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Dear Readers,

We have a pleasure to present this publication devoted to 185th anniversary of Ben-
edykt Dybowski’s birthday, published within the scientific conference "Professor 
Benedykt Dybowski – an outstanding researcher of common natural heritage of Po-
land, Belarus and Ukraine".

This Conference was a special event for our Programme. Benedykt Dybowski was 
a person, whose life is connected with Poland, Belarus and Ukraine. He was one of 
those people, whose genius knew no borders and his scientific heritage is of global 
significance. 

The Conference is one of the several events commemorating the 15th anniversary 
of CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine and as such, it has symbolic meaning 
for us – scientists from the three countries had an opportunity to meet together and 
discuss the topics, which are beyond the borders. Benedykt Dybowski, his extraor-
dinary life and his research work were topics which joined these people. In addition 
to this, for many of them, being able to literary "touch" the results of B. Dybowski’s 
work, visit the places where he lived and worked was an important and unique ex-
perience. 

Taking the opportunity, I would like to thank the Lviv Ivan Franko National Univer-
sity, which hosted the event, in particular, to the people working in the Zoological 
Museum, who continue the traditions of its founder, Benedykt Dybowski. We are 
also grateful for the input of our partners and co-organizers - John Paul II Catholic 
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University of Lublin and А. М. Shirokov Institute of Modern Knowledge (Minsk) as 
well as of all our speakers and participants. We hope that in future our Programme 
will continue cooperating with high schools and academic communities of the three 
countries. 

Sincerely Yours,

Paweł Słowikowski
Head of the Joint Technical Secretariat 
Cross-border Cooperation Programme 
Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020
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Among many Poles deported by the Tsarist Russia in the 19th century to Siberia, there 
were those who used the difficult situation of exile in order to carry out research acti-
vity. Bronisław Piłsudski led pioneer ethnographic studies among the Ainus. Wacław 
Sieroszewski described the life of the Koreans, Ainus and Jakut communities. Edward 
Piekarski was examining the language of  these all above-mentioned populations. 
Ewa Felinska conducted ethnographic observations of Ostiaks and Samogitians. The-
se are just examples of exiles who saved tribal cultures from oblivion, which without 
these unique researches would not be able to revive their identity after the collapse 
of the Soviet Union.

Benedykt Dybowski, a naturalist and doctor, the researcher of Lake Baikal, the Far 
East and Kamchatka was one of these explorers. Being in exile, he began his research 
in Siberia in 1865. It started near Sivakova not far from Chita, then continued in Da-
rasunia on the slopes of the Yablonovy Mountains and in the village of Kultuk on the 
Baikal Lake. Then he investigated the Amur, Ussuriysk and Nadmorski areas, conduc-
ted fauna research in the Onon and Argun river valleys, crossed the northern part of 
the Mongolian Chubsugul lake, traveled along the Argun and Amur, reached the lakes 
of Chanka and Vladivostok, and finally got to know the fauna of the Ussuri River. Even 
before he began working at the Department of Zoology of Lviv University, and after 
obtaining a permit for returning to Poland, he carried out an expedition to Kamchatka 
and nearby Commander Islands including the Bering Island.

It was too much for one person, several biographies could have been written abo-
ut his life. When he was arrested for underground activity, he was imprisoned in the 
X Pavilion of the Warsaw Citadel and sentenced to death by hanging, he was to be 
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forgotten by the history. The death penalty was changed to 12 years of exile, which 
paradoxically opened a new chapter of life before Dybowski, the fruits of which we 
still benefit from.

I would like to thank the conference organizers and editors of this publication devo-
ted to this extraordinary person for taking up issues that are so important both for 
science and for the history of our nation.

The Rev. Prof. Dr Hab. Antoni Dębiński
Rector of the John Paul II Catholic University 
of Lublin
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Benedykt Dybowski is one of the most prominent figures in Polish, Ukrainian and 
Belarusian science. His life will always be an example of true sacrifice, unparalleled 
courage and innate nobility.

The range of Benedykt Dybowski’s scientific interests was impressively wide and 
versatile. The discoveries made by him were, without exaggeration, among the most 
significant achievements of science, and became part of the world’s intellectual he-
ritage.

His absolute devotion to science is impressive – science was his life, nothing was more 
interesting and exciting for him. He was a hard worker, working until the very last days 
of his long life.

Every generation seems to re-discover Benedykt Dybowski, finding new aspects abo-
ut his personality. Today we observe a renewed interest in the great scientist’s heri-
tage. His research work laid the foundations of modern progressive development in 
science.

Prof. Dr Sc. Aleksandr Kapilov
Rector А. М. Shirokov Institute of Modern 
Knowledge, Minsk
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Ladies and gentlemen,

I have great pleasure to welcome you on behalf of the academic community of the 
University of Lviv, one of the oldest classical universities in Ukraine and Europe tra-
ining highly skilled professionals in the field of humanities and natural science. Today 
the university’s 19 departments and 3 colleges provide education to 20 thousand stu-
dents, 700 PhD students.

Benedykt Tadeusz Dybowski was born on May 12, 1833 in Adamaryni (Belarus). Ha-
ving graduated from Minsk High School, he studied at Universities of Tartu, Wroclaw 
and Berlin where he got his degree. In 1862 he worked as an Assistant Professor of 
zoology and comparative anatomy at the Warsaw Main School. In 1863 Benedykt Dy-
bowski was arrested and sentenced to death for his activities in Polish revolutionary 
movement. However, owing to the efforts of scientific community, the death penalty 
was replaced with the exile to Irkutsk region (Siberia). Since 1864 he conducted exten-
sive researches and wrote numerous scholarly works on Siberian fauna, Baikal Lake, 
the Far East, Pryamurya etc. The importance of his researches can hardly be overesti-
mated. His collections of zoological and botanical specimens laid the foundation of 
our Zoological Museum.

In 1883 Benedykt Dybowski accepted the offer from University at Lviv to chair the 
Department of Zoology and worked there till his retirement. As he supported and 
popularized Darvinizm, Benedykt Dybowski was severely criticized and pushed into 
retirement at the age of 73.
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Benedykt Dybowski is an outstanding personality whose persistence and devotion 
to his Motherland deserve the highest respect and appreciation nowadays. Thus, our 
Conference is a token of esteem that we all have for his tremendous contribution to 
science and particularly for his attempts to unite scientific communities of Belarus, 
Poland, Ukraine and other countries.

Prof. Volodymyr Melnyk
Rector of Ivan Franko 
National University of Lviv
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dr inż. Witold Adamowski 
Instytut Inżynierii Środowiska, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr hab. Tomasz Białopiotrowicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PROFESOR DYBOWSKI A LIMNOLOGIA, CZYLI WODA A ŻYCIE BIOLOGICZNE

Czy można zestawić ze sobą badania przedstawicieli nauk biologicznych z zakresem 
badań przedstawicieli nauk technicznych? Czy osoba profesora Benedykta Dybow-
skiego jawi się taką platformą? Spróbujmy. 

Widzimy tylko to, co chcemy zobaczyć. 

Wstęp

O Profesorze jako badaczu Syberii w zasadzie wiemy prawie wszystko. Stawiam taką 
tezę, ponieważ nie wydaje się by Benedykt Dybowski był człowiekiem skrytym. Wręcz 
przeciwnie jako naukowiec z determinacją dążył do upowszechnienia zdobytej przez 
siebie wiedzy. Jeśli pojawiają się nowe publikacje na temat Profesora, są one jedynie 
narracją znanych już faktów, czyli opinią. Skąd zatem w swoim stwierdzeniu pozosta-
wiam tryb warunkowy? Każda nowa narracja może być przyczyną inicjującą nowe ba-
dania naukowe, te z kolei mogą prowadzić do ustalenia lub odkrycia nowych faktów. 

Jak wiemy, w życiu profesora Benedykta Dybowskiego miały miejsce zdarzenia, któ-
re doprowadzały do bezpowrotnej utraty części jego dorobku naukowego. Pytanie, 
czy rzeczywiście bezpowrotnej utraty części jego dorobku, należałoby zweryfikować 
badaniami w miejscach, gdzie ewidentnie ta strata została zarejestrowana. Jedno z 
takich miejsc znajduje się gdzieś po drodze z odległej od Chabarówki mniej więcej 
o czterdzieści pięć kilometrów stanicy Kozakiewiczowej aż do Władywostoku, któ-
rą Profesor odbył jako wieloletni skazany z dwunastoletniego okresu zesłania na Sy-
berię. Drogę tę Dybowski nazywał wówczas "prawdziwie krzyżową", ponieważ była 
ona nad wyraz ciężka, a trudy podróży powiększała choroba jego towarzysza Wik-
tora Godlewskiego. Wiktor Godlewski był przygodnie poznanym przez Dybowskiego 
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w podróży do Kijowa znajomym. Nie był on przyrodnikiem z wykształcenia, ale był 
zapalonym myśliwym i doskonałym obserwatorem przyrody. Obaj, czyli Dybowski z 
Godlewskim rozpoczęli tę podróż w sierpniu 1874 r. Część drogi odbyli statkiem, resz-
tę wozami. 

Rys. 1. Pochód na Sybir – obraz olejny z 1866 r. autorstwa Artura Grott-
gera. Źródło: Muzeum Wojska Polskiego.

Pewnego razu wóz ze zbiorami, notatkami oraz rzeczami osobistymi utknął w wodzie 
na pół dnia, a jego ładunek przemókł w tym czasie tak gruntownie, że notatki, choć 
były umieszczone w podwójnej skrzynce, uległy częściowemu zniszczeniu. To samo 
spotkało znaczną część zbiorów i książek podróżników. Czy zniszczone artefakty da-
dzą się jeszcze chociaż we fragmentach odnaleźć? 

Badania jeziora Bajkał

W Siwakowej nad Ingodą, miejscu katorgi Dybowskiego, zbliżyli się obydwaj panowie 
do siebie i zżyli się do tego stopnia, że trudy badań, pracy i twardego życia na Syberii 
ciągle dzielili razem. Byli wręcz nierozłączni. Swoją drogę na katorgę za działalność 
polityczną [Rys. 1 i 2] Dybowski rozpoczął 10 sierpnia 1864 r., czyli pięć dni po strace-
niu członków ostatniego Rządu Narodowego z Trauguttem na czele. Była to droga za-
razem lekarza i zoologa w jednej osobie, droga ku wspaniałym odkryciom czyniącym 
z Dybowskiego naukowca wielkiego formatu. Już w trakcie drogi na zesłanie Profesor 
zbierał pierwsze okazy fauny. Natomiast dotarłszy do Irkucka nie tylko zetknął się z 
ludźmi pracującymi tam naukowo, lecz także zdobył pomoce naukowe przydatne do 
prowadzenia przyszłych badań.
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Rys. 2. Fotografia z pobytu na zesłaniu. Od lewej strony Wiktor Godlew-
ski, Benedykt Dybowski, Paweł Ekert oraz Mikołaj Hartung. Źródło: B. 

Dyakowski, "Badacz dalekiej Północy".

Tam też poznał się z zoologiem Ryszardem Maackiem, który był znawcą terenów Dor-
paty. Studiując ówczesne rozprawy naukowe na temat flory jeziora Bajkał, doszedł 
do wniosku, że ich autorzy są w błędzie pisząc, że owa fauna jest niezwykle uboga 
oraz że fauna wschodniosyberyjska jest identyczna z europejską. Przecież ryby nie 
mogą się karmić iłem, stwierdził wówczas Benedykt Dybowski. Do tej istotnej konklu-
zji jeszcze powrócimy.

Od wiosny 1965 roku aż po rok 1873 oraz w latach 1876 i 1877 Benedykt Dybowski i 
Wiktor Godlewski mieszkali nad jeziorem Bajkał, gdzie osiedlili się we wsi Kułtuk na 
południowo-zachodnim brzegu Bajkału [Rys. 3 i 4], znajdującej się w odległości nie-
spełna stu kilometrów od Irkucka. Obydwaj zesłańcy, chociaż nie posiadali pieniędzy, 
wynajęli tam od znajomego kupca dom za kwotę piętnastu rubli rocznie. 

Rys. 3. Fanza, domek zamieszkały przez Benedykta Dybowskiego 
w czasach eksploracji Syberii. Źródło: B. Dyakowski, 
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"Badacz dalekiej Północy".

Rys. 4. Zdjęcie jeziora Bajkał i Zatoki Kułtuckej. Źródło: B. Dyakowski, 
"Badacz dalekiej Północy".

Zimowe badania akwenu jeziora badacze rozpoczynali od wyrąbywania przerębli w 
grubym lodzie [Rys. 5]. Robili to, by za pomocą własnoręcznie wykonanych przyrzą-
dów łowieckich pobrać faunę zasiedlającą różne głębokości. O tym, jak ciężka była 
to praca, świadectwo w swoim pamiętniku pozostawił sam profesor Benedykt Dy-
bowski1: "Na każdą wycieczkę do przerębli ciągnąłem za sobą saneczki, na których 
było umieszczone płaskie naczynie drewniane z wodą ciepłą o temperaturze pokojo-
wej, przykryte z wierzchu przykrywką drewnianą i osłonięte wojłokiem. W naczyniu 
mieściło się 10 dużych flaszek, każda z numerem przerębli, które danego dnia zamie-
rzaliśmy opatrywać. Każda flaszka była ochroniona woreczkiem z cienkiego wojłoku. 
Wyciągnąwszy cylindry z danej przerębli, spiesznie za pomocą pensetek wybierali-
śmy wszystko, co żywe, do odpowiedniej flaszki, świeżą wodą wypełnionej, zatykali-
śmy butelkę korkiem, naciągaliśmy na nią woreczek i kładliśmy do naczynia z wodą. 
Więcej nad 10 przerębli nie byliśmy w stanie opatrzeć jednego dnia. Po ukończeniu 
roboty wracałem do domu, ciągnąc saneczki za sobą. Godlewski pozostawał, ażeby 
wykuwać dalszy ciąg przerębli, jak powiadaliśmy żartując, do nieskończoności, aż 
staniemy na północnym krańcu Świętego morza."

1 B. Dyakowski, "Badacz dalekiej Północy".



19

Rys. 5. Benedykt Dybowski w czasie pobytu nad Bajkałem w latach 
1866 - 1868. Archiwum MiIZ PAN. Źródło: Fedorowicz Z., Feliksiak S., 

"Memorabilia Zoologica, 150-lecie Gabinetu Zoologicznego w Warsza-
wie (1818-1968)".

Na wiosnę, po stajaniu lodów, charakter badań Dybowskiego i Godlewskiego zmieniał 
się, przyjmując również formę eksploracji okolic jeziora i poławiania także okazów 
fauny lądowej. W dwóch turach badań Bajkału łącznie zebrali i częściowo opraco-
wali 850 skór ptaków, należących do 150 gatunków, 70 gatunków drobnych raczków, 
zwanych kiełżami (Gammaridae) [Rys.6.], 30 gatunków mięczaków, około 50 okazów 
ryb [rys.7], należących do 26 gatunków, a także obfitą kolekcję skórek ssaków i in-
nych zwierząt. Z lektury "Memorabilia Zoologica, 150-lecie Gabinetu Zoologicznego 
w Warszawie (1818-1968)" autorstwa panów Fedorowicza i Feliksiaka można dowie-
dzieć się, że tych zbiorów było znaczne więcej i na przykład samych skorupiaków, 
obunogów (Amphipoda) wydobytych w Bajkale, było sto dwadzieścia gatunków, z 
czego tylko pięć było przedtem znanych.
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Rys. 6. Kiełż bajkalski - rysunek jednego z okazów zebranych przez 
Dybowskiego i Godlewskiego nad Bajkałem. Źródło: B. Dyakowski, 

"Badacz dalekiej Północy".

Rys. 7. Gołomianka - rysunek jednego z okazów zebranych przez 
Dybowskiego i Godlewskiego nad Bajkałem. Źródło: B. Dyakowski, 

"Badacz dalekiej Północy".

Lata wnikliwych obserwacji i prowadzonych wspólnie z Godlewskim nad Bajkałem 
badań skłoniły Benedykta Dybowskiego do poglądu, że jezioro było niegdyś zatoką 
morską. Nie ogłaszał jednak swojej teorii w tamtym czasie. Ograniczał się jedynie do 
opracowywania swoich zbiorów i wyników działalności badawczej oraz ich przygoto-
wania do wysyłki za pośrednictwem Towarzystwa Geograficznego w Irkucku do Pol-
ski, a także do stolicy Imperium Rosyjskiego Petersburga oraz za granicę. 

Dla Ojczyzny - Gabinet Zoologiczny Szkoły Głównej w Warszawie

Tuż przed zesłaniem, w latach 1862 - 1864, z ramienia Senatu Szkoły Głównej w War-
szawie, Benedykt Dybowski był opiekunem warszawskiego Gabinetu Zoologicznego. 
Dlatego też Profesor nie szczędził wysiłków, aby zebrane przez siebie okazy fauny 
wysyłać za pośrednictwem Towarzystwa Geograficznego w Irkucku właśnie do War-
szawy. Dzięki staraniom uczonego Gabinet Zoologiczny w Warszawie [Rys. 8] mógł 
poszczycić się tak bogatą kolekcją fauny wschodniej Syberii, że jedynie kolekcja z Pe-
tersburga mogła jej zaledwie dorównać. 
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Rys. 8. Wnętrze Gabinetu Zoologicznego, rycina według rysunku 
Wojciecha Gersona, "Tygodnik Ilustrowany", 1869. Archiwum MiIZ PAN. 
Źródło: Fedorowicz Z., Feliksiak S., "Memorabilia Zoologica, 150-lecie 

Gabinetu Zoologicznego w Warszawie (1818-1968)".

Profesor Benedyk Dybowski a limnologia 

Być może spotkanie i wspólna praca w okresie pobytu w Siwakowej Aleksandra Cze-
kanowskiego, późniejszego znanego badacza geologii Syberii, spowodowało, że po-
zyskaną od niego wiedzę i w oparciu o własne badania Bajkału Profesor przekuł w 
teorię, że jezioro niegdyś było zatoką morską. Sugerowała to obecność gatunków 
wskazujących na ich morskie pochodzenie. W jeziorze przemieszane żyją obok siebie 
słodkowodne formy życia z dawnymi formami o morskim charakterze. Osiągnięcia 
Profesora są na tyle doniosłe by powiedzieć, że część z zakresu jego badań legła u 
podstaw nowej nauki zwanej limnologią. Wręcz uważany za jednego z ojców polskiej 
limnologii. Limnologia jest działem hydrologii zajmującym się jeziorami. W hydrolo-
gicznym ujęciu i w kontekście relacji jezioro-rzeka wyróżniamy jeziora wypływowe, 
przepływowe, dopływowe i bezodpływowe. Z kolei morfometria jest zbiorem opisów 
fizycznych cech jeziora obejmującym także jego plany batymetryczne. Batymetria 
jest to dział hydrometrii zajmujący się pomiarami głębokości zbiorników i cieków 
wodnych. Dlatego właśnie w ramach własnoręcznie wykonanych przyrządów Dy-
bowski wspólnie z Godlewskim w ciągu zaledwie pierwszego roku pobytu w Kułtuku 
upletli i zużyli na swoje badania przeszło 100 000 metrów szpagatu i 2 000 metrów 
cienkich sznurków. Niemałą inwencją i talentem w tworzeniu przyrządów badaw-
czych wykazał się Wiktor Godlewski2: "W kuźni kułtuckiej Godlewski wykonał cały 
szereg przyrządów łowczych własnego pomysłu, urządzonych tak, że po zapuszcze-
niu ich w wodę na długich sznurkach otwierały się dopiero na oznaczonej głębokości i 
w ten sposób było zawsze wiadomo, z jakiej głębi pochodzą zwierzęta, które się w nie 
2 B. Dyakowski, "Badacz dalekiej Północy".
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złapały. Oprócz przyrządów łowczych Godlewski sporządził i inne, służące do mierze-
nia głębokości".

Badania prowadzone na przestrzeni lat nad jeziorem Bajkał przez Benedykta Dybow-
skiego i Wiktora Godlewskiego [Rys. 9] udowodniły, że wbrew obiegowym mniema-
niom, tylko z pozoru występują zbiorniki wodne ubogie w życie biologiczne. 

 
Rys. 9. Mapa z atlasu azjatyckiej części Rosji z zaznaczonym na czer-

wono rejonem badań W. Godlewskiego i B. Dybowskiego nad jeziorem 
Bajkał. Źródło: opracowanie własne na podstawie skanów z Atlasu 

Azjatyckiej Rosji, АТЛАСЪ АЗІАТСКОЙ РОССІИ, wydanego w roku 1914.

Woda a życie biologiczne 

Teraz spróbujmy na to wszystko spojrzeć nieco innym okiem, okiem inżyniera zajmu-
jącego się eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z limnolo-
giczną definicją jeziora (zbiornika wodnego) przepływowego, zarówno system kanali-
zacyjny jak i wodociągowy jest właśnie takim przepływowym zbiornikiem. Nietrudno 
nam sobie wyobrazić aktywność biologiczną w kanalizacji, jednak w odniesieniu do 
wodociągu z tym bywa gorzej. W ogóle poza technologami pracującymi w laborato-
riach dużych wodociągów miejskich mało kto ma na ten temat jakiekolwiek pojęcie, 
czy nawet wyobrażenie. Sami pracownicy monitorujący w laboratoriach jakość wody 
przeznaczonej do spożycia wydają się czasami być zaskoczeni procesami zachodzą-
cymi w sieci wodociągowej, czyli tak naprawdę w zbiorniku rurowym o ogromnej ob-
jętości [Rys. 10]. 
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Rys. 10. Układ sieci wodociągowej, obrazującej wielkość i zasięg wodo-
ciągu jako zbiornika rurowego miasta Warszawy w roku 2006. Źródło: 
opracowanie własne na podstawie skanu papierowej mapy będącej w 

dyspozycji pracowników MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Jak donosił w 2006 roku serwis branżowy Xtech.Pl, w dniu 3 sierpnia tegoż roku, w 
siedzibie MPWIK w m. st. Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca su-
szy hydrologicznej, która tamtego lata dotknęła Polskę. W konferencji między innymi 
wzięli udział Dyrektor Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" i przedstawiciele "War-
szawskich Wodociągów". Jak wiemy, woda wtłaczana do wodociągów musi spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. "Warszawskie Wodociągi" zawsze skrupulatnie podchodziły do 
wywiązywania się z jego zapisów. W tym miejscu przypomina się teza petersburskich 
uczonych o ubogiej faunie jeziora Bajkał, z którą nie zgadzał się profesor Dybowski. O 
jakim zatem życiu biologicznym może być mowa w sieci dystrybującej wodę do picia, 
uzdatnioną i poddaną działaniu dezynfektantów? 

Tak zwani "wodociągowcy" istnienia błony biologicznej w sieciach wodociągowych są 
świadomi od wielu lat. Jej rozrost jest regulowany wpływem utleniaczy. Zaskakującym 
dla technologów, chociaż w tamtym przypadku sprawdzili się doskonale, może się oka-
zać się sposób konfiguracji technologii uzdatniania wody ujmowanej w danym zakła-
dzie produkującym wodę. W wielu miastach, również i w Warszawie, sieć wodociągowa 
zasilana jest wodą uzdatnioną w wielu zakładach, które czerpią wodę często z nawet 
całkowicie odmiennych ujęć wody. Skutkiem tego konfiguracja procesów technologicz-
nych musi być odmienna, czyli indywidualnie dobrana do źródła ujmowanej wody. 

Tu także należy powrócić do przytoczonej na początku niniejszej rozprawy konkluzji 
Benedykta Dybowskiego, który stwierdził, że fauna Bajkału nie może być uboga, bo: 
"Przecież ryby nie mogą się karmić iłem". W nawiązaniu do tego rodzi się pytanie, jaki 
zarejestrowano wzrost błony biologicznej w wodociągu, skoro wtłaczano wodę speł-
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niającą wymagania normowe? 

Odpowiedź jest niezwykle prosta a "Wodociągi Warszawskie" szybko dały sobie radę 
z zarejestrowanym problemem. Wspomnianego roku 2006, w trakcie tak zwanej suszy 
hydrologicznej, w znacznie mniejszej objętości wody w Wiśle pozostała ta sama obję-
tość białka będącego także pochodną procesów rozkładu. Same łańcuchy białkowe nie 
są dla człowieka szkodliwe, jednak stanowią doskonałą pożywkę dla błony biologicznej 
bytującej w wodociągach. W takim razie zostaje spełnione klasyczne działanie hodo-
wania szczepów bakterii na agarze w dowolnym laboratorium. Muszą być spełnione 
dogodne warunki bytowania, zapewniona odpowiednia temperatura oraz dostarczo-
na obfita ilość pokarmu. Tego lata wszystkie warunki do namnażania się błony biolo-
gicznej w sieci wodociągowej Warszawy także zostały spełnione, z czym błyskawicznie 
sobie poradzono, odpowiednio wzbogacając proces technologiczny o złoża węgla ak-
tywnego. 

Reasumując, każdy badacz powinien kierować się logicznym myśleniem i zachować 
kreatywność i otwarte spojrzenie na prace innych reprezentantów nawet zupełnie 
różnych obszarów nauki. Dowodzi tego współczesny postęp w nauce, który nie miałby 
miejsca bez odwoływania się do konieczności powoływania interdyscyplinarnych ze-
społów naukowych. 

Instytut Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli, [Rys. 11] dążąc do specjalizacji w zakre-
sie infrastruktury krytycznej, którą w myśl amerykańskich badań tworzy szesnaście 
strategicznych dla bezpieczeństwa funkcjonowania państwa sektorów, w osobach 
swoich pracowników naukowo-dydaktycznych jest w pełni świadom "interdyscyplinar-
ności" współczesnych badań naukowych. 

Rys. 11. Fragment bazy dydaktycznej Instytutu Inżynierii Środowiska 
w Stalowej Woli. Źródło: opracowanie własne.
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Lata pracy poświęconej na budowę modeli hydrodynamicznych, także zebranych w 
formie doświadczeń eksploatacyjnych na wielu systemach wodociągowych i kana-
lizacyjnych, zaowocowało zestawianiem wiedzy opracowanej przez Departament 
Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (Department of Homeland Se-
curity) z polskimi realiami. W instytucie, w oparciu o zapotrzebowanie przez Polską 
Grupę Zbrojeniową i Wojska Obrony Terytorialnej na kształcenie swoich żołnierzy, zo-
stał opracowany program studiów podyplomowych przygotowujących specjalistów 
ochrony infrastruktury krytycznej. Biorąc pod uwagę, że jednym z najważniejszych 
ze zdefiniowanych przez Amerykanów sektorów infrastruktury krytycznej jest sektor 
wodociągów i kanalizacji, Instytut Inżynierii Środowiska rozpoczął przygotowywanie 
przyszłych absolwentów do pisania prac dyplomowych na tematy związane z mate-
matycznym modelowaniem infrastruktury krytycznej dla potrzeb rozwoju systemów 
zabezpieczeń. Jesteśmy na etapie pozyskiwania poligonu badawczego w postaci sie-
ci wodociągowej, na której będą prowadzone badania rozprzestrzeniania się w sieci 
skażeń także biologicznych i chemicznych oraz badania dla potrzeb budowy w przy-
szłości samodiagnozującego i samouczącego się systemu hydraulicznego. 

Chociaż instytut nie dysponuje wsparciem swoich badań ze strony instytucji rządo-
wych, to w Pracowni Inżynierii Sanitarnej udało się zgromadzić minimum nowocze-
snego oprzyrządowania niezbędnego do inicjacji badań na sieci [Rys. 12].

 
Rys. 12. Fragment bazy dydaktycznej Instytutu Inżynierii Środowiska 

w Stalowej Woli - Pracownia Inżynierii Sanitarnej. Źródło: opracowanie 
własne.

Naszym docelowym projektem jest stworzenie pierwszego w tej części Europy ośrod-
ka kształcącego cywilnych i mundurowych specjalistów infrastruktury krytycznej w 
możliwie w najszerszym zakresie ze wszystkich jej szesnastu sektorów, który będzie 
powielał dobre wzorce współpracy Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczo-
nych z wyższymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
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BENEDYKT DYBOWSKI – PREKURSOR BADAŃ LIMNOLOGICZNYCH 
I BADACZ TERENÓW PERYGLACJALNYCH 

Benedykt Dybowski called "Good White God", outstanding Polish life scientists, zoolo-
gist, physician, explorer of Baikal and Siberia, was famous of pioneer, multi-disciplinary 
research, focused on biological science. It should be emphasized that Dybowski was 
also interested in Earth sciences, particular limnology, which is a branch of hydrology.

Excellent researcher of Baikal, the deepest lake and crypto-depression worldwide, de-
veloped new branch of hydrology dealing with genesis, thermal, hydrochemical and 
hydrobiological characteristics of lake reservoirs. Dybowski in his scientific work also 
considered rivers (exploration of Siberian rivers) and did research in periglacial zone.

The paper presents description of the most important achievements of Benedykt Dy-
bowski in the range of limnology, concerning  particularly description of Baikal as lake 
reservoir – e.g. research methodology conducted often in extremal conditions.

The role of Benedykt Dybowski as precursor of research of regions situated in high 
latitudes was emphasized in connection with contemporary polar research. Bene-
dykt Dybowski zwany "Dobrym Białym Bogiem", wybitny polski przyrodnik, zoolog, 
lekarz, badacz Bajkału i Syberii, zasłynął pionierskimi badaniami multidyscyplinar-
nymi, wśród których prym wiodły nauki biologiczne. Należy podkreślić jednak, iż w 
kręgu zainteresowań Dybowskiego znajdowały się również nauki o Ziemi, w tym w 
szczególności limnologia, stanowiąca dział hydrologii. 

Znakomity badacz Bajkału, najgłębszego jeziora i kryptodepresji świata dał podwa-
liny pod nową dziedzinę hydrologii, zajmującą się naukowo genezą, charakterystyką 
termiczną, hydrochemiczną i hydrobiologiczną zbiorników jeziornych. W swojej pracy 
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badawczej poświęcał Dybowski również uwagę wodom płynącym (eksploracja rzek 
syberyjskich), a także prowadził badania strefy peryglacjalnej.

Artykuł przedstawia omówienie najważniejszych dokonań Benedykta Dybowskiego 
w dziedzinie limnologii, w aspekcie uwzględniającym szczególnie opis Bajkału jako 
zbiornika jeziornego – m. in. metodykę badań prowadzonych w nierzadko ekstremal-
nych warunkach (wyrąbywanie przerębli w lodzie wspólnie ze swoim przyjacielem 
Wiktorem Godlewskim i pobór prób własnoręcznie sporządzanymi przyrządami po-
miarowymi), charakterystykę pomiarów głębokości Bajkału, a także badania fauny 
tego zbiornika. W analizie wspomnianej tematyki badawczej odniesiono się również 
do wybitnych prac naukowych profesora Dybowskiego.

W drugiej części referatu autorzy skoncentrowali się na badaniach rzek i innych je-
zior syberyjskich oraz opisie zjawisk występujących w strefie peryglacjalnej Syberii. 
Zwrócono również uwagę na rolę Benedykta Dybowskiego jako prekursora badań re-
gionów usytuowanych w wysokich szerokościach geograficznych oraz nawiązano do 
współczesnych badań polarnych.

Mijająca w tym roku 88 rocznica śmierci Benedykta Dybowskiego, wybitnego polskie-
go badacza regionów peryglacjalnych oraz 61 rocznica funkcjonowania Polskiej Stacji 
Polarnej na Spitsbergenie skłania do zadania pytania: jakie tradycje polarne trwają 
w kraju, który nigdy w swoich dziejach nie posiadał terytoriów w szerokościach geo-
graficznych, uznawanych za rejony polarne oraz nigdy nie był potęgą kolonialną ani 
mocarstwem morskim.

Pionierami badań polarnych oraz badań strefy peryglacjalnej byli właśnie polscy ze-
słańcy, których dzieje życiowe zaprowadziły na Syberię. Poza Benedyktem Dybow-
skim (1833-1930) byli to między innymi Leonard Jaczewski (1858-1947), inżynier pra-
cujący przy wytyczaniu szlaku kolei transsyberyjskiej, znawca zagadnień zmarzliny, 
który jako pierwszy wyznaczył jej południową granicę na Syberii oraz opisał jej geo-
graficzną naturę, Jan Czerski, geolog i geograf (1845-1892), prowadzący badania w 
północno-wschodniej Syberii, czy Aleksander Piotr Czekanowski (1833-1876) – przy-
rodnik, zesłaniec, prowadzący badania w północno-wschodniej Syberii. Ich wysiłki 
zostały docenione w sposób trwały, kiedy nazwano ich nazwiskami pasma górskie, 
ulice, czy szczyty. Kontynuatorzy tych badań byli inspiratorami wypraw w rejony ark-
tyczne i antarktyczne, zarówno w okresie międzywojennym jak i w czasach powo-
jennych. Funkcjonujące współcześnie polskie stacje polarne są efektem prac badaw-
czych polskich zesłańców, wśród których czołowe miejsce zajmuje osoba Benedykta 
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Dybowskiego.

Wprowadzenie

Działalność badawcza Benedykta Dybowskiego związana była przede wszystkim z 
dziedziną zoologii (był profesorem zoologii i anatomii porównawczej Uniwersytetu 
Lwowskiego). Badania zbiorników jeziornych Syberii, w tym w szczególności Bajka-
łu, a także rzek syberyjskich koncentrowały się przede wszystkim na badaniach fau-
ny, jednakże był także Dybowski pionierem badań limnologicznych. Limnologia jest 
nauką, stanowiącą dział hydrologii i hydrobiologii (etymologia: limne – staw, jezioro, 
logos – słowo, nauka), której kierunki badawcze dotyczą chemicznych i fizycznych 
właściwości środowiska wodnego, a także organizmów wodnych. Hydrologia wcho-
dzi w zakres nauk o Ziemi i właśnie ten wątek w pracy naukowo-badawczej Benedyk-
ta Dybowskiego autorzy chcieli szczególnie uwypuklić. 

Drugim, równie interesującym aspektem działań Dybowskiego na Syberii są pionier-
skie badania w strefie peryglacjalnej, charakteryzującej się występowaniem wielo-
letniej zmarzliny, które stanowiły inspirację dla innych badaczy, przedstawicieli nauk 
o Ziemi (między innymi Aleksander Czekanowski i Jan Czerski – geolodzy i geogra-
fowie). Szczególnie ciekawe i inspirujące wydaje się być podejście metodyczne do 
badań limnologicznych, w której to metodologii Benedykt Dybowski wraz z Wikto-
rem Godlewskim wykazywali się umiejętnościami projektowania, konstruowania i 
zastosowania przyrządów badawczych własnego pomysłu. Metodyka ta została za-
stosowana w pionierskich badaniach batymetrii Bajkału oraz badaniach innych wód 
płynących i zbiorników jeziornych.

Autorzy chcieli wykazać również powiązanie prac badawczych polskich zesłańców, 
wśród których czołowe miejsce zajmuje osoba Benedykta Dybowskiego, z rozwojem 
badań strefy peryglacjalnej oraz badań polarnych.

Badania limnologiczne profesora Dybowskiego na przykładzie Bajkału

Dorobek Benedykta Dybowskiego był opisywany przez wielu badaczy, ale z oczywi-
stych względów największy nacisk kładziono na badania hydrobiologiczne. Ścisła 
współpraca Dybowskiego z geologami doprowadziła do rozwinięcia nowych teorii nie 
tylko na temat fauny Bajkału, ale też genezy i batymetrii najgłębszego jeziora świata. 
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Bajkał o głębokości 1642 m1 jest najgłębszym naturalnym zbiornikiem jeziornym, a 
zarazem najgłębszą kryptodepresją świata. Jezioro zlokalizowane jest na wysokości 
455,5 m.n.p.m., zatem jego najgłębszy punkt leży 1186,5 poniżej poziomu morza. Po-
wierzchnia jeziora wynosi 31 722 km2. Badania batymetrii Bajkału prowadzone przez 
Benedykta Dybowskiego i Wiktora Godlewskiego wykazały, że jezioro ma 1373 m głę-
bokości, jednakże poprzednie rezultaty pomiarów głębi "świętego morza" dla celów 
rybackich szacowały ją na ok. 1000 m. 

Benedykt Dybowski i Wiktor Godlewski rozpoczęli badania Bajkału na początku 
1869 r. Byli dosłownie oczarowani pięknem "świętego morza", a Dybowski opisał to 
w ten sposób: "Gdym przybył nad Bajkał, miałem już za sobą znajomość pewnej ilo-
ści mórz, jezior, gór i przepięknych dolin górskich (…) Uznałem go godnym nie tylko 
podziwu, ale i zachwytu; uwielbiałem dzikość majestatyczną otoczenia górskiego, 
krystaliczną przezroczystość i czystość jego wód wraz z olbrzymią ich głębią (…) 2.

Szczególnie interesujące są opisy badań limnologicznych prowadzonych w bardzo 
surowych warunkach kontynentalnej odmiany klimatu środkowej Azji. Temperatura 
nad Bajkałem w zimie osiągała wartości -40°C. Dybowski z Godlewskim wykuwali co-
dziennie po kilka (do 10) przerębli w lodzie o ponad 1 m miąższości (Brzęk 1994). Jak 
żmudna i ciężka była to praca, niech świadczy opis Dybowskiego, zaczerpnięty z Pa-
miętnika: "Na każdą wycieczkę do przerębli ciągnąłem za sobą saneczki, na których 
było umieszczone płaskie naczynie drewniane z wodą ciepłą o temperaturze pokojo-
wej, przykryte z wierzchu przykrywką drewnianą i osłonięte wojłokiem. W naczyniu 
mieściło się 10 dużych flaszek, każda z numerem przerębli, które danego dnia zamie-
rzaliśmy opatrywać. Każda flaszka była ochroniona woreczkiem z cienkiego wojłoku. 
Wyciągnąwszy cylindry z danej przerębli, spiesznie za pomocą pensetek wybierali-
śmy wszystko, co żywe, do odpowiedniej flaszki, świeżą wodą wypełnionej, zatykali-
śmy butelkę korkiem, naciągaliśmy na nią woreczek i kładliśmy do naczynia z wodą. 
Więcej nad 10 przerębli nie byliśmy w stanie opatrzeć jednego dnia. Po ukończeniu 
roboty wracałem do domu, ciągnąc saneczki za sobą. Godlewski pozostawał, ażeby 
wykuwać dalszy ciąg przerębli, jak powiadaliśmy żartując – do nieskończoności – aż 
staniemy na północnym krańcu świętego morza (…) kilka tygodni z rzędu przeby-
waliśmy na lodzie jeziora bez namiotu, nocowaliśmy ścieląc posłanie na powierzchni 
śniegów i lodów; wróciliśmy do Kułtuka z obrzękłymi twarzami, z popękanymi ustami 

1 http://users.ugent.be/~mdbatist/intas/morphometry.htm (10.03.2018)
2 W. Dybowski, O pochodzeniu fauny Bajkału, Przyroda i Technika, R. 2, 1923.



31

i z czerwonymi oczami, ale zadanie jakie sobie postawiliśmy zostało wykonane"3. W 
pierwszych miesiącach badań, na wiosnę 1869 r. naukowcy przeanalizowali materiał 
z 79 przerębli. W sumie przerębli wykonano ponad 2004.

Metodyka badań z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych przyrządów badaw-
czych zasługiwała na najwyższe uznanie. Dybowski z Godlewskim sami konstruowali 
samozatrzaskujące się czerpacze do pobierania fauny głębinowo-dennej, siatki plank-
tonowe, sieci do połowu fauny przybrzeżnej, a nawet samodzielnie kręcili liny służące 
do opuszczania tych urządzeń pomiarowych (w ciągu tylko pierwszego roku pobytu w 
Kułtuku zużyli 100 000 m szpagatu i 2000 m cienkich sznurków). Grube liny kupowano 
w Irkucku. Benedykt Dybowski zaprojektował żelazny, obciążony ołowiem i samoza-
mykający się chwytacz do pobierania osadów dennych wraz z zawartą w nich fauną, 
nazwany "iłochwytem". Badania osadów dennych (ilastych) pozwalały również na wy-
ciąganie wniosków o warunkach bytowania niektórych gatunków – dowiedziono na 
przykład, ze skorupiak Constantia branickii żyje nie tylko pelagicznie (w toni jeziora), 
ale znacznie liczniej również przydennie5. Towarzysze i przyjaciele Dybowskiego rów-
nież wykazywali się wszelkimi zdolnościami i pomysłowością – Czekanowski lupę szli-
fował z karafki, buty zszywał sobie drutem fortepianowym, Witold Godlewski, zwany 
"złotorękim", podejmował się każdej pracy, np. budował piece, kominki, szył bieliznę i 
obuwie, zajmował się ogrodnictwem i uprawą roli, a polując dostarczał eksponatów do 
wypychania. Wzruszające były więzy przyjaźni naukowców – Dybowski jedyne biurko 
jakie posiadał, z właściwą sobie życzliwością kazał przepiłować i połowę oddał Czeka-
nowskiemu.

W 1871 r. kiedy zbiory fauny bajkalskiej i ich opisy były już dostatecznie bogate Dy-
bowski z Godlewskim postanowili zwrócić szczególną uwagę na badania typowo lim-
nologiczne – konfigurację misy jeziora i sporządzenie mapy batymetrycznej. Pomiary 
głębokości Bajkału wykonano z zastosowaniem metody wagowej, używając do tego 
celu starej wagi sprężynowej. Pomiary te były utrudnione przez przesiąkanie wodą 
i marznięcie lin, które wyciągano na kołowrocie i ważono ręcznie. Szczegółowo za-
planowane badania oparte były na ciągu busolowym, w obrębie którego busolą i 
dalmierzem wytyczano konkretne punkty wzdłuż wyznaczonych linii. Ustalono wów-
czas maksymalną głębokość Bajkału na 1373 m. Zbadano również podczas badań 
batymetrycznych termikę, przezroczystość, pokrywę lodową (był zatem Dybowski 

3 W. Dybowski, Pamiętnik dr Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878. Zakład Nar. im 
Ossolińskich, Lwów, 1930.
4 G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wydawnictwo "Biblioteka Zesłańca", Warszawa, 1994.
5 Tamże



32

też jednym z prekursorów badań glacjologicznych) oraz częściowo chemizm najgłęb-
szego zbiornika jeziornego świata. Bazą dla tych badań był przenośny domek, zbity z 
desek i obitych wojłokiem (rys. 1).

 
Rys. 1. Przenośny domek na Bajkale6 

Domek był ogrzewany piecykiem żelaznym i umieszczony na płozach tak, że można 
go było przewozić z miejsca na miejsce. Z domkiem tym wyruszyli na lód w czerw-
cu 1876 r. Do przewożenia domku nabyli parę koni oraz umówili robotnika, który 
opiekował się końmi i wyrębywał przeręble. Dybowski zaś z Godlewskim zapuszczali 
przyrządy pomiarowe, dokonywali pomiarów batymetrycznych, porządkowali wy-
ciągnięty materiał. Na noc umocowywali domek na kotwicy i podkładali pod płozy 
długie żerdzie na wypadek, gdyby w nocy zerwał się wicher, który mógł go łatwo wy-
wrócić. W nocy mróz dochodził nieraz do -40°. Dybowski z Godlewskim musieli całą 
noc utrzymywać ogień na żelaznym piecyku, a czynność tę spełniali kolejno, bo ognia 
bez dozoru nie można było zostawić ani na chwilę. Plan ich działań przedstawiał się 
następująco: od 7 rano do 6 wieczór praca koło przerębli na lodzie oraz przyrządzanie 
obiadu; od 6 wieczór do 7 rano wypoczynek nocny, ale podzielony między obu, to 
znaczy, że Godlewski spał od 6 do 1 w nocy, Dybowski od 1 w nocy do 7 rano, każdy 
zaś czuwał przy piecyku wtedy, gdy drugi spał. Efekty pracy były znaczne: oprócz wy-
dobycia z jeziora bogatej fauny, stwierdzono istnienie w Bajkale 2 basenów: wschod-
niego i zachodniego, rozdzielonych wałem, nad którym głębokość nie przekraczała 
60 metrów. Po skończeniu prac na lodzie Dybowski i Godlewski wrócili do Kułtuka i 
stamtąd urządzali wyprawy myśliwskie (rys. 2)7.

6 B. Dyakowski, Badacz dalekiej północy: (Benedykt Dybowski). Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1931.
7 B. Dyakowski, Badacz dalekiej północy: (Benedykt Dybowski). Księgarnia św. Wojciecha, Poznań,1931.
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Rys. 2. Benedykt Dybowski i Wiktor Godlewski w tajdze8.

Benedykt Dybowski przyjaźnił się i współpracował z wybitnym geologiem Janem 
Czerskim, o którym wyrażał się z wielkim uznaniem: "(…) żaden z geologów ani przed-
tem, ani potem, badających budowę gór bajkalskich, nie wykonał takiego czynu iście 
bohaterskiego, co Czerski. Jemu też zawdzięcza wiedza wszystko to, co stanowi za-
sadniczą podstawę do badań nad geologią Bajkału"9. Badania fauny przeprowadzo-
ne przez Dybowskiego były przyczynkiem do rozwinięcia naukowych tez o genezie 
Bajkału. Jednakże przed Janem Czerskim pionierem w badaniach geologii "świętego 
morza" był Aleksander Czekanowski, który od 1869 r. opracował dokładną mapę geo-
logiczną gór Przybajkala, z uwzględnieniem misy jeziora. Czerski towarzyszył Czeka-
nowskiemu w badaniach geologicznych od roku 1872, a później kontynuował samo-
dzielnie jego dzieło, gdyż wybitny geolog nie wytrzymał ciężkich warunków pracy na 
jeziorze; przygotował jednak młodszego kolegę do dalszego prowadzenia badań, a 
sam wyjechał nad Amur.

Czerski prowadził badania geologii Bajkału w latach 1877-1880. Jako pierwszy na 
świecie opłynął Bajkał dookoła, przebadał wszystkie przybrzeżne odsłonięcia warstw 
skalnych, opracował w 1886 r. szczegółową mapę geologiczną misy jeziora. Zarys pa-
leogeografii Bajkału przedstawiał się według Jana Czerskiego następująco:
• Bajkał w okresie dolnego syluru był połączony z morzem;
• w olbrzymim jeziorze pod ciężarem masy wód powstało ogromne zapadlisko, po-
głębiające się do dnia dzisiejszego;
• dowodem stopniowego zapadania się Bajkału jest coraz to silniejsze nachylanie się 
ku sobie warstw skalnych położonych wzdłuż brzegów;

Powstanie zapadliska bajkalskiego nie miało zatem charakteru katastroficznego, 

8 http://www.kulturalowiecka.pl (10.03.2018)
9 B. Dybowski, Bajkał i jego znaczenie dla wiedzy przyrodniczej. [w] Przyroda i Technika. R. 2, 1923.
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jak przypuszczano początkowo, lecz proces ten zapoczątkowany w sylurze trwa do 
dziś10.

Czerski w listach do Dybowskiego obiecywał powrót do badań Bajkału, jednak jego 
przedwczesna śmierć w 1892 r. w tajdze nad Kołymą przeszkodziła kontynuacji tych 
studiów.

Wyprawy naukowe nad rzeki i jeziora syberyjskie

Letnie prace nad dalszym badaniem fauny Bajkału zostały niespodziewanie przerwa-
ne w końcu czerwca 1869 r. przybyciem do Irkucka generała Skołkowa z urzędową 
Komisją do badania krajów: Amurskiego, Usuryjskiego i Nadmorskiego w celu ich 
kolonizowania i eksploatacji. Do komisji tej przyłączono Dybowskiego jako lekarza i 
przyrodnika zarazem. Propozycję przyjął chętnie, gdyż dawała mu możliwość zoba-
czenia dużego obszaru Syberii Wschodniej i poznania jej fauny. Pod swoją nieobec-
ność zlecił Godlewskiemu systematyczne gromadzenie kiełży i mięczaków z Bajkału. 
Po drodze Dybowski jak zwykle odwiedzał i leczył chorych, wchodząc w przyjazne 
stosunki z okolicznymi mieszkańcami. Podczas tej wyprawy prowadził głównie ob-
serwacje przyrodnicze. Trasa wyprawy prowadziła północną granicą Mongolii i Amu-
rem nad Morze Ochockie do Władywostoku, z krótkim postojem na Sachalinie i pół-
nocnym cyplu Korei, droga powrotna przez jezioro Chanka, rzekami Ussuri, Amurem, 
Szyłką i przez Bajkał do Irkucka11. 

Prawdziwą przygodę przeżyli w latach 1872-1885 Dybowski z Godlewskim i Michałem 
Jankowskim, także zesłańcem. Po zbudowaniu w stanicy Stary Curuchajtuj łodzi "Na-
dzieja" pod biało-czerwoną banderą wypłynęli rzeką Argunią w kierunku Amuru. Po 
drodze prowadzili badania, obserwowali przeloty ptactwa, których stada odpoczy-
wały na rozlewiskach rzek. Amurem spłynęli do ujścia Ussuri. Po rocznej eksploracji 
Morza Japońskiego powrócili Sybiracy nad Bajkał, gdzie kontynuowali badania jego 
fauny. Było to możliwe dzięki unikalnej aparaturze zaprojektowanej i skonstruowa-
nej przez Godlewskiego, nazwanego przez Dybowskiego "złotorękim"12. W 1871 r. Be-
nedykt Dybowski razem z Wiktorem Godlewskim oraz Aleksandrem Czekanowskim 
dokonał również badań północnej części jeziora Chubsuguł, największego zbiornika 
jeziornego w Mongolii, zwanego "Małym Bajkałem".

