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1. Daniel Beauvois: J.E. Gilibert i francuscy uczeni w Polsce i na Litwie w l. 

1770-1780 / J. E. Gilibert and French scientists in Poland and Lithuania in 1770-

1780 

 

 

Daniel Beauvois 

Paryż, Francja 

 

 

Streszczenie 

Autor postara się przypomnieć wielką rolę kultury francuskiej i Francuzów w 

szerzeniu  idei Oświecenia w Polsce. Powszechne posługiwanie się językiem francuskim w 

wyższych sferach XVIII w. wraz z doskonałą znajomością książek z Paryża sprzyjały 

kontaktom i zbliżeniu Polski z Francją. Najlepszym dowodem wspólnej kultury Oświecenia 

okazała się  Komisja Edukacji Narodowej (KEN) wraz z gruntownymi zmianami społecznymi 

z niej wynikającymi. Bezpośrednie kontakty francuskich myślicieli, pisarzy, uczonych z 

Polską również w dużym stopniu przyczyniły się do zmiany horyzontów arystokracji i 

szlachty. Idąc śladami A. Joberta przypomniani zostaną główni działacze tego ruchu. 

J.E. Gilibert zajmuje wśród nich niepoślednie miejsce. Zostawiając następnym 

prelegentom dokładną analizę różnorodnych aspektów jego wkładu w naukę polską, autor 

spróbuje nakreślić główne etapy poznawania go, wymieniając w skrócie główne wnioski 

licznych badań o Gilibercie. 

 

Abstract 

The author is trying to remind us of great role of French culture and French people in 

spreading the ideas of Enlightenment in Poland. Common use of French language in high 

societies in 18
th

 century and excellent knowledge of books from Paris created favourite 

conditions for contacts of Poland with France. The best evidence of common culture of 

Enlightenment was the Commission of National Education (KEN) and the deep social 

changes. The direct contacts of French thinkers, writers and scientists with Poland also caused 

the changes of horizons of aristocracy and gentry. We will remind the main animators of this 

movement followed A. Jobert. 

J.E. Gilibert takes a very important place among the animators of Enlightenment. 

Author intends to present the phases of knowing him, generally mentioning the main 

conclusions of many research on Gilibert. At the same time author leaves to next speakers a 

detailed analyze of Gilbert’s contribution to the development of Polish science. 

 

O autorze 

Daniel Beauvois (ur. w 1938  r. w Annezin) jest emerytowanym profesorem Sorbony, 

gdzie był dyrektorem Ośrodka Historii Słowian. W latach 1978-1994 był kierownikiem 

katedry polonistyki na Uniwersytecie w Lille. Jego praca habilitacyjna napisana po francusku 

o historii Uniwersytetu w Wilnie i okręgu wileńskim w latach 1803-1831 (1977) została 

wydana po polsku w Lublinie w roku 1991 pt. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-

ruskich (wznowienie pt. Wilno, polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego, Wrocław 2010; 

Wrocław-Kraków 2012). Następnie wydał trzy książki po francusku o stosunkach polsko-

ukraińsko-rosyjskich, zebrane w jednym tomie po polsku w Lublinie w roku 2005 pt. Trójkąt 

ukraiński (wznowienie  2011), przetłumaczone również na jęz. ukraiński i rosyjski. Członek 
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zagr. PAN, PAU i Ukraińskiej Akademii Nauk (NANU). Doktor honoris causa uniwersytetow: 

Wrocławskiego, Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

 

About author 

Daniel Beauvois born in 1938 in Annezin, is the retired professor of Sorbonne, where 

he was the head of Centre of Slavonic Culture. In 1978- 1994 he was the director of Polish 

Studies department at the University of Lille. His habilitation thesis (in French) about the 

history of Vilnius University and Vilnius district in 1803-1831 (1977) was published (in 

Polish) in Lublin in 1991 entitled Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich (Polish 

education in Lithuania and Russia) – reissue: Wilno, polska stolica kulturalna zaboru 

rosyjskiego (Vilnius, Polish capital of culture under Russian rule), Wrocław 2010, Wrocław-

Kraków 2012) After that he published three books in French about Polish, Ukrainian and 

Russian relations, collected in one volume entitled Trójkąt ukraiński (Ukrainian Triangle) – 

first publication in Polish in 2005 in Lublin, reissue in 2011. These books were also translated 

to Russian and Ukrainian. Foreign member of PAN (Polish Academy of Sciences), PAU 

(Polish Academy of Arts and Sciences) and NANU (Ukrainian Academy of Sciences). Doctor 

honoris causa of universities: University of Wrocław, University of Warsaw, and Jagiellonian 

University in Cracow. 

 

e-mail: dtbeauvois@free.fr

mailto:dtbeauvois@free.fr2
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2. Kalina Bartnicka: Uniwersytety europejskie na przełomie XVIII i XIX wieku / 

European universities at the turn of the 19th century 

 

Kalina Bartnicka  

Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 

 

Streszczenie 

W okresie Oświecenia uniwersytety europejskie przechodziły ciężki kryzys 

ekonomiczny, organizacyjny, naukowy i kadrowy, i wynikający stąd spadek prestiżu 

społecznego. Tradycyjny profil kształcenia uniwersyteckiego nie przystawał do rzeczywistych 

potrzeb rozwijających się społeczeństw. Rosła liczba szkół o poziomie średnim i półwyższym, 

które odbierały  uniwersytetom potencjalnych kandydatów na studia. Kontrola ze strony 

wydziałów teologicznych utrudniała swobodny rozwój myśli naukowej i badań naukowych na 

pozostałych wydziałach. Kłopoty ekonomiczne uczelni utrudniały modernizację 

infrastruktury i zaplecza naukowego, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia. 

Powodowało to obniżanie poziomu kształcenia i kadry profesorskiej. Życie naukowe zaczęło 

się przenosić do akademii nauk i towarzystw naukowych, często wspieranych finansowo 

przez władców..  

Kryzys dotknął najbardziej uczelnie we Francji, Niemczech, Italii, także w Hiszpanii i 

w Anglii. Stał się przyczyną żywej dyskusji nad szkolnictwem wyższym, a także nad celem i 

sensem  istnienia uniwersytetów. Jednakże,  równolegle do pogłębiającego się kryzysu uczelni 

w centrum Europy, pod wpływem ogarniających całą europejską naukę i edukację nurtów 

filozoficznych okresu Oświecenia, na niektórych obszarach kontynentu (Niderlandy, Szkocja, 

kraje Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej, w tym Rzeczpospolita Obojga Narodów ) 

poziom i organizacja życia naukowego, otwartość na nowe idee, programy i poziom 

kształcenia zaczęły ulegać poprawie. Najbardziej widoczne było to w naukach prawnych i w 

medycynie, w ramach której zaczęła się wyodrębniać botanika, jako część historii naturalnej. 

Do wydziałów filozoficznych zaczęto wprowadzać nowe katedry w zakresie nauk 

humanistycznych , przyrodniczych i ścisłych, a w formie  zajęć dodatkowych nowe 

przedmioty kształcenia. Zmiany uległy przyspieszeniu pod koniec XVIII stulecia.   

Przełom wieków XVIII i XIX, w historii uniwersytetów był okresem wyjątkowym. 

Kryzys uniwersytecki został przezwyciężony. W realiach społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i naukowych Europy i pod wpływem oświeceniowej myśli filozoficznej, 

narodziła się koncepcja liberalnego uniwersytetu, zwanego „humboldtowskim”, od 

założonego dzięki Wilhelmowi von Humboldt w 1810 r. uniwersytetu w Berlinie. W XIX 

wieku podbiła Europę. Przez środowiska akademickie uznana została  za klasyczną ideę 

uniwersytetu. Jej podstawami są: zasada swobód akademickich, wolności badań naukowych i 

kształcenia;  pojęcie misji uniwersytetu jako łączenia celów badawczych: niczym nie 

krępowanego  badania świata i odkrywania prawd naukowych z  oddziaływaniem 

edukacyjno-kulturalnym na środowisko danej uczelni; wymóg łączenia przez profesorów  

pracy naukowej z dydaktyką, oddzielenie poziomu uniwersytetu jako szkoły wyższej od 

szkolnictwa średniego a także  innych typów szkolnictwa  wyższego, ukierunkowanych na 

kształcenie zawodowe,.  

Modernizacja uniwersytetów europejskich w różnych częściach kontynentu 

przebiegała powoli, nierównomiernie i nierównocześnie. Kwestie kształcenia wyższego, 

struktury uniwersytetów, stosunków uniwersytetu z władzami państwa i duchownymi 

mailto:dtbeauvois@free.fr2
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rozwiązywane były rozmaicie, w zależności od miejscowych potrzeb i możliwości. Tworzone 

też były całkiem nowe uczelnie, zwykle jako instytucje finansowane przez państwo, 

podlegające jego nadzorowi i służące jego potrzebom. W nurt przemian uniwersytetów 

europejskich w drugiej połowie XVIII wieku dobrze wpisuje się udana reforma uczelni 

polskich, przeprowadzona przez KEN według koncepcji Hugona Kołłątaja. Akademia 

Krakowska (założona w 1364 r.) i eks-jezuicka Akademia Wileńska (założona w 1568 r.), 

zostały przekształcone w nowoczesne europejskie uczelnie o typie uniwersyteckim. Polska 

reforma wyprzedziła  o dwa dziesięciolecia koncepcję humboldtowską i założenie 

|Uniwersytetu Berlińskiego. 

W trakcie reformy Akademii Wileńskiej przekształconej przez KEN w Szkołę Główną 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, ściągnięty został do Wilna Jean Emmanuel Gilibert (1741-

1812), botanik i lekarz, Francuz, urodzony w Lyonie, wykształcony w  Montpellier, jednym z 

najlepszych uniwersyteckich fakultetów medycznych i rozwiniętych badań botanicznych we 

Francji. W Wilnie, w latach 1781/82 i 1782/83, Gilibert zajmował dwie katedry: historii 

naturalnej i materii medycznej. W nowoutworzonym kolegium medycznym  reformowanej 

Szkoły Głównej kładł fundamenty doskonale potem rozwijającej się w XIX w. szkoły 

lekarskiej, a w ramach nowego wtedy w Wilnie przedmiotu kształcenia - historii naturalnej – 

litewskich badań i studiów botanicznych. 

 

Abstract 

 

In the Age of Enlightenment, European universities were going through a serious 

economic, organizational, academic and staff crisis, and were affected by the resulting 

decrease of social prestige. The traditional profile of university education did not respond to 

the real needs of developing societies. The number of secondary and semi-tertiary education 

institutions was on the increase, taking candidates away from universities. Theology faculties’ 

control hindered free academic development and research at other faculties. Economic 

difficulties at universities hampered modernization of academic infrastructure, as well as 

introduction of new faculties. It resulted in deterioration of education and teaching staff level. 

Academic life began shifting towards academies of sciences and scientific societies, which 

were often financially supported by rulers. 

The crisis mostly affected universities in France, Germany, Italy, but also in Spain and 

England. It gave rise to a heated discussion about tertiary education, as well as about the 

purpose and raison d'être of  universities. However, simultaneously with the deepening crisis 

at universities in central Europe, under the influence of the Enlightenment philosophical 

trends spreading throughout the whole of European academia and education, in some areas of 

the continent (the Low Countries, Scotland, Northern and Central European countries, 

including the Polish-Lithuanian Commonwealth) the level and organization of academic life, 

openness to new ideas, curricula and education levels started to improve. It was most visible 

in the fields of jurisprudence and medicine, with botany beginning to stand apart as part of 

natural history. Philosophy faculties saw new chairs being introduced in humanities, natural 

sciences and exact sciences, and new subjects being introduced as extra-curricular activities. 

