
Biblioteka i bibliograficzne Ÿród³a Jean-Étienne Guettarda
— nowe dane na temat historii badañ przyrodniczych w Polsce

Piotr Daszkiewicz1, Rados³aw Tarkowski2

Zagadnienie zawar-
toœci bibliotek uczonych
jest wa¿nym dla historii
nauki tematem badaw-
czym. Dziêki podobnym
badaniom mo¿liwe jest
nie tylko odtworzenie
warsztatu pracy uczone-
go, ale tak¿e stanu wie-
dzy i jego zmian w danej
epoce (Todericiu, 1976).

Sytuacja, w której znany jest ca³okszta³t ksiêgozbioru,
pozwala na spojrzenie na tyle oryginalne, i¿ w przeciwieñ-
stwie do innych Ÿróde³, czêsto zmienionych póŸniejszymi
interpretacjami czy wyborami historyków, mamy do czy-
nienia z informacj¹ pochodz¹c¹ wprost z danej epoki (Flan-
drin, 1970). Badania ksiêgozbiorów uczonych zwi¹zanych
z Polsk¹ s¹, niestety, bardzo rzadkie.

Próba oceny wartoœci naukowej pracy J.-E. Guettarda
(1764a, b) z zastosowaniem metody zbiorczoŸród³owej
zosta³a podjêta przez Duczmal-Pacowsk¹ (1974). We wnios-
kach autorka napisa³a miêdzy innymi: 70% Ÿróde³ cytowa-
nych przez Guettarda jest skomplikowane do identyfikacji,
cytaty zajmuj¹ prawie po³owê pracy, dos³ownych cytatów
jest 1%, trzecia czêœæ cytatów to kompilacja pracy G. Rz¹-
czyñskiego, Guettard wykorzysta³ g³ównie prace francus-
kie i ³aciñskie. W podsumowaniu Duczmal-Pacowska zazna-
cza, ¿e praca nie mo¿e byæ uwa¿ana za Ÿród³o we wspó³-
czesnym znaczeniu. Wed³ug Wójcika (1974), analiza ta
doprowadzi³a do fa³szywych wniosków. Pozwoli³a bowiem
wykryæ zagadnienia banalne, nie maj¹ce istotnego znacze-
nia dla pracy, natomiast ¿adne z odkryæ naukowych Guet-
tarda nie zosta³o wychwycone. Podsumowuj¹c, Wójcik
(1974) podkreœla, ¿e: wszelka ocena dawnych osi¹gniêæ
nie mo¿e byæ podporz¹dkowana prawid³om arytmetyki,
zw³aszcza wówczas, gdy nie potrafi siê przedstawiæ logicz-
nego wyboru elementów analizowanej treœci.

Analiza ksiêgozbioru Jean-Étienne Guettarda (ryc. 1)
jest dla historii polskich nauk przyrodniczych, a zw³aszcza
geologii, szczególnie interesuj¹ca z dwóch powodów. Po
pierwsze z racji znaczenia prac tego uczonego, który spêdzi³
w naszym kraju dwa lata (1760–1762) i jest autorem pierw-
szej mapy geologicznej, pierwszych opisów mineralogicz-
nych i geologicznych maj¹cych cechy syntezy obejmuj¹cej
ca³oœæ terytorium pierwszej Rzeczpospolitej (Guettard,
1764a, b), pierwszego opisu Wieliczki (ryc. 2), który mo¿na
uznaæ za nowoczesny z naukowego punktu widzenia
(Guettard, 1764c), licznych obserwacji meteorologicznych
(Guettard, 1764d), botanicznych, faunistycznych, medycz-
nych czy te¿ spo³eczno-obyczajowych (Daszkiewicz, 1998).
Na znaczenie Guettarda dla historii poznawania polskiej

przyrody zwracano w ostatnich latach uwagê kilkakrotnie
(Daszkiewicz, 1995; Tarkowski, 2004, 2005; Daszkiewicz
& Tarkowski; 2007).

Drug¹ przyczyn¹, z powodu której analiza ksiêgozbio-
ru Guettarda jest szczególnie interesuj¹ca, jest stosunkowo
du¿e bogactwo Ÿróde³ informacji zachowanych na temat
biblioteki tego uczonego. Na pierwszym miejscu nale¿y
zacytowaæ bogate archiwum Guettarda, przechowywane w
Narodowym Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Pary-
¿u (Daszkiewicz, 1995, 1998), niestety tylko czêœciowo
skatalogowane, w którym niew¹tpliwie nadal wiele pozo-
staje do odkrycia. Aktualnie trwaj¹ prace archiwistyczne
nad skatalogowaniem ca³oœci tego zbioru (Heurtel, 2007).
Inne znane zasoby archiwalne, choæ niekiedy zawieraj¹
dokumenty zwi¹zane z pobytem Guettarda w Polsce, s¹
ubo¿sze, a zarazem du¿o lepiej zbadane; tak jest np. w przy-
padku archiwów Académie des Sciences w Pary¿u (Tar-
kowski, 2004, 2005).

