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Trzysetn¹ rocznicê
urodzin francuskiego
uczonego Georges Le-
clerc hrabiego de Buf-
fon uczczono we Fran-
cji i kilku innych europej-
skich krajach seri¹ rocz-
nicowych konferencji oraz
wydaniem zarówno ory-
ginalnych prac Buffona,
jak i nowych opracowañ

naukowych dotycz¹cych tego uczonego i jego epoki. Auto-
rzy artyku³u ju¿ wczeœniej zwracali uwagê na znaczenie
przy³¹czenia siê Polski do tych obchodów, wskazuj¹c na
istotne zwi¹zki Buffona z naszym krajem i na celowoœæ
zaznaczenia polskiej obecnoœci w organizowanym we Fran-
cji, z du¿ym rozmachem, Roku Buffona (Daszkiewicz &
Tarkowski, 2007a). Autorom uda³o siê przekonaæ dyrekcjê
Stacji Naukowej PAN w Pary¿u do zorganizowania francus-
ko-polskiej konferencji Buffon i Polska. Odby³a siê ona w
dniu 8.06.2007 r. w Stacji Naukowej PAN w Pary¿u***.

Konferencjê otworzy³o przemówienie powitalne
dyrektora stacji, profesora Jerzego Pielaszka, a s³owo
wstêpne wyg³osi³ dr Thierry Hoquet, najwybitniejszy w
dzisiejszej Francji znawca Buffona, autor m.in. opracowañ
monograficznych Buffon: histoire naturelle et philoso-
phie [Buffon: historia naturalna i filozofia]; Buffon illustré.
Les gravures de l’Histoire naturelle (1749–1767) [Buffon
ilustrowany. Ryciny Historii naturalnej (1749–1767)];
Buffon/Linné: Eternels rivaux de la biologie? [Buffon i
Linné: odwieczni rywale w biologii?].

Na konferencji wyg³oszono w jêzyku francuskim nastê-
puj¹ce referaty:

� Buffon i Guettard, kilka uwag o Francji i naukach
przyrodniczych w Polsce osiemnastego wieku (dr Ra-
dos³aw Tarkowski, Akademia Pedagogiczna, Kra-
ków i dr Piotr Daszkiewicz, Narodowe Muzeum
Historii Naturalnej, Pary¿);

� Kilka okazów mineralogicznych zwi¹zanych z pol-
sko-francusk¹ histori¹ w kolekcji Narodowego
Muzeum Historii Naturalnej (MnHn) w Pary¿u
(dr Pierre-Jacques Chiappero, MnHn, Pary¿);

� Kilka unikalnych dokumentów zwi¹zanych z Buffo-
nem i histori¹ Polski w kolekcji MnHn (dr Pascale
Heurtel, MnHn, Pary¿);

� Pierwsze badania nad szkieletem Nicolas Ferry
alias Bébé, kar³a Stanis³awa Leszczyñskiego, i rola
Buffona w zachowaniu jego szcz¹tków (prof. Jean
Granat, Centre National de la Recherche Scienti-
fique, Pary¿ i dr Evelyne Peyre, CNRS, Pary¿);

� Polska przepiórka i litewski niedŸwiedŸ — fauna
Polski w dzie³ach Buffona (dr Piotr Daszkiewicz,
MnHn, Pary¿);

� Stanis³aw Staszic, t³umacz i kontynuator dzie³a
Buffona w Polsce (prof. Marian Skrzypek, Uniwer-
sytet Warszawski);

� Staszic i Buffon w œwietle przedmiotów z kolekcji
Muzeum Staszica w Pile (dr Józef Olejniczak, Muzeum
Staszica, Pi³a);

� Kopalnia soli Wieliczka (diaporama przygotowana
przez prof. Antoniego Jod³owskiego, Muzeum ¯up
Krakowskich, Wieliczka).

