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Abstract. The paper is, on the one hand, the result of literature review of works written by Józef
Paczoski as well as the publication whose aim was to bring the personality of the founder of
phytosociology closer to university societies but also of numerous discussions and contempla-
tions enriched with direct contacts with nature, plant associations. The principal objective of the
publication is to show this scholar as the founder of phytosociology which is currently experienc-
ing its renaissance.
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1. Wstêp

Ka¿da dyscyplina naukowa posiada swój rodowód, swoj¹ historiê. Wœród botanicz-
nych dyscyplin od blisko 120 lat jaœnieje fitosocjologia. Proces jej wyodrêbniania trwa³
d³ugo, a uczonym, który go sfinalizowa³, okaza³ siê Józef Paczoski. Dziœ fitosocjologia
roztacza coraz szersze krêgi, zyskuje na znaczeniu. Zasadne staje siê przypomnienie jej
historii, a przede wszystkim twórcy tej dyscypliny. Poznawszy osobowoœæ twórcy
³atwiej dostrzec i zrozumieæ jego dzie³o. Odnosz¹c to stwierdzenie do fitosocjologii –
pilnym dzia³aniem staje siê ukazanie portretu twórcy.

2. Koncepcja pracy

Praca jest efektem literaturowego studium prac Józefa Paczoskiego, a przede wszyst-
kim naszych przemyœleñ i kontemplacji, zw³aszcza wzbogaconych bezpoœrednimi kon-
taktami z „asocjacyjn¹” przyrod¹, o trawiasto-drzewnym charakterze. Zachêt¹ do prze-
myœleñ by³y tak¿e publikacje o Józefie Paczoskim wielu autorytetów naukowych
powsta³e, przede wszystkim, na tle rocznicowych obchodów egzystencji tej dyscypliny
i pamiêci o jej twórcy (CELIÑSKI, 1967; CZUBIÑSKI, 1967a; 1967b; 1967c; WOJTERSKI,
1967; SCAMONI, 1967; SKRIJKA, 2002). Nasza praca nie jest jednak pe³n¹ monografi¹
i zbiorem informacji o ¿yciu i dziele Józefa Paczoskiego. Naczelnym jej celem jest uka-
zanie tego uczonego jako fitosocjologa, jako twórcy fitosocjologii.
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3. Treœæ pracy

3.1. ¯ycie i dzie³o

Ziemsk¹ egzystencjê twórcy fitosocjologii, wyznaczaj¹ dwie daty 8 grudnia 1864
i 14 lutego 1942 roku. Pierwsza z nich – to data urodzenia Józefa Paczoskiego, którego
miejscem by³ Bia³ogródek – ma³e miasteczko nieopodal Dubna na Wo³yniu, w regionie
wyró¿niaj¹cym siê kulturowo, krajobrazowo i przyrodniczo. Paczoski przyszed³ na
œwiat gdy dobieg³o koñca Powstanie Styczniowe, a po powstaniowe represje stawa³y siê
dla Polaków coraz dotkliwsze, tak¿e w sferze kszta³cenia i rozwoju nauki. W tym czasie
na kontynencie europejskim œwiat nauki coraz bardziej znaczy³ swoj¹ obecnoœæ licz-
nymi odkryciami i nowatorskimi myœlami, równie¿ w naukach przyrodniczych. Druga –
to data œmierci Józefa Paczoskiego, która nasta³a w Sieros³awiu pod Poznaniem. Zgon
by³ nag³y. Wywo³a³ go „atak sercowy” na wieœæ o pobiciu wnuka przez gestapo. Miej-
scem wiecznego spoczynku okaza³ siê cmentarz parafialny w pobliskim Lusowie.

Formacjê naukow¹ i zawodow¹ otrzyma³ Paczoski w dwóch szko³ach – w gimna-
zjum w Równem i w szkole rolniczo-ogrodniczej w Humaniu oraz na uniwersytecie
w Kijowie. W pracach o charakterze biograficznym podkreœla siê, ¿e Józef Paczoski by³
genialnym samoukiem, a jego edukacja w tych szko³ach nie mia³a zwieñczenia
w postaci œwiadectw czy dyplomów. Szczególn¹ rolê w rozwijaniu przyrodniczych zain-
teresowañ Paczoskiego odegra³ W³adys³aw Skrobiszewski – nauczyciel botaniki
w Humaniu, póŸniejszy dyrektor Ogrodu Botanicznego ko³o Ja³ty. Wyrazem wdziêczno-
œci Paczoskiego wobec tego nauczyciela by³o nadanie nowoodkrytemu gatunkowi
szczodrzeñca nazwy Cytisus Skrobiszewski Pacz. Natomiast dla uczczenia uniwersytec-
kiego nauczyciela i przyjaciela profesora Jana Schmalhausena – nowy gatunek z rodzaju
Cerastium nazwa³ Schmalhauseni. Poza tym, ¿e Paczoski opisa³ te¿ wiele innych takso-
nów – Genista scythica, Euphorbia fanatica oraz rosn¹c¹ tylko na Kaukazie i Krymie
Asperula taurica.