10 G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wydawnictwo "Biblioteka Zesłańca", Warszawa, 1994.
11 B. Dyakowski, Badacz dalekiej północy: (Benedykt Dybowski). Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1931.
12 http://www.kulturalowiecka.pl (10.03.2018)
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Badania jezior Europy na przykładzie jeziora Świteź

Benedykt Dybowski prowadził badania również nad jeziorem Świteź koło Nowogród-
ka, które nazywał "królową jezior". Opisał położenie tego zbiornika, scharakteryzo-
wał linię brzegową i strefę przybrzeżną. Na podstawie licznych pomiarów z łodzi i 
przerębli (jak widać już od najwcześniejszych lat opracowywał i doskonalił metody 
badań terenowych) opisał głębokość jeziora w dwóch profilach, przezroczystość, 
barwę i termikę jego wód, a także osady denne. Badania te wskazują, że również 
przed rozpoczęciem prac nad Bajkałem Dybowski interesował się nie tylko fauną, ale 
również typowo limnologicznymi pomiarami. Oczywiście podczas prac badawczych 
nad jeziorem Świteź do kręgu zainteresowań przyrodnika należała fauna, a także flora 
(wykazał 15 gatunków, w tym cztery rzadkie). Analizował również budowę geologicz-
ną jeziora, a nawet zastanawiał się nad historią legend o mieście w nim zatopionym13 

Spuścizna, nazwy geograficzne i nazwy gatunków fauny związane z nazwiskiem 
Benedykta Dybowskiego

Spuścizna po Dybowskim to około 170 prac naukowych poświęconych Syberii. Jego 
nazwisko zostało uwzględnione w 50 nazwach opisanych zwierząt, na przykład ryby 
głębinowej (Comephorus dybowskii ) i foki bajkalskiej (Phoca baicalensis dybowskii).

W XX w. uznano, że wkład Dybowskiego, a także Czekanowskiego i Czerskiego w 
rozwój nauki światowej jest bardzo ważny. W 1928 r. mianowano Dybowskiego jako 
jednego z pierwszych Polaków członkiem korespondentem Akademii Nauk ZSRR, 
po Bajkale pływał od 1934 r. statek badawczy "Benedykt Dybowski"14. Symbolicznie 
zatem był obecny Dybowski na Bajkale również po śmierci w 1930 r. W październiku 
1997 r. imieniem Benedykta Dybowskiego nazwano ulicę w Irkucku i odsłonięto ta-
blicę pamiątkową. Na Białorusi w miejscu narodzin Dybowskiego odsłonięto również 
tablicę pamiątkową.

Na kuli ziemskiej można spotkać kilka obiektów geograficznych nazwanych na cześć 
wybitnego przyrodnika. Należą do nich między innymi usytuowane na Grenlandii 
Jezioro Dybowskiego – Benedykt Dybowski Lake (jezioro polodowcowe), Lodowiec 
Dybowskiego – Dybowski Glacier, mały lodowiec u czoła lądolodu nad zatoką Disko, 
którego wody zasilają wspomniane jezioro, odkryty i nazwany na cześć Benedykta 

13 B. Dybowski B., 1898: Świteź. [w:] Kosmos, r. 23. G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. 
Wydawnictwo "Biblioteka Zesłańca", Warszawa, 1994.
14 G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wydawnictwo "Biblioteka Zesłańca", Warszawa, 1994.
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Dybowskiego przez kierownika wyprawy Aleksandra Kosibę.

Na wyspie Beringa jest Góra Dybowskiego, a nazwę taką nadała jej rdzenna, wtedy 
jeszcze niepiśmienna, ludność wyspy.

Benedykt Dybowski jako prekursor i inspirator działalności polarników pol-
skich

Postać Benedykta Dybowskiego i wielu polskich zesłańców niewątpliwie związana 
jest z badaniami strefy peryglacjalnej. Strefa ta łączy tematy badawcze naukowców 
z wielu dziedzin, dlatego właśnie w tym obszarze prowadzono pionierskie, polskie 
interdyscyplinarne badania polarne. Tematyka tych badań po dzień dzisiejszy stano-
wi podstawę programów badawczych realizowanych w polskich stacjach polarnych, 
szczególnie w Stacji im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie, który znajduje się 
w północnej strefie badań peryglacjalnych. Proces przemarzania górnej warstwy sko-
rupy ziemskiej jest zjawiskiem geologicznym, geograficznym, jak również jest rozpa-
trywany z punktu widzenia fizycznego, technicznego oraz biologicznego. Proces ten 
kształtuje czasowo i przestrzennie środowisko oraz warunkuje jego funkcjonowanie. 
Miejsca, w których występuje wieloletnia zmarzlina, identyfikuje się jako strefę pe-
ryglacjalną lub utożsamia się z innym pojęciem, jakim jest kriosfera. Tę kriosferę w 
postaci pokrywy lodowej jeziora Świteź i Bajkału badał również Benedykt Dybow-
ski. Pojęcie peryglacjał zostało wprowadzone po raz pierwszy do światowej litera-
tury przez Łozińskiego w 1909 roku i szybko zyskało dużą popularność. Początkowo 
odnoszono go tylko do plejstoceńskiej, a później również do współczesnej strefy o 
specyficznym klimacie i zależnych od niego zjawisk morfogenetycznych. Określenie 
strefa peryglacjalna stosowano w dwóch podstawowych znaczeniach. W myśl pierw-
szego strefa peryglacjalna jest ograniczona bezpośrednio do obszaru przyległego do 
lodowca, którego obecność powodowała określone zmiany klimatyczne. W drugim, 
szerszym znaczeniu, strefa peryglacjalna jest odrębnym obszarem zawartym pomię-
dzy granicą lasów a granicą wieloletniego śniegu niekoniecznie związanym klima-
tycznie czy przestrzennie z obszarem glacjalnym15. Przykładem strefy peryglacjalnej 
w drugim znaczeniu jest Syberia Wschodnia, gdzie można zaobserwować występo-
wanie ciągłej zmarzliny. Z występowaniem wieloletniej zmarzliny nieodłącznie zwią-
zane jest również pojęcie kriosfera16. Jest to przypowierzchniowa warstwa, której 
źródłem formowania są ujemne temperatury zależne od długości i przebiegu trwania 

15 A. Jahn A, Arktyka kriosfera, Czasopismo Geograficzne 3, 1977.
16 A. B. Dobrowolski, Historia naturalna lodu, Warszawa,1923.
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zimy17. Zasięg zmarzliny, strefy peryglacjalnej oraz kriosfery wyznaczono w oparciu o 
kryteria klimatyczne18. Pewne wątpliwości budzi zasięg strefy peryglacjalnej, o czym 
wspomniano wyżej. Wieloletnia zmarzlina definiowana jest jako grunt, który przez 
co najmniej dwa lata posiada temperaturę niższą od temperatury zamarzania wody. 
Powszechnym i przyjętym synonimem tego terminu jest angielskie określenie per-
mafrost19, mimo iż pierwotnie oznaczało "wiecznie zamarznięty grunt". W jej obrębie 
czasem znajdują się nieprzemarznięte soczewy gruntu nazywane talikami20. Pod war-
stwą stale przemarzniętą występuje podłoże nieprzemarznięte, określane jako tabe-
tisol, subgelisol lub subpermafrost.

Wieloletnia zmarzlina jest odbiciem zarówno minionej przeszłości klimatycznej jak 
i warunków obecnych. Nad przemarzającym gruntem tworzy się powierzchniowa 
warstwa jednorocznego, sezonowego rozmarzania zwana warstwą czynną lub pozio-
mem aktywnym wieloletniej zmarzliny.

Warto podkreślić, że wprowadzenie pojęcia wieloletnia zmarzlina i jej wielojęzycz-
nych synonimów permafrost21, pergeliso, mierzłota i marzłość nastąpiło w XX wieku. 
Natomiast historia polskich badań nad zmarzliną sięga XIX wieku. Pierwszym bada-
czem tego zjawiska był jeden z wielu polskich zesłańców na Syberię i współpracow-
ników Benedykta Dybowskiego – Leonard Jaczewski (1858-1916) – inżynier pracują-
cy przy wytyczaniu transsyberyjskiego szlaku kolejowego. Jego referat wygłoszony 
28 kwietnia 1889 roku na posiedzeniu Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, 
a następnie opublikowany pod tytułem O wiecznoj mierzłoj poczwie Sibiri, stał się 
momentem przełomowym w badaniach zmarzliny. Jaczewski określił geograficzną 
naturę zmarzliny i wytyczył jej południową granicę na Syberii. Przede wszystkim zaś 
poznał jej związek z geologią i klimatem22. Wyniki badań, publikacje i wystąpienia 
polskich zesłańców były inspiracją dla następnych pokoleń. Kontynuatorami badań 
rejonów polarnych byli Henryk Arctowski (1871-1958) i Antoni Bolesław Dobrowolski 
(1872-1954), których nazwiska najczęściej kojarzą się z polskimi tradycjami polarny-
mi. Obaj wzięli udział w całorocznej wyprawie antarktycznej na statku Belgica. H. 

17 A. Jahn A, Arktyka kriosfera, Czasopismo Geograficzne 3, 1977.
18 A. Jahn, Polskie badania wieloletniej zmarzliny, ich historia, stan obecny i perspektywy. XIV 
Sympozjum Polarne, Lublin, 1987.
19 S. Muller, Permafrost of permanently frozen ground and related engineering problems – Edwards 
Bross, 1974.
20 A. Jahn A, Arktyka kriosfera, Czasopismo Geograficzne 3, 1977.
21 S. Muller, Permafrost of permanently frozen ground and related engineering problems – Edwards 
Bross, 1974.
22 A. Jahn, Polskie badania wieloletniej zmarzliny, ich historia, stan obecny i perspektywy. XIV 
Sympozjum Polarne, Lublin, 1987.
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Arctowski podczas wyprawy prowadził badania geologiczne, meteorologiczne oraz 
oceanograficzne. A. B. Dobrowolski był marynarzem i pełniącym obowiązki obserwa-
tora – meteorologa. Ich dalszy wkład w badania polarne był ogromny, H. Arctowski 
między innymi aktywnie propagował ideę współpracy w Antarktyce na wielu między-
narodowych konferencjach i spotkaniach.

A.B. Dobrowolski założył Koło Polarne, obserwatoria meteorologiczne i morskie, 
organizował polskie wyprawy polarne na Spitsbergen i Wyspę Niedźwiedzią, jest 
autorem książki "Historia naturalna lodu". Inne nazwiska, które wpisały się na stałe 
do polskich tradycji polarnych w już w okresie międzywojennym to: Czesław Cent-
kiewicz, Stanisław Siedlecki, uczestnicy zimowania na Wyspie Niedźwiedziej w 1932 
roku. Stefan Bernadzikiewicz, Alfred Jahn, Aleksander Kosiba (inspirator i realizator 
wprowadzenia nazwiska Dybowskiego na mapie Grenlandii) w latach trzydziestych 
prowadzili działalność na Grenlandii. W okresie powojennym obserwujemy również 
spore zainteresowanie problematyką polarną wśród polskich naukowców, eksplora-
torów jaskiń, alpinistów. Warto również wspomnieć o osiągnięciach sportowych. W 
maju 1995 roku Biegun Północny zdobył Wojciech Moskal i Marek Kamiński oraz w 
tym samym roku Kamiński zdobył Biegun Południowy (dwa bieguny w jednym roku). 
Obecnie posiadamy trzy stacje polarne, w tym dwie w Antarktyce. Pierwszą stację 
im. Bolesława Dobrowolskiego na Antarktydzie, w Oazie Bungera otrzymaliśmy w 
roku 1959 jako od ówczesnego ZSRR. Stacja ta od wielu lat jest nieczynna z racji trud-
nych warunków transportowych, co w konsekwencji przelicza się na zbyt wysokie 
koszty utrzymania. Druga stacja położona jest na Wyspie Króla Jerzego w archipe-
lagu Południowych Szetlandów. Wybudowana została podczas antarktycznego lata 
w 1977 roku i pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Stacja nosi imię Henryka 
Arctowskiego. Trzecia stacja polarna należąca do Polski znajduje się w europejskim 
sektorze Arktyki, w południowej części Spitsbergenu – największej wyspy Archipela-
gu Svalbard. Stacja położona jest na północnym brzegu Fiordu Hornsund (77º00’04", 
15º33’37"), nad Zatoką Białego Niedźwiedzia otoczona jest niepowtarzalną kom-
pozycją krajobrazu, który łączy w sobie morze, góry i lodowce. Stacja obchodziła w 
zeszłym roku 60-lecie istnienia. Została wybudowana w ramach licznych projektów 
Międzynarodowego Roku Geofizycznego, który obchodzono w 1957 roku. 

W 1956 roku zapadła decyzja o przystąpieniu Polski do III Roku Geofizycznego i za-
łożeniu bazy na wyspie Spitsbergen. Wiosną tegoż roku prof. Zbigniew Różycki i doc. 
Stanisław Siedlecki (uczestnicy pierwszej Polskiej Wyprawy na Spitsbergen w 1934 
roku) z ramienia Polskiej Akademii Nauk uczestniczyli w Oslo w konferencji państw 
deklarujących udział w wyprawach arktycznych III Międzynarodowego Roku Geofi-
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zycznego. Przedstawiona przez naszą delegację propozycja założenia w rejonie Horn-
sundu placówki badawczej, nawiązującej do programu wyprawy z 1934 roku, uzyska-
ła aprobatę.

Fiord Hornsund, jako miejsce budowy stacji polarnej, zaproponowany przez Stanisła-
wa Siedleckiego w 1956 roku najprawdopodobniej został wybrany przez Niego wiele 
lat wcześniej. Gdy w 1934 roku Siedlecki wraz z uczestnikami wyprawy przemierzał 
Spitsbergen od północnych do południowych krańców, został urzeczony pięknem 
fiordu Hornsund i jego otoczenia. Można tu dotrzeć pewne podobieństwo do zachwy-
tu Benedykta Dybowskiego jeziorem Bajkał. Być może wtedy wykiełkował pomysł 
zbudowania tu polskiej stacji naukowej. Realizacji przeszkodził wybuch wojny w 1939 
roku.

Po powrocie z konferencji rozpoczęła się wyprawa rekonesansowa. Trzeciego sierp-
nia 1956 roku wyruszyła grupa, której zadaniem było wybranie miejsca pod budowę 
przyszłej stacji polarnej, nawiązanie kontaktów z Norwegami i Rosjanami pracujący-
mi na wyspie, wytypowanie terenów do badań i ustalenie problematyki naukowej, 
wybranie lokalizacji dla stacji meteorologicznej, opracowanie sposobu transportu 
ludzi, sprzętu oraz rozładunku we fiordzie. Natychmiast po powrocie rozpoczęły się 
intensywne przygotowania do właściwej wyprawy, które trwały do wiosny 1957 roku. 
Dwudziestego drugiego lipca pożegnano statki, które transportowały ludzi i sprzęt. 
Na brzegu pozostała dziesięcioosobowa grupa tzw. "zimowników"- zespół pozostają-
cy na okres około 14 miesięcy i dwukrotnie liczniejsza grupa letnia, która miała pra-
cować tylko w okresie polarnego lata. Kierownikiem wyprawy był również Stanisław 
Siedlecki, taternik, geolog, polarnik; uczestnik wypraw polarnych na Wyspę Niedź-
wiedzią w 1932-33 roku i na Spitsbergen w latach 1934, 1936, 1938.

Stacja funkcjonowała do jesieni 1958 roku, powracający z ekspedycji nie zdawali so-
bie sprawy, że na dwadzieścia lat zamykają drzwi stacji. W latach1958-1978 stacja była 
schronieniem dla nielicznych wypraw sezonowych z polskich ośrodków naukowych 
oraz dla norweskich traperów, którzy do 1973 roku polowali w tym rejonie Spitsber-
genu na lisy polarne i białe niedźwiedzie. W 1977 roku Prezydium Rządu zatwierdziło 
wieloletni plan badań Arktyki i Antarktyki, który stał się podstawą do reaktywowania 
i rozbudowy stacji w Hornsundzie. I tak od 1978 roku do dnia dzisiejszego stacja funk-
cjonuje w sposób nieprzerwany (fot. 1).
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Fot. 1. Polska Stacja Polarna w Hornsundzie, Spitsbergen 
 (fot. P. Dolnicki).

Jako jeden ze współautorów byłem kierownikiem dwóch rocznych ekspedycji polar-
nych na Spitsbergen (2013/2014, 2016/2017). Kierując w tym czasie pracami w stacji 
polarnej, zauważyłem, jak liczna część polskich ośrodków naukowych realizuje te-
matykę badań (geologicznych, biologicznych, geograficznych), które bezpośrednio 
nawiązują do badań polskich zesłańców z Dybowskim na czele. Autorzy niniejszego 
artykułu wspólnie prowadzili badania nad zaleganiem stropu wieloletniej zmarzliny 
na Ziemi Północno-wschodniej Svalbardu (2009 rok), publikując wyniki prac. Nie spo-
sób nie nawiązać do pionierskich działań Polaków ponoszących konsekwencje poli-
tyczne swoich działań.

Podsumowanie

Limnologiczne badania Benedykta Dybowskiego prowadzone w bardzo ciężkich wa-
runkach klimatycznych i terenowych umożliwiły poznanie i naukowy opis batymetrii 
oraz ukształtowania dna Bajkału, a także termiki, hydrochemii i biologii najgłębszego 
zbiornika globu ziemskiego. Fascynujące jest wieloaspektowe i multidyscyplinarne 
podejście Dybowskiego do badań przyrodniczych, który będąc przed wszystkim le-
karzem i zoologiem, stał się również prekursorem limnologii, a także zajmował się 
zagadnieniami ekologicznymi, antropologicznymi czy filozoficznymi. Można tutaj po-
kusić się o porównanie pionierskich badań Dybowskiego i współcześnie prowadzo-
nych badań polarnych, które również mają charakter multidyscyplinarny i łączą różne 
dziedziny – przykładowo nauki o Ziemi (geologię, geomorfologię, geodezję) i nauki 
biologiczne (biologia arktyczna i antarktyczna, ekologia). Elementem scalającym te 
dziedziny jest jeden z najciekawszych elementów przyrody nieożywionej, czyli lód, 
począwszy od pokrywy lodowej Bajkału, przez wieloletnią zmarzlinę, pak lodowy aż 
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po lodowce i lądolody. Nie bezpodstawnie wielcy geografowie, tacy jak Aleksander 
Kosiba, czy Alfred Jahn odnosili się często do zesłańców syberyjskich i ich ciężkiej 
pracy, w tym Jana Czerskiego, Aleksandra Czekanowskiego czy wreszcie Benedykta 
Dybowskiego. 

Rezultaty badań Benedykta Dybowskiego i Wiktora Godlewskiego, stanowiących 
podwaliny limnologii na skalę światową można podsumować następująco:
• pierwsze w nauce stwierdzenie, że głębokość Bajkału jest znacznie większa niż 

przypuszczano (1373 m);
• wykazanie dwóch akwenów wodnych, przedzielonych wypiętrzeniem dna (nowsze 

badania wykazały istnienie basenu trzeciego);
• pierwsze seryjne pomiary termiki jeziora od powierzchni do głębokości 1320 m;
• pierwszy opis powierzchni lodowej Bajkału;
• pierwsze badania osadów dennych oraz ich rozmieszczenia;
• pierwsze obserwacje meteorologiczne;
• pierwsze na szeroką skalę badania fauny, opis jej bogatej różnorodności, endemi-

tów i reliktów.

Dybowski opisał około 400 reliktowych, swoistych form fauny Bajkału, 116 nowych 
gatunków skorupiaków z rzędu Amphipoda i 6 nowych gatunków ryb. Na podstawie 
materiałów bajkalskich zebranych przez Benedykta Dybowskiego, brat jego, Włady-
sław, opisał 88 gatunków mięczaków i 9 gatunków gąbek.

Wracając ponownie do badań polarnych można raz jeszcze stwierdzić podobieństwo 
pionierskich obserwacji na Syberii oraz obecnie prowadzonych systematycznych ba-
dań środowiska biotycznego i abiotycznego Arktyki i Antarktyki. A drewniany domek 
Dybowskiego i Godlewskiego porównać do terenowych stacji na Svalbardzie – np. 
Stacji Glacjologicznej im. Stanisława Baranowskiego pod moreną boczną Lodowca 
Werenskiolda Ziemi Wedela Jarlsberga na Południowym Spitsbergenu, w którym au-
torzy artykułu pracowali naukowo, wyrąbując również odkrywki w lodzie nalodzio-
wym na przedpolu lodowca, podobne może trochę do przerębli Dybowskiego... 
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STAN ZASOBÓW PUBLIKACJI PROFESORA BENEDYKTA DYBOWSKIEGO 
W ŚWIETLE KATALOGU BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE

Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu zasobów publikacji dostępnych w kata-
logu Biblioteki Narodowej w Warszawie, których autorem jest Profesor Benedykt Dy-
bowski. Dodatkowo umieszczono w nim spis publikacji, których tematyka związana 
była z postacią Profesora Benedykta Dybowskiego oraz dokonano opisu i zadań Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie. 

Wstęp 

Postać Benedykta Dybowskiego odegrała dużą rolę w dziedzinie biologii, szczególnie 
w kontekście badań nad endemiczną, reliktową fauną Bajkału. Sprawdził się również 
jako przyrodnik, podróżnik, odkrywca i lekarz, badacz Dalekiego Wschodu i Kamczat-
ki, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Głównej Warszawskiej. Jego historia 
życia jest idealnym przykładem człowieka zdecydowanego, odważnego, który po-
trafił przekuć przeciwności losu w szanse. Zesłany w 1865 roku do Syberii prowadził 
badania faunistyczne, wykazując istnienie różnic między fauną Syberii wschodniej i 
zachodniej. Nawet, kiedy został zmuszony do przejścia na emeryturę 40 lat później, 
nie zaprzestał pracy, publikował aż do swojej śmierci w 1833 roku. Prezentowany ni-
żej stan zasobów publikacji Profesora Dybowskiego jest pewną formą oddania hołdu 
jemu i jego pracy. 

Biblioteka Narodowa jej historia i rola 

Biblioteka Narodowa w Warszawie jest centralną biblioteką Państwa Polskiego oraz 
ważną instytucją kultury. Nadzór nad Biblioteką Narodową sprawuje minister właści-
wy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego1. Działa w oparciu o art. 16 

1 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej2. 

Pełni tym samym kilka istotnych ról: głównego archiwum piśmiennictwa narodowe-
go, krajowego ośrodka informacji bibliotecznej o książce, placówki naukowej oraz 
ośrodka metodycznego dla innych instytucji o profilu bibliotecznym. 

Zalążki funkcjonowania Biblioteki Narodowej (pod nazwą Biblioteka Rzeczypospoli-
tej Załuskich) wiążą się z postaciami Jana Andrzeja Załuskiego (1702-1774) i jego star-
szego brata biskupa Andrzeja Stanisława, (1695–1758), którzy w 1747 roku udostępnili 
publiczności swoje połączone księgozbiory. Na tamten moment składały się one z 
220 tys. tomów i 10 tys. rękopisów oraz zbioru broszur, rycin i map, będąc jednymi z 
największych w Europie3. Nieszczęśliwe losy tego księgozbioru, począwszy od wywie-
zienia całej biblioteki do Petersburga aż do zniszczenia najcenniejszej części z odzy-
skanych zbiorów w 1944 roku, stały się smutnym symbolem niepowetowanych strat 
kultury polskiej.4 

Biblioteka Narodowa w obecnym kształcie miała możność powstać dopiero w 1928 
roku na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, 
dalsze akty prawne regulujące działalność w tym ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 
1997 roku nadały Bibliotece Narodowej najważniejszą pozycję w systemie bibliotecz-
nym kraju.

Głównym zadaniem Biblioteki Narodowej jest gromadzenie, przechowywanie i wie-
czyste archiwizowanie dorobku umysłowego Polaków. Składają się nań: zabytki pi-
śmiennictwa narodowego utrwalone ręcznie na pergaminie i papierze, edycje daw-
nych oficyn polskich oraz współczesna krajowa produkcja wydawnicza, dokumenty 
graficzne, muzyczne, audiowizualne i elektroniczne, inne dokumenty nieprzeznaczo-
ne do rozpowszechniania o szczególnej wartości dla historii i kultury polskiej w zakre-
sie piśmiennictwa, kartografii, rysunku, grafiki, fotografii, muzyki oraz filmu. A także 
publikacje polskie lub Polski dotyczące, jakie ukazywały się i ukazują za granicą, w 
tym dokumenty powstałe poza granicami kraju pisane lub publikowane po polsku, 
których twórcami są osoby pochodzenia polskiego. W jej zasobach znajdują się rów-
nież rękopisy i druki innych narodów powstające na terytorium państwa polskiego; 
dzieła obce, które gromadzone były niegdyś w historycznych polskich księgozbio-

2 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539
3 Marek Czechawski, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich zwana, za "Mówią wieki", nr 6, 1979, 
źródło: http://wilanow-palac.pl/biblioteka_rzeczypospolitej_zaluskich_zwana.html
4 http://www.bn.org.pl/o-nas/o-instytucji
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rach, a także wybrane współczesne publikacje zagraniczne z zakresu humanistyki, 
niezbędne dla uczestnictwa w ogólnoświatowej kulturze5. 

Pod koniec 2014 r. zbiory Biblioteki Narodowej wraz z dubletami liczyły 9 887 831 
wol./j.6 Są one udostępniane wszystkim czytelnikom na miejscu w czytelniach. Mają 
do nich dostęp osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. Ma-
łoletni, którzy ukończyli lat 13 oraz osoby, których zdolność do czynności prawnych 
jest ograniczona, również mają możliwość korzystania z zasobów BN, ale dopiero po 
pisemnej zgodzie przedstawiciela ustawowego. Inne prawa i obowiązki związane z 
korzystaniem z zasobów BN ujęte zostały w Regulaminie7 korzystania z Biblioteki 
Narodowej8. Dostęp do zbiorów BN jest ograniczony tylko w stosunku do cymeliów i 
dokumentów szczególnie chronionych lub których zły stan zachowania nie pozwala 
na udostępnianie w postaci oryginału9. 

Udostępnianie zbiorów na zewnątrz oraz sprowadzenie ich z innych bibliotek pol-
skich i zagranicznych jest jedynie możliwe w formie wypożyczenia międzybibliotecz-
nego (wypożyczanie dokumentów do/z innych bibliotek polskich i zagranicznych), na 
zasadach określonych w Regulaminie wypożyczania międzybibliotecznego zbiorów 
XIX i XXI w.10 

Gromadzenie zbiorów w BN odbywa się w oparciu o Ustawę z dnia 7 listopada 1996 
r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych11 oraz Rozporządzenia Ministra 
Kultury i Sztuki w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzem-
plarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich 
przekazywania12. Na mocy, których Bibliotece Narodowej przekazywane są po dwa 
egzemplarze wszystkich publikacji wydawanych w Polsce: książek, czasopism, gazet, 

5 Rozporządzenie nr 70/2012 DYREKTORA BIBLIOTEKI NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2012 r.
6 http://www.bn.org.pl/o-nas/zbiory-bn/zbiory
7 http://www.bn.org.pl/download/document/1483612265.pdf
8 zarządzenie nr 108/2013 Dyrektora BN z dnia 23 lipca 2013 r.
9 http://www.bn.org.pl/o-nas/zbiory-bn/zbiory/udostepnianie-zbiorow
10 Zarządzenie Nr 45/2007 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu wypożyczania międzybibliotecznego zbiorów XIX-XXI w. obowiązującego w 
Bibliotece Narodowej.
11 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, Dz.U. 1996 nr 
152 poz. 722
12 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek 
uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji 
oraz zasad i trybu ich przekazywania. Dz.U. 1997 nr 29 poz. 161 oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i 
Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do 
otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich 
przekazywania. Dz.U. 1999 nr 50 poz. 513
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druków muzycznych, atlasów, map oraz druków ulotnych dokumentujących życie 
społeczne, jak również dokumentów dźwiękowych, audiowizualnych i elektronicz-
nych. Wspomniany "egzemplarz obowiązkowy" traktowany jest, jako element dzie-
dzictwa narodowego.13 Jedynie w 2013 r. BN otrzymała ponad 188 tyś. j./wol., ramach 
egzemplarza obowiązkowego. Jednak do Biblioteki Narodowej trafia jedynie ok. 90 
procent materiałów, które kwalifikują się jako "egzemplarz obowiązkowy, pozostałe 
BN uzupełnia drogą zakupów bądź wymiany z innymi bibliotekami krajowymi i zagra-
nicznymi.14 

Dzieła Benedykta Dybowskiego dostępne w zasobach Biblioteki Narodowej 

Mimo że mija już 100 lat od daty pierwszych publikacji autorstwa Benedykta Dybow-
skiego, to Biblioteka Narodowa może poszczycić się dość bogatym zbiorem jego prac. 
Najstarsza praca jego autorstwa pt. Versuch einer Monographie der Cyprinoiden Li-
vlands nebst einer synoptischen Aufzählung der europäischen Arten dieser Familie 
pochodzi w 1862 roku, zaś najmłodsze ukazały się w roku jego śmierci.

Niżej zostały ujęte w porządku chronologicznym wszystkie prace autorstwa Bene-
dykta Dybowskiego dostępne w zasobach Biblioteki Narodowej. Dużym ułatwie-
niem dla czytelników jest fakt, że wiele pozycji jego autorstwa są dostępne w wersji 
elektronicznej w formie pełnego dostępu, czyli jest dostępna dla każdego odbiorcy 
z poziomu przeglądarki internetowej w komputerze. Dzięki temu wielu czytelników 
może zapoznać się z pracami Benedykta Dybowskiego bez potrzeby przyjeżdżania 
do Biblioteki Narodowej. 

Lista materiałów autorstwa Benedykta Dybowskiego, dostępna w zasobach Bibliote-
ki Narodowej:
• Benedykt Dybowski (przed 1930), Ocena pamiętników Gieysztora, rękopis.
• Benedykt Dybowski (przed 1930), Listy Benedykta Dybowskiego do Emilli Węcła-

wowiczowej i F. Kopery do Benedykta Dybowskiego, rękopis.
• Benedykt Dybowski, (przed 1930), O Syberii i Kamczatce : odnośniki do nazw geo-

graficznych i nazwisk osób, litery S-W , rękopis. 
• Benedykt Dybowski, (1930), Pamiętnik Benedykta Dybowskiego od roku 1862 za-

cząwszy do roku 1878, Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Lwów : Druk. 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich pod zarządem A. Wierzbickiego). 627 stron, 
książka ogólnodostępna również w wersji elektronicznej.

13 http://www.bn.org.pl/o-nas/zbiory-bn/gromadzenie-zbiorow
14 http://www.bn.org.pl/o-nas/zbiory-bn/gromadzenie-zbiorow



47

• Benedykt Dybowski (1929), Wieloszczety jeziora bajkalskiego = Die Polychaeten des 
Baikalsees, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, (Kraków : Drukarnia Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego), s. 442-486, książka ogólnodostępna również w wersji elektro-
nicznej.

• Benedykt Dybowski (1928) Über die Urodelen Ostsibiriens, Cracovie : Impr. de l’Uni-
versité, s. 1074-1081, książka ogólnodostępna również w wersji elektronicznej. 

• Benedykt Dybowski (1918) Prośba braterska do socyalistów polskich : Bracia So-
cyaliści Polacy! Druk ulotny ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, J. Grochmalicki, (1917) Studien über die turmförmigen Sch-
necken des Baikalsees und des Kaspimeeres (Turribaicaliinae - Turricaspiinae), 
Wien: K.K. Zool.-Botan. Gesellschaft, (Wien: Druck von A. Holzhausen), 55 stron, 
druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej. 

• Benedykt Dybowski, (1914), Z dziedziny ichtiologii, Warszawa: Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze, (Warszawa: Jan Cotty). 44 strony, druk ogólnodostępny również w 
wersji elektronicznej. 

• Benedykt Dybowski, (1913), Wspomnienia z przeszłości półwiekowej, Lwów : nakł. 
rodziny aut., (Lwów: "Drukarnia Polska"). 114 stron, druk ogólnodostępny również 
w wersji elektronicznej. 

• Benedykt Dybowski (1912), O Syberyi i Kamczatce. Cz. 1, Podróż z Warszawy na 
Kamczatkę, Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner, (Kraków: W. L. An-
czyc). 562 strony, druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski (1911), O faunie mięczaków bajkalskich = Ueber die Fauna der 
Baikal-Mollusken, Lwów: I. Związkowa Druk, s. 946-981, druk ogólnodostępny rów-
nież w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, (1907), Sen i marzenia senne, streszcz. odczytu wygłoszonego 
w Towarzystwie Przyrodników Polskich im. Kopernika we Lwowie, red.-wyd. St. Ku-
charski Warszawa: "Bibljoteka Naukowa", (Warszawa: P. Laskauer), 88 stron. 

• Benedykt Dybowski, (1906-1907), Zęby zwierząt ssących, Lwów: Druk. Związkowa, 
198 stron, nadbitka ogólnodostępna również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, oprac., (1906) Powszechny język międzynarodowy, (Tyt. oryg.: 
Pour la langue internationale), Lwów: Drukarnia Udziałowa, 48 stron.

• Benedykt Dybowski, (1906), Pamięci Zygmunta Sierakowskiego, Lwów: "Kurjer 
Lwowski", (Gródek Jagielloński: Druk. J. Czaiński). 110 stron, druk ogólnodostępny 
również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski (1904), O starożytności rodu ludzkiego w świetle najnowszych 
badań, odczyt wygłoszony na Walnem Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Przy-
rodników im. Kopernika, dnia 19 lutego 1904, Lwów: I Związkowa Drukarnia, 62 
strony, druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.
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• Benedykt Dybowski, (1904), Czy alkohol jest pożywieniem (materyą pożyteczną 
dla organizmu ludzkiego) czy też trucizną? (rzecz oprac. według słów Kossowitza w 
Wiedniu), Warszawa: W. Maślankiewicz, 14 stron, druk ogólnodostępny również w 
wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, oprac. do druku, (1903), O języku międzynarodowym po-
wszechnym, L. Couturat autor (Tyt. oryg.: Pour la langue international), Lwów: Dru-
karnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 47 stron.

• Benedykt Dybowski, (1903), O niemoralności wśród młodzieży nieletniej i o jej przy-
czynach (artykuł opracowany na tle odczytu mianego w Stryju), Lwów: Redakcja 
"Kurjera Lwowskiego", (Lwów : Druk. Polska), 64 strony.

• Benedykt Dybowski, (1902), O wpływie trunków alkoholicznych na organizm zwie-
rzęcy i ludzki, Lwów: "Kurjer Lwowski", (Lwów : Druk. W. A. Szyjkowski), 187 stron, 
druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, (1902), O znaczeniu i doniosłości teoryj mutacyjnych i ewo-
lucyjnych w nauce i w życiu, Lwów: "Kurjer Lwowski", (Lwów: Druk. Udziałowa), 78 
stron.

• Benedykt Dybowski, słowo wstępne, (1902), O pochodzeniu człowieka, Ernest Ha-
eckle, Lwów: I. Związkowa Drukarnia, 80 stron.

• Benedykt Dybowski, (1900), Parę słów dotyczących słownictwa zoologicznego pol-
skiego, Lwów: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, (Lwów: I Związko-
wa Drukarnia), s. 439-449, druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, (1900), W imię prawdy: (sprostowania faktów dotyczących 
biografii Zygmunta Sierakowskiego skreślonej przez autora "Historyi dwóch lat"), 
Lwów, 32 strony, druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, (W. Dybowski[!]), (1900), O Syberyi i Kamczatce, Lwów: "Kurjer 
Lwowski". 248 stron.

• Benedykt Dybowski, (1897), O kwestyi tak zwanej "kobiecej" ze stanowiska nauk 
przyrodniczych, Lwów: Księgarnia Polska, (Lwów: Druk. F. Golloba). 255 stron, druk 
ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, (1890), Organizm a społeczeństwo, Lwów: Druk. Ludowa s. 21 
stron, druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej.

• Benedykt Dybowski, streszczenie, (1889), Niektóre wypadki swych badań nad zęba-
mi zwierząt ssących, Lwów: "Kosmos" R. 14 z. 7-8, 14 stron.

• Benedykt Dybowski, (1885), Wyspy Komandorskie, Lwów: skł. gł. Gubrynowicz i 
Schmidt, (Lwów: I Związkowa Drukarnia). 104 strony, druk ogólnodostępny również 
w wersji elektronicznej. 

• Benedykt Dybowski, (1885), Rzut oka na historyczny rozwój zoologii, odczyt pu-
bliczny wygłoszony w auli uniwersyteckiéj w dniu 1. października 1885 r., Lwów: 



49

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, (Lwów: I Związkowa Drukarnia, 
23 strony, druk ogólnodostępny również w wersji elektronicznej. 

• Benedykt Dybowski, Władysław Taczanowski (1884), Liste des oiseaux du Kamt-
schatka et des iles Aomandores, Paris: A. Masson, Meulan. du Bulletin de la Société 
Zoologique de France, t. 9, 17 stron, druk ogólnodostępny również w wersji elektro-
nicznej.

• Benedykt Dybowski, (1882), Observations sur les oiseaux de la famille des mormo-
nidés, Paris : A. Masson, Meulan, [w:] Bulletin de la Société Zoologique de France, t. 
7. 11 stron

• Benedykt Dybowski, (1878), Einiges über die bathometrischen Arbeiten am Baikal-
see, Dorpat: Druk. H. Laakman, [w:] Vortrag gehalten in der 103 Sitzung der Naturf.-
-Gesellschaft. Estr XIX t. 5, 9 stron.

• Benedykt Dybowski, (1862), Versuch einer Monographie der Cyprinoiden Livlands 
nebst einer synoptischen Aufzählung der europäischen Arten dieser Familie, Dor-
pat: Druk. H. Laakman. XVIII, 215 stron, druk ogólnodostępny również w wersji elek-
tronicznej.

• Benedykt Dybowski, Czy toastowanie przy uroczystych ucztach nie dałoby się usu-
nąć!, Lwów : Druk. Udziałowa, Druk ulotny.

Publikacje, w których została ujęta postać Benedykta Dybowskiego

Analizując zasoby publikacji Benedykta Dybowskiego, należy również wspomnieć o 
publikacjach, które bezpośrednio lub pośrednio poświęcane były jego osobie. Aktu-
alnie jest ich prawie tyle samo co publikacji autorstwa samego Benedykta Dybow-
skiego. A zainteresowanie postacią (losami i pracą) Benedykta nie słabnie, lecz ro-
śnie, ponad połowa tego typu publikacji została napisana w ostatnich 20 latach, w 
tym ¼ w ostatnich pięciu. 

Lista materiałów, których treść nawiązuje do postaci Benedykta Dybowskiego, do-
stępna w zasobach Biblioteki Narodowej:
• Jacek Pałkiewicz, (2017), Polacy, którzy kiedyś odkrywali nieznany świat, [W:] Pol-

ska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze), nr 20, dod. Magazyn, s. 26-27.
• Marek Skalski, (2017), Sybiracy, Warszawa: 3S Media, 170 stron.
• Piotr M. Boroń, (2017), Polacy zasłużeni dla Syberii: środy z historią. W : Nasz Dzien-

nik (Wyd. zasadnicze), nr 236, s. 10.
• Dariusz Grochal, (2017), Polscy odkrywcy, Kraków: Księgarnia Wydawnictwo Skrzat 

Stanisław Porębski, 12 stron.
• Przemysław Barszcz, (2016), Tajemnica świętego morza, [W:] wSieci., nr 1, s. 84-86.
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• Eugeniusz Niebelski, (2016), Benedykt Dybowski o misjonarzu Syberii Wschodniej - 
ks. Krzysztofie Szwermickim, [W:] Zesłaniec: pismo Rady Naukowej Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków, Nr 67 s. 15-21.

• Maciej Duda (2016), (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równoupraw-
nienia kobiet: przyczynek do dyskusji, Uniwersytet Szczeciński, [W:] Autobiografia, 
literatura, kultura, media, nr 1, s. 25-37.

• Mateusz Skucha, (2016), Benedykt Dybowski i Włodzimierz Popiel, albo O pewnym 
dyskursie profeministów polskich przełomu XIX i XX wieku, Uniwersytet Jagielloń-
ski Kraków, [W:] Pamiętnik Literacki, R. 107, z. 2 s. 47-65

• Roman Świerżewski Boguta-Pianka, praca pod kier., (2015), Trudna droga zesłania 
[w:] Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna Gminy Boguty-Pianki.

• Franciszek Nowiński, (2014), Sybiracy i Polscy zesłańcy w pamiętniku Benedykta 
Dybowskiego, [W:] Zesłaniec: pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków, Nr 58, s. 11-36

• Zbigniew Wójcik, (2014), Wiktor Godlewski z Bogut: badacz przyrody Syberii 
Wschodniej, [w:] Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, T. 10, z. 1 s. 29-44.

• Krzysztof Jóźwiak, (2013), Jak Polacy cywilizowali Syberię, [W:] Uważam Rze : ina-
czej pisane, nr 34, s. 68-71.

• Tomasz Łysiak, (2013), "Honoris causa" po polsku, [W:] Gazeta Polska, nr 34, s. 20-
21.

• Wiesław Helak, (2013), Scenariusze syberyjskie: Dybowski, Sieroszewski, Piłsudski, 
Warszawa: Wydawnictwo Trio ; Kuklówka Radziejowicka, Muzeum Lwowa i Kresów, 
311 stron.

• Olga Szkonter, (2010), Próba rekonstrukcji poglądów Benedykta Dybowskiego w 
kwestii teorii ewolucji Darwina, [w:] Semina Scientiarum, suplement do Zagadnień 
Filozoficznych w Nauce, Nr ,9 s. 86-96.

• Roman Świerżewski Boguta-Pianka, praca pod kier., (2008), Trudna droga zesłania, 
[w:] Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 44 strony

• Boleslav Sergeevič Šostakovič, (2003), Część humanistyczno-historyczna syberyj-
skiego dorobku Benedykta Dybowskiego, [w:] Studia Łomżyńskie, T. 14 s. 7-21.

• Maria Dybowska, oprac., (2003), Kamczatka i jej ludy autochtoniczne w fotografii, 
tekstach i eksponatach Benedykta Dybowskiego, Warszawa: "Mar", 80 stron.

• Chad Ripperger (2002), Katolicyzm neo-konserwatywny a tradycyjny - charaktery-
styka z różnicami filozoficznymi, [W:] Pro Fide Rege et Lege, pismo Klubu Zacho-
wawczo-Monarchistycznego, nr 2, s. 54-58.

• Gabriel Brzęk, (2000), Bajkalska szkoła Benedykta Dybowskiego, [W:] Prace Komisji 
Historii Nauki, Polska Akademia Umiejętności, T. 2, s. 57-60

• O. M. Kožovoj, B. S. Šostakoviča, pod red., (2000), Benedikt Dybovskij, Ministerstvo 
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obrazovaniâ Rossijskoj Federacii. Naučno-issledovatel’skij institut biologii pri irkut-
skom gosudarstvennom universitete, Novosibirsk: "Nauka", 294 strony.

• Włodzimierz Wysoczański, (1999), Slovar’ iteľmenskogo jazyka, iz sobranij profes-
sora Benedikta Dybovskogo – recenzja, [W:] Literatura Ludowa: dwumiesięcznik 
naukowo-literacki, nr 4/5, s. 202-204.

• Tadeusz Marcinkowski, (1998), Praca Benedykta Dybowskiego (1833-1930) na te-
mat cech antropologicznych Adama Mickiewicza – z 1898 roku = The work of Bene-
dykt Dybowski (1833-1930) on the subject of antropological features Adam Mickie-
wicz’s - from the years 1898, Goleniów: "Bios", 16 stron.

• Maria Dybowska, (1997), Benedykta Dybowskiego kolekcja syberyjskich zbiorów, 
[W:] Przegląd Orientalistyczny, rocznik społeczno-naukowy, nr 3/4, s. 177-180.

• Gabriel Brzęk, (1994), Benedykt Dybowski: życie i dzieło, Wrocław: Polskie Towarzy-
stwo Ludoznawcze. "Biblioteka Zesłańca"; Warszawa: Stowarzyszenie "Wspólnota 
Polska", 396 stron.

• Andrzej Nekanda-Trepka, (1979), Benedykt Dybowski, Katowice: "Śląsk", 494 stron.
• Gavriil Afanas’evič Vinkevič, (1965), Vydaûŝijsâ geograf i putešestvennik, Minsk: Na-

uka i tehnika, 104 strony.
• Krystyna Kowalska, Anna Mikłaszewska-Mroczkowska, (1960), Benedykt Dybow-

ski: materiały biograficzno-bibliograficzne. Cz. 1, Polska Akademia Nauk. Instytut 
Zoologiczny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 96 
stron.

• Gabriel Brzęk, (1957), Sprawa powołania Benedykta Dybowskiego na katedrę zoo-
logii w Uniwersytecie Jagiellońskim w świetle dokumentów [w:] Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki. Rok II nr 3.

• Kazimierz Stołyhwo, (1957), Sto lat antropologii polskiej 1856-1956. Benedykt Dy-
bowski, Polska Akademia Nauk. Zakład Antropologii Wrocław: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 38 stron.

• Jadwiga Chudzikowska, Jan Jaster, (1957), Tajemnica świętego morza czyli Bene-
dykta Dybowskiego żywot nieurojony, Warszawa: "Wiedza Powszechna", 518 stron.

• Janusz Domaniewski, (1954), Benedykt Dybowski, Warszawa: Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych, 174 strony.

• Bogdan Dyakowski, (1947), Badacz dalekiej północy: Benedykt Dybowski, Warsza-
wa: Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza", (Toruń : Drukarnia Toruńska Nr 4), 94 stro-
ny.

• Piotr Słonimski, (1935), Benedykt Dybowski: w 5-letnią rocznicę zgonu, Warszawa: 
W. Merkel, A. Kowalewski.

• Jan Hirschler, (1933), Dwa przemówienia o dwóch przyrodnikach polskich = Deux 
allocutions à l’honneur de deux naturalistes polonais, Lwów: C. Werner, 22 strony.
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• Roman Kuntze, (1932), Benedictus Dybowski als Säugetierforscher.
• Bogdan Dyakowski, (1931), Badacz dalekiej północy, Benedykt Dybowski, Poznań: 

Księg. Św. Wojciecha, (Poznań : Druk. Św. Wojciecha), 91 stron.
• Witołd Ziembicki, (1930), Ś.p. Benedykt Dybowski (1833-1930), [w:] Polska Gazeta 

Lekarska, R. 9, nr 47, s. 925-926.
• Tadeusz Wolski, (1930), Benedykt Dybowski: życie i dzieło, Warszawa: Druk. Banko-

wa 12 stron.
• Kulmatycki Włodzimierz, (1930), O życiu i działalności ś.p. prof. dr. Benedykta Dy-

bowskiego, Łódź : Druk. Państw., 12 stron.
• Wacław Roszkowski, (1930), Benedykt Nałęcz-Dybowski, wspomnienie pośmiertne, 

Warszawa.

Podsumowanie 

Benedykt Dybowski uznawany jest za jednego z najwybitniejszych badaczy polskie-
go pochodzenia, jego osiągniecia ocenione są bardzo wysoko wśród wąskiego grona 
wybitnych polskich podróżników i badaczy, do których zaliczyć można takie postacie 
jak:
• Michał Piotr Boym, XII-wieczny podróżnik, orientalista, jezuita, misjonarz w Chi-

nach, przyrodnik, kartograf, jeden z pierwszych europejskich sinologów, propaga-
tor chińskiej medycyny w Europie. 

• Henryk Bronisław Arctowski, geograf, geofizyk, geolog, meteorolog, glacjolog i po-
dróżnik, związany z badaniami krajów polarnych. Kiedy jego statek został uwięzio-
ny w lodach Antarktydy na prawie rok, kontynuował pierwsze badania geologiczne 
Antarktydy. 

• Kazimierz Nowak - podróżnik, któremu udało się w latach 30. XX wieku przebyć sa-
motnie Afrykę wzdłuż – z południa na północ, a następnie z północy na południe, 
finansując swą podróż wyprawę dzięki robionym na miejscu zdjęciom i pisanym 
podczas podróży reportażom, publikowanym w europejskiej prasie. 

• Bronisław Malinowski antropologa, który 1914 roku jako wykładowca London 
School of Economics wyruszył do Australii i Oceanii, by prowadzić badania antro-
pologiczne wśród miejscowej ludności. 

• Tony Halik, który podczas swojej wyprawy wraz z Elżbietą Dzikowską i profesorem 
Edmundo Guillénem w 1976 roku dotarł do legendarnej stolicy imperium Inków. 

• Jacek Pałkiewicz, który 1996 roku podczas kierowanej przez siebie wyprawy dotarł 
do źródeł Amazonki. 

• Aby na samym końcu przejść do postaci - Paweł Edmund Strzelecki w XIX odkrywca 
i badacz Australii. Badał m.in. najwyższe pasmo górskie – Wielkie Góry Wododzia-



53

łowe, nazywając jego najwyższy szczyt Górą Kościuszki. Odkrył złoża ropy, złota i 
węgla brunatnego, a także jest autorem pierwszej naukowej książki o Australii.