Po prezentacji referatów odby³a siê dyskusja, zorgani-
zowana w formie okr¹g³ego sto³u (ryc. 1), zatytu³owana
Buffon i Polska, w perspektywie francusko-polskich sto-
sunków naukowych i wymiany kulturalnej w osiemnastym
wieku, w której oprócz prelegentów wziêli udzia³: prof.
Jean Marc Drouin (historyk nauki z Pary¿a), dr Lydie
Touret (konserwator zbiorów mineralogicznych Ecole des
Mines w Pary¿u), dr Arnaud Hurel (z Instytutu Paleontolo-
gii Cz³owieka w Pary¿u).

O randze tej konferencji zadecydowa³o nie tylko towa-
rzysz¹ce jej we Francji spore zainteresowanie i wartoœæ
naukowa wyg³oszonych referatów, ale tak¿e fakt, ¿e w jej
trakcie zaprezentowano niepokazywane zazwyczaj okazy
z kolekcji mineralogicznych i dokumenty francuskich zaso-
bów archiwalnych oraz nieznane dot¹d dane dotycz¹ce
historii polskich nauk przyrodniczych. By³o to mo¿liwe
dziêki ca³kowicie bezinteresownej pracy grupy naukow-
ców z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Pary¿u.
Ze wzglêdu na to, ¿e konferencja odby³a siê w Pary¿u,
autorzy i wspó³organizatorzy tej konferencji postanowili
przedstawiæ kilka interesuj¹cych danych dotycz¹cych
historii polskiej geologii szerszemu krêgowi odbiorców w
Polsce.

Kilka poloników ze zbiorów mineralogicznych

Pierre-Jacques Chiappero, kustosz kolekcji mineralo-
gicznej, przypomnia³ w swoim wyst¹pieniu, i¿ pierwszy
inwentarz kolekcji zosta³ przeprowadzony dopiero w 1822
roku z inicjatywy Aleksandra Brongniarta (1770–1847),
profesora mineralogii w Narodowym Muzeum Historii
Naturalnej w Pary¿u w latach 1821–1843. Nie mo¿liwa jest
wiêc identyfikacja okazów starszych, zachowanych bez
swoich pierwszych, historycznych etykiet. Dlatego te¿,
choæ — wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa — oka-
zy pochodz¹ce z przes³anego w 1787 roku daru Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego dla Królewskiego Gabinetu w
Pary¿u nadal znajduj¹ siê w muzealnych zbiorach, to jed-
nak niemo¿liwe jest odnalezienie jakiegokolwiek ich œladu,
za wyj¹tkiem listy 58 numerowanych okazów (polskie
t³umaczenie listy zawiera praca Daszkiewicza, 1998) i listu

845

Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 10, 2007

*Muséum national d’Histoire naturelle, USM 308 — Service
du Patrimoine Naturel, 61, rue Buffon, 75005 Paris; pio-
trdas@mnhn.fr

**Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
ul. Podchor¹¿ych 2, 30-084 Kraków; tarkowski@min-pan.kra-
kow.pl

***zorganizowanie tej konferencji nie by³oby mo¿liwe bez
wszechstronnej pomocy i ogromnego zaanga¿owania pani Wandy
Herdy ze Stacji Naukowej PAN w Pary¿u, za co autorzy wyra¿aj¹
Jej wyrazy wdziêcznoœci

P. Daszkiewicz R. Tarkowski



informuj¹cego o przekazaniu tej kolekcji Buffonowi.
Dokumenty te zosta³y przekazane zgodnie z francuskim
prawem Archiwom Narodowym i tam do dziœ s¹ przecho-
wywane wœród dokumentów administracyjnych muzeum.
Z podobnych przyczyn nie uda³o siê, pomimo poszukiwañ,
zidentyfikowaæ innych okazów zwi¹zanych z Polsk¹, które
trafi³y do paryskiej kolekcji w siedemnastym i osiemnas-
tym wieku, jak choæby tych przekazanych przez J.-E. Guet-
tarda, czy te¿ przedmiotów z kolekcji agatów polskiego
króla, zakupionej na proœbê Buffona.