W³aœciw¹ formacjê naukow¹ zacz¹³ zdobywaæ Józef Paczoski w zak³adzie botanicz-
nym Uniwersytetu Kijowskiego, pocz¹tkowo jako ogrodnik-laborant, u profesora Jana
Schmalhausena – znanego systematyka, autora s³ynnego dzie³a Flora œrodkowej
i po³udniowej Rosji. W tym czasie i w tym miejscu zatrudnienia rodzi³o siê u Paczo-
skiego przekonanie: praca jest nauk¹, nauka staje siê prac¹. Kolejnym miejscem pracy,
a równie¿ formacji naukowej i rozwijania przyrodniczych zainteresowañ sta³ siê Ogród
Botaniczny w Sankt Petersburgu. Pracowa³ w nim przez dwa lata (1894–1895) w cha-
rakterze pomocnika kustosza. Przez blisko trzy lata (1895–1897) pe³ni³ funkcjê asy-
stenta w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Dublanach. Nastêpnie podj¹³ pracê w Urzêdzie
Ziemstwa Chersoñskiego jako gubernialny entomolog do zwalczania szkodników owa-
dzich w rolnictwie. Pobyt w Chersoniu trwaj¹cy do roku 1920, zaowocowa³ te¿ stworze-
niem muzeum przyrodniczego w tym mieœcie. Równoczeœnie Józef Paczoski mocno
zaanga¿owa³ siê w zak³adanie, na powierzchni oko³o 14000 hektarów, Rezerwatu
„Askania Nova” w guberni tauryckiej. Przez cztery lata (1918–1922) pozostawa³ rów-
nie¿ pracownikiem Wydzia³u Rolniczego Politechniki w Chersoniu. Na ziemi cherso-
ñskiej doœwiadczy³ dramatu wojny i rewolucji bolszewickiej. Prze¿ywa³ chwile radosne,
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zwi¹zane z powstaniem II Rzeczypospolitej i smutne – w efekcie wiadomoœci o wojnie
polsko-bolszewickiej.

Poch³oniêty prac¹, publikowaniem monografii i innych prac naukowych o ró¿norod-
nej tematyce Józef Paczoski dopiero w 1923 roku zdecydowa³ siê na wyjazd do Polski.
Zapewne naukowy autorytet sprawi³, ¿e Paczoski otrzyma³ zatrudnienie w Rezerwacie
Przyrody w Bia³owie¿y (póŸniejszym Bia³owieskim Parku Narodowym), a w dwa lata
póŸniej – na Uniwersytecie Poznañskim. W przypadku pierwszej placówki – zatrudnie-
nie trwa³o do roku 1928, a drugiej – do 1931. W obu przypadkach zakoñczenie pracy
nast¹pi³o w dramatycznych okolicznoœciach. Nie maj¹c mo¿liwoœci kontynuacji pracy
na Uniwersytecie Poznañskim Józef Paczoski, na w³asnej ziemi w Sieros³awiu pod
Poznaniem, za³o¿y³ gospodarstwo sadownicze, które z biegiem czasu sta³o siê wzorow¹
placówk¹, tak¿e o charakterze naukowym. Po wkroczeniu Niemców do Wielkopolski,
w roku 1939, Paczoski zosta³ wyw³aszczony ze swojego gospodarstwa. Decyzj¹ w³adz
okupacyjnych zosta³o one przemienione w placówkê doœwiadczaln¹ niemieckiego uni-
wersytetu w Poznaniu. Paczoski otrzyma³ jednak od nich nakaz prowadzenia obserwacji
fenologiczno-fizjologicznych na drzewach owocowych tego obiektu. Na tym poste-
runku pracy zasta³a Józefa Paczoskiego œmieræ.

Józefa Paczoskiego, jako uczonego, wyró¿nia³o bardzo rozleg³e spektrum zaintere-
sowañ naukowych. Niew¹tpliwie by³ floryst¹, jednak¿e nie tylko podrêcznikowym teo-
retykiem. Posiada³ zarówno umiejêtnoœæ ³atwego okreœlania to¿samoœci gatunkowej
roœlin jak i rozleg³¹ wiedzê o ka¿dym taksonie. Jego zainteresowania obejmowa³y syste-
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Fot.1 Portret Józefa Paczoskiego nieznanego
autora (Ÿród³o: J. Paczoski. Dzie³a wybrane,

PWRiL, 1951)

Phot. 1 Portrait of Józef Paczowski pained by
an unknown artist. (source: J. Paczoski. Dzie³a

wybrane, PWRiL, 1951)



matykê, geografiê i historiê flory. Epicentrum zainteresowañ naukowych Józefa Paczo-
skiego znajdowa³o siê jednak w sferze poznawania szaty roœlinnej ró¿nych rejonów dzi-
siejszej Rosji, Ukrainy i Polski. Szczególnym obiektem zainteresowañ by³a roœlinnoœæ
stepów. Uznawany by³ za najlepszego znawcê stepów Ukrainy. Szata roœlinna mia³a te¿
swoje fitosocjologiczne odniesienie. Józef Paczoski przedmiotem swoich zainteresowañ
naukowych czyni³ tak¿e inne grupy roœlin – chwasty upraw rolniczych, zw³aszcza
w aspekcie ich biologii, roœlinnoœæ lasów – z wnikliwym poznawaniem dynamiki
zespo³ów leœnych, drzewa owocowe – przede wszystkim w odniesieniu do ich ekologii,
fenologii i fizjologii. Zainteresowania profesora Paczoskiego obejmowa³y tak¿e faunê,
g³ównie w zakresie do entomologii i ornitologii. Dla poznania ptasiego menu oznaczy³
zawartoœæ woli i ¿o³¹dków 1880 osobników sklasyfikowanych do 230 gatunków. Zainte-
resowania Paczoskiego wychodzi³y poza florystyczno-faunistyczne spektrum i obej-
mowa³y socjologiê. W tej dziedzinie by³ równie¿ uznawanym autorytetem. Poznawanie
socjologii ugruntowa³o go w zasadnoœci tworzenia socjologii roœlin, czyli fitosocjologii.