Historia i wyniki prac Benedykta Dybowskiego oraz jemu podobnych badaczy i po-
dróżników są świadectwem siły i determinacji ludzkiej w poszukiwaniach nieznane-
go. Bardzo bogaty zasób publikacji autorstwa Benedykta Dybowskiego dostępny w 
Bibliotece Narodowej świadczy o tym, że pamięć o osobach, które wniosły wkład w 
polską naukę, nie zanika.
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KOLEKCJA BENEDYKTA DYBOWSKIEGO (1833-1930) 
W MUZEUM I INSTYTUCIE ZOOLOGII POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

The year 2018 marks the 185th anniversary of the birth of Benedykt Dybowski (1833-
1930), a physician, zoologist and limnologist. Dybowski was arrested in 1884 for 
taking part in the January Uprising. He was imprisoned in the Warsaw Citadel and 
sentenced to death. Eventually, the sentence was converted into 12 years of exile. In 
1865, as a deportee in Siberia, he began his research activity. He collected numerous 
fauna materials in the vicinity of Siwakowa, Darasun, Władywostok, on Lake Baikal, 
Ussuri River, Amur River and Khanka Lake. The research to which he engaged Polish 
exiles proved, among others, the richness of Lake Baikal in terms of its fauna. His inte-
rest in nature continued after the end of his exile. In 1879-1882, Dybowski conducted 
scientific research in Kamchatka. 

He became an outstanding collector of fauna materials, some of which are kept at 
the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. 
The unique collection includes many species that are new to science, rare and now 
in danger of extinction. The materials collected with great commitment, knowledge 
and passion have become the basis for numerous studies of naturalists from Poland 
and abroad. Dybowski’s scientific legacy also includes many scientific and popular 
science publications. Among them are pioneering works in the fields of ichthyology 
and limnology, as well as diaries being testimonies of the epoch and a photographic 
record of his life.

W 2018 roku przypada 185 rocznica urodzin Benedykta Dybowskiego (1833-1930), 
lekarza, zoologa i limnologa. Dybowski został aresztowany w 1884 roku za udział w 
powstaniu styczniowym. Był więziony w Cytadeli Warszawskiej, a następnie skazany 
na śmierć. Ostatecznie kara została zamieniona na 12 lat zesłania. W 1865 roku jako 
zesłaniec na Syberii rozpoczął działalność badawczą. Liczne materiały faunistyczne 
zbierał w okolicach Siwakowej, Darasunia, Władywostoku, na jeziorze Bajkał, rzekach 
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Ussuri i Amur, jeziorze Chanka. Badania, do których zaangażował polskich zesłańców 
dowiodły m.in. bogactwa jeziora Bajkał pod względem faunistycznym. Zaintereso-
wania przyrodnicze nie minęły wraz z zakończeniem zesłania. W latach 1879-1882 
Dybowski przeprowadził badania naukowe na Kamczatce. 

Stał się wybitnym kolekcjonerem materiałów faunistycznych, których część jest 
przechowywana w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. Unikalna kolekcja 
obejmuje wiele gatunków nowych dla nauki, rzadkich, obecnie zagrożonych wyginię-
ciem. Gromadzone z wielkim zaangażowaniem, znawstwem i pasją materiały stały się 
podstawą licznych opracowań przyrodników z kraju i zagranicy. Spuścizna naukowa 
Dybowskiego obejmuje także wiele publikacji naukowych i popularnonaukowych. 
Wśród nich pionierskie prace z zakresu dziedzin jak ichtiologia czy limnologia, a także 
pamiętniki będące świadectwem epoki i fotograficznym zapisem jego życia.

Benedykt Dybowski (Fot. 1) urodził 12 maja 1833 roku w Adamarynie. Syn Jana Dy-
bowskiego i Salomei z Przysieckiech. Uczył się w domu rodzinnym, następnie w po-
bierał nauki w gimnazjum w Mińsku (Bykowski 1948; Słabczyński i Słabczyński 1992). 
W 1853 roku złożył egzamin maturalny. W tym samym roku rozpoczął studia z za-
kresu nauk lekarskich i przyrodniczych na Wydziale Medycznym w uniwersytecie w 
Dorpacie. Pomimo licznych zajęć naukowych Dybowski podjął praktyki w pracowni 
zoologicznej uniwersytetu. Doskonalił się tutaj w preparowaniu zwierząt, składaniu 
szkieletów oraz organizowaniu kolekcji muzealnych. Wyjeżdżał także w teren na po-
łowy ryb, które następnie służyły mu do badań naukowych. Za pracę o faunie ichtio-
logicznej Estonii pt. Über die Süsswasserfische Livlands został w 1856 roku nagrodzo-
ny złotym medalem (Brzęk 1994). Rok później pomimo dalszych ambitnych planów 
naukowych został relegowany z uczelni z powodu sekundowania w pojedynku. Stu-
dia kontynuował we Wrocławiu (1857-1858), a następnie w Berlinie (1858-1860), gdzie 
uzyskał stopień doktora medycyny i chirurgii na podstawie pracy pt. Commentations 
de Parthenogenesi specimen (Słabczyński i Słabczyński 1992; Brzęk 1994). 

W 1861 roku Dybowski powrócił do uniwersytetu w Dorpacie, gdzie nostryfikował dy-
plom doktorski na obszar imperium rosyjskiego (Kowalska 1983). Przedstawił także 
rozprawę pt. Versuch einer Monographie der Cyprinoiden Livlands, nebst einer sy-
noptischen Aufzählung der europäischen Arten dieser Familie. Na podstawie rozpra-
wy w 1862 roku po raz drugi uzyskał dyplom doktora medycyny i chirurgii, tym razem 
Uniwersytetu Dorpackiego (Brzęk 1994).
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Fot. 1. Benedykt Dybowski (1833-1930) (zbiory archiwalne Muzeum i 
Instytutu Zoologii PAN)

Poza Dorpatem Dybowski przebywał w Warszawie, gdzie nawiązał kontakt z ornitolo-
giem i kustoszem Gabinetu Zoologicznego Władysławem Taczanowskim. Ówczesny 
Gabinet stanowił ośrodek naukowy, z którym związani byli najwybitniejsi przyrodnicy 
(Kazubski 1996). Opiekę nad Gabinetem sprawowali mecenasi: hrabia Konstanty Bra-
nicki, hrabia Aleksander Branicki oraz książę Władysław Emanuel Lubomirski. Bra-
cia Braniccy wspierali ekspedycje naukowe polskich przyrodników oraz wzbogacali 
zbiory Gabinetu w okazy pochodzące z własnych wypraw przyrodniczo-myśliwskich. 
Książę Lubomirski finansował wydawnictwa oraz nabywał cenne kolekcje głównie w 
drodze zakupu (Kowalska 1983; Brzęk 1994; Piechnik i Kurek 2016; Mierzwa-Szymko-
wiak i Breure 2017). W owym czasie Taczanowski wspólnie z Dybowskim rozważali 
plan zorganizowania ekspedycji naukowej na Madagaskar, w celu przeprowadzenia 
badań nad endemicznymi gatunkami zwierząt (Brzęk 1994). 

W 1862 roku Benedykt Dybowski objął stanowisko adiunkta w katedrze zoologii i ana-
tomii porównawczej w Szkole Głównej w Warszawie. Rozwinął tu pracę naukową oraz 
zaangażował się w działalność niepodległościową. W trakcie powstania styczniowego 
był komisarzem Rządu Narodowego na Litwę i Białoruś. W 1864 roku został areszto-
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wany, osadzony w Cytadeli Warszawskiej, a następnie skazany na śmierć. Ostatecznie 
karę zamieniono na 12 lat katorgi i zesłanie na Syberię (Bykowski 1948; Słabczyński i 
Słabczyński 1992).

W tym samym roku Dybowski rozpoczął w grupie zesłańców wędrówkę na Syberię. 
Podczas podróży pomimo złego stanu zdrowia i niesprzyjających warunków prowa-
dził obserwacje przyrodnicze. Zwrócił uwagę na bogactwo i różnorodność syberyj-
skiej fauny i flory. Cztery miesiące później przybył do Irkucka. Nawiązał tutaj kontakt 
z Ryszardem Maackiem pełniącym funkcję dyrektora Syberyjskiego Oddziału Rosyj-
skiego Towarzystwa Geograficznego w Irkucku. Dzięki jego przychylności Dybowski 
mógł korzystać z biblioteki Towarzystwa (Słabczyński i Słabczyński 1992). Na pod-
stawie przeanalizowanych materiałów, przyrodnik przedstawił Maackowi plany do-
tyczące badania Bajkału, których celem było wykazanie bogactwa i wyjątkowości 
istniejącej tam fauny. Ponieważ w tym czasie badania jeziora prowadził Gustaw Rad-
de delegowany przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne i Petersburską Akademię 
Nauk, Maack doradził Dybowskiemu studia nad fauną Kraju Zabajkalskiego (nazy-
wanego Daurią). Wiadomość, że znani Dybowskiemu ornitolodzy Wiktor Godlewski i 
Alfons Parvex zostali zesłani właśnie do Daurii, zdecydowała o podjęciu starań wstą-
pienia do tego samego zakładu karnego (Brzęk 1994). 

W kwietniu 1865 roku przeniesiono Dybowskiego do Daurii, do wsi Siwakowa nad In-
godą, w pobliżu Czyty, gdzie wkrótce dotarli również Godlewski i Parvex (Słabczyński 
i Słabczyński 1992). Większą część dnia zajmowały Dybowskiemu przymusowe ro-
boty. Wolne chwile poświęcał badaniom naukowym. Udało mu się tutaj przewieść 
kilka rzeczy, w tym apteczkę, książki, mikroskop oraz drobne przybory naukowe, przy 
pomocy których rozpoczął obserwacje i tworzenie kolekcji. Prowadził także praktykę 
lekarską wśród zesłańców i okolicznej ludności. Dzięki Polakom zajmującym stanowi-
ska urzędowe na Syberii uzyskał po paru miesiącach pozwolenie na przesiedlenie do 
Darasunia w pobliżu rzeki Tury (Bykowski 1948). Tutaj sytuacja Dybowskiego znacznie 
poprawiła się. Zwolniono go z prac katorżniczych i powierzono funkcję lekarza w po-
wstającym uzdrowisku. Dybowski mógł teraz poświęcić więcej czasu na badania orni-
tologiczne i ichtiologiczne (Słabczyński i Słabczyński 1992). Prace prowadził bez po-
parcia ze strony naukowych organizacji rosyjskich, odnoszących się z uprzedzeniem 
do poczynań polskiego zesłańca, tym bardziej, że jego naukowe poglądy i metody od-
biegały od nauki rosyjskiej. Rezultaty badań Dybowskiego były przełomowe. Materia-
ły obejmujące okazy wielu gatunków ptaków, przesłane do opracowania przez Tacza-
nowskiego w Warszawie, potwierdziły słuszność jego poglądów na odrębność fauny 
syberyjskiej od wschodnioeuropejskiej (Bykowski 1948). Z kolei praca pt. Vorläufige 
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Mittheilungen über die Fischfauna des Ononflusses und des Ingoda in Transbaikalien 
opublikowana w 1869 roku wniosła duży wkład do poznania ichtiofauny rzek Onon 
i Ingoda. Praca ta została wysoko oceniona przez Syberyjski Oddział Rosyjskiego 
Towarzystwa Geograficznego. W wyniku przychylnej oceny publikacji Dybowskiego 
zmieniono w 1868 roku katorgę na osiedlenie i zezwolono na zamieszkanie we wsi 
Kułtuk położonej nad Bajkałem. Jednocześnie wyrażono zgodę na prowadzenie ba-
dań przy współpracy z Godlewskim (Słabczyński i Słabczyński 1992).

W latach 1869-1972 Dybowski i Godlewski prowadzili badania Bajkału (Fot. 2). Zaję-
li się charakterystyką limnologiczną jeziora, opisując batymetrię, termikę, przezro-
czystość, pokrywę lodową, a częściowo także chemizm wód. W owym czasie były 
to zagadnienia zupełnie nowe dla nauki. Badania limnologiczne Dybowskiego i God-
lewskiego na Bajkale wyprzedziły analogiczne badania przeprowadzone przez Fran-
ciszka Alfonsa Forela na Jeziorze Genewskim (1869). Przyrodnicy stali się tym samym 
obok Forela współtwórcami limnologii. Rozwijali oni także w okolicach Bajkału ba-
dania nad ptakami i ssakami. Przypisuje się im wiele zasług w tym m.in.: (1) skonstru-
owanie przyrządów do pobierania próbek osadów dennych Bajkału oraz zawartych 
w nich zwierząt (m.in. dragi i sieci planktonowe, sieci do połowu fauny przybrzeżnej, 
pułapki); (2) przeprowadzenie na szeroką skalę badań nad fauną tego jeziora i udoku-
mentowanie jej różnorodności; (3) odkrycie licznych gatunków endemicznych Bajka-
łu; (4) wskazanie podobieństw wielu gatunków jeziora do form morskich; (4) wykaza-
nie różnic pomiędzy fauną wschodniosyberyjską i europejską na przykładzie ptaków i 
ssaków oraz podkreślenie wpływu warunków środowiskowych i izolacji geograficznej 
na ich odmienność; (5) rozwój badań ekologicznych obok badań morfologiczno-sys-
tematycznych (Brzęk 1994).

Fot. 2. Benedykt Dybowski i Wiktor Godlewski podczas pomiarów na 
jeziorze Bajkał (Tygodnik Illustrowany, 1884, nr 59; zbiory Biblioteki 

Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego)

W 1869 roku Dybowski odbył podróż, która wiodła wzdłuż rzek Amur i Ussuri do wy-
brzeża Morza Japońskiego. Podróż odbył wspólnie z generałem Iwanem Grigoriewi-
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czem, którego celem było poznanie możliwości kolonizacji i eksploatacji okręgów 
amurskiego i ussuryjskiego przyłączonych do imperium rosyjskiego. Do zadań Dy-
bowskiego pełniącego podczas podróży funkcję lekarza i przyrodnika należało mi.in. 
zebranie charakterystycznych dla tych okręgów roślin do zielnika Marii Aleksandrów-
ny. Trasa wyprawy prowadziła wzdłuż północnej granicy Mongolii, następnie rzeką 
Amur do Nikołajewska – na wybrzeże Morza Ochockiego, stąd wzdłuż linii brzegowej 
oceanu do Władywostoku. Drogę powrotną do Irkucka wyznaczono przez jezioro 
Chanka, rzeki Ussuri, Amur, Szyłka i jezioro Bajkał. Podczas podróży Dybowski ze-
brał dużą ilość skórek ptasich dla Gabinetu Zoologicznego w Warszawie, a także ryby 
Amuru i jeziora Chanka do badań własnych. Dla Aleksandrówny przygotował zielniki 
oraz kolekcję motyli (Brzęk 1994).

W latach 1869-1972 Dybowski kontynuował badania nad fauną Bajkału. Rezultatem 
jego pracy były publikacje: Beiträge zur näheren Kenntniss der im Baikal-See vorkom-
menden niederen Krebse aus der Gruppe der Gammariden (1874) oraz Gammariody 
ozera Bajkala (1875), Neue Beiträge zur Kenntniss der Crustaceen-Fauna des Baikal-
sees (1884). W tym czasie opracował także materiały ichtiologiczne z rzek Onon, In-
goda, Amur oraz jeziora Bajkał. Napisał ponad 20 prac, w tym m.in. Zur Kenntniss 
der Fischfauna des Amurgebietes (1872) i Die Fische des Baikal-Wassersystems (1874). 
Prace o kiełżach i rybach Bajkału oraz rzek Syberii Wschodniej przyniosły Dybowskie-
mu uznanie na całym świecie oraz stały się podstawą do przyznania przyrodnikowi 
złotego medalu przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne (Brzęk 1994).

W 1872 roku Dybowski udał się na wyprawę na Daleki Wschód w towarzystwie God-
lewskiego i Michała Jankowskiego. Ośrodkiem badań była stanica Starego Curu-
chajtuja nad rzeką Amur w pobliżu chińskiej granicy. Stanica ta położona na szlaku 
przelotów wielu gatunków ptaków stwarzała duże możliwości do badań ornitologicz-
nych. Przyrodnicy pozyskali liczne okazy, których część została wysłana do Gabinetu 
Zoologicznego w Warszawie. Rok później przedostali się rzeką Arguń do Amuru, która 
umożliwiła prowadzenie obserwacji przyrodniczych na granicy Chin i Rosji. Następ-
nie dotarli do dorzecza Ussuri i wybrzeża Morza Japońskiego. W 1874 roku od grupy 
odłączył się Jankowski, obejmując na wyspie Askold w pobliżu Władywostoku po-
sadę zarządcy kopalni złota. Dybowski i Godlewski pozostali przez pewien czas na 
wyspie. Pozyskali tam okazy m.in. Cervus nippon hortulorum oraz liczne skorupiaki, 
mięczaki i ryby (Brzęk 1994). 

W okresie 1876-1877 Dybowski i Godlewski prowadzili prace nad porównaniem fau-
ny Bajkału z fauną okolicznych jezior i rzek. W 1876 roku Dybowski za badania nad 
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fauną Bajkału otrzymał złoty medal i członkostwo irkuckiego oddziału Towarzystwa 
Geograficznego. W 1877 roku został członkiem instytucji nadrzędnej, mianowicie Ro-
syjskiego Towarzystwa Geograficznego. W tym samym roku otrzymał pismo o ułaska-
wieniu oraz przywróceniu pełnych praw obywatelskich. Jesienią 1877 roku Dybowski 
i Godlewski powrócili do Warszawy (Brzęk 1994). 

Zainteresowania przyrodnicze nie minęły wraz z zakończeniem zesłania. Już w 1878 
roku Dybowski wyjechał razem z Janem Kalinowskim (późniejszym eksploratorem 
Ameryki Południowej) na Kamczatkę. Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne wsparło 
finansowo badania Dybowskiego na tym półwyspie oraz wyjednało dla niego posadę 
lekarza okręgowego. Na Kamczatce przyrodnik przebywał do 1883 roku, gdzie poza 
pomocą sanitarną rozpostarł opiekę nad trędowatymi. Każdego roku objeżdżał cały 
teren w celach leczniczych i naukowych (Bykowski 1948; Brzęk 1994). Prowadził tak-
że prace badawcze na Wyspach Komandorskich, Wyspach Kurylskich i Sachalinie. Na 
Wyspie Beringa podjął próbę aklimatyzacji renów, co w efekcie przyniosło mieszkań-
com wiele korzyści i polepszyło ich byt (Zieliński 1933). Dzięki jego staraniom zale-
siono także rozległe przestrzenie nieużytków oraz nauczono mieszkańców uprawiać 
rolę (Brzęk 1994). Rezultatem prac prowadzonych na Kamczatce były kolekcje pta-
ków, pająków, mięczaków i gąbek. Obok licznych artykułów i sprawozdań z badań, 
Dybowski wydał książki: O Syberii i Kamczatce. Część I. Podróż z Warszawy na Kam-
czatkę (Kraków, 1912) i Wyspy Komandorskie (Lwów, 1885). Z Kamczatki pochodzą 
także bogate zbiory etnograficzne i przyrodnicze eksponowane w latach 1883-1884 
w Warszawie i Krakowie (Słabczyński i Słabczyński 1994).

W 1884 roku Dybowski przybył do Lwowa na zaproszenie Uniwersytetu. Objął tu kate-
drę zoologii, którą kierował do emerytury w 1906 roku. Wykładał m.in. antropologię 
i filozofię przyrody. Rozwinął uniwersyteckie muzeum zoologiczne, które podobnie 
jak warszawskie wzbogacił w zbiory własne oraz pochodzące z wymiany. W 1886 roku 
zawarł związek małżeński z Heleną z Lipnickich, z którą miał córki Halinę i Janinę oraz 
syna Władysława (Bykowski 1948; Pilich i Pilich 2016). 

Dybowski napisał ponad 400 publikacji o charakterze naukowym i popularnonauko-
wym, ponadto książki oraz pamiętniki (Słabczyński i Słabczyński 1994). Był człon-
kiem Polskiej Akademii Nauki i Akademii Petersburskiej, profesorem honorowym 
Uniwersytetu Lwowskiego i Wileńskiego, honorowym członkiem wielu towarzystw 
naukowych polskich i zagranicznych. Otrzymał Komandorię z Gwiazdą Orderu "Pol-
ski Odrodzonej" (Bykowski 1948). Zasługi Dybowskiego zostały upamiętnione m.in. w 
nomenklaturze zoologicznej. Wielu przyrodników nadało nowo opisanym taksonom 
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nazwy pochodzące od nazwiska Dybowskiego np. Oxyporus dybowskii, Comephorus 
dybowskii, Pholidapus dybowskii. Dybowski zamarł 30 stycznia 1930 roku we Lwowie 
(Bykowski 1948). 

Wieloletnie badania Dybowskiego przyczyniły się do wzbogacenia Gabinetu Zoolo-
gicznego w Warszawie w cenne materiały przyrodnicze. Liczne okazy pochodzące z 
Syberii Wschodniej, Kamczatki i Wyspy Beringa stworzyły jeden z najbardziej imponu-
jących na świecie zbiorów fauny azjatyckiej. Wyjątkowość materiałów wynikała głów-
nie z szerokiego zakresu badań Dybowskiego obejmującego m.in. skorupiaki, mięcza-
ki, ryby, gady, ptaki i ssaki. Należy nadmienić, że część materiałów została pozyskana 
dzięki wsparciu braci Branickich i księcia Lubomirskiego, którzy objęli mecenatem 
badania Dybowskiego (Brzęk 1959; Fedorowicz i Feliksiak 2016; Mierzwa-Szymkowiak 
i Breure 2017). Źródłem dochodów była również praktyka lekarska prowadzona przez 
Dybowskiego oraz sprzedaż dubletów, głównie ptaków, za pośrednictwem Tacza-
nowskiego i Malwiny Dybowskiej (siostry Benedykta) m.in. do muzeów w Hamburgu 
i Londynie (Brzęk 1994). Szczególną wartość w zbiorze Dybowskiego przypisano ma-
teriałom ornitologicznym pochodzącym m.in. z okolic Siwakowej, Darasunia, Kułtu-
ku, Akszy, Starego Curuchajtuju, znad Ussuri i Amuru, z okolic Władywostoku, wyspy 
Askold oraz znad jeziora Chanka. Materiał pozyskany przez Dybowskiego oraz jego 
współpracowników głównie Godlewskiego, Parvexa i Jankowskiego obejmował wiele 
gatunków rzadkich oraz nowych dla nauki (Brzęk 1959). Materiały te były zbierane w 
sposób innowacyjny w porównaniu do kanonu przyjętego przez ówczesne muzeal-
nictwo przyrodnicze. Charakterystyczne dla Dybowskiego było tworzenie serii osob-
ników z poszczególnych gatunków. Dybowski jako jeden z pierwszych zoologów na 
świecie zwrócił uwagę na to, że w celu rozstrzygnięcia różnic lub podobieństw po-
pulacji gatunków z odległych geograficznie regionów konieczne jest zbieranie serii 
ptaków, a nie tylko pojedynczych okazów. Zebrane ptaki miały zatem służyć nie tyl-
ko poznaniu fauny Syberii, ale przede wszystkim stanowić podstawę do rozważań o 
charakterze ekologicznym i zoogeograficznym. Dybowski twierdził, że ptaki stanowią 
doskonały materiał do tego typu rozważań ze względu na ich duże zróżnicowanie ga-
tunkowe, skłonność do zmienności zależnej od warunków geograficznych, liczne ich 
występowanie oraz łatwość pozyskiwania (Brzęk 1994). Kunszt kolekcjonerski ujaw-
niał się także w bardzo dokładnych opisach okazów. Dybowski ważył, mierzył i ozna-
czał ptaki, badał treść układu pokarmowego. Uwzględniał cechy anatomiczne oraz 
dane dotyczące środowiska życia ptaków. Do opisów dołączał rysunki różnych części 
ciała okazów oraz uproszczone mapy terenu z miejscem ich pozyskania (Brzęk 1994). 
Zbiory Dybowskiego rozsławiły warszawski Gabinet Zoologiczny, sam zaś przyrodnik 
wzbudził w innych zainteresowanie fauną Syberii (Bykowski 1948; Brzęk 1959). Od 
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1919 roku zbór Dybowskiego był przechowywany w Narodowym Muzeum Przyrod-
niczym w Warszawie, które powstało w wyniku połączenia Gabinetu Zoologicznego z 
Muzeum Branickich. W kolejnych latach Muzeum uległo przekształceniom w Polskie 
Państwowe Muzeum Przyrodnicze (1921), a następnie w Państwowe Muzeum Zoolo-
giczne (1928). Niestety nie wszystkie materiały Dybowskiego zdeponowane w War-
szawie przetrwały do dzisiaj. Część uległa zniszczeniu podczas pożaru w 1935 roku 
w Państwowym Muzeum Zoologicznym oraz w czasie drugiej wojny światowej (Brzęk 
1994). Ocalałe materiały są obecnie przechowywane w Muzeum i Instytucie Zoologii 
Polskiej Akademii Nauk (MiIZ PAN) w Warszawie. 

W zbiorze kręgowców Dybowskiego w MiIZ PAN wyróżnia się ryby, gady, ptaki i ssa-
ki. Najliczniejsze pod kątem ilości okazów są materiały ornitologiczne. Materiały te 
obejmują ponad 360 okazów z około 170 gatunków. Dybowski zebrał okazy przede 
wszystkim w Darasuniu, nad rzekami Arguń i Onon, w okolicach jeziora Bajkał, na 
Kamczatce oraz wyspie Beringa. Na podstawie zgromadzonych ptaków opisano wie-
le nowych dla nauki gatunków. Należą do nich m.in. Anthus godlewskii Taczanowski, 
1876 (Fot. 3); Corvus corax kamtschaticus Dybowski, 1883; Certhia familiaris daurica 
Domaniewski, 1922 (Fot. 3) i Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891 (Mlíko-
vský 2007). Część okazów należy do gatunków, które obecnie są zagrożone wyginię-
ciem np. Nipponia nippon (kategoria EN – zagrożone); Grus monacha (kategoria VU 
– narażone) i Limnodromus semipalmatus (kategoria NT – bliskie zagrożenia). 

Poza okazami ptaków Dybowski kolekcjonował także jaja i gniazda ptasie (Fot. 3). 
Materiały muzealne obejmują ponad 1100 okazów jaj należących do około 140 gatun-
ków. Najwięcej okazów pochodzi z okolic Darasunia, znad rzeki Arguń i jeziora Bajkał, 
z Kamczatki oraz wyspy Beringa. Okazy te zostały zebrane w okresie 1866-1883 (na 
podstawie etykiet z datami). Wśród materiałów znajdują się jaja gatunków obecnie 
zagrożonych wyginięciem np. Otis tarda (kategoria VU – narażone), Mareca falcata 
(kategoria NT – bliskie zagrożenia), Grus virgo, Cyanopica cyanus, Melanocorypha 
mongolica, Ixobrychus eurhythmus i Caprimulgus jotaka (kategoria LC – najmniejszej 
troski). Z gniazd zachowały się tylko 3 okazy należące do 3 gatunków np. Phylloscopus 
plumbeitarsus zebrane w 1867 i 1870 roku (na podstawie etykiet z datami) w Daurii.
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Fot. 3. Wybrane materiały ornitologiczne Benedykta Dybowskiego 

(kolekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN, fot. D. Mierzwa-Szymkowiak)

Materiał ichtiologiczny Dybowskiego obejmuje około 60 okazów ryb z 20 gatunków. 
Przyrodnik zgromadził materiał w latach 1868-1870 (na podstawie etykiet z datami) 
podczas badań prowadzonych na jeziorze Bajkał, rzekach Amur i Onon, Morzu Japoń-
skim oraz jeziorze Chanka. Wiele okazów ryb stało się podstawą do opisania nowych 
dla nauki gatunków np. Sarcocheilichthys lacustris (Dybowski, 1872) i Mesocottus ha-
itej (Dybowski 1869). Wśród materiałów muzealnych na wyróżnienie zasługują okazy 
ryby głębinowej Bajkału Batrachocottus baicalensis nazywanej gołomianką, której 
Dybowski poświęcił wiele uwagi. Osiągnięciem Dybowskiego było opisanie biologii 
gołomianki, a także wyjaśnienie przyczyn jej masowej śmierci. Przyrodnik wykazał, 
że gołomianki są żyworodne, a po wydaniu potomstwa samice najczęściej giną. W 
zimie martwe ciała ryb zamarzają, natomiast wiosną są masowo wyrzucane na brzegi 
Bajkału (Brzęk 1994). 

W skład materiałów herpetologicznych wchodzi około 20 okazów gadów z 7 gatun-
ków. Dybowski zebrał okazy m.in. w Darasuniu i Kułtuku, część z nich w 1869 roku (na 
podstawie etykiet z datami). Wśród okazów gadów wyróżnia się m.in. Elaphe schrenc-
kii, Vipera berus i Elaphe dione. 

Materiały teriologiczne obejmują około 40 okazów ssaków z 23 gatunków. Część 
pozyskano w latach 1867-1872 (na podstawie etykiet z datami). Najwięcej okazów 
Dybowski zebrał w Daurii. Wśród materiałów wyróżnia się okazy gatunków obecnie 
zagrożonych wyginięciem jak Mustela altaica (kategoria NT – bliskie zagrożenia), Mu-
stela sibirica, Spermophilus dauricus, Urocitellus undulatus, Marmota baibacina i M. 
camtschatica (kategoria LC – najmniejszej troski). Zachowały się także okazy Cervus 
nippon hortulorum z Władywostoku. 
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W zbiorze bezkręgowców Dybowskiego w MiIZ PAN wyróżnia się pajęczaki, pance-
rzowce, ślimaki i małże. Na podstawie dotychczasowych badań nad tym zbiorem 
wskazuje się: (1) ponad 120 okazów pająków z około 40 gatunków zebranych głów-
nie na Kamczatce; (2) około 40 okazów pancerzowców z gatunków: Cambaroides 
schrenckii z rzeki Onon, Heterogammarus sophianosii i Pallaseopsis grubii z Bajkału 
(Fot. 4); (3) około 600 okazów mięczaków z ponad 45 gatunków m.in. z Bajkału, rzek 
Amur i Ussuri oraz z Kamczatki (Fot. 4). W badaniu bezkręgowców zebranych przez 
Dybowskiego na pierwszy plan wysuwają się kiełże Bajkału. Przyrodnik opisał ponad 
100 gatunków, a także przedstawił zarys pionowego rozmieszczenia kiełży w wodach 
Bajkału (Kowalska 1983). 

Fot. 4. Wybrane materiały bezkręgowców Benedykta Dybowskiego 
(mięczaki po lewej stronie, kiełże po prawej stronie) (kolekcja Muzeum 

i Instytutu Zoologii PAN, fot. D. Mierzwa-Szymkowiak)

Dybowski zaangażował się także w badania malakofauny. Początkowo mięczaki prze-
syłał do opracowania księciu Lubomirskiemu i Władysławowi Dybowskiemu (młod-
szy brat Benedykta). Po śmierci Władysława (1910) opracowanie kontynuował Be-
nedykt. Jako pierwszy wykazał różnorodność gatunkową malakofauny Bajkału oraz 
właściwości jej pionowego rozmieszczenia. Ponadto zaproponował systematykę i 
nomenklaturę mięczaków bajkalskich (w późniejszych czasach znacznie zmieniona) 
(Brzęk 1987). 

Dybowski położył duże zasługi w tworzeniu, organizowaniu i rozwoju kolekcji fauni-
stycznych Gabinetu Zoologicznego w Warszawie. Zbiór zwierząt od początku impo-
nował liczbą gatunków oraz nowatorskim gromadzeniem okazów w seriach. Przed-
stawiał tak doniosłą wartość naukową, że opracowaniem zebranych materiałów 
przez wiele lat zajmowało się wielu specjalistów z kraju i zagranicy. Zbiór zwierząt 
Dybowskiego wyróżniał się wieloma gatunkami rzadkimi, endemicznymi, nowymi dla 
nauki oraz niespotykanymi w innych europejskich kolekcjach. Unikalne okazy rozsła-
wiły warszawski Gabinet Zoologiczny i uczyniły go ośrodkiem naukowym na pozio-
mie europejskim. 

Gabriel Brzęk w książce pt. "Benedykt Dybowski. Życie i dzieło" (1994) napisał:
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"(…) należy z największym szacunkiem traktować ogrom poniesionego przez nasze-
go badacza trudu w zdobycie tak cennego materiału i naukowe opracowanie go przy 
braku aktualnej literatury i kluczy do oznaczania zwierząt. Pracował przecież w izo-
lacji od ludzi nauki, specjalistów i bibliotek, wśród niesprzyjających warunków byto-
wych i politycznych, bez żadnego moralnego i materialnego poparcia, nie mając innej 
zachęty jak tylko miłość nauki i ojczyzny."
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БЕНЕДИКТ ДЫБОВСКИЙ И МИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ СЕРЕДИНЫ ХIХ ВЕКА

The article is devoted to the scientific and educational activities of Benedict Dybovsky 
in Belarus after his return to his Motherland from Siberian banishment. The article 
draws much attention to his scientific activities connected with the study of flora in 
the area of Novogrudok, especially the lake Svityaz, the popularization of scientific 
knowledge among his compatriots, his initiatives as an enlightener and a researcher.

Минская мужская гимназия многоократно упоминается в воспоминаниях и на-
учных трудах Бенедикта Дыбовского. В них часто фигурируют фамилии многих 
преподавателей и учащихся этого учебного заведения, рассказывается о са-
мой гимназии, о наиболее заметных воспитанниках, последующей их профес-
сиональной деятельности, участии в общественной жизни края. 

Между тем, в общественном сознании сложилось мнение, будто минская гимна-
зия была более чем заурядным учебным заведением и не оказала практически 
никакого влияния на формирование личности Бенедикта Дыбовского. Будто 
бы не было в гимназии толковых преподавателей, да и весь процесс обучения 
был поставлен, отнюдь, не надлежащим образом. Будто царил здесь казармен-
ный дух, а методика преподавания была архаичной и не имела профессиональ-
ной направленности. 

Но разве ни о чем не говорит весьма внушительный перечень выдающихся 
выпускников минской гимназии? Назовем только некоторых из них: поэт и друг 
Адама Мицкевича Томаш Зан; композитор, создатель польской национальной 
оперы Станислав Монюшко; юрист-правовед Владимир Спасович; зоолог, гео-
граф и геолог Константин Ельский; историк Тадеуш Корзон; астроном Михаил 
Глушневич; поэт Янка Лучина; художник Фердинанд Рущиц; зоолог, медик, гео-
граф, общественный деятель Бенедикт Дыбовский. 
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Принято считать, что минская гимназия ведет свое существование от основан-
ной иезуитами еще в 1641 г. "минской школы". После изгнания иезуитов в 1793 г. 
ее переименовали в "поиезуитскую школу"; в 1799 г. сделали "главным губерн-
ским училищем", полгода спустя – "минскою губернскою школою" и, наконец, в 
1803 г. переименовали в гимназию. Таким образом, 24 января 1803 г. считается 
днем основания минской мужской гимназии, началом классического среднего 
образования в Минске.

По замыслу властей, новое учебное заведение должно было стать школой для 
подготовки образованных чиновников. Далее позволять себе "роскошь по-
лупознаний"1 уже было невозможно. Перед правительством встала дилемма: 
должны ли гимназии давать образование, нужное для жизни, или готовить в 
университет. Ответ властей был вполне предсказуемый и ясный: выпускники 
гимназии должны были быть способными претворить в жизнь намеченные 
планы преобразования государства по российскому образцу. Не случайно, с 
этого времени полное название гимназии было таким: "Минская мужская пра-
вительственная гимназия".

На должность директора гимназии был назначен "энергичный и добросовест-
ный администратор"2 Петр Цейсс, в прошлом офицер российского военно-мор-
ского флота, а затем минский полицмейстер. Своей педагогической карьерой 
он был обязан лично минскому губернатору З. Я. Карнееву, по мнению кото-
рого, "квалификации полицейского было вполне достаточно для руководства 
воспитанием молодежи"3. Впрочем, жительница Минска, польская писательни-
ца и фольклористка Зофья Ковалевская утверждала, что деятельность этого 
директора была плодотворной, и о нем "очень хорошо вспоминали в школьной 
истории"4.

До 1831 г. минская гимназия была в ведении Виленского университета. По 
свидетельству современников, это была "светлая эра в школьной истории 
края”5. Практически сразу же после вхождения минской гимназии в Виленс-
кий учебный округ, в Минск приехал ректор Виленского университета Михал 

1 Николай Первый, Высочайший манифест 13 июля 1826 г., Санкт-Петербург 1826.
2 J. Iwaszkiewicz, Mińsk, [w:] Co to jest Polska? Wydawnictwo zeszytowe pod redakcja prof. Henryka 
Mościckiego, XIV, nakładem Bibljoteki Dzieł Wyborowych w Warszawie i Księgarni św. Wojciecha w 
Poznaniu, Poznań, s. 10.
3 Там же.
4 Z. Kowalewska, Obrazki mińskie. 1850-1863, Nakladem księgarni Józefa Zawadskiego, Wilno 1912, s. 6.
5 Там же.
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Почобут-Одляницкий, который обратился к директору и преподавателям с 
пламенной речью, призывая "учащих" к совместной самоотверженной работе 
по образованию молодежи. И действительно, в тот период минская школа под 
руководством "просвещенных педагогов" превосходно развивалась

Так продолжалось до 1821 г., т.е. до смерти первого директора Петра Цейсса. 
В ту пору в минской гимназии образование получали 320 учащихся, из них 302 
были детьми шляхты, семь – из мещанской среды, один сын священнослужите-
ля, десять учащихся – дети чиновников. 

Новый директор гимназии Коноровский всю служебную документацию пере-
вел на правительственный язык, а с 1825 г. и все основные предметы в гимназии 
должны были преподавать на русском языке. К моменту поступления Бенедик-
та в гимназию она уже была практически русифицирована. Для многих детей, 
живших до этого с родителями в белорусских деревнях и местечках и говорив-
ших дома по-польски, это вылилось в определенную проблему. Вот, что писал 
по этому поводу уроженец Минска, воспитанник минской гимназии, будущий 
знаменитый польский историк Тадеуш Корзон: "Ухо мое уже привыкло к бело-
русскому языку сельского населения и крестьян, привозящих в город продукты 
питания или дрова для растопки, поэтому осваивало великорусские звуки лег-
че, чем ухо Мазура"6. Тем не менее, даже для него определенные затруднения 
возникали. По мнению. Корзона, только неподготовленностью воспитанников 
для восприятия русской культуры языковая проблема не исчерпывалась, по-
скольку большинство учебников, написанных на русском языке, были непо-
нятны для воспитанников белорусского и польского происхождения "из-за 
абстрактного стиля и дедуктивной системы". 

После запрещения преподавания на польском языке у руководства гимназии 
возникла масса непредвиденных проблем, поскольку найти в Минске квали-
фицированных педагогов, владеющих русским языком, было чрезвычайно 
сложно. Если же к этому добавить, что в то же самое время были закрыты ба-
зилианские, пиарские, доминиканские и бернардинские школы, то станет по-
нятно отчего "наплыв" учащихся, желающих обучаться в минской гимназии, 
значительно увеличился. Между тем, уроки, проводимые нанятыми новыми 
педагогами, не выдерживали никакой критики. Их крайне неудачные попыт-
ки, продолжавшиеся в течение нескольких лет, в конечном итоге, вынудили 

6 T. Korzon, Mińsk w połowie XIX wieku: ze wspomnień osobistych, Nakład księgarni Józefa 
Zawadzkiego w Wilnie, Mińsk 1908, s. 10.
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дирекцию гимназии обратиться к старому педагогическому персоналу. Прав-
да, приглашения возвратиться на работу были посланы только тем учителям, 
которые имели хоть какой-то опыт преподавания на русском языке. Вряд ли, 
это было "соломоновым" решением, поскольку, по свидетельству Ковалевской, 
даже некоторые опытные преподаватели "вели уроки на ломаном языке"7. А 
если учесть, что многие гимназические классы в ту пору были сильно перепо-
лнены (100 и более учащихся), то можно понять, что имел в виду Дыбовский, 
когда скептически отзывался о минской гимназии. 

И еще одно обстоятельство, с которым в ту пору сталкивались многие обучаю-
щиеся в Минской гимназии (впрочем, это было характерно для большинства 
провинциальных учебных заведений): в одном классе занимались дети разных 
возрастов. К примеру, в 3-м классе самыми маленькими были 11-летние, боль-
шинству учеников уже исполнилось 13-14 лет, но в том же классе были и 20-лет-
ние "старички". 

Новое здание гимназии вместе с "благородным пансионом" было построено 
в 1846 г. Пансион имел отдельный вход с улицы и был соединен с гимназией 
обширным коридором. Здание пансиона было рассчитано на 60 учащихся, но 
часто их бывало значительно больше. Интерьеры здесь были довольно кра-
сивыми, наличествовал даже определенный уровень комфорта. Имелись про-
сторные спальни, раздевалки, душевые и три больших зала – обеденный, науч-
ный и рекреационный. 

Учебный день начинался в 5 часов утра. Пансионеры должны были аккуратно 
убрать свои постели и идти на утреннюю молитву. С 8 до 11 и с 13 до 17 шли за-
нятия. В остальное время ученики готовились к занятиям, на отдых отводилось 
два часа. После вечерней молитвы в 9 часов вечера все отправлялись ко сну.

Во всех классах были доска, парты, преподавательский стол. Имелись и не-
которые специализированные кабинеты: физики, химии, истории. Славилась 
гимназия библиотекой, имевшей около 5 тысяч книг, включая старопечатные 
издания.

За здоровьем учеников следил штатный врач Даниил Спасович (1797-1882), 
уроженец Слуцка, доктор хирургии Виленского университета, бывший в те вре-
мена начальником врачебной управы Минской губернии. Он же преподавал в 
7 Там же, s. 14.
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гимназии основы гигиены. 

Приезжая в Минск в последующие годы, Дыбовский всегда приходил на Собор-
ную площадь. Ему хотелось снова "бросить взгляд на бывший костел Бенедик-
тинок и высокое строение, где был мужской интернат, так называемые "общие 
квартиры"8. И в этом не было ничего удивительного, поскольку это возвращало 
его к тем прекрасным временам, когда он общался здесь со своими друзьями, 
многие из которых, действительно, были замечательными людьми. Примеча-
тельны слова уроженца Минской губернии, польского историка Януша Иваш-
кевича (1879-1944), утверждавшего, что через стены этого интерната "прошло 
все, что было наиболее выдающимся среди тогдашней молодежи"9. Не случай-
но, теплые воспоминания о минском "общежитии", где он "имел много коллег 
и приятелей, живших здесь в те времена", сохранились у Дыбовского навсегда.

Часто вспоминал он и "достойную женщину", которую ученики называли "те-
тей Коперской", она была в пансионе главной экономкой. По его словам, здесь 
"учащиеся имели стол, жилье, репетиторство и учительский надзор, плати-
ли 30, или 50, или даже 100 рублей за год"10. Качество питания в пансионе не 
вызывало никаких нареканий. Ковалевская в своих воспоминаниях специаль-
но отмечала, что "еда была здоровой, обильной и вкусной"11. Родителям, от-
дававшим своего ребенка в пансион, не нужно было опасаться, что в какой-то 
момент он может оказаться без присмотра. На протяжении всего дня воспитан-
ники были окружены самой тщательной опекой, как со стороны своих курато-
ров, так и школьной инспекции. Из числа младших преподавателей регулярно 
назначали дежурных по гимназии: как правило, это были учители французс-
кого и немецкого языков. И делали это исключительно для того, чтобы предо-
ставить воспитанникам дополнительную возможность совершенствоваться в 
изучении иностранных языков. 

К слову, Дыбовский добрым словом вспоминал преподавателей иностранных 
языков француза Жана Рене де Шоле и жену его немку (без указания фами-
лии), а также одного из дежурных преподавателей – француза Жако. По словам 
Дыбовского, благодаря их обучению, учащиеся минской гимназии "говорили 

8 B. Dybowski Przed pólwiekiem. Wspomnienia z przeszłości gimnazyalnej, "Biblioteka Warszawska", 
t. 2 (1908), s. 14.
9 J. Iwaszkiewicz, Mińsk, s. 19.
10 B. Dybowski Przed pólwiekiem…, s. 14.
11 Z. Kowalewska, Obrazki mińskie..., s. 16.
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на обоих языках достаточно бегло"12.

В этом пансионе, этих "общих квартирах" Дыбовский прожил "весь первый год 
гимназической жизни"13. Но после его завершения мать настояла на том, чтобы 
забрать Бенедикта из пансиона. Причина, отнюдь, не была в том, что родителей 
что-то не устраивало в самом пансионе. Просто, к тому времени Дыбовские уже 
приобрели для себя деревянный одноэтажный дом, расположенный напротив 
гимназии, и здесь, по мнению родителей, Бенедикт мог более тесно общаться 
со своими братьями и сестрами. 

Новый дом Дыбовских располагался в самом центре Минска. До них здесь жил 
приятель отца, директор минской гимназии Фишер, "человек довольно либе-
ральных взглядов"14. Отец Бенедикта – Ян Дыбовский неоднократно бывал в 
этом доме в гостях у своего приятеля, чувствовал там себя вполне комфортно и 
потому с удовольствием приобрел его. 

После их переселения дом зажил новой жизнью. Польская писательница Зофья 
Ковалевская свидетельствовала, что "чрезвычайно оживленным был дом Яна 
Дыбовского из Рудзицы, отца профессора Бенедикта"15. Помимо родителей 
здесь жили три брата – Бенедикт, Владислав и Тадеуш, а также две сестры Ка-
милла (в замужестве Котович) и Мальвина (в замужестве Наргелевич).

По замыслу властей, минская гимназия должна была "подготавливать дво-
рянскую молодежь для службы гражданскими и военными бюрократами"16. 
Причем, военными даже в большей степени, нежели гражданскими. Потому и 
форма одежды для учеников была выбрана соответствующая. Дыбовский впо-
следствии воспоминал: "По военному образцу была установлена наша форма – 
имели шапки российского покроя с красным лампасом и белой окантовкой, "ка-
детские" куртки с красным стоячим воротником…; фраки офицерского покроя 
с красным воротником и золотыми галунами… Вместо плаща и пальто имели 
войсковую шинель голубоватого цвета с красным стоячим воротником"17. Уче-
ники 7 класса имели ранг чиновников 14 класса и право ношения шпаги.

12 B. Dybowski, Przed pólwiekiem..., s. 516.
13 Там же, s. 513.
14 Z. Kowalewska, Obrazki mińskie..., s. 19.
15 Там же, s. 35.
16 B. Dybowski, Przed pólwiekiem... s. 515.
17 Там же.
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По мнению современников, учеба в минской гимназии в те времена не была 
слишком сложной. Некоторые из новых учителей явно не отличались излиш-
ней требовательностью. Поэтому мыслящие учащиеся стремились восполнять 
недостаток знаний в кружках самообразования. Созданию таких кружков ги-
мназическое начальство не препятствовало. Воспитанники не преминули 
воспользоваться этим обстоятельством и в отсутствии строгого контроля со 
стороны администрации в кружках самообразования постоянно вели разго-
воры о кумирах тогдашней молодежи – Адаме Мицкевиче, Томаше Зане и Яне 
Чечоте, об идеях филаретского движения, обсуждали и самые злободневные 
темы. 

В кружках самообразования воспитанники с особым упоением декламировали 
стихи Адама Мицкевича, искренне восторгались очарованием его поэзии. В те 
годы они, поистине, жили его стихами и постоянно вдохновлялись ими в своих 
юношеских поэтических экспериментах. 

Воспитанники гимназии имели и некоторую свободу в своих действиях. Им 
было позволено навещать в городе своих родственников и знакомых, посещать 
культурные мероприятия. Особой популярностью у гимназической молодежи 
пользовались танцевальные вечера, которые устраивали в домах предводите-
лей минского дворянства – по четвергам у губернского предводителя Оттона 
Хорвата и по вторникам у уездного предводителя Антония Богдашевского. 

Одним из любимых развлечений минских гиназистов был театр. Наилучшим в 
ту пору в Минске был польский театр, в котором блистала выдающаяся драма-
тическая актриса и певица Мария Дроздовская. Она пела здесь с 1847 по 1863 
гг. и не было, пожалуй, ни одного гимназиста, который хотя бы раз не слышал 
бы эту замечательную артистку. Ковалевская вспоминала: "Притяжение мо-
лодежи составляла одна из артисток, Мария Дроздовская, вокруг которой 
вертелось много панычей. Однако наибольшим успехом пользовался Юлиан 
Лапицкий из Буцевичей. Он даже сочинил водевиль с главной ролью для Дроз-
довской, поставленный на минской сцене"18. 

Минский театральный критик И. И. Гольц-Миллер, в целом достаточно сдержан-
но отзывавшийся о местной труппе, возглавляемой отцом певицы Войцехом 
Дроздовским, с явной симпатией писал о ней: "Д-ца Дроздовская, водевильная 
артистка по преимуществу. При хорошеньком личике она так мила, так ловка и 
18 Z. Kowalewska, Obrazki mińskie..., – s. 83.
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грациозна, а притом так умело и натурально исполняет всякую роль в высокой 
комедии и водевиле, что ее можно смело и справедливо назвать украшением 
нашей сцены"19.

Дыбовский в сопровождении своего дяди Адама Сикорского, минского архи-
тектора, ходил в театр довольно часто (раз в неделю). У дяди было в театре 
бесплатное кресло, и племянник обычно слушал спектакли, стоя перед ним и 
"прикрытый полами его пальто"20. Как и многие его одноклассники, он "восхи-
щался выступлениями пани Дроздовской", но не меньшее впечатление на него 
произвела маленькая дочь певицы, "смелость и решительность" которой при-
вели его "в настоящий восторг". 

Кроме театральных увлечений дядю и племянника сближала литература. 
Дыбовский вспоминал, что дядя часто "забирал меня к себе, читал и цитировал 
наизусть поэзию Пушкина"21. 