These changes accelerated towards the end of the 18
th

 century. 

The turn of the 19
th

 century was an exceptional period in the history of universities. 

The academic crisis had been overcome. New social, political, economic and academic 

circumstances in Europe, as well as the influence of the Enlightenment philosophical ideas 

gave rise to the concept of a liberal university, called ‘Humboldtian’ – a name derived from 
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the university established in Berlin in 1810 thanks to Wilhelm von Humboldt. In the 

19
th

century this concept conquered Europe. The academia recognized it as a classical idea for 

a university. It is based on: the principle of academic freedoms, freedom of scientific research 

and education; the idea of university’s mission as a combination of research goals: unhindered 

study of the world and discovery of scientific truth with educational and cultural impact on 

the university’s environment; the requirement for professors to combine research with 

teaching; separating universities as tertiary education institutions from secondary education 

institutions, as well as from vocational training-oriented tertiary education institutions. 

Modernization of European universities was progressing slowly, unevenly and non 

concurrently in different parts of the continent. Issues such as tertiary education, university 

structure, relations between university authorities with state and church authorities were 

tackled differently, depending on local needs and opportunities. Completely new universities 

were established as well, usually as institutions financed by the state, serving its purposes and 

under its supervision. The successful reform of Polish universities carried out by the 

Commission of National Education, following the ideas of Hugo Kołłątaj is a good example 

of the change tendencies at European universities in the second half of the 18
th

 century. The 

Cracow Academy (established in1364) and the formerly Jesuit Vilnius Academy (established 

in 1568) were transformed into modern European universities. The Polish reform preceded the 

Humboldtian concept and the establishment of |the Berlin University by two decades. 

During the reform of the Vilnius Academy transformed by the Commission of 

National Education into the Central School of the Grand Duchy of Lithuania, Jean Emmanuel 

Gilibert (1741-1812) was brought to Vilnius. He was a French botanist and doctor, born in 

Lyon and educated in Montpellier – one of the best medical and advanced botanical studies 

faculties in France. In Vilnius in the academic years 1781/82 and 1782/83, Gilibert chaired 

two departments: natural history and medicine. He laid the foundations for a medical school 

which developed very well in the 19
th

 century at the newly established college of medicine at 

the reformed Central School and for Lithuanian botanical research and studies at the new 

faculty in Vilnius.  

 

Nota o autorze 

Kalina Bartnicka, historyk oświaty i nauki. Urodzona w Warszawie (1937). Matura 

(1953) w Liceum Ogólnokształcącym im. Jose Martin w Warszawie. Studia na Uniwersytecie 

Warszawskim: mgr historii sztuki (1959), mgr historii (1961), dr nauk humanistycznych – 

Wydział Psychologii Pedagogiki (1970), habilitacja – Instytut Historii Nauki, Oświaty i 

Techniki PAN (1979), tytuł prof. nauk humanistycznych – IHNOiT (1992). Zainteresowania  

dzieje uniwersytetów, historia oświaty i nauki polskiej XVIII-XX wieku, zwłaszcza Komisja 

Edukacji Narodowej i Uniwersytet Wileński w XIX wieku,  historia dzieciństwa i rodziny, 

historia wychowania jako dyscyplina naukowa oraz przedmiot kształcenia. 

Profesor w Instytucie Historii Nauki PAN,  w latach 2003-2005 dyrektor IHN PAN. 

W latach 1988-2003 prof. historii wychowania na Wydziale Pedagogicznym UW. 

Współzałożyciel  Wyższej Szkoły Humanistycznej (obecnie Akademia Humanistyczna im. 

Aleksandra Gieysztora) w Pułtusku (1994);  profesor i kierownik Katedry Historii 

Wychowania od 2005 dziekan Wydz. Ped. AH. Członek  korespondent Towarzystwa 

Naukowego Warszawskiego, współzałożyciel Towarzystwa Historii Edukacji, 

Przewodnicząca Komitetu Historii Nauki PAN. Redaktor „Archiwum Dziejów Oświaty”, z-ca 
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Redaktora  Zeszytów Naukowych AH „Artes Liberales”, członek redakcji „Rozpraw z 

Dziejów Oświaty”, „Kwartalnika Pedagogicznego” i „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”. 

Wybrane publikacje:  

1. Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX w. (1764-1831) (1971);  

2. Wychowanie patriotyczne w szkołach KEN (1973, wyd. 2, 1998);  

3. Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego (1980).  

4. Zarys historii wychowania, (współautorstwo z Ireną Szybiak), 2 wydania (2001, 

2006);  

5. współautorstwo: Historia Wychowania. Wiek XX, t. I, pod red. J. Miąso (1980, wyd. 3, 

1985). 

About the autor 

Kalina Bartnicka, historian of education and science, was born in Warsaw in 1937. In 

1953 she graduated from a secondary school Jose Martin in Warsaw. She studied at the 

University of Warsaw: master of Arts in History of Art (1959), in History (1961), doctor of 

Arts – faculty of Psychology of Pedagogy (1970), habilitation – Institute of the History of 

Science, Education and Technology, Polish Academy of Sciences - PAN (1979), title of 

professor of Arts – Institute of the History of Science, Education and Technology (1992). She 

was interested in the history of universities, history of Polish education and science in 18th-

20
th

  centuries, especially history of the Commission of National Education and Vilnius 

University in 20
th

 century, history of childhood and family and history of upbringing as 

scientific discipline and the object of education. 

Professor in the Institute of History of Science PAN.  In 2003 – 2005 – director of 

Institute of History of Science PAN. In 1988 – 2003 professor of History of Upbringing at the 

Faculty of Pedagogy at the University of Warsaw. In 1994, co-founder of Pułtusk School of 

Humanities (now Aleksander Gieysztor Pułtusk Academy of Humanities), professor                   

of department of History and Upbringing, since 2005 the dean of Faculty of Pedagogy of 

Pułtusk Academy of Humanities (AH). She is a corresponding member of Warsaw Scientific 

Society, co-founder of Society of History of Education, the president of Committee of the 

History of Science PAN. Editor of “Archiwum Dziejów Oświaty”, (Archive of History of 

Education) deputy of editor-in-chief of Scientific Books AH “Artes Liberales”, member of 

editorial staff of “Rozprawy z Dziejów Oświaty” (Treatises on History of Education), 

“Kwartalnik Pedagogiczny” (Quarterly Journal of Pedagogy) and “Kwartalnik Historii Nauki 

i Techniki”. (Quarterly Journal of the History of Science and Technology). 

 

e-mail: kalinabartnicka@o2.pl 

 

mailto:kalinabartnicka@o2.pl
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3. Janina Kamińska: Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego jako uczelnia 

oświeceniowa / The Principal School of the Grand Duchy of Lithuania as a 

university of the Enlightenment 

 

Janina Kamińska 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

 

Streszczenie 

Oświeceniowa Europa wypracowała własny model organizacji uniwersytetu. W 

reformowaniu starych uczelni, tworzeniu nowych i w dyskusji nad ich kształtem i zadaniami 

widoczne było dążenie do uczynienia z uniwersytetu nie tylko instytucji kształcącej, ale także 

naukowo-badawczej. Taki też cel przyświecał reformie dawnej jezuickiej Akademii 

Wileńskiej w czasach Komisji Edukacji Narodowej. Efektem reformy było przekształcenie  

Akademii Wileńskiej w Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zmiany 

wprowadzał przede wszystkim eks-jezuita, astronom, rektor Marcin Poczobut-Odlanicki, 

który wyróżniał się wśród grona profesorskiego. Był doskonałym organizatorem życia 

naukowego, starał się o najlepszą kadrę i zabiegał o tworzenie zaplecza badawczego dla 

katedr uniwersyteckich, a tym samym tworzenie nowoczesnego uniwersytetu. Poczobut był 

niewątpliwie człowiekiem oświecenia, gruntownie wykształconym i rozmiłowanym w 

naukach. On też zabiegał o zatrudnienie w Wilnie Jeana Emmanuela Giliberta. 

Referat ukazuje wkład Marcina Poczobuta w tworzenie nowoczesnego, 

oświeceniowego uniwersytetu w Wielkim Księstwie Litewskim, a także nowoczesne 

kształcenie studentów.  

 

Abstract 

The European Enlightenment had its own model of university organization. Reforming the old 

universities, establishing new ones and discussing their form and tasks were all motivated by 

the need to make the university not only an educational institution but also an institution 

aiming at scientific research. The reform of the old Jesuit Vilnius Academy in the times of the 

Commission of National Education had the same purpose. The effect of the reform was the 

transformation of the Vilnius Academy into the Principal School of the Grand Duchy of 

Lithuania. The changes were mainly introduced by an ex-Jesuit, an astronomer, and a rector 

Marcin Poczobut-Odlanicki who distinguished himself from the academic staff. He was an 

excellent animator of the scientific life. He made efforts to employ the best staff and to 

provide scientific facilities for academic faculties, which all contributed to the formation of a 

modern university. Undoubtedly, Poczobut was a man of the Enlightenment and a thoroughly 

educated science enthusiast. He tried to get employ of Jean Emmanuel Gilibert in Vilnius. 

 This paper shows the contribution of Marcin Poczobut in forming a modern university 

according to the ideas of the Enlightenment in the Grand Duchy of Lithuania, and also 

modern ways of educating students. 

Nota o autorze 

Janina Kamińska – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 

1986 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania, kierowanej przez 
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prof. dr hab. Józefa Miąso. Doktorat o dziejach Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1773-

1792 (Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa 

Litewskiego 1773-1792, Pułtusk-Warszawa 2004) napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny 

Szybiak. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 

pedagogiki uzyskała na podstawie rozprawy Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły 

Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, 

Warszawa 2012. Od 2013 roku jest kierownikiem Zakładu Historii Oświaty i Wychowania 

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Nadal zajmuje się dziejami 

Uniwersytetu Wileńskiego w dobie Komisji Edukacji Narodowej i po rozbiorach. Poza tą 

problematyką interesuje się dziejami oświaty polonijnej, dziejami studiów pedagogicznych na 

Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką wielu artykułów, haseł słownikowych, w tym do 

Polskiego Słownika Biograficznego. 
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Upbringing led by professor Józef Miąso. Kamińska wrote her PhD thesis on the history of 
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Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792, Pułtusk-Warszawa 2004), which was 

supervised by Irena Szybiak, her thesis promotor. The academic degree of a university 

professor in the field of humanities was obtained by Kamińska on the basis of her thesis 

Universitas Vilnensis 1793-1803. From the Principal School of the Grand Duchy of Lithuania 

to Imperatorial Vilnius University (Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej 

Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego), Warszawa 

2012. Since 2013 she is the leader of the department of the History and Education and 

Upbringing under the Faculty of Pedagogy at the University of Warsaw. Janina Kamińska is 

still engaged in research about the history of Vilnius University in the times of the 

Commission of National Education and after the partitions. Apart from that, she is interested 
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University of Warsaw. She is also the author of many articles and dictionary entries, including 

the Polish Biographical Dictionary (Polski Słownik Biograficzny). 

