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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Хроніка

Наприкінцівересня2014-говстолиціПольщівід-
булася урочиста конференція «Жан Еммануель
Жілібер(1741–1814)ійогорольурозвиткуприро-
дознавствауВільненськомууніверситеті».Істори-
китабіологизПольщі,Франції,ЛитвийУкраїни
вшанувалипам’ятьфранцузькогомедикаінатура-
ліста,двохсотріччязднясмертіякогоминулоторік.
Постатьцьогодослідникаприродималовідомавіт-
чизняній науковій спільноті, але саме Ж.Е. Жілі-
бервідігравпомітнурольустановленнімедицини,
ботаніки, зоології, геології, етнографії в Східній
ЄвропінаприкінціXVIIIст.Отожлитовці,поляки
табілорусипоправувважаютьйогобатькомнизки
науковихшкіл.ТворчийдоробокЖ.Е.Жілібера–
цепонад160друкованихпраць,триботанічнісади,
колекції мінералів, препаратів, опудал, гербарії.
Він організував й очолював Королівську медичну
школу в Гродно та медичний факультет Головної
школиВеликогокнязівстваЛитовського,учніяких
зробилигіднийвнесокупоширенняєвропейської
освітинатеренахвідБалтикидоЧорномор’я.Всі

ціматеріальнітадуховнінадбаннявченогодотепер
залишаютьсяоб’єктомприскіпливоговивченняіс-
ториків,медиків,ботаніків,зоологівіпедагогів.

Ініціаторами міжнародної конференції висту-
пили Варшавське наукове товариство та Інститут
історіїнауки іменіЛ. іА.БіркенмаєрівПольської
академії наук (ПАН). Завдяки злагодженій робо-
тіорганізаційногокомітетуначолі зпроф.Х.Лі-
хоцькою впродовж двох насичених днів понад 60
учасниківфорумузаслухалийобговорили11допо-
відей, де викладені новітні результати досліджень
біографіїтанауковоїспадщиниЖ.Е.Жілібера.

Наврочистомувідкриттізвітальнимсловомдо
учасників конференції звернувся директор Інсти-
туту історіїнаукиПАНпроф.Л.Заштовт.Вінви-
голосивпленарнудоповідь«Ж.Е.Жілібертафран-
цузькі вчені в Польщі та Литві в 1770–1780 рр.»,
яку підготував почесний гість конференції, відо-
мийфранцузькийфахівецьзісторіїПольщітаУк-
раїни,проф.Д.Бовуа,котрийчерезстрайкавіалі-
ній Air France не зміг дістатися Варшави.Вйого
проспекті проаналізовано вплив французької
культури,асаме ідейПросвітництва,напольське
суспільствосерединиXVIIIст.Відзначено,щопо-
жвавлення безпосередніх контактів польських і
французьких мислителів, науковців і митців роз-
ширило обрії світосприйняття і серед тогочасної
польської аристократії та шляхти. Саме на цьому
ґрунтів1773р.посталаКомісіязпитаньнародної
освіти (Komisja Edukacji Narodowej), яка відігра-
ла чільну роль у поширенні наук і писемності на
польських,литовських,білоруськихтаукраїнських
землях.Авторнаяскравихіпереконливихприкла-
дах висвітлив діяльність проф. Ж.Е. Жілібера як
активного носія ідей Просвітництва, зокрема для
історії Польської держави, та виокремив важливі
віхиувивченнійогонауковоїспадщини.

На конференції оприлюднені результати дослі-
джень, які стосувалися становлення та розвитку
університетської освіти на польсько-литовських
землях. Так, проф. К. Бартніцька, фахівець з іс-
торії освіти й науки, висвітлила становище євро-
пейських університетів на зламі XVIII і XIX ст.
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Linné,Ліон,1802).

PortraitofJ.E.GilibertbyM.Sallin(copyfrom:J.E.Gilibert,
Abrégé du systéme de la nature de Linné,Lyon,1802)



195ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(2)

Вона акцентувала увагу на економічних, політич-
них і соціальних умовах, в яких функціонували
вищінавчальнізакладитогочасноїРечіПосполитої
таВеликогокнязівстваЛитовського ідедовелося
розпочатисвоюпрацюЖ.Е.Жіліберу,котрийпри-
бувуГроднов1775р.назапрошеннякороляСта-
ніславаАвгустаПонятовського.Доповідьісторика
Варшавського університету д-ра Я. Каміньської
булаприсвяченарозвиткуГоловноїшколиВелико-
гокнязівстваЛитовського,створеноїпіслярефор-
муванняв1781р.єзуїтськоїВільненськоїакадемії.
Авторказосередилаувагуслухачівнапостатірек-
тораШколи–відомогоєвропейськогоастронома
та математика Мартина Почобута-Одляницького.
Саме він для заснування медичного факультету у
підпорядкованомуйомузакладізапросивутічаси
проф.Ж.Е.Жілібера.