В теплую погоду гимназическая молодежь любила собираться на углу улиц 
Соборной и Романовской. Отсюда было достаточно далеко до гимназии, зато 
имелся ближайший выход на Койдановский тракт, а оттуда без труда можно 
было попасть и в поле, и в лес. Здесь гимназисты организовывали свои мае-
вки, желающие могли поиграть в лапту. А зимой молодежь часто выбирались 
за город на казацких лошадях. В своих воспоминаниях Дыбовский конкретно 
называл наиболее популярные у них конные маршруты: "до Слепянки по Бори-
совскому тракту, до Лошицы Прушиньского по Игуменскому тракту, до Лошицы 
Неможаньских по Койдановскому тракту"22. 

По словам белорусского историка В. П. Грицкевича, Дыбовский "с ранних лет 
питал склонность к экспедициям и природе. В период учения в Минской гимна-
зии…он готовил себя к далеким путешествиям, зимой спал во дворе, много 
плавал, ездил верхом, ходил пешком"23.

Любимое место отдыха минских гимназистов – кондитерская Девасе на Высо-

19 И.И. Гольц-Миллер, Несколько слов о Минском театре, "Минские губернские ведомости", 20 
марта 1859, c. 3.
20 B. Dybowski, Przed pólwiekiem..., s. 517.
21 Там же.
22 Там же, s. 512.
23 В. П. Грицкевич, Путешествия наших земляков. Из истории страноведения Белоруссии, 
Наука и техника, Минск 1968, c. 127
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ком рынке. Для молодежи здесь была выделена специальная комната в отдель-
ном помещении, где они могли наслаждаться сладостями, веселиться, смеять-
ся, строить планы на будущее. Но, как только разговор заходил о серьезных 
вещах, смех тут же прекращался и собравшиеся "переходили на тихий шепот". 
По словам Ковалевской, "не один из сегодняшних ветеранов со слезами в гла-
зах вспоминал эти минуты молодости"24. В 1862 г., после 17 лет существования, 
минская гимназия была ликвидирована. 

Говоря о здоровом образе жизни воспитанников, необходимо вспомнить о 
штатном враче минской гимназии Данииле Спасовиче. По мнению Тадеуша Кор-
зона, это был отличный доктор, "необыкновенно внимательный, заботящийся 
о своих пациентах"25. Достойнейшим образом он проявил себя во время эпи-
демии холеры, захлеснувшей Минск в 1855 г., и никогда не отказывал бедным 
в медицинской помощи. А вот Дыбовский считал, Спасович "как врач не имел 
репутации" в городе. Кто из них прав, сказать сейчас трудно. Но не исключено, 
что негативное мнение Дыбовского о гимназическом враче имело под собой 
следующую подоплеку: Спасович принимал в своем доме российских чиновни-
ков, и поэтому некоторые минские поляки избегали его, попросту игнорирова-
ли. Корзон же считал, что со стороны Спасовича это был своего рода маскарад, 
которым он "охранял свой дом", а в действительности доктор был истинным 
поляком – и "по языку, и по образу жизни". 

Мнение Корзона вполне разделял и польский писатель, участник Ноябрьского 
восстания Август Иваньский. В своих воспоминаниях он называл дом Спасови-
ча "истинно польским". Подчеркнум, что со временем доктор завоевал автори-
тет у всех национальностей, живших в ту пору в Минске.

По мнению Дыбовского, преподавательский состав минской гимназии в годы 
его учебы (1847-1853) был, мягко говоря, не слишком сильным. Не зря же он го-
ворил: "Наши учителя имели мало влияния на нас"26.

Тем не менее, любопытно узнать о тех, кто оказался причастным к воспитанию 
будущего выдающегося ученого. Однако, вести разговор о людях, которые 
в силу своих качеств (невежество, грубость, хамство, пьянство и т.п.) оказа-
лись недостойными своих учеников, не имеет ни малейшего смысла. Поэтому, 

24 Z. Kowalewska, Obrazki mińskie..., s. 18.
25 T. Korzon, Mój pamiętnik przedhistoryczny, Nakładem autora, Krakow 1912, s. 2.
26 B. Dybowski, Przed pólwiekiem..., s. 519.
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начнем с тех, кто произвел на Дыбовского, его одноклассников и других мин-
ских гимназистов наиболее яркое впечатление.

Первые в этом ряду два талантливых педагога – учитель физики Адольф Родзе-
вич и учитель географии Фердинанд Шабловский. 

По мнению Дыбовского, одной из самых ярких личностей, выделяющейся из 
"всей группы наших учителей", был учитель физики Адольф Родзевич. Слуша-
тель Московского университета, до приезда в Минск работавший там ассистен-
том на кафедре физики, он впечатлял всех гимназистов "своими всесторонни-
ми знаниями, своей тактичностью и прекрасным преподаванием"27. От прочих 
учителей гимназии он выгодно отличался многими незаурядными качествами, 
но, прежде всего, своей "воспитанностью и моральностью". Прекрасный фи-
зик Родзевич, кроме того был еще и великолепным математиком, что еще более 
возвышало его в глазах воспитанников гимназии. 

Сразу же после приезда в Минск, он организовал в гимназии метеорологи-
ческую станцию, учил правилам ведения метеонаблюдений, предсказаниям 
погоды по народным приметам. Дыбовский вспоминал, что под руководством 
Родзевича "в кабинете физики мы сами проводили разные исследования". В 
отличие от многих своих коллег, например, учителя истории Катаньского, ко-
торый "кроме учебника ничего не знал и приказывал заучивать его механиче-
ски", Родзевич не ограничивался лишь рамками гимназической программы, но 
"понемногу знакомил нас даже с необязательными предметами, например, с 
основами химии"28.

Отношение Родзевича к преподавательской работе в Минской гимназии, его 
внутренняя культура и душевная чуткость производили сильное впечатление 
не только на учащихся и их родителей, но также на многих современников, 
живших в ту пору в Минске. Например, польская писательница Ковалевская 
в своих воспоминаниях писала о нем, как об учителе, "прекрасно обучающем 
арифметике"29. Уроженец Минска, выпускник минской гимназии, польский 
историк Тадеуш Корзон в свою очередь отмечал: "В четвертом классе Родзевич 
преподавал геометрию прекрасно: объяснения его были образцом логических 

27 Там же, s. 521.
28 Там же.
29 Z. Kowalewska, Obrazki mińskie..., s. 19.
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выводов и краткого изложения"30. Особое восхищение у юных воспитанников 
гимназии вызывало его потрясающее умение рисовать на школьной доске раз-
личные фигуры. По свидетельству очевидцев, у всех было ощущение, что иде-
альный круг на доске был нарисован с помощью циркуля.

В 1850 г. в гимназии по инициативе Родзевича в гимназии была организована 
школа геометрии. Школа была рассчитана на 50 учеников, ее финансировали 
из казны. По данным Ковалевской, правительство "за содержание каждого уче-
ника платило около ста рублей". Помимо Родзевича в этой школе преподавали 
и другие учителя минской гимназии. Можно предположить, что школа геоме-
трии была организована в гимназии не без протекции губернатора, дочери ко-
торого занимались частным образом у Родзевича. 

К сожалению, педагогическая деятельность Родзевича в минской гимназии 
продолжалась не слишком долго. После ухода либерального директора Фише-
ра, он почувствовал, что с новым гимназическим начальником вряд ли сработа-
ется. Неприятие талантливого учителя вызывало не только целенаправленое 
преследование польского языка со стороны нового директора Десницкого, но, 
прежде всего, его "некультурное поведение"31 по отношению к коллегам. По 
свидетельству многих современников, в период его директорства из гимназии 
разбегались и учителя, и ученики. Дошло даже до того, что один из старшеклас-
сников, незаслуженно наказанный директором розгами, "влепил Десницкому 
пощечину"32.

Другой светлой личностью в Минской гимназии был учитель географии Ферди-
нанд Шабловский. Все, кто был с ним знаком, отзывались о нем самыми востор-
женными словами. Все единодушно подтверждали его влюбленность в свой 
предмет, исключительно доброжелательное отношение к воспитанникам, уди-
вительную скромность и готовность всегда прийти на помощь. 

С 1851 по 1863 год Шабловский преподавал в Минской гимназии географию 
и космографию. Талантливый и глубоко образованный педагог, интеллигент-
ный, на редкость внимательный и доброжелательный он с огромной радостью 
отдавал свои знания учащимся. Видя его искреннюю заинтересованность в их 
успехах, они, в свою очередь, тянулись к нему и, по наблюдениям современни-

30 T. Korzon, Mińsk w połowie XIX wieku..., s. 16.
31 Z. Kowalewska, Obrazki mińskie..., s. 70.
32 Там же.
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ков, он быстро "покорил сердца учащихся"33. Не удивительно, что оба его пред-
мета сразу стали у Дыбовского самыми любимыми. 

Однако судьба самого Шабловского была далеко не простой. Происходил он 
из очень бедной шляхетской семьи. В раннем возрасте остался без отца. Мать 
постоянно отказывала себе даже в самом необходимом, но, тем не менее, стре-
милась делать все возможное, чтобы ее сыновья смогли получить школьное 
образование. Современники свидетельствовали, что "недостаток в доме был 
такой большой, что, когда маленький Фердинанд возвращался с уроков, часто 
случалось, что он вообще не находил обеда в доме"34. Тогда он брал в руки удоч-
ку и шел на реку, а затем приносил матери выловленную рыбу, которой пита-
лась вся семья.

С раннего детства он привык опекать других и не гнушался зарабатывать день-
ги любым доступным ему способом. Чаще всего приходилось подрабатывать 
репетиторством, занимаясь с детьми из богатых семей. Со временем репети-
торство сделалось основным источником дохода семьи. 

Именно репетиторство, а также его "железная воля и настойчивость", в конеч-
ном итоге, и позволили ему окончить гимназию и поступить в Харьковский уни-
верситет. Здесь на подготовительном отделении в течение трех лет он изучал 
иностранные языки, историю, географию, математику, физику, естественные 
науки. На специальном отделении в течение четырех лет должен был изучать 
высшие курсы математики, физики, химии, прочих естественных наук и астро-
номии, а также историю наук и педагогику. К сожалению, мы не знаем, сколько 
лет проучился Шабловский на специальном отделении в Харькове. Известно 
лишь то, что завершил он свое образование в Московском университете.

Блестящее образование позволило Шабловскому исключительно плодотвор-
но работать с учащимися в минской гимназии. По отзывам современников, его 
ученики "знали географию в совершенстве" и очень ценили общение с "лю-
бимым профессором". 

"Совершенство" в данном случае вовсе не выглядит преувеличением. Извест-
но, что Шабловский часто привлекал учащихся для подготовки контурных карт, 
учебных пособий по географии и астрономии. Для выполнения таких, нередко 

33 Там же, s. 22.
34 Там же.
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сложных работ, естественно, нужна была соответствующая подготовка. Но уча-
щиеся прекрасно справлялись даже с самыми сложными заданиями. Приведем 
только один пример: для занятий со старшеклассниками Шабловскому нужно 
было подготовить учебное пособие – карту звездного неба Южного полуша-
рия. Для выполнения этой работы он привлек ученика 7-го класса Карповича. 
В результате, "карта получилась такой совершенной и отретушированной, что 
дирекция посчитала ее достойной для представления высшему начальству"35.

Шабловского по праву считали одним из лучших педагогов минской гимназии, 
учащимся явно импонировал его педагогический метод, они его безмерно ува-
жали, ценили и искренне любили. Ковалевская описала случай, произошед-
ший в Минске в кондитерской Тирмана накануне восстания, и красноречиво 
свидетельствующий об отношении воспитанников минской гимназии к своему 
учителю. Шабловский зашел сюда выпить чашечку кофе, не подозревая, что 
там находятся его бывшие ученики. Увидев учителя, "все сорвались со своих 
мест и радостными криками понесли его на руках". Шабловский даже смутил-
ся, но "развеселившаяся молодежь усадила его за стол и так сердечно угощала, 
что растроганный учитель только слезы украдкой утирал"36.

Благодаря общению с такими прекрасными педагогами, как Родзевич и Ша-
бловский, у Дыбовского все более усиливался интерес к точным наукам, в 
частности, к естествознанию. И даже несмотря на нехватку в гимназической 
библиотеке соответствующей методической литературы, склонность к науч-
ным исследованиям начала проявляться у Дыбовского именно в Минской ги-
мназии. Впоследствии выдающийся ученый вспоминал: "Мы разводили млеко-
питающих, птиц, рыб, установили в саду Подолиньских маленький аквариум. 
Образцы для него нам доставлял Филипп Кунцевич, рыбак, который жил над 
Немигой; нередко мы и сами ловили рыб в реке. Однажды я чуть не стал от-
крывателем интересного и важного явления, а именно преображения или ме-
таморфозы рыб"37.

К сожалению, перечень педагогов минской гимназии, к которым с уважением 
относился Дыбовский в юношеские годы, весьма невелик. Остальные учителя, 
в силу разных причин, не пользвались у него авторитетом, а некоторых из них 
он даже критиковал в воспоминаниях. 

35 Там же, s. 73.
36 Там же, s. 86.
37 B. Dybowski , Przed pólwiekiem..., s. 524.



80

Говоря о минской гимназии времен Бенедикта Дыбовского, нельзя не вспом-
нить и о его контактах с одноклассниками и другими воспитанниками минской 
гимназии. Со многими из них ему довелось встречаться и общаться в более по-
здние годы, в том числе, и в сибирской ссылке. 

Прежде всего, напомним, что, когда Бенедикт учился в третьем классе, он жил 
в пансионе. Вместе с ним здесь проживали еще восемь учеников из его класса. 
В своих воспоминаниях он перечислил всех: "двое Булгаков, двое Вежбицких, 
Пальчевский, Колковский, Гомолицкий, Микульский и я"38. Четвероклассников 
в это время в пансионе было двое: Витольд Иодко и Каэтан Козелло. Из старше-
классников Дыбовский запомнил только одного – Шумборского. Всего же, по 
словам Дыбовского, в первый год открытия интерната в нем жили 15 учащихся. 
К сожалению, не обо всех учащихся, упомянутых им в воспоминаниях, сохрани-
лись какие-либо сведения. Даже имена некоторых его соучеников до сих пор 
остаются неизвестными. 

Назовем тех, о которых имеется хоть какая-то информация: это – его одноклас-
сник Эдмунд Булгак (1834-1867), защитивший в 1860 г. докторскую диссертацию 
по медицине в Дерптском университете и работавший затем врачом в Минской 
губернии; и четвероклассник Витольд Наркевич-Иодко (1834-1898), также за-
щитивший в 1860 г. докторскую диссертацию по медицине в Дерптском уни-
верситете и ставший впоследствии одним из наиболее известных польских 
офтальмологов, руководителем Института офтальмологии в Варшаве. Еще 
один четвероклассник, оставивший след в памяти Дыбовского, Каэтан Козел-
ло выбрал для себя военную карьеру и служил в российской армии в звании 
штабс-капитана

Одним из лучших школьных друзей Дыбовского был Михал (Миша) Киселевс-
кий, сын начальника минской почты. В своих публикациях ученый всегда с 
теплым чувством вспоминал об их многочисленных встречах. Он хорошо пом-
нил "просторный и красивый" дом Киселевских, расположенный на углу улиц 
Доминиканской и Подгорной. Не забыл и о том, что начальник почты "жил от-
крыто, устраивая здесь торжественные приемы для тогдашнего высшего чи-
новничества"39. 

Бенедикт и Михал учились в одной гимназии, были закадычными друзьями и 

38 Там же, s. 517.
39 B. Dybowski , Przed pólwiekiem..., s. 512.
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нередко будущий ученый бывал в гостях у Киселевских. Он хорошо знал его 
старших сестер, "принадлежавших к числу красивейших девушек", и удоволь-
ствием вспоминал, как они выезжали на прогулки в своих каретах и считались 
лучшими танцорками на балах у губернатора и предводителей дворянства. В 
своих воспоминаниях Дыбовский писал: "С Мишей мы жили в дружеских отно-
шениях, разговаривали между собой по-польски; был он добрый, компанейс-
кий мальчик, но легкомысленный, мечтавший о красивом гусарском мундире 
и о военной карьере"40. Свою мечту он осуществил после окончания гимназии: 
пошел служить в армию, там "прогулял, пропил, растранжирил отцовское име-
ние", и в конечном итоге был направлен служить в Сибирь, где и повстречал 
своего давнего гимназического друга Бенедикта Дыбовского, участвовавшего 
в ту пору в работе комиссии по обследованию Уссурийского края. 

Произошло это летом 1869 г. спустя 15 лет после их прощальной встречи в Мин-
ске. Киселевский в ту пору уже был в чине капитана и работал полицмейстером 
во Владивостоке. Радость от неожиданной встречи была обоюдной. После дру-
жеских объятий Киселевский сразу же предложил своему гимназическому дру-
гу переехать к нему на все время пребывания его в Уссурийском крае. К сожале-
нию, переехать надолго не было никакой возможности, поскольку предстояли 
серьезные научные исследования. Но Дыбовский пообещал своему другу, что 
они будут видеться часто: "ежедневно от 11 часов утра до вечера и он даже мо-
жет остаться ночевать, но до 10 часов утра ему нужно быть на корабле"41. Обе-
щание свое он сдержал, и уже в 10 часов утра завтрашнего дня перенес часть 
своих вещей в дом Киселевского. К сожалению, спустя некоторое время им при-
шлось расстаться

Очередная встреча школьных друзей состоялась летом 1874 г., когда Дыбовс-
кий снова прибыл во Владивосток. Он без труда разыскал жилище Киселевско-
го. Это оказался небольшой домик, стоящий на берегу широкого морского пля-
жа, где росли старые, высокие деревья. Как и в последний раз, "встреча была 
дружеской и сердечной"42. По словам Дыбовского, во Владивостоке Киселевс-
кий "жил с комфортом, любил удобства и роскошь жизни, обстановка была для 
этого приспособлена, ел обильно и вкусно"43. 

40 Там же.
41 Pamiętnik Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Lwów 1930, s. 372.
42 Pamiętnik Benedykta Dybowskiego ..., s. 531.
43 Там же. – s. 532.
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О встречах Дыбовского и Киселевского в более позднее время сведений пока 
не имеется. 

По нашему мнению, заслуживает внимания и еще один соученик Дыбовско-
го по минской гимназии, с которым он также встретился в Сибири. Это – его 
"сосед по нарам" Болеслав-Александр Дубовик, участник восстания 1863 года. 
В соответствии с конфирмацией М. Муравьева от 1 марта 1864 г. Дубовик был 
присужден к лишению прав состояния, конфискации имущества и ссылки на 
поселение в "более отдаленные места Сибири"44. С начала 1870 года с согласия 
властей, но под негласным надзором полиции, он работал на золотых приисках 
в Иркутской губернии.

Вот как его в нескольких строках характеризовал сам Дыбовский: "Дубовик 
– белорус, поляк, мой коллега из Минской гимназии, учился в Москве на фа-
культете права". Дубовик был обладателем приятного баритонового голоса и 
"любил петь народные песни на белорусском наречии". Он был одним из наи-
более активных исполнителей в импровизированных концертах, устраива-
емых ссыльными по праздникам и торжественным событиям. Вместе с тем, в 
своих воспоминаниях ученый отмечал, что Дубовик был резонером, человеком 
социально политизированным, приверженцем взглядов российских прогрес-
систов и польских социалистов.

Примечательно, что в ссылке у заключенных – уроженцев белорусских и поль-
ских земель – часто возникали споры по поводу так называемой "двунацио-
нальности". Споры были горячими, продолжительными и многократными. 
Дыбовский в них участия не принимал, так как его гораздо больше заботило, 
чтобы "согласие и братство установить между ссыльными"45. Впрочем, в своих 
воспоминаниях он все же вынужден был признать, что в "двунациональность" 
не верит.

Во время пребывания Дыбовского в Благовещенске состоялась его встреча с 
еще одним бывшим минским гимназистом – Каролем Жолнаркевичем. Как и 
многие другие сибирские встречи она была неожиданной, но от того еще более 
приятной. В столице Амурского края экспедицию Дыбовского встречала "вся 
столичная знать, представители Амурского батальона и казацкой сотни в по-

44 Д. Матвейчык, Удзельнікі паўстання 1863-1864 гадоў. Біяграфічны слоўнік. (Паводле 
матэрыялаў Нацыянальнага Гістарычнага Архіва Беларусі), Мінск 2016, c. 206.
45 Pamiętnik Benedykta Dybowskiego..., s. 60.
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лной парадной форме". Среди встречавших в мундире военного врача стоял 
полковник, лицо которого Дыбовский "узнал бы и в аду". Это был его старый 
гимназический товарищ Кароль Жолнаркевич, всегда "в высшей степени дру-
желюбный и любезный".

В период обучения в гимназии Бенедикт и Кароль были добрыми друзьями, но 
особенно близко сошлись, когда будущий ученый начал брать частные уроки 
латыни у дяди Кароля, профессора минской гимназии Рязанского. В свою оче-
редь Бенедикт охотно помогал Каролю в изучении иностранных языков – не-
мецкого и французского. После окончания гимназии Жолнаркевич поступил в 
Медицинскую академию в Петербурге, а затем был отправлен на службу в Во-
сточную Сибирь.

Жолнаркевич считал себя белорусом, по-польски говорил довольно плохо, 
при этом, в общении со сверстниками, постоянно советовавшими ему усовер-
шенствовать свой польский язык, утверждал, что "ему, как белорусу, не нужен 
польский"46. С Дыбовским он всегда пребывал в прекрасных отношениях и был, 
по словам ученого "самым сердечным другом" 

В числе лучших гимназических друзей Дыбовского был и Константин Ельский 
(1837-1896) – выдающийся путешественник, зоолог, географ и геолог. Знаком-
ство их состоялось в 1847 г., когда оба проживали в гимназическом интернате. 
Примечательно, что в более поздние времена одним из наиболее красноре-
чивых показателей успешности минской гимназии, Дыбовский считал именно 
тот факт, что "здесь воспитывались Ельские"47. Отметим, что помимо Констан-
тина Ельского в минской гимназии учились его двоюродные братья – Михал 
Ельский (1831-1904), в будущем известный скрипач и композитор и Александр 
Ельский (1834-1914), в будущем известный литератор, историк, краевед, публи-
цист. Здесь же, в гимназическом интернате Дыбовский и Ельский познакоми-
лись с Яном Ваньковичем (1835-1885), будущим известным энтомологом. 

По окончании гимназии судьбы этих молодых людей сложились по-разному: 
Дыбовский уехал продолжать образование в Дерптский университет, Вань-
кович занялся энтомологическими исследованиями в Киевской губернии, а 
Ельский в 1853 г. был зачислен на медицинский факультет Московского уни-
верситета. Несомненно, однако, что "взаимное влияние этих людей во многом 

46 Там же, s. 354.
47 B. Dybowski , Przed pólwiekiem..., s. 514.
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определило становление каждого из них как исследователя. В дальнейшем 
они до конца жизни поддерживали контакты друг с другом, как при нерегуляр-
ных встречах, так и посредством постоянной переписки"48. Значительное коли-
чество этих писем и по сей день находится в польских архивах.

После трехлетнего обучения в Московском университете Ельский изучал бо-
танику и зоологию на математико-природоведческом факультете Киевского 
университета. В тот период кабинетом зоологии Киевского университета заве-
довал старый гимназический друг Дыбовского и Ельского Ян Ванькович. 

В 1860 г. Ельский окончил университет и остался работать в Киеве. Он зани-
мался изучением насекомых и моллюсков. В октябре 1862 г. Ельский получил 
звание магистра за исследование анатомии моллюска "Lit oglyphis nat icoides". 
Возможно, не без влияния Дыбовского на магистерском экзамене молодой 
ученый открыто выступил сторонником эволюционной теории Чарльза Дарви-
на. 

Весной 1863 г. из Варшавы в Киев приехал Дыбовский. Официальной причиной 
его приезда на Украину было участие в объявленном конкурсе на замещение 
должности профессора зоологии в Киевском университете. На самом же деле 
он приехал в Киев, как комиссар правительства повстанцев в Беларуси и Лит-
ве, которому нужно было "лично выяснить, в каком состоянии находятся при-
готовления к готовящемуся бунту на Руси"49. 

Собираясь в Киев, он, естественно, сообщил Константину Ельскому о своем 
приезде, и они условились, что Дыбовский сразу же приедет в Университет, где 
Ельский в то время выполнял функции заместителя директора зоологического 
кабинета. Для своего гимназического друга Ельский приготовил поистине цар-
ский подарок – великолепный образец редкой рыбы, выловленной в Днепре. 
Это был замечательный Вырезуб (Leuciscus Friesei Nordm.), пресноводная рыба, 
из семейства карповых, длиной более метра, по словам Дыбовского, "по-на-
стоящему королевский образец такой редкой рыбы"50.

В память о киевской встрече Дыбовский и Ельский решили сфотографировать-

48 В. Н. Гричик, Константин Ельский – исследователь фауны Южной Америки // Зоологические 
чтения. Сборник статей международной научно-практической конференции, посвященной 
памяти К. М. Ельского (Гродно, 15 – 17 марта 2017 г.), ГрГУ им Я. Купалы, Гродно 2017, c. 3.
49 B. Dybowski, Wspomnienia z przeszłości półwiekowej, s. 74.
50 Там же, s. 76.
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ся вместе со своими коллегами-натуралистами – Александром Чекановским, 
Константином Малевским и Константином Каминьским. Эта памятная фото-
графия до сих пор фигурирует практически во всех монографиях, посвящен-
ных деятельности этих прославленных ученых.

Отношения друзей не прервались и после того, как в 1864 г. Дыбовский был 
осужден на каторгу. Они постоянно корреспондировали друг с другом и были 
в курсе всех событий, происходивших у каждого из них. Посылая письма из 
ссылки, Дыбовский вполне обоснованно беспокоился о том, чтобы не навлечь 
каки-либо неприятности на своего друга. Поэтому порой вел переписку через 
зоолога Владислава Тачановского, который просил, "чтобы Ельский писал 
письма по-французски и не подписывал их своим именем"1. 

Но не всегда у Дыбовского складывались такие благостные отношения с гимна-
зическими товарищами. Не все воспитанники минской гимназии с такой тепло-
той и радушием относились к нему. В воспоминаниях Дыбовского сохранились 
эпизоды его непродолжительных встреч в Сибири с бывшим минским гимнази-
стом, доктором Онуфрием Дубиньским. Жизнь будущего доктора после окон-
чания гимназии, по-видимому, была нелегкой: семья его была бедной, и пото-
му он учился в медико-хирургической академии за счет казны. Закончив учебу, 
уехал в Сибирь, где со временем стал старшим врачом в военном госпитале в 
Чите, одновременно исполняя обязанности врача в местной тюрьме. 

Встреча с бывшим школьным товарищем, оказавшимся в Сибири не по своей 
воле, не вызвала у него ни жалости, ни сострадания, ни даже сочувственных 
эмоций. Ссыльному каторжанину Дыбовскому он стал бесстрастно и нудно 
рассказывать про свою низкую зарплату и дороговизну цен, жаловаться на не-
состоявшуюся профессиональную карьеру. Завершив этот томительный моно-
лог, он встал, подал Дыбовскому руку и проводил до входной двери.

На Дыбовского эта встреча произвела настолько гнетущее впечатление, что, 
по его собственным словам, "глубоко врезалась в память". С горечью Дыбовс-
кий впоследствии комментировал этот тягостный эпизод: "Встречался впо-
следствии с гимназическими коллегами в разных частях Сибири, всегда был с 
ними на "ты", один Дубиньский стал исключением. Доктор Жолнаркевич, капи-

1 Р. Daszkiewicz, R. Tarkowski, J.-Ch. de Massaryi, Konstanty Jelski (1837-1896) i jego działalność 
w zakresie nauk przyrodniczych : dokumenty z archiwum K. Jelskiego – unikalne materiały dla 
historii nauk przyrodniczych Francuskiej Gujany, [w:] Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii 
Umiejętności, 2010, T. 10, s. 231.
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тан Киселевский со всей сердечной доброжелательностью видели во мне дру-
га, в то время как доктор Дубиньский оставался, как во время первой нашей 
встречи, так и последней, только на уровне приветливой безучасности"2.

Таким образом, для Бенедикта Дыбовского минская гимназия стала не только 
источником дорогих воспоминаний. Много важных и решающих событий в его 
последующей жизни были связаны с этим учебным заведением. В гимназии 
работали хорошие преподаватели, которые могли увлечь учеников, научить 
их основам наук, показать пользу и необходимость самостоятельной работы 
и творческого мышления. Не менее важное значение для последующего ду-
ховного развития Дыбовского имели его контакты с тесным содружеством 
минских гимназистов. Значение этих связей для него было поистине велико. 
Недаром в своих воспоминаниях он так часто писал о минских гимназистах и, 
как правило, это были самые добрые слова искренней благодарности и сердеч-
ности. 

2 B. Dybowski Wspomnienia z przeszłości półwiekowej..., s. 100-101.
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БЕНЕДИКТ ДЫБОВСКИЙ: ЗООЛОГИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМАТИКА И НОМЕНКЛАТУРА

The results of Benedikt Dybovsky’s (1833–1930) research in the field of Zoological 
systematics (mollusks, crustaceans and fish from Lake Baikal) are discussed in the 
article. The data related to the use of eponyms in the Zoological nomenclature have 
been given.

Непростой и своеобразной была судьба Бенедикта Тадеуша Дыбовского (1833–
1930) – уроженца белорусской земли, жизнь и деятельность которого также 
связана с Польшей, Россией и Украиной. Многие факты его биографии являют-
ся загадками до настоящего времени, даже несмотря на большое количество 
публикаций о нём (опубликованных, зачастую, с одними и теми же ошибками и 
неточностями), а также автобиографические работы. К сожалению, нередко в 
публикациях о Б. Дыбовском фактологические материалы занимают незначи-
тельное место по сравнению с пафосно-патетическим описанием событий его 
жизни и фактов биографии.

Цель работы – отметить вклад Б. Дыбовского в зоологическую систематику – 
биологическую дисциплину, основными задачами которой являются изучение 
многообразия животных организмов и выяснение родственных отношений 
между отдельными видами и группами видов. Без соответствующей классифи-
кации практически невозможно ориентироваться во всём многообразии жи-
вотного мира, насчитывающего более 1 миллиона видов.

Зоологическая систематика прошла в развитии несколько этапов, начиная с 
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описания видов с целью их различения и довольно формальной их классифи-
кации. Впоследствии были построены начальные эволюционные системы жи-
вотного мира и его отдельных групп. Эти системы, зачастую со многими исправ-
лениями и дополнениями, существуют и в настоящее время. В ходе развития 
систематики исследователи уделяли большое внимание изучению эволюции 
внутри вида и на выяснение путей эволюции видов, а основным объектом изу-
чения становилась популяция. Ознакомление Б. Дыбовского с сочинением Ч. 
Дарвина "О происхождении видов" оказало серьёзное воздействие на форми-
рование его научного мировоззрения, а следование принципам дарвинизма 
определило его научные интересы, в том числе в области зоологической сис-
тематики.

Значительный период жизни Б. Дыбовский посвятил, среди прочего, изуче-
нию озера Байкал и его биоты, внеся большой вклад в систематику различных 
групп гидробионтов, в том числе моллюсков, ракообразных и рыб.

Моллюски. Во время пребывания на Байкале Б. Дыбовский собирал разноо-
бразный материал, в том числе моллюсков, образцы которых для дальнейшей 
камеральной обработки он отправлял своему брату Владиславу Дыбовскому 
(1838–1910). Работы Владислава Дыбовского в области систематики моллюсков 
Байкала (он изучал также моллюсков из водоёмов других регионов, например, 
Каспия) и работы в этой же области Бенедикта Дыбовского в соавторстве с 
Яном Габриэлем Грохмалицким (Jan Gabriel Grochmalicki) нередко приводили и 
приводят к путанице в определении как авторской принадлежности публика-
ций, так и авторства названия или номенклатурного акта в отношении таксо-
на.

Отметим, что В. Дыбовский на основе сборов Б. Дыбовского описал новый для 
озера Байкал вид из отряда морских голожаберных моллюсков Nudibranchia – 
дориду Ancylodoris baicalensis W. Dybowski, 1900 – синоним Onchidoris bilamellata 
(Linnaeus, 1767). Данная находка могла свидетельствовать о морском происхо-
ждении фауны гидробионтов озера, однако в последующем морские брюхоно-
гие моллюски в озере Байкал не были отмечены.

Обработка полевых материалов позволила В. Дыбовскому описать 36 новых 
видов и подвидов брюхоногих моллюсков Gastropoda. При этом он изучил и 
описал радулу – аппарат, служащий для соскребания и измельчения пищи 
у моллюсков, поскольку количество, форма и расположение зубцов радулы 
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используют в качестве систематических признаков3.

Описание новых видов моллюсков сопровождалось оригинальными иллю-
страциями, которые выполнены на весьма высоком уровне и до настоящего 
времени "кочуют" из одного научного издания в другое. Важно, что рисунки 
зубцов радулы выполнены очень детально – такая степень детализации весь-
ма затруднена даже при использовании современных стереоскопических ми-
кроскопов. Кроме того, современная классификация байкальских брюхоногих 
моллюсков построена на предложенных В. Дыбовским таких морфологических 
признаках, как особенности строения раковины и радулы, а также половой 
системы самок.

После возвращения из сибирской ссылки Б. Дыбовский и зоолог Я. Грохма-
лицкий (выпускник Львовского университета, впоследствии профессор и рек-
тор университета в Познани) продолжили изучение собранных в озере Байкал 
проб брюхоногих моллюсков. Они первыми отметили значительную внутри-
видовую изменчивость их раковины и выделили около 130 видов и подвидов с 
разновидностями (в настоящее время для озера Байкал известно всего около 
180 видов моллюсков) 4, 5, 6.

Наличие множества переходных форм особенно ярко выражено у представи-
телей рода Baicalia. Из всех видов этого рода наиболее изменчивым оказал-
ся вид B. carinata W. Dybowski, 1875, который в то же время является одним из 
наиболее широко распространённых моллюсков в озере, а его биотопическая 
приуроченность имеет весьма широкую вариабельность. Всего для этого вида 
описано десять внутривидовых форм, причём некоторые из них могут быть 
выделены в качестве самостоятельных видов или подвидов, различающихся 
степенью округлости оборотов и размерами раковин.

Благодаря исследованиям и публикациям В. Дыбовского, а также Б. Дыбовс-
кого и Я. Грохмалицкого знания о байкальских брюхоногих моллюсках значи-
тельно расширились и пополнились сведениями по их морфологии и экологии. 

3 W. Dybowski, Mollusken aus der Uferregion des Baikalsees, Ежегодник Зоол. Музея. Импер. АН, t. 
17, N 2, 1912, s. 123–143.
4 B. Dybowski, J. Grochmalicki, Beiträge zur Kenntnis der Baikalmollusken, Ежегодник Зоол. Музея 
Импер. АН, t. 18, N 2, 1913a, s. 268–316.
5 B. Dybowski, J. Grochmalicki, Beiträge zur Kenntnis der Baikalmollusken, Ежегодник Зоол. Музея 
Импер. АН, t. 18, N 4, 1913b, s. 509–541.
6 B. Dybowski, J. Grochmalicki, Beiträge zur Kenntnis der Baikalmollusken, Ежегодник Зоол. Музея 
Импер. АН, t. 19, N 2, 1914, s. 286–322.
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Это послужило основой для выводов об эволюционных преобразованиях этой 
группы гидробионтов, в результате которых возникли "букеты" близкород-
ственных видов. Причём значительная доля (около 80 %) брюхоногих моллюс-
ков являются байкальскими эндемиками, а среди переднежаберных моллюс-
ков Prosobranchia два семейства – Baicaliidae и Benedictiidae – представлены 
только эндемичными видами. 

Ракообразные. Первые представители отряда разноногих раков Amphipoda 
(бокоплавы, или амфиподы) в озере Байкал выявлены и описаны в ходе си-
бирских экспедиций П. С. Палласа в конце XVIII века. Тем не менее, приоритет 
открытия весьма большого таксономического разнообразия этой группы эн-
демичных водных животных озера Байкал принадлежит Б. Дыбовскому (1833-
1930). В его публикациях содержатся описания более 100 новых на то время 
видов бокоплавов, причём эти публикации, изданные на немецком7 и русском8 
языках, сыграли большую роль в привлечении внимания научного сообщества 
к уникальной фауне Байкала и во многом определили судьбу её дальнейших 
исследований.

Все виды и вариации байкальских бокоплавов отнесены Б. Дыбовским к двум 
родам – Gammarus и Constantia, причём второй род включал только один вид 
– C. branickii с разновидностью alexandrii (в настоящее время в результате так-
сономической ревизии вид получил название Macrohectopus branickii, а раз-
новидность упразднена). Остальные виды и разновидности отнесены к роду 
Gammarus. В то же время автор указывал на искусственный характер такого 
подразделения. Во-первых, это объяснялось недоступностью современной 
ему литературы по ракообразным (можно лишь представить условия ссылки 
в сибирской провинции второй половины XIX века, в которых приходилось за-
ниматься научной работой!). Во-вторых, это обусловлено наличием многочис-
ленных переходных форм, когда чётко выделить и описать родовые признаки 
было затруднительно. Описывая не только морфологические особенности 
бокоплавов для целей систематики, Б. Дыбовский отмечал и особенности их 
биологии.

Например, бокоплавы рода Ommatogammarus (прежде всего O. albinus и O. 
flavus), являясь хищниками, часто встречались в сетных ловушках для рыб с 
7 B. Dybowsky, Beiträge zur näheren Kenntniss der in dem Baikal-See vorkommenden niederen 
Krebse aus der Gruppe der Gammariden, Horae Societatis Entomologicae Rossicae, t. 10, 1874, s. 3–165.
8 В. И. Дыбовский, Гаммариды озера Байкал, Изв. Сиб. отд. Имп. Русск. геогр. об-ва, т. 6, 1–2, 
1875, с. 10–80.
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приманкой из испорченного мяса или рыбы. Поэтому при работах по изго-
товлению скелетов мелких позвоночных животных Б. Дыбовский с коллегами 
"использовали" этих рачков для препарирования объектов, опуская их на дно.

При описании новых видов бокоплавов из семейства Gammaridae Б. Дыбовский 
первым обратил внимание на мелких рачков, которые были найдены в вывод-
ковых камерах самок и жаберной полости самцов у некоторых крупных форм 
рачков из родов Eulimnogammarus, Parapallasea, Corophiomorphus, и назвал 
этот вид Gammarus branchialis Dybowsky, 1874. В последующем этот типовой вид 
был отнесён к роду Pachyschesis и стал синонимом вида Pachyschesis branchialis 
Dybowsky, 1874. Такие наблюдения автора положили начало исследованиям 
характера симбиотических отношений бокоплавов (комменсализм или пара-
зитизм?), что позволило сделать вывод о паразитическом характере симбио-
за9. Таким образом, можно констатировать, что паразитирование бокоплавов 
на своих более крупных сородичах и большое таксономическое разнообразие 
этих паразитов является ещё одной оригинальной чертой живой природы озе-
ра Байкал, выявленной благодаря исследованиям Б. Дыбовского в области зо-
ологической систематики.

Б. Дыбовский впервые описал Macrohectopus branickii Dybowsky, 1874 – един-
ственного в озере Байкал планктонного представителя отряда разноногих ра-
ков, обитающего в пресных водах, тогда как все планктонные бокоплавы оби-
тают в море и совершенно не переносят опреснения.

Позднее Б. Дыбовский опубликовал несколько работ10, 11, 12, 13, в которых спустя 
много лет представлены результаты ревизии его взглядов на систематику бай-
кальских бокоплавов с учётом результатов обработки собственных сборов и 
музейных материалов. В период изысканий Б. Дыбовский выявил и описал для 
9 В. В. Тахтеев, Очерки о бокоплавах озера Байкал (систематика, сравнительная экология, 
эволюция), изд-во Иркутского ун-та, Иркутск 2000, с. 4–351.
10 B. Dybowski, Baicalogammaridea. – Gammariden des Baikalsees. 1 Teil. Limnophili 
Baicalogammarini. (Die den Boden des Sees bewohnenden Formen), Bull. Intern. de l’Acad, Polonaise 
des Sci. et des Lettres. Classe des Sci.Mathem. et Natur. Ser. B: Sciences naturelles, No. Suppl., 1924, s. 
1–92.
11 B. Dybowski, Beitrag zur Kenntnis der Gammariden des Baikalsees. Die Gattung Paramicruropus 
(Stebbing), Bull. Intern. de l’Acad. Polonaise des Sci. et des Lettres. Classe des Sci. Mathem. et Natur. 
Ser. B: Scienees naturelles, 1927a, s. 79–94.
12 B. Dybowski, Bemerkungen und Zusätze zu meinen Arbeiten über die Gamrnariden des Baikalsees, 
Bull. Intern. de l’Acad. Polonaise des Sci. et des Lettres. Classe des Sci. Mathem. et Natur. Ser. B: 
Seiences naturelles, 1927b, s. 673–700.
13 B. Dybowski, Synoptisches Verzeichnis mit kurzer Besprechung der Gattungen und Arten dieser 
Abteilung der Bakalflohkrebse, Bull. Intern. de l’Acad. Polonaise des Sci. et des Lettres. Classe des Sei. 
Mathem. et Natur. Ser. B: Sciences naturelle, l927c, s. 1–77.
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озера Байкал более 190 видов бокоплавов, из числе которых более 180 оказа-
лось новыми для науки. Все разнообразие бокоплавов он сводил к трём основ-
ным формам, заселившим озеро в отдалённом прошлом, и считал их родона-
чальными для современной фауны этой группы ракообразных.

В большей степени ревизии были подвергнуты такие роды байкальской фа-
уны амфипод, как Paramicruropus (впоследствии упразднён), Hyalellopsis и 
Carinurus. Кроме того, представлены результаты ревизии родов в целом (выде-
лено более 100 родов) и составлены синоптические списки видов фауны бай-
кальских бокоплавов. Однако, по мнению специалистов в области систематики 
ракообразных14, в указанных работах допущен ряд ошибок – деление извест-
ной фауны бокоплавов на большое количество родов, нарушения номенкла-
турных правил и другие, а также предпринят ряд таксономических инноваций.

Критику позиций Б. Дыбовского в отношении систематики байкальских бо-
коплавов следует понимать, на наш взгляд, как выражение мнений и позиций 
специалистов в области таксономии. Безусловно, нужно учитывать, что эти 
мнения и позиции в настоящее время сформированы в совершенно иных со-
циально-экономических условиях и базируются на результатах исследований 
с использованием современных и более точных методов диагностики (сравни-
тельно-морфологического, электронно-микроскопического, биохимического, 
цитологического, генетического и этологического).

В то же время результаты ревизии систематики байкальских бокоплавов офи-
циально не отвергнуты Международной комиссией по зоологической номен-
клатуре и могут служить фактологической базой дальнейших исследований, 
чтобы внести ясность в некоторые номенклатурные проблемы сегодняшнего 
дня.

Рыбы. Первые работы Б. Дыбовского в отношении систематики рыб касались 
байкальских голомянок.

Большая голомянка впервые описана П. С. Палласом как Сallionymus baicalensis 
Pallas, 1776, но этот вид рыб позднее был выделен в особый род Comephorus 
Lacepede, 1801 и описан Б. Дыбовским как Сomephorus baicalensis Dybowski, 
1873. Б. Дыбовский дал подробное морфологическое и анатомическое описа-

14 В. В. Тахтеев, Очерки о бокоплавах озера Байкал (систематика, сравнительная экология, 
эволюция), с. 4–351.
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ние байкальских голомянок, впервые установив их родство с байкальскими 
подкаменщиками из числа рогатковидных рыб (подотряд Cottoidei). Он также 
установил живорождение голомянок, привел первые сведения об их личинках, 
более точно изучил вертикальное распределение и высказал предположение 
о причинах массовой периодической гибели этих рыб, являющейся следствием 
особенностей их размножения. 

Зоологическая экспедиция А. А. Коротнева в 1900-1902 гг., располагавшая спе-
циальным оборудованием и людскими ресурсами, охватила все районы озера 
Байкал, до сих пор не исследованные, и более подробно изучила фауну боль-
ших глубин. Сборы этой экспедиции явились основой для более детального 
изучения большинства групп байкальской эндемичной фауны. А. А. Коротнев 
впервые и подробно с использованием материалов Б. Дыбовского описал вто-
рой вид голомянок – малую голомянку Comephorus dybowskii Korotneff, 1905, 
дал более подробный диагноз ранее известной С. baicalensis и детализировал 
характеристику семейства Comephoridae в целом. 

Наряду с обстоятельным изучением голомянки Б. Дыбовский впервые выявил 
и описал для озера Байкал первые шесть эндемичных байкальских видов быч-
ков-подкаменщиков Cottoidei:
• байкальская большеголовая широколобка Batrachocottus baicalensis (Dybow-

ski, 1874);
• желтокрылая широколобка Cottocomephorus grewingkii (Dybowski, 1874); 
• каменная широколобка Paracottus knerii (Dybowski, 1874;
• крапчатая широколобка Limnocottus godlewskii (Dybowski, 1874);
• красная широколобка Procottus jeittelesii (Dybowski, 1874);
• песчаная широколобка Leocottus kessleri (Dybowski, 1874).

Одновременно с описанием новых видов байкальских подкаменщиков Б. 
Дыбовский привел сведения о распределении этих видов в озере, о сроках 
нереста и биологии размножения, о распространении их за пределами озера 
Байкал. Все эти эколого-биологические данные, по мнению многих специали-
стов, до сих пор не утратили значения.

Байкальские бычки-подкаменщики Cottoidei, как и байкальские разноногие 
раки Amphipoda, являются наиболее своеобразными представителями бай-
кальской эндемичной фауны. Они выявлены и впервые описаны в ходе сибир-
ских экспедиций П. С. Палласа в конце XVIII века. В изучении байкальских под-
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каменщиков работы Б. Дыбовского стали первыми вполне точными научными 
трудами. Его научный интерес к этим двум группам гидробионтов заключался 
не только в высокой степени их эндемизма и загадочности происхождения, но 
и в том, что они, ведя своё начало от очень небольшого количества исходных 
форм, дали в Байкале богатую радиацию и достаточно широко освоили всё 
многообразие экологических ниш этого водоёма15. 

Таким образом, байкальские подкаменщики, так же, как и байкальские бокоп-
лавы, представляют собой редкий пример того, насколько животные вообще 
и гидробионты в частности могут быть пластичны и подвержены изменчиво-
сти при возникновении особо благоприятных условий существования. Поэто-
му изучение этой группы рыб байкальской эндемичной фауны имеет двоякое 
научное значение. С одной стороны, оно служит основой познания формиро-
вания эндемичного населения рыб озера Байкал, с другой, – может явиться 
ключом к более глубокому пониманию процессов эволюции у гидробионтов 
вообще, ибо познание этих процессов у форм, претерпевших наиболее резкие 
изменения, зачастую бывает более доступно, нежели у форм, морфологически 
ещё слабо изменённых.

Кроме байкальских видов подкаменщиков, Б. Дыбовский впервые описал и 
другие виды рыб, относящиеся к известным ранее семействам рыб:
• сибирский елец Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874);
• сибирский голец Barbatula toni (Dybowski, 1869);
• байкальский сиг Coregonus baicalensis (Dybowski, 1874);
• черный байкальский хариус Thymallus baicalensis (Dybowski, 1874).

В настоящее время в зоологической систематике используют не только срав-
нительно-морфологический, но и различные лабораторные методы – электро-
нно-микроскопический, биохимический, цитологический, генетический. Она 
включает кариосистематику, хемосистематику и геносистематику, уточняю-
щие наши представления о филогенетических связях различных групп живот-
ных. Тем более значимы сегодня результаты исследований Б. Дыбовским, его 
сподвижниками и соратниками фауны водных животных озера Байкал, выпол-
ненные во второй половине XIX–начале XX веков.

Б. Дыбовский – исследователь, описавший ряд зоологических таксонов, в ко-
торых для указания его авторства названия этих таксонов в соответствии с 
15 Д. Н. Талиев, Бычки-подподкаменщики Байкала, изд-во АН СССР, Москва 1955, с. 6–509.
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Международным кодексом зоологической номенклатуры16 сопровождены обо-
значением "Dybowski" с указанием года, когда сведения об описании (переопи-
сании, ревизии) были опубликованы.