Zainteresowania naukowe, wzmacniane miejscem pracy zawodowej, mia³y swoje
odzwierciedlenie w publikacjach i dydaktyce. Szeroka, uniwersytecka wiedza i bogate
doœwiadczenia w³asne sprawia³y, ¿e profesor Paczoski wyk³ada³ wiele przedmiotów –
botanikê, systematykê roœlin, morfologiê roœlin, geografiê roœlin, sadownictwo i fitoso-
cjologiê, której sta³ siê twórc¹.

Wiarygodnym dowodem zainteresowañ naukowych, a przede wszystkim rozleg³ej
dzia³alnoœci naukowej wspartej trwaniem w ówczesnej literaturze, s¹ niew¹tpliwie
publikacje. Spod pióra Paczoskiego wysz³o ich wiele – oko³o 300. To one przede
wszystkim predestynuj¹ Józefa Paczoskiego do miana tytana pracy. Warto zaznaczyæ, ¿e
starann¹ bibliografiê wszystkich publikacji profesora przygotowa³y Maria Czubiñska
i Teresa Krotowska. Opracowanie to zosta³o wydane przez Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu w roku 1987.

Listê publikacji o charakterze rozpraw naukowych otwiera praca O florze Humania
wydana w roku 1887. Zamyka praca, której nakreœli³ tytu³ – Walka o byt czy uspo³ecznie-
nie – i zacz¹³ wype³niaæ j¹ tekstem. Jej ukoñczenie udaremni³a œmieræ autora.

W publikacyjnym dorobku profesora Paczoskiego na szczególn¹ uwagê, w aspekcie
botanicznym i florystycznym, zas³uguj¹ nastêpuj¹ce pozycje: O florze i faunie W³odzi-
mierza Wo³yñskiego (1889), O formacjach roœlinnych i o pochodzeniu flory poleskiej
(1900), Podstawowe zagadnienia geografii roœlin (1933), Stadia rozwoju flory (1891)
i dwukrotnie wydane ¯ycie gromadne roœlin (1896, 1930) oraz Szkice fitosocjologiczne
(1925) i Dwie socjologie (1930). Nie straci³y swej aktualnoœci Metody klasyfikowania
nauk (1891) i Potrzeby botaniki (1920). Wzbudzaj¹ uznanie Lasy Bia³owie¿y (1930)
i Biologiczna struktura lasu (1928). Po œmierci Paczoskiego ukaza³y siê Bioindukcja
w pañstwie roœlinnym (1947) oraz Dynamika uszkodzeñ mrozowych naszych drzew owo-
cowych (1952). Niektóre dzie³a zdumiewaj¹ nie tylko oryginalnoœci¹, ale tak¿e objêto-
œci¹. Opis roœlinnoœci guberni chersoñskiej to trzytomowe dzie³o wydane w Chersoniu
w latach 1914, 1915 i 1926, a Morfologia roœlin to dwutomowe dzie³o wydane równie¿
w Chersoniu w latach 1919–1920. W Chersoniu w roku 1921 opublikowane zosta³y wie-
kopomne Podstawy fitosocjologii, natomiast w Poznaniu – Wstêp do filogenii (1929).
Imponuj¹ce jest równie¿ wczeœniej wspomniane, dzie³o Podstawowe zagadnienia geo-
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grafii roœlin wydane w Poznaniu, w roku 1933, a wiêc w dwa lata po ustaniu zatrudnie-
nia Paczoskiego na Uniwersytecie Poznañskim.

