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SESJA NAUKOWA „PRZYRODA -  
NAUKA-KULTURA” 

(HUMANISTYCZNY KONTEKST NAUK 
PRZYRODNICZYCH U PROGU XXI W.) 

(KRAKÓW, 26-27 CZERWCA 2000)

Scientific session „Nature-Science-Culture” 
(Humanistic context of natural sciences at the 

beginning of 21st century)
(Cracow, Poland, 26-27 June 2000)

W dniach 26 -2 7  czerw ca 2000 r. odbyła się w 
Krakowie sesja naukow a „Przyroda-N auka-K ultura 
(H um anistyczny kontekst nauk przyrodniczych u 
progu XXI w .)”, zorganizow ana przez Uniwersytet 
Jagielloński (Instytut B otaniki-O gród Botaniczny i 
Instytut G eografii), Instytut Botaniki im. W, Szafera 
PAN oraz Sekcję Historii Botaniki Polskiego Towa
rzystwa B otanicznego. Sesja miała charakter inter- 
dyscyplinarny, a je j m yślą przew odnią było ukazanie 
w ielow ym iarow ych relacji cz.łowiek-przyroda. Ob
chodzony uroczyście w roku 2000 jubileusz. 600-lecia 
odnow ienia krakow skiej w szechnicy, należącej do 
najstarszych w św iccie ośrodków  badań przyrodni
czych, stal się okazją do zorganizow ania spotkania, w 
którym  wzięli udział botanicy, geografowie, history
cy nauki, a także teologow ie (łącznie ok. 80 osób).
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W ygłoszono 21 referatów  w czterech blokach tem a
tycznych: „Biologia i humanistyka dawniej i dziś” (5 
wystąpień), „Wielkie indywidualności nauki w popula
ryzacji wiedzy botanicznej”(6), „Duchowy w ym iar rela
cji człow iek-natura” (4), „N atura i sacrum ” (6). O bra
dy odbywały się w odnow ionym  budynku C ollegium  
Śniadeckiego UJ (dawnym  O bserw atorium  A strono
micznym, obecnie -  siedzibie Instytutu Botaniki UJ).

W referacie „H um anistyczne aspekty badań przy
rodniczych" otw ierającym  pierw szą część („B iologia 
i hum anistyka dawniej i dziś” ), prof. A dam  Zając 
przedstawił swoje przem yślenia na tem at współczes
nej biologii, je j celów  poznaw czych, ograniczeń i 
perspektyw rozwoju. Zasygnalizow ał też zjaw iska 
niepokojące: „przew aga w rozw oju nauki poszuki
wań technologicznych, brak szerszej refleksji nad po
znaniem , w yrażający się np. w naszym  uniwersytecie 
oddzieleniem  filozofii i nauk przyrodniczych, nie 
stw arza obecnem u kierunkow i rozwoju nauk szerszej 
perspektyw y. Co więcej, każda próba „zagnieżdżenia 
się” badań o charakterze hum anistycznym  na wydzia
łach przyrodniczych napotyka na znaczny opór śro
dowiska. Dziedziny, które opierają swoje badania na 
śledzeniu eksperym entu, jak i czyni na naszych 
oczach przyroda, pytanie o historyczne jeg o  aspekty 
również jes t zagrożone przez badaczy w idzących tyl
ko własne laboratorium ". Długoletni rozwój botaniki 
w krakowskiej wszechnicy na tle przem ian para- 
dygm atycznych, jak ie  dokonyw ały się w nauce w cią
gu wieków ukazany został w referacie „R oślina i 
człowiek w historii nauki -  391 lat botaniki w Uni
wersytecie Jagiellońskim ” (prof. A. Zem anek). Inte
resujące studium  na tem at integracji nauk na przykła
dzie etnobotaniki i e tnofarm akologii zaprezentow ała 
prof. Barbara Kuźnicka, należąca do pionierów  inter
dyscyplinarnego spojrzenia na relacje „natura-kultu- 
ra” . Już bowiem  w latach osiem dziesiątych zapocząt
kow ała w Instytucie Historii Nauki i Techniki PAN w 
W arszawie sesje skupiające biologów , farm aceutów, 
historyków  nauki oraz przedstaw icieli w ielu dyscy
plin hum anistycznych. Inny przykład integracji nauk 
przedstawił dr hab. Bogdan Zem anek. W referacie 
„M iędzy nauką a sztuką -  ew olucja roli ogrodów  bo
tanicznych” om ów ił w ielostronne funkcje tych naj
starszych w świecie instytucji naukow ych (pierwszy 
ogród botaniczny pow stał bowiem  w ateńskim  Lice
um. założony przez ucznia Arystotelesa, T eofrasta z 
Erezu). Przypom inanie ogrom nego znaczenia „ży
wych m uzeów natury” , a zarazem  „żyw ych sal wy
kładow ych” jest szczególnie ważne w dzisiejszych 
czasach, gdyż w różnych ośrodkach i w różnych kon
tekstach pojaw iają się pom ysły ich likw idacji. W 
ostatnich latach ogrody botaniczne św iata (obecnie