На примере круглоротых и рыб (за исключением ранее указанных в настоя-
щей статье шести видов бычков-подкаменщиков и четырёх других видов рыб, 
впервые описанных для озера Байкал) можно оценить масштабы и объём выпо-
лненных Б. Дыбовским работ в области систематики рыб водотоков и водоёмов 
Евразии. Названия таксонов (научные, валидные/невалидные или устаревшие 
названия, а также синонимы и омонимы), автором которых является Б. Дыбовс-
кий, приведены по каталогу17:
• тихоокеанская минога Petromyzon kamtschaticus (Dybowski, 1869);
• дальневосточная ручьевая минога Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869);
• cиг-хадары Coregonus chadary (Dybowski, 1862);
• амурская щука Esox reichertii (Dybowski, 1869);
• колючий горчак Acanthorhodeus asmussii (Dybowski, 1872);
• ханкинский колючий горчак A. chankaensis (Dybowski, 1872);
• днепровский п/вид обыкн. усача Barbus barbus var. borysthenicus (Dybowski, 

1862);
• лещевидная горбушка Culter abramoides (Dybowski, 187)2;
• верхогляд C. Sieboldii (Dybowski, 1872);
• монгольский краснопер C. rutilus (Dybowski, 1872);
• желтощёк Nasus dahuricus (Dybowski, 1872);
• сибирский пескарь Gobio fluviatilis var. cynocephalus (Dybowski, 1869);
• конь-губарь Gobiobarbus labeo (Dybowski, 1869);
• уссурийская востробрюшка Hemiculter lucidus (Dybowski, 1872);
• белый толстолобик Onychodon mantschuricus (Dybowski, 1872);
• ладиславия, владиславия Ladislavia taczanowskii (Dybowski, 1869);
• верховка Owsianka czernayi (Dybowski, 1862);
• елец байкальский Squalidus baicalensis (Dybowski, 1874);
• амурский язь, чебак Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869);
• чёрный амурский лещ Megalobrama Skolkovii (Dybowski, 1872);
• гольян Чекановского Phoxinus czekanowski (Dybowski, 1869);
• гольян Лаговского, амурский гольян Phoxinus lagowskii (Dybowski, 1869);
• озерный гольян Phoxinus Jelskii (Dybowski, 1869);
16 Международный кодекс зоологической номенклатуры, Товарищество научных изданий 
КМК, Москва 2004, с. 94–98.
17 Ю. С. Решетников (ред.), Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод 
России, Наука, Москва 1998, с. 4–216.
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• мелкочешуйный желтопер Plagiognathus Jelskii (Dybowski, 1872);
• амурский плоскоголовый жерех Pseudaspius leptocephalus (Dybowski, 1869);
• амурский чебачок Micraspius Mianowskii (Dybowski, 1869);
• горчак Rhodeus amarus var. sericeus (Dybowski, 1869);
• пескарь-лень Barbadon lacustris (Dybowski, 1872);
• длиннохвостый колючий пескарь Gobiosoma amurensis (Dybowski, 1872);
• мелкочешуйная красноперка-угай Telestes brandtii (Dybowski, 1872);
• рыбец Abramis vimba (Dybowski, 1862);
• сибирский голец-усач Barbatula toni (Dybowski, 1869);
• сибирская щиповка Acanthopsis taenia (Dybowski, 1869);
• амурский вьюн Cobitis fossilis var. mohoity (Dybowski, 1869);
• косатка-плеть, уссурийская косатка Liocassis ussuriensis (Dybowski, 1872);
• ауха, китайский окунь Actenolepis Ditmarii (Dybowski, 1872);
• обыкновенный ерш Acerina Сzekanowskii (Dybowski, 1874);
• головешка-ротан Perccottus glenii (Dybowski, 1877);
• пестроногий подкаменщик Cottus сzanaga (Dybowski, 1869);
• амурская широколобка Mesocottus haitej (Dybowski,1869).

В зоологической систематике в соответствии с правилами номенклатуры на-
учное название, чтобы считаться пригодным (валидным), должно быть не толь-
ко опубликованным, но и биноминальным для названия вида, латинским или 
латинизированным, простым словом в форме прилагательного для вида. Ин-
терес представляет факт описания в 1920-е годы Б. Дыбовским байкальского 
бокоплава Gammaracanthuskytodermogammarus loricatobaicalensis, предло-
женное научное название которого включало 50 букв латинского алфавита. 
Это название было самым длинным из предложенных когда-либо названий для 
животных организмов. Кроме того, он описал других ракообразных из озера 
Байкал и присвоил им также весьма сложные научные названия, а именно: 
• Crassocornoechinogammarus crassicornis;
• Parapallaseakytodermogammarus abyssalis;
• Zienkowiczikytodermogammarus zienkowiczi;
• Toxophthalmoechinogammarus toxophthalmus;
• Rhodophthalmokytodermogammarus cinnamomeus.

Однако все эти названия были признаны не соответствующими действовав-
шим в то время требованиям МКЗН по причине их сложности, неприемлемости 
формата и нарушения общих рекомендаций и правил профессиональной эти-
ки... 
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Отметим, что при присвоении видовых научных биноминальных названий 
Б. Дыбовский очень точно и тонко подмечал характерные морфологические 
и другие признаки описываемого объекта (например, asper – грубый, maligna 
– злокачественный, melanophthalmus – темноглазый, lappaceus – колючий, 
branchialis – жаберный), особенности экологии вида (например, abyssalis – 
глубинный, или глубоководный) и его географического распространения (на-
пример, angarensis – ангарский), используя при этом свои познания в латыни 
и избегая традиционных видовых названий. Весьма интересны его характе-
ристики окраски в видовых названиях (carneolus – цвет сердолика, или крас-
но-оранжевый цвет; hyacinthinus – цвет гиацинта, тёмный красно-коричневый 
цвет) или указание на сезонную приуроченность некоторых этапов жизненно-
го цикла моллюска Baicalia wrzesniowskioides (пол. wrzesień – сентябрь).

В биологической систематике используют названия таксонов животных и ра-
стений в честь людей, или эпонимы. Именем Б. Дыбовского в связи с призна-
нием его заслуг как исследователя названы многие виды животных и растений 
различных систематических групп. Из групп гидробионтов, отмеченных в на-
стоящей публикации, именем Б. Дыбовского названы такие таксоны:
моллюски
• Benedictiidae Clessin, 1880 (семейство);
• Benedictia W. Dybowskii, 1875 (род);
• Dybowskiola Lindholm, 1909 (подрод);
• Baicalia dybowskiana Lindholm, 1909;
• Conventus (Baicalipisidium) dybowskii Slugina et Starobogatov, 1994;
• Sphaeríum (Sibirisphaerium) dybowskii (Lindholm 1909);
• Andrusovia dybowskii Brusina, 1903;
• Pyrgula (Xestopyrgula) dybowskii Polinksi, 1929;
ракообразные
• Ceratogammarus dybowskii Sowinsky, 1915;
• Micruropus dybowskii Bazikalova, 1945;
• Pallasea dybowskii Stebbing, 1899;
рыбы
• малая голомянка Comephorus dybowskii Korotneff, 1905;
• опистоцентр безногий Pholidapus dybowskii Steindachner, 1880 (синонимы – 

Opisthocentrus dybowskii Steindachner, 1880; Centronotus Dybowskii Steindach-
ner, 1880);

• голый осман Gymnodiptychus dybowskii (Kessler,1874).
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Деятельность Б. Дыбовского в области зоологической систематики отражает 
развитие им не только научных, но и общественных идей. Включение имён соб-
ственных в научные названия животных – дань памяти его современникам, с 
которыми связана его жизнь и научная деятельность. 

В честь графа Константина Григорьевича Браницкого (польск. Konstanty 
Grzegorz Branicki), благодаря материальной помощи которого Б. Дыбовский 
проводил исследования, собрал обширные коллекции животных Сибири и 
Дальнего Востока и опубликовал свои работы по фауне озера Байкал, названы 
род байкальских бокоплавов Constantia Dybowsky, 1874 и единственный вид 
этого рода C. branickii Dybowsky, 1874, в настоящее время валидное название 
которого Macrohectopus branickii (Dybowsky, 1874).

Такие виды рыб, как озерный гольян Phoxinus Jelskii Dybowski, 1869 и мелко-
чешуйный желтопер Plagiognathus Dybowski, 1872, названы в честь К. М. Ель-
ского (белорус. Канстанцін Міхайлавіч Ельскі; польск. Konstanty Roman Jelski) 
– уроженца белорусской Игуменщины, земляка и племянника белорусского/
польского композитора Станислава Монюшко, зоолога, также оказавшего Б. 
Дыбовскому материальную помощь для его исследований.

Видовое название амурского чебачка Micraspius Mianowskii Dybowski, 1869 
включает фамилию профессора И. И. Мяновского (польск. Józef Mianowski) – 
польского учёного, ректора Варшавской Главной школы, профессором кото-
рой в 1862–1864 гг. был Б. Дыбовский.

Б. Дыбовский как участник экспедиции 1869 г. по изучению реки Амур и ее бас-
сейна назвал чёрного амурского леща Megalobrama Skolkovii Dybowski, 1872 
в честь генерала Ивана Григорьевича Сколкова – руководителя экспедиции, 
в ходе которой собран обширный биологический материал относительно 
разных групп животных.

Байкальский бокоплав Gammarus zienkowiczii Dybowsky, 1874 (оригиналь-
ное название), при ревизии рода получивший название Plesiogammarus 
zienkowiczii (Dybowsky, 1874), признанное впоследствии невалидным, при оче-
редной ревизии систематики семейства Acanthogammaridae получил название 
Sentogammarus zienkowiczii (Dybowsky, 1874). При первичном описании вида Б. 
Дыбовский назвал его в честь своего друга и сотрудника своих экспедиций Фе-
ликса Зенковича (белорус. Фелікс Паўлавіч Зянковіч; польск. Feliks Zienkowicz) 
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– уроженца Гродненской губернии, деятеля восстания 1863 г., коллекционе-
ра-ботаника и энтомолога. Многие зарисовки объектов фауны и часть иллю-
страций Ф. Зенковича опубликованы в приложениях к работам Б. Дыбовского.

Представитель разноногих ракообразных и редкий в настоящее время байкаль-
ский эндемик – бокоплав Eulimnogammarus czerskii (Dybowsky, 1874), впервые 
описанный Б. Дыбовским как Gammarus Czerskii, 1874, назван в честь Ивана 
Дементьевича Черского (белорус. Ян Дамінікавіч Чэрскі, польск. Jan Stanisław 
Franciszek Czerski), уроженца белорусской Полотчины, участника польского 
восстания 1863 г., исследователя Сибири, географа, геолога, палеонтолога. 

Виктор Александрович Годлевский (польск. Wiktor Ignacy Godlewski), зоолог-о-
рнитолог, хранитель зоологического кабинета-музея Варшавской Главной 
школы, участник восстания 1863 г., с первых дней сибирской ссылки стал не 
только товарищем и другом Б. Дыбовского. Их судьбы были на несколько лет 
неразрывно связаны и совместным проживанием в местах ссылки, и совмест-
ной исследовательской работой. В честь друга и соратника Б. Дыбовского 
были названы:
• бокоплавы Acanthogammarus godlewskii (Dybowski, 1874), впервые описанный 

как Gammarus Godlewskii Dybowski, 1874, и Acanthogammarus (Ancyracanthus) 
victorii (Dybowsky, 1874), впервые описанный как Gammarus Godlewskii var. Vic-
torii Dybowski 1874;

• род моллюсков Godlewskia Westerlund, 1902 и три вида – Godlewskia godlewskii 
W. Dybowski, 1875; Leucosia godlewskii W. Dybowski, 1875 и Baicalia godlewskii W. 
Dybowski, 1875;

• крапчатая широколобка Limnocottus godlewskii (Dybowski, 1874), впервые 
описанная как Cottus godlewskii Dybowski, 1874 и переописанная как Abysso-
cottus godlewskii Талиев, 1955.

Именем Александра Лаврентьевича Чекановского (польск. Aleksander Piotr 
Czekanowski), участника восстания 1863 г., известного исследователя Восточ-
ной Сибири в области геологии, географии, палеонтологии, ботанические 
и зоологические коллекции которого описаны в работах многих учёных, Б. 
Дыбовский назвал два вида рыб:
• обыкновенный ёрш Acerina Сzekanowskii Dybowski, 1874;
• гольян Чекановского Phoxinus czekanowski Dybowski, 1869.

Таким образом, Б. Дыбовский был не только биологом с широким кругозором, 
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он был представителем науки, осуществлявшим осмысленную деятельность 
по формированию научной картины мира, а его научная деятельность и квали-
фикация в той или иной форме получили признание со стороны научного со-
общества в разных странах. Весьма важно отметить, что смысл своей ссыльной 
жизни вдали от Родины он наполнял познавательной деятельностью как в об-
ласти естествознания, так и в других областях науки и практики. Б. Дыбовский 
оставил после себя память великого естествоиспытателя, учёного мирового 
масштаба и благородного человека, а его самоотверженность и жертвенность 
для науки не знали границ.
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СВЯЗИ БЕНЕДИКТА ДЫБОВСКОГО С БЕЛАРУСЬЮ (1885-1930)

В почти 100-летней жизни Бенедикта Дыбовского (1833-1930) – ученого с ми-
ровым именем было множество выдающихся событий, связанных Россией, 
Украиной и Польшей. На этом блистательном фоне белорусская составляю-
щая его жизни, пожалуй, даже выглядит чуть менее презентабельной. Не было 
здесь таких впечатляющих событий, как, например, исследование Байкала, Ан-
гары, Селенги и Камчатки, не было уникальной университетской кафедры, как 
во Львовском университете. Но это нисколько не умаляет того факта, что его 
связи с родиной всегда были прочными и по сути не прерывались никогда.

Уроженец Новогрудчины, воспитанник минской гимназии, участник событий 
1863 г. Об этих белорусских эпизодах биографии Бенедикта Дыбовского изве-
стно уже немало. Менее исследованными оказались его связи с родиной в 
более поздний период: на этапе, когда он уже достиг всемирной славы и при-
знания, по праву считался одним из создателей лимнологии, стал руководи-
телем кафедры зоологии Львовского университета, создал первый во Львове 
зоологический музей. Востребованность Дыбовского, как ученого – одного из 
первых последователей Чарльза Дарвина, в тот период была исключительно 
высока. Десятки европейских научных и учебных организаций, научных изда-
ний и журналов считали для себя честью иметь хоть как-то сотрудничать с этим 
выдающимся ученым. Тем более значимы и существенны многочисленные фак-
ты связей Дыбовского со своей родиной в этот период. 

А родину свою – Новогрудчину и в целом историческую Литву – он любил го-
рячо и искренне. Ученый посвятил ей немало восторженных страниц в своих 
воспоминаниях и других публикациях. Во многих из них содержатся интерес-
нейшие, порой уникальные факты из истории Великого княжества Литовского, 
древних белорусских городов, в особенности, Новогрудка. Действительно бес-
ценный материал, касающийся героической деятельности соотечественников 
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в период восстания 1863 г., приведен в его книгах и мемуарах – "О Сибири и 
Камчатке" (1912), "Воспоминания полувековой давности" (1913), "Воспомина-
ния доктора Дыбовского, начиная с 1862 г. по 1878 г." (1930) и др. 

После 12-летней ссылки в Иркутскую губернию Дыбовский оказался в Но-
вогрудке лишь в конце 70-х годов. Произошло это вследствие его амнистии в 
1877 г., когда, благодаря посредничеству российского генерал-лейтенанта 
И. Г. Сколкова, он получил разрешение от властей возвратиться на родину. По-
здней осенью 1877 г. Дыбовский наконец отправился в обратный путь через 
Москву и Петербург, но уже не в качестве бывшего ссыльного, а в ранге при-
знанного ученого, открытия которого, сделанные за годы ссылки, принесли 
ему мировую славу. Не приходится удивляться, что по дороге домой он повсю-
ду был "приветствован научным миром с живой радостью и признанием"1. 

Путь его лежал в Варшаву, откуда прибыло предложение занять должность 
куратора зоологической коллекции графа Константина Браницкого. Понятно, 
что прямая дорога из России в Польшу идет через белорусские земли, а посему 
первоочередной целью стала родная Новогрудчина, где жили все его ближай-
шие родственники. А оттуда уже совсем недалеко было и до Варшавы.

В предложении графа Браницкого имелось достаточно много привлекатель-
ных аспектов. Но одно обстоятельство Дыбовского сильно смущало: катего-
рическое требование влиятельного мецената публично отмежеваться от уче-
ния Чарльза Дарвина. Ставя такое условие, граф, скорее всего, не знал, что 
Бенедикт Дыбовский не принадлежит к числу тех ученых, которые ради ма-
териальных благ были готовы поступиться своими моральными принципами. 
Тем более, когда речь шла о глубоко почитаемом им Дарвине. После непродо-
лжительного раздумья он вежливо отказался от соблазнительного куратор-
ства графской коллекции, предложив на эту должность своего товарища по 
минской гимназии – Константина Ельского, "недарвиниста"2. К счастью, вскоре 
пришло другое предложение – занять должность уездного врача на Камчатке, 
и Дыбовский с удовольствием его принял. Это вполне соответствовало его на-
учным интересам, и он пробыл здесь с 1879 по 1883 гг. 

На этапе подготовки к этой экспедиции, Дыбовскому понадобилось определить-

1 B. Fuliński, Benedykt Dybowski, "Przyroda i technika", czerwiec 1928, zeszyt 6, s. 246.
2 B. Dybowski, O Syberyi i Kamczatce. Cz. 1 Podróż z Warszawy na Kamczatkę, G. Gebethner i Spółka, 
Gebethner i Wolff, Kraków, Warszawa 1912, s. 7.
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ся с выбором помощника. Он обратился за помощью к своему другу, хранителю 
зоологического кабинета Главной школы в Варшаве Владиславу Тачановскому 
(1818-1890), который порекомендовал ему Яна Калиновского, "молодого, силь-
ного и здорового хлопца, страстного охотника и меткого стрелка"3. Вместе с 
ним в период пребывания на Камчатке Дыбовский пятикратно обошел и объе-
хал "на собаках" весь полуостров "с медицинской целью", трижды побывал с 
исследованиями на Командорских островах. Во время этих экспедиций зани-
мался изучением местной флоры и фауны "для собирания зоологических ко-
ллекций", а кроме того разнообразными этнографическими исследованиями, 
в частности, изучал и записывал языки коренных народов Камчатки – итель-
менский и айнский. Первые печатные издания словарей трех наречий ительме-
нов и курильско-камчатского диалекта айнского языка принадлежат именно 
Дыбовскому. Примечательно, что, проводя изучение языков этих народностей, 
живших на территории России, он объяснял значения собранных им слов не 
по-русски, а по-польски и по-латыни. 

К сожалению, не все задуманное удалось осуществить. В частности, по словам 
ученого, "предполагаемые биологические исследования пришлось ограничить 
до очень скромных размеров, благодаря отсутствию поддержки и сочувствия 
местных властей"4. 

По возвращении из Камчатки Дыбовский снова приехал в Новогрудок. Здесь он 
по заведенной им же самим традиции наведался в знаменитый фарный костел, 
где в 1422 г. Великий князь Литовский и король Польский Владислав II Ягайло 
венчался со своей последней (четвёртой) женой Зофьей Гольшанской, пле-
мянницей овручского стольника, князя Семена Друцкого-Любецкого. К своему 
глубокому разочарованию ученый нашел фарный костел "в полнейшем прене-
брежении"5. Не на шутку обеспокоенный состоянием святыни, он предложил 
декану новогрудского прихода хотя бы "огородить ее забором". К сожалению, 
его слова не возымели ни малейшего воздействия на этого обленившегося 
и безынициативного представителя местной церковно-административной 
системы. Декан безразлично ответил, что "средств нет и стараться о них ни-
чуть не думает"6. Безучастность и равнодушие декана к судьбе новогрудского 
3 Там же.
4 Б. Дыбовский, Автобиография, [w.] А. Коротнев (ред.) Пятидесятилетие Восточно-Сибирского 
отдела Императорского Русского Географического общества: юбилейный сборник, вып. 1 Фауна 
Байкала (Результаты зоологической экспедиции 1900 – 1901 год, снаряженной под руководством 
профессора университета Св. Владимира А. А. Коротнева), тип. С. В. Кульженко, Киев 1901, с. 11.
5 B. Dybowski B. Kler katolicki wobec wolnych myślicieli, "Myśl Niepodległa", 146 (1910), s. 1280.
6 Там же.
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фарного костела больно ранило душу Дыбовского. Может быть, потому он по-
считал необходимым отметить в своей публикации, что вовсе не в деньгах была 
причина запустения фарного костела, поскольку после смерти новогрудского 
декана "остался капитал, превышающий 50000 рублей"7. 

Дыбовский, на протяжении всей своей жизни, являвшийся образцом честности 
и порядочности, в меру своих сил и возможностей всегда пытался противодей-
ствовать злоупотреблениям провинциального духовенства. Но и на родине, и в 
России на этом нелегком пути ему "пришлось испытать много неприятностей"8. 

Понятно, что главной причиной его частых приездов на родину было желание 
увидеть своих ближайших родственников – брата Владислава и сестру Маль-
вину, живших в ту пору в Новогрудском уезде. Брат Владислав (1838-1910) – вы-
дающийся ученый-зоолог, ботаник, палеонтолог, минералог и фольклорист, 
доктор минералогических наук, после завершения своей работы в Дерптском 
университете в 1878 году переехал родину и жил в имении Няньков, которое 
взял в долгосрочную аренду у помещика Умястовского. Выбор этого имения 
был не случаен, поскольку оно находилось по соседству с имением Войнов 
(Войново), в котором жила их сестра Мальвина (в замужестве Наргелевич). 

Отметим, что предки Дыбовских пришли на белорусскую землю из Польши в 
середине XVIII века и были в родственных связях и дружеских отношениях с 
последним минским воеводой Адамом Хмарой (1720-1805). Родители Бенедик-
та – Ян Дыбовский и Саломея Пшисецкая – взяли у воеводы в аренду неболь-
шой фольварк Адамарин в минском уезде для жизни "на лоне прекрасной ли-
товской природы"9. Здесь-то и появились на свет все их дети. 

Один из основателей польской антропологии, профессор Ягеллонского уни-
верситета Юлиан Талько-Хрынцевич (1850-1936), поддерживавший на протя-
жении многих лет тесные контакты с Бенедиктом Дыбовским и неоднократно 
бывавший в Адамарине, так описывал время и место, в котором происходило 
становление будущего великого ученого: "Взрастал он в родительском доме 
в симпатичной среднешляхетской атмосфере в кругу глубоко патриотиче-

7 Там же.
8 Б. Дыбовский, Автобиография…, c. 11.
9 Wl. Dybowski, Benedykt Dybowski w 45 rocznicę działalności naukowej. Wspomnienia z lat 
dziecinnych, "Wszechświat", 9 (1903), s. 130.
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ской семьи, живущей во взаимной любви патриархальным укладом"10. А далее, 
ссылаясь уже на слова самого Дыбовского, подчеркивал: "Подрастающее по-
коление видело в Адамарине земной рай, окруженный старопольской атмос-
ферой. Речь, обычаи, повседневные и праздничные костюмы были польскими. 
Усадьба с дворовой и деревенской службами составляла одну совместную 
семью, а отношение усадьбы к деревне было идеальным. Ели обычно со служ-
бой за одним столом. Жалоб и ссор никогда не было, а только такое управле-
ние, основанное на любви ближнего, создает гармонию, которая сегодня от-
сутствует в обществе; болезнь или несчастье в усадьбе ощущала вся деревня 
и наоборот, а когда забирали кого-либо в армию, горько оплакивала беднягу, 
как деревня, так и усадьба, как если бы он был осужден на смерть, поскольку 
служба в русской армии была моральной смертью человека"11.

Обратим внимание на то, что, живя в белорусской глубинке, Дыбовский в ос-
новном говорил и писал по-польски. Вместе с тем, он хорошо знал и белорус-
ский язык. Многие современники часто отмечали в его речи так называемые 
"провинциализмы", на что Дыбовский никогда не обижался, поскольку утверж-
дал, что "говорит языком, которым говорили Косцюшко и Мицкевич"12.

На протяжении всей жизни Дыбовские находились в постоянном контакте друг 
с другом: переписывались, когда волею судеб были отдалены друг от друга на 
десятки тысяч верст. Когда же обстоятельства складывались таким образом, 
что они оказывались в маломальской близости, они с удовольствием навещали 
друг друга. Поскольку Владислав, мягко говоря, не отличался богатырским здо-
ровьем (с детских лет ходил с костылем, долгое время страдал болезнью серд-
ца), почти всегда на встречи с родственниками отправлялся Бенедикт. Причем, 
отправлялся всегда с большим удовольствием, поскольку это были желанные 
встречи с семьей, поездки на его любимую родину. 

Подчеркнем, что тщательно сберегаемые Владиславом письма старшего брата 
впоследствии стали основой для издания мемуаров выдающегося ученого. Это 
были воспоминания о прошлом, об имевших место реальных событиях; воспо-
минания "без ретуши, опирающиеся на факты, описанные в моей переписке с 

10 Ю. Талько-Грынцевич, Бенедикт Дыбовский (1833 – 1930) [w:] Кожова О. М., Шостакович Б. С. 
Бенедикт Дыбовский, Наука, Новосибирск 2000, c. 175.
11 Там же.
12 J. Talko-Hryncewicz, Wsponienia. Z lat ostatnich (1908–1932), Dom ksiazki polskiej, Warszawa 
1932, s. 21.
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братом д-ром Владиславом"13. 

В 1883 г. Бенедикту Дыбовскому предложили возглавить кафедру зоологии в 
Львовском университете. Несмотря на довольно приличное расстояние меж-
ду Львовом и Новогрудчиной (более 500 км), он часто (практически, каждое 
лето) навещал своих родственников, а заодно занимался здесь самой разно-
образной научно-исследовательской и просветительской деятельностью. Он 
первым детально исследовал белорусские озера – Свитязь, Колдычевское, Лю-
бань и Черное. Материалы его исследований на протяжении ряда лет публико-
вались во многих польских периодических изданиях. 

Совершенно очевидно, что к изучению Свитязи Дыбовский обращался не один 
раз. Когда состоялось первое исследование, ответить сейчас достаточно за-
труднительно. Однако, по словам львовского профессора Антони Ремана (1840-
1917), опубликовавшего в 1891 г. в еженедельнике "Wszechświat" свою статью 
"Озеро Свитязь и Колдычевское", уже в 1890 г. Бенедикт Дыбовский проводил 
исследования озера Свитязь, причем в целях получения наиболее достовер-
ных данных "обошел его кругом"14. 

В более позднее время ученый посвятил Свитязи не одну публикацию. В част-
ности, в 1898 г. в журнале польского общества естествоиспытателей "Космос" 
вышла его небольшая статья "О флоре озера Свитязь", на которую впослед-
ствии ссылались многие исследователи. Например, известный польский бота-
ник, дидактик и педагог профессор Януарий Колодзейчик (1889-1949) в своем 
исследовании, посвященном флоре озера Свитязь, упоминал о 29 образцах 
ветвистоусых раков, больших моллюсков, кольчатых червей и других обитате-
лей озера. Кроме того, он указал, что несколько экземпляров таких моллюсков 
были привезены Б. Дыбовским в Краков для доктора Влодзимежа Полиньского, 
который исследовал их и в результате сделал заключение, что некоторые из 
них очень редкие и встречаются только в водах Швеции15. 

 Особый интерес вызывает серия из 13-ти его статей, опубликованных в 1911 
году в варшавском иллюстрированном краеведческом еженедельнике "Ziemia" 
("Земля"). Вся серия имеет общее название – "Две Свитязи" и посвящена Сви-

13 B. Dybowski, Pamiętnik Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1930, s. VIII.
14 A. Rehman, Jezioro Świteź i Koldyczewskie, "Wszechświat", 45 (1891), s. 706.
15 J. Kołodziejczyk, Stosunki florystyczne jeziora Świtezi, "Prace Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego. Wydział nauk matematycznych i przyrodniczych", 13 (1916), s. 23.
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тязи Новогрудской, воспетой Адамом Мицкевичем, и Свитязи Волынской, о ко-
торой, по словам Дыбовского, "в нашей литературе вообще не упоминалось"16.

Говоря о мицкевичской Свитязи, Бенедикт Дыбовский подчеркивал, что бе-
рега у этого озера "сухие и песчаные", а вода в нем "светлая и прозрачная"17. 
Далее ученый отмечал, что Свитязь с древних времен "пользовалась славой 
волшебного озера"18. А главное отличие Свитязи от всех других озер, по мне-
нию Дыбовского, состояло в том, что не имелось в нем ни наземных приливов, 
ни отливов, при этом вода в озере была сладкой, приятной для питья и имела 
лечебные свойства.

Не мог не вспомнить Дыбовский и о многочисленных древних белорусских ле-
гендах, связанных с этим озером. В частности, о том, что Свитязи приписывали 
подземное соединение с озером Колдычевским, что Свитязь возникла на месте 
затопленного города, что глубина воды в нем "неисчерпаемая" (до 18 м), а дно 
озера является волшебной обителью неземных существ – "Свитезянок".

Особое очарование Свитязи придавало "живописное лесное окружение". 
Ученый писал: "Под тень высоких и раскидистых деревьев на красивых зеленых 
полянах сухих берегов окрестные жители устраивали коллективные игрища, 
на которые они съезжались с дальних сторон"19. Особенно впечатляющими 
были игрища на так называемом "королевском берегу", где был прекрасный 
двор и обширный парк. По словам Дыбовского, "забавы эти носили характер 
великолепных празднеств, а слухи о них, передаваемые из уст в уста на протя-
жении многих поколений, приобретали легендарный характер"20.

Дыбовский не уставал восхищаться необыкновенной красотой озера Сви-
тязь. Может быть, кому-то это даже покажется несколько странным, посколь-
ку в мире имеется немало озер, которые и побольше, и поживописней, и даже 
покрасивее. Но так искренне и самозабвенно восхищаться красотой Свитязи 
могли, пожалуй, только жители Новогрудчины. Вспоминаются слова земляка 
Дыбовского, "отца польской фотографии" Яна Булгака (1876-1950), родившего-
ся и долгое время жившего в фольварке Осташин неподалеку от Новогрудка. 

16 B. Dybowski, Dwie Świtezie // "Ziemia", 12 (1911), s. 178.
17 B. Dybowski, Dwie Świtezie // "Ziemia", 6 (1911), s. 92.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
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Он, несомненно, испытывал такой же восторг от неброской красоты Свитязи, 
как и Дыбовский, и потому в 1910 году задавался риторическим вопросом: 
"Сможет ли поляк с дальних сторон нашего Отечества понять чувства, с ко-
торым мы, новогрудчане, произносим название этого озера"21. И далее знаме-
нитый фотохудожник добавлял: "Для нас Свитязь – это одновременно и поэма, 
и святыня, также как Вавель для каждого польского сердца".

Дыбовский, наверняка, испытывал те же возвышенные эмоции, что его земля-
ки. Поэтому, нетрудно представить, какие чувства у него вызвал факт неожи-
данного падения уровня воды в озере в 1909 году. Как ученый, он, конечно, 
понимал, что такое, вряд ли, могло произойти без вмешательства человека. И 
действительно, довольно скоро выяснилось, что причиной покушения на при-
родную красоту была обычная человеческая корысть. Возмущенный ученый 
счел необходимым довести этот факт до сведения общественности. Он напи-
сал статью в газету "Goniec Wileński", в которой назвал конкретного виновни-
ка: "Свитязь новогрудская внезапно упала на два метра по причине копки рва 
паном Люцианом Бохвицем"22. Особое негодование ученого вызвала недально-
видная и, с его точки зрения, мелочная сделка, которую заключили между со-
бой люди, которым была абсолютно безразлична судьба озера. Он утверждал: 
"Пан Люциан Бохвиц заплатил нынешнему владельцу Свитязи пану Пушкар-
скому 200 рублей за разрешение выкопать ров и спустить озеро"23. 

Неожиданно ситуация вокруг озера стала весьма напряженной. Оказалось, 
что "на основании ложной информации"24 Дыбовский незаслуженно обвинил 
Бохвица в причастности к появлению сего "гидротехнического сооружения". 
Настоящим виновником оказался "владелец озера", "варвар" Пушкарский 
(Пушковский), который раскопал вал и спустил воду. Узнав об истинном поло-
жении вещей, Дыбовский тотчас же принес Бохвицу свои извинения.

Заслуги Дыбовского по изучению и сохранению озера Свитязь высоко оцени-
вало научное сообщество того времени. В частности, Януарий Колодзейчик, 
отдавая должное научным трудам первых исследователей Свитязи – Эдварда 
Эйхвальда, Станислава Гурского и Антони Ремана, подчеркивал: "Однако, глав-
ные заслуги не только в популяризации наших знаний о Свитязи, но и в защите 
21 J. Bulhak, Wycieczka na Świteź, "Ziemia", 26 (1910), s. 407.
22 "Goniec Wileński", 243 (1909), s. 2.
23 Там же.
24 G. Brzęk, Benedykt Dybowski: Życie i dzieło, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wyd. 2 , 
"Biblioteka Zesłańca" ; Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Wrocław – Warszawa 1994, s. 327.
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озера от уничтожения, принадлежат проф. Бенедикту Дыбовскому, в родной 
Новогрудской земле которого лежит озеро Свитязь"25.

Говоря о связях Бенедикта Дыбовского с Беларусью, нельзя не отметить, что 
вместе с братом Владиславом, признанным в Европе специалистом по рыбам, 
губкам и моллюскам, они одними из первых исследовали флору и фауну Но-
вогрудского уезда. И хотя фундаментальных научных трудов на эту тему Бене-
дикт не написал, результаты его исследований Новогрудчины (прежде всего, о 
флоре и фауне местных озер) впоследствии были опубликованы в различных 
польских периодических изданиях. В частности, в 1899 г. его небольшая статья 
была напечатана в рубрике "Научные заметки" в журнале польского общества 
естествоиспытателей "Космос". В ней содержалась информация о имеющихся 
в его коллекции двух новых видах флоры озера Свитязь, представителях се-
мейства рдестовые – рдесте маленьком и плосколистном26. В этой же публика-
ции Бенедикт Дыбовский сообщал о 15 редких образцах новогрудской флоры, 
имеющихся в гербарии его брата Владислава. Попутно заметим, что уникаль-
ный гербарий Новогрудчины, собранный Владиславом Дыбовским (1866 об-
разцов флоры) в настоящее время хранится в Кракове, в Институте ботаники 
Польской академии наук.

Спустя некоторое время Бенедикт Дыбовский посчитал необходимым привлечь 
внимание научной общественности к широко растиражированным в печати 
того времени фактам использования лиственницы при строительстве зданий 
в Беларуси. Без конца повторялись одни и те же слова о том, что знаменитый 
усадебный дом последнего новогрудского воеводы Юзефа Неселовского (у 
Мицкевича – "Ворончанский замок"), а также фарный костел в Слуцке сделаны 
из лиственницы. Ученый привел убедительные данные о том, что лиственница 
не была распространена в этом регионе. В частности, он писал: "До сих пор не 
имеем ни одного факта, который свидетельствовал бы о том, что когда-либо 
строительство на Литве было из лиственницы". И далее ученый добавлял: "Бо-
таническо-географические исследования распространения лиственничных 
лесов подтверждают мнение, что на Литве не было построек из лиственницы, 
потому что лиственничных лесов здесь никогда не было. Лиственница евро-
пейская (Larix europea) не доходила до Литвы, также не достигала Литвы и си-
бирская лиственница (L. sibirica)"27. 

25 J. Kołodziejczyk J. Stosunki florystyczne jeziora Świtezi ..., s. 3–4.
26 B. Dybowski, O florze jeziora Świtezi, "Kosmos", Lwow 1899, s. 644.
27 B. Dybowski, Budowle z modrzewia, "Ziemia", 43 (1910), s. 635.
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Естественно, не мог Бенедикт Дыбовский не задаться вопросом: "Для чего же 
с таким упорством распространялась легенда о существовании на Литве по-
строек из лиственницы?". Ведь большинству ученых было совершенно ясно, 
что во всех случаях речь шла о белорусско-литовской сосне. 

Как бы там ни было, научно обоснованного ответа на вопрос о распростране-
нии лиственницы на территории Беларуси на ту пору еще не было. Более того, 
по словам Дыбовского, исследований фрагментов древесины из Ворончи и 
Слуцка под микроскопом также не проводили. Удивление вызывало лишь одно: 
местные жители упорно говорили о лиственнице. Дыбовского, естественно, 
заинтриговало это обстоятельство, и он стал искать ключ к разгадке. Никаких 
версий ни от кого не поступало. Лишь от одной из местных женщин он получил 
такой ответ: "Это звучит поэтичней"28.

Особое внимание Бенедикт Дыбовский уделил научному описанию расти-
тельного мира Новогрудчины, воспетого Адамом Мицкевичем в его "Пане Та-
деуше", балладах "Свитязь" и "Свитязянка". В частности, интересны его сужде-
ния, относящееся к поэтической балладе Мицкевича "Свитязь". Выдающийся 
ученый-биолог, зоолог, ихтиолог, а к тому же прекрасный знаток творчества 
Мицкевича, он писал: "Поэтическое описание Мицкевича есть в то же время и 
точное, он вобрал все характеристические черты озера в емкий образ несрав-
ненной красоты"29. Небезынтересно, что обширная статья "Литовские расте-
ния в поэзии Адама Мицкевича" в 1898 г. была опубликована и младшим братом 
Владиславом Дыбовским в львовском научном журнале "Космос". 

Правда, в тех случаях, когда поэтические строки Мицкевича входили в проти-
воречие с научными познаниями, Бенедикт Дыбовский не стеснялся открыто 
заявлять об этом. Например, он утверждал, что неоднократно упоминаемые 
поэтом буки не растут на Новогрудчине. И не случайно польский профессор 
Ежи Фабишевский, ученый-ботаник с мировым именем, говоря на эту тему, в 
своей статье "Рефлексии естествоиспытателя читающего произведения Адама 
Мицкевича" ссылался именно на мнение братьев Дыбовских. В частности, он 
писал: "Новогрудчане, а именно выдающиеся естествоиспытатели братья Бе-
недикт и Владислав Дыбовские утверждали, что, несмотря на самые тщатель-
ные поиски, нигде в окрестностях буков найти не смогли, нет их ни в местной 

28 Там же.
29 B. Dybowski, O florze jeziora Świtezi, "Kosmos", Lwow 1899, s. 644.
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традиции, ни в народных песнях, ни в названиях местностей"30. Заметим, что 
Владислав Дыбовский даже обещал внушительную денежную премию тому, 
кто найдет буки в лесах Новогрудчины.

Вообще, отношение Бенедикта Дыбовского к Адаму Мицкевичу заслуживает 
особого упоминания. Ученый, несомненно, боготворил гениального поэта. По 
словам известного польского антрополога, профессора Казимежа Столыхво 
(1880-1966), Дыбовский "был энтузиастом поэтического творчества Адама 
Мицкевича"31. Потому все, что было с ним связано, представляло для ученого 
исключительный интерес. Он неоднократно бывал в знаменитых Тугановичах 
(имении Верещаков в Новогрудском уезде), где польский гений находился в 
1815-1820 гг. Дыбовский, знавший наизусть "Пана Тадеуша", явственно пред-
ставлял, как здесь, под сенью живописных деревьев поэт прогуливался под 
руку со своей единственной возлюбленной, "незабвенной" Марылей Вереща-
ко. На протяжении многих лет он тщательно исследовал знаменитый парк, сде-
лал на месте многочисленные фотографии. Часть из них была опубликована 
уже в 1885 г. в польском журнале "Tygodnik Ilustrowany"32.

Говоря о контактах Дыбовского с Новогрудчиной, нельзя не выделить из обще-
го ряда его поездку на родину в 1886 году. Как известно, ежегодно он проводил 
лето в гостях у Мальвины или Владислава. Во время очередного приезда на ка-
никулы он познакомился в Войнове с Хеленой Липницкой, "красивой и милой" 
дочерью владельца имения Крынки, расположенного в 15 километрах от Вой-
нова. По словам авторитетного историка польской зоологической науки Га-
бриэля Бженка (1908-2002), 19-летняя Хелена была "очарована полной обаяния 
личностью великого ученого и патриота, влюбилась в него, и сама предложила 
ему пожениться"33. Свадьба состоялась 19 сентября 1886 г. в Крынках, в имении 
ее родителей, находившимся неподалеку от любимых Дыбовским Тугановичей, 
Заосья и Свитязи. Женитьба оказалась очень удачной: в полном согласии Бене-
дикт и Хелена прожили всю свою долгую жизнь.
30 J. Fabiszewski J. Refleksje przyrodnika czytającego dzieła Adama Mickiewicza, "Głos Uczelni" – 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/6707/wyklad_prof_jerzego_fabiszewskiego.html 
(28.03.2008).
31 J. Fabiszewski J. Refleksje przyrodnika czytającego dzieła Adama Mickiewicza, "Głos Uczelni" - 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/6707/wyklad_prof_jerzego_fabiszewskiego.html 
(28.03.2008).
32 W. Korotyński, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu w Tuhanowiczach. Podług fotografij zdjętych na 
miejscu przez prof. Benedykta Dybowskiego, rysował F. Brzozowski., "Tygodnik Ilustrowany", 12 (1885), 
s. 392.
33 G. Brzęk, Benedykt Dybowski: Życie i dzieło, s. 247.
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Конечно, не обо всех поездках Бенедикта Дыбовского в Тугановичи сохрани-
лись документальные свидетельства. Но, по крайней мере, еще об одном его 
посещении Тугановичей известно из опубликованных в 1911 г. путевых заме-
ток Адама Карповича, в ту пору ответственного редактора газеты "Виленский 
курьер". Описывая свое путешествие по Новогрудчине, автор с восхищением 
вспоминал об имении Тугановских, "окруженном урожайными полями" и "пре-
лестном парке" в Тугановичах. Парк произвел на него настолько сильное впе-
чатление, что путешественник совершенно искренне считал, что тот "способен 
восхитить каждого, кто не безразличен к красоте природы"34. Отдав должное 
завораживающей красоте тугановичского парка, автор сообщал читателям, 
что "застал там помимо уважаемой хозяйки и ее приятельницы, профессора 
Бенедикта Дыбовского с дочерью и подругой дочери"35. При этом он посчитал 
нужным отметить, что "обе девушки изучают медицину во Львове под научным 
руководством самого профессора".

Из публикации Карповича выясняется, что Дыбовский вместе со своей до-
черью и ее подругой, а также хозяйкой имения и ее приятельницей собирались 
в тот день навестить кого-то из соседей. Они уже вышли на крыльцо дома, когда 
увидели пришедших гостей. Естественно, все остались дома. В сопровождении 
профессора гости обошли тугановичский парк, осмотрели все его достопри-
мечательности, в том числе "дом, в котором жила Марыля". Любопытно, что 
по свидетельству Карповича, гости с трудом поспевали "за быстрыми шагами 
нестареющего профессора", который показал им все красоты тугановичского 
парка, в том числе "несравненной красоты знаменитую грабовую аллею". 

Можно представить, с каким вниманием гости слушали комментарии почтен-
ного профессора, которыми сопровождалась эта незабываемая экскурсия. Но, 
к их сожалению, Дыбовский был связан обещанием навестить соседа, поэтому 
спустя несколько часов всем пришлось возвращаться. Тем не менее, профессор 
нашел возможность показать гостям и другой знаменитый дом, так называе-
мую "мурованку", а в нем не менее знаменитую комнату, где Мицкевич посто-
янно жил, когда находился в Тугановичах.

Подчеркнем, что просветительская деятельность всегда занимала чрезвычай-
но важное место в жизни Бенедикта Дыбовского. Достаточно вспомнить его 
многочисленные выступления с серьезными докладами, многие из которых 

34 A. Karpowicz, Z wycieczki w Nowogrodzkie, "Kurjer Wileński", 101 (1911), s. 2.
35 Там же.
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были предназначены не только для научного сообщества, но и для самой широ-
кой аудитории. При этом читал он такие доклады не только во Львове, Вильно 
и Киеве, но также и в белорусских городах. Об одном из таких его выступлений 
в Минске известно из информации, опубликованной в "Виленском вестнике" в 
1907 г. Обращает на себя внимание, что в этой газете имелась постоянная ру-
брика "Минское эхо", где регулярно публиковались отчеты о наиболее важных 
событиях, происходивших в Минске. 

К числу таких событий корреспондент "Виленского вестника" отнес науч-
но-просветительское мероприятие с участием Дыбовского, состоявшееся 19 
декабря 1907 г. в помещении Сельскохозяйственного общества в Минске. Ини-
циатором выступления знаменитого ученого стало местное Польское обще-
ство "Oświata". Руководители его (Эдвард Войнилович, Роман Скирмунт, князь 
Иероним Друцкий-Любецкий, граф Ежи Чапский, граф Константин Прушиньс-
кий, Мечислав Паровский, Витольд Ванькович, ксендз Казимеж Михалкевич и 
др.) наверняка, были хорошо осведомлены об исключительной отзывчивости 
Дыбовского, когда речь заходила "о популяризации знаний среди земляков"36. 

В рамках состоявшегося мероприятия Дыбовский прочитал доклад "О древ-
ности человеческого рода в свете новейших исследований37", который прив-
лек в залу Сельскохозяйственного общества "огромное число слушателей". 
По мнению минского корреспондента, такое скопление народа, без сомнения, 
свидетельствовало об исключительном интересе просвещенной минской об-
щественности к научной деятельности Дыбовского, а также о том, что наибо-
лее образованная ее часть уже была готова к постижению самых серьезных 
научных теорий. И вполне закономерно, что в своем отчете минский коррес-
пондент это отметил: мы "жаждем знаний, хотим учиться и реализовываться в 
научном направлении"38.

Доклад Дыбовского в Минске длился почти четыре часа, и за все это время ни 
один человек не вышел из зала, поскольку, по словам очевидца, "выступающий 
сумел заинтересовать свою аудиторию"39. Из публикации в "Виленском вест-
нике" следует, что доклад Дыбовского охватывал широкую сферу наук, в том 
числе, антропологию, геологию, естествознание, палеографию, физиологию 
36 B. Fuliński, Benedykt Dybowski, s. 249.
37 Впервые этот доклад был прочитан Б. Дыбовским на Общем собрании польского общества 
натуралистов имени Коперника во Львове 19 февраля 1904 года.
38 Odczyt prof. B. Dybowskiego, "Kurjer Litewski", 287 (1907), s. 3.
39 Там же.



115

и "много-много других". По словам корреспондента, минских слушателей по-
истине восхитила "необыкновенная эрудиция выступающего", и они, ничуть не 
жалели тех часов, которые посвятили "серьезной и научной мысли".

Такой широкий охват научных сфер, отсутствие каких-либо ограничений для 
его исследовательских интересов был чрезвычайно характерен для Дыбовс-
кого. Российский ученый, автор многих серьезных публикаций о Бенедик-
те Дыбовском, Болеслав Шостакович (1945-2015) подчеркивал, что "весьма 
смелые его научные гипотезы не умещались в пределы привычных дисципли-
нарных границ или представлений, традиционно устоявшихся в современной 
ему науке"40.

Заметим, что деятельность организаторов выступления Дыбовского в Мин-
ске – польского общества "Oświata" – явно заслуживает высокой оценки. Ос-
нованное в 1905 г. общество "Oświata" всего лишь два года (1907-1909) суще-
ствовало на легальном положении, все остальное время (вплоть до 1917 г.) – на 
нелегальном. По сути это всегда была подвижническая деятельность для це-
лей польского образования, польской культуры и польского патриотизма. 

По данным организаторов, за первый легальный период (осень 1907 – вес-
на 1908 гг.) для членов Общества было прочитано семь научных и научно-по-
пулярных докладов (четыре из них – местными учеными, два – приезжими). В 
числе приезжих знаменитостей были Бенедикт Дыбовский и Мацей Шукевич 
(1870 – 1945), польский поэт, прозаик, драматург, театральный критик, перевод-
чик, историк искусства, попечитель Национального музея и Дома Яна Матейко 
в Кракове. В Минске для членов Общества "Oświata" он прочитал интересней-
ший доклад "О Кракове и его памятниках".

Между тем, из материалов периодической печати того времени выясняется, 
что, помимо Дыбовского и Шукевича, с докладом в Минске выступал и извест-
ный деятель польского краеведческого движения – Александр Людвик Яновс-
кий (1866-1944). Однако, о его лекции для членов общества "Oświata" в Минске 
информации практически нет. 

Возможно, это было связано со следующим обстоятельством: большинство 
мероприятий Общества имело благотворительный характер. Дыбовский пол-
40 Б. С. Шостакович, Гуманитарный аспект научного мировоззрения Бенедикта Дыбовского и 
его отражение в сибирском наследии ученого, (ред. О. М. Кожовой, Б. С. Шостаковича), – Наука, 
Новосибирск 2000, c. 95.
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ностью разделял эту позицию ("им всегда руководил альтруизм"41) и с радостью 
отдавал полученные за свои лекции деньги на развитие польского просвеще-
ния" в Минске. Яновский же в силу каких-то обстоятельств был не в состоянии 
пожертвовать свой гонорар в этот раз. Может быть, поэтому его выступление 
и не получило широкого освещения в местной прессе. Тем не менее, в "Вилен-
ском вестнике" все в той же рубрике "Минское эхо" было опубликовано крат-
кое сообщение под названием "Коррекция", где было сказано: "В упоминании 
о докладах гг. Ал. Яновского и д-ра Дыбовского ошибочно обозначено, что до-
ход с обоих чтений пойдет в кассу "Oświaty". В настоящее время исправляем 
эту ошибку, подчеркивая, что только проф. др. Дыбовский пожертвовал на эту 
цель доход от своей лекции"42.

О благотворительной деятельности Дыбовского достаточно хорошо извест-
но. Достаточно лишь вспомнить о многочисленных фактах его бескорыстной 
помощи нуждающимся в Сибири и на Камчатке. Даже в ссылке он постоянно 
находил возможность морально и материально поддержать своих соотече-
ственников. Выдающийся львовский биолог Бенедикт Фулиньский (1881-1942) 
в своем очерке, посвященном Дыбовскому, подчеркивал: "Сколько слов под-
держки, дружеских советов и материальной помощи уделил Дыбовский своим 
землякам, изгнанникам в далекую ссылку"43. По существу, его деятельность в 
Беларуси также имела благотворительный характер. И, думается, не случайно, 
выдающийся польский ученый-химик, физиограф Бронислав Знатович (1851-
1917), говоря о Б. Дыбовском, упомянул о его "любви к ближним, краю и чело-
вечеству"44.

О связях Бенедикта Дыбовского с родиной в начале ХХ века свидетельствует 
такой факт. В Минске весной 1911 г. состоялась Выставка изящных искусств. 
Выставка была организована в помещении польского клуба "Ognisko" и стала 
крупнейшим событием в культурной жизни не только белорусской столицы, но 
и всего края. Мартовский номер иллюстрированного журнала "Виленский еже-
недельник" был практически полностью посвящен этой выставке. И это впол-
не закономерно, поскольку в Минске экспонировали 166 художественных про-
изведений, авторами которых являлись 47 лучших мастеров Беларуси, Литвы и 
Польши. На выставке были представлены живописные и скульптурные работы, 

41 Sprostowanie, "Kurjer Litewski", 284 (1907), s. 3.
42 Там же.
43 B. Fuliński, Benedykt Dybowski, s. 249.
44 Br. Znatowicz, Podróż Sybirska, "Wszechświat", 9 (1903), s. 135.
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архитектурные проекты, ювелирные изделия, постеры, фотографии. 