3.2. Tworzenie fitosocjologii

Interesuj¹ce okazuje siê ukazanie procesu rodzenia siê myœli fitosocjologicznej,
wyodrêbniania fitosocjologii jako dyscypliny. Zasadne jest rozpoczêcie tego przegl¹du
od przypomnienia wydania w 1753 roku, na u¿ytek Miêdzynarodowej Nomenklatury
Botanicznej, Species Plantarum Karola Linneusza. Dzie³o to porz¹dkowa³o florê
w odniesieniu do gatunku jako podstawowej jednostki w tym systemie klasyfikacyjnym
(FREY, 2007). Jednak¿e ju¿ w 1792 roku C.L.Wildenow zauwa¿a, ¿e niektóre roœliny
wystêpuj¹ gromadnie, a przestrzenie te powinny byæ zaznaczone na mapach geograficz-
nych. W 13 lat póŸniej A. Humboldt przestrzenie te okreœla mianem asocjacji. Zdaniem
tego uczonego asocjacja nie jest zgromadzeniem jednego gatunku, lecz kombinacji
nagromadzenia siê wielu taksonów. W roku 1823 Grisebach uznaje asocjacje za istotn¹
jednostkê w formacji œwiata roœlinnego. W rok póŸniej ukazuje siê praca K.F.P. Martina
traktuj¹ca o zasadnoœci egzystencji fizjognomiki pañstwa roœlinnego (póŸniejszej fitoso-
cjologii). Uczony ten wskazuje tak¿e na rolê klimatu i gleby w rozmieszczaniu siê struk-
tur œwiata roœlinnego. Do rozwoju myœli fitosocjologicznej przyczyni siê istotnie Ham-
puns von Post, który spo³eczeñstwo roœlinne odnosi do spo³eczeñstwa ludzkiego (1851)
i ugrupowanie roœlin uznaje za w³aœciw¹ jednostkê w opisywaniu i klasyfikowaniu
œwiata roœlinnego. W roku 1863, czyli na rok przed urodzeniem siê Józefa Paczoskiego,
ukazuje siê botaniczno-geograficzne dzie³o A. Kernera traktuj¹ce o naddunajskich for-
macjach roœlinnych, które mo¿na skategoryzowaæ jako asocjacje. Grundformen Kernera
jest bardziej precyzyjnym okreœleniem asocjacji ni¿ Hauptformen Humboldta. Oko³o
roku 1870 pojawia siê polski g³os w sprawie fitosocjologicznej. Poeta i przyrodnik
w jednej osobie, Wincenty Pol uznaje, ¿e zbiorowiska roœlinne posiadaj¹ odrêbne ¿ycie,
po³¹czone s¹ tajemnicz¹ wstêg¹, która w naturze wi¹¿e ka¿de spo³eczeñstwo. Nieco
póŸniej w roku 1881, Hunt publikuje prace o warstwowej budowie asocjacji roœlinnych.
Najwa¿niejszym momentem historii fitosocjologii jest publikacja Józefa Paczoskiego,
która ukaza³a siê w roku 1891 – Stadia rozwoju flory. Jej 27-letni autor ukazuje florê
jako organizm, jako florystyczn¹ ca³oœæ. Z geografii roœlin wydziela on naukê o asocja-
cjach, któr¹ nazywa florografi¹, a póŸniej florologi¹. Zdaniem Paczoskiego florologia
jest nauk¹ o genezie, ¿yciu, rozwoju i rozmieszczeniu asocjacyj (formacyj)… A wiêc flo-
rologia przedstawia coœ analogicznego do socjologii. W roku 1896 ukazuje siê kolejne
dzie³o Paczoskiego – ¯ycie gromadne roœlin. Jego autor odrzuca poprzednie nazwy nauk
o asocjacjach i wprowadza okreœlenie (w pisowni oryginalnej) fytosocjologia, czyli dzi-
siejsza fitosocjologia. Ma ona prawo do miana odrêbnej nauki, nauki o stowarzysze-
niach roœlinnych. Do geografii botanicznej zaliczyæ jej nie mo¿na. Oprócz prawdziwych
asocjacji Paczoski wyró¿nia tak¿e proste formacje roœlinne, utworzone z jednego
gatunku, a które nazywa agregacjami. W kolejnej pracy, wydanej w 1900 roku, Paczoski
podejmuje dyskusjê z Warmingiem, który grupowa³ formacje roœlinne w odniesieniu do
ich wymagañ, co do wody, powietrza i ¿yznoœci gleby. Zdaniem Paczoskiego jest to kla-
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syfikacja po¿yteczna, lecz duszê formacji roœlinnej stanowi uspo³ecznienie. Odnoszenie
spo³ecznoœci roœlinnej do spo³ecznoœci ludzkiej, socjologii roœlin do socjologii ludzi
by³o dla Paczoskiego istotnym argumentem za wydzieleniem fitosocjologii. Z up³ywem
czasu sta³o siê jednak powodem krytyki.

Swoje fitosocjologiczne pogl¹dy przedstawia³ Paczoski w pracach wydawanych
w jêzyku rosyjskim, co stanowi³o istotn¹ barierê dla rozpowszechniania siê fitosocjolo-
gii w Europie, a tak¿e poza Europ¹. Wa¿n¹ pozycj¹ wydawnicz¹, wychodz¹c¹ naprze-
ciw fitosocjologii Paczoskiego, by³a praca amerykañskiego botanika M.R. Harpera opu-
blikowana w 1917 roku pod tytu³em The new science of plant sociology. Nie
umniejszaj¹c zas³ug Józefa Paczoskiego jako twórcy fitosocjologii nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
dyscyplina ta mia³a s³abe punkty w sferze metodycznej. Stworzenie fitosocjologicznego
systemu klasyfikacyjnego przez J. Braun-Blanqueta i zdefiniowanie terminu gatunek
charakterystyczny, co mia³o miejsce w roku 1921, wzmocni³o fitosocjologiê od
wewn¹trz. Przyczyni³o siê te¿ do tego zdefiniowanie przez W. Kocha gatunku wyró¿-
niaj¹cego, co nast¹pi³o dopiero w 1926 r. Niezwykle wa¿ne dla rozwoju fitosocjologii
by³y publikacje Möllera (1922) Thienemanna (1926 i Clementa (1928), których istotê
mo¿na zamkn¹æ w stwierdzeniu – asocjacja, czyli zbiorowisko roœlinne, to ¿ywy orga-
nizm. Prac¹ wieñcz¹c¹ stworzenie fitosocjologii sta³o siê obszerne opracowanie Józefa
Paczoskiego – Szkice fitosocjologiczne wydane w roku 1925.