Dodatkowym Ÿród³em informacji s¹ oczywiœcie publi-
kacje tego uczonego, w których przytacza on Ÿród³a infor-
macji. Warto zauwa¿yæ, ¿e podobna praktyka cytowañ
Ÿróde³, oczywista w naszych czasach, nie zawsze cechuje
XVIII-wieczne publikacje naukowe. Tak¿e pod tym wzglê-
dem Guettard by³ autorem bardzo rzetelnym, co u³atwia
pracê nad jego spuœcizn¹.

Przeprowadzona ostatnio przez autorów w Bibliothèque
Nationale de France kwerenda Ÿróde³ zwi¹zanych z Guet-
tardem doprowadzi³a do znalezienia jeszcze jednej cennej
publikacji, dotychczas pomijanej zarówno przez polskich,
jak i francuskich historyków nauki interesuj¹cych siê posta-
ci¹ i dzia³alnoœci¹ tego uczonego. Jest to katalog sprzeda¿y
jego biblioteki z maja 1786 r. (Anonim, 1786).

Autorzy postanowili wykorzystaæ cytowane Ÿród³a i
dokonaæ analizy ksiêgozbioru Guettarda z punktu widzenia
jego zwi¹zków z Polsk¹. Przeprowadzona analiza ma na
celu zarówno odtworzenie bibliograficznej czêœci warszta-
tu pracy tego wybitnego uczonego, jak i próbê oceny stanu
wiedzy o polskiej przyrodzie w po³owie XVIII wieku.

Historia naturalis curiosa regni Poloniae,
magni ducatus Lituaniae Gabriela Rz¹czyñskiego

jako podstawowe Ÿród³o informacji Guettarda

Warto zauwa¿yæ, ¿e z racji stosunkowo ubogiej litera-
tury przyrodoznawczej dotycz¹cej Rzeczypospolitej,
Guettard nie mia³ zbyt wielu mo¿liwoœci przygotowania
swojej podró¿y na podstawie Ÿróde³ bibliograficznych. Jan
Filip Carosi (1744–1799) wspomina, ¿e pragn¹³ przygoto-
waæ Historiê naturaln¹ Polski, rozpocz¹³ nawet pracê w
Bibliotece Za³uskich. Musia³ jednak zarzuciæ realizacjê
projektu z racji braku Ÿróde³ (Carosi, 1777). Stan wiedzy
na temat polskiej przyrody, a zw³aszcza geologii, by³ w
tamtej epoce bardziej ni¿ skromny (Wójcik, 1977, 1992).

Wœród autorów cytowanych przez Guettarda nale¿y
zwróciæ uwagê na Gabriela Rz¹czyñskiego i na Historia
naturalis jako podstawowe Ÿród³o bibliograficzne wiedzy
o Polsce: Polska jest najwiêkszym królestwem Europy, roz-
ci¹gaj¹cym siê na oko³o 300 mil ze Wschodu na Zachód i
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oko³o dwustu piêædziesiêciu z Po³udnia na Pó³noc. Wydaje
siê, ¿e ziemie tak rozleg³ego kraju powinny byæ bardzo zró¿-
nicowane. W konsekwencji tego, od autora podejmuj¹cego
siê ich przedstawiania i kreœl¹cego ich ogólny obraz
mo¿na wymagaæ, aby przynajmniej przemierzy³ wiêksz¹
ich czêœæ. Przemierzy³em jedynie 550 do 600 mil, lecz
wsparty Dzie³em Jezuity, Ojca Rz¹czyñskiego, zatytu³owa-
nym „Histoire naturelle de la Pologne”, jak i ró¿nymi roz-
prawami oœwieconych osób, które na moj¹ proœbê
notowa³y wszelkie swoje obserwacje lub które zanotowa³y
to, co zaobserwowa³y wczeœniej, nauczony oprócz tego
ogóln¹ znajomoœci¹ swego kraju, któr¹ Polacy, z natury
wielcy podró¿nicy, posiadaj¹, wierzê, ¿e mogê przedstawiæ
kilka podstaw wiedzy o tym rozleg³ym kraju. Byæ mo¿e nikt
nie jest w stanie przedstawiæ dok³adniejszego opisu?
(Guettard, 1764a).

