fragmenty wodnych roœlin, liczne kawa³ki drewna, z któ-
rych jeden by³ gruboœci kciuka i d³ugoœci oko³o stopy.
Wystawiony na dzia³anie s³oñca wype³ni³ siê wkrótce
podobnym, b³êkitnym zakwitem, o którym mówiliœmy
uprzednio.

Zaobserwowaliœmy tworzenie siê bia³ego proszku w
rezultacie ca³kowitego wysuszenia torfu. Starannie oddzie-
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5Jest to jedna z kilku nigdy nie wydrukowanych prac Giliber-
ta, których jak dotychczas nie uda³o siê odnaleŸæ jego biografom,
podobnie jak i jego Anatomii porównawczej, widzianej w Wilnie
przez Bernouliego czy te¿ mapy florystycznej Litwy, o której
wykonaniu Gilibert pisa³ w innych pracach botanicznych

6Przypomina to zjawisko gaszenia wapna



lony powodowa³ burzenie siê kwasu azotowego. Kalcy-
nowaliœmy w ogniu niebiesk¹ materiê, jak¹ wydzieliliœmy
[z torfu], zmieni³a siê ona w czerwonawy proszek, ca³kowi-
cie przypominaj¹cy ochrê ¿elazist¹, zwróciwszy poprzez
wêgiel flogiston7 [czyli zdolnoœæ do spalania siê] temu
proszkowi, przystawiliœmy do niego magnes, który pokry³
siê ig³ami czy te¿ prawdziwymi kawa³kami ¿elaza.

Oto do czego sprowadza siê to zjawisko tak znie-
kszta³cone przez ludowe pog³oski. Jednak¿e odarte z wszel-
kich elementów cudu, jakie przes¹dne i przejête umys³y mu
przypisywa³y, staje siê ono bardzo interesuj¹cym dla fizy-
ka. Uwa¿amy nawet, ¿e dobrze przemyœlane, w szczególno-
œci uwzglêdniaj¹c obserwacje uprzednio przedstawione na
temat torfu, brunatnej ochry i limonitu, pozwoli byæ mo¿e
pewnego dnia na ustalenie:

1) w jaki sposób na Litwie wysch³o przesz³o trzysta
jezior i stawów?;

2) ¿e torf na g³êbokoœci piêædziesiêciu stóp pod wod¹
mo¿e burzyæ siê, w znacznej czêœci ulec rozk³adowi i uka-
zaæ [dos³ownie offrir] chemikom nowe mieszaniny;

3) ¿e ochra brunatna jest ziemi¹ zabarwion¹ przez
¿elazo;

4) ¿e limonit nie jest niczym innym ni¿ „terre martiale”
[czyli ziemi¹ zawieraj¹c¹ zwi¹zki ¿elaza], najpierw utwo-
rzon¹ w roœlinach, zmienion¹ nastêpnie przez gnicie;

5) ¿e ten b³êkitny zakwit nie jest niczym innym ni¿ b³êki-
tem pruskim, zwi¹zanym chemicznie z nasyconym kwasem
przez cia³o poœrednie, byæ mo¿e wraz z flogistonem, który
go rozwija w trakcie rozk³adu torfu.

Podajê te wnioski jedynie jako spostrze¿enia, które
pewnego dnia, dziêki kolejnym doœwiadczeniom, mog¹ staæ
siê udowodnionymi prawdami.

W trakcie tej samej podró¿y starannie zbada³em wew-
nêtrzne i zewnêtrzne warstwy tej wschodniej czêœci Litwy,
co pozwoli³o na uœciœlenie moich idei na ten temat. Upew-
ni³em siê, ¿e od Warszawy do Wilna, to znaczy na odcinku
ponad stu mil francuskich, zewnêtrzna warstwa [gleby]
czêœci zachodniej Litwy jest piaszczystym pasmem nieprzer-
wanie rozci¹gaj¹cym siê na szerokoœci przesz³o trzy-
dziestu mil. Gruboœæ tej warstwy wynosi, w zale¿noœci od
miejsca, od jednej do dwudziestu piêciu stóp. Pod ni¹ stale
napotyka siê warstwê ziemi gliniastej lub ¿ó³tawego, a czê-
sto czerwonawego margla, czasami ¿ó³tego, brunatnego i
szarego. Gruboœæ tej warstwy zmienia siê, podobnie jak i
warstwy piaskowej, od jednej stopy do czterdziestu. Pod
marglem zawsze obserwuje siê pod³o¿e ¿wirowe, od jednej
do czterech stóp g³êbokoœci. Po tym ¿wirze pojawia siê