Dopiero w 1796 roku do œwie¿o utworzonego Narodo-
wego Muzeum Historii Naturalnej trafi³y dwa okazy mine-
ralogiczne zwi¹zane w pewien sposób z polsk¹ histori¹.
Nale¿¹ one do serii kamieni szlachetnych skonfiskowa-
nych w okresie rewolucji i przekazanych przez pañstwo do
muzeum. S¹ to: szlifowany, b³êkitny na koñcach i ¿ó³ty
poœrodku szafir (ryc. 2), o wadze 19,67 karatów, pocho-

dz¹cy prawdopodobnie z Cejlonu i ¿ó³topomarañczowy
topaz, o wadze 28,4 karatów, pochodz¹cy z Ouro-Preto w
stanie Minas-Gerais w Brazylii (ryc. 3).

Dr Chiappero przypomnia³, ¿e historia depozytu z 1796
roku jest dobrze znana dziêki protoko³om posiedzeñ profe-
sorów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Pary¿u.
Wiadomo, ¿e wyboru szlachetnych kamieni dokona³ Louis
Jean Marie Daubenton (1717–1800), jeden z organizato-
rów królewskiej kolekcji, w okresie rewolucyjnym miano-
wany pierwszym dyrektorem muzeum i profesorem
mineralogii. Historia zwi¹za³a losy tych dwóch klejnotów
z Polsk¹. Szczegó³owe badania naukowe przeprowadzone
na klejnotach królewskich przez Bernarda Morela jedno-
znacznie wykaza³y, ¿e oba te klejnoty nale¿a³y do królowej
Francji, Marii Leszczyñskiej, ¿ony Ludwika XV, córki Sta-
nis³awa Leszczyñskiego, króla Polski (Morel, 1988; Schub-
nel i in., 2001).
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Ryc. 1. Uczestnicy dyskusji przy okr¹g³ym stole podczas konferencji Buffon i Polska w Stacji Naukowej PAN w Pary¿u.
Od lewej: Marian Skrzypek, Jean Granat, Lydie Touret, Rados³aw Tarkowski, Jean-Marc Drouin, Józef Olejniczak,
Thierry Hoquet, Pascale Heurtel, Piotr Daszkiewicz i Pierre-Jacques Chiappero. Fot. W. Herda

Ryc. 2. Szafir Marii Leszczyñskiej ze zbio-
rów MnHn w Pary¿u. Fot. P.-J. Chiappero

Ryc. 3. Topaz Marii Leszczyñskiej ze zbio-
rów MnHn w Pary¿u. Fot. P.-J. Chiappero



O ile niemo¿liwe jest zidentyfikowanie ogromnej wiêk-
szoœci zwi¹zanych z Polsk¹ okazów pochodz¹cych z osiem-
nastego wieku, o tyle w przypadku nabytków dziewiêtnas-
towiecznych sytuacja jest odmienna. W kolekcji s¹ przecho-
wywane liczne okazy przes³ane przez Ignacego Domeykê.
Warto przypomnieæ, i¿ Domeyko by³ zwi¹zany z tym
muzeum i utrzymywa³ bardzo bliskie stosunki z Arman-
dem Dufrenoy (1792–1857), który by³ jego nauczycielem.
To w³aœnie Dufrenoy zachêca³ go do wyjazdu do Chile.
Dziêki przeprowadzonym poszukiwaniom panu Chiappero
uda³o siê odtworzyæ trzy du¿e przesy³ki Domeyki, które
dotar³y do muzeum: z 1852 r. z Copiapo, z 1853 r. z Valpa-
raiso i z 1863 r. z Santiago. Ostatnia przesy³ka to skrzynia
zawieraj¹ca 35 okazów (2 meteoryty i 33 okazy mineralo-
giczne). Z tych 33 okazów 31 nadal znajduje siê w muzeal-
nej kolekcji. Wœród nades³anych wówczas okazów znajdowa³
siê nieznany wczeœniej minera³, nosz¹cy dzisiaj nazwê
domeykitu.