Wykorzystanie dzie³a Gabriela Rz¹czyñskiego, jedy-
nego ówczeœnie dostêpnego, powszechnie znanego i cyto-
wanego w Europie opisu przyrody ca³oœci Rzeczypospolitej
(Fedorowicz, 1966), wydaje siê zupe³nie naturalnym.
Zastanawiaæ mo¿e jedynie niewykorzys-
tanie przez Guettarda uzupe³nionego i
aktualniejszego Auctuarium. Z jednej
strony ogromna, ju¿ w XVIII wieku, rzad-
koœæ tego dzie³a mo¿e stanowiæ wyt³u-
maczenie. Z drugiej strony wiadomo
jednak¿e, ¿e ocala³e egzemplarze Auctu-
arium zosta³y odnalezione i wprowadzo-
ne do obiegu naukowego przez Andrzeja
Józefa Za³uskiego (1702–1774), biskupa
kijowskiego, mê¿a stanu i mecenasa nauki
i sztuki, a tak¿e wielkiego bibliofila. Jak
wynika z przechowywanych w bibliotece
MNHN rêkopiœmiennych notatek Guet-
tarda, Za³uski by³ jednym z pierwszych
poznanych przez niego Polaków. W do-
datku najprawdopodobniej to w³aœnie od
Za³uskiego dosta³ Guettard czêœæ ksi¹¿ek

zwi¹zanych z Polsk¹. Jak wiadomo, biskup chêtnie
obdarowywa³ swoich francuskich przyjació³ podobnymi
prezentami (Witt, 2005). W dodatku za jego poœrednictwem
do Pary¿a trafi³y dwa egzemplarze Auctuarium, w tym
jeden do biblioteki Buffona (Daszkiewicz & Heurtel, 2007).
W tym kontekœcie nieznajomoœæ tego póŸniejszego, uzu-
pe³nionego dzie³a Rz¹czyñskiego mo¿e jednak wywo³ywaæ
zdziwienie.

Niepublikowane Ÿród³a wykorzystane przez Guettarda

Niepublikowane, rêkopiœmienne Ÿród³a by³y obok w³as-
nych obserwacji i pracy Rz¹czyñskiego podstawowym
narzêdziem pracy badawczego warsztatu Guettarda, szcze-
gólnie wa¿nym dla przygotowania geologicznego opisu
Rzeczypospolitej.

Jest zupe³nie zrozumia³e, i¿ oprócz odwiedzanych Pola-
ków, a tak¿e jego pacjentów, jak wynika z dokumentów
przechowywanych w archiwum w MNHN, informatorami
Guettarda byli liczni w osiemnastowiecznej Rzeczypospo-
litej Francuzi — lekarze, ksiê¿a, wojskowi oraz dyploma-
ci: Ksi¹dz Ducruet, doktor Sorobony, zwi¹zany z Platerem
Wojewod¹ Mœcis³awskim; a tak¿e niewymieniony z nazwi-
ska lekarz tego¿ wojewody; oficer ¿andarmerii, Markiz de
Fougère, póŸniejszy ambasador francuski w Petersburgu;
Defille — francuski architekt osiad³y we Lwowie; Moret —
szlachcic z ambasady i Pan Cruet, lekarz wojewody (Guet-
tard, 1764a).

Nie wszyscy z autorów rêkopiœmiennych dokumentów
byli Francuzami. Wœród polskich nazwisk cytuje m.in. roz-
prawê pana Zlewiski (Zalewski?) na temat mineralogii
Czerwonej Rusi, a tak¿e barona Jacoboski (Jakubski?,
Jakubowski?), który przemierzy³ ca³¹ Polskê oraz hrabiego
Cetnera, znanego z zami³owania do botaniki i historii natu-
ralnej w ogóle, jak i staro¿ytnoœci swojego kraju, który
dostarczy³ Guettardowi m.in. listê 38 s³onych Ÿróde³ (por.
Wójcik, 1977). Nie wszystkie z cytowanych przez Guettar-
da rêkopisów by³y rozprawami. Niektóre z informacji
pochodz¹ z przes³anych mu listów lub z korespondencji
osób trzecich, jak to by³o w przypadku analizy wód siarko-
wych, cytowanej na podstawie listu Fryderyka Hoffmana,
zakomunikowanego Guettardowi przez pana du Defille.
Archiwum Guettarda zawiera tak¿e wiele listów z informa-
cjami o mniejszym znaczeniu dla polskiej geologii, czêsto
zreszt¹ nawet nie cytowanymi przez Guettarda, np. kilku-
zdaniowy list J. Camelin na temat kopalni ¿elaza w Suche-
dniowie i Samsonowie w województwie sandomierskim.
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Ryc. 1. Portret J.-É. Guettarda — jedyny znany
portret Guettarda, orygina³ znajduje siê w Mu-
zeum Miejskim Etampes. Autorzy dziêkuj¹ pani
P. Heurtel z MNHN za jego udostêpnienie