warstwa ziemi do foluszowania8, szara lub bia³awa, rzadko
brunatna, której g³êbokoœæ jest taka, ¿e we wszystkich
odkrywkach, zarówno dla budów, jak i studni, jakie
widzia³em, jak i tych, których wykopanie zleci³em, w ca³ej
rozci¹g³oœci kraju, któr¹ uprzednio wspomnia³em [tzn. od
Warszawy do Wilna] nie znaleŸliœmy niczego innego i to
schodz¹c do g³êbokoœci szeœædziesiêciu stóp poni¿ej ni¿
owa ziemia do foluszowania.

Obserwacje te s¹ w zasadzie zgodne z tymi, które pan
Guettard opublikowa³ w Mémoires de l’Académie de Paris9,
gdy da³ on pierwsze podstawy geografii fizycznej Wielkie-
go Ksiêstwa Litewskiego. Rzecz przedstawia siê inaczej,
gdy przemierza siê województwa wschodniej czêœci tego
ksiêstwa. W dystryktach zachodnich, np. wokó³ Grodna i
Wilna, ci¹gnie siê nieprzerwany ³añcuch wzgórz, których
zbocza s¹ skrajnie pochy³e, a których wysokoœæ zmienia siê
od piêædziesiêciu do stu i stu piêædziesiêciu stóp. Wzgórza
te s¹, jak to czêsto sprawdza³em, jedynie piaszczystymi
wydmami, których j¹dro jest co najwy¿ej margliste.
Ca³kowicie inaczej sytuacja przedstawia siê w czêœci wschod-
niej Litwy, te wzniesienia, równie czêste, a nawet wy¿sze,
zw³aszcza wokó³ miasta Nowogródek, s¹ jedynie masami
marglowymi, pozbawionymi ca³kowicie piasku.

Badaj¹c uwa¿nie równiny otaczaj¹ce te wzgórza i
gdzie stwierdzi³em zewnêtrzn¹ warstwê piaszczyst¹, czy¿
nie mo¿na by wywnioskowaæ, ¿e bardzo dawno temu góry
te by³y du¿o wy¿sze i ca³kowicie podobne do tych, które
znajdujemy jeszcze w czêœci zachodniej Wielkiego Ksiê-
stwa, lecz które zosta³y odarte ze swojej piaskowej otoki
przez sukcesywne strumienie wody? Cokolwiek wydarzy³o
siê, przejdŸmy do kolejnych obserwacji, bardzo pewnych,
które zmierzaj¹ do potwierdzenia jednej z najbardziej
zadziwiaj¹cych teorii [nauki o] Ziemi.

Na ka¿dym kroku w tej warstwie piaszczystej napotyka
siê na skamienia³e koralowce i znacz¹c¹ iloœæ muszli. Ska-
mienia³oœci te s¹ w wiêkszoœci prawdziwymi amonitami10,
czarnymi, ¿ó³tymi, bia³ymi, szarymi. Wiele z nich ma
twardoœæ i osi¹ga po³ysk agatów i chalcedonu. Jednak¿e
znajduje siê wiele takich, które s¹ prawdziwymi ska³ami
wapiennymi i z których wyrabia siê w kraju doskona³e
wapno. Prawie wszystkie z tych koralowców i muszli s¹
pozosta³oœciami organizmów z Morza Ba³tyckiego i z Morza
Czarnego. S¹ to gatunki z grupy Terebra, przegrzebków,
ziejek, sercówek, ostryg itd. [...]. Lecz w wewnêtrznych
warstwach, tzn. w ziemi do foluszowania, nie znajduje siê
ju¿ ¿adnego z koralowców ani muszli nale¿¹cych do [fau-
ny] Morza Czarnego i Morza Ba³tyckiego. S¹ to albo du¿e,
nerkowate konkrecje przedstawiaj¹ce amonity o wyprosto-
wanej muszli lub spirytyzowane, których liczne fragmenty
[muszli] posiadaj¹ nadal, g³adk¹ i kolorow¹, warstwê
per³ow¹. Tutaj spotyka siê skamienia³e muszle, których
¿yj¹ce osobniki albo s¹ nieznane albo spotykane s¹ jedynie
w wielkich, podrównikowych morzach Indii [chodzi tutaj
zapewne o wspó³czesnego ³odzika z rodzaju Nautilus]. Có¿
mo¿emy wywnioskowaæ z tych obserwacji, stukrotnie ju¿
sprawdzonych? Czy¿ mo¿emy twierdziæ, nie oddalaj¹c siê
od najbardziej œcis³ych praw, ¿e:

1) poniewa¿ ogromna iloœæ skamienia³oœci obecna na
tym terenie nie mog³a znaleŸæ siê tam przypadkiem, ca³a
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7W czasach Giliberta, obowi¹zywa³a jeszcze teoria flogisto-
nu, rozwiniêta przez J. Bechera, a nastêpnie przez G. Stahla,
t³umacz¹ca proces spalania w³aœnie wszechobecnoœci¹ ule-
gaj¹cej spalaniu bezbarwnej i bezzapachowej cieczy zwanej flo-
gistonem. Zmniejszenie masy po spalaniu t³umaczone by³o utrat¹
czêœci flogistonu. Teoria flogistonu zosta³a ostatecznie obalona
przez A.L. Lavoisiera, który odkry³ rolê tlenu w procesie spalania

8Terre à foulon — i³ s³u¿¹cy do odt³uszczania materia³u, tkaniny
9Gilibert cytuje pracê Mémoire sur la nature du terrain de la

Pologne et des minéraux qu’il renferme, opublikowan¹ przez
Guettarda w dwóch czêœciach w 1764 roku (cf. Tarkowski, 2004)

10W oryginale pierres à cornes, tak okreœlano kiedyœ amonity
p³asko spiralnie zwiniête



Litwa jest nowym l¹dem, stopniowo opuszczonym przez
Morze Ba³tyckie;

2) warstwa piaskowa, druga warstwa marglowa i trze-
cia ¿wirowa s¹ osadami Morza Ba³tyckiego;

3) piaszczyste wydmy s¹ nadal wytwarzane przez dzia-
³alnoœæ tego morza;

4) jeszcze dawniej, przed uformowaniem tych trzech
warstw przez Morze Ba³tyckie, ca³kowicie inne, ciep³e
morze pokrywa³o ten sam kraj i poprzez swoje osady ufor-
mowa³o tê g³êbok¹ warstwê ziemi do foluszowania, która
nam dzisiaj zaœwiadcza przez niepodwa¿alne œlady tê ewo-
lucjê, ukazuj¹c naszym oczom wielkie, skamienia³e ³odziki
i je¿owce, które spotyka siê jedynie w morzach Indii.

Na tym samym terenie zebra³em wiele amonitów, które
nazywam czarnymi agatami, albowiem starannie oszlifo-
wane posiadaj¹ twardoœæ i po³ysk agatu po³¹czone z ciem-
nym kolorem gagatu. Najczêœciej znajdowane fragmenty
maj¹ formê pokrzywionych korzeni wraz z ich rozga³êzie-
niami. Znajdowa³em takie, których kora by³a jeszcze roz-
poznawalna. U wszystkich zewnêtrzna skorupa, gruboœci
jednej linii, jest bardzo bia³a, podczas gdy wnêtrze jest bar-
dzo czarne. Kilka okazów by³o przek³utych poprzecznie,
jak gdyby prze¿ar³y je robaki. Czêsto w ca³ej ich d³ugoœci
panuje pustka, niczym w korzeniach, których wnêtrze
zosta³o zniszczone. Pocz¹tkowo podejrzewa³em, zbadaw-
szy d³ug¹ seriê zebranych kawa³ków, i¿ jest to rezultatem
dzia³ania robaków. Przypadek jednak sprawi³, ¿e zna-
laz³em kawa³ek korzenia, który by³ jeszcze ewidentnie drze-
wiasty [posiada³ strukturê drewna — ligneuse], choæ w
innych czêœciach by³ ju¿ skamienia³y i bardzo czarny.
Myœlê wiêc, ¿e korzenie rozk³adaj¹c siê otrzymuj¹ zawiesi-
nê wodn¹ proszku agatowego. Korzenie te gnij¹c zatrzy-
muj¹ jedynie bitumin, który poddawany jest specyficznemu
rozk³adowi. Bitumin ten zabarwia proszek agatowy. Aby siê
upewniæ, sproszkowa³em go i podda³em w moŸdzierzu
reakcji bardzo intensywnych p³omieni. Wydziela³ on specy-
ficzny zapach11 i zmieni³ siê w bia³y, niczym œnieg, proszek.
Jeszcze raz powtarzam, ¿e teoriê tê nale¿y traktowaæ [jedy-
nie] jako spostrze¿enie. Fakty j¹ potwierdzaj¹ce nie strac¹
przez to na wartoœci.