J.-P. Chiappero zaznaczy³, ¿e muzealna kolekcja posia-
da zbyt wiele okazów zwi¹zanych z polsk¹ histori¹, by móc
choæby je wspomnieæ w jego referacie. Oryginalny wpis
Brongniarta w jednej z pierwszych ksi¹g inwentarzowych,
rejestruj¹cy meteoryty przys³ane do Pary¿a przez Ignacego
Horodeckiego, dobrze ukazuje rangê przesy³anych z Polski
okazów, bêd¹cych ju¿ w pierwszych muzealnych spisach
inwentarzowych. Krótki przegl¹d kilku okazów mineralo-
gicznych zwi¹zanych z Polsk¹ zosta³ zakoñczony pokaza-
niem jeszcze jednego minera³u odkrytego przez Polaka,
pracuj¹cego — podobnie jak Domeyko — w Chile. Rów-
nie¿ Paul Trippke (1851–1880), którego polskoœæ jest pod-
kreœlana przez ró¿nych autorów, a o którym wiemy bardzo
niewiele, przes³a³ do Europy okazy mineralogiczne. Wœród
nich, jak siê okaza³o, by³ nowy minera³, na czeœæ jego
odkrywcy nazwany trippkeitem (Manecki, 2004). Jest to
okaz tym cenniejszy, i¿ nigdy póŸniej nie uda³o siê tego
minera³u odnaleŸæ, pomimo poszukiwañ prowadzonych w
Copiapo, regionie, w którym zosta³ odkryty.

Unikalne dokumenty zwi¹zane z histori¹ polskiej geologii
w zbiorach Biblioteki Narodowego Muzeum

Historii Naturalnej w Pary¿u

Pani Pascale Heurtel, kustosz muzealnej kolekcji rêko-
pisów i starodruków, przedstawi³a wybór dokumentów
zwi¹zanych z Polsk¹ i Buffonem. Na pocz¹tku swojego
wyst¹pienia podkreœli³a, ¿e zwi¹zki tej instytucji z naszym
krajem s¹ starsze od okresu zarz¹dzania Jardin du Roi

przez Buffona i siêgaj¹ pocz¹tków tej instytucji. Te pierw-
sze kontakty w znacz¹cym stopniu s¹ zwi¹zane z Willia-
mem Davissonem (1593–1662), który by³ intendentem
Jardin du Roi, profesorem chemii, a zarazem, pocz¹wszy
od 1648 roku, lekarzem polskiego króla, Jana Kazimierza.
Podobnie jak w przypadku okazów mineralogicznych, tak i
w przypadku starodruków trudno jest dzisiaj ustaliæ, które
z nich by³y czêœci¹ królewskiego gabinetu lub w³asnoœci¹
Buffona, a które z cytowanych przez tego przyrodnika
tytu³ów trafi³y do muzealnych zbiorów w okresie rewolu-
cyjnych konfiskat dóbr koœcielnych i od emigrantów. Wie-
le z tych dokumentów jest zwi¹zanych z histori¹ polskiej
geologii. Z licznych dawnych ksi¹g cytowanych przez
Buffona pani Heurtel pokaza³a m.in. l’Historiae naturalis

Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Gabriela
Rz¹czyñskiego, nosz¹c¹ exlibris wybitnego dziewiêtnasto-

wiecznego zoologa, paleontologa, twórcy anatomii porów-
nawczej — Georga Cuviera (1769–1832) oraz pracê œl¹skiego
przyrodnika Caspara Schwenckenfelda (1563–1609): Stir-

pium & fossilium Silesiae catalogus: in quo praeter ety-

mon, natales, tempus; natura & vires cum variis

experimentis assignantur — concinnatus per Casparvm

Schwenckfelt.
W siedemnastym i osiemnastym wieku wa¿n¹ rolê w

europejskiej nauce odgrywa³a gdañska szko³a przyrodni-
cza. Jakub Teodor Klein (1685–1759), gdañski zoolog i
botanik, jeden z najbardziej znanych przeciwników Linne-
usza, a tak¿e autor jednych z pierwszych opisów skamie-
nia³oœci na ziemiach polskich i rêkopisów o kopalni w
Wieliczce, jest jednym z najczêœciej cytowanych przez
Buffona autorów. Biblioteka posiada jedn¹ z najwiêkszych
na œwiecie kolekcji prac gdañskich przyrodników, a w niej
20 prac Kleina. Johann Reinhold Forster (1729–1798) i
jego syn Georg Forster (1754–1794), gdañscy przyrodnicy,
znani m.in. z udzia³u w wyprawie dooko³a œwiata kapitana
Cooka, byli zwi¹zani z Buffonem. Francuski przyrodnik
zna³ ich osobiœcie, otrzymywa³ od nich okazy przyrodnicze
i informacje, które wykorzysta³ w Histoire naturelle.
Biblioteka posiada nie tylko bogat¹ kolekcjê ich dzie³ (w su-
mie 37 tytu³ów), ale tak¿e archiwa rêkopiœmienne Forste-
rów. W pozosta³ej w manuskrypcie czêœci mineralogicznej
lekcji Historii naturalnej Georga Forstera czêsto wymie-
niana jest Polska i Litwa.

Cennym dokumentem dla historii nauk przyrodniczych
s¹ bruliony i rêkopiœmienne zapiski Buffona i jego wspó³-
pracowników. W trakcie przygotowañ do konferencji
notatki te zosta³y przejrzane przez Pascale Heurtel i Piotra
Daszkiewicza pod k¹tem ich zwi¹zków z Polsk¹. W przy-
padku prac geologicznych zapiski te potwierdzaj¹ wielo-
krotne wykorzystywanie przez Buffona obserwacji i prac
Jean-Etienne Guettarda. Wœród nieznanych dokumentów z
archiwum Buffona, poœrednio zwi¹zanych z Polsk¹, warto
odnotowaæ notatki dotycz¹ce kopalni ¿elaza w Lotaryngii,
bêd¹cych w³asnoœci¹ Stanis³awa Leszczyñskiego.

Archiwum J.-E. Guettarda by³o w ostatnich latach kil-
kakrotnie przedmiotem badañ (Daszkiewicz & Tarkowski,
2007b). Pozostaje ono jednak ci¹gle Ÿród³em intere-
suj¹cych dokumentów i, jak to s³usznie zauwa¿y³a pani
Heurtel, wiele pozostaje w nim do odkrycia. Wœród doku-
mentów pokazanych w trakcie konferencji znalaz³y siê
miêdzy innymi: list Adama Czartoryskiego do Guettarda,
jedna ze stron rêkopisu pracy o Wieliczce ze szkicem
wykonanym prawdopodobnie w kopalni i lista okazów soli
z Wieliczki przekazanych przez Guettarda francuskiemu
ambasadorowi. Interesuj¹ce by³y tak¿e zdjêcia zapisków
Guettarda na kartach do gry i warszawskich programach
teatralnych. Pokazuj¹ one, jak cennym materia³em by³
papier w osiemnastym wieku i ukazuj¹ warunki pracy tego
uczonego w Rzeczypospolitej.