Ryc. 2. Zapiski J.-É. Guettarda dotycz¹ce kopalni soli w Wieliczce, przechowywane
w zbiorach rêkopisów MNHN. Fot. P. Heurtel



W pracach Guettarda czêsto powraca nazwisko Du Faÿ:
kilka uwag zaczerpn¹³em z rêkopisu Pana Du Faÿ, lekarza
z Montpellier, który jest obecnie przy Hetmanie Kozaków.
Zechcia³ on pokazaæ mi ten rêkopis, zawieraj¹cy obserwa-
cje, jakie poczyni³ podczas swoich podró¿y po Polsce. Du
Faÿ przekaza³ Guettardowi liczne wykorzystane przez nie-
go obserwacje, m.in. opis zabudowy Wieliczki. Przes³a³ on
Guettardowi wiele cytowanych póŸniej skamienia³oœci, jak
choæby muszle z Sirzecza i Janowa. Wœród biogramów
lekarzy dyplomowanych na fakultecie medycyny w Mont-
pellier (Dulieu, 1986) figuruje tylko jedno nazwisko
mog¹ce odpowiadaæ Dufaÿ [Guettard u¿ywa ró¿nych
pisowni tego nazwiska Dufaÿ lub Du Faÿ], korespondento-
wi Guettarda: Jean-Théclas-Félix Dufaÿ, pochodz¹cy z
Clermont-Ferrand, zarejestrowany na Uniwersytecie 19
paŸdziernika 1748, uzyska³ Baccalauéat 25 kwietnia 1750,
licencje 9, a doktorat 11 wrzeœnia 1750 roku.

Przypuszczaj¹c, ¿e w znacznej mierze owe rêkopiœ-
mienne Ÿród³a stanowi³y czêœæ biblioteki Guettarda, auto-
rzy podjêli próbê odszukania cytowanych przez francuskiego
przyrodnika rêkopisów. Pos³u¿ono siê oddanym niedawno
do dyspozycji systemem Calames (Catalogues en ligne des
archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur).
Sprawdzono ponadto pod tym k¹tem archiwum Guettarda
w MNHN, czêœciowo tak¿e kartony dopiero teraz katalo-
gowane. Warto zaznaczyæ, ¿e ju¿ wstêpna analiza zawarto-
œci nieskatalogowanych kartonów z archiwum Guettarda w
MNHN doprowadzi³a do interesuj¹cego dla historii pol-
skich nauk geologicznych rezultatu, a mianowicie do znale-
zienia nieznanej dotychczas listy okazów paleontologicznych
z osiemnastowiecznej kolekcji Radziwi³³ów z Nieœwie¿a
(Daszkiewicz & Tarkowski, 2007), przes³anej doktorowi
Du Faÿ, lekarzowi francuskiej ambasady w Warszawie.

Pierwsze rezultaty poszukiwañ nie doprowadzi³y, nie-
stety, do odnalezienia wielokrotnie cytowanej przez Guettar-
da rozprawy doktora Du Faÿ. W przejrzanych dokumentach
w MNHN jak dotychczas uda³o siê jedynie odnaleŸæ rêko-
piœmienn¹, wielostronicow¹ relacjê z wizyty Du Faÿ w
Wieliczce Rapport sur la mine de sel de Vilisca par M Du
Faÿ D.M.M. Wynika z niej, ¿e Du Faÿ odwiedzi³ kopalniê
w lipcu 1755 r. (ksiêga goœci odwiedzaj¹cych kopalniê
zosta³a za³o¿ona dwadzieœcia lat póŸniej, informacja o wizy-
cie Du Faÿ stanowi zatem cenny przyczynek do wiedzy o
wczeœniejszych wizytach francuskich uczonych w Wie-
liczce). Zatem swoje opisy przygotowywa³ ju¿ kilka lat
przed przyjazdem Guettarda do naszego kraju i niezale¿nie
od potrzeb i próœb tego przyrodnika. W rêkopiœmiennych
notatkach, podobnie jak w publikacjach, nazwisko tego
lekarza powraca wielokrotnie. W rêkopisie Memoire qui
renferme des observations minerales que j’ai fait en Ukra-
ine, en Russie, en Suède et en Danemark [Rozprawa zawie-
raj¹ca obserwacje mineralogiczne, jakie poczyni³em na
Ukrainie, w Rosji, Szwecji i Danii], Guettard, wyra¿aj¹c
chêæ rozszerzenia poczynionych w Polsce obserwacji na
inne kraje, pisze np., ¿e Dufaÿ, opuszczaj¹c Warszawê
[zast¹piony w funkcji lekarza ambasady przez Guettarda]
i udaj¹c siê na Ukrainê praktykowaæ medycynê, obieca³
przesy³aæ mu obserwacje, które stanowi¹ znaczn¹ czêœæ
owej rozprawy. Dokumenty Dufaÿ w archiwum Guettarda
s¹ zatem bardzo niekompletne. Do tej pory nie uda³o siê
zlokalizowaæ reszty archiwum tego, prawdopodobnie, naj-
wa¿niejszego informatora Guettarda z Rzeczypospolitej.
Sam Dufaÿ nigdy nie opublikowa³ swoich obserwacji z
Rzeczypospolitej, jedyn¹ publikacj¹ odnotowan¹ przez
Bibliothèque Nationale de France tego autora jest jego roz-