 

e-mail: j.kaminska@uw.edu.pl 
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Streszczenie  

Ogród Botaniczny Uniwersytetu w Wilnie (VUBG) został założony przez 

francuskiego profesora Jeana Emmanuela Giliberta (1741-1814), który zanim przybył do 

Wilna, pracował w Grodnie (obecnie na Białorusi), gdzie w 1776 roku założył ogród 

botaniczny. W 1781 roku Gilibert został zaproszony do Wilna, do którego przybył późną 

jesienią tego roku. Lokalizacja pierwszego ogrodu botanicznego w Wilnie znajdowała się w 

samym sercu miasta, na dziedzińcu Collegium Medicum  (teraz ulica Pilies nr 22), na małej 

działce wielkości około 200 m
2
. Wczesną wiosną 1782 r. większość roślin (drzewa i krzewy) 

przeniesiono z ogrodu w Grodnie do nowego ogrodu botanicznego w Wilnie (Köhler, 1995; 

Skridaila, 2001). Rośliny, uznawane wówczas jako trudne do uprawy w litewskich warunkach 

klimatycznych, zostały posadzone na zewnątrz. Część z nich posadzono w małych, szybko 

wybudowanych szklarniach. J.E. Gilibert w krótkim czasie stanął na czele nowego ogrodu 

botanicznego w Wilnie. Niestety, na początku 1783 roku opuścił Wilno na zawsze. 

Nie ma dokładnych danych, ile roślin było uprawianych przez J.E. Giliberta w 

ogrodzie botanicznym w Wilnie. Odzyskiwanie dokumentów przeprowadzono w różnych 

litewskich i zagranicznych archiwach (Getynga, Kijów). Niektóre rękopisy drugiego 

dyrektora wileńskiego ogrodu botanicznego - Georga Forstera (1754 - 1794), zbadano w 

Getyndze, gdzie się zachowały do dziś. Według danych G. Forstera z roku 1785, znalazł on w 

ogrodzie botanicznym w Wilnie, pozostawiony przez J.E. Giliberta, zbiór roślin i nasion - w 

którym było 500-600 nazw roślin (Skridaila, 2006). Inne źródła zbadano w Zielniku Instytutu 

Botaniki w Kijowie. W okresie 2008-2012 przeprowadzono kompletny inwentarz tego 

Zielnika.  Kolekcja zawiera 7401 okazów i obejmuje zbiory roślin naczyniowych, mchów, 

porostów oraz okazy glonów z Białorusi, Litwy i Polski (Shiyan, 2014). Zielnik składa się z 

trzech części: „Herbarium Linneanum", „Herbarium Grodnensis" i „Zielnik Klassa 5. 

Pentandria". „Herbarium Grodnensis" zawiera arkusze zielnikowe podpisane: „ex Horti 

Acad." lub „in Horti Acad.". Arkusze te przedstawiają roślin, które były uprawiane w 

ogrodzie botanicznym w Wilnie. Całkowita liczba arkuszy zielnikowych wynosi 82. Biorąc 

pod uwagę powyższe dane oraz inne źródła, można zasugerować, że w ogrodzie botanicznym 

w Wilnie J.E.  Gilibert zgromadził kolekcję roślin i nasion sięgającą blisko tysiąc taksonów. 
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 Skridaila. Vilniaus universiteto Botanikos sodas ir mokslasjame 1781-2006 metais 

(The science at the Vilnius University Botanical Garden in1781-2006), Mokslas 

Gamtosmokslų fakultete, IV mokslinės konferencijos pranešimai (Science at the 

Faculty of Natural Sciences, Proceeding of the IV conference, Vilnius, 2006, l. 121. 

 N.M. Shiyan, L.V. Zavialova, O.M. Optasiuk. Herbarium of Jean Emmanuel Gilibert, 

Kyiv: Alterpress, 2014, 491 p. 

 

Abstract  

The Vilnius University Botanical Garden (VUBG) was founded by French professor 

Jean Emmanuel Gilibert (Joannes Emmanuel Gilibert, 1741-1814). Until he arrived to 

Vilnius, he was working in Grodno (now Belarus), where started in 1776 and founded the 

botanical garden too. He was invited to Vilnius in 1781 and came there in the late autumn of 

that year. Location of the first BG in Vilnius was in the heart of town, in the courtyard of the 

Medical College (Collegium Medicum) (now 22, Pilies str.), in a small plot of about 200 

square metres. In early spring 1782 the majority of plants (trees and shrubs) were moved from 

Grodno BG to new VUBG (Köhler, 1995; Skridaila, 2001). Plants, in that time known as hard 

for Lithuanian climate conditions, were planted outdoor in to beds. Other of them planted in a 

small, quickly built greenhouse. J.E. Gilibert headed new BG in Vilnius for very short time. 

Unfortunately, in the beginning of 1783 he left Vilnius forever.  

There is no accurate data how many plants were cultivated by J.E. Gilibert in 

VUBG. The document retrieval was carried out in various Lithuanian and foreign archives 

(Gӧttingen, Kyiv). Some manuscripts of the second director of Vilnius BG - Georg Forster 

(Johann Georg Adam Forster, 1754-1794), have been studied in Gӧttingen, where they 

survived. According G. Forster’s data of year 1785, he found in VUBG, collection of plants 

and seeds, left by J.E. Gilibert, which took 500-600 names of plants (Skridaila, 2006). 

Another source was studied in the Herbarium of Institute of Botany in Kyiv too. In period 

2008-2012 full inventory of this Herbarium was carried out. The collection contains 7401 

specimens and includes the collections of vascular plants, mosses, lichen and one specimens 

of algae from Belarus, Lithuania and Poland (Shiyan, 2014). The Herbarium consists of three 

parts: Herbarium Linneanum, Herbarium Grodnensis and Zielnik Klassa 5. Pentandria. 

Herbarium Grodnensis contains herbarium sheets signed as "ex HortiAcad" or "in HortiAcad“ 

too. These sheets are examples of plants which were grown in VUBG. The total number of 

these herbarium sheets - 82. Considering the above and other sources, it is possible to suggest 

that J.E. Gilibert in Vilnius BG had accumulated collection of plants and seeds up to one 

thousand taxa. 
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Noty o autorach 

 

Audrius Skridaila urodził się w roku 1962, 10 października w mieście Šiauliai na 

Litwie. W 1985 roku ukończył studia na Litewskiej Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet 

A. Stulginskisa) Wydział Leśny, specjalność inżynier leśnik.. W latach 1996-2000 w czasie 

studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wileńskim, w Zakładzie Botaniki i Genetyki, 

przygotował pracę doktorską, z nauk biomedycznych (Botanika B 04) na temat wprowadzenia 

roślin drzewiastych do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1781-2000, 

którą obronił w 2001 roku. Od 2001 do 2002 roku pracował w O.B. Uniwersytetu 

Wileńskiego jako Kierownik Oddziału Dendrologicznego. 1 września 2002 roku został 

dyrektorem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego, na tym stanowisku pracuje do 

dziś. Członek Zarządu Towarzystwa Dendrologicznego Litwy od 1991 roku, w latach 2004-

2007 był prezesem tego towarzystwa. Członek rady redakcyjnej wydania „Dendrologia 

Lithuaniae" od 2000 r. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Dendrologicznego od 2001 

roku. Członek redakcji Rocznika Polskiego Towarzystwa Botanicznego, sekcji Dendrologii – 

„Rocznik Dendrologiczny" 2002-2013. 2004-2006 i od 2013 roku prezes Stowarzyszenia 

Ogrodów Botanicznych Litewskich Uniwersytetów. Od 2013 prezes Stowarzyszenia 

Ogrodów Botanicznych Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii). A. Skridaila opublikował 

wyniki swoich badań w 27 artykułach naukowych na Litwie i za granicą. 

 

Silva Žilinskaitė pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 

Wileńskiego, urodziła się 21 kwietnia 1954 r. w mieście Šeduva (Litwa). W 1977 ukończyła 

studia na Wydziału Przyrodniczym (biologia) Uniwersytetu Wileńskiego. Pracuje w Ogrodzie 

Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego od 1977 roku. Obroniła pracę doktorską w 1988 roku 

(genetyka roślin). Główne zainteresowania badawcze: zasoby genetyczne roślin, historia 

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego. Pracuje w archiwach i bibliotekach od 

dłuższego czasu. W 2008 roku zebrała materiał w Krajowym Herbarium Ukrainy. 

Przygotowała materiał o Ogrodzie Botanicznym do publikacji w książce Uniwersytet 

Wileński: bogactwo i straty (w druku). Od roku 2013 jest sekretarzem naukowym 

Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych Uniwersytetów Litewskich. 

Nataliya M. Shiyan. Data i miejsce urodzenia: 16 kwietnia 1969, Niżyn, Ukraina. 

Stopień naukowy: Doktor (1996). Tytuł naukowy: Starszy pracownik naukowy (2006). 

Wykształcenie: 1987 – 1991 – Niżynski Pedagogiczny Universytet im. M. Gogolia, Wydział 

Biologii i Chemii; 1991 – 1994 – Doktorant Zakładu Systematyki i Florystyki Roślin 

Naczyniowych Instytutu Botaniki im. M.G. Holodnogo NAN Ukrainy. Przebieg pracy: 1994 – 

2000  – młodszy pracownik naukowy Zakładu Systematyki i Florystyki Roślin Naczyniowych 

Instytutu Botaniki im. M.G. Holodnogo NAN Ukrainy; 2000 - 2001 – pracownik naukowy 

tego samego Zakładu; 2001 – dzisiaj – starszy pracownik naukowy tego samego Zakładu i 

Kurator Zielnika Narodowego Ukrainy (KW). Członkostwo: Ukraińskie Towarzystwo 

Botaniczne (z 1998) Zainteresowania naukowe: Gentianaceae; flora Ukrainy; Zielniki i 

zielnikarstwo; historia nauki. 
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University, Department of Botany and Genetics, as doctoral student, and prepared biomedical 

sciences doctoral thesis (Botany B 04) on history of woody plant introduction into Vilnius 

University Botanical Garden in 1781-2000 (theses were defended in 2001). Since 2001 up to 

2002 he headed Dendrology Department of Vilnius University Botanical Garden. 01.09.2002 

he was elected to director office at Vilnius University Botanical Garden, in this position is 

working until today. Member of the Board of Lithuanian Dendrology Society since 1991, in 

2004-2007 was the president of this association. Editorial board member of publication 

“Dendrologia Lithuaniae” since 2000. Member of the International Dendrology Society since 

2001. Member of editorial board of the Yearbook of Polish Botanical Society, section of 

Dendrology – “Rocznik Dendrologiczny” 2002-2013. 2004-2006 and since 2013 president of 

Association of Lithuanian Universities Botanical Gardens. Since 2013 president of the 

Association of Baltic Countries Botanical Gardens (Lithuania, Latvia, Estonia). A. Skridaila 

has published results of his research in 27 scientific articles in Lithuania and abroad. 

Silva Žilinskaitė is research fellow of Vilnius University Botanical Garden.  She was 

born on 21 April 1954 in Šeduva (Lithuania).  S. Žilinskaitė graduated from Faculty of Nature 

Science of Vilnius University in 1977 (biology). Since 1977 she works at the Vilnius 

University Botanical Garden. She received PhD in 1988 (plant genetic). Main topics of 

research are investigation of fruit plant genetic resources and the history of Vilnius University 

Botanical Garden.  She is working in archives and libraries for a long time. In 2008 she 

collected material in the National Herbarium of Ukraine. She submitted material about 

Botanical Garden for publication in book "Vilnius University: wealth and losses" (in press). 

Since 2013 she is an executive secretary of Association of Lithuanian Universities Botanical 

Garden. 