Zdaniem Józefa Paczoskiego w pañstwie roœlinnym mo¿na wydzieliæ trzy kategorie
obiektów:

– osobnik, którego ¿ycie wyra¿a siê w tworzeniu swej istoty z energii œrodowiska i
w odtwarzaniu potomstwa,

– gatunek, czyli jednostka genetyczna o pewnej strukturze wewnêtrznej,
– asocjacja, to znaczy zbiór gatunków, czyli spo³eczeñstwo roœlinne.
Wed³ug PACZOSKIEGO (1951a) asocjacja to skupienie roœlin niejednakowych gene-

tycznie, biologicznie i ekologicznie a zajmuj¹cych sobie w³aœciwe miejsce w skupieniu
i rozwijaj¹ce siê w czasie, tworz¹ce pewn¹ ca³oœæ pokrywaj¹c¹ glebê niby szata, wyzy-
skuj¹cych w najlepszy sposób twórcze si³y zajmowanego terenu i nie nara¿aj¹ce
ci¹g³oœci swego bytowania… Asocjacje „nie s¹ tylko nagromadzeniem ró¿nych gatun-
ków, wynikaj¹cym z jednakowego zachowania siê sk³adaj¹cych je elementów wzglêdem
czynników czysto zewnêtrznych …,ale ¿e s¹ one agregatami jednostek zwi¹zanych
pomiêdzy sob¹ w jedn¹ ca³oœæ jeszcze i czynnikami natury socjalnej”. W asocjacji
widzimy zró¿nicowanie, widzimy, ¿e sk³adnik ma swoje miejsce w skupieniu i odgrywa
w nim swoj¹ w³asn¹ rolê.” Zespo³y nie s¹ wiêc przypadkowym zgrupowaniem roœlin.
Powstaj¹ bowiem w ci¹gu d³ugiego okresu czasu dziêki wzajemnemu dobieraniu siê
gatunków roœlin. Dobieranie siê gatunków jest œciœle uzale¿nione od ich w³aœciwoœci
biotycznych oraz wymagañ siedliskowych. Du¿¹ rolê w tym procesie odgrywa walka
o byt czyli, wed³ug dzisiejszej nomenklatury, oddzia³ywanie na siebie roœlin poszczegól-
nych gatunków – synergiczne i antagonistyczne. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e termin asocja-
cja zosta³ zatwierdzony w 1910 roku na Miêdzynarodowym Kongresie Botanicznym
w Brukseli.

Jak zauwa¿a twórca fitosocjologii struktur¹ zespo³u roœlinnego jest pionowy uk³ad
czêœci nadziemnych i korzeni rozmieszczonych w glebie. Struktura w wielu zespo³ach
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wykazuje wyraŸn¹ zmiennoœæ okresow¹, wyró¿niaj¹c¹ siê w ró¿nych aspektach sezono-
wych.

Zdaniem Paczoskiego asocjacje mog¹ byæ badane pod wzglêdem:
– systematycznym (jakie gatunki i w jakich iloœciach),
– biologicznym (jakie typy biologiczne wystêpuj¹ w asocjacji),
– ekologicznym (stosunek sk³adników do otoczenia – gleby, wody, temperatury,

œwiat³a, zmiany wywo³ane bytowaniem i rozmieszczeniem asocjacji).
Wszechstronne poznawanie fitosocjologii daje podstawy do wydzielenia ci¹gu dys-

cyplin, których podmiotem jest asocjacja. Konstrukcja ta jest analogiczna do idiobioto-
logii, czyli ci¹gu dyscyplin, których podmiotem jest gatunek. Podzia³ ten przedstawia
siê nastêpuj¹co (PACZOSKI, 1951a):

Grupa dyscyplin,
których przedmiotem badañ jest gatunek

Grupa dyscyplin,
których przedmiotem badañ s¹ asocjacje

Systematyka

Morfologia

Fizjologia

Genetyka

Autochorologia

Autekologia

Autochronologia

Systematyka zbiorowisk roœlinnych

Morfologia zbiorowisk

Symphysiologia

Syngenetyka

Synchorologia

Synekologia

Synchronologia

Rozwój fitosocjologii doprowadzi³ do wyodrêbnienia regionalnych tradycji fitoso-
cjologicznych, co ilustruje poni¿sze zestawienie, w którym (w nawiasach) podano
nazwiska najwiêkszych fitosocjologicznych autorytetów. A wiêc:

– fitosocjologia pó³nocnoeuropejska, czyli skandynawska (Du Rietz, Hult, War-
ming),

– fitosocjologia po³udniowoeuropejska, zwana tak¿e szwajcarsko-francusk¹
(Humboldt, Braun-Blanquet),

– fitosocjologia rosyjska (Paczoski, Kry³ov, Alechin, Ramienskij),
– fitosocjologia brytyjska (Tansley, Cowler),
– fitosocjologia amerykañska (Clements, Cowles).
Dwie ostatnie tradycje okreœla siê tak¿e mianem anglojêzycznej.
Niew¹tpliwie za spraw¹ Paczoskiego fitosocjologia zagoœci³a w Polsce, a kr¹g fito-

socjologów jest nie ma³y. Zasadne jest przypomnienie polskich klasyków tej dyscypliny:
W³adys³awa Szafera, Bogumi³a Paw³owskiego, Stanis³awa Kulczyñskiego, Jana Korna-
sia, Annê Medweck¹-Kornaœ, Janusza Faliñskiego, W³adys³awa Matuszkiewicza, Kon-
stantego Steckiego, Mariana Nowiñskiego – autora znakomitej monografii: „Polskie
zbiorowiska trawiaste i turzycowe” (NOWIÑSKI, 1967).