prawa doktorska z Montpellier (Dufaÿ, 1750). Dotychczas
nie uda³o siê zlokalizowaæ tak¿e wielu innych cytowanych
przez Guettarda rêkopisów, jak choæby rêkopisu markiza
de Fougère. Fakt, ¿e znaczna czêœæ archiwum jest nieskata-
logowana, i rozproszenie pami¹tek po tym uczonym w
innych oœrodkach archiwalnych pozwalaj¹ jednak¿e mieæ
nadziejê, ¿e dokumenty te nie zaginê³y bezpowrotnie.

Katalog sprzeda¿y Biblioteki Guettarda

W maju 1786 r., w cztery miesi¹ce po œmierci J.-É. Guet-
tarda, zosta³a wystawiona na sprzeda¿ jego biblioteka.
Osiemnastowieczne biblioteki czêsto by³y przedmiotem
inwentarzy, sporz¹dzanych przez notariuszy w momencie
spisywania dóbr zmar³ego dla potrzeb regulacji spraw spad-
kowych. W tym przypadku mamy do czynienia jednak¿e nie
tyle z dokumentem spadkowym, ile z katalogiem sporz¹-
dzonym przez zawodowych ksiêgarzy, gdy zgodnie z wol¹
spadkobierców ksiêgozbiór zosta³ wystawiony na sprze-
da¿. Warto o tym pamiêtaæ, albowiem oczywiste jest, ¿e
katalog nie obejmuje ca³oœci ksiêgozbioru. Przedstawione
zosta³y zapewne te pozycje, które organizuj¹cy sprzeda¿
ksiêgarze uznali za warte wymienienia w dokumencie han-
dlowym. W katalogu zosta³a zamieszczona nawet informa-
cja, ¿e nastêpnie sprzedane zostan¹ biblioteczne meble, a w
koñcu ksi¹¿ki, które nie znalaz³y siê w katalogu. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e niektóre z ksi¹¿ek zosta³y zachowane przez
spadkobierców lub wykonawców testamentu. Byæ mo¿e w
ten sposób mo¿na wyt³umaczyæ brak ksi¹¿ki Rz¹czyñskie-
go czy te¿ cytowanych przez Guettarda prac Erndtla.

Na pocz¹tku katalogu, jak to by³o w zwyczaju, zosta³y
przypomniane oficjalne tytu³y Guettarda cz³onka Akademii
Nauk, Doktora Dyrektora Fakultetu Medycyny w Pary¿u,
Królewskiego Cenzora, Lekarza Botanika Ksiêcia Orle-
añskiego. Katalog liczy 99 stron, a sprzeda¿ ksiêgozbioru
przewidziano na 19 dni (od 15 maja do 8 czerwca 1786 r.).
Pozwala to na stwierdzenie, ¿e biblioteka Guettarda nale-
¿a³a do najwiêkszych i najbardziej interesuj¹cych parys-
kich ksiêgozbiorów koñca XVIII wieku (Marion, 1976).
Jeœli chodzi o jego zawartoœæ, to oprócz ksi¹¿ek z dziedzi-
ny historii naturalnej znaczn¹ jego czêœæ zajmuj¹ dzie³a
dotycz¹ce historii, prawa i teologii. Nie jest to zreszt¹ spe-
cyficzn¹ cech¹ ksiêgozbioru Guettarda, ale raczej charakte-
rystycznym zwyczajem francuskich bibliofili tego okresu
(Marion, 1976). Tak¿e wœród ksi¹¿ek z tych nieprzyrodni-
czych dziedzin znajduj¹ siê polonika.