Innym, mniej nowym, zas³uguj¹cym jednak¿e na przy-
toczenie faktem jest to, ¿e w piaskach Litwy, daleko w g³êbi
l¹du, to znaczy w odleg³oœci szeœædziesiêciu mil od wybrze-
¿a, znajduje siê du¿e kawa³ki ¿ó³tego bursztynu. Znalaz³em
ich wiele w w¹wozach wy¿³obionych przez potoki na wydmach
w okolicach Grodna. Pomiêdzy nimi jeden wiêkszy ni¿
piêœæ i zawieraj¹cy doskonale zachowane mrówkê i komar-
nicê12. Ten nie ulegaj¹cy w¹tpliwoœci fakt doprowadzi byæ
mo¿e pewnego dnia fizyków do przyjêcia punktu widzenia
przyrodników, i¿ ¿ywica ta, mineralna jak przypuszczaj¹,

jest jedynie zwyk³¹ ¿ywic¹ naszych sosen, która uleg³a
przemianie w g³êbi Ziemi. Opinii tej bardzo przychylni s¹
ci, którzy wiedz¹, jak bardzo wydzieliny naszych sosen i
jode³ przypominaj¹ swoim zewnêtrznym wygl¹dem bursz-
tyn.

Przedstawiwszy w tej rozprawie g³ówne fakty zwi¹zane
z histori¹ Ziemi w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, by³oby
niedopatrzeniem z mojej strony, gdybym nie przedstawi³
obserwacji, które mog¹ dostarczyæ kilka informacji o
pochodzeniu litewskich rzek i Ÿróde³. Aby ukazaæ, jak bar-
dzo problem ten jest trudny do rozwi¹zania przez tych, któ-
rzy stosuj¹ jedynie metodê porównañ, nie próbuj¹c innych
metod, [tymczasem] aby ujrzeæ prawdê, trzeba przypo-
mnieæ, i¿ Litwa na pierwszy rzut oka wydaje siê byæ jedynie
rozleg³¹ równin¹, na której najbardziej uwa¿ne oko nie
dostrze¿e ¿adnej góry. Fizycy wiedz¹, ¿e w wiêkszoœci kra-
in, w których geografia fizyczna jest jeszcze nieukoñczona,
powierzchnia ziemi tu i ówdzie jest naje¿ona, mniej lub
bardziej wynios³ymi, górami. Doœwiadczenie nauczy³o ich,
¿e pary skondensowane na grzbietach tych gór lub silnie
przyci¹gane przez pokrywaj¹c¹ je roœlinnoœæ sp³ywaj¹
zboczami i przez wiêksz¹ lub mniejsz¹ sieæ strumyków
tworz¹ strumienie i rw¹ce potoki. By³em œwiadkiem podob-
nego zdarzenia, gdy w 1773 roku zbiera³em roœliny w Pire-
nejach. Przebywa³em na Mont-Carrol. Pogoda by³a bardzo
³adna, gdy nagle w przeci¹gu siedmiu lub oœmiu minut
góra zosta³a spowita tak gêst¹ mg³¹, ¿e zmuszony by³em
usi¹œæ, nie mog¹c rozró¿niæ najbli¿szego otoczenia. Kilka
minut wczeœniej trawa na ³¹ce by³a tak sucha, ¿e œlizga³o
siê na niej, z ka¿dym krokiem ryzykuj¹c upadek. Zaledwie