Nataliya M. Shiyan. Date and Place of Birth: 16 April 1969, Nizhyn, Ukraine. Science 

Degree: Candidate of Biological Science Degree, PhD (1996). Academic rank:  Senior 

Researcher (2006). Education:  1987 – 1991 – Nizhyn M. Gogol Pedagogical University, 

Department of Biology and Chemistry; 1991 – 1994 – Postgraduate student of the Department 

of Systematic and Floristic of the Vascular Plants of the N.G. Kholodny Institute of Botany of 

the NAS of Ukraine. Brief Chronology of Academic Appointments: 1994 – 2000  – Junior 

Researcher of the Department of Systematic and Floristic of the Vascular Plants of the N.G. 

Kholodny Institute of Botany of the NAS of Ukraine; 2000 - 2001 – Researcher of the same 

Department and Institute; 2001 – present time – Senior Researcher of the same Department 

and Institute and  Head Curator of the National Herbarium of Ukraine (KW).  Memberships: 

Ukrainian Botanical Society (since 1998). Field of research: Gentianaceae; flora of Ukraine; 

herbarium management; history of science.  
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Nature Research Centre, Institute of Botany, Vilnius, Lithuania 

 

Streszczenie 
 

Jean Emmanuel Gilibert (1741–1814), francuski botanik, lekarz i polityk, część 

swojego życia spędził w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W latach 1775–1781 mieszkał w 

Grodnie, gdzie założył Królewską Szkołę Lekarską i ogród botaniczny, modernizował  

nauczanie medycyny i nauk przyrodniczych, a także przyczynił się do rozwoju badań. W 

1781 r. przeniósł się do Wilna i tutaj na Uniwersytecie Wileńskim objął Katedrę Historii 

Naturalnej, i Ogród Botaniczny, zorganizował studia przyrodnicze i badania. W 1783 r. 

Gilibert opuścił Wilno, powrócił do Lyonu, gdzie praktykował jako lekarz i uczestniczył w 

życiu politycznym Francji. 

Podczas pobytu w Wielkim Księstwie Litewskim Gilibert kolekcjonował miejscowe 

rośliny z okolic Białegostoku, Brześcia, Merecza, Nowogródku, Nieświeża, Wilna, Waki, 

Trok, Warszawy. Od 1781 r. do końca życia ogłosił drukiem aż 16 prac poświęconych 

przyrodzie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W większości z nich podał informacje o 

roślinach. Takie prace Giliberta, jak „Flora Lituanica inchoata”; „Exercitium botanicum, in 

schola principe universitatis Vilnensis…“; rozdziały zatytułowane „Flora Lithuanica 

inchoata” i “Plantae rariores et communes Lithuaniae” w książce “Caroli Linnaei ... Systema 

plantarum Europae…” oraz “Exercitia phytologica…” określane są (traktowane) jako 

“Flora”. W powyższych publikacjach cytuje ponad 1200 roślin występujących na terytorium 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1945 r. szwedzki uczony Nils Hylander opublikował 

artykuł, w którym zalecał zrezygnować ze wszystkich nazw naukowych zaproponowanych 

przez Giliberta w pracach „Flora Lituanica inchoata” i „Exercitia phytologica jako 

sprzecznych z zasadami nomenklatury binarnej  Linneusza. W 1949 r. Roger McVought po 

dokonaniu analizy opracowania  Giliberta „Flora” stwierdził, że spośród 1200 gatunków 

roślin, które opisał tu Gilibert, aż 850  nazw zostało przez niego zaproponowanych jako nowe, 

z których tylko 85–90 nazw teoretycznie mogłoby być używanych w wykazach roślin. 

Obecnie wszystkie „Flory” Giliberta są wciągnięte do Międzynarodowego Kodu 

Nomenklatury Glonów, Grzybów i Roślin (International Code of Nomenclature for algae, 

fungi, and plants) Appendix VI „Opera utique oppressa”. W tym rejestrze zamieszczono 

nazwy glonów, grzybów i roślin nieużywane  i niepublikowane we współczesnych  pracach z 

zakresu botaniki. Jeżeli właściwie wszystkie zaproponowane przez Giliberta nazwy roślin  nie 

nadają się do publikowania, wówczas powstaje pytanie, jaką wartość mają prace Giliberta dla 

współczesnych badań flory Litwy. Zbadałam cytowania Giliberta w sześciotomowym 

rejestrze „Lietuvos TSR Flora“
1
 opublikowanym w latach 1959-1980, który do dziś dnia jest 

największym i najważniejszym wykazem roślin na Litwie. W tym wydaniu obok 

podstawowej nazwy gatunku rośliny zostały podane ważniejsze nazwy synonimiczne oraz 

wskazane bardziej znaczące źródła pisane, w których gatunek ten został przedstawiony. We 

                                                           
1
 Lietuvos TSR Flora 1-6 tomai. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Vilnius 1959-1980. 
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wszystkich sześciu tomach rejestru  wiele razy są cytowane dwie publikacje Giliberta: „Flora 

Lituanica inchoata” i „Exercitia Phytologica”. W 1. tomie wydania „Lietuvos TSR flora”, 

gdzie zostały opisane Pteridophyta i Gymnospermae, Gilibert cytowany jest tylko raz.  W 2. 

tomie, w którym znajduje się opis roślin jednoliściennych z 18 rodzin i 135 podrodzin, 

Gilibert cytowany jest 55 razy. W 3. tomie, gdzie dokonano opisu roślin dwuliściennych z 27 

rodzin i 143 podrodzin, jest cytowany 79 razy. W 4. tomie poświęconym roślinom 

dwuliściennym z 39 rodzin i 155 podrodzin, wśród których  znajdują się rośliny należące do  

takich dużych rodzin, jak Rosaceae i Leguminosae, Gilibert cytowany jest 104 razy. W 5. 

tomie, w którym opisane są rośliny dwuliścienne z 32 rodzin i 188 podrodzin, w tym też 

rośliny z dużych rodzin, jak Labiatae i Scropulariaceae, Gilibert cytowany jest 133 razy oraz 

w 6. tomie,  w którym przedstawione zostały rośliny dwuliścienne z 3 rodzin i  68 podrodzin,  

cytowany jest 72 razy. Niektóre rośliny,  jak Zannichellia palustris L., Setaria verticillata 

(L.), Pulsatilla vernalis (L.) Mill., Euphorbia palustris L. do  rejestru „Lietuvos TSR flora” 

zostały wpisane wyłącznie na podstawie danych Giliberta, ponieważ w tym czasie, kiedy 

powyższa publikacja była wydawana, brakowało dodatkowych informacji o występowaniu 

tych gatunków na terytorium Litwy. Część cytowanych nazw roślin podawanych przez 

Giliberta, które są zawarte w pracy „Lietuvos TSR Flora“, jest identyczna z nazwami 

proponowaymi przez Linneusza, część zaś nazw jest inna, utworzona przez Giliberta. 

Wszystkie nazwy roślin proponowane przez Giliberta cytowane w pracy „Lietuvos TSR 

Flora“ występują jako dodatkowe, uzupełniające źródło, jednakże częstość cytowania 

świadczy o tym, że wkład tego uczonego do badań flory Litwy jest istotny nie tylko pod 

względem historycznym, lecz i botaniczno-florystycznym.  

Abstract  

A French botanist, physician, and politician Jean Emmanuel Gilibert (1741–1814) 

spent a part of his life in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Between 1775 and 1781, 

Gilibert lived in Grodno, where he founded the School of Medicine, modernizing medicine 

and nature studies, and setting up a botanical garden. In 1781 he moved to Vilnius, founded 

the Chair of Historia Naturalis, set up a botanical garden, and organized teaching of the 

natural sciences at the Vilnius University. In 1783 Gilibert left Vilnius and returned to Lyon, 

where he practiced medicine and participated in French political life.  

During the years spent in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Gilibert collected 

local plants from the surroundings in Białystok, Brasta, Merkine, Navahradak, Nesvizh, 

Vilnius, Vokė, Trakai, and Warsaw. Since 1781 till the end of his life he released 16 

publications dealing with nature of Grand Duchy of Lithuania. Majority of these publications 

included information about plants. Among all Gilibert’s publications “Flora Lituanica 

inchoata”; “Exercitium botanicum, in schola principe universitatis Vilnensis…“; parts named 

“Flora Lithuanica inchoata” and “Plantae rariores et communes Lithuaniae” in “Caroli 

Linnaei ... Systema plantarum Europae…”  and  “Exercitia phytologica…” are concerned as 

Flora’s. In these publications about 1200 plants from the territory of Grand Duchy of 

Lithuania are presented. In 1945, Swedish scientist Nils Hylander published a paper with the 

proposition to reject all scientific names of plants in Gilibert’s “Flora Lituanica inchoata” and 

“Exercitia phytologica…” because Linnaean system of binary nomenclature had not been 

consistently used in these works. In 1949 Roger McVought revised Gilibert’s “Floras” and 

found that, among approximately 1200 species treated by Gilibert in these publications, about 

850 names were proposed by himself and only 85–90 of them could be theoretically accepted 

as validly published. Currently all Gilibert’s “Floras” are listed in Appendix VI “Opera utique 

oppressa” of the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (formerly the 
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International Code of Botanical Nomenclature; McNeill 2006). Names appearing in these 

works are not to be accepted as validly published. If almost all plant names proposed by 

Gilibert could not be accepted, the question rises how much is Gilibert work significant for 

contemporary research of Lithuanian flora. For this reason I have studied Gilibert’s citation in 

compendium “Lietuvos TSR Flora”
2
, published in six volumes in 1959-1980 which is the 

largest compendium for plants of Lithuania until now.  In “Lietuvos TSR Flora” names of 

plant species are always followed by synonym and citation of the all-important literary 

sources which had described the species earlier. Through all six volumes of the compendium 

Gilibert’s publications: “Flora Lituanica inchoata” and “Exercitia Phytologica” are cited many 

times. In “Lietuvos TSR Flora” volume I, which includes Pteridophyta and Gymnospermae, 

Gilibert is cited only once. In volume II, which includes Monocotyledon plants from 18 

families and 135 genera Gilibert is cited 55 times. In volume III, which includes Dicotyledon 

plants from 27 families and 143 genera he is cited 79 times. In volume IV, which includes 

Dicotyledon plants from 39 families and 155 genera, among them such numerous families as 

Rosaceae and Leguminosae, Gilibert is cited 104 times. In volume V, which includes 

Dicotyledon plants from 32 families and 188 genera, among them from large families as 

Labiatae and Scropulariaceae, Gilibert is cited 133 times, and in volume VI, which includes 

Dicotyledon plants from 3 families and 68 genera he is cited 72 times. Some plants such as 

Zannichellia palustris L., Setaria verticillata (L.), Pulsatilla vernalis (L.), Euphorbia 

palustris L.  to “Lietuvos TSR Flora” are included exclusively on the basis of Gilibert’s data, 

because  there was not information about their growth in Lithuania at the time when “Lietuvos 

TSR Flora” was published. Some of Gilibert’s plant names cited in “Lietuvos TSR Flora” are 

similar to binominals proposed by Linnaeus, some are different – proposed by Gilibert 

himself. Although in “Lietuvos TSR Flora” all Gilibert’s plant names are cited as additional 

and secondary literature source, but frequent citation indicates that his contribution to the 

research of the flora of Lithuania is important not only in historical, but also in the botanical 

and floristic contexts. 

Nota o autorze 

Aurika Ričkienė w 1992 r. ukończyła Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu 

Wileńskiego. Od 1994 r. pracuje w Instytucie Botaniki. W 2003 r. obroniła pracę doktorską nt. 