Nieznana osiemnastowieczna lista
skamienia³ych koralowców z zamku w Nieœwie¿u

Nie wszystkie dokumenty pozostawione przez J.-E. Gu-
ettarda zosta³y ju¿ udostêpnione historykom. Nie skatalo-
gowane jeszcze czêsto dokumenty trafi³y do muzeum w
okresie póŸniejszym ni¿ reszta jego archiwum, prawdo-
podobnie jako dar rodziny uczonego. W trakcie ich
przegl¹dania zosta³ odnaleziony cenny dla historii polskiej
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nauki rêkopis. Nie ma on tytu³u i zapewne dlatego Guettard
dopisa³ na jego pocz¹tku Katalog skamienia³oœci z klasy

koralowców. Rêkopis jest swoistego rodzaju list¹ skamie-
nia³oœci, g³ównie koralowców i g¹bek ze zbiorów Radzi-
wi³³ów z biblioteki zamku w Nieœwie¿u. Lista ta, jak
wynika z treœci, towarzyszy³a kolekcji okazów przekaza-
nych adresatowi. Nie wiemy, kim jest jej autor. W tekœcie
pada nazwisko pana Machnickiego, który kolekcjê tê
zapocz¹tkowa³. Z kontekstu jasno wynika, ¿e to nie on jest
jej autorem. Na rêkopisie nie ma ¿adnej daty. Domyœlaæ siê
jedynie mo¿emy, i¿ zosta³ przekazany Guettardowi b¹dŸ w
trakcie jego pobytu w Rzeczypospolitej, b¹dŸ zosta³ mu
przes³any póŸniej. Jego anonimowy autor niew¹tpliwie
mia³ niez³¹ wiedzê na temat kolekcji skamienia³oœci i
ówczesnej systematyki koralowców. Jedyn¹ prac¹, jak¹
cytowa³ w tekœcie, jest klasyczna w osiemnastym wieku
ksi¹¿ka autorstwa Luigi Ferdinando Marsili (1658–1730)
— Histoire physique de la mer. Ouvrage enrichi de figures

dessinées d’après le naturel. Autorzy artyku³u porównali
cytowane w rêkopisie ryciny i opisy z ksi¹¿k¹ Marsiliego.
Niew¹tpliwie, autor rêkopisu u¿ywa³ francuskiego wyda-
nia z Amsterdamu z 1725 roku. Z tekstu rêkopisu wynika
tak¿e, ¿e jego autor nie tylko opiekowa³ siê kolekcj¹ przy-
rodnicz¹ w Nieœwie¿u, ale tak¿e, ¿e osobiœcie bra³ udzia³ w
poszukiwaniu i wykopaliskach skamienia³oœci. Informacja
ta jest o tyle wa¿na, ¿e chodzi przecie¿ o jedne z najstar-
szych tego typu badañ poszukiwawczych na terenach Rze-
czypospolitej.

Guettard odwiedzi³ Nieœwie¿, a dobra Radziwi³³ów s¹
wielokrotnie cytowane w jego rozprawach dotycz¹cych
Polski (Tarkowski, 2004). To jednak nie francuski przyrod-
nik jest bezpoœrednim adresatem rêkopisu. W trakcie poby-
tu w Rzeczypospolitej, prowadz¹c badania, Guettard opiera³
siê nie tylko na w³asnych obserwacjach, ale tak¿e na
informacjach od zaprzyjaŸnionych z nim osób. W pracach
Guettarda czêsto powraca nazwisko Du Faÿ [chodzi o Jean-

Théclas-Félix Dufaÿ, dyplomowanego w Montpellier w

1750 roku]: ...kilka uwag zaczerpn¹³em z rêkopisu Pana

Du Faÿ, lekarza z Montpellier, który jest obecnie przy Het-

manie Kozaków. Zechcia³ on pokazaæ mi ten rêkopis,

zawieraj¹cy obserwacje, jakie poczyni³ podczas swoich

podró¿y po Polsce. Du Faÿ przekaza³ Guettardowi wiele,
wykorzystanych póŸniej przez niego, obserwacji. Rêkopis
Katalog skamienia³oœci z klasy koralowców jest adresowa-