Автором большинства фотографий был земляк Дыбовского, уроженец Ново-
грудчины Ян Булгак. Этого замечательного фотографа и фотохудожника впо-
лне заслуженно называют "отцом польской фотографии", но с не меньшим ос-
нованием его следует считать "отцом белорусской и литовской фотографии". 
В ту пору художественные фотографии Булгака пользовались большой попу-
лярностью у минской элиты, и специально для него была создана должность 
городского фотографа. 

К созданию фотоэкспозиции в рамках Выставки изящных искусств в Минске 
Булгак отнесся с величайшей ответственностью. Он сделал многие прекрас-
ные пейзажные и портретные фотографии. Одной из самых интересных его 
работ, представленных на выставке, стал фотопортрет профессора Бене-
дикта Дыбовского45. К сожалению, нам неизвестно, когда Булгак запечатлел 
Дыбовского, делался ли этот фотопортрет специально к минской выставке или 
по какому-то другому поводу? В любом случае, наиболее правдоподобно, что 
съемки происходили во время одного из приездов Б. Дыбовского на родину в 
период с 1907 по 1911 гг. 

К сожалению, не все приезды на родину были связаны с радостными события-
ми. В 1910 г. Дыбовский приехал сюда в связи с кончиной брата Владислава. Лю-
бимый брат, с которым они "имели одинаковые вкусы, убеждения, стремления 
и цели"46, с которым была связана вся жизнь, а также множество совместных 
научных исследований и открытий, после тяжелой и продолжительной болез-
ни умер 14 (27) июля на 67-м году жизни в Войнове, имении Мальвины Наргеле-
вич. По словам Бенедикта Дыбовского, брат "шесть последних лет не покидал 
комнаты, а в конце уже и с кресла подняться не мог"47. Последние пять лет Вла-
дислав провел в Войнове, где Мальвина "окружила его по-настоящему мате-
ринской заботой"48, и создала все условия для того, чтобы брат мог заниматься 
любимой научной работой. 

Целые дни, а порой и ночи проходили в научных изысканиях. Бенедикт свиде-
тельствовал, что Владислав "пока мог держать в руке перо и лупу, работал не-

45 "Tygodnik Wileński", 14 (1911), s. 11.
46 B. Dybowski, O Syberyi i Kamczatce, s. VII.
47 B. Dybowski, Kler katolicki wobec wolnych myślicieli, s. 1279.
48 Там же.
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устанно, публикуя свои работы, имеющие высокое научное значение"49.

Смерть брата заставила Бенедикта столкнуться с рядом проблем. Дело было 
в том, что Владислав Дыбовский был атеистом и не скрывал этого. Из-за этого 
местное католическое духовенство не давало разрешения на захоронение его 
на фамильном кладбище в Новогрудке. По просьбе Мальвины Бенедикт поехал 
на встречу с новогрудским ксендзом, но встретиться с ним не удалось, посколь-
ку священнослужитель был "в состоянии продолжительного похмелья"50. 

Возвращаясь в дом сестры, Бенедикт встретил одного из жителей Новогрудка, 
который сообщил ему, что "новогрудский декан постановил не давать разре-
шения на захоронение останков брата на Новогрудском кладбище"51. При этом 
собеседник Дыбовского сообщил, что такое решение такое принято деканом 
"для примера и устрашения". 

Не помог решить возникшую проблему и последовавший за этим разговор с 
епископом из Вселюба, к которому Дыбовский также обратился за помощью. 
Никакого воздействия не возымели слова прославленного ученого: ни о том, 
что брат был человеком "идеальной честности и добродетельности" …, ни о 
том, что он "был образцом прогрессивного человека, занимался наукой и со-
ставлял гордость и славу края"52.

Впору было в такой ситуации отчаяться, смириться и опустить руки. Кто-то, 
возможно, так бы и сделал, но только не Бенедикт Дыбовский. Он решает те-
леграфировать тогдашнему минскому губернатору Я. Е. Эрдели и изложить 
ему все обстоятельства, связанные с запретом на погребение брата. Очевид-
но, доводы Дыбовского все-таки были услышаны, и через 12 часов он получил 
ответ. Губернатор принял во внимание его аргументы и разрешил похоронить 
покойника, но тоже с оговоркой: только на семейном кладбище Наргелевичей 
в войновском парке53.

Справедливости ради, заметим, что не все жители Новогрудского уезда раз-
деляли мнение Бенедикта Дыбовского. В частности, один из соседей – Роман 

49 Там же.
50 Там же, s. 1282.
51 Там же.
52 Там же, s. 1283.
53 С. Г. Галакціѐнаў, Г. М. Яцкевіч , Рыцар навукі з Нянькава, Навука і тэхніка, Мінск 1989, c. 63.
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Наркевич-Иодко, владелец фольварка Лопушна, даже посчитал необходимым 
публично заявить об этом. В частности, в своем письме в газету "Виленский ве-
стник" он писал, что Владислав Дыбовский "всю свою жизнь, а в особенности 
несколько последних лет, вел совершенно некатолическую жизнь: не только не 
осуществлял никаких костельных практик, но открыто везде, где и когда толь-
ко мог, демонстрировал свою непринадлежность к религии, наконец, умер, 
ярко проявив свое нежелание воссоединиться с Богом"1. Еще более соседа во-
змутили многочисленные (и с его точки зрения несправедливые) обвинения, 
которые Бенедикт Дыбовский обрушил на головы новогрудских священнослу-
жителей, опубликовав гневную статью в варшавском альманахе "Przyszłość" 
(1910, nr 10). Не разделяя доводов и обвинений ученого, Наркевич-Иодко реши-
тельно заступился за местное духовенство, которое, по его мнению, "в данном 
случае поступило совершенно правильно и последовательно"2.

После брата осталось небольшое, но весьма ценное наследство: рукописи, ко-
ллекции, гербарии и т.п. Все это нужно было сохранить, систематизировать, 
привести в порядок, поэтому Бенедикт Дыбовский вынужден был задержаться 
в Беларуси на довольно продолжительное время. Сначала он жил в Нянькове, а 
затем – в Войнове, имении сестры возле Любчи. 

Накануне Первой мировой войны Дыбовский со своей семьей вновь приехал 
на лето к сестре в Войнов. Здесь его и застала война. Во время бомбардиро-
вок всем приходилось прятаться в подвале и видеть, как на их глазах рушится 
все, что им было так дорого. Имение было полностью разорено и разграблено; 
как писал сам Дыбовский, "нас выбросили после разграбления всего поместья, 
забрано все, сожжен дом и хозяйственные постройки, сожженные стены ра-
зобраны на печи в окопах, вырублены парк, роща, все поля перекопаны"3. 

Временный приют Бенедикт и Мальвина нашли у их давнего знакомого графа 
О‘Рурка во Вселюбе. Граф имел крупные земельные владения на Новогрудчине, 
был ревностным католиком, постоянно ходил на службы в костел, по средам и 
пятницам постился. В прекрасном саду графа росли не только декоративные и 
плодовые деревья, но также очень много цветов. По свидетельству современ-
ников, нарциссы, пионы, гладиолусы и другие цветы благоухали с ранней вес-

1 R. Narkiewicz-Jodko, Pow. Nowogrodzki, "Kurjer Wileński", 27 (1911), s. 5.
2 Там же.
3 В. В. Гричик, Бенедикт Дыбовский (1833–1930): нелегкий путь в науке, [w:] Зоологические 
чтения 2015: Материалы Международной научно-практической конференции (Гродно, 22–24 
апреля 2015 г.), ГрГУ, Гродно 2015, с. 3-6.
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ны и до поздней осени. Прекрасное впечатление производил графский парк.

После всего случившегося с имением Мальвины, здесь, во Вселюбе, Дыбовские 
пытались восстановиться, прежде всего, психологически, часами прогулива-
ясь по прекрасному графскому парку. А прогуляться здесь действительно было 
где: площадь парка, который пересекали многочисленные прогулочные аллеи 
и дорожки, превышала 10 гектаров.

Бытует легенда, будто бы здесь во Вселюбе ученый случайно встретился с вну-
ком крупнейшего немецкого естествоиспытателя, географа и путешественни-
ка Александра фон Гумбольдта4. Якобы внук прославленного ученого в ту пору 
служил офицером в германской армии и, узнав о том, что во Вселюбе находит-
ся Бенедикт Дыбовский, приложил огромные усилия для того, чтобы ученый 
получил разрешение от германских оккупационных властей возвратиться во 
Львов. 

Легенда, конечно, красивая, но, вряд ли, все было именно так. Дело в том, что 
у Александра фон Гумбольдта никогда не было ни жены, ни детей, а, следова-
тельно, не могло быть и внуков.

К январю 1916 г. Дубовскому вместе с семьей удалось выбраться из Вселюба. 
Путь их лежал в Вильно, где они провели несколько месяцев. Отсюда они и до-
брались до Львова.

В заключение вспомним строки, который написал в своих "Еженедельных хро-
никах" выдающийся польский писатель Болеслав Прус: "Человек воистину не-
заурядный – Бенедикт Дыбовский. Он представляет собой одну из личностей, 
жизнь которых можно выразить афоризмом и представить образцом не для 
одиночек, но для всего народа… Сегодня он имеет право на звание филантро-
па и пионера культуры, что является наивысшей честью, которая может быть 
оказана человеку. В достижении же подобных результатов помогли ему, поми-
мо большой силы характера, знание природы, тесные связи с цивилизацией и 
доброжелательность к роду человеческому"5.

Каждое поколение как бы заново открывает для себя великого ученого Бене-

4 Там же, с. 5.
5 B. Prus, Kroniki (oprac. Zygmunt Szweykowski), t. 7, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1958, s. 20.
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дикта Дыбовского, находит в нем близкие черты и грани. И сегодня наблюда-
ется новый общественный поворот к наследию великого ученого. Мы видим 
в этом наследии один из главнейших истоков современного прогрессивного 
развития. 

Бенедикт Дыбовский – одна из вершин польской, украинской и белорусской 
науки, поистине негасимая звезда, которая вечно будет напоминать нам об ис-
тинной жертвенности, беспримерном мужестве и врожденном благородстве. 
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Б. ДИБОВСЬКИЙ І ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ "ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ"

The article deals with the main directions of faunal studies of "Great Volyn" in the 
scientific work of Benedict Dybowski in the 60’s of the 19th century at the beginning 
of the 20th century. The main focus is on research on the fauna of the region, which is 
divided into two periods: 1862–1863 – the study of the central and eastern part of the 
Great Volhynia and 1910–1911 – the study of the western part of the Great Volhynia.

The first period of scientific research of "Great Volhynia" by B. Dybovsky (1862–1863) 
falls on the time of his active political activity, which was accompanied by frequent 
trips by the territory of "Great Volhynia", in particular in the city of Zhytomyr. During 
this period, he explores the variability of fish in the basins of the Dnieper, the Danube, 
and Vistula, indicating the importance of zoogeographical research and the study of 
local fauna. The second (1910-1911) occurs at the time of the scientist’s retirement. 
These studies are devoted to the study of the western part of the Greater Volhynia, in 
particular the Polissya lakes: Svityaz, Zgoranske and others.

In the article we have analyzed the lake Svityaz’s ichthyofauna in detail and compared 
it with the modern one, found the main differences, in particular in the species com-
position. They also focused on research by the scientist on zoogeography, lymnology, 
anthropology, ethnography, the geography of the lakes Svitiaz Shatskogo district and 
Novogrudok district of Belarus, presented in the great work "Dwiе Świtezie" (1911).

Рівень історіографії зоологічних досліджень України значно зумовлений склад-
ністю самої проблеми. Незважаючи на досягнення різноманітних наукових і 
громадсько-наукових організацій та окремих природодослідників у вивчен-
ні природи України, досі немає цілісного монографічного дослідження їхньої 
практичної і наукової діяльності в галузі фауністики.

На жаль, останнім часом мало уваги приділяють науковій спадщині вчених, які 
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досліджували Волинь у ХІХ ст. Здебільшого розглядають наукову діяльність 
природодослідників у контексті вивчення роботи певних навчальних закладів 
чи товариств. 

Велику кількість праць природодослідників, які вивчали фауну Великої Во-
лині, опубліковано в численних польських виданнях, зокрема: "Biblioteka 
Warszawska", "Pamietnik Fizyograczny", "Nakl. Tow. Nauk Warszawa, "Memorabilia 
zoologica". 

У "Biblioteka Warszawska" протягом 1844-1908 рр. друкували праці Г. Бельке 
(1857, 1858), Т. Падаліца (1853), Валеського (1863), Вотозунського (1853, 1854) та 
Бенедикта Дибовського (1908). У Nakl. Tow. Nauk Warszawa опубліковано зміс-
товну працю Полінського (1917) про молюски Королівства Польського, Литви та 
Полісся. 

Багато цікавих фактів з історії вивчення фауни Великої Волині наведено в пра-
цях зарубіжних істориків науки. Значний інтерес викликає діяльність поль-
ських наукознавців. Зокрема, цю проблему вирішував Г. Брзек (G. Brzek), який 
у працях "Historia Zoologii w Polsce do r. 1918" (1947, 1953) та "Historia Zoologii w 
Polsce do drugej wojny swiatowej" (2007) частково розглянув фауністичні дослі-
дження поляків на Поліссі. Основну увагу він зосередив на науковому доробку 
І. Криницького, Г. Горського, а також Б. Дибовського, якому присвятив працю 
"Benedykt Dybowski" (1994).

Матеріали вивчення фауни Волині в ХІХ та на початку ХХ ст. є досить великим 
інформаційним масивом, однак серед дослідників особливо вирізнявся Дибов-
ський. 

Б. Дибовський (1833–1930) – польський учений, географ і зоолог, медик і антро-
полог. Щодо дати й місця народження науковця біографи розходяться. Одні 
вважають, що він народився 12 травня 1833 р. у маєтку Тонви Мінської губернії, 
інші, як і сам Дибовський зазначав у щоденниках, 1830 р. у маєтку Адамарин тієї 
ж губернії. Батьки були дворянами середньої забезпеченості, доволі прогре-
сивними людьми. Вони дали своїм дітям добру домашню освіту.

Середню освіту Дибовський здобув у Мінській гімназії. Восени 1853 р. вступив 
на медичний факультет Дерптського (тепер Тартуського) університету, де заці-
кавився рибами Прибалтики й опублікував кілька наукових праць з цієї тема-
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тики. Завдяки надзвичайним здібностям Дибовський отримав ступінь доктора 
медицини і хірургії. Однак участь у демонстраціях проти влади зашкодила йому 
та спонукала виїхати з Росії до Берлінського, а пізніше Вроцлавского універси-
тету.

У 1862 р. Дибовського обрали професором зоології та порівняльної анатомії 
Головної школи у Варшаві. Учений завжди вирізнявся прогресивними погляда-
ми. Зокрема, він одним з перших у Європі став прихильником теорії Дарвіна та 
доводив, що рослини і тварини виникли внаслідок природного добору. Також у 
цей період активно проводив іхтіологічні й малакологічні дослідження Польщі. 

Поряд з науковою роботою Дибовський провадив підпільну діяльність: збли-
зився з організацією, що готувала повстання проти царя, і виконував її дору-
чення. Навесні 1864 р. ученого заарештували й посадили у відомий X павільйон 
варшавської цитаделі6, позбавивши усіх прав, стану і засудивши спочатку до 
повішення, а потім до 12 років каторжних робіт у Сибіру. 

Однак роки каторги перетворилися в роки плідної наукової діяльності. Там він 
став членом Сибірського відділу Російського географічного товариства і за-
ймався вивченням місцевої флори та фауни. У період сибірського заслання Ди-
бовський вивчав фауну Прибайкалля і залучив до цього своїх друзів – В. Годлев-
ського, М. Янковського, В. Ксенжопольского. Разом з ними працював і видатний 
дослідник Східного Сибіру в галузі геології та палеонтології О. Чекановський.

Друга половина ХІХ ст. стала епохальною в житті багатьох прогресивних поля-
ків. З 1863 р. у Сибір висилали учасників другого повстання. Усього ж за неповні 
чотири роки (1863-1866) до Сибіру разом з членами родин, що виїхали добро-
вільно, потрапило близько 19 тис. осіб. Серед них були Б. Дибовський, Чеканов-
ський та Ксенжопольський. 

Польські політичні ув’язнені в себе на батьківщині були найбільш передовою 
частиною суспільства, у Сибіру ж, де панувала поголовна неграмотність, вони 
стали провідниками культури й освіти. Підвищення грамотності населення за-
слані з народницькими поглядами вважали одним із чинників кардинальної пе-
ребудови суспільства.

Завдяки клопотанням Географічного товариства та Академії наук у Петербурзі 
6 J. Domaniewski, Benedykt Dybowski, Warszawa 1954.
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1876 р. Дибовському дозволили повернутися на батьківщину. Однак він зали-
шався в Сибіру до 1879 р., відвідав Камчатку, проводив наукові дослідження, 
був залучений до роботи лікаря. Потім він досліджував Командорські острови 
та острів Беринга. 

У 1883 р. Дибовський погодився на пропозицію очолити кафедру зоології Львів-
ського університету. При кафедрі 1884 р. вчений організував лабораторію і Зо-
ологічний музей, якому передав численні експонати, зібрані в Сибіру. Однак у 
працях професор відстоював ідеї еволюційної теорії Ч. Дарвіна, через що в 1906 
р. звільнений з посади. 

Дослідження фауни "Великої Волині" Б. Дибовського можна розділити на два 
періоди:
• 1862-1863 – вивчення центральної і східної частини Великої Волині;
• 1910-1911 – вивчення західної частини Великої Волині7.

"Велика Волинь" – історично-географічний регіон на північному заході Украї-
ни, південному заході Білорусі та сході Польщі, зокрема, у межах сучасних Бере-
стейської, Волинської, Житомирської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, 
Хмельницької областей, Люблінського і Підляського воєводств. 

Максим Волинський уважає, що "Західне Побужжя належало до Волині й разом 
ці землі названо Велика Волинь. Це було за княжих часів"8.

На момент проведення Дибовським досліджень ця територія належала до 
Волинської губернії, утвореної згідно з указом Павла І 29 серпня 1797 р. Тому 
наводимо карту Волинської губернії адміністративно-територіального поділу 
1900 р. (рис. 1).

Перший період наукових досліджень Великої Волині Б. Дибовського (1862-
1863) припав на час його активної політичної діяльності, що супроводжувалася 
частими поїздками по цій території. Як зазначив В. Дяковський (B. Dyakowski) у 
праці "Badacz dalekiej polnocy (Benedykt Dybowski), "Mianowany Komisarzem na 
Kresy Wschodnie odbywa w ciągu 2 lat (1862-1863) w czasie feryj Bożego Narodzenia 
i Wielkanocnych podróże agitacyjno-organizacyjne do Wilna, Żytomierza, Kijowa, po-
7 В. В. Іванців, Наукова діяльність польських природодослідників Б. Дибовського, О. 
Чекановського та В. Ксенжопольського (ІІ половина ХІХ століття), "Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки", 5 (2007), с. 274–276.
8 М. Волинський, Чи Холмщина нами забута, "Свобода", 151 (1980), с. 2,4.
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rozumiewa się z naczelnikami kadrów Organizacji Narodowej (Sierakowskim, Różyc-
kim i innymi) i przywozi im rozporządzenia Rządu Narodowego"9.

 1 

 2 

Рис. 1. Місця експедицій Б. Дибовського на території Волині:

1 – дослідження 1862-1863 рр.; 2 – дослідження 1910-1911 рр.

Імовірно, саме під час цих подорожей Дибовський познайомився з 
Ксенжопольським, який проживав у Житомирі, активно вивчав ентомологію 
краю, був членом імператорського енотомологічного товариства, а також з 
Чекановським.

Серед цієї патріотичної роботи він не забував про обов’язки професора зоології: 
у Києві здобув для Варшавського зоологічного кабінету метровий екземпляр 
Leuciscus leuciscus з Дніпра.

Саме в цей період Дибовський видав працю "Versuch einer Monographie der Cy-
priniden Livlands nebst einer synoptischen Aufzählung der europäischen Arten dieser 
Familie" (1862), у якій дослідив видову мінливість риб, зокрема: Carassius vulga-
ris, Carassius oblongus, Tinea vulgaris, Rhodens amarut, Leuciscus rutilus, Squalius 
cephalus, Squalius leuciscus, Scardinius erythrophthalmus, Pelecus cultratus, Albur-
nus lucidus, Alburnus bipunetatus, Aspius rapax, Abramis vimba, Abramis brama, 
Abramis ballerus, Blicca argyroleuca басейнів Дніпра, Дунаю, Вісли. Дослідник 
зазначив про важливість зоогеографічних досліджень та вивчення місцевої 
фауни: "Fes ist hinreichend anerkannt, dass die geographische Verbreitung der Tbie-

9 B. Dyakowski, Badacz dalekiej polnocy (Benedykt Dybowski), Poznan ; Warszawa ; Wilno ; Lublin 
1931, 10 s.
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re einen wichtigen Zweig der Zoologie bildet; demnach wird ein Beitrag auf diesem 
Felde durch die Bearbeitung einer Localfauna nicht ohne Interesse für die Wissen-
schaft sein können"10 

Ці дослідження ґрунтувалися як на власних спостереженнях Дибовського, 
так і на дослідженнях Г. Бельке (G. Belke) "Quelques mots sur le slimak et la faune 
de Kamienetz-Podolski" (1853) та "Esquisse de l’histoire naturelle de Kamienietz-
Podolski precedee d’un coup d’oeil sur les travaux des natu-ralistes des provinces 
occidentales de la Russie et du royame de Pologne au XIXe siecle" (1859), Е. Ейхвальд 
"Naturhistoriche Skizzen von Litrhauen, Volhynien und Podolien in geognostisch-
mineralogischer, botanischer und zoolodischer Hinsicht" (1830) та "Zoologia 
specialis, quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissiumm Rossiae 
in universum, et Poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in Universitate 
caesarea Vilnensi" (1831). К. Кеслер "Рыбы". (1856) та "Zur Ichthyologie des 
südwestlichen Russlands" (1856), Е. Лєснєвскі "Rybactwo krajowe ezyli historja 
naturalna ryb krajowych" (1837) які активно вивчали іхтіофауну Великої Волині.

На особливу увагу заслуговує співпраця Дибовського та Гроховського в 1894–
1898 рр. щодо вивчення гіллястовусих раків – одного із найчисленніших підря-
дів класу зяброногих, що охоплює близько чотирьохсот видів.

Підсумком плідних досліджень стали такі праці: "Spis systematyczny Wioślarek 
(Cladocera) krajowych sporządzony na podstawie okazów i preparatów, кtóre oddane 
były na naszą tegoroczną wystawę krajową we Lwowie" (1895), "O Lynceidach czyli 
Tonewkach fauny krajowej" (1894), "Spis systematyczny wioślarek krajowych" (1895), 
"O czułkach drugiej pary u Tonewek i Eminków" (1898). У них частково наведено 
наукову інформацію про гілястовусих Великої Волині, зокрема приток Дніпра.

Другий період наукових досліджень Великої Волині Дибовського (1910-1911) 
збігся з виходом ученого на пенсію. У цей час науковець вивчав західну частину 
Великої Волині, зокрема, поліські озера. 

Опублікування у 1909 р. статті В. Ренарда (С. Чарноцького), що має головно ет-
нографічний характер, спонукало 77-літнього польського зоолога Дибовського 
до поїздки в ці місця. У підсумку 1911 р. з’явилася публікація "Два Світязі". 

10 B. Dybowski, Versuch einer Monographie der Cypriniden Livlands nebst einer synoptischen 
Aufzählung der europäischen Arten dieser Familie. Heinrich Laakmann, Dorpat 1862, 215 S.
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Як зазначив Дибовський, "Z calego obszaru jezior, ktorych liczymy calymi tysiacami 
na naszej ziemi, wybralem dwa, majace wspolna nazwe Switezi do nazwy samej przez 
sie poctycznej, oznaczajacej swiatlose i switanie, laczy sie jeszcze i urok poezyi, ktora 
opromienil nasz mistrz niesmiertelny Switez"11.

У праці порушено питання рекреаційного використання Шацьких озер. Зокре-
ма, Дибовський наголосив: "Коли дивишся на це узбережжя – сухе і піщане, ду-
маєш про те, які оздоровчі скарби знайшли б люди, якби час літніх відпусток 
проводили на узбережжі Світязя – він набагато кращий від оз. Балатон в Угор-
щині і міг би сміливо з ним конкурувати". Також учений склав карти озер Світязь 
(рис. 2).

Особливе зацікавлення викликала територія острова, що не перевищує семи 
гектарів. За даними академіка Павла Тутковського, який першим досліджував 
Шацькі озера ще 1899 р., діаметр його досягає "біля напівверсти". Покинутим 
видався острів членам експедиції Дибовського. Єдиним "людським слідом", на 
який звернули увагу члени експедиції, були руїни якоїсь будови. У визначенні 
віку цих руїн думки дослідників розійшлися: Тутковський зачисляв їх до кня-
жих часів, етнографи ж зійшлися на думці, що тут була невелика капличка або 
альтанка. Саме на цьому місці стоїть тепер будівля профілакторію12.

Основну увагу в ході дослідження фауни Світязя Дибовський зосередив на 
вивченні іхтіофауни озера: "Wypytujae sie o gatunki ryb, lowionych w jeziorze, 
przekonywamy sie, ze wlasciwych rybakuw tu niem; ci co sie obecnie zajmuja 
polowem, to sa najemnicy, znajacy tylko powierzchownie ryby Switezi; tak np. Nie 
wyrozniaja krapia od leszczow malych, klenia nie znaja wcale, to samo ciernika. Z 
gatunkow, ktore znaja albo ktore sam widzialem, wymieniam nastepujace: 1) ploc 
pospolita (Leuciscus rutilus), 2) ploc wzdrega (Scardinius erythrophtalmus), 3) jelec 
(Squalius leuciscus), 4) jaz pospolity (Idus melanotus), 5) ukleia (Alburus lucidus), 6) 
leszcz (Abramis brama), 7) krap (Blicca argyroleuca), 8) karas (Carassius vulgaris), 9) 
lin (Tinca chrysitia), 10) kielb (Gobio tiuviatilis), 11) sliz (Cobitis barbatula), 12) wjun 
(Cobitis fossilis), 13) szczupak (Esox lucaus), 14) sum (Silurus glanis), 15) mietus 
(Lota vulgaris), 16) wegorz (Anguilla fluviatilis), 17) okon (Perca fluviatilis), 18) ciernik 
moskiewka (Gasterosteus pungiliyius). Wedlug tego spisu Switez mialaby mniej, niz 
polowe gatunkow, znanych obecnie w naszym kraju, ilosc ktorych, mozna okreslic w 

11 B. Dybowski, Dwiе Świtezie, "Ziemia", 5−9, 12−15, 17−20 (1911).
12 П. А. Тутковский, Озеро Свитязь и народные предания о нем, "Киевская старина", 72, 3 (1901), 
с. 144–150.
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przy,lizenium liczba 50. Najbardzij nas zdziwil brak sielaw (Coregunus), siclawek (Cor. 
albula), stynek (Osmerus), sandaczy (Lucioperca sandra), ktore to gatunki sa pospolite 
w jeziorach poknocnych. Nie znajae dokladnie obecnej fauny ichyologicznej Switezi, 
zadnych wnioskow stawias nie mozna w kwestyi, czy znajda sie tu gatunki albo formy 
poludniowe"13.

Рис. 2. Карти озер Світязь, складені Дибовським.

Згідно з дослідженнями, що описані в у монографії "Шацьке поозер’я. Тварин-
ний світ" (2016): "у складі іхтіофауни озер Шацького поозер’я нараховують 30 
видів риб. Серед них акліматизовані людиною: товстолобик строкатий пів-
деннокитайський, товстолобик білий амурський, білий амур східноазіатський, 
річковий вугор європейський та ін. За кілька останніх десятиліть іхтіофауна 
13 B. Dybowski, Dwiе Świtezie, "Ziemia", 15 (1911).
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Шацького поозер’я поповнилася інвазійними видами риб (головешка ротань, 
карликовий сомик коричневий), котрі доволі успішно натуралізувалися та по-
чали створювати неабиякий пресинг на аборигенну іхтіофауну"14.

Відповідно до спостережень В. Бігуна (2008), у 60-х роках ХХ ст. інтродукували 
коропа звичайного Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), карася сріблястого Сarassius 
gibelio (Bloch, 1782), судака звичайного Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), які сьо-
годні є типовими представниками іхтіофауни озера. 

Порівняльна таблиця видового складу риб озера Світязь 
у 1911 та 2016 рр.1516

Назва за Дибовсь-
ким10 (1911)

сучасний 
стан11 
(2016)українська латинська

1 2 3 4
КЛАС ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ ACTINOPTERYGII (KLEIN, 1885)

І. РОДИНА КОРОПОВІ CYPRINIDAE FLEMING, 1822

Білий амур східноазіатський Ctenopharyngodon idella 
(Valenciennes, 1844) - +−В

Білизна європейська Aspius aspius (Linnaeus, 1758) ++Р
Верховодка звичайна Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) + ++З

Верховка звичайна Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) - ++Н
В’язь звичайний Іdus idus (Linnaeus, 1758) + ++Р

Гірчак європейський Rhodeus amarus (Bloch, 1782) ++Н
Головень європейський Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) + ++Р

Карась звичайний (золотий) Carassius carassius (Linnaeus, 1758) + ++Н
Карась сріблястий Сarassius gibelio (Bloch, 1782) - ++З

Краснопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758) + ++З

Лин звичайний Tinca tinca (Linnaeus, 1758) + ++З
Лящ звичайний Abramis brama (Linnaeus, 1758) + ++Н

Пічкур звичайний Gobio gobio (Linnaeus, 1758) +
Плітка звичайна Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) + ++З

Плоскирка європейська Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) + ++З
Короп звичайний Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) - ++Н

Товстолобик білий амурський Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844) - +−В

Товстолобик строкатий 
південнокитайський 

Aristichthys nobilis 
(Richardson, 1846) - +−В

14 Шацьке поозер’я. Тваринний світ : кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та 
ін.]; за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM)).
15 B. Dybowski, Dwiе Świtezie, "Ziemia", 15 (1911).
16 Шацьке поозер’я. Тваринний світ : кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та 
ін.] ; за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM).
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ІІ. РОДИНА ОКУНЕВІ PERCIDAE CUVIER, 1816

Йорж звичайний Gymnocephalus cernuus 
(Linnaeus, 1758) - ++Н

Окунь звичайний Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) + ++З
Судак звичайний Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) - ++Р

IІІ. РОДИНА КОЛЮЧКОВІ GASTEROSTEIDAE BONAPARTE, 1831

Триголкова колючка звичайна Gasterosteus aculeatus 
(Linnaeus, 1758) + +−Р

ІV. РОДИНА СОМОВІ SILURIDAE CUVIER, 1816
Сом європейський Silurus glanis (Linnaeus, 1758) + +−Р

V. РОДИНА ГОЛОВЕШКОВІ ODONTOBUTIDAE HOESE ET GILL, 1993

Головешка ротань Perccottus glenii (Dybowski, 1877) - В
VІ. РОДИНА ЩУКОВІ ESOCIDAE CUVIER, 1816

Щука звичайна Esox luceus (Linnaeus, 1758) + ++З
VІI. РОДИНА В’ЮНОВІ COBITIDAESWAINSON, 1839 

В’юн звичайний Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) + ++Р
Щипавка звичайна Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) + ++Р

VІIІ. РОДИНА МИНЕВІ LOTIDAE BONAPARTE, 1837 
Минь річковий Lota lota (Linnaeus, 1758) + ++Р

ІХ. РОДИНА ВУГРЕВІ, ПРІСНОВОДНІ ВУГРІ ANGUILLIDAE RAFINESQUE, 1815
Річковий вугор європейський Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) + ++НВ

Х. РОДИНА ІКТАЛУРОВІ, АМЕРИКАНСЬКІ КОТЯЧІ СОМИ
ICTALURIDAE GILL, 1861

Карликовий сомик 
коричневий Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) - ++ЗВ

Примітка: − ліва позначка відображає наявність виду (підвиду) у минулому (+−), 
права − наявність сучасна (+−), ? − існування ймовірне або викликає сумнів; літерами 

позначено орієнтовну сучасну чисельність: З − звичайна, місцями промислова 
риба, Н − нечисленна, місцями зникаюча; Р − рідкісна; В – вселенець1

У списку риб озера Світязь, наведеному Дибовським, немає двох видів, які типо-
ві для озер Полісся сьогодні, а саме: йорж та вівсянка. В Україні йорж звичайний 
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) трапляється на всій території, окрім Криму. 
Верховка звичайна, або вівсянка, Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – одна з най-
менших рибок в іхтіофауні озера Світязь, яку часто плутають з мальками інших 
видів риб. Поряд з цим у списку Дибовського є посилання на акліматизований вид 
– річковий вугор європейський Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), що потребує додат-
кового дослідження.

Зазначимо, що поряд із вивченням іхтіофауни Дибовський провів низку малаколо-
гічних досліджень, зокрема, з роду Limnаеа з’ясовано поширення ставковика зви-
чайного (Limnaea stragnalis) в околицях озер Згоранське, Світязь; з роду Radix – став-
ковика вушковидного (Radix auricularia L.), ставковика пригніченогo (Radix lagjtis), 

1 Шацьке поозер’я. Тваринний світ: кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.]; 
за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM).
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ставковика овального (Radix ovata); з роду Galba – ставковика болотяного (Galba 
palustris), ставковика малого (Galba truncatula); з розу Amphipeplea – плащеноски 
липкої (Amphipeplea glutinjza). 

Поряд з дослідженням озера Світязь у праці "Dwiе Świtezie" (1911) Дибовський опи-
сав озера Згоранське, Люцимер, Чорне, виявив відмінність у їхньому походженні, а 
також описав природу та історію Любомля і Шацька.

Наголосимо, що в працях Дибовського до 1911 р., які мають у назві посилання 
на озеро Світязь, зокрема: Świteź. Kosmos, t. XXIII, 1898; I jeszcze o Switezi. Dziennik 
Wilenski.1907. N 256-257 та O przyczynach t. Zw. wysychania Switezi. Goniec Wilenski. 
1909. N 243, описано озеро в Білорусі.

Отже, наукова діяльність Дибовського на терені Великої Волині відбувалася в два 
періоди: 1862-1863 рр. – дослідження центральної і східної частини "Великої Воли-
ні", 1910-1911 рр. – дослідження західної частини "Великої Волині".

Перший період наукових досліджень припав на час його активної політичної діяль-
ності, що супроводжувалася частими поїздками територією, зокрема в Житомир. 
У той час науковець вивчав видову мінливість риб басейнів Дніпра, Дунаю, Вісли, 
зазначав про важливість зоогеографічних досліджень та вивчення місцевої фауни. 
Другий період охоплює час виходу вченого на пенсію. Ці дослідження присвячені 
вивченню західної частини Великої Волині, зокрема, поліських озер Світязь, Зго-
ранське та ін. 

Поряд з фауністичними, вивченням прісноводних риб, гіллястовусих раків та мо-
люсків Дибовський проводив дослідження, присвячені зоогеографiї, лiмнологiї, 
антропологiї, етнографiї, географії краю. 
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Олег Іванець
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕНЕДИКТА ДИБОВСЬКОГО  
НА ТЕРЕНАХ ГАЛИЧИНИ

Benedict Dybowski is a prominent polish zoologist with a multifaceted scientific 
interest. Much of the research of this scientist was aimed at the study of Cladocera 
fresh water.

The basis of Dybowski’s research in this area was the collection materials collected 
by him, mainly in the territories of Galicia, near the city of Lviv and the surrounding 
regions. Currently, this collection is stored in the Zoological Museum of Lviv National 
Ivan Franko University, containing 236 tubes with samples.

As a result of careful research and the proposed new methodology in the area of 
taxonomy Cladocera, new varieties and the taxa of this group of crustaceans were 
described. In particular, such as the Aloninae subfamily, the Chydorinae subfamily, 
the Kurzia genus, the Ctenodaphnia subgenus, the genus Oxyurella, and a number of 
others.

The conducted by Dybowski researches have not lost relevance and nowadays. 
Taxons, described by this outstanding scientist, today are at the center of the special 
attention of many cladocerologists, taxonomists. His works play an important role in 
the study Cladocera of west Ukraine and in particular in Galicia.

Бенедикт Дибовський – видатний польський зоолог з багатогранними науко-
вими інтересами. Одним із його зацікавлень було вивчення гіллястовусих раків 
(Cladocera) прісних вод. Oснова наукових досліджень Дибовського в цій сфері – 
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упорядковані ним колекційні матеріали, зібрані переважно в околицях Львова 
та прилеглих регіонах. Сьогодні ця колекція налічує 236 пробірок зі зразками 
і зберігається в Зоологічному музеї Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

Унаслідок ретельних досліджень і запропонованої нової методології в царині 
таксономії Cladocera описано нові для науки варієтети і таксони цієї групи рако-
подібних, зокрема, такі, як підродина Aloninae, підродина Chydorinae, рід Kurzia, 
підрід Ctenodaphnia, рід Oxyurella та ін.

Виконані Дибовським дослідження не втратили актуальності й у наші дні. Так-
сони, описані цим видатним ученим, сьогодні є предметом особливої уваги 
багатьох кладоцерологів, систематиків. Його праці відіграють важливу роль у 
вивченні кладоцероценозів заходу України.

Бенедикт Дибовський – видатний польський зоолог з багатогранними науко-
вими інтересами, який зробив значний внесок у вивчення фауни Сибіру2, 3, 4, 5, 6. 
Зокрема, у науковій спадщині цього вченого є низка публікацій, присвячених 
морфолого-таксономічному вивченню гіллястовусих раків (Cladocera) прісних 
вод Галичини.

У 1884-1906 рр. Дибовський провадив дослідження разом з асистентом Мечис-
лавом Гроховським в Інституті зоології, який на той час був одним з центрів 
зоологічної науки. Інститут зоології заснований 1858 р. на філософському фа-
культеті університету Яна Казимира (нині Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка). Дибовський протягом 1884–1906 рр. був головою цього 
інституту. Він перетворив Кабінет натуральної історії в Зоологічний музей, був 
його директором і зробив значний внесок в збагачення колекцій. Дибовський 
був також завідувачем кафедри зоології, а згодом і деканом філософського фа-
культету. 

2 А. Кучинский, Бенедикт Дыбовский – исследователь Байкала и Камчатки, "Новая Польша", 
1999, № 4, c. 86–90.
3 G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wydanie II. Uzupełnione i rozszerzone, Warszawa; 
Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Biblioteka Zesłańca),1994, 398 s.
4 B. Dyakowski, Badacz dalekiej północy. Benedykt Dybowski. Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin, 
Wydawca: Księgarnia Św. Wojciecha, 1931, 92 s.
5 A. Kuczyński, Benedykt Dybowski – badacz "Świętego Morza" i nie tylko, [wywiad E. Skrobockiego z 
A. Kuczyńskim], "Magazyn Polski" (Grodno), 1998: 1, s. 6–11.
6 A. Kuczyński, Przedmowa, [w:] Brzęk G. Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wydanie II. Uzupełnione i 
rozszerzone, Warszawa; Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. (Biblioteka Zesłańca), 1994, 398 s.
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Дибовський і Гроховський опублікували низку статей, що мають важливе зна-
чення для розвитку таксономії Cladocera7, 8, 9, 10, 11, 12. Зокрема, привертає увагу 
стаття "Spis systematyczny Wioślarek (Cladocera) krajowych", опублікована 1895 
р. в журналі польського товариства природничників імені Коперника "Космос" 
(рис. 1). Вона є однією з фундаментальних праць, у яких закладено основи ме-
тодології досліджень у царині таксономії та систематики Cladocera. Розглянемо 
цю публікацію детальніше, оскільки багато питань, яких торкаються автори, є 
актуальними в ході таксономічних досліджень і сьогодні.

До 1895 р. у систематиці гіллястовусих раків була складна ситуація, що значно 
утруднювало роботу науковців у дослідженнях Cladocera. Дибовський і Грохов-
ський у вступній частині статті детально проаналізували проблемні аспекти 
систематики і виділили низку причин, що зумовили таку ситуацію в таксономії 
гіллястовусих. Зокрема, учені звернули увагу на те, що значна кількість видів 
не має ретельного опису, тому запропонували надавати право першовідкрива-
ча виду не тому, хто перший дав йому видову назву, а тому, хто його вперше 
докладно і ретельно описав. Автори зазначили, що в такому випадку ми мали б 
менше нових видів, проте більше ретельно описаних.

Другою причиною хаосу в систематиці того часу автори вважали нічим не об-
ґрунтовану своєрідну недовірливість до спостережень попередників. Унаслі-
док такого підходу до праць інших дослідників, у яких були описані ті чи інші 
види, деякі діагностичні ознаки таксонів з цих праць відкидали, натомість, по-
давали в описі тих самих таксонів низку інших рис, які б мали, на їхню думку, 
докладніше й ретельніше схарактеризувати цей вид.

Отже, існувало два різні діагностичні описи для одного й того ж виду. Наступні 
дослідники створювали нові діагнози. Так тривало доти, доки не ставало зрозу-
мілим, що кожен з науковців мав перед собою якийсь інший вид. У систематиці 
7 B. Dybowski, M. Grochowski, O Lynceidach czyli Tonewkach fauny krajowej, "Kosmos", XIX, Lwów, 
(1894), s. 376–383.
8 B. Dybowski, M. Grochowski, Spis systematyczny Wioślarek (Cladocera) krajowych sporządzony na 
podstawie okazów i preparatów, które oddane były na naszą tegoroczną Wystawę krajową we Lwowie, 
"Kosmos", XX, Lwów, (1895), s. 139–165.
9 B. Dybowski, M. Grochowski, O czułkach drugiej pary u Tonewek (Lynceidae) i Eminków 
(Eurycercidae), "Kosmos", XXIII, Lwów, (1898a), s. 25–73.
10 B. Dybowski, M. Grochowski, Odnoza u wioślarek (Cladocera). Cz. I, "Kosmos", XXIII, Lwów, (1896б), 
s. 287–314.
11 B. Dybowski, M. Grochowski, Odnoza u wioślarek (Cladocera). Cz. II, "Kosmos", XXІІІ, Lwów, (1898в), 
s. 425–444.
12 B. Dybowski, M. Grochowski, Odnoza u wioślarek (Cladocera). Cz. IIІ, "Kosmos", XXІІІ, Lwów, (1898г), 
s. 523–544.
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утворилася складна плутанина, з якої важко було знайти вихід. 

Дибовський і Гроховський наголосили, що неможливо чинити так, як діяли 
попередники, та проілюстрували свій підхід до таксономічних досліджень на 
прикладі вивчення роду Eurycercus. Вони виявили, що в деяких представників 
цього роду на постабдомені є 120-150 зубчиків, тоді як усі інші дослідники за-
значали, що в Eurycercus lamellatus таких зубчиків тільки 60. Проте вчені не вва-
жали, що спостереження, проведені іншими дослідниками, помилкові, а схиля-
лися до думки, що ознаки, які вони спостерігали, характеризують інший, новий 
для науки вид, який має на постабдомені 120-150 зубчиків. Цей вид Дибовський 
і Гроховський назвали Eurycercus polyodontus.

Третьою причиною невпорядкованості в систематиці Cladocera, на думку вче-
них, є певна упередженість дослідників до введення нових таксономічних назв. 
Таку упередженість вони пояснюють, насамперед, побоюваннями збільшення 
"баласту" систематичної номенклатури. Автори, висловлюючи свій погляд на 
такий науковий підхід, зазначили, що схильні вводити нові таксони і збільшу-
вати "баласт" у систематичній номенклатурі, щоб не збільшувати хаосу в сис-
тематиці. 

  
Рис. 1. Титульна сторінка журналу "Космос" і "Вступне слово" зі 
статті Дибовського і Гроховського "Spis systematyczny Wioślarek 

(Cladocera) krajowych".

Дослідники, обґрунтовуючи свій погляд на цю проблему, висвітлили певні ас-
пекти аналізу і синтезу в наукових дослідженнях. Зокрема, зверули увагу на 
те, що поділ на групи полегшує розуміння цілісності об’єкта, який вивчають, а 
синтез виконують для впорядкування фактів, отриманих унаслідок аналітич-
них досліджень. Вони зазначили, що без синтезу немає науки, а без поділу так-
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сонів на групи не може бути прогресу в систематиці. Далі автори розглянули 
проблему формалізації понять. На думку науковців, поняття про "таксономічну 
групу" можна відобразити громіздким діагностичним описом морфологічних 
характеристик таксонів, проте водночас такому поняттю можна дати й корот-
ку, лаконічну назву. Такий спосіб символізації понять полегшує порівняння ор-
ганізмів, скорочує описи і спонукає до ретельності в спостереженнях, дає змо-
гу розмежувати різнорідні форми, завдяки чому можна, як зазначили автори, 
одним поглядом охопити цілісність. Отже, "дробленням" родів упорядковують 
систематику.

З урахуванням висловлених зауважень автори розділили на кілька груп рід 
Daphnia. Такий самий поділ вони застосували також для роду Lynceus. Надалі 
після докладнішого вивчення і збирання додаткового матеріалу планували 
зробити ревізію родів Ceriodaphnia і Bosmina.

Щодо систематики на рівні видів, то автори зазначили, що повинні трактувати 
певну кількість форм не як окремі види, а лише як варієтети тих чи інших видів. 
Такий висновок вони зробили на підставі спостережень, що дали змогу вияви-
ти значну мінливість ознак, які мали характеризувати вид, на підставі багатьох 
перехідних форм. Причому такі ознаки змінюються залежно від пори року і гео-
графічного місця локалізації організмів, тобто вчені звернули увагу на сезонну 
і локальну мінливість видів. Автори наголосили, що, наприклад, різні перехід-
ні форми, які описували як види, можна отримати в акваріумі в ході культиву-
вання Ctenodaphnia pulex. Тому ознаки, які мають значну мінливість, не можуть 
бути діагностичними критеріями для виду. 

Численні препарати, які слугували основою для наведеного в статті система-
тичного переліку Cladocera, були спеціально оформлені у вигляді колекції, ін-
вентаризовані й передані на виставку, що відбувалася у Львові.

Для актуалізації отриманих Дибовським і Гроховським матеріалів, забезпе-
чення можливості використання їх у сучасних моніторингових і фауністичних 
дослідженнях доцільно зробити їх доступними й навести огляд Cladocera у тій 
формі, як це зробили Дибовський і Гроховський станом на 1895 р. (рис. 2, табл. 
1).
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Рис. 2. Перша сторінка таблиці з праці "Spis systematyczny 

Wioślarek (Cladocera) krajowych", що містить перелік таксонів 
гіллястовусих раків (Cladocera).

У цій же публікації вперше на критичний огляд науковців Дибовський і Гро-
ховський запропонували поряд з латинськими польські назви родів Cladocera 
(табл. 2). Цим вони започаткували роботу над номенклатурою польської зоо-
логічної систематики для Cladocera. До співпраці запросили інших науковців і 
поставили за мету в майбутньому виробити та впорядкувати польську наукову 
термінологію і номенклатуру.

Таблиця 1.

Гіллястовусі раки (Cladocera), наведені в 
колекції Дибовського і Гроховського

Таксони

Nr. 1. 1. gatunek: Sida crystallina, O. Fr. Müll. Nr. 60. 48. gatunek: Streblocerus serricaudatus, 
Fischer.

Nr. 2. 2. gatunek: Daphnella brachyura, Lievin. Nr. 61. 49. gatunek: Ilyocryptus Sowińskii. 

Nr. 3. 3. gatunek: Daphnella Brandtiana, Fischer. Nr. 62. 50. gatunek: Ilyocryptus sordidus, Lievin. 

Nr. 4. 4. gatunek: Holopedium Kotowiczii Nr. 63. 51. gatunek: Eurycercus polyodontus. 

Nr. 5. 5. gatunek: Daphnia Schaefferi, Baird. Nr. 64. 13. odmiana: Eurycercus polyodontus var. 
Goplanus.

Nr. 6. 1. odmiana: Daphnia Schaefferi var. Eylmanii. Nr. 65. 52. gatunek: Acroperus angustatus, Sars. 
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Nr. 7. 6. gatunek: Ctenodaphnia pulex, De Geer. Nr. 66. 53. gatunek: Acroperus leucocephalus, Koch.

Nr. 8. 2. odmiana: Ctenodaphnia pulex var. gibbosa, 
Hellich Nr. 67. 54. gatunek: Acroperus Wojnowiensis 

Nr. 9. 3. odmiana: Ctenodaphnia pulex var. 
notodonta 

Nr. 68. 55. gatunek: Camptocercus biserratus, 
Schoedler.

Nr. 10. 4. odmiana: Ctenodaphnia pulex var. obtusa, 
Kurz.

Nr. 69. 56. gatunek: Camptocercus Lilljeborgii, 
Schoedler.

Nr. 11. 5. odmiana: Ctenodaphnia pulex var. 
pennata, O. Fr. Müll.

Nr. 70. 57. gatunek: Camptocercus rectirostris. 
Schoedler.

Nr. 12. 6. odmiana: Ctenodaphnia pulex var. 
Schoedleri, Sars. Nr. 71. 58. gatunek: Alonopsis Świteziana, 

Nr. 13. 7. gatunek: Ctenodaphnia Hellichii, syn: 
Daphnia Atkinsonii, Hellich. Nr. 72. 59. gatunek: Kurzia Nalibokiana.