„Nauki botaniczne na Litwie w latach 1944–1965“ i uzyskała stopień doktora nauk. Dziedziną 

jej zainteresowań naukowych jest historia i rozwój nauk botanicznych i biologicznych. Aurika 

Ričkienė jest autorką i współautorką 30 publikacji naukowych: bibliografii, artykułów 

naukowych i popularnych. Pełni funkcje sekretarza Litewskiego Towarzystwa Fizjologii 

Roślin oraz jest członkiem Litewskiego Towarzystwa Nauk Historycznych. 
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2
 Lietuvos TSR Flora 1-6 tomai. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Vilnius 1959-1980. 



21 
 

6. Piotr Daszkiewicz: J.E. Gilibert – życie i praca w świetle korespondencji i 

świadectw z epoki / J.E. Gilibert – his life and work in the light of a 

correspondence and testimonies of his time 

 

Piotr Daszkiewicz 

Muzeum Historii Naturalnej, Paryż, Francja 

 

Streszczenie 

Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) był tematem kilku opracowań biograficznych. W 

niniejszym referacie przedstawione są rezultaty poszukiwań przeprowadzonych w ostatnich 

latach, uwzględniające przedtem nieznane dokumenty. Krytycznej analizie poddano także 

informacje publikowane we wcześniejszych biografiach jak i źródła drukowane na przełomie 

osiemnastego i dziewiętnastego wieku wraz z informacjami pochodzącymi z prac Giliberta 

oraz rękopisów z nim związanych ze zbiorów archiwalnych w Montpellier i Lyonie. 

Przeprowadzono także poszukiwania w katalogach sprzedaży przyrodniczych rękopisów. 

Starano się ustalić listę cytowanych przez różnych autorów, a dzisiaj zaginionych źródeł. 

Omówione zostały listy Giliberta przechowywane w zbiorach Narodowego Muzeum Historii 

Naturalnej w Paryżu, których adresatami byli Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836) i 

André Thouin (1747-1824) oraz  list do nieznanego adresata ze zbioru autografów 

zgromadzonych przez Gustave’a Thureta (1817-1875) i Edouarda Borneta (1828-1911).  

Interesujące informacje dotyczące Giliberta i jego pobyt na Litwie odnalezione zostały 

ponadto w korespondencji Antoine’a Gouana (1733-1821) z Philippe-Isidore Picot de 

Lapeyrouse (1744-1818). Niezależnie od badań przeprowadzonych w archiwach sprawdzono 

również czy w zielniku Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu znajdują się 

okazy przesłane przez Giliberta i ewentualnie informacje związane z tym uczonym. 

 Przedstawione zostały także rezultaty poszukiwań przeprowadzonych w Strasburgu w 

dokumentach Jeana Hermanna (1738-1800), zarówno przechowywanych w zbiorach 

Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej jak list Giliberta przesłany Hermannowi przez oraz 

informacje dotyczące lyońskiego przyrodnika, zapisane w księdze wpisów gości 

odwiedzających gabinet historii naturalnej Hermanna.  

 Dodatkowe informacje na temat życia i pracy Giliberta uzyskane zostały dzięki 

analizie różnych rękopisów przechowywanych w zbiorach Académie Nationale de Médecine 

w Paryżu. Przeanalizowano liczne notatki na temat nadesłanych przez Giliberta z Wielkiego 

Księstwa Litewskiego i z Lyonu informacji o chorobach.  

 Uzyskane dzięki tym poszukiwaniom informacje pozwoliły na lepsze poznanie historii 

prac Giliberta nad florą Litwy, jego badań zoologicznych, praktyki lekarskiej i studiów 

różnych stanów patologicznych, gromadzenia zbiorów historii naturalnej, jego relacji z 

francuskimi przyrodnikami, losów przywiezionego do Rzeczpospolitej zielnika i płyt 

miedzianych Pierre’a Richer de Belleval (1555-1632) i dostarczenie wielu nowych faktów 

nieznanych uprzednio biografom Giliberta. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie jak 

uzyskane przez Giliberta w Rzeczpospolitej informacje zostały wykorzystane przez niego w 

późniejszym okresie we Francji. Uwzględniono także rolę Giliberta i jego litewskiego 

doświadczenia dla opisu flory północnych Alp i jego udziału w pracach Dominique’a Villarsa 

(1745-1814). Podjęto próbę odpowiedzi na ile doświadczenie z Litwy wpłynęło na 

biogeograficzne koncepcje Giliberta i jaki był jego wpływ na dziewiętnastowieczną botanikę. 
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Na podstawie uzyskanych informacji nakreślono sylwetkę uczonego zarówno jako typowego 

przedstawiciela osiemnastowiecznej „republiki uczonych” jak i uwzględniając jego życiową 

drogę. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie czy i na ile biografia Giliberta może 

służyć jako przykład życiorysu osiemnastowiecznego botanika. 

 

Abstract 

Jean-Emmanuel Gilibert (1741-1814) has been the subject of few biographical works. 

This paper presents the results of research from unpublished documents, unknown by 

historians until now. The information, published in old sources as in Gilibert autobiographical 

sketches or in catalogues of natural history papers auctions, is critically analyzed here. We 

also tried to establish a list of documents from those cited by Gilibert biographers, but lost 

today. The author both presents and comments letters to Antoine-Laurent de Jussieu (1748-

1836) and André Thouin (1747-1824), as well as a letter to an unknown receiver, in the 

autograph’s collection of Gustave Thuret (1747-1824) and Eduard Bornet (1828-1911) - 

which is conserved in the collection of the National Museum of Natural History in Paris. 

Precious information about Gilibert and his stay in Lithuania was found in the letters of 

Antoine Gouan (1733-1821) to Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse (1744-1818). Research 

were also conducted in the Museum’s herbarium in order to find Gilibert’s specimens from 

Lithuania as well as to discover more information about the naturalist himself. 

The documents of Jean Hermann (1738-1800) linked with Gilibert were found in 

Strasbourg's National and University Libraries and in the Municipal Archives; a letter from 

Gilibert to Antoine-Laurent de Jussieu was also discovered in this collection. Some new and 

interesting data came from a register of Hermann’s natural history cabinet visitors. 

Some additional information about Gilibert’s life and work was obtained as a result of 

the analysis of manuscripts conserved in the National Academy of Medicine in Paris, more 

specifically in Gilibert’s correspondences from Lithuania and Lyon about illnesses and 

epidemics.  

The information obtained allowed a better knowledge of the history of Gilibert 

floristic works in Lithuania, his zoological research, his practice of medicine and his study of 

different pathologies, his way of collecting and the collection itself of natural history 

specimens and the history of Gouan’s herbarium and Pierre Richer de Belleval’s copper plates 

brought from France to Lithuania. Some facts about Gilibert’s life unknown to his biographers 

were also discovered in these manuscripts. We also tried to discover to what extent the 

information obtained in Lithuania was used by Gilibert in France. The role of Gilibert in the 

description of the Alps flora and his participation in the work of Dominique Villars (1745-

1814) were discussed. We tried to estimate the impact of Gilibert’s experience in Lithuania on 

his bio-geographical conceptions, as well as on botany in the XIX century. Based on this 

information, the character of Gilibert was found to be representative of a typical member of 

the "république des savants” while still remaining very specific to his atypical life. We 

therefore also tried to understand to what extent Gilibert was a typical naturalist of the XVIII 

century. 
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Nota o autorze 

Piotr Daszkiewicz, doktor nauk biologicznych, historyk nauki. Ukończył biologię na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza (1984). Po studiach pracował w Polskiej Akademii Nauk 

(Instytut Genetyki Roślin i Instytut Dendrologii) zajmując się problematyką genetyki roślin 

inwazyjnych oraz mechanizmów odporności drzew na zanieczyszczenia powietrza. Związany 

z opozycją demokratyczną w 1987 roku wyemigrował do Francji. W 1991 roku ukończył 

studia i uzyskał dyplom (DEA) z zakresu epistemologii i historii nauk ścisłych na 

Uniwersytecie Denisa Diderota (Paris VII), specjalizując się w historii nauk przyrodniczych. 

Doktoryzował się w Instytucie Dendrologii PAN (2002) na podstawie pracy Introdukcja 

„sosny ryskiej" we Francji osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Analiza czynników 

biologicznych, historycznych i polityczno–ekonomicznych. Od 1993 roku pracuje w 

Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Wieloletni współpracownik paryskiej 

Kultury i Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Autor kilkunastu książek i przeszło 200 

artykułów z dziedziny historii nauk przyrodniczych, taksonomii, ochrony przyrody, i historii 

polskiej emigracji.  
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7. Wanda Grębecka: Poglądy dydaktyczne J.E. Giliberta / J.E. Gilibert’s didactic 

views 

 

Wanda Grębecka 

Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 

 

Streszczenie 

J.E. Gilbert obejmując w Wilnie katedrę Historii naturalnej miał za zadanie 

zorganizować nauczanie na poziomie europejskim. Znał możliwości studentów i ich 

prawdopodobną wiedzę wyniesioną ze szkół średnich. W Polsce nie było w tym czasie (1781) 

podręcznika, który by podawał zakres wiedzy z botaniki.(powstał dopiero w 1785). 

Nauczyciele korzystali z bardzo różnych, nierzadko zupełnie nieprzydatnych pomocy ( np. 

wypisy autorów rzymskich). Gilbert znał ten stan rzeczy z okresu swojego pobytu w Grodnie 

gdzie nauczał 6 lat). W najlepszym razie uczniowie, przyszli studenci, posługiwali się 

książkami. K Kluka będącymi poradnikami rolniczymi. Było to w pewnym sensie zgodne z 

pierwotnymi zamierzeniami Komisji Edukacji Narodowej, która zakładała bardzo praktyczny 

kurs Historii Naturalnej. Katedra w Wilnie była powołana do nauczania na poziomie 

uniwersyteckim i Gilbert wiele czasu poświęcał na zalecenia dydaktyczne pozwalające 

absolwentom nabyć kompetencje botanika znającego dostatecznie rośliny i umiejącego się 

posługiwać literaturą europejską i kontaktować się z uczonymi innych ośrodków.. Referat 

będzie poświecony analizie dwóch ważnych dokumentów. Pierwszy  - Prospectus 

praelectionum cursus Historiae Naturalis. Ad usum Alumnorum Alma uniwersitatis Vilnensis  

zawierał program nauczania Historii Naturalnej w Wilnie , jego znaczenie filozoficzne, 

praktyczne i poznawcze oraz drugi – Exercitium botanicum In schola principe universitatis 

Vilnensis habendum die mensie Julii anno 1782 seu enumaratio metodica plantarum, a także 

uwagom metodycznym zawartym w innych pismach Gilberta. 

 

Abstract 

When J.E. Gilibert was nominated to head the Chair of Natural History in Vilnius, his 

task was to introduce education with European standards. He was aware of the potential of his 

students and the level of their secondary school education. At that time (1781), no textbooks 

were available in Poland presenting knowledge of botany; the first was written in 1785. 

Teachers were using assorted, sometimes hardly practical materials, such as excerpts from 

Roman authors. Gilibert was familiar with this situation from his experience in Grodno, where 

he had taught for 6 years. At best, learners, i.e. prospective students, were using guidebooks 

for farmers by Ch. Kluk. This state of affairs was essentially in accordance with original plans 

of the National Educational Committee, which intended a very practical course of Natural 

History. The Chair in Vilnius was founded to implement university level education; and 

Gilibert dedicated a lot of time to didactic recommendations which would help students to 

develop the competence of botanists capable of studying European literature and 

communicating with international scientists.  