Ju¿ pierwsza z pozycji pierwszego dzia³u katalogu,
Teologia i prawoznawstwo, jest zwi¹zana z Polsk¹. Jest
ni¹, wydane w Nancy, polskie t³umaczenie ksi¹¿ki Izaaka
Lemaistre de Sacy (1613–1684), francuskiego ksiêdza,
humanisty i t³umacza Pisma Œwiêtego — Histoire de l ‘an-
cien et du nouveau Testament en vers Polonois, par Stanis-
las I, Roi de Pologne, Duc de Lorraine, Nancy, 1761
[Historya Starego y Nowego Testamentu, z t³umaczeniem
do zbudowania wydana, wziêtym z Ojców Œwiêtych. Z fran-
cuskiego wierszem polskim przet³umaczona], t³umaczenie
zrobione osobiœcie przez króla Stanis³awa Leszczyñskiego
i ozdobione god³ami polskiego or³a i pogoni litewskiej.
Tak¿e kilka innych pozycji z katalogu wskazuje na zwi¹zki
Guettarda z przebywaj¹cym na wygnaniu w Lotaryngii
królem i bliskim mu biskupem Za³uskim. W ksiêgozbiorze
znajdowa³ siê tak¿e, wydany w 1762 r. w Lunèville, Recu-
eil des fondations & établissements faits par le Roi de
Pologne, Duc de Lorraine [Zbiór budowli i instytucji stwo-
rzonych przez Króla Polski, Ksiêcia Lotaryngii] i rzadkoœæ
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w osiemnastowiecznej Francji Zaluski specimen historiae
Polonais — criticae, Varsoviae, 1735.

Guettard zgromadzi³ tak¿e kolekcjê ksi¹¿ek dotycz¹cych
polskiej historii i sytuacji politycznej Rzeczypospolitej.
W katalogu figuruj¹ m.in.: Histoire des Rois de Pologne
[Historia Królów Polski — chodzi o Histoire des rois de
Pologne et du gouvernement de ce royaume, où l’on trouve
un détail très-circonstancié de tout ce qui s’est passé de
plus remarquable sous le règne de Frédéric-Auguste et
pendant les deux derniers interrègnes par M***, autor-
stwa, Pierre Massuet (1698–1776)], Amsterdam, 1733;
Histoire de Pologne, par l’abbé de Parthenay, La Haie,
1733 [prawdopodobnie chodzi o Historiê Polski za pano-
wania Augusta II — Histoire de Pologne sous le règne
d’Auguste II]; Histoire des Révolutions de Pologne par
l’abbé des Fontaines [Historia polskich rewolucji napisana
przez ksiêdza des Fontaines], Amsterdam, 1735; Essai sur
le rétablissement de l’ancienne forme du Gouvernement de
Pologne par le comte de Wielohorski [Szkic o próbie przy-
wrócenia dawnej formy Rz¹du Polski napisany przez hra-
biego Wielohorskiego], Londres, 1755; Historicorum Poloniae
& Magni Ducatûs Lithuaniae scriptorum collectio magna,
Laur Mitzlerus de Kolof editit, Varsoviae, 1761.

Trudno dziœ ustaliæ, czy Guettard zamierza³ napisaæ
pracê o polskiej historii i polityce, czy ksi¹¿ki te mia³y mu
s³u¿yæ do lepszego poznania kraju, po którym podró¿owa³,
czy te¿ nabywanie ich wi¹za³o siê z wykonywaniem jakiejœ,
do dziœ bli¿ej nie rozpoznanej przez historyków, francuskiej
misji dyplomatycznej w Rzeczypospolitej. W przechowywa-
nym w MNHN archiwum znajduje siê wiele dokumentów
nie maj¹cych nic wspólnego ani z przyrodniczym opisa-
niem naszego kraju, ani z praktyk¹ lekarsk¹, a poœwiêco-
nych polskim dygnitarzom, koœcio³owi i opisowi sytuacji
politycznej.

Interesuj¹ce jest tak¿e odnotowanie obecnoœci w kata-
logu polskich s³owników i gramatyk: Nouveau Dic-
tionnaire de Danet. Fr. Lat. & Polonois, Varsovie, 1743 i
Grammaire Française et Polonoise, Varsovie, 1750. W Rze-
czypospolitej Guettard niew¹tpliwie pos³ugiwa³ siê g³ównie
francuskim — lingua franca w oœwieceniowej Europie,
jêzykiem znanym ogromnej wiêkszoœci polskiej elity. Nie
wiadomo, czy w ci¹gu dwóch lat pobytu w Polsce francu-
ski uczony stara³ siê poznaæ choæby podstawy naszego
jêzyka. Z pozostawionych dokumentów wiemy jedynie, ¿e
wielokrotnie w swoich tekstach stara³ siê przedstawiæ
poprawn¹ wymowê polskich nazw geograficznych, a w
pozostawionych notatkach czêsto pojawiaj¹ siê obok ³aciñ-
skich i francuskich polskie nazwy, np. roœlin (Daszkiewicz,
1995). Guettard interesowa³ siê tak¿e polskimi obyczaja-
mi, poœwiêci³ im wiele nigdy nieopublikowanych notatek.
Nic dziwnego, ¿e w jego bibliotece znajdowa³y siê tak¿e
prace na ten temat, jak choæby Noctium sarmaticarum vigi-
liae. Varsoviae, 1751, autorstwa Ubaldi Mignoni.