Nr. 14. 8. gatunek: Leiodaphnia aquilina, Sars. Nr. 73. 60. gatunek: Alona affinis, Leydig. 

Nr. 15. 9. gatunek: Leiodaphnia Berolinensis, 
Schoedler. Nr. 74. 61. gatunek: Alona quadrangularis, Leydig.

Nr. 16. 10. gatunek: Leiodaphnia caudata, Sars. Nr. 75. 14. odmiana: Alona quadrangularis, var. 
Delaticiana

Nr. 17. 11. gatunek: Leiodaphnia dolichocantha Nr. 76. 62. gatunek: Alona Świteziana. 

Nr. 18. 12. gatunek: Leiodaphnia gracilis, Hellich. Nr. 77. 63. gatunek: Leydigia acanthocercoides, 
Fischer.

Nr. 19. 13. gatunek: Leiodaphnia hyalina, Leydig.   

Nr. 20. 14. gatunek: Leiodaphnia ventricosa, Hellich.
Nr. 78. gatunek: Leydigia quadrangularis, Leydig. 
15. Odmiana: Leydigia quadrangularis, Leydig. var. 
Leopolitana.

Nr. 21. 15. gatunek: Hyalodaphnia Cederstroemii, 
Schoedler.

 Nr. 79. 16. odmiana: Leydigia quadrangularis, 
Leydig. var. Wojnowiensis,

Nr. 22. 16. gatunek: Hyalodaphnia Kahlbergensis, 
Schoedler. Nr. 80. 64. gatunek: Coronatella similis.

Nr. 23. 17. gatunek: Simocephalus congener, Koch. Nr. 81. Gatunek: Coronatella inornata, uddendorf. 
17. odmiana: Coronatella inornata, var. Nalibokiana.

Nr. 24. 18. gatunek: Simocephalus exspinosus, Koch. Nr. 82. Gatunek: Oxyurella tenuicaudis, Sars. 18. 
odmiana: Oxyurella tenuicaudis, Sars. var. Polonica 

Nr. 25. 19. gatunek: Simocephalus serrulatus, Koch. Nr. 83. 65. gatunek: Oxyurella costata, Sars. 

Nr. 26. 20. gatunek: Simocephalus Wojnowiensis. Nr. 84. 66. gatunek: Oxyurella Lithuanica.

Nr. 27. 21. gatunek: Simocephalus vetulus, O. F. Müll. Nr. 85. 67. gatunek: Oxyurella Goplana.

Nr. 28. 22. gatunek: Scapholeberis aurita, Fischer. Nr. 86. 68. gatunek: Harporhynchus Polonicus.

Nr. 29. 7. odmiana: Scapholeberis aurita var. 
Wojnowiensis. Nr. 87. 69. gatunek: Graptoleberis Wojnowiensis. 

Nr. 30. 23. gatunek: Scapholeberis mucronata, O. 
F. Müll. 

Nr. 88. 19. odmiana: Graptoleberis Wojnowiensis, 
var. anacanthina.

Nr. 31. 8. odmiana: Scapholeberis mucronata var. 
microcera. Nr. 89. 70. gatunek: Graptoleberis reticulata, Lilljeb.

Nr. 32. 9. odmiana: Scapholeberis mucronata var. 
acera. Nr. 90. 71. gatunek: Landea Syrenopolitana.
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Nr. 33. 24. gatunek: Scapholeberis obtusa, 
Schoedler.

Nr. 91. Gatunek: Lynceus rostratus, Koch. 20. 
odmiana: Lynceus rostratus, Koch. var. Kromanensis.

Nr. 34. 25. gatunek: Scapholeberis Świteziana, Nr. 92. 72. gatunek: Lynceus Nargielewiczii.

Nr. 35. Gatunek: Ceriodaphnia echinata, Moniez. 10. 
odmiana: Geriodaphnia echinata var. Wierzejskii. Nr. 93. 73. gatunek: Lynceus Piasti.

Nr. 36. 26. gatunek: Ceriodaphnia Fischeri, syn: 
Ceriodaphnia reticulata, Fischer. Nr. 94. 74. gatunek: Alonella excisa, Fischer. 

Nr. 37. 27. gatunek: Ceriodaphnia Landei. Nr. 95. 21. odmiana: Alonella excisa, Fischer. var. 
Goplana.

Nr. 38. 28. gatunek: Ceriodaphnia laticaudata, P. E. 
Müll.

Nr. 96. 22. odmiana: Alonella excisa, Fischer. var. 
Miraticensis.

Nr. 39. 29. gatunek: Ceriodaphnia Leydigii, syn: 
Ceriodaphnia Fischeri, Leydig.

Nr. 97. 23. odmiana: Alonella excisa, Fischer. var. 
Szczorsiana.

Nr. 40. 30. gatunek: Ceriodaphnia megops. Sars. Nr. 98. 24. odmiana: Alonella excisa, Fischer. var. 
Wojnowiensis.

Nr. 41. 31. gatunek: Ceriodaphnia Polonica, Nr. 99. 75. gatunek: Alonella exigua, Lilljeborg. 

Nr. 42. 11. odmiana Ceriodaphnia Polonica var. 
Kromaniana. Nr. 100. 76. gatunek: Pleuroxus aduncoides. 

Nr. 43. 32. gatunek: Ceriodaphnia pulchella. Sars. Nr. 101. 77. gatunek: Pleuroxus hastatus, Sars. 

Nr. 44. 33. gatunek: Ceriodaphnia reticulata, Jurine. Nr. 102. 78. gatunek. Pleuroxus Kijowiensis.

Nr. 45.34. gatunek: Ceriodaphnia rotunda, Strauss. Nr. 103. 79. gatunek: Pleuroxus trigonellus, O. Fr. 
Müll.

Nr. 46. 35. gatunek: Ceriodaphnia Świteziana, Nr. 104. 80. gatunek: Peracantha truncata, O. Fr. 
Müll.

Nr. 47. 36. gatunek: Moina micrura, Kurz. Nr. 105. 81. gatunek: Rhypophilus personatus, 
Leydig.

Nr. 48. 37. gatunek: Moina paradoxa, Weissm. Nr. 106. 82. gatunek: Rhypophilus Kijoviensis.

Nr. 49. 38. gatunek: Moina rectirostris, O. F. Müll. Nr. 107. 83. gatunek: Chydorus caelatus, Sсhoedler.

Nr. 50. gatunek: Bosmina brevirostris, Hellich. 12. 
odmiana: Bosmina brevirostris .var. Świteziana. Nr. 108. 84. gatunek: Chydorus globiformis. 

Nr. 51. 39. gatunek: Bosmina cornuta, Jurine. Nr. 109. 85. gatunek: Chydorus latus, Sars. 

Nr. 52. 40. gatunek: Bosmina Janoviensis. Nr. 110. Gatunek: Chydorus ovalis, Kurz. 25. 
odmiana: Сhydorus ovalis, Kurz. var. Ludwinowianus 

Nr. 53. 41. gatunek: Bosmina Kromaniana. Nr. 111. 86. gatunek: Chydorus punctatus, Hellich.

Nr. 54. 42. gatunek: Bosmina longirostris, O. F. Müll. Nr. 112. 87. gatunek: Chydorus sphaericus, О. F. Müll. 

Nr. 55. 43. gatunek: Bosmina Varsoviensis, Nr. 113. 88. gatunek: Chydorus globosus, Baird. 

Nr. 56. 44. gatunek: Lathonura rectirostris, O. F. Müll. Nr. 114. 89. gatunek: Monospilus Kromanensis.

Nr. 57. 45. gatunek: Acantholeberis Lithuanica. Nr. 115. 90. gatunek: Monospilus Świtezianus.

Nr. 58. 46. gatunek: Macrothrix laticornis, Jurine. Nr. 116. 91. gatunek: Leptodora hyalina, LilIjeborg.

Nr. 59. 47. gatunek: Mathrotrix rosea, Jurine. Nr. 117. 92. gatunek: Polyphemus pediculus, De 
Geer.

У загальних зауваженнях до публікації Дибовський і Гроховський назвали де-
які екологічні чинники, що зумовлюють фауну Cladocera у водоймах. Зокрема, 
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вони вважали, що 
• має значення наявність дерев на береговій лінії, які формують той чи інший 

світловий режим акваторії водойми; 
• важливою є наявність у літній період достатнього водопостачання; 
• на фауну Cladocera впливає глибина водойми, що запобігає її промерзанню і 

розвитку процесів "задухи".

Таблиця 2.

Список латинських і польських назв родів Cladocera,  
запропонованих Дибовським та Гроховським

Латинська назва Польська назва Латинська назва Польська назва

1. Acantholeberis Miratynek 20. Kurzia Garbuska

2. Аcroperus Traminek 21. Landea Landola

3. Alona Halonka 22. Lathonura Lechitka

4. Alonella Haliczanka 23. Leiodaphnia Lubawka

5. Alonopsis Haliczka 24. Leptodora Świetlanka

6. Bosmina Słoniczka 25. Leydigia Lejdyźek

7. Camptocercus Mieczyk 26. Lynceus Tonewka

8. Ceriodaphnia Cyrynka 27. Macrothrix Marźanka

9. Chydorus Soczewik 28. Moina Miliczka

10. Coronatella Uroczka 29. Monospilus Ślepik

11. Ctenodaphnia Grzebka 30. Oxyurella Smuklinka

12. Daphnella Szkliwka 31. Peracantha Jeźopołek

13. Daphnia Rozwielitka 32.Pleuroxus Ostropołek

14. Eurycercus Eminek 33. Polyphemus Oczlinek

15. Graptoleberis Źołwinek 34. Rhypophilus Kwintynek

16. Harporhynchus Pałąźek 35. Scapholeberis Ostroźanka

17. Holopedium Halbanek 36. Sida Przezroczka

18. Hyalodaphnia Jasnotka 37. Simocephalus Pęczka

19. Ilyocryptus Ilinek 38. Streblocerus Sarmatka

Робота Дибовського і Гроховського була відображена не тільки в спеціальних 
наукових виданнях того часу, а й у наково-популярних журналах, доступних 
широкому загалу читачів. Зокрема, на шпальтах науково-популярного тижне-
вика "Wszechświat", присвяченого природничим наукам, який видавало поль-
ське товариство природничників імені Коперника (рис. 3, 4), про дослідження 
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цих науковців є також повідомлення Е. Нєзабітовського 13, 14. 

Oсновою наукових досліджень Дибовського та Гроховського в сфері вивчення 
мікрофауни ракоподібних прісних вод були колекційні матеріали, виготовлені 
та впорядковані ними з використанням гідробіологічних проб, зібраних пере-
важно в околицях Львова та прилеглих регіонах. Сьогодні ця колекція зберіга-
ється в Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Колекція налічує 236 пробірок зі зразками у гліцерин-формаліні, які 
щільно закриті корками і залиті парафіном. Кожна пробірка розташована окре-
мо у спеціально виготовленій підставці.

Попереднє дослідження колекційного матеріалу засвідчило, що в багатьох про-
бірках містяться гіллястовусі раки, які належать до таких таксонів, як Daphnia, 
Leptodora, Moina, Bosmina, Sida, Polyphemus. 

Отже, завдяки докладним фауністичним і таксономічним дослідженням, вико-
ристовуючи свій методологічний підхід до вивчення систематики Cladocera, Ди-
бовський і Гроховський описали низку таксонів гіллястовусих раків. Наведемо 
лише деякі з них: рід Kurzia Dybowski & Grochowski, 1894; рід Oxyurella Dybowski 
& Grochowski, 1894; підродина Aloninae Dybowski & Grochowski, 1894; підро-
дина Chydorinae Dybowski & Grochowski, 1894; підрід Ctenodaphnia Dybowski & 
Grochowski, 1895. 

Колекція гіллястовусих раків Дибовського і Гроховського є важливою складо-
вою таксономічних і морфоекологічних досліджень. Сьогодні, незважаючи на 
досить тривалий період вивчення, таксономія багатьох форм гіллястовусих ра-
ків (Cladocera) ще не з’ясована. Значну кількість груп переописують, ревізують 
з сучасних позицій, багато таксонів уважають "групами видів" з близькими мор-

13 E. Niezabitowski, Sprawozdania. Odnoza u wioślarek (Cladocera). Opisali B. Dybowski i M. 
Grochowski. I. Opis sześciu par odnóźy tułowia u Erycercus polyodontus nob. i porównanie ich z 
odnóźem typowem u przekopnic (Apusidae). (15 rys. cynk.). (Kosmos, 1898, s. 287–314) "Wszechświat". 
Tygodnik popularny, poświęcony naukom przyrodniczym. Warszawa, dnia 4 czerwca 1899 roku. Tom 
XVIII. N 23, s. 364.
14 E. Niezabitowski, Sprawozdania. Odnoza u wioślarek (Cladocera). Opisali B. Dybowski i M. 
Grochowski. II. Porównanie odnóźy u Erycercus polyodontus nob. z opisami i rysunkami odnóźy 
Erycercus lamellatus auct. (15 rys. cynk.). (Kosmos. R. XXIII, Zeszyt IX i X. s. 435–444), "Wszechświat". 
Tygodnik popularny, poświęcony naukom przyrodniczym. Warszawa, dnia 4 czerwca 1899 roku. Tom 
XVIII. N 23, s. 364–365.
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фологічними характеристиками 15, 16, 17. 

 
Рис. 3. Титульна сторінка тижневика "Wszechświat" від 4 червня 

1899 р., у якому опубліковані повідомлення Нєзабітовського про 
дослідження Дибовського і Гроховського.

Важливими є подальші морфометричні дослідження колекційних зразків із 
застосуванням актуальних сьогодні методів статистичного та генетичного 
аналізу, використанням сканувальної електронної мікроскопії, комп’ютерної 
томографії. Отримані результати можна використати для поглибленого таксо-
номічного вивчення відповідних систематичних груп організмів, ретроспектив-
ної характеристики екологічного стану гідробіоценозів. Виведення мікропопу-
ляцій Cladocera з банку латентних яєць відповідних водойм, що характеризує 
період досліджень Дибовського, дасть змогу уточнити та зробити надійніши-
ми дослідження морфометричних та екологічних характеристик Cladocera. Це 
надасть вагомі підстави ретроспективно простежити особливості характеру 
екологічних змін протягом значного часу (близько 120 років) та зробити про-
гноз на майбутнє. Такі дані є важливими з позицій сучасних гідроекологічних 
досліджень, покликаних зменшити або нейтралізувати антропогенний тиск на 
гідроекосистеми, що особливо відчутно нині. 

15 О. Р. Іванець, Таксономічна структура кладоцероценозів Українського Розточчя, "Вісник 
Львівського університету. Серія біологічна", 64 (2014а), с. 260–269.
16 Н. Н. Смирнов, Н. М. Коровчинский, А. А. Котов, А. Ю. Синев, Систематика Cladocera: 
современное состояние и перспективы развития, [w:] Н. Н. Смирнов, Н. М. Коровчинский, А. В. 
Крылов (ред.), Материалы Всероссийской школы-конференции "Ветвистоусые ракообразные: 
систематика и биология", Борок: ИБВВ РАН, 2007, c. 5–73.
17 А. A. Kotov, Notes on Aloninae Dybowski & Grochowski, 1894 emend. Frey, 1967 (Cladocera: 
Anomopoda: Chydoridae): 1. Translocation of Alona incredibilis Smirnov, 1984 to the genus 
Nicsmirnovius Chiambeng & Dumont, 1999, "Arthropoda Selecta", 3–4, 12 (2003), p. 167–170.
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Рис. 4. Фрагмент повідомлення Незабiтовського про морфолого-
-таксономічні дослідження гіллястовусих раків (Cladocera) 

Дибовського та Гроховського у тижневику "Wszechświat" від 4 
червня 1899 р.

Дослідження, проведені цими вченими, не втратили актуальності й у наші дні. 
Таксони, описані Дибовським і Гроховським, сьогодні є в центрі особливої ува-
ги багатьох кладоцерологів, систематиків, їхні праці відіграють важливу роль у 
вивченні кладоцероценозів заходу України, зокрема Галичини 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Колекція гіллястовусих раків Дибовського і Гроховського, яка зберігається у 
фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка, є історично цінною, має важливе 
наукове та прикладне значення в сучасних таксономічних і гідроекологічних 
роботах.

1 О. Р. Іванець, Фауна гіллястовусих раків (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя, "Вісник 
Львівського університету. Серія біологічна", 63 (2013), с. 110–117.
2 О. Р. Іванець, Еколого-морфологічна характеристика роду Daphnia O.F. Müller, 1785 (Crustacea, 
Cladocera) Українського Розточчя, "Біологічні студії. Studia Biologica", 8, № 2, (2014б), c. 169–186.
3 O. R. Іvanets, Zooplankton of the water vegetation in the ponds of the west forest- steppe of Ukraine, 
"Вісник Львівського університету. Серія біологічна", 56 (2011), с. 148–156.
4 А. A. Kotov, Notes on Aloninae Dybowski & Grochowski, 1894 emend. Frey, 1967 (Cladocera: 
Anomopoda: Chydoridae): 4. On the phylogeny of four gener, "Arthropoda Selecta", 4, 13 (2004), p. 
181–191.
5 А. A. Kovalchuk, O. R. Ivanets, The impact of damming and water poundage on the formation and 
structure of zooplanktocoenoses in the conditions of rivers in the Ukrainian Roztocze (the "outer" 
or "chunk" Carpathians), [w:] А. A. Kovalchuk (ed.), Issues and challenges of small hydropower 
development in the Carpathians region (hydrology, hydrochemistry, and hydrobiology of watercourses). 
Мonograph. Uzhgorod; L’viv; Kyiv: Biological Faculty of L’viv National University & Hydroecological 
society "Uzh", 2016. – p. 138–151.
6 K. Van Damme, H. J. Dumont, Further division of Alona Baird, 1843: separation and position of 
Coronatella Dybowski & Grochowski and Ovalona gen.n. (Crustacea: Cladocera, "Zootaxa 1960", (2008), 
p. 1–44.
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Юрій Чернобай
Державний природознавчий музей НАН України

ЛОКАЛЬНЕ І ГЛОБАЛЬНЕ В МУЗЕЙНИХ ХРОНОТОПАХ  
В.ДІДУШИЦЬКОГО ТА Б.ДИБОВСЬКОГО

"…У кожної епохи, у кожної культури, у кожної сукупності звичаїв і традиції є свій 
уклад, своя належна їй суворість, своя краса і своя жорстокість, якісь страждання 

здаються їй природними, якесь зло вона терпляче зносить. 
 Справжнім стражданням, пеклом людське життя стає тільки там, де перетинаються 

дві епохи, дві культури і дві релігії ".

Герман Гессе7

The work of two outstanding figures of the museology in Lviv could be described 
as a communication between two museum chronotops with different strategies 
for achieving close-to-content goals. In the museum of W. Dzieduszycki, since 
its foundation, the principles of Galicia’s regionalism were followed with further 
extrapolations on the natural criteria. The museum of B. Dybowski is filled with 
exhibits which are representing the biotic diversity of Eurasia - from the plains of 
Poland to the Pacific Coast of Kamchatka. The global approach made it possible for the 
prominent zoologist to use the deductive methodology in revealing zoogeographical 
and evolutionary processes. The manifestation of these processes scientist observed 
on the specific taxonomic objects, in particular on the limnology fauna of Lake Baikal 
or on the fauna of Kamchatka and Bering Island. Both chronotopes contained in their 
projects the anthropological materials of these regions. The system unity of global 
and local approaches through communication in both natural and socioecological 
systems has been confirmed.

Діяльність двох видатних діячів музейної справи у Львові можна описати як 
мережеву комунікацію двох музейних хронотопів з різними стратегіями досяг-
нення близьких за змістом цілей. У музеї В. Дідушицького від часів заснування 
дотримувалися принципів регіоналізму Галичини з подальшими екстраполяці-
7 Г. Гессе, Степовий вовк, Сіддхартха – Молодь, Київ 1992, с. 93-255.
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ями на загальноприродничі критерії. Музей Б. Дибовського наповнений експо-
натами, що репрезентують біотичне різноманіття просторів Євразії – від рівнин 
Польщі до тихоокеанського узбережжя Камчатки. Глобалістичний підхід дав 
змогу видатному зоологу застосовувати дедуктивну методологію в розкритті 
зоогеографічних та еволюційних процесів. Прояви цих процесів учений спо-
стерігав на конкретних таксономічних об’єктах, зокрема лімнофауні о. Байкал 
чи фауні Камчатки та острова Беринга. Обидва хронотопи містили у своїх про-
ектах антропологічні матеріали зазначених регіонів. Підтверджено системну 
єдність глобального та локального підходів через мережеву комунікацію як у 
природних, так і соціоекологічних системах.

Мережева цілісність локального і глобального

Наблизившись до досягнень ХХІ ст., цивілізація щораз більше стикається з цілою 
низкою глобальних проблем. Проблеми ці особливого роду. Ці праблеми зачіпа-
ють не тільки життя якоїсь певної держави, а й інтереси всього людства. Значу-
щість цих проблем настільки велике, що їхня невирішеність створює загрозу для 
майбутніх поколінь. Проте їх не можна вирішити ізольовано, оскільки в глобаль-
ному вимірі потрібні об’єднані зусилля всього людства. Саме глобальні проблеми 
в перспективі помітніше впливатимуть на життя кожного народу, на всю систему 
міжнародних відносин. Однією з таких проблем є гармонізація зв’язків людської 
спільноти з мінливими умовами природного довкілля8. Певною аксіомою стало 
твердження, що цієї мети можна досягти лише через узгодження суспільного 
прогресу з глобальними механізмами стабільності біосфери. Відтак глобальні 
критерії є вкрай важливими в природоохоронній стратегії (плани дій) на націо-
нальному рівні та її складових – регіональному та локальному рівнях. 

Упровадження мережевого устрою сучасного суспільства може спричини-
ти втрати культурної специфічності багатьох елементів з традиційної моделі 
соціальних зв’язків. Проте відкривається можливість критичного перегляду 
традицій, історично сформованих критеріїв оцінки культурних цінностей (за 
попередньої аксіології) та формування нового світогляду9. Через руйнування 
архаїчних культурних орієнтирів та під тиском нового суспільного досвіду, в ко-
мунікаційному просторі зростає потреба в пошуках нових соціальних сенсів та 
відносин.

8 М. А. Голубець, Середовищезнавство (інвайронментологія). Манускрипт, Львів 2010, 176 с.
9 Ю. М. Чорнобай, Природознавство і регіональний природничо-інформаційний простір. "Наук. 
зап. Держ. природозн. музею", 14 (1998), с. 6-15.
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Місію природничого музею, як соціального інституту, визначають два провід-
них підходи щодо етичного ставлення до історії об’єктів. Один з них полягає в 
розгляді цієї історії (тобто – еволюції), як абсолютної самодостатньої цінності, 
незалежно від того, яке місце ця природнича історія посідає нині. Інший під-
хід можна визначити як прагматизм: природничу історію оцінюють з погляду її 
актуальності та сучасної значущості. У такому разі минуле становить глибинну 
пізнавальну цінність. Обидва типи ціннісних орієнтацій визначають стратегії 
очікувань на майбутнє, а також провідні форми орієнтації на збереження при-
родної та культурної спадщини в мережевому устрої суспільства. Вони форму-
ють нову комунікаційну парадигму, яка виявляється в програмах колективно-
го чи індивідуального пошуку нових форм взаємодії між суб’єктом і музейним 
об’єктом під час проектування діяльності музею у майбутньому10.

Музей – саме та інституційна структура, яка здатна створити певну рівновагу 
між експансією сучасних технологій та соціальним потенціалом особистості, 
яка вкорінена в природничу та соціальну історію, відкрита і відповідальна пе-
ред майбутнім. Музей як матеріалізована форма людського досвіду, через ін-
формаційне, матеріальне чи віртуальне відтворення активно звернений до 
сприйняття як давніх природних феноменів, так і до тих, які фіксовані у новітні 
часи.11 Ключовою проблемою є питання, як об’єднати нові технології і колектив-
ну пам’ять, універсальну науку і субкультуру громади, публічну та індивідуаль-
ну цілісність особистості. Музейна традиція належить до засад колективного 
суб’єкта, будь то держава, корпоративна структура, етнос, мережева спільнота 
або сімейний клан, і водночас вона набуває рис плинної ідентичності, власти-
вої для мережевим репрезентаціям. Дослідження в цьому напрямку набувають 
великої ваги, оскільки для еволюції культури суттєвими є не лише нові техноло-
гії, але й новоявлені цінності12.

Модель вертикальної структурної організації природних систем значною мірою 
є проекцією суспільного сприйняття соціальної спільноти як піраміди з носієм 
символів панування на вершині. З картезіанських позицій, властивих для кла-
сичному музею, це місце традиційно відводиться людині. Проте, маємо ознаки 
нових форм управління через вплив на солідаризованих партнерів, через до-
10 J. Czarnobaj, M. Boruszczak, Doświadczenia Wlodzimierza hrabiego Dzieduszyckiego, 
a współczesne trendy komunikacji muzealnej // Praca zbiorowa: Jan Gwalbert Pawlikowski. 
Humanistyczna wizia ochrony przyrody i turystyki – Kraków: Generalny Ośrodek Turystyki Górskiej 
PTTK, 2014. – S. 241-254.
11 О. С. Климишин, Зміст і завдання комунікаційної діяльності природничих музеїв. "Наук. зап. 
Держ. природозн. музею", 21 (2005), с. 5-10.
12 К. Хадсон, Музеи не стоят на месте. "Museum", 197 (1998), с. 43-50.
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мінувальні структурні підрозділи та провадження керівництва в мережевому 
режимі13. Відповідно до нової парадигми змінюється й погляд на структурний 
устрій природних систем, і їх ми вже уявляємо у вигляді мереж, що взаємодіють, 
різних таксономічних рангів, у тому числі й соціально-економічних14.

Природничий музей за цією концепцією розглядають як гетерогенне сполучен-
ня різновекторних явищ – від індивідуального входження в музейний простір 
до різнорівневого охоплення гуманітарних та емпіричних дисциплін приро-
дознавства і природокористування. Новітня музейна методологія орієнтуєть-
ся на системні уявлення комунікації, зокрема на теорію діалогу культур, коли 
музей стає місцем взаємодії предметного і культурно-історичного діалогу. За 
М. М. Бахтіним, у музеї існує істотний взаємозв’язок часових та просторових від-
носин. Таку форму зв’язку називають хронотопом15.

Широко відоме гасло "Мислити глобально – діяти локально" світ почув на Кон-
ференції ЮНЕСКО 3-14 червня 1992 р., коли було проголошено про стратегічні 
напрями в охороні природи на кінець ХХ – початок ХХІ століття. Впровадження 
цього гасла в практику охорони природи приписують американському діячеві, 
одному з організаторів руху охорони дикої природи в 1952-1969 рр. Девіду Броу-
еру (David Brower, 1912-2000). Фраза прийшла з англійської мови – Think globally, 
act locally. Вважають, що автором цієї гучної фрази був Патрік Геддес (Patrick 
Geddes; 1854-1932) - шотландський біолог, соціолог і містобудівник. У цій людині 
дивним чином поєдналися ботаніка й урбаністика. Серед інших публікацій, він 
став автором двох фундаментальних праць – "Розвиток міста"16 та "Еволюція 
міста"17. За Геддесом, будь-яке планування має починатися з вивчення ресурсів 
природного, географічного регіону, з дослідження того, як люди використову-
ють ці ресурси, формуючи культурний ландшафт. Добре помітно, що світогляд 
автора перебував під сильним впливом еволюційних ідей Ч. Дарвина, оскільки 
впродовж кількох років Геддес працював у лабораторії видатного вченого. У 20-
ті роки ХХ ст. П. Геддес уже був залучений до розроблення генеральних планів 
Тель-Авіва, Єрусалима та Бомбея – знакових міст британських колоній. Вчений, 

13 G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Wyd.-wo Fund.Aletheja, Warszawa 2006, 225 s.
14 J. Wawrzyniak, Teoretyczne Podstawy Neonaturalistycznej Bioetyki środowiskowej. Wyd.-wo 
Naukowe Instytutu Filozofii UP, Poznań 2000, 333 s.
15 М. М. Бахтин, Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. 
"Вопросы литературы и эстетики". Худ. лит., Москва 1975, с. 234-407.
16 P. Geddes, City development a study of parks, gardens, and culture-institutes; a report to the 
Carnegie Dunfermline trust. Geddes and company, Edinburgh 1904, 231 p.
17 P. Geddes, Cities in evolution an introduction to the town planning movement and to the study of 
civics. Williams, London 1915, 409 p.
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який називав себе не інакше як ботаніком, вдався до спроби розглянути урба-
ністичний регіон як цілісну систему, функціонування якої спричинене впливом 
міста-метрополії, подібно до рослинного угруповання в оточенні похідних від 
нього фрагментів.

Зрозуміло, що колосальна за змістом сентенція "Мислити глобально, діяти 
локально" могла з’явитися лише на засадах потужного нового філософсько-
го мислення, яке поступово визрівало через світоглядні парадигми. Ці зміни 
мали тренд від ієрархічної вертикалі до встановлення взаємовигідного підпо-
рядкування, як проекція суспільної конкуренції та відбору на зміни в біотичних 
угрупованнях та їхнього довкілля. На зламі ХІХ-ХХ ст. ці процеси призвели до 
появи холістичних концепцій біосфери Е. Зюсса та В. Вернадського, а також до 
революційних відкриттів у галузі політекономії. Тенденція інтегрування наук 
переконливо узгоджувалася з холістичною теорією єдності світу. На цей ас-
пект свого часу звернув увагу невтомний критик теорії марксизму професор 
М. Туган-Барановський, який піддав критиці формалістичну класифікацію наук 
О. Конта, побудовану на лінійних співвідношеннях. Він був переконаний, що 
"обопільна залежність наук має складніший характер – конкретні науки не тіль-
ки підпадають під вплив наук абстрактних, але і, навпаки, абстрактні науки під-
падають під могутній вплив конкретніших наук"18. Прикладом є політична еко-
номія: виникла вона лише у другій половині ХІХ ст., однак серед усіх суспільних 
наук найбільше наближається до наукового пізнання природознавчого типу. 

Проявом зв’язку політичної економії та природознавства, на думку М. Туган-Ба-
рановського, була теорія природного добору Ч. Дарвіна, яка значною мірою 
підказана поглядами економіста Т.Мальтуса19. Сьогодні проблема виживання 
людства за умов різкого погіршення якості довкілля, обмеженості природних 
ресурсів набуває виняткової гостроти. Об’єктивно посилюються інтеграція і 
взаємопроникнення наук.

Важливо, аби цей антропоцентричний процес відбувався у відповідності до 
всесвітніх законів розвитку й еволюції20. Поряд з існуючими популярними кон-
цепціями про системну цілісність природи і цивілізації, починаючи від посту-
латів Т. Мальтуса і В. І. Вернадського до сучасних теорій енергетичної економії 

18 С. М. Злупко, Туган-Барановський, Українська економічна думка, Знання, Київ 1998, с. 267.
19 С. М. Злупко, Історія економічної теорії, Знання, Київ 2005, 719 c.
20 Ф. Капра, Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем, София, Київ, ИД "Гелиос", 
Москва 2002, 336 с.
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Ю. Одума, мережевої взаємодії С. Кауффмана, мікробіотичної єдності біосфери 
Л. Маргуліс та планетарного організмізму Д. Лавлока, заслуговують на увагу 
також думки відомого українського вченого-новатора в галузі економічної та 
демографічної статистики С. Подолинського (1850-1891). Задовго до наведених 
гучних гіпотез і теорій, він у своєму дослідженні "Праця людини і її відношен-
ня до розподілу енергії", зробив наступний висновок: "…Загальна кількість 
енергії, одержувана поверхнею Землі з її внутрішності і від Сонця, поступово 
зменшується. У той же час загальна кількість енергії, що накопичена на земній 
поверхні і є в розпорядженні людства, поступово збільшується. Збільшення 
це відбувається під впливом праці людини і домашніх тварин…"21. За власним 
визнанням академіка В. І. Вернадського, працюючи над теорією ноосфери, він 
значною мірою спирався на ідеї свого співвітчизника С. А. Подолинського. Та-
ким чином парадигма глобального критерію стосовно людства від моменту 
свого зародження спиралася передусім на соціально-поведінкові моделі ор-
ганізації надвеликих людських систем, а згодом з’являлися природничі теорії 
та моделі змін великих сукупностей організмів та їхнього довкілля, у поняттях 
еволюції та коеволюції.

Хронотоп музею В. Дідушицького

Майже за століття до появи глобальної концепції збереження біорізноманіт-
тя, засновник Природничого музею у Львові, граф В. Дідушицький (1825-1899) 
сформулював засадничу вимогу щодо вивчення видового багатства регіону, як 
інструмента пізнання природи цілого світу. Цю тему він не раз згадував у різних 
дописах, зокрема, в одному з останніх прижиттєвих видань музейного путівни-
ка, є його звернення до майбутніх поколінь під гаслом "Моїм улюбленим внукам 
і усій нашій молоді", де узагальнюючи цілі своєї тривалої діяльності, він писав: 
"…аби пізнання природних багатств нашої землі, продуктів праці та здібностей 
нашого народу, та схованих у землі по наших прабатьках древніх пам’яток, на-
вертало любов до цієї Землі і цього народу, як і до праці над подальшим дослі-
дженням того надбання від предків наших"22.

Ми, звертаючись до витоків музейної традиції В. Дідушицького, переконуємо-
ся, що його світоглядна спадщина спирається на одвічний і динамічний про-
цес взаємного проникнення природних та соціальних чинників. Цей діалого-
вий (хронотопний) зв’язок став основою багатьох модифікацій нових та нових 

21 С. А. Подолинський, Вибрані твори, КНЕУ, Київ 2000, с. 281.
22 W. Dzieduszycki, Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Lwów 1895, 238 s.
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дослідницьких, візуалістичних, освітніх та інших музейних концепцій, як нині 
прийнято називати інноваціями. Ціле життя В. Дідушицький був новатором: за-
снував перший у регіоні публічний природничий музей, експериментував з ви-
ставковими проектами європейського рівня, брав участь у заснуванні кількох 
навчальних закладів і майстерень, був куратором нового Львівського промис-
лово-художнього музею, мріяв створити Музей Людини тощо. Крім того, отри-
мував видатні результати у продукуванні льону, тютюну, тутового шовкопряду, 
розробляв захисне зонування власних лісових угідь, заснував і очолив Галиць-
ке мисливське товариство, заснував перший у Східній Європі лісовий резерват, 
як охоронне оселище орлана-білохвоста і багато, багато іншого важливого і 
спрямованого на майбутнє запровадив цей різнобічно обдарований вчений, 
господарник та й, врешті, політичний діяч.

Батько майбутнього натураліста, один з найбагатших галицьких магнатів, граф 
Юзеф Каласантій Дідушицький, повернувшись з наполеонівських походів, за-
початкував у своєму маєтку в Поторицях під Сокалем велику наукову бібліоте-
ку, на кшталт тих, які існували на той час у володіннях багатьох європейських 
аристократів23. Потурицька бібліотека стала одним з засадничих підрозділів 
майбутнього Природничого музею у Львові. Такі книги, як фундаментальний 
манускрипт професора медицини і ботаніки Шимона Сиренського "Травник" 
("Zielnik", Śymon Sirenius) чи "Systema Naturae" Карла Ліннея, разом з іншими 
природничими манускриптами бібліотеки, стали першоджерелом знань для 
юного В. Дідушицького24.

Початком традиції Природничого музею у Львові можна вважати 1832 р., коли 
аматорські колекції подружжя Юзефа і Пауліни Дідушицьких поповнилися при-
ватними гербарними збірками професорів Ф. Гербіха, Г. Лобажевського, А. Ре-
мана та ін. На той час майбутньому засновникові Музею виповнилося 7 років, 
а його першим учителем став відомий географ і етнограф, літератор і громад-
ський діяч, славнозвісний Вінцент Поль (1807-1872). Саме В. Поль заклав у юній 
свідомості майбутнього натураліста і музеєзнавця розуміння цілісного поєд-
нання всіх складових природничого устрою, охоплюючи й людину з її довкіл-
лям. Такий висновок можна зробити, ознайомившись з його "Проектом Музею 
природи у Львові"25. Юному В. Дідушицькому виповнилося тоді 14 років. Оста-

23 K. Karolczak, Dzieduszyccy. Dzieje rodu, Wyd-wo APN, Kraków 2000, 332 s.
24 G. Brzęk, Muzeum im.Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Wyd-wo Lubelskie Nowe, Lublin 
1994, 200 s.
25 W. Pol, O malarstwie i żywiołach jego w kraju naszym, "Tygodnik Literacki: poświęcony literaturze, 
sztukom pięknym i krytyce", Lwów 1839, Т. 2: a) N 22, s. 170–173; b) N 23, s. 178–179; c) N 24, s. 186–187.
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точно концепцію В. Поль сформулював дещо пізніше26, коли 22-річний граф Ді-
душицький став власником величезного спадку по смерті батька і був спромож-
ний втілити давній задум про створення музею з родинних колекцій книжкових 
стародруків, природничих та етнографічних артефактів.

Автор концепції зазначив, що немає належного зв’язку між творами мистецтва і 
реальним життям, унаслідок копіювання академічних праць європейських мит-
ців. Він звернув увагу на гостру необхідність звернення до теми різноманітно-
сті та своєрідності природи свого краю. Спочатку В. Поль закликав до погли-
бленого впровадження в пленерний живопис як краєвидів, так і людей, які є в 
старих ландшафтних проектах, етнографічного розмаїття цих людей та їхньої 
матеріальної культури. Отже, програма, викладена В. Полем в 1839 р., була в ос-
нові історично-художньою та етнографічно-природничою. У 1847 р. її опубліко-
вано після оприлюднення (імовірно, у період між 1841 та 1844 рр.) меморандуму 
В. Поля (Memorial Field), у якому автор зосередився винятково на природних 
цінностях регіональних натуралій, які були би зібрані на теренах Галичини. 
На думку В. Поля, така інституція – необхідна умова пізнання і підвищення обі-
знаності громадськості, незалежно від економічних і соціальних умов, у яких 
опинилася країна. Важливим було чітке застереження автора, що засновником 
такого музею не повинен бути уряд (австрійський), який мав певні обов’язки 
щодо імперських загальних колекцій у Віденському палаці Hoffburg. Зазначимо, 
що ці колекції стали пізніше основою для відкритого в 1889 р. імперського Му-
зею натуральної історії (Naturhistorisches muzeum), тобто "природи загалом", і 
не мали системної регіональної ідеї.

Зобов’язання щодо музею В. Поль відносив більше до компетенції самоуправ-
ління провінції, тим більше, що Галичина була чи не єдиним краєм, який не мав 
музею такого профілю. Подібні музеї вже діяли з 1808 р. в Будапешті (Magyar 
Nemzeti Muzeum) та з 1818 р. у Празі ( Vlastenecké muzeum v Čechách).

В. Поль, усвідомлюючи труднощі у створенні подібного закладу, радив узяти за 
основу наявні колекції, зокрема Кабінету природи Львівського університету27 і 
Наукового закладу Оссолінських, наполягаючи на створенні незалежної музей-
ної інституції. Завдання планованого музею охоплювали збирання природних 
26 W. Pol, Muzeum Natury we Lwowie, "Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich", Lwów 
1847, T. 1, a) N 4, s. 333–371; b) N 5, s. 445–499.
20  І. В. Шидловський, Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України, 
ЛНУ ім. І. Франка, Львів 2012, 112 с.
27 І. В. Шидловський, Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України, ЛНУ 
ім. І. Франка, Львів 2012, 112 с.
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артефактів національного рівня, виконання наукових досліджень природи Га-
личини, підвищення рівня знань про природні ресурси та їхнє використання, 
підвищення рівня освіти в галузі наук про життя, використання наукових знань 
у царинах підприємництва, а також вплив на соціальну культуру (етичний рі-
вень) регіону. 

В окремій частині проекту В. Поль описав структуру музею, до якої входили такі 
підрозділи, як: мінералогічний і геогностичний (землезнавчий, географічний); 
ботанічний; зоологічний; метеорологічна обсерваторія; хімічна лабораторія; 
виставковий зал сільського господарства; бібліотека; науково-дослідні відді-
ли, ботанічний сад.

Музей мав би бути оформлений як споруда з зеленим простором (кілька мор-
гів землі). У штаті музею були передбачені такі посади: директор; доценти зем-
лезнавства, мінералогії, ботаніки, зоології; два доценти - метеоролог, хімік; 
куратор бібліотеки і виставкового залу; садівник; технічні працівники. Відтак 
музейна традиція Дідушицьких отримала сильне методологічне управлінське 
підсилення у вигляді засадничих ідей та пропозицій В. Поля. По суті, це були 
основи стратегії майбутньої музейної інституції, яких Дідушицький притриму-
вався в подальшій своїй діяльності.

Початком створення наукових фондів майбутнього музею треба вважати 1836 
р., коли в родовій збірці з’явилися геологічні колекції з Татр і Західних Карпат, 
зібрані професором Варшавського університету Л. Цейшнером. Там було чи-
мало палеоботанічних артефактів, які значно посилювали інтерес до процесу 
еволюції рослин і тварин. Глибока освіченість В. Дідушицького в галузі ботані-
ки і географії надавала його прагненням і рішенням обґрунтованості та систем-
ності. Про послідовне регіональне спрямування наукових зацікавлень керівни-
ка музею свідчать декілька новоописаних видів тварин і рослин, які отримали 
наукові назви від прізвища Дідушицького – зокрема павук Sitticus dzieduszyckii 
(L. Koch 1870), мушка Urophora dzieduszyckii Frauenfeld 1867, чи метелик Sattleria 
dzieduszyckii (Nowicki, 1864).

Не менш глибокий слід в історії музейного хронотопу Дідушицьких залишив не-
перевершений таксидерміст тих часів Францішек Калькус. Він був сином відомо-
го препаратора з музею Віденського палацу (Hofmuseum), вивчав скульптуру у 
Віденській академії образотворчого мистецтва та вивчав з батьком – мистецтво 
збереження й підготовки музеалій. Близько 1906 р. зять В. Дідушицького Таде-
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уш Дідушицький запросив майстра до Львова, щоб підсилити музейну студію 
з питань консервації після смерті препаратора Е.Бартела (1856-1905). Калькус 
виявив себе прекрасним препаратором, коли обробляв обидві старунські зна-
хідки мамонта і носорога епохи плейстоцену. У 30-х роках ХХ ст. він став власни-
ком дермопластичної фірми у Львові, у якій, зокрема, виготовляли й мисливські 
трофеї. За свідченням проф. Є. Павловського, який описав розвиток зоології на 
польських землях у міжвоєнний період28, Ф. Калькус під час окупації, як куратор 
пам’яток Львова, допоміг уникнути розкрадання унікальних експонатів музею 
Дідушицьких. По війні доля Калькуса є невідомою, радше через його співпрацю 
з окупаційною німецькою владою.

Дідушицький, уже будучи загальновідомим зоологом, власне орнітологом, дій-
шов висновку щодо охорони популяції орлана-білохвоста в Галичині не інакше, 
як через збереження місць його гніздування. Такими місцями були липово-бу-
кові деревостани з перестиглими (понад 150 років) деревами, придатними для 
гніздування цього рідкісного птаха у верхів’ях Західного Бугу. Так з’явилася 
концепція створення першого у Східній Європі лісового резервату "Пам’ятка 
Пеняцька" (1886 р.), завдання якого майже повністю збігаються з сучасними 
"Пташиною директивою" та "Директивою оселищ" ЄС29.

Якщо трактувати природничу музеологію, як гносеологічне віддзеркалення 
цілісного зв’язку природи і людини, то можна дійти висновку, що у своїх управ-
лінських рішеннях В. Дідушицький спирався на гармонійне поєднання глибо-
ких традицій колекціонування з повагою до вихідної природи емпіричного 
пізнання цілісної суті об’єктів природи. Використовуючи свій багатий досвід 
і сімейні традиції колекціонування, В. Дідушицький підняв музейну справу до 
рівня наукової діяльності. Це були початки еволюційного способу відображен-
ня природи, який отримав у країнах Європи впродовж наступних півтора сто-
ліття методичний та теоретичний розвиток. Нагромаджені до того часу фонди 
взірців живої та неживої природи були піддавали ретельній класифікації, а на 
їхній підставі робили гіпотези стосовно початків життя на Землі, вимирання ви-
дів, засад життя організмів, процесів успадкування ознак.

Експозицію В. Дідушицького вважали одною з найкращих і найбагатших серед 

28 J. Pawłowski, Szkic rozwoju zoologii na ziemiach polskich: Zoologia po odzyskaniu niepodległości i 
w czasie II wojny światowej, "Kosmos", 55 (2006), z. 1, s. 28-29.
29 О. О. Кагало, Б. Г. Проць ( ред.) Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові 
документи Європейського Союзу, ЗУКЦ, Львів 2012, 278 с.
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природничих музеїв Європи30. Головною особливістю музею В. Дідушицького 
стали регіональність та наявність археологічної та етнографічної експозицій. 
Це створювало неповторну ауру музею, яка приваблювала всіх без винятку 
відвідувачів – від пересічних жителів Галичини до шляхетних гостей м. Льво-
ва, і навіть цісаря Франца-Йосифа. Мислення природничників щораз більше 
наближалося до оцінок діяльності людини, як важливого чинника формуван-
ня "обличчя Землі"31. Це виразне, радше естетичне, визначення австрійського 
геоморфолога Е. Зюсса щодо земної поверхні, слушно розвинув професор Ду-
блянської вищої рільничої школи Я. Г. Павліковський. Як близький родич Діду-
шицького і фаховий економіст, він послідовно розглядав природне довкілля як 
визначальний чинник щодо поведінки та діяльності людини. Успішний підпри-
ємець і організатор туристичного та природоохоронного руху Павліковський 
першим заклав основи філософії охорони природи, того, що в наш час отрима-
ло назву біосферного мислення. Сам термін "біосфера" вперше запровадив Е.
Зюсс, як синонім "обличчя Землі", а геніальний В. Вернадський уклав у поняття 
біосфери біогеохімічний зміст. Безумовно, бачимо тут мережеву комунікацію 
природничо-гуманітарної думки, яка існувала на той час і зумовлювала появу 
синтетичних положень, зокрема визначення Я. Павліковським культурологіч-
них функцій природи . Ефект антропічної присутності В. Дідушицький успішно 
використав під час експонування Галичини на Всесвітніх виставках у Парижі та 
Відні (1873;1878). Такий підхід на той час був настільки незвичним, що викликав 
загальне захоплення і був відзначений золотими та бронзовими нагородами. 

Включення людського чинника до природничої експозиції (яке сьогодні назва-
ли би скансеном), постійно володіло уявою вченого. Він закладав у плани на 
майбутнє розвинути свій музей до статусу Музею людини. Це слугує прикладом 
дивовижної інтуїції В. Дідушицького, бо через такий підхід уже передбачалося 
прийдешнє панування парадигми біосферного мислення, формування люд-
ської етики відповідно до глобальних законів природи32. 

30 Ю. М. Чорнобай, О. С. Климишин, А. А. Бокотей, В. К. Войчишин, Д. М. Дригант, І. Я. Капрусь, 
В. Б. Різун, Л. О. Тасєнкевич, Наукова концепція експозиції Державного природознавчого музею 
НАН України, "Наук. зап. Держ. природозн. музею", 17, Львів 2002, с. 1-14.
31 J. G. Pawlikowski, O lice Ziemi, Wyd.-wo PROP, Warszawa 1938, 399 s.
32 Ж. А. Ривьер Эволюционное определение экомузея, "Museum" Междунар. науч. журн. 
ЮНЕСКО, 148, 1985, с. 2-3.
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Музейний хронотоп Б. І. Дибовського

Таким чином, на час входження професора Б. Дибовського у 1884 р. до скла-
ду галицької наукової спільноти, там вже існувало досить потужне науко-
во-суспільне підгрунття природничої музеології у вигляді регіонального му-
зейного хронотопу Природничого музею Дідушицьких. Навіть родинна ознака 
у назві музею свідчила про спрямування інституції на суто традиційні, регіо-
нальні та культурологічні пріоритети як у дослідницькій роботі, так і з контин-
гентом відвідувачів. А спектр аудиторії одної з ліпших культурологічних уста-
нов Галичини охоплював склад відвідувачів від наймолодших мешканців краю 
до самого Франца-Йосифа, який за своє понад 60-річне цісарство не раз бував 
гостем тодішнього храму природничої науки у Львові.

На останню чверть ХІХ ст. у столиці Галичини утворилася потужна плеяда хро-
нотопів природничо-музейного профілю. Це були Природничий музей Діду-
шицьких, Ботанічний сад Львівського університету та зовсім відмінний від усіх 
інших Зоологічний музей університету, створений професором Б. Дибовським 
у 1884 р. на базі Кабінету природи. Пізніше, у 1910 р. до цієї плеяди долучився 
Природничо-етнографічний музей НТШ, де стараннями його куратора – орні-
толога Остапа Мацілінського з’явилися унікальні опудала птахів, які за якістю 
не поступалися кращим роботам куратора Природничого музею Дідушицьких 
В.Зонтака. 

Основою університетського музею склали колекції рідкісних матеріалів, зі-
браних невтомним дослідником Б. Дибовським на просторах Східного Сибіру, 
Центральної Азії та Камчатки33. Ця експозиція породжувала зацікавленість до 
різноманітності тваринного світу, спонукала до пошуків пояснень її причин. 
З появою унікальної експозиції професора-мандрівника еволюційний аспект 
музейного природознавства у Львові значно посилився. Не випадково спадко-
ємця Б. Дибовського на кафедрі зоології та в Зоологічному музеї Львівського 
університету, проф. Й. Нусбаума-Гіляровича (1859-1917) вважали одним з про-
відних еволюціоністів свого часу34. 