This presentation focuses on two important documents. The first one,  Prospectus 

praelectionum cursus Historiae Naturalis. Ad usum Alumnorum Alma uniwersitatis Vilnensis, 

containing the curriculum of Natural History in Vilnius, will be analyzed from the point of 
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view of its philosophical, epistemic and practical significance. The other one, Exercitium 

botanicum in schola principe universitatis Vilnensis habendum die mensie Julii anno 1782 seu 

enumaratio metodica plantarum, will be of interest from the point of view of various 

methodical comments regarding other works by Gilibert. 

 

Nota o autorze 

Wanda Grębecka, ur. 05.051932 w Łodzi. Lata wojny spędziła w Warszawie. Szkołę 
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8. Tomasz Samojlik: Żubry, niedźwiedzie i inne ssaki w pracach J.E. Giliberta / 

European bisons, brown bears and other mammals in the works of J.E. Gilibert 

 

Tomasz Samojlik 

Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża 

 

Streszczenie 

Wśród wielu wątków ożywionej pracy naukowej, jaką Jean Emmanuel Gilibert (1741-

1814) prowadził w Grodnie i Wilnie istotne miejsce zajmują jego obserwacje dzikich ssaków. 

Mecenat królewski i opieka, jaką Giliberta otoczył Podskarbi Wielkiego Księstwa 

Litewskiego i starosta grodzieński Antoni Tyzenhauz pozwoliły uczonemu na prowadzenie 

hodowli wielu gatunków ssaków odłowionych specjalnie na jego potrzeby przez służby leśne 

w puszczach królewskich, w tym Puszczy Białowieskiej. Z niej właśnie pochodziła hodowana 

przez Giliberta w Grodnie żubrzyca, której opis zawarty w „Indagatores naturae in 

Lithuania” (Wilno 1781) stał się na dziesięciolecia podstawowym źródłem informacji o 

zachowaniu, preferencjach pokarmowych i budowie żubra. Miał on o tyle istotne znaczenie, 

iż zainteresowanie żubrem w nauce europejskiej dopiero się w tym czasie rodziło - nic zatem 

dziwnego, iż wiadomości podane przez Giliberta weszły do obiegu naukowego m.in. za 

pośrednictwem francuskich encyklopedii przyrodniczych, głównie „Histoire naturelle” 

Georgesa Buffona, czy prac Georgesa Cuviera i Étienne’a Geoffroy Saint-Hilaire’go. 

Poza opisem żubra Gilibert pozostawił obserwacje całego szeregu dzikich ssaków 

zamieszkujących puszcze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego opisy łosi miały istotne 

znaczenie w budowaniu bazy wiedzy o tym gatunku, jeszcze w pierwszej połowie stulecia 

lepiej znanego z fantastycznych informacji z dzieł renesansowych czy dzieł poświęconych 

sposobom zastosowania racic łosia w leczeniu padaczki. Wiadomości Giliberta przyczyniły 

się do obalenia tych przesądów. Podobnie rzecz się miała w przypadku niedźwiedzi 

brunatnych, których obserwacja pióra Giliberta pozwoliły na zweryfikowanie legend 

uznawanych w owym okresie za prawdziwe (jak np. przekonanie, iż na Litwie występuje 

biały niedźwiedź należący do innego gatunku niż niedźwiedź polarny).  

Lista gatunków hodowanych i wnikliwie obserwowanych przez uczonego jest dużo 

dłuższa i obejmuje jeszcze rysia, wilka (i krzyżówek wilków z psami), bobra, borsuka, lisa, 

jeża, a nawet białe myszy . Interesujące są także jego uwagi na temat gatunków ssaków 

nieobecnych w czasach Giliberta na Litwie ale znanych bądź z hodowli bądź z  handlu 

futrami jak rosomak, bobak lub tchórz stepowy. Również i w tych przypadkach opisy 

Giliberta były często pierwszymi rzetelnymi informacjami, jakie wchodziły do obiegu 

europejskiej nauki. Nie znaczy to, że były pozbawione błędów i pomyłek - wynikały one 

jednak w większości wypadków z pionierskości prac Giliberta. Niektóre z jego 

eksperymentów hodowlanych mogą zaś budzić dziś szczery uśmiech czytelnika, jak np. próba 

karmienia bobra rybami czy sprawdzanie diety zawierającej gotowaną fasolkę na rysiu.  

Na marginesie opisów ssaków, Gilibert pozostawił uwagi odnoszące się do miejsca ich 

występowania, rozległych puszcz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego myśli, czytane i 

oceniane z dzisiejsze perspektywy, okazują się niezwykle aktualne. Pochwała „pierwotnej 

przyrody, wolnej od działalności człowieka i nie zakłóconej ani przez nieuwagę ani przez 

niecierpliwość ludzkich pragnień” równie dobrze mogłaby wyjść spod pióra dzisiejszego 

piewcy pierwotności białowieskich lasów.  
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Abstract 

Among the many topics of lively scientific work that Jean Emmanuel Gilibert (1741-

1814) conducted in Grodno and Vilnius, an important place is occupied by his observations of 

wild mammals. Royal patronage and care from Antoni Tyzenhauz, Treasurer of the Grand 

Duchy of Lithuania and the governor of Grodno, allowed Gilibert to keep and observe wild 

fauna captured by royal services in royal forests, including Białowieża Primeval Forest. Such 

was an origin of a female bison kept by Gilibert in Grodno. Its description, published in 

“Indagatores naturae in Lithuania” (Vilnius 1781) for decades became the primary source of 

information about the behaviour, food preferences and the anatomy of European bison. 

European science has just begun to take interest in European bison, therefore Gilibert’s 

account entered scientific circulation by way of French natural history encyclopaedias (mainly 

Georges Buffon’s “Histoire naturelle”) and works by Georges Cuvier or Étienne Geoffroy 

Saint-Hilaire . 

Apart from the description of European bison, Gilibert left an entire series of 

observations of wild mammals inhabiting the forests of the Grand Duchy of Lithuania. His 

accounts of moose were important in building a knowledge base for this species. In the first 

half of the 18th century, moose was known mainly from fantastic descriptions in Renaissance 

works and from prescriptions devoted to using moose hoof as the epilepsy treatment. 

Gilibert’s observations helped to overthrow such superstitions. Similarly, Gilibert’s first-hand 

information verified  the widespread legends concerning brown bear (e.g. the belief that white 

bears, belonging to other species than polar bears, occur in Lithuania) . 

List of species kept and thoroughly watched by the scholar is much longer and 

includes lynx, wolf (and hybrids of wolves and dogs), beaver, badger, fox, hedgehog, and 

even white mouse. Also his comments on the species of mammals then absent in Lithuania 

but known either from farming or from the fur trade (wolverine, bobak marmot or steppe 

polecat). Also in these cases, Gilibert’s descriptions were often the first reliable information 

that entered the circulation in European science. His accounts were not free of errors and 

mistakes - but they resulted mainly from the pioneering role of his work. Some of his 

breeding experiments can arouse the reader's sincere smile today, such as an attempt to feed a 

beaver with fish or serve cooked beans to a lynx . 

In the margins of his mammal observations, Gilibert described also the place of their 

occurrence, extensive forests of the Grand Duchy of Lithuania. Read from the contemporary 

perspective, his thoughts are surprisingly relevant. In his praise of “primeval nature, free from 

human actions and not disturbed by accident or by the impatience of human desires” he 

sounds very similar to today's eulogists of the primeval forest of Białowieża. 

Nota o autorze 

Dr Tomasz Samojlik (ur. 1978) jest biologiem i historykiem przyrodniczym 

pracującym w Instytucie Biologii Saków PAN w Białowieży. Osią jego zainteresowań 

naukowych jest historyczny związek człowieka z Puszczą Białowieską, a prowadzone przez 

niego badania mają na celu poznanie roli człowieka w zachowaniu i przemianach środowisk 

leśnych Puszczy w ostatnich 2,5 tysiącach lat. Interdyscyplinarny charakter tej pracy lokuje ją 

w nurcie historii przyrodniczej (ang. environmental history), zajmującej się historyczną 

zmiennością interakcji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Rozpoznanie zakresu, 

trwałości, rodzaju i roli antropogenicznych czynników w kształtowaniu lasów Puszczy 

Białowieskiej w jej dziejach będzie miało istotne znaczenie dla zrozumienia procesów 

ekologicznych zachodzących w niej obecnie. Aktualnie realizowane przez dr Samojlika 

projekty badawcze obejmują historię pożarów i ich wpływ na przemiany lasów Puszczy 

Białowieskiej, rolę wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy 
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Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach i  historię przyrodniczą Puszczy Białowieskiej w 

XIX i XX wieku. 

About the author 

Tomasz Samojlik (born 1978), PhD, is biologist and a an environmental historian 

working at the Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences. The main area of his  

research interest is the environmental history of Białowieża Primeval Forest (BPF). His 

research aims at reconstructing the main ways of past human interactions with the BPF and 

determining their impact on the ecosystem. The time-frame of the project embraces the last 

2,500 years - from the first traces of human settlements in BPF to our times. The study will 

help to answer the question what circumstances were necessary to preserve the pristine forest 

to the beginning of 20th century, and may later serve as a reference point for similar research 

in environmental history. The reconstruction of the extent, durability, type, and role of human 

impact on the forest through time is highly relevant to the understanding of ecological 

processes observed in the BPF nowadays. His current research projects incorporate the 

following topics: the history of fires and their role in shaping BPF's environment; the role of 

livestock grazing in modifying woodlands of Białowieża Primeval Forest in the last five 

centuries and the environmental history of BPF in the 19th and 20th centuries. 

 

e-mail:  samojlik@ibs.biolowieza.pl 
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9. Piotr Köhler: Spuścizna naukowa Jeana Emmanuela Giliberta w Polsce – 

egzemplarze dzieł, recepcja / The scientific legacy of Jean Emmanuel Gilibert in 

Poland (copies of his works; their reception) 

 

Piotr Köhler 

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

 

Streszczenie 

W celu zlokalizowania egzemplarzy dzieł Jeana Emmanuela Giliberta (1741-1814) 

znajdujących się w Polsce wytypowano 54 biblioteki. Biblioteki te zostały wybrane ze 

względu na swą historię, charakter gromadzonych zbiorów lub też wielkość zgromadzonego 

księgozbioru. Dotychczas na zapytanie odpowiedziało 27 bibliotek. Dzieła J.E. Giliberta 

przechowywane są w 14 z nich (tabl. 1). 