Fitosocjologia jest nauk¹ teoretyczn¹ ale o aplikacyjnym charakterze. Odniesienie
jej do zbiorowisk leœnych czy ³¹kowych zaowocowa³o wyodrêbnieniem nauk stosowa-
nych – fitosocjologii leœnej i fitosocjologii ³¹karskiej. W przypadku tej drugiej, godzi siê
zauwa¿yæ liczne grono fitosocjologów ze wszystkich uniwersyteckich ³¹karskich oœrod-
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ków naukowych. Z monografii „£¹karstwo na polskich uczelniach” (KOZ£OWSKI

i GOLIÑSKI, 2003) jednoznacznie wynika jakie by³o natê¿enie realizacji badañ fitosocjo-
logicznych w poszczególnych oœrodkach. Je¿eli uznaæ jako wskaŸniki – liczbê prac pro-
mocyjnych oraz dorobek publikacyjny, to ³¹karski oœrodek badawczy w Poznaniu
zas³uguje na autentyczne uznanie, a rodni¹ tych prac sta³a siê ówczesna Katedra Uprawy
£¹k i Pastwisk z osob¹ profesor Marii Gryni. Z pracy Czes³awy TR¥BY (2009) wynika,
¿e wspó³czesna ³¹karska fitosocjologia zatacza coraz szersze krêgi w sferze wydawni-
czej i osobowej, tak¿e w Poznaniu.

Kwestie fitosocjologiczne nie by³y jednak podmiotem obrad monotematycznych
konferencji. Najobficiej zaistnia³y na konferencji Sekcji £¹karstwa PAN na temat:
Z badañ zbiorowisk roœlinnoœci ³¹kowej w Polsce, która odby³a siê 17 i 18 kwietnia
1964 r. we Wroc³awiu. Wiêkszoœæ prac ³¹cznie z referatem wprowadzaj¹cym ZARZYC-

KIEGO i GRODZIÑSKIEJ (1966) by³a przegl¹dem badañ fitosocjologicznych ³¹k w Polsce.
We wspomnianym referacie kwesti¹ zas³uguj¹c¹ na uwagê by³o wskazanie koniecznoœci
stworzenia kartografii fitosocjologicznej zbiorowisk ³¹kowych w Polsce. Natomiast
podjêty przez GRZYBA (1966) problem typologicznego podzia³u ³¹k w Polsce w aspekcie
fitosocjologicznego podzia³u zbiorowisk ³¹kowych by³ analizowany tak¿e póŸniej przez
GRZYBA i PROÑCZUKA (1995). Nale¿y te¿ odnotowaæ ogólnopolskie sympozjum
naukowe – Problemy fitosocjologicznych badañ ³¹k trwa³ych, które mia³o miejsce w Po-
znaniu 1 wrzeœnia 2009 roku.

3.3. Osobowoœæ twórcy

Józef Paczoski pozostaje twórc¹ fitosocjologii, a jego naukowy dorobek w tym
zakresie uznaæ nale¿y za bardzo bogaty. Nie mo¿na jednak dzia³alnoœci i osi¹gniêæ
naukowych Profesora zawê¿aæ do fitosocjologii. Równie¿ w wielu innych dyscyplinach
i dziedzinach naukowych zaznaczy³ swoj¹ obecnoœæ (PACZOSKI, 1951b). Jak zauwa¿a j¹
WOJTERSKI (1967) i CZUBIÑSKI (1967b) „w problemach dotycz¹cych podstaw geografii
roœlin ¿aden z polskich, a nawet s³owiañskich fitosocjologów nie zyska³ tak powa¿nej
pozycji w nauce jak Józef Paczoski, dziêki w³asnym oryginalnym koncepcjom nauko-
wym”. Ten sam autor konkluduje, ¿e „dzie³a Józefa Paczoskiego traktuj¹ce o lesie
i zawarte w nich nowoczesne idee dotycz¹ce ca³oœci fenomenu jakim jest las, jego struk-
tury i dynamiki, przeora³y pogl¹dy leœników i w sposób zasadniczy przestawi³y gospo-
darkê leœn¹ na metody bli¿sze przyrodzie”.

Powstaje wiêc istotne pytanie – jakie cechy osobowoœci i charakteru sprawi³y, ¿e
Paczoski zajaœnia³ tak mocno na firmamencie nauk przyrodniczych? Co zadecydowa³o
o wielkoœci jego dorobku i autorytecie? W czym tkwi fenomen Profesora?

Zapewne na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ umi³owanie przyrody, ¿ycie
w bezpoœrednim kontakcie z przyrod¹ i dla przyrody. To umi³owanie by³o stanem
trwa³ym, obecnym na ka¿dym etapie jego pracy naukowej i zawodowej. Na drugim
miejscu – zbudowana na wiedzy i ¿yciowym doœwiadczeniu – m¹droœæ. Za niezwykle
ciekawe i wiarygodne mo¿na uznaæ opinie uczniów Profesora o wycieczkach, które pro-
wadzi³. Józef Paczoski emanowa³ na nich g³êbok¹, nie tylko przyrodnicz¹ wszech-
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stronn¹ wiedz¹, która rodzi³a zachwyt i uznanie. Szczególnie cenne by³y te obszary jego
wiedzy, które ukazywa³y Paczoskiego jako gor¹cego wielbiciela muzyki, teatru, œwiet-
nego myœliwego. Te bezpoœrednie kontakty stwarza³y niezwyk³¹ sposobnoœæ poznawa-
nia Profesora jako uczonego, ale tak¿e pozwala³y dostrzec niezwyk³¹ jego skromnoœæ.