usiad³em, a ju¿ by³em ca³kowicie zmoczony, choæ nie
spad³a ani kropla deszczu. Agregacja wody by³a bardzo
odczuwalna. Ogl¹daj¹c trawê, widzia³em tworz¹ce siê
strumyczki sp³ywaj¹ce pomiêdzy ŸdŸb³ami. Up³yn¹³ zaled-
wie kwadrans, gdy dolina u stóp góry wype³ni³a siê
gwa³townym potokiem, tam gdzie uprzednio nie by³o nawet
œladu wody. Te dobrze udokumentowane fakty œwiadcz¹,
¿e wysokie góry i Alpy s¹ sta³ym, nieprzerwanym Ÿród³em
wody, w iloœci wystarczaj¹cej dla narodzin najwiêkszych
rzek Europy. Lecz na Litwie spotyka siê znacz¹ce rzeki i
wielk¹ iloœæ ma³ych rzeczek, które bior¹ swój pocz¹tek na
równinie lub w najwiêkszych zag³êbieniach tego kraju. Aby
zrozumieæ, w jaki sposób ta ogromna masa wody mo¿e siê
zgromadziæ i stale zaopatrywaæ rzeki i rzeczki, nale¿y
zauwa¿yæ dwa fakty, które dobrze zanalizowane dostarcz¹
nam ca³kowitego rozwi¹zania tego problemu. Ta szeroka
równina, która zdaje siê królowaæ na ca³ej Litwie, jest
jedynie pozorn¹. Bardzo znaczna czêœæ ksiêstwa musi byæ
traktowana jako jedna i wysoka góra, której powierzchnia
rozci¹ga siê od Warszawy a¿ do Wilna, przebiegaj¹c przez
ten sam po³udnik, i która pochyla siê jeszcze bardziej od
Wilna do Nowogródka. Na Litwie czêsto spotyka siê du¿e
odcinki ziemi tak bardzo wg³êbionej, ¿e tworz¹ one wielkie
leje. Maj¹ one niekiedy cztery do piêciu mil œrednicy. Spo-
tyka siê wiele takich [lejów], których œrednica waha siê od
jednej ósmej a¿ do czterech lub piêciu mil. Na dnie tych
lejów stale napotyka siê torfowiska, jeziora i stawy. Pod-
czas ró¿nych moich podró¿y po tym kraju zbada³em ponad
dwieœcie stawów lub jezior, niektóre z nich mia³y wiele mil
œrednicy. Za ka¿dym razem, gdy na ich dnie napotyka siê na
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11W oryginale empireumatique, nazwa dzisiaj ju¿ nie u¿ywa-
na, oznaczaj¹ca wed³ug dziewiêtnastowiecznych s³owników:
zapach, jaki wydziela materia organiczna, gdy podgrzewa siê j¹
wystarczaj¹co, aby nast¹pi³ jej rozk³ad i gdy dzieje siê to w
warunkach, w których produkty rozk³adu nie mog¹ przez
dzia³anie tlenu ca³kowicie zmieniæ siê w wodê i w kwas wêglowy.
Wydzielano kilka kategorii owych zapachów, m.in. waniliowy
czy te¿ zapach amoniaku

12W oryginale cousin — nazwa oznaczaj¹ca ró¿ne gatunki
owadów z rodziny Tipulidae