 

Tabl. 1. Dzieła J.E. Giliberta w polskich bibliotekach 

l.p. Tytuł Biblioteki 

1 L'anarchie médicinale, ou la médecine considérée comme nuisible à 

la société [...] (1772) 

2, 3, 5, 12 

 

2 Chloris Grodnensis seu conspectus plantarum agri Grodnensis, 

ordine Linneano [...] (1781) 

4 

3 

 

Flora lituanica inchoata, seu enumeratio plantarum quas circa 

Grodnam collegit et determinavit [...]. Collectio prima. Monopetalae 

non figuratae (1781) 

2, 5, 7, 10, 12, 14 

4 – Collectio secunda. Labiatae et ringentes. 2, 5, 7, 10, 12, 14 

5 – Collectio tertia. Monopetalae compositae.  5, 7 

6 Supplementum primae et secundae Collectionis Florae Lithuanicae 

[...]. Collectio quarta. Umbelliferae, cruciatae, papilionaceae (1782) 

2, 5, 7 

7 – Collectio quinta. Plantae floribus Polypetalis paucistamineae.  5, 7 

8 Indagatores naturae in Lithuania seu opuscula varii argumenti [...] 

(1781) 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 

14 

9 Flora Lithuanica inchoata, seu enumeratio plantarum quas circa 

Grodnam [...] (1785) 

1, 2, 3 

10 Plantae rariores et communes Lithuaniae observationibus aut 

descriptionibus illustratae (1785-86) 

1 

11 Chloris Lugdunensis (1785) 1 

12 Flora delphinalis sive elenchus generum et specierum plantarum 

indigenarum [...] (1785) 

1, 3, 14 

13 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Tomus I (1785) 

1, 3 

14 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Pars I (1786) 

1, 13 

15 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Pars II (1786) 

1, 13 

16 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Pars III (1787) 

1, 13 

17 Démonstrations élémentaires de botanique, contenant les principes 3, 14 
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généraux de cette science, les fondements des méthodes, et les 

éléments de la physique des végétaux [...]. Tom I (1787) 

18 Démonstrations élémentaires de botanique [...] Tom II (1787) 3, 14 

19 Démonstrations élémentaires de botanique [...] Tom III (1787) 3, 14 

20 Methodi Linnaeanae Botanicae delineatio [...] (1790) 2 

21 Adversaria Medico-Practica Prima (1791) 14 

22 Exercitia phytologica, quibus omnes plantae Europaeae, quas vivas 

invenit in variis herbationibus, seu in Lithuania, Gallia, Alpibus, 

analysi nova proponuntur, ex typo naturae describuntur, nivisque 

observationibus aut figuris raris illustrantur: additis stationibus, 

tempore florendi, usibus medicis aut oeconomicis, propria auctoris 

experienta natis. Volumen primum (1792) 

2 

23 Exercitia phytologica [...] Volumen secundun (1792) 2 

24 Histoire des plantes d'Europe, Tome premier. Histoire des plantes 

d΄Europe, ou Éléments de botanique practique : ouvrage dans lequel 

on donne le signalement précis, suivant la méthode et les principes 

de Linné, des plantes indigènes, des étrangères les plus utiles, et une 

suite d'observations modernes [...] (1798) 

1, 2, 3, 5, 8 

25 Histoire des plantes d'Europe, Tome second [...] (1798) 1, 2, 3, 5, 8 

26 Le médecin naturaliste ou observations de médicine et d’histoire 

naturelle (1800) 

12 

27 Abrégé du système de la nature, de Linné, histoire des mammaires ou 

des quadrupédes et cétacées (1802) 

12 

28 Abrégé du système de la nature, de Linné, histoire des mammaires ou 

des quadrupédes et cétacées (1805) 

11, 12 

29 Le  alendrier de flore pour l anné e 1778 autour de Grodno et pour 

l anné e 1808, autour de Lyon (1809) 

6, 7 

1 – Biblioteka Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), 2 – Biblioteka 

Jagiellońska (Kraków), 3 – Biblioteka Kórnicka PAN, 4 – Biblioteka Książąt Czartoryskich 

(Kraków), 5 – Biblioteka Narodowa, Zakład Starych Druków (Warszawa), 6 – Biblioteka 

Nauki PAN i PAU (Kraków), 7 – Biblioteka PTPN (Poznań), 8 – Biblioteka Publiczna m.st. 

Warszawy, 9 – Biblioteka Śląska (Katowice), 10 – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 11 – 

Biblioteka Uniwersytetu Poznańskiego, 12 – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 13 – 

Książnica Cieszyńska, 14 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław) 

 

Łącznie w bibliotekach na terenie Polski stwierdzono dotychczas 102 egzemplarze (6 

nie odszukano) różnych druków skatalogowanych pod nazwiskiem Giliberta. Druki te trafiały 

do bibliotek w XIX w. i XX w. głównie razem z otrzymywanymi spuściznami lub 

bibliotekami magnackimi. 

 Recepcja w Polsce botanicznych dzieł J.E. Giliberta zmieniała się. Początkowo 

przyjmowane były bezkrytycznie (Stanisław Bonifacy Jundziłł, Józef Jundziłł). W miarę 

przybywania danych florystycznych i czasu, który upłynął od publikacji dzieł Giliberta, jego 

prace cytowano coraz rzadziej. Już polscy botanicy działający w drugiej połowie XIX w. 

jedynie sporadycznie je wspominają. Nowsze, dokładniejsze prace, zawierające równocześnie 

nowsze ujęcia taksonomiczne gatunków skutecznie wyparły dzieła Giliberta z obiegu 

naukowego. 

Warto dodać, że dla współczesnej taksonomii roślin prace botaniczne Giliberta nie 

mają wartości naukowej. Cztery z jego prac (Flora lituanica inchoata, Exercitium botanicum, 
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Caroli Linnaei botanicorum principis, Exercitia phytologica) zostały umieszczone w V 

załączniku „Opera Utique Oppressa” Kodeksu Nomenklatury Botanicznej (Wiedeń 2006) – 

nowe gatunki opisane w tych pracach uznano jako opublikowanie nieważnie. 

 

Abstract 

 

In order to locate copies of the works of Jean Emmanuel Gilibert (1741–1814) located 

in Poland, 54 libraries were selected for inquiry, chosen on the basis of their history or of the 

nature or size of their collections. So far, 27 libraries have responded to the inquiry. There are 

works of J.E. Gilibert stored in 14 of them (Table 1). 

 

Table 1. Works of J.E. Gilibert in Polish libraries 

No. Title Libraries 

1 L'anarchie médicinale, ou la médecine considérée comme nuisible à 

la société [...] (1772) 

2, 3, 5, 12 

 

2 Chloris Grodnensis seu conspectus plantarum agri Grodnensis, 

ordine Linneano [...] (1781) 

4 

3 

 

Flora lituanica inchoata, seu enumeratio plantarum quas circa 

Grodnam collegit et determinavit [...]. Collectio prima. Monopetalae 

non figuratae (1781) 

2, 5, 7, 10, 12, 14 

4 – Collectio secunda. Labiatae et ringentes. 2, 5, 7, 10, 12, 14 

5 – Collectio tertia. Monopetalae compositae.  5, 7 

6 Supplementum primae et secundae Collectionis Florae Lithuanicae 

[...]. Collectio quarta. Umbelliferae, cruciatae, papilionaceae (1782) 

2, 5, 7 

7 – Collectio quinta. Plantae floribus Polypetalis paucistamineae.  5, 7 

8 Indagatores naturae in Lithuania seu opuscula varii argumenti [...] 

(1781) 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 

14 

9 Flora Lithuanica inchoata, seu enumeratio plantarum quas circa 

Grodnam [...] (1785) 

1, 2, 3 

10 Plantae rariores et communes Lithuaniae observationibus aut 

descriptionibus illustratae (1785-86) 

1 

11 Chloris Lugdunensis (1785) 1 

12 Flora delphinalis sive elenchus generum et specierum plantarum 

indigenarum [...] (1785) 

1, 3, 14 

13 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Tomus I (1785) 

1, 3 

14 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Pars I (1786) 

1, 13 

15 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Pars II (1786) 

1, 13 

16 Caroli Linnaei botanicorum principis systema plantarum Europae 

[...] Pars III (1787) 

1, 13 

17 Démonstrations élémentaires de botanique, contenant les principes 

généraux de cette science, les fondements des méthodes, et les 

éléments de la physique des végétaux [...]. Tom I (1787) 

3, 14 

18 Démonstrations élémentaires de botanique [...] Tom II (1787) 3, 14 

19 Démonstrations élémentaires de botanique [...] Tom III (1787) 3, 14 

20 Methodi Linnaeanae Botanicae delineatio [...] (1790) 2 
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21 Adversaria Medico-Practica Prima (1791) 14 

22 Exercitia phytologica, quibus omnes plantae Europaeae, quas vivas 

invenit in variis herbationibus, seu in Lithuania, Gallia, Alpibus, 

analysi nova proponuntur, ex typo naturae describuntur, nivisque 

observationibus aut figuris raris illustrantur: additis stationibus, 

tempore florendi, usibus medicis aut oeconomicis, propria auctoris 

experienta natis. Volumen primum (1792) 

2 

23 Exercitia phytologica [...] Volumen secundun (1792) 2 

24 Histoire des plantes d'Europe, Tome premier. Histoire des plantes 

d΄Europe, ou Éléments de botanique practique : ouvrage dans lequel 

on donne le signalement précis, suivant la méthode et les principes 

de Linné, des plantes indigènes, des étrangères les plus utiles, et une 

suite d'observations modernes [...] (1798) 

1, 2, 3, 5, 8 

25 Histoire des plantes d'Europe, Tome second [...] (1798) 1, 2, 3, 5, 8 

26 Le médecin naturaliste ou observations de médicine et d’histoire 

naturelle (1800) 

12 

27 Abrégé du système de la nature, de Linné, histoire des mammaires 

ou des quadrupédes et cétacées (1802) 

12 

28 Abrégé du système de la nature, de Linné, histoire des mammaires 

ou des quadrupédes et cétacées (1805) 

11, 12 

29 Le  alendrier de flore pour l anné e 1778 autour de Grodno et pour 

l anné e 1808, autour de Lyon (1809) 

6, 7 

 

1 – Library of the Jagiellonian University Institute of Botany (Cracow), 2 – Jagiellonian 

Library (Cracow), 3 – The Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences (Kórnik), 4 – 

The Czartoryski Library (Cracow), 5 – National Library of Poland, Department of Old Prints 

(Warsaw), 6 – Scientific Library of Polish Academy of Arts and Sciences and Polish Academy 

of Sciences (Cracow), 7 – Library of the Poznań Society of Friends of Sciences (Poznań), 8 – 

Public Library of Warsaw, the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship (Warsaw), 9 – 

Silesian Library (Katowice), 10 – Library of the University of Łódź (Łódź), 11 – University of 

Poznań Library (Poznań), 12 – University of Warsaw Library (Warsaw), 13 – Cieszyn Library 

(Cieszyn), 14 – Ossoliński National Institute (Wrocław) 

 

To date, 102 copies of different editions catalogued under Gilibert’s name have been recorded 

in libraries in Poland. These books were placed in these libraries in the nineteenth and early 

twentieth centuries, mainly as part of donations from private libraries. 

 In Poland, the reception of the botanical works of J.E. Gilibert changed over time. 

Initially they were accepted uncritically (Stanisław Bonifacy Jundziłł, Józef Jundziłł). Over 

time, and with the increase in floristic data subsequent to the publication of Gilibert’s works, 

his treatises were cited less frequently. As early as the second half of the nineteenth century, 

Polish botanists mentioned them only occasionally. More accurate works, containing newer 

taxonomical considerations of species, effectively supplanted the works of Gilibert in 

scientific circulation.  

It is worth noting that for contemporary plant taxonomy, the botanical works of 

Gilibert are of no scientific value. Four of them (Flora lituanica inchoata, Exercitium 

botanicum, Caroli Linnaei botanicorum principis, Exercitia phytologica) are listed in 

Appendix V, ‘Opera Utique Oppressa’, of the 2006 Vienna Code of Botanical Nomenclature. 



33 
 

Names appearing in these works in the rankings specified at the end of each listing (species 

and intraspecific taxa) are not accepted as valid. 