W dalszej kolejnoœci wymieniæ nale¿y inne cechy osobowoœci, umiejêtnie wykazane
przez CZUBIÑSKIEGO (1967a; 1967c), a mianowicie:

– niezwyk³a spostrzegawczoœæ, zdolnoœæ obserwacji i wyci¹gania wniosków
z dostrze¿onych faktów,

– niezawodna pamiêæ i umiejêtnoœæ korzystania z w³asnego wieloletniego doœ-
wiadczenia, opartego na gruntownej wiedzy biologicznej,

– niezale¿na, krytyczna umys³owoœæ zwi¹zana z wybitn¹ indywidualnoœci¹,
– doszukiwanie siê istoty dynamizmu zjawisk, widzenie wszystkiego w ruchu,

w zmiennych uk³adach kompleksowych, we wzajemnym oddzia³ywaniu na sie-
bie,

– g³êboki, twórczy umys³ filozoficzny, sk³onny do wielkich syntez, œmia³ych,
w pe³ni oryginalnych koncepcji i p³odnych hipotez,

– niezmordowana pracowitoœæ i nadzwyczajne, niepospolite zdrowie fizyczne
i psychiczne,

– oddanie siê pracy naukowej bez reszty, z nie uznaj¹cym kompromisu powo³a-
niem do ¿ycia jedynie w s³u¿bie nauki.

Józef Paczoski by³ uczonym, którego wype³nia³ polski duch. Na œlady obecnoœci
takiego ducha mo¿na siê natkn¹æ w wielu jego pracach. Charakterystycznym
przyk³adem mo¿e byæ publikacja Szata roœlinna kurhanu króla W³adys³awa Warneñ-
czyka. Powsta³a ona na kanwie realizacji naukowej podró¿y po Ba³kanach. Gdy w roku
1931… stan¹³em na kurhanie Warneñczyka przysz³a mi myœl opisania roœlinnoœci tego
kurhanu, poniewa¿ ona, jak i roœlinnoœæ kurhanów ukraiñskich, mo¿e byæ pomocn¹
w rozwi¹zywaniu zagadnieñ zwi¹zanych z odtwarzaniem szaty roœlinnej, która na równi-
nach uleg³a najwiêkszemu zniekszta³ceniu. Nie potrzebujê chyba dodawaæ, ¿e do tego
nak³oni³ mnie pietyzm wzglêdem samego miejsca, które poczu³em siê w obowi¹zku
uczciæ w dostêpny dla mnie sposób (PACZOSKI, 1933).

Profesor Józef Paczoski ca³ym sob¹ œwiadczy³ o zgodnoœci swoich s³ów z czynami.
Wobec fa³szu i zak³amania Józef Paczoski by³ nieustêpliwy. Przestawa³ byæ wówczas
pokornym cz³owiekiem. Przeciwstawiaj¹c siê dewastacji gospodarki leœnej czynionej
przez firmê handlow¹ „Century” wszed³ w konflikt z dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych.
Zdania nie zmieni³, zwolniono go bez wypowiedzenia umowy o pracê (1928). Za podpi-
sanie protestu brzeskiego zosta³ 31 sierpnia 1931 roku zwolniony z Uniwersytetu Pozna-
ñskiego przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Jego kate-
drê zlikwidowano. Broni³ jej, lecz bezskutecznie. Nie podda³ siê jednak. Jak ju¿
wspomniano, zaj¹³ siê sadownictwem w aspekcie naukowym i utylitarnym.

Józef Paczoski nie zabiega³ o wzglêdy, honory i zaszczyty. To nie Paczoski szuka³
uczelni, lecz w³adze Uniwersytetu Poznañskiego zaproponowa³y zatrudnienie i stworze-
nie Katedry Systematyki i Socjologii Roœlin. Propozycjê przyj¹³, katedrê stworzy³.
W uznaniu zas³ug „Temu, który po³o¿y³ trwa³e podstawy pod now¹ naukê fitosocjologii”
26 czerwca 1926 roku, Uniwersytet nada³ Mu godnoœæ doktora filozofii honoris causa.
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Równie¿ Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego uhonorowa³a Józefa Paczoskiego
doktoratem honoris causa w sferze nauk leœnych. Polska Akademia Umiejêtnoœci
powo³a³a Go w 1932 roku na cz³onka-korespondenta. Polskie Towarzystwo Botaniczne
w 1937 roku nada³o Paczoskiemu godnoœæ cz³onka honorowego. Dodaæ nale¿y, ¿e z ini-
cjatywy tego Towarzystwa w 1959 roku doczesne szcz¹tki Profesora przeniesiono
z parafialnego cmentarza w Lusowie na Cmentarz Zas³u¿onych Wielkopolan w Pozna-
niu. Poznañski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Socjologicznego powierzy³ Paczo-
skiemu funkcjê swojego wiceprezesa i prezesa. W Poznañskim Towarzystwie Przyjació³
Nauk by³ cz³onkiem zwyczajnym Komisji Geografii i Komisji Matematyczno-Przyrod-
niczej. Jedn¹ z bardziej znamiennych form wdziêcznoœci wobec Profesora Józefa Paczo-
skiego by³ tytu³ „najlepszego znawcy flory stepów Ukrainy” przyznany mu przez
Moskiewskie Towarzystwo Przyrodnicze za wspomniane ju¿ trzytomowe dzie³o Opis
roœlinnoœci guberni chersoñskiej.