Глобальне охоплення дослідженнями рослинного і тваринного світу, дедук-
тивна диференціація зональних та оселищних комплексів дали змогу вченому 
виявити рідкісні локальні осередки й угруповання організмів, які на антропізо-

33 G. Brzęk, Benedykt Dybowski: życie i dzieło, Polskie Towarzystwo ludoznawcze, 1994, 396 S.
34 G. Brzęk Józef Nusbaum-Hilarowicz: życie, praca, dzieło, Wydawn. Lubelskie, Lublin 1984, 297 S.
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ваних теренах Європи майже не збереглися. Такі оселища і ареали ендемічних 
видів, як о. Байкал, вулканічні хребти півострова Камчатка, оліготрофна тундра 
острова Беринга чи уссурійські нетрі у пониззях Амуру, можна було ідентифіку-
вати лише холістичною диференціацією великих об’єктів і одночасно виявити 
генезисні зв’язки локалізованих популяцій, зокрема байкальського планктону 
з віддаленими океанськими глибинами. 

Виразно видно, як полярні на перший погляд методологічні підходи Дідушиць-
кого і Дибовського до формування колекцій організмів неодмінно репрезенту-
ють структурну єдність рівнів локальної та глобальної організації. Можливість 
зрозуміти таку єдність а також, що для музеології найважливіше, візуально 
представити спільноті, виникла завдяки появі нової колекції Дибовського, 
створеної на міцній науково-дослідній основі. Цілком імовірно, що з порівняль-
ної оцінки обох оригінальних підходів з’явилися численні та яскраві за формою 
статті молодого професора кафедри зоології Й. Нусбаум-Гіляровича викладені 
у концепціях теорії Ч. Дарвіна. Досить радикальні як на той час еволюційні ідеї 
не мали схвалення від ортодоксального університетського керівництва, проте 
на бік прогресивних професорів стала студентська молодь, і вчення Дарвіна 
продовжив викладати більш толерантний і менш експансивний Нусбаум-Гі-
ярович. Щоправда, надалі обидва дещо обмежили особисті контакти. Вони 
відрізнялися за своїм віком і темпераментом, формою контактів з спільнотою 
та поглядами на багато важливих питань, таких як проведення досліджень й 
організація роботи на кафедрі. На відміну від Дибовського, Нусбаум не брав 
участі у політичному та суспільному житті, обмежившись широкою навчальною 
та просвітньою діяльністю. 

На той час вважали, що ніхто до Нусбаума не запроваджував у Польщі в такому 
масштабі, так успішно не поширював біологічні знання та дарвінізм. У межах 
великомасштабної популяризації біологічних знань Йозеф Нусбаум намагався 
надати теорії еволюції більш широкого сенсу, аби звернутися до основних ког-
нітивних і етичних проблем. Безперечно, це був наслідок прямого впливу про-
фесора Дибовського на методологію талановитого учня. Професор Й. Нусбаум, 
намагався створити зв’язок між біологією та філософією. Про це свідчить серія 
дисертацій і статей його еволюційної школи, де широко обговорюються різні 
питання в галузі природничої філософії. Крім тенденції до популяризації ре-
зультатів природничих наук у ширших колах, в цих роботах представлений за-
гальний погляд на природу. Якщо факти надходять до нашої свідомості завжди 
через мислення та ідеї, так і сенс довкілля доступний для нас через теоретично 
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сформульовані ідеали. Саме через таку парадигму Нусбаум-Гілярович впрова-
джував етичну цінність пізнання природи. Найвищий рівень мислення, писав 
він – це Біблія природи, її великі і вічні закони, які піднімають і звеличують нас, 
і наші особисті інтереси залежні від публічних інтересів, як від біологічно най-
вищої одиниці. Найбільшим життєвим досягненням в цій галузі Нусбаум вважав 
свою книгу "Ідея еволюції в біології"35. Проте сприйняття дарвінівської теорії на 
публічному рівні не було однозначним. Багато в чому залагодити конфлікт до-
поміг В. Дідушицький, завдяки авторитету серед львівської спільноти, особли-
во духовенства. Про міцний творчий зв’язок між традиціоналістом і шляхтичем 
В. Дідушицьким та невгамовним реформатором проф. Б. Дибовським свідчить 
дуже виразна подія, коли Львівський університет 1894 р., за поданням проф. 
Б. Дибовського, присвоїв В. Дідушицькому ступінь почесного доктора (honoris 
causa). 

Сибірське заслання та напружена наукова робота не послабили ідейних й етич-
них пошуків,колишнього бунтівника і борця за справедливість Дибовського, у 
яких він чим далі схилявся до засад екологічного мислення. Безперечно, його 
намагання знайти закономірності у системі "Людина – природа" несли в собі 
виразні сліди особистого спілкування за часів буремної молодості з П. Кро-
поткіним та іншими радикальними борцями з монархією. Ці люди мали здат-
ність впливати на значні маси людей. Ідейний лідер анархістів – князь Петро 
Кропоткін (1842–1921) – нащадок Рюриковичів, спадкоємець багатих маєтків, 
вчений-енциклопедист. Людина неординарних здібностей, окрім питань со-
ціології, філософії, політики та історії, він був глибоким знавцем географії, ет-
нографії, політекономії тощо. Кропоткіну судилося пережити арешт, суворий 
вирок, він був єдиним ув’язненим, якому вдалося втекти з Петропавлівської 
фортеці за всю історію її існування. Попереду були еміграція, революція та жор-
стоке розчарування з ії наслідками. Засвоєні ідеали свободи, справедливості, 
утопічні теорії суспільства без держави супроводжували Б. Дибовського все 
життя. У поєднанні з особистими рисами вченого, його чесністю, відвертістю, 
відданістю науковим критеріям істини, разом з аскетичним способом життя – 
ці моральні засади були не менш важливою частиною хронотопу Дибовського, 
ніж його наукова діяльність.

35 J. Nusbaum-Hilarowicz, Idea ewolucyi w biologii : przeszłość, stan obecny i wpływ na rozwój 
wiedzy ludzkiej, Warszawa : Drukarnia Ludowa : H. Altenberg, Lwów 1910, 555 s.
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Етичні постулати Дибовського

Дибовський як дуже активна та оптимістична людина, демонстрував сам і за-
кликав інших до здорового способу життя, до дотримання етичних правил, у 
тому числі й до етичного ставлення до природи. Багато в чому на його життє-
вих позиціях простежується вплив тривалого перебування поруч з корінним 
населенням Півночі та Далекого Сходу – алеутами, айнами, якутами тощо. Він 
складав словнички їхніх мов, зібрав цінні етнографічні колекції. Дибовського 
по праву вважають одним з засновників етнографії Східного Сибіру. За його різ-
номанітними записами та популярними дописами склався своєрідний мораль-
ний кодекс, який не втратив своєї актуальності до нашого часу. Багато в чому ці 
постулати є знаковими в оцінці еволюції сучасного екологічного мислення. Як 
стверджує Б.Дибовський36,37:

"…Щоби Європа переродилася, недостатньо "перевчитися ", проте вона має 
перевтілитись; тоді стає обов’язковим, аби усі людські особи, від верхівки до 
підвалин суспільства, стали шляхетними, ідеально чесними, альтруїстичними, 
через що у складі душ цих індивідуальностей мусять бути такі цноти, як при-
страсть до правди, щира і глибока любов до родини, Батьківщини, людства і 
Всесвіту, презирство та відраза до жорстокої сили та всілякого насильства, го-
товність жертвувати майном і життям для досягнення найвищого блага люд-
ства - свободи для всіх без винятку і для кожного, хто визнає знання як істину, 
як слушність та справедливість…";

"…Такий ідеал може бути досягнутий лише через раціональну культуру суспіль-
ства в дусі братерства всіх народів, в дусі домовленості, рівності, справедли-
вості та правди. На мій погляд, ці заходи такі: визнання правди науки як доро-
говказ в усій нашій діяльності, як в галузі науки, так і в усій людській діяльності 
в найрізноманітніших сферах. Забобони, тобто старі, ненаукові істини, віра 
в чудодійність та інші подібні вірування, такі як дитяча віра у диявола, мають 
зникнути назавжди. Відмова від усякої гегемонії та усіх претензій на неї уряда-
ми, народами та окремими особами. Принципом співіснування народів і держав 
має бути рівність і свобода. Жодного насильства з мови, національності, релігії 
бути не може…";

36 B. Dybowski, "O światopoglądach starożytnych i naukowym", Gebethner i Wolf, Warszawa 1916; 
цит. за: L. Kuznicki, "Ewolucjonizm w Polsce 1883–1959", Kosmos 2009, T.58, - № 3 - 4, (284–285), S. 
297–313.
37 О. М. Кожова, Б. С. Шостакович (ред.), Бенедикт Дыбовский, Наука, Новосибирск 2000, 296 с.
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"…Обов’язкове впровадження міжнародної мови, легкої до вивчення, з есте-
тичним звучанням, з логічною структурою. Мова есперанто заслуговує на те, 
аби вона була визнана як міжнародна мова, що пов’язує все людство через 
братську мову в одну велику родину. Кожна нація має розвивати рідну мову 
та спілкуватися з усіма іншими народами, використовуючи есперанто. Її нау-
ка мусить починатися від початкових шкіл. В університетах, разом з лекціями, 
що проводяться рідною мовою, мають бути паралельні кафедри з есперанто, 
тоді як у країнах з змішаними національними мовами есперанто має уживатися 
в парламентах; як врешті, й у міждержавних дипломатичних відносинах. Шові-
нізм і фанатизм повинні відступати, їх має заступити толерантність…";

"…Величезною перешкодою для дружнього спілкування є релігійні відмінно-
сті. Вони значною мірою сприяли нанесенню страшних страждань і образ; не-
обхідною мірою, яка може виправити це, є запровадження так званої міжнарод-
ної релігії, яку ми називатимемо надконфесійною. Її єдиний принцип, який має 
бути провідним, - це "любити ближнього як себе і визнати близькими всіх інших 
людей ". Крім такої надконфесійної релігії, всі інші мають однакову цінність, 
якщо вони погоджуються з цим принципом надконфесійної релігії. Жодна з ре-
лігій, які визнаються в даній державі, не повинна вважатися привілейованою 
перед іншими…";

"…Нагально необхідними є рівні права жінок. Вони, будучи більш альтруїстич-
но орієнтованими, є корисними та необхідними в усіх сферах і потрібні для 
здійснення змін, спрямованих на відродження суспільства. Креативна актив-
ність, що наповнює їх розум, швидко позбавить від ідолопоклонства, у якому 
вони знаходяться, а також від захоплення модою, якій ефективно протидіє на-
ціональний одяг, простий та зручний однаково для всіх. 

Не менш важливим є підпорядкування моральної та фізичної гігієни законам, 
отриманим через знання, як то:
а) алкоголізм із усіма раніше дозволеними способами отруєння людини, має 

бути беззастережно та суворо забороненим; 
б) картярство, навіть створення гральних карт, а також будь-які азартні ігри на 

тоталізаторі, піддаються найсуворішій забороні;
в) приватні банки мають бути скасовані; 
г) люмпенство, торгівля живим товаром, будь-яка сексуальна розпуста, суворо 

заборонені; ті, хто порушує заборону, мають бути покараними конфіскацією 
усього їхнього майна на користь суспільства, а їх самих запровадити до 
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виправних закладів, поки вони не засвоять якесь ремесло; 
е) лихварство слід карати найсуворіше…";

"…Засади любові до ближнього та усіх живих істот мають бути прищеплені 
упродовж всього вашого життя, починаючи з колиски. Взірцевий приклад такої 
любові дають батьки, суспільство. Освіта у вищих і середніх навчальних закла-
дах має базуватися на принципах моралі, продиктованих наукою, та на засадах 
істини, що нею висвітлюються…";

"…Всі витрати, розкішне придворне оточення, паради і т. д. слід привести до 
скромних розмірів. Просте національне вбрання, має замінити існуючу моду. 
Впровадження вищезазначених заходів є обов’язковим, якщо хтось хоче ре-
формувати людство; без цього всі спроби змін будуть безплідними. Якщо вони 
відбудуться повільно, впроваджені систематично, тоді утворяться самоурядо-
ві спільноти, самосвідомі, розумні, знані про своє оточення, Землю та Всесвіт, 
здорові тілом і розумом, щасливі… ".

Б. Дибовський помер у Львові 31 січня 1930 року. З боку церковної влади існу-
вали поважні перепони для форми та місця поховання невиправного атеїста і 
ліберала. Врешті тіло Дибовського дістало спокій на Личаківському цвинтарі в 
кварталі повстанців. Похоронні церемонії відбулися за військовим церемоніа-
лом, за яким тіло одного з провідних пацифістів Другої Речі Посполитої везли 
на гарматному лафеті.

Висновки

Отже, музеї, створені Дідушицьким і Дибовським, мають власні засади похо-
дження, проте несуть подібні місії служіння суспільним інтересам і становлять 
невідтворну спадщину національної пам’яті не лише України, а й сусідніх країн 
та світової спільноти загалом. Вони є специфічними інформаційними ресурса-
ми в науковій та культурологічній сферах.

Засновники заклали в ці установи специфічні музейні методології біполярного 
розгляду, опрацювання та представлення об’єктів природи у гносеологічному 
просторі між глобальним та локальним аспектами.

З порівняльної оцінки хронотопів Дідушицького та Дибовського випливає, що 
для першого характерним є пріоритет стійкості, за яким стоять традиції, збере-
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ження звичних форм буття, тоді як для другого пріоритетний розвиток, тобто 
– нові форми буття, інновації. Стійкість – це збереження природи і локальних 
традицій, а розвиток спрямований на поліпшення добробуту людства, що спи-
рається на економіку, раціональне природокористування. Іншими словами, 
стійкість репрезентує напрям глобального, розвиток – локального, а саму кон-
цепцію сталого розвитку можна розглядати як мережеве сполучення обох оз-
нак сучасного природоохоронного руху.

Розгляд генезису обох хронотопів свідчить про тенденцію вийти за стіни му-
зею, увійти до комунікації реального мінливого та діючого довкілля. Для хро-
нотопу Дідушицького це креативний проект "Пам’ятки Пеняцької", високогірна 
станція "Пожижевська", участь Дідушицького у створенні Вищих шкіл – Лісової 
та Сільськогосподарської, проведення масштабних господарських виставок; 
для хронотопу Дибовського – створення каналів надходження з мереж різного 
масштабу і рівня матеріальних та інформаційних носіїв пам’яті для таксономіч-
ного і теоретичного опрацювання, локалізація широких знань для освіти, про-
світи та науки.

Обидва хронотопи покликані забезпечувати дієвість природничих чинників у 
формуванні понять спільнотної ідентичності, визначенні суспільних вартостей 
та зберігати ресурси пам’яті для прийдешніх поколінь. 

Для висновку нема ліпшого постулату, який би свідчив про цивілізаційний зміст 
діяльності музейної інституції та місію, закладену видатними діячами музейної 
справи у системну комунікацію створених ними унікальних хронотопів, як сло-
ва їхнього учня, далекоглядного Яна Павліковського1: "Культура вийшла з при-
роди і довго мала на собі її ознаки; згодом обернулася проти неї. А коли під но-
вомодним гаслом "охорони" знову намагатиметься з нею примиритись, то під 
впливом цього натиску відновлена природа вже не буде тою, якою була здавна: 
вона буде неодмінно нести у собі особливості творінь культури. 

Тільки, маємо надію, не тої філістерської і варварської культури, яка з любові 
до природи зробила собі модну сукню або трактує її як засіб нових спекулянт-
ських зисків, але культури справжньої, внутрішньої культури Духа і серця. Гас-
ло повернення до природи – це не гасло зречення культури – то гасло бороть-
би культури справжньої проти псевдокультури, то гасло боротьби за найвищі 
культурологічні чесноти".
1 J. G. Pawlikowski, Kultura a natura, Obywatel, Łódż 2010, s 140.
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ПРОФЕСОР БЕНЕДИКТ ДИБОВСЬКИЙ  
ТА ЙОГО СПАДЩИНА В ЗООЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Benedykt Tadeusz Dybowski was arrested and exiled to the Siberia for participating 
in preparation of Polish rebellion in January in 1863 against royal government, where 
he was a doctor and all his free time he was devoting for exploration of the features of 
local nature. He discovered the unique and varied ecosystem of Baykal.

Before the beginning of the Dybowski’s research, there was known only seven species 
of clams, due to his researches, 88 species became known, among which 40 were 
totally new for science.

The professor described over 300 of new species and subspecies of animals. 
He proved that the Middle Asia and the Eastern Siberia’s fauna of birds differs 
from the East European and Palearctic’s fauna. His scientific interests covered 
zoology, comparative anatomy, the philosophy of nature, Darvinism, hydrobiology, 
anthropology and limnology. In 1883 B. Dybowski has got an invitation to the post of 
a professor in a Department of Zoology of Lviv University, where he worked during 
1884-1906. Working as a head of Department he published a determinant in parts 
of local mammals, organized, systematized and essentially enriched the collections 
of a Cabinet of natural history, that was reorganized in Zoological museum. During 
work time the museum enriched for about 100 thousand of species and there is one 
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of the most valuable exhibit among them – the skeleton of marine cow (Hydrodamalis 
gigas), there are preserved only 27 instances in the world. As a proof of recognition of 
professor’s merits, it was dedicated to him over 100 of patronymics.

За участь у підготовці польського Січневого постання проти царського уряду 
Бенедикта Дибовського навесні 1864 р. заарештували і засудили до смертної 
кари через повішання. Лише завдяки старанням видатних німецьких учених 
професорів Карла-Богислава Рейхерта та Адольфа Едуарда Грубе і видатного 
політика Отто фон Бісмарка смертну кару замінили засланням у Сибір на 12 ро-
ків. На вокзалі перед відправленням рідні й знайомі передали йому мікроскоп 
та речі, потрібні для лікування і наукової роботи. Подорож до місця відбування 
каторги почалася 10 серпня 1864 р. У грудні того ж року вчений прибув до Іркут-
ська2. 

Заслані мали право обрати собі конкретне місце відбування каторги, і Дибов-
ський вибрав те, де сподівався отримати багаті наукові матеріали. З Іркутської 
тюрми навесні 1865 р. його перевели в с. Сиваково поблизу м. Чита, де каторж-
ники жили в землянках по кілька осіб. Для поліпшення умов Дибовський, який 
на той час добровільно виконував функції лікаря, вимагав у влади будівельне 
дерево, сам возив це дерево і воду до поселення, збирав дикий часник на луках 
до супу для хворих на цингу. Одночасно відшукував науковий матеріал і заохо-
чував до цієї роботи інших.

Згодом, коли його перевели до с. Дарасунь, примусові роботи скасували, і не-
офіційно каторга закінчилася. У 1866 р. Дибовському відновили громадянські 
права й запропонували офіційно виконувати обов’язки лікаря, а також вивчати 
Східний Сибір. З того часу він отримав більше можливостей досліджувати фау-
ну. Результати цих досліджень у 1867 р. Дибовський представив Географічному 
товариству в Іркутську. 

Восени 1868 р. Дибовський переїхав до Іркутська, а пізніше оселився в малень-
кому селі Култук і зайнявся всебічним вивченням озера Байкал. Незрозумілий 
страх, таємничість і незрозумілість стосувалися всього, що було пов’язане з 
цією величезною водоймою. Перші результати досліджень, проведених профе-
сором узимку на кризі, переконали його в дивовижному багатстві та розмаїтті 
фауни водних тварин. Саме Дибовському з колегами вперше вдалося виміря-
ти глибину озера. Роботи проводили цілорічно, про що професор писав: "До-
2 G. Brzek, Benedykt Dybowski. Zycie i dzieło, Warszawa-Wroclaw 1994, 396 s.



170

статочно иметь в распоряжении фургон, (…) его можно отапливать маленькой 
железной печью; чтобы ночью он не мог быть опрокинут внезапным порывом 
ветра, его необходимо укреплять на якорь и подкладывать под полозья длин-
ные жерди. В приспособленном таким образом фургоне, за занятиями можно 
безопасно провести на озере всю продолжительную зиму"3. Тваринні об’єкти 
на Байкалі виловлювали за допомогою приманки: в ополонки опускали обтяг-
нуті марлею і відкриті з одного боку циліндри, наповнені м’ясною наживкою. 
Після декількох днів їх послідовно оглядали. Такі дослідження привели науков-
ців до відкриття способу очищення скелетів, які досконалістю обробки пере-
вершували все раніше досягнуте в цьому напрямі. Скелети дрібних видів ссав-
ців: мишки лучної Mus (нині Micromys) minutus, мишівки степової Sminthus ragus 
(нині Sicista subtilis), дрібних птахів і риб були предметом подиву навіть серед 
натуралістів. Завдяки цьому способу була сформована величезна колекція ске-
летів усього здобутого в околицях с. Култук. Усе зібрання Дибовський та Віктор 
Ґодлевський пожертвували Зоологічному кабінету Іркутського географічного 
товариства, а опрацювати цей матеріал планував Ян Черський. 

Крім зазначених способів вилову тварин, учені користувалися також великим 
зондом, яким вичерпували з дна озера, з площі 1 м2, по кілька пудів мулу; од-
ночасно за допомогою меншого зонда їхньої конструкції витягували в різних 
місцях і на різних глибинах зразки дна. Ці зразки вони регулярно передавали 
до Іркутська для мікроскопічних досліджень, які планував провести вчитель 
тамтешньої гімназії Гребницький. Весь перелічений вище матеріал, інструмен-
ти власного виробництва, а також запас канатів, тросів і пасток Дибовський та 
Ґодлевський залишили в Іркутському музеї Географічного товариства для май-
бутніх дослідників. Однак, на жаль, колекція разом з інструментарієм згоріла 
під час великої пожежі в місті.

Також Дибовський вивчав гідрологічний режим озера, вимірював рельєф дна. 
Зокрема, 30 березня 1876 р. учений отримав першу і єдину до 1925 р. серію тем-
ператур води до глибини 1 320 м. Зроблено і перший хімічний аналіз води. За ці 
всебічні дослідження Байкалу та його околиць Географічне товариство нагоро-
дило Дибовського Малою золотою медаллю. 

Проте особливо значною заслугою вченого було вивчення фауни, яку до нього 
майже не досліджували. Байкалом майже не цікавилися зоологи, вважаючи, що 
3 Б. Дыбовский, Автобиография, "Юбилейный сборник к пятидесятилетию Восточно-
Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества, под ред. А. 
Коротнева", Киев 1901, http://www.magicbaikal.ru/history/dybovsky.htm, (20.03.2018).
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його фауна дуже бідна. Тому, по суті, Дибовський відкрив Байкал для науки. Він 
довів, що фауна озера багата на види, однак бідна на родини і навіть роди. У цьо-
му найглибшому в світі озері сформувалися глибоководні прісноводні форми, 
чимало з яких подібні на морські. Професор виявив багато видів ракоподібних, 
які живуть на глибині 1 000 м і в яких добре розвинуті очі, забарвлені в молоч-
но-білий колір, тобто не знайдено жодного цілком сліпого виду. Більшість – 
близько ¾ – байкальських видів, та навіть роди і родини є ендемічними. Серед 
тварин Байкалу Дибовський виділив два фауністичні комплекси – сибірський, 
властивий прибайкальським водоймам, і байкальський, у якому переважають 
ендемічні форми. З Байкалу описано ендемічну прісноводну губку Lubomirskia 
baicalensis, кілька екземплярів якої зберігається в Зоологічному музеї Львів-
ського університету. До початку досліджень Байкалу Дибовським було відомо 
лише сім видів молюсків. До цих видів Владислав Дибовський – брат Бенедик-
та, додав ще 88, серед яких описав понад 40 нових для науки. Проте всі ці види 
зібрані Б. Дибовським. Виявилося, що майже всі черевоногі молюски Байкалу – 
ендеміки, це ж стосується й більшості видів війчастих червів та ракоподібних.

Першу працю про байкальських ракоподібних Дибовський опублікував 1874 р., 
описавши понад 100 видів4. У наступній праці він описав 191 вид бокоплавів, з 
яких 185 видів стали новими для науки. У книзі, опублікованій 1926 р., учений 
навів систематичний огляд з морфологічним описом 105 родів і 201 виду бай-
кальських гамарид (бокоплавів). Автор також зазначив, що з глибини 700 м тва-
рини стають безбарвними. 

Зазначимо, що досліджувати риб Дибовський почав ще в студентські роки. У 
1856 р. він написав першу працю про риб Прибалтики, за яку нагороджений зо-
лотою медаллю університету "за наукову роботу з природної історії". Протягом 
1861 - 1862 рр. активно вивчав коропових риб Прибалтики, про яких опубліку-
вав монографію5, захистивши її 1862 р. у Тартуському університеті як другу док-
торську дисертацію. У цій праці міститься морфологічний опис європейських 
представників родини коропових, детальна методика вимірювання і принципи 
визначення родів та видів. У ній дослідник також звів синонімічні назви окре-
мих видів риб Прибалтики з праць різних авторів, крім латинських, і переклав їх 
ще дев’ятьма–десятьма мовами.

4 B. Dybowski, Beitrage zur naheren Kenntnis der in dem Baikal-See vorkommenden niederen Krebse 
aus Gruppe der Gammariden, "Horae Soc. Ent. Rossica. St.-Pt.", 10 (1874), p. 1–190.
5 B. Dybowski, Versuch euner Monographie der Cyprinoiden Livlands. Dorpat 1862, 215 p.
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Загалом Дибовський описав 36 видів байкальських риб, з яких 14 ендеміч-
ні, та дві ендемічні родини – Голом’янкові Comephoridae i Широколобкові 
Cottocomephoridae6 (Дыбовский, 1870; Dybowski, 1873a). Учений уперше описав 
один із найчисленніших видів байкальських ендемічних риб – бичка-жовто-
крилку Cottocomephorus grewingki (Dybowski, 1874), а також феномен яйцежи-
вородіння у голом’янки Comephorus sp.7 Саме з цього озера дослідник описав 
будову тіла та біологію 29 видів риб, 10 з яких були новими для науки. У 1869 р. 
він опублікував працю про риб з мінеральних джерел Дарасуні. 

Навесні 1875 р. Дибовський, Янковський та Ґодлевський досліджували фауну 
риб у витоках Ангари і виявили, що "ангарська" фауна є відмінною від фауни 
Байкалу. З вод Амуру, Уссурі та озера Ханка професор описав 53 види риб, а 
пізніше ще 27 видів – з витоків Амуру, усього близько 80 видів далекосхідних 
прісноводних і прохідних риб. У Забайкаллі він зібрав і описав ще 27 видів риб. 
Роботи було вдосталь, після завершення зимових досліджень (на кризі), а та-
кож весняних обліків перелітних птахів він зайнявся опрацюванням зібраного 
матеріалу, а саме: колекцій амурських та байкальських риб і ракоподібних. Ці 
роботи тривали все літо, осінь та наступну зиму8. В Ангарі Дибовський зібрав 42 
види ракоподібних. Ще влітку 1875 р. Дибовський, Михайло Янковський та Ґод-
левський відвідали деякі озера, розташовані в прибайкальських горах, і з’ясу-
вали, що подібних байкальським ракоподібних у цих озерах немає, навіть озера 
Сор і Прорва, що з’єднані з Байкалом, мають відмінну фауну. На початку осені 
науковці досліджували озеро Косогол (нині Хубсґул у Монголії), однак навіть 
тут не знайшли байкальських видів.

З території Прибайкалля 1870 р. Дибовський описав новий вид саламандри – 
кутозуба сибірського Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870).

Значний внесок професор зробив також в орнітологію. З 1865 р. він надсилав 
до Варшавського зоологічного кабінету орнітологу Владиславу Тачановському 
збори птахів зі Східного Сибіру – з кожного місця свого побуту, з детальними 
даними, які мали важливе наукове значення не тільки для пізнання сибірської 
фауни, а й для ширших систематичних і зоогеографічних досліджень. Після 
6 В. Dybowski, Ueber Comephorus baicalensis Pall, "Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen 
Vereins in Wien", 23 (1873a), p. 475–484.
7 Б. Дыбовский, Исследование голомянки, "Известия Сибирского Отдела Имп. Рус. Геогр. Общ.", 
1 (1870), с. 28–30.
8 Б. Дыбовский, Автобиография, "Юбилейный сборник к пятидесятилетию Восточно-
Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества, под. ред. А. 
Коротнева", Киев 1901, http://www.magicbaikal.ru/history/dybovsky.htm, (20.03.2018).
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звільнення від примусових каторжних робіт і дозволу на купівлю мисливської 
зброї Дибовський розпочав активне збирання птахів. Під час побуту в Дарасу-
ні за допомогою товаришів він добув понад 500 особин 150 видів птахів, серед 
яких чимало рідкісних, а також багато пташиних яєць, зокрема, повні кладки 
54 видів. Тоді щотижня Дибовський надсилав Тачановському 20-кілограмову 
посилку з птахами й іншими тваринами. У Прибайкаллі Дибовський добув 291 
вид птахів. Він збирав серії особин одного виду, які давали змогу з’ясувати їхню 
індивідуальну та географічну мінливість. На жаль, Тачановський не зумів оціни-
ти наукового значення цієї мінливості й залишав тільки по одному екземпляру 
кожного виду, решту продавав, а отримані гроші, а також наукову літературу 
надсилав Дибовському. 

Спочатку орнітологічні збори Дибовського опрацьовував лише Тачановський, 
а пізніше до цього долучився сам дослідник на місці й почав публікувати нау-
кові праці. Першу орнітологічну працю професор видав 1866 р., і стосувалась 
вона птахів мінеральних джерел Дарасуні, власне у ній Дибовський описав но-
вий вид дрохви. Багаті орнітологічні збори Дибовський добув в Уссурійському 
краї, над озером Ханка, на острові Аскольд у затоці Петра Великого. 

На початку травня 1867 р., після танення льоду на Байкалі, науковці зайняли-
ся дослідженням наземної фауни і виявили, що околиці Култука вельми зручні 
для спостережень за перельотами птахів. Тут протягом весни й частини осе-
ні дослідники встигли зібрати багатий орнітологічний матеріал. Саме він дав 
змогу остаточно переконатися в правильності припущення, зробленого ще під 
час спостережень у Даурії, що майже всі тутешні види відрізняються від євро-
пейських. Так професор довів, що фауна птахів Середньої Азії та Східного Си-
біру цілком відмінна від Східноєвропейської та Палеарктичної фаун. У 1883 р. 
Дибовський на підставі трирічних спостережень опублікував працю про птахів 
Камчатки і Командорських островів9. У ній для окремих видів навів характе-
ристику чисельності, місця зимівлі, місце і час гніздування, час появи пташе-
нят та відмінності від європейських видів у забарвленні оперення. Усього до-
слідник порівняно детально схарактеризував 81 вид птахів і зазначив, що під 
час перельотів багато знесилених птахів, які заблудилися серед туману, у разі 
штормів гинуть у морі.

На березі Маньчжурського моря протягом 1874–1875 рр. у дуже важких умовах: 
далеко від пошти, телеграфу і зв’язків з цивілізованим світом, Дибовський з 
9 B. Dybowski, Remarques sur les oiseaux de Kamtschatka et des iles Commandors, Paris 1882, p.
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друзями намагався відшукати все, що тільки було можливо. За допомогою са-
мострілів і отруєних стрихніном стріл їм вдалося добути п’ять тигрів. Крім того, 
зібрали величезну кількість черепів і шкур нового виду плямистого оленя, ба-
гато черепів померлих китайців і корейців, закопаних не надто глибоко. Усі че-
репи були надіслані Черському в Іркутськ.

З Прибайкалля Дибовський описав 51 вид ссавців, а з Байкалу – зовнішній ви-
гляд і спосіб життя нового ендемічного виду тюленя Phoca вaicalensis10. Як зо-
олог, він був систематиком і зоогеографом, проте багато працював і в царині 
порівняльної анатомії, був одним з перших екологів. Багато уваги приділяв 
морфології та порівняльній анатомії ссавців, зокрема, будові й розвитку зубів в 
онтогенезі у представників різних рядів та родин. 

У 1876 р. з Іркутська отримано звістку, що Дибовському, Ґодлевському і Янков-
ському дозволено повернутися на батьківщину. Завдяки старанням видатних 
учених їх звільнено з заслання та відновлено в правах. Проте захоплений нау-
ковими дослідженнями Дибовський не поспішав повертатися, а приступив до 
організації експедиції на Камчатку, що принесло йому славу відомого вчено-
го-першовідкривача. У Москві та Санкт-Петербурзі російські науковці зустріли 
Дибовського з належними почестями, а з боку уряду було запропоновано дода-
ти до його прізвища "Байкальський". Проте він відмовився від цієї пропозиції, 
як і від професорської посади у м. Томськ, і восени 1877 р. приїхав до Варшави, 
де продовжив планувати експедицію на Камчатку.

П’ятого червня 1789 р. Дибовський прибув у Петропавловськ-на-Камчатці, де 
пропрацював понад чотири роки, поєднуючи лікарську працю з науковими до-
слідженнями. Протягом цього часу п’ять разів об’їхав увесь півострів, надаючи 
медичну допомогу мешканцям. Для збирання зоологічних колекцій неоднора-
зово відвідував Командорські острови, проте збори були мізерними. Передба-
чувані біологічні дослідження довелося обмежити до дуже скромних розмірів, 
оскільки не було підтримки і розуміння місцевої влади.

У ході етнографічних досліджень він описував кліматичні умови, ріки, озера, 
рослинний і тваринний світ, давав рекомендації щодо розвитку сільського 
господарства Камчатки, детально схарактеризував Командорські острови, 
приділяв увагу акліматизації там цінних дерев, північних оленів, коней, собак; 

10 B. Dybowski, Ueber die Baikal-Robbe, Phoca baicalensis, "Archiv fur Anatomic, Physiologic und 
wiss. Medicin", (1873b), p. 109–125.



175

турбувався про побут мешканців Камчатки і Командорських островів, старався 
піднести духовну культуру тубільців, боровся з алкоголізмом, акліматизував 
на острові Беринга північних оленів та коней. Тут же шукав останки морської 
корови, однак відшукати їх тривалий час не міг. Хоча врешті три черепи цієї зни-
клої тварини він привіз до Львова. З них один череп зберігається в Польщі, у 
збірці Зоологічного музею Ягеллонського університету в Кракові.

Як людина талановита і небайдужа до життя й проблем досліджуваної ним те-
риторії Дибовський 1880 р. наполіг на регулюванні соболиного промислу на 
Камчатці. Завдяки йому вперше запроваджено сезонні заборони полювання на 
соболя. А 1882 р. офіційно затверджено складене ним клопотання жителів Пе-
тропавлівського округу про оголошення районів Кронок і Асача заповідними. 
Сьогодні на острові Беринга є гора, названа на честь Дибовського.

У 1883 р. Бенедикт Дибовський, перебуваючи на Камчатці, отримав запрошен-
ня на посаду професора кафедр зоології від Варшавського, Ягеллонського та 
Львівського університетів. Обравши третій, він через Сінгапур, Суец, Констан-
тинополь та Одесу повернувся до Європи, привізши з собою в 60 скринях нау-
кові збори вагою понад 11 т11. Працював у Львівському університеті протягом 
1884 - 1906 рр. професором, завідувачем Кабінету натуральної історії та завіду-
вачем кафедри зоології й порівняльної анатомії, деканом філософського відді-
лу, у 1900 р. його обрано ректором університету, проте від цієї посади, зважаю-
чи на поважний вік, він відмовився.

Як завідувач кафедри зоології Львівського університету в окремих числах жур-
налу "Kosmos" Дибовський опублікував визначник місцевих ссавців. Його нау-
кові інтереси охоплювали всю зоологію, порівняльну автономію та філософію 
природи, дарвінізм, гідробіологію, антропологію; він став засновником лімно-
логії; упорядкував, систематизував та суттєво поповнив колекції Кабінету; зав-
дяки його клопотанням 25 лютого 1885 р. на базі Кабінету натуральної історії 
створено Зоологічний музей, який зайняв шість залів та коридори у двох кри-
лах третього (за польським численням – другого) поверху.

В університеті професор Дибовський викладав антропологію, використовую-
чи привезені з Камчатки черепи народів півночі, а з Сахаліну антропологічний 
матеріал щодо фізичної будови айнів.

11 G. Brzek, Benedykt Dybowski. Zycie i dzieło, Warszawa-Wroclaw 1994, 396 s.



176

Другого лютого 1884 р. об 11-й годині ранку в Промисловому музеї Варшави 
відкрито "Етнографічну виставку Камчатки та Командорських островів: Збір-
ка доктора Дибовського". Уже "13 лютого (…) виставку відвідали 1 200 осіб 
упродовж п’яти годин". Експонати, представлені на ній, ввійшли до "Сибірської 
колекції" і розділені самим дослідником між Львівським та Варшавським уні-
верситетами. На жаль, під час війни багато всього було втрачено, однак те, що 
збереглося, називають національним надбанням науки. Нині колекція зберіга-
ється в Державному етнографічному музеї в Кракові. Опублікований каталог 
цієї виставки з огляду на втрату колекції – особливо важливе джерело з історії 
природознавства Камчатки.

Професор Дибовський, будучи дуже працьовитою людиною, кожну вільну хви-
лину присвячував науковим дослідженням, завдяки чому зробив вагомий вне-
сок у різні галузі природничих наук. Від Іркутська до узбережжя Тихого океану 
цей науковець проводив метеорологічні спостереження, вимірювання висот, 
збирав колекції мінералів, вивчав рослинний і тваринний світ. У степах Забай-
калля (Даурія) він зібрав ботанічну колекцію, що налічувала 1 500 екземплярів 
рослин. 

Про зібраних молюсків Дибовський публікував статті спільно з Яном Грохмалі-
цьким. Частину зібраних видів тварин – опрацьовував сам, а деяких, або й цілі 
вибірки надсилав ученим спеціалістам. Наприклад, зібраних у Байкалі губок і 
молюсків він передав для опрацювання своєму братові Владиславу, п’явок, вій-
частих червів (турбелярій) і рівноногих раків (ізопод) – зоологу проф. Є. Грубе 
з Вроцлавського університету, а зібраних на Камчатці павуків – Владиславу 
Кульчинському з Кракова. Збирав також комах. Багату ентомологічну колекцію, 
у якій були десятки тисяч екземплярів, Дибовський подарував відомому геогра-
фу, мандрівнику й ентомологу Петру Семьонову-Тян-Шанському, який з 1889 р. 
очолював Російське ентомологічне товариство. 

У фондах та експозиції Зоологічного музею Львівського університету сьогод-
ні зберігається понад три тисячі зразків, зібраних Дибовським, серед яких є й 
уперше описані для науки види. Свою зоологічну колекцію професор збирав 
упродовж 1868 - 1904 рр. До його переїзду у Львів у зоологічних фондах Кабіне-
ту було загромаджено 3 310 зразків, які зберігали у шафах, на горищі та у під-
валі. Проте новий завідувач, незважаючи на те, що домігся збільшення площі 
Кабінету, передав сюди власні колекції, чим збільшив кількість фондового ма-
теріалу до 116 465 зразків, не враховуючи кілька тисяч мікроскопічних препара-
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тів. Найбільше поповнено фонди хребетних тварин, кількість яких збільшилася 
аж на тисячу екземплярів (Brzek, 1994).

У грудні 1903 р. на Камчатку зі Львова прибула археологічна експедиція, яка піс-
ля повернення привезла Дибовському на знак вдячності від алеутів скелет мор-
ської корови (Hydrodamalis gigas), який зберігається тут досі. Отже, 1904 р. му-
зейні колекції збагатилися одним із найцінніших експонатів. Цю тварину люди 
винищили ще до 1768 р. Подарунок від жителів острова Беринга прибув на свят-
кування 45-річчя наукової діяльності Бенедикта Дибовського як вдячність за 
допомогу та безкоштовне їх лікування. Крім того, професор отримав ще чотири 
скелети морської корови: один з них подарував Інституту порівняльної анато-
мії Варшавського університету, другий –Природничому музею у Відні; значно 
пізніше ще два скелети були передані до Національного науково-природничого 
музею АН України та Зоологічного музею Київського державного університету 
(нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Окрім пов-
них скелетів, у фондах музею зберігаються чотири неповні черепи та 78 кісток 
цього виду тварин. 

У 1906 р. професор Дибовський пішов на пенсію, однак продовжував науко-
во-дослідну роботу, усебічно досліджуючи озера Польщі та поліські озера За-
хідної України й Білорусі. Державні дотації він використовував для потреб бі-
бліотеки та купівлі приватних колекцій для Музею, водночас на власні кошти 
провадив збір матеріалу; передав у розпорядження університету власну біблі-
отеку й надалі не шкодував власних коштів на придбання книг. 

Завдяки такому веденню справ фонди музею поповнили колекції Карла-Ерн-
ста фон Бера, Адама Суліми Уляновського, Станіслава-Костянтина Петруського, 
Отто Штаудингера12. 

Наприкінці 80-х років ХІХ ст. Віктор Ґодлевський придбав колекцію молюсків у 
проф. Карла фон Бера, зібрану протягом 1853–1857 рр. у Каспійському морі13 і 
передав Дибовському, що її опрацював його брат Владислав. Після цього ко-
лекція ввійшла до збірки Зоологічного музею. У ній зберігаються понад 500 ек-
земплярів каспійських молюсків, серед яких 15 видів уперше описані для науки.

12 I. Shydlovskyy, A. Zatuszevskyy, Private collections in the Zoological museum of Lviv University, 
"Natural History Museum: the role of education and science : Materials of the IV International 
Conference. Vol. 2", National Museum of Natural History at the NAS of Ukraine, Kyiv 2015a, p. 76–78.
13 W. Dybowski, Die Gasteropoden-Fauna des Kaspischen Meeres. Nach der Sammlung des 
Akademikers Dr. K. E. v. Baer, "Malakozool." Bl. NF 10: 1–64 (1887); (2): 65–79 [1888]; (3): pls 1–3 [1888].
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Колекції комах Уляновського, Петруського та Штаудингера викупив особисто 
Дибовський спеціально для Зоологічного музею. Колекція Уляновського налі-
чує понад 5 тис. видів комах загальною кількістю близько 10 тис. екземплярів. 
У ній представлені зразки з Кавказу, Галичини, Прибалтики та Литви. Усі зраз-
ки зберігаються у 55 ентомологічних коробках: жуки Coleoptera – 49 коробок, 
двокрилі Diptera – дві коробки, прямокрилі Orthoptera – дві, перетинчастокрилі 
Hymenoptera та сітчастокрилі Neuroptera – по одній коробці.

Колекція Петруського, зібрана протягом 1831–1860 рр. на території Європи, го-
ловно в Галичині, Австрії, Німеччині, Італії, Португалії, налічує близько 10 тис. 
екземплярів комах і представлена 54 ентомологічними коробками, у яких зібра-
ні метелики Lepidoptera (29 коробок) і жуки (25 коробок). Зберігаються також 
ще дві шафи з понад 50 ентомологічними коробками. Музей має й книгу-опис 
колекцій Петруського, до складу яких входить ковпак з колекцією колібрі та пе-
релік ентомологічних коробок.

Колекція Штаудингера Macrolepidoptera Europae, яка зберігається в музеї, налі-
чує 2 119 зразків метеликів, поширених у Європі, і зосереджена у 20 ентомоло-
гічних коробках. Вона зібрана наприкінці ХІХ ст. та придбана для музею проф. 
Дибовським, який періодично листувався зі Штаудингером.

Завдяки дружбі та практичному навчанню природодослідницької роботи ко-
лекції музею поповнили збірки учнів та друзів Дибовського, зокрема, Михайла 
Янковського та Яна Каліновського.

Протягом 1872–1874 рр. Янковський на запрошення Дибовського у складі неве-
ликої наукової експедиції (разом з Ґодлевським) поїхав на Далекий Схід, де ово-
лодів методиками збору, препарування й опису природничих зразків. Завдяки 
такій співпраці у колекціях Зоологічного музею сьогодні зберігаються понад 30 
видів птахів, здобутих цим дослідником і привезених з Сідемі14, 15.

Каліновський активну діяльність розпочав навесні 1879 р. з вивчення Камчат-
ки, де працював мисливцем і препаратором зоологічних зборів у Дибовського. 
Після повернення Дибовського до Європи (1883) Ян ще шість років досліджував 

14 I. Shydlovskyy, A. Zatuszevskyy, Private collections in the Zoological museum of Lviv University, 
"Natural History Museum: the role of education and science : Materials of the IV International 
Conference. Vol. 2", National Museum of Natural History at the NAS of Ukraine, Kyiv 2015a, p. 76–78.
15 І. В. Шидловський, Становлення та раритети Зоологічного музею імені Бенедикта 
Дибовського, "Наукові записки ДПМ", 18 (2003), с. 17–22.
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Камчатку і Далекий Схід, зокрема, озеро Ханка, Уссурійський край та півострів 
Сідемі, а також Японію й Корею. У вересні 1888 р. він поїхав до Перу, де мав зби-
рати природничі колекції від півночі країни до регіону Каманті, углиб джунглів, 
та на сході – від Куско до Болівії. Більшість зразків, зібраних ним, зберігається 
в Музеї та Інституті зоології Польської академії наук у Варшаві. Однак части-
на колекції птахів, зібраних у Кореї та Перу, зберігається до наших днів у Зоо-
логічному музеї ЛНУ ім. Івана Франка16. Найціннішими серед них є два синтипи 
пірникози Тачановського Podiceps taczanowskii, ендеміка високогірного озера 
Хунін. Усього ж в експозиції музею представлено понад 50 зразків птахів, зібра-
них Каліновським.

У світовій науці Дибовський відомий, головно, відкриттям фауни Байкалу. Зо-
крема, він описав один вид губок, 40 – молюсків, 185 – ракоподібних, 90 – риб, 
один вид плазунів та два підвиди птахів і 53 види ссавців, сумарно 319 видів 
та підвидів східноазійської фауни. Спільно з братом Владиславом він став ав-
тором описів чималої кількості нових видів молюсків. Представники родів 
Sphaerium та Pisidium – ендеміки Байкалу, представлені різнорідним типовим 
матеріалом (синтипи, лектотипи, паралектотипи), а такий молюск, як Ancylus 
(нині Gerstfeldtiancylus) renardii, – субендемік Байкалу, його лектотип і паралек-
тотип зберігаються лише в нашому музеї. Досліджував професор і птахів, зо-
крема, зберігається типовий зразок підвиду ластівки сільської Hirundo rustica 
gutturalis, поширеної на Камчатці.

Дибовський викликав зацікавлення до своєрідної фауни Байкалу. Її стали ви-
вчати спеціально організовані експедиції. Наприклад, протягом 1900-1902 рр. 
Байкал досліджувала експедиція під керівництвом проф. Олексія Коротнєва, 
яка значно збільшила кількість відомих з цього озера тварин. Унаслідок цих 
робіт стало відомо про близько 1 100 видів тварин. Доказом визнання заслуг 
Дибовського в дослідженні фауни Байкалу, Сибіру й Далекого Сходу є те, що 
йому присвячено понад 100 новоописаних родів, видів та підвидів з різних сис-
тематичних груп, так званих патронімів. 

У 1928 р. для дослідження Байкалу засновано спеціальну наукову лімнологічну 
станцію, яку у 70-х роках ХХ ст. відвідала експедиція кафедри зоології Львівсько-
го університету на чолі з проф. Всеволодом Здуном та доц. Іваном Гладунком. 

16 I. Shydlovskyy, A. Zatuszevskyy, Jan Kalinowski – outstanding naturalist of Far East and South 
America, "Contribution of Amateur naturalists into biological diversity studies. Proceed. Intern. Scien. 
Conf. devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner’s birthday, May 14-16, 2015, Beregszasz, 
Ukraine", Beregszasz 2015b, p. 93–95.
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Отже, за 22 роки роботи проф. Дибовського Кабінет натуральної історії був ре-
формований у Зоологічний музей, який збагатився на понад 100 тис. зразків 
тварин і значно розширив свої площі.

Першого січня 1930 р. видатний природодослідник помер. Його поховано у 
Львові на Личаківському цвинтарі серед учасників польського Січневого по-
стання. Усе своє життя вчений займався науково-дослідною роботою, саме 
тому деякі його наукові праці побачили світ уже після смерті вченого.

Протягом життя Дибовський опублікував близько 350 праць, з яких 175 нау-
кових та 150 публіцистичних, частина з них мала загальнобіологічний зміст і 
пройнята ідеєю еволюції. Крім того, професор залишив ще 11 готових до друку 
рукописів. Зібрав також матеріали для словників мов і діалектів народів Кам-
чатки, зокрема, східних коряків, західних і південних камчадалів, айнів, які опу-
блікував Ігнатій Радлінський у 1891–1894 рр. За цю роботу Дибовського 1881 р. 
нагородили орденом Святого Станіслава, він отримав титул радника.

Під час перебування на Камчатці у місцевих жителів Дибовський отримав пріз-
висько "Білий бог" за те, що безкоштовно лікував людей та рятував їм життя. 
За заслуги у вивченні озера Байкал та його околиць Російське географічне то-
вариство удостоїло його золотої медалі за дослідження флори і фауни Байкалу 
та в галузі іхтіології (1870). У 1904 р. він отримав подяку Наукового товариства 
імені Шевченка за велику й плідну працю у викладанні природничих студій та 
підготовку наукових кадрів, які були членами цього товариства. Крім того, він 
був членом Польської та Петербурзької академій наук, почесним професором 
Варшавського (1921), Львівського (1923) та Вільнюського (1924) університетів, 
членом-кореспондентом Академії наук СРСР (1927), почесним жителем Львова, 
кавалером ордена "Відродженої Польщі".
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