Nota o autorze  

Historyk botaniki i polarystyki 

Piotr Köhler jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu uzyskał stopień 

magistra (1987), doktora (1993) oraz habilitację (2003). W latach 1985-2004 był 

pracownikiem Ogrodu Botanicznego UJ. Od 2004 r. pracuje w Zakładzie Badań i 

Dokumentacji Polarnej im. prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki UJ. Od 2011 r. jest 

kierownikiem tego Zakładu.  

 Opublikował dotychczas 308 prac, w tym prawie 140 prac naukowych. Jego 

zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: historia botaniki i 

polarystyki, historia zbiorów botanicznych i polarystycznych, biografie botaników i 

polarników, dzieje instytucji botanicznych i polarystycznych, etnobotanika.  

Najwięcej jego prac dotyczy naukowego opracowania zbiorów botanicznych, ich 

historii i stanu obecnego (m.in. monografia Zielnik Józefa Jundziłła. Herbarium of Józef 

Jundziłł). Kolejnym zagadnieniem opracowywanym naukowo przez niego jest historia 

instytucji botanicznych. Z tego zakresu opublikował m.in. monografię Botanika w 

Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 

Umiejętności. Botany at the Academic Society of  racow, Academy of Sciences and Letters 

and the Polish Academy of Sciences and Letters (1815-1952) oraz obszerną bibliografię 

Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i 

Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000). Bibliography of botany at the Academic 

Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and 

Letters (1818-1952-2000). 

 Następny obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje etnobotanikę historyczną. 

Od wielu lat zajmuje się opracowaniem ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 r. – największej 

tego typu ankiety w Europie w XIX w. Kolejną dziedziną jego zainteresowania to 

biografistyka. Dorobek z tego zakresu obejmuje 282 biogramy. Historii paleobotaniki w 

Polsce poświęcona była monografia Polskie badania paleobotaniczne trzeciorzędu. Polish 

palaeobotanical research of the Tertiary (współautor: E. Zastawniak). Historii studenckiego 

ruchu naukowego na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcił monografię Koło Przyrodników 

Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003). Student Naturalist 

Society at the Jagiellonian University. 130 years of tradition (1873-2003). Historii polskich 

badań roślin i grzybów w Antarktyce poświęcona była kolejna mongrafia The main directions 

of Polish botanical and mycological studies of the terrestrial and fresh water ecosystems of 

Antarctica in 1977-2009 (współautor: M. Olech). W ostatnich latach zainteresował się 

historycznymi teoriami botanicznymi. Rezultatem jego badań była m.in. monografia Studia 

nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology.  
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Streszczenie 

Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) w latach 1775-1783 przebywał w 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów organizując szkołę weterynaryjną, Królewski Ogród 

Botaniczny oraz Królewską Szkołę Lekarską w Grodnie, a od 1781 roku pracował w Wilnie 

jako profesor Katedry Historii Naturalnej Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Niewiele wiadomo na temat jego prac w zakresie geologii i nauk o Ziemi przeprowadzonych 

na Litwie. Autor postanowił, na podstawie publikacji Giliberta oraz analizy literatury (prace J. 

Garbowskiej oraz P. Daszkiewicza i inne), przedstawić jego działalność dydaktyczną i 

naukową w tym zakresie.  

W Grodnie Gilibert opiekował się i pomnażał zbiory gabinetu historii naturalnej 

Królewskiej Szkoły Lekarskiej, znane z bogatych kolekcji mineralogicznych oraz 

skamieniałości, zbiory oglądane i podziwiane m.in. przez króla Stanisława Augusta, J. 

Bernoulliego (1744-1807) oraz M. Patrina (1742-1815), który wspomina o bursztynowym 

różańcu, zawierającym w każdym paciorku inny gatunek owada. Wycieczki po Litwie były 

dla Giliberta okazją do powiększania zbiorów geologicznych i dostosowywania ich do 

potrzeb szkoły. Doceniał również znaczenie pospolitych okazów reprezentujących geologię 

obszaru. Zbiory te nie tylko wzbogaciły gabinet historii naturalnej, ale wytyczyły zarazem 

kierunek prac i gromadzenia. Jako pierwszy znalazł i zebrał pod Grodnem skamieliny 

zwierząt. Ślady mineralogicznych i geologicznych zainteresowań Giliberta odnaleźć można 

w pracach innych autorów tamtej epoki (L. Viteta (1736-1809) oraz J. Bernoulliego). 
W Wilnie Gilibert prowadził roczny, pełny wykład historii naturalnej (zoologii, 

botaniki, mineralogii). W swoich wykładach z mineralogii nie poprzestawał na systematyce, 

ale również podkreślał użyteczność minerałów w medycynie, do produkcji wyrobów 

ozdobnych oraz w różnych gałęziach gospodarki. Przystosował nauczanie do potrzeb życia 

praktycznego, opierał je na obserwacjach i doświadczeniach, uwzględniając w ramach zajęć 

okazy przyrody miejscowej. Dzięki francuskiemu przyrodnikowi nauczanie 

przyrodoznawstwa od początku istnienia Katedry Uniwersytetu Wileńskiego stało na dobrym 

europejskim poziomie.  

Rozprawa o geografii fizycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego Giliberta jest w 

Polsce jego najbardziej znaną, opublikowaną pracą. Na podstawie obserwacji ustalił on m.in.: 

przyczyny wysuszenia stawów i błot, pochodzenie rzek na Litwie, tworzenia się torfu, 

limonitycznego żelaza i ochry, opisał skamieniałości, występowanie bursztynu. 

Scharakteryzował utwory geologiczne (dziś zaliczane do czwartorzędu), opisał ich genezę i 

wiek, zwrócił uwagę na zagadnienia z zakresu geologii dynamicznej (np. erozyjna działalność 

wód deszczowych, erozja rzeczna, powstanie wydm piaszczystych).  

Z okresu swojego 8-letniego pobytu na Litwie Gilibert przedstawił również 

obserwacje na temat klimatu Litwy, udokumentowane pomiarami temperatur. Wskazuje, że 

klimat w tej części Europy jest łagodniejszy niż sądzą Francuzi, zauważalne są wyraźnie dwie 

pory roku: zima oraz lato. Zwrócił uwagę, że deszcze jesienne powodują powstanie błota 

utrzymującego się do końca listopada, a największe mrozy, zwykle kilkudniowe, odczuwane 

są w końcu grudnia i w styczniu, gdy wieją wiatry z północnego wschodu. Czerwiec i lipiec 
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charakteryzują się największymi upałami, a północne wiatry powodują niekiedy w lipcu 

przymrozki. Klimat Litwy porównał do tego z terenów przedalpejskich. 

Gilibert był pierwszym uczonym, który na zasadach naukowych badał przyrodę 

litewską. Ciekawe są jego spostrzeżenia dotyczące żywicy bursztynowej, np. jednoznaczne 

stwierdzenie, że bursztyn jest żywicą i to w okresie, gdy pogląd ten był jeszcze bardzo 

dyskutowany. Należy wskazać na elementy geologiczne w opisie fizjogeograficznym Litwy 

zamieszczonym w Histoires des Plantes d’Europe (1806) Giliberta. Podkreślić należy 

również metodologiczną stronę prac Giliberta: przedstawienie faktów przed interpretacjami, 

próbę uniwersalizacji rezultatów przez transpolację na inne niż badane przez Giliberta 

obszary, jak również na dążenie do powiązania obserwacji z nowymi wówczas teoriami 

naukowymi z dziedziny geologii, chemii oraz fizyki. Opisy Giliberta nierzadko były 

pierwszymi dostępnymi dla przyrodników zachodniej i południowej Europy. Były one tym 

cenniejsze, że zawierały wiele danych z zakresu geologii, meteorologii, geografii fizycznej i 

innych, użytecznych w różnych dziedzinach. 

Abstract 

 

In 1775-1783, Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) stayed in Respublica Poloniae to 

organize a veterinary school, the Royal Botanic Garden and the Royal School of Physicians in 

Grodno, and since 1781 he worked in Vilnius as Professor of Natural History at the Principal 

School of the Grand Duchy of Lithuania. Little is known about his work conducted in 

Lithuania in the field of geology and earth sciences. The author has decided, on the basis of 

Gilibert’s publications and analysis of the literature (works of J. Garbowska and P. 

Daszkiewicz and others), to present his teaching and research activities in this field. 

 

In Grodno, Gilibert looked after and multiplied the collections of the natural history cabinet at 

the Royal School of Physicians, renowned for its rich mineralogical and fossil collections 

watched and admired by, among others, King Stanisław August, J. Bernoulli (1744-1807) and 

M. Patrin (1742-1815) who mentions the amber rosary with a different species of insects 

preserved in each bead. Gilibert’s tours around Lithuania were the opportunity to enlarge the 

geological collections and to adapt them to the needs of the school. He also appreciated the 

importance of ordinary specimens representing the geology of the area. These specimens not 

only enriched the natural history cabinet, but also defined the way of working and collecting. 

Ha was the first to found and gather fossil animals from near Grodno. The signs of 

mineralogical and geological interests of Gilibert can be found in the works of other authors 

of that epoch (L. Viteta (1736-1809) and J. Bernoulli). 

In Vilnius, Gilibert conducted a one year-long full lecture on natural history (zoology, 

botany and mineralogy). In his lectures on mineralogy, he presented not only the systematics, 

but also emphasized the usefulness of minerals in medicine, for the production of ornamental 

items and in different sectors of the economy. He adapted the process of teaching to the needs 

of practical life, based on observations and experiments, and was using the local wildlife 

specimens in his lectures. Thanks to the French naturalist, the teaching of natural science 

remained at a good European level since the time the Department was founded at the 

University of Vilnius. 

A treatise on physical geography of the Grand Duchy of Lithuania is Gilibert’s best-

known published work in Poland. Based on own observations, he determined, e.g., the causes 

of drying of ponds and marshes, as well as of the formation of peat, limonitic iron and ocher, 

the origin of rivers in Lithuania and the presence of amber, and described a number of fossils. 

He provided the characteristics of geological deposits (now included in the Quaternary), 

described their origin and age, and drew attention to the issues of dynamic geology (e.g. 

erosional activity of rainwater, river erosion, formation of sand dunes). 



37 
 

From the period of his eight-year stay in Lithuania, Gilibert also submitted observations on 

the climate of Lithuania, documented by temperature measurements. He indicated that the 

climate of this part of Europe was milder than the French believed, with clearly noticeable 

two seasons: winter and summer. He pointed out that the autumn rains give rise to muddy 

areas persisting to the end of November, and the most severe frost, usually several days long, 

occurs in late December and January, when the winds blow from the northeast. June and July 

are typically the hottest months, but the northern winds sometimes cause July ground frosts. 

He compared Lithuania's climate to that of the Alpine foreland. 

Gilibert was the first scholar who studied the natural environment of Lithuania based 

on scientific principles. Interesting are his observations on the amber resin, for example, 

unequivocal statement that amber is a resin, at the time when the idea was still much 

discussed. Worth noting are the geological elements in the physiographic description of 

Lithuania, published by Gilibert (1806) in Histoires des Plantes d'Europe. It should also be 

pointed to the methodological aspect of Gilibert’s works: the facts precede interpretations, the 

results are attempted to be universalized by transposition into areas other than those 

investigated by Gilibert, and the observations are linked with scientific theories, which were 

new at those times, in the field of geology, chemistry and physics. Gilibert’s descriptions were 

often the first ones available to the naturalists in western and southern Europe. They were all 

the more valuable that contained a lot of data on the geology, meteorology, physical 

geography etc., useful in various fields. 
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