Najpiêkniejsz¹ i trwa³¹ form¹ uczczenia pamiêci Profesora Paczoskiego by³o nada-
nie jego nazwiska nazwom gatunkowym 16 taksonów roœlin, a mianowicie: Allium
paczoskianum Tuzson, Centaurea paczoskii Kotov ex Klokow, Hieracium paczoskia-
num Sennikov, Jurinea paczoskiana Iljin, Pyrethrum paczoskii Zefirow, Tanacetum
paczoskii (Zefirow) Tzvelev, Carex paczoskii Zapal., Laminum paczoskianum Woro-
sch., Chamaecytisus paczoskii Worosch., Cytisus paczoskii Krecz., Onobrychis paczo-
skiana Kritska, Gagea paczoskii (Zapal.) Grossheim, Corydalis paczoskii Busch,
Papaver paczoskii Mikheev, Pistolochia paczoskii (N.Busch) Sojak, Veronica paczo-
skiana Klokov.

4. Podsumowanie

Profesor Józef Paczoski to najwybitniejszy, na prze³omie XIX i XX wieku, polski
przyrodnik obok Mariana Raciborskiego i Marcelego Nenckiego. To uczony o bardzo
rozleg³ych zainteresowaniach naukowych, zw³aszcza florystycznych i faunistycznych,
legitymuj¹cy siê ogromnym dorobkiem publikacyjnym. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem
Józefa Paczoskiego pozostaje stworzenie fitosocjologii. On t¹ dyscyplinê naukow¹
wyodrêbni³ spoœród nauk botanicznych (1891) i nada³ jej nazwê (1896). Jako pierwszy
na œwiecie rozpocz¹³ jej wyk³adanie na uniwersytecie (1918) i napisa³ pierwszy podrêcz-
nik (1921) u³atwiaj¹cy jej studiowanie. Wed³ug Paczoskiego ma ona prawo do miana
odrêbnej nauki, nauki o stowarzyszeniach, czyli o zbiorowiskach roœlinnych. W pañ-
stwie roœlinnym istniej¹ bowiem trzy kategorie obiektów: osobnik, gatunek i asocjacja
czyli zbiór wielu gatunków.

Fitosocjologia, ¿yciowe dzie³o profesora Józefa Paczoskiego trwa, rozwija siê
i coraz mocniej zaznacza swoj¹ obecnoœæ. Opisano ju¿ wiêkszoœæ typów zbiorowisk
roœlinnych Europy. W ostatnich latach zwiêkszy³a siê iloœæ informacji o zbiorowiskach
roœlinnych i metodach analizy uzyskanych danych. Ukaza³o siê wiele publikacji, tak¿e
ksi¹¿kowych (DZWONKO, 2007). Fitosocjologia jest obecna we wspó³czesnym miêdzy-
narodowym spektrum badawczym, przede wszystkim, przez programy CORINE Land
Cover (Koordynacja Informacji o Œrodowisku) i NATURA 2000 (Europejska Sieæ Eko-
logiczna). W ramach wieloletniego programu badawczego realizowanego przez liczne
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grono geobotaników z ró¿nych oœrodków naukowych pod kierunkiem W³adys³awa
Matuszkiewicza powsta³a Mapa potencjalnej roœlinnoœci Polski. Pamiêæ o profesorze
Józefie Paczoskim jest ¿ywa w pamiêci potomnych, czego wyrazem s¹ tak¿e specjali-
styczne sympozja fitosocjologiczne.

Wymownym, a symbolicznym dowodem mo¿e byæ wieniec z³o¿ony na grobie Józefa
Paczoskiego przez uczonych Moskiewskiego Uniwersytetu, który dostrzegli autorzy na
Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan podczas gromadzenia materia³ów i pielgrzymo-
wania po œladach Profesora po Poznaniu i Wielkopolsce.
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Professor Józef Paczoski – creator of phytosociology

S. KOZ£OWSKI, A. SWÊDRZYÑSKI

Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznan University
of Life Sciences

Summary

Professor Józef Paczoski was, at the end of the 19th and beginning of 20th centuries, the most
distinguished, alongside Marian Raciborski and Marceli Nencki, Polish naturalist. He showed
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extensive scientific interests, both floristic and faunistic. Professor Paczoski’s greatest achieve-
ment was the creation of phytosociology. It was him who separated this scientific discipline from
botanic science and gave it its current name. He was also the first person who began lectures in
this field at university and who wrote the first handbook aiming at helping students to study it.
According to Paczoski, the science is entitled to be a separate discipline dealing with associa-
tions, i.e. plant communities. In the opinion of the founder of phytosociology, there are three cate-
gories of objects in the state of plants: an individual, a species and an association, i.e. a collection
of many species.

Phytosociology, the work of professor Paczoski’s life, continues to live, develops and, incre-
asingly, marks its presence. Majority of the European plant type communities have already been
described. In recent years, the amount of information about plant communities and methods of
analysis of the obtained data has increased. Numerous papers, including books, have been
published. Phytosociology is now present in contemporary international research spectrum, pri-
marily, thanks to CORINE (Coordinate Information on the Environment) and NATURA 2000
(European Ecological Network) programs. Within the framework of a long-term research project
which is being realised by a group of geobotanists from various research centres, with W³adys³aw
Matuszkiewicz acting as the head, A Map of Potential Polish Flora was compiled and published.
The memory about Professor Józef Paczoski is alive as confirmed by the special phytosociologi-
cal symposium.
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