ny do Pana Du Faÿ, lekarza w Warszawie.
Nie wiadomo, czy okazy opisane w rêkopisie dotar³y

do Guettarda. Wœród opisywanych przez niego skamie-
nia³oœci z Polski, a zw³aszcza koralowców, wiêkszoœæ
pochodzi³a z Nieœwie¿a. Guettard pisze, ¿e wszystkie ska-
mienia³oœci z okolic Nieœwie¿a zosta³y mu podarowane
przez: pana Du Faÿ, lekarza z Montpellier, który je tam

zebra³. Czy wœród nich znajdowa³y siê te z omawianego
rêkopisu? Trudno jest dzisiaj odpowiedzieæ na to pytanie.
Z jednej strony informacje z rêkopisu s¹ zbyt ogólne, aby
móc zidentyfikowaæ poszczególne okazy. Z drugiej strony
prawdopodobnie Guettard dostawa³ wielokrotnie przesy³ki
od Du Faÿ. Pisze on tak¿e, i¿ Du Faÿ sam zebra³ okazy, nie
wspomina natomiast o otrzymaniu czêœci kolekcji bibliote-
ki zamku w Nieœwie¿u.

Rêkopiœmienny Katalog skamienia³oœci z klasy kora-
lowców jest dokumentem bardzo cennym dla historii pol-
skiej nauki. Nie tylko dlatego, ¿e stanowi czêœæ archiwum
Guettarda i prawdopodobnie s³u¿y³ temu przyrodnikowi
w trakcie przygotowania jego rozpraw geologicznych. To
tak¿e unikalne œwiadectwo na temat kolekcji przyrodniczej
zgromadzonej przez Radziwi³³ów w Nieœwie¿u, kolekcji zgro-
madzonej g³ównie przez Miko³aja Radziwi³³a (1702–1762).
O kolekcji tej wiemy bardzo niewiele, choæ by³a zapewne
jedn¹ z najwiêkszych w Rzeczypospolitej. Dzisiaj pamiêta
siê g³ównie o teleskopie podarowanym przez Miko³aja Radzi-
wi³³a Uniwersytetowi Wileñskiemu, brak jednak jakichkol-
wiek wiarygodnych danych na temat reszty tych zbiorów.
Przesta³y one istnieæ ju¿ w osiemnastym wieku, przenie-
sione po œmierci Miko³aja Radziwi³³a do Warszawy i Grod-
na. Przedstawiony powy¿ej dokument z archiwum Guettarda
jest zatem zapewne jedynym œladem tej tak wa¿nej kiedyœ
kolekcji przyrodniczej.

Podsumowanie

W trakcie konferencji Buffon i Polska w Stacji Nauko-
wej PAN w Pary¿u zosta³y przedstawione nowe dane
dotycz¹ce historii polskich nauk przyrodniczych. Po raz
pierwszy pokazano okazy i dokumenty o kapitalnym wrêcz
znaczeniu dla historii europejskiej geologii. W œwietle
przytoczonych powy¿ej licznych przyk³adów wydaje siê
wskazanym przeprowadzenie dodatkowych poszukiwañ i
analiz. Oczywiste jest, ¿e realizacja podobnego za³o¿enia
wymaga odrêbnego programu badawczego i nie mo¿e
ograniczyæ siê wy³¹cznie do prac prowadzonych w ramach
przygotowañ do okolicznoœciowej konferencji Buffon i
Polska.

Autorzy pragn¹ poinformowaæ, ¿e jeszcze w tym roku
uka¿e siê numer specjalny Annales Centre Scientifique de
l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, poœwiêcony
problematyce zaprezentowanej na konferencji.

Autorzy wyra¿aj¹ podziêkowania Pani dr Pascale Heurtel,
dyrekcji Stacji Naukowej PAN w Pary¿u oraz Pani Wandzie Her-
dzie za wyra¿enie zgody na wykorzystanie ilustracji.
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