Ksiêgozbiór przyrodniczy Guettarda nale¿a³ do szcze-
gólnie bogatych. Mo¿na w nim odnaleŸæ oczywiœcie wiêk-
szoœæ prac uznawanych w XVIII wieku za klasyczne i
ci¹gle stanowi¹cych czêœæ warsztatu przyrodnika, zarówno
tych wywodz¹cych siê jeszcze ze staro¿ytnoœci (Guettard
by³ tak¿e t³umaczem na francuski Historii Naturalnej Pli-
niusza), okresu renesansu i dzie³ póŸniejszych, a¿ po prace
osiemnastowieczne, wspó³czesne Guettardowi. Z poloni-
ków, nale¿¹cych jeszcze w drugiej po³owie osiemnastego
wieku do klasyki wiedzy, mo¿na zacytowaæ prace Jana
Jonstona (1603–1675), w posiadaniu Guettarda by³y przy-
najmniej cztery dzie³a tego uczonego: Jo. Jonstoni de Ani-

malibus libri, Amst., 1657; Jo. Jonstoni Theatrum univer-
sale omnium animalium, cum figu. A Meriano aeri incis,
Francfort ad Maenem, 1755; Histoire naturelle & raisonnée
des différents Oiseaux qui habitent le Globe, trad du latin
de Jonston, Paris, 1773; Jo. Jonstoni historia naturalis de
Piscibus & Cetis, Francfort.

W siedemnasto- i osiemnastowiecznych naukach szcze-
gólnie wa¿n¹ rolê odgrywa³a gdañska szko³a przyrodnicza.
By³ to niew¹tpliwie najwa¿niejszy oœrodek badañ przyro-
doznawczych Rzeczypospolitej a¿ do reform Komisji Edu-
kacji Narodowej (Fedorowicz, 1966). Niedoceniane
dotychczas przez historiografiê zwi¹zki gdañskiej szko³y
przyrodniczej z francusk¹ nauk¹ okresu Oœwiecenia dopie-
ro niedawno sta³y siê przedmiotem badañ (Heurtel, 2007;
Daszkiewicz & Heurtel, 2007). Znacz¹ca liczba cytowañ
przez Guettarda autorów i publikacji gdañskich i znaczna
liczba ksi¹¿ek przyrodników tej szko³y w jego ksiêgo-
zbiorze potwierdzaj¹ rangê, jak¹ mieli gdañscy autorzy w
nauce XVIII wieku. Jakub Teodor Klein (1685–1759) nale-
¿a³ do najs³awniejszych przyrodników epoki, w której ¿y³ i
pracowa³ Guettard. W katalogu s¹ wymienione zarówno
publikacje oryginalne, jak i francuskie przek³ady prac zoo-
logicznych, paleontologicznych i filozoficznych: Observa-
tions sur les oursins de mer & fossiles, Paris, 1757; Doute
ou observation de M. Klein, sur la série des animaux, faite
par le premier hommes, Paris, 1691; Theodor Klein qua-
drupedum disposito, brevisque historia naturalis, Lipsiae,
1751; Tentamen herpetologiae, Leidae, 1755; Descriptio-
nes tubulorum marinorum, Gedani, 1731. Warto zauwa¿yæ
w ksiêgozbiorze tak¿e Florê Gdañska Gottfrieda Reygera
(1704–1788) — Gottfried Reyger tentamen Florae Geda-
nensis, Dantisci, 1764 (oryginalny tytu³ jest podany zaraz
po nazwisku Reygera, s³owo Flora, pisane tutaj du¿¹ liter¹,
oznacza opis roœlinnoœci). Dzie³o to przez d³ugi czas ucho-
dzi³o za pierwsz¹ pracê z Rzeczypospolitej, w której zasto-
sowano system klasyfikacyjny Linneusza. Archiwum
Guettarda œwiadczy jednak o tym, i¿ pierwszeñstwo nale¿y
siê w³aœnie Guettardowi (Daszkiewicz, 1998). Z gdañskich
autorów w ksiêgozbiorze Guettarda znajdowa³y siê tak¿e
prace Jakuba Breyniusa (1637–1697): Jacobi Breynii exo-
ticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria
prima, cum figuris aeneis, gdañskie wydanie z 1678 r. i
publikacje jego syna Johannesa Philippiusa Breyniusa
(1680–1764): Jo. Phil. Breynii opistola de Melenibus
petrefactis Montis Carmel, Lipsiae; Phil. Breyni disseert
physica de polythalmiic, de methodo testacea in classes &
genera distribundis, Gedani, 1732.