У спільній доповіді литовських та українських
ботаніків–д-раА.Скрідайла,д-раС.Жілінскайте
(Вільнюськийботанічнийсад,Литва)таканд.біол.
наукН.Шиян(ІнститутботанікиНАНУкраїни)–
«Ж.Е.Жілібер іВільнюськийботанічнийсад:но-
вини з архівів» оприлюднені результати наукових
розвідок,проведенихвархівахВільнюського(Лит-
ва) та Ґеттінґенського (Німеччина) університетів,
атакождослідженьєдиноївідомоїнинігербарної
колекції французького натураліста, яка зберіга-
ється в Києві в Національному гербарії України
(KW)–ГербаріїІнститутуботанікиНАНУкраїни.
Віднайденідокументимістятьвідомостіпродіяль-
ність проф. Ж.Е. Жілібера зі створення ботаніч-
ногосадууВільнюсітапротогочаснийскладцієї
колекції.ВідтакН.Шиянпредставиларозгорнуту
презентацію,присвяченустанузбереження,дослі-
дженнятафункціонуваннязбіркизразківЖ.Е.Жі-
лібера в Гербарії KW, а також репрезентувала ка-
талог цієї колекції – «Гербарій Жана Еммануеля
Жілібера» (автори – Н.М. Шиян, Л.В. Зав’ялова,
О.М.Оптасюк),якийнещодавноз’явивсядрукому
Києві.Логічнимпродовженнямпопередніхвисту-
півсталадоповідьнауковогоспівробітникаІнсти-
туту ботаніки Природодослідного центру Литви,
фахівця з історії біології, д-ра А. Ріцкіене: «Вне-
сокЖ.Е.ЖілібераувивченняфлориЛитви».

НауковийспівробітникНаціональногоприрод-
ничогомузеюм.Парижа(Франція)д-рП.Дашке-
вич,якийєзнанимбіографомфранцузькогонату-
раліста,упрезентації«Ж.Е.Жілібер–життяіпра-
цяусвітлілистуваннятадокументівепохи»опри-
люднивнизкудокументівілистівдругоїполовини
XVIIIст.зархівівмістМонпельє,ЛіонатаПарижа.

Результат його копітких архівних студій останніх
років дав змогу на основі цих історичних джерел
окреслитиширшеколонауковихзв’язківученого,
уточнитидеякіфактийогобіографії.

Проф.В.Гренбецька–відомийпольськийісто-
рикнауки,дослідникВільненської(Литва)таКре-
менецької (Україна) наукових шкіл – присвятила
свійвиступдидактичнимпоглядамЖ.Е.Жілібера
на викладання медицини та курсу природничих
наук у Головній школі Великого князівства Ли-
товського.

Жвавий інтерес слухачів викликала доповідь
«Зубри,медвежітаіншіссавціупрацяхЖ.Е.Жілі-
бера»д-раТ.СамойликазІнститутубіологіїссавців
ПАН у Біловежі (Польща). Він виклав результати
вивченнязоологічнихпрацьфранцузькоговчено-
го,проаналізувавописиімалюнкизвірів,якіміс-
тяться в досліджених роботах. Зокрема вказав на
їхнюдосконалість іточність,обумовленутим,що
тварин для вивчення Ж.Е. Жіліберу відловлюва-
ли спеціально найняті для цього єгері. Так, опис
зубраєнастількидовершеним,щосамейогонавів
Ж.-Л. де Бюффон у «Histoire naturelle» (1749 –
1789). Доповідач окремо спинився на помилках,
неточностяхівідвертихміфахщодоповедінкиіви-
користаннядеякихтварин(бобра,лисиці,борсука
та ін.), які потрапили на сторінки опублікованих
праць.

Історикботанікид-рП.КелерзІнститутубота-
нікиЯгеллонськогоуніверситету(м.Краків,Поль-
ща) ознайомив слухачів із результатами пошуків
друкованих праць Ж.Е. Жілібера у бібліотеках
Польщітастаномїхньоїзбереженості.

Підсумовуючи роботу конференції, відзначимо
високийрівеньїїорганізаціїтапроведення.Орга-
нізаційному комітетові вдалося зібрати більшість
фахівців,якідосліджуютьбіографіюітворчийспа-
док Ж.Е. Жілібера. Варшавська зустріч не лише
сприяла оприлюдненню новітніх напрацювань
ученихуційцарині,айподарувалабезціннігоди-
ни безпосереднього спілкування, обміну думка-
ми,пліднихдискусійміжнауковцями,якіпочасти
булизнайомілишезалистуванням.

Поприобмеженістьучасі,робочачастинакон-
ференціїбулавдалодоповненаекскурсієюдо«жі-
ночої аптеки» – Музею фармації імені Антоніни
Лєснєвської, де зберігається старовинний аптеч-
нийпосудтаінвентар,машинкидлявиготовлення
таблеток,перколятори,численністародрукитощо.
Варшава ж потішила гостей чудовими осінніми
днями.

Н.М. ШИ ЯН