torfowisko, mo¿na byæ pewnym, ¿e jeden z brzegów leja
zosta³ naruszony przez g³êbokie koryto, które rozci¹ga siê
na terenie ni¿szym ni¿ brzeg leja. Na terenach, gdzie znaj-
duj¹ siê du¿e stawy i jeziora, zawsze napotyka siê na jedn¹
ze œcian otwart¹ korytem o znacz¹cej szerokoœci. W kory-
tach tych zawsze p³ynie potok, stale zaopatrywany wod¹
z jeziora lub stawu. Zauwa¿my, ¿e liczne z jezior, które
omawiam, maj¹ znacz¹c¹ g³êbokoœæ. Sondowa³em liczne
z nich. Mia³y one od szeœædziesiêciu do stu stóp g³êbokoœci.
Zauwa¿y³em, ¿e przy brzegu, przy którym woda wy¿³obi³a
przep³yw, koryto wychodz¹ce z jeziora z rzadka mia³o dwa-
dzieœcia stóp g³êbokoœci. Jeziora znacz¹co powiêkszaj¹ siê
w okresie letnim, za ka¿dym razem, gdy spadaj¹ wielkie
deszcze. Te nadzwyczajne deszcze s¹ bardzo czêste na
Litwie. Jeziora zaopatrywane s¹ tak¿e w wodê przez top-
nienie œniegów, które spadaj¹ tak obficie w tym kraju, ¿e
œrednia wysokoœæ [pokrywy œnie¿nej], szacowana w okre-
sie ca³ej zimy, wynosi przynajmniej szeœæ stóp. Uprzednio
ju¿ wspomnia³em w tej rozprawie, ¿e prawie ca³a powierzch-
nia Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego jest warstw¹ piasz-
czyst¹, spoczywaj¹c¹ na warstwie marglistej. Wynika z
tego, ¿e ta ogromna iloœæ wody, pochodz¹ca z deszczów i
topnienia œniegu, jest w znacznej czêœci absorbowana
przez tê warstwê piaszczyst¹. Ci, którzy wiedz¹, z jak¹
powolnoœci¹ woda filtruje siê przez piasek, bêd¹ wiedzieæ,
i¿ potrzeba bardzo znacz¹cego czasu, aby utworzy³a ona
warstwê pomiêdzy warstw¹ piaszczyst¹, a warstw¹ ilast¹.
Zauwa¿¹ oni, ¿e warstwa ta nie jest z³o¿ona z czystej wody,
lecz ka¿da kropla wody u³o¿ona jest pomiêdzy licznymi
ziarnami piasku i przylega do nich zgodnie z prawami spój-
noœci13. Filtracja staje siê bardzo powolna. W ten sposób
ujrzymy, przemierzaj¹c podstawy tych wydm, niezliczon¹
iloœæ ma³ych cieków wodnych, p³yn¹cych bardzo powoli.
£¹cz¹c siê, tworz¹ one wiêksze strumienie. Ta filtracja
wody przez warstwê piaszczyst¹ wystarcza dla utrzymania
rzek i Ÿróde³ i wystarcza dla wype³nienia stawów i jezior,
nawet w okresach najwiêkszej suszy.

Aby podsumowaæ kilka wniosków wynikaj¹cych bezpo-
œrednio z przytoczonych tutaj faktów, czy¿ nie mo¿na wysun¹æ
hipotezy, i¿ Ÿród³a Litwy bior¹ swój pocz¹tek w wodzie,
która spada na piaskowe wydmy lub wzgórza, o których
mówiliœmy uprzednio? ¯e prawie wszystkie rzeki wyp³ywaj¹
z wielkich stawów lub jezior, które tworz¹ siê w g³êbokich
nieckach, które s¹ bardzo czêste w ca³ym ksiêstwie.
Widzia³em, ¿e w ten sposób rodz¹ siê Wilienka, Willia i sam

Niemen, nie wspominaj¹c trzydziestu litewskich rzek, które
przemierzy³em a¿ do ich Ÿróde³.

Jeœli chodzi o jakoœæ tych wód, to zaobserwowa³em
pokrótce, ¿e wszystkie te, które filtruj¹ siê przez czysty pia-
sek, s¹ równie zdrowe co najlepsze wody z Francji. Lecz te,
które filtruj¹ siê przez zag³êbienia terenu, poprzez dawne
torfowiska, które s¹ bardzo czêste na równinie, jak ju¿
zauwa¿y³em to wczeœniej, s¹ bardzo ciê¿kie, cuchn¹ce i
nieprzyjemne w smaku.

Autorzy pragn¹ podziêkowaæ Profesorowi Z. Wójcikowi za
przeczytanie tekstu i cenne uwagi.
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13W oryginale affinité — w osiemnastym wieku znaczenie
tego terminu jako t³umaczenia bardzo ró¿nych zjawisk fizy-
kochemicznych by³o tematem bardzo wa¿nej dla historii nauki
dyskusji (Goupil, 1986)