Wœród prac wykorzystywanych przez Guettarda w opi-
sach przyrody Rzeczypospolitej wymieniæ tak¿e nale¿y
liczne prace niemieckich autorów, zw³aszcza tych, którzy
badali ziemie granicz¹ce z Polsk¹ lub te¿ zajmowali siê
problematyk¹ interesuj¹c¹ francuskiego przyrodnika, np.
genez¹ i opisem bursztynów. W katalogu jego biblioteki
znajduje siê m.in. opis pruskiej flory Johannesa Loessela
(1607–1655): Jo. Loeselli flora Prussica, sive plantae in
regno Prussicae sponte nascentes curante Jo. Gottsched
Regiononti, 1703 i wielokrotnie cytowana przez niego pra-
ca o bursztynach Filipa Jakuba Hartmanna (1648–1707):
Succini Prussici physica & civilis historia, cum demonstra-
tione ex autopsia. Odnotowaæ warto tak¿e mineralogiczn¹
pracê Christiana Gottlieba (1709–1773), w której s¹ liczne
odwo³ania do drezdeñskich zbiorów elektorów saskich i
polskich królów — Terrae Musei Regii Dresdensis quas
digessit descripsit illustravit D. Christianus Gottlieb Ludwig
accedunt terrarum sigillatarum figurae.
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Uwagi koñcowe

Przeprowadzone przez autorów poszukiwania œladów
biblioteki Guettarda pozwoli³y na czêœciowe, przynajm-
niej, odtworzenie warsztatu bibliograficznego francuskie-
go przyrodnika pracuj¹cego w Rzeczypospolitej w latach
1760–1762. Zaprezentowane w artykule rezultaty s¹ jedy-
nie wstêpem do dalszych poszukiwañ. Najwa¿niejszym ich
celem jest, oczywiœcie, odnalezienie rêkopiœmiennych Ÿró-
de³, których jedynym œladem s¹ cytaty w pracach Guettar-
da, i próba odtworzenia jego kolekcji i przeprowadzonych
w Rzeczypospolitej badañ. Interesuj¹cym zagadnieniem
jest tak¿e rozpoznanie losów spuœcizny Guettarda po jego
œmierci. Tak¿e i na ten temat jak dotychczas wiadomo bar-
dzo niewiele. Nawet historia najwa¿niejszego znanego
archiwum tego uczonego, znajduj¹cego siê w MNHN,
pozostaje zagadk¹. Czy dokumenty z archiwum trafi³y do
gabinetu królewskiego ju¿ w 1786 roku? Czy któryœ z
wykonawców testamentu uzna³, ¿e dokumenty nie przed-
stawiaj¹ce wartoœci rynkowej, a tak niew¹tpliwie wówczas
traktowano rêkopisy, powinny zostaæ przekazane do przy-
rodniczych zbiorów królewskich? Czy by³y póŸniejsz¹
darowizn¹? Byæ mo¿e ich losy by³y jeszcze inne. Jednym z
wykonawców testamentu Guettarda by³ szczególnie blisko
z nim zwi¹zany wybitny francuski chemik André Lavoisier
(1743–1794). Byæ mo¿e przechowywa³ u siebie dokumenty
przyjaciela. Ten wybitny uczony zosta³ stracony w okresie
rewolucyjnego terroru i byæ mo¿e w rezultacie konfiskaty
jego dóbr dokumenty Guettarda trafi³y póŸniej do zbiorów
pañstwowych? A co sta³o siê ze zgromadzonymi w Rze-
czypospolitej zbiorami i z dotycz¹cymi Polski dokumenta-
mi? Odnaleziony i omówiony w artykule katalog dostarcza
interesuj¹cych informacji tak¿e i na ten temat. Wiadomo,
¿e wœród wystawionych na sprzeda¿ przedmiotów znajdo-
wa³ siê równie¿ obszerny zielnik (32 kartony i 40 paczek).
Prawdopodobnie to w³aœnie w nim znajdowa³y siê roœliny
polskie oraz karton z 250 rysunkami skamienielin i mine-
ra³ów. Prawdopodobne jest zatem, ¿e tak¿e czêœæ poloników
zosta³a sprzedana w maju 1786 r. Ustalenie ich losu wyma-
ga jednak dodatkowych badañ archiwistycznych.
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