jest ich ok. 1700) zostały włączone w m iędzynarodo
wy program  ochrony biosfery, stąd też należy mieć 
nadzieję, że nieprzem yślane decyzje o niszczeniu 
bezcennych zbiorów , grom adzonych często przez 
wiele pokoleń, będą coraz rzadsze. Referat „E lem en
ty wkładu Arabów  do farm akognozji średniow iecza 
łacińskiego” przedstaw ił badacz średniowiecznej na
uki -  prof. Jerzy Burchardt.

W popołudniow ej części sesji, zatytułowanej 
„W ielkie indywidualności nauki w popularyzacji 
w iedzy botanicznej” ukazano sylwetki pięciu uczo
nych, którzy odegrali znaczącą rolę w szerzeniu w ie
dzy o roślinach i idei ochrony przyrody: Ferdynanda 
Cohna (dr M agdalena M ularczyk), Bolesława Hry
niew ieckiego (prof. Tom asz M ajew ski), Jana Svato- 
pluka Prohazki (doc. W anda G rębecka), Józefa Ro
stafińskiego (prof. A licja Zem anek) oraz W ładysław a 
Szafera (m gr Beata W ójcik). D r P iotr K öhler om ów ił 
rolę Kom isji Fizjograficznej AU  i PAU w populary
zacji badań botanicznych. Dopełnieniem  pierw szego 
dnia spotkania była sesja posterow a „W spółczesna 
edukacja botaniczna -  cele i m etody”, która odbyła 
się w szesnastow iecznych piw nicach Collegium  
Śniadeckiego, a także w ystaw a „Im presje fotografi
czne z Ogrodu B otanicznego” autorstw a Andrzeja 
M roza, urządzona na parterze budynku, w M uzeum  
Botanicznym . W ieczorem  odbyła się kolacja przy 
św iecach, w starej szklarni, w otoczeniu dziew iętna
stow iecznych palm.

W  drugim  dniu zaprezentow ano dwa szerokie te
maty: „Duchow y w ym iar relacji człow iek-natura” 
oraz „N atura i sacrum ” . Przegląd zagadnień na ten te
m at przedstawił prof. Zbigniew  M irek, prezes Pol
skiego Tow arzystw a B otanicznego, zaangażowany 
we współczesny ruch ochrony przyrody. W swoim 
w ystąpieniu podkreślił głębokie związki łączące czło
w ieka z naturą oraz n iebezpieczeństw a wynikające z 
zerwania tych więzi przez w spółczesną cywilizację. 
Jak stwierdził: „schizofrenia trzech kultur, nauki sztu
ki i religii” , polegająca na przeakcentow aniu rangi 
nauki i techniki kosztem  sztuki i religii zaw ażyła na 
jednostronnym , kalekim  rozum ieniu człow ieka i 
przyrody, a tym sam ym  równie kalekim  rozumieniu 
życia w ogóle. Człowiek zachodniej cywilizacji nauko
wo-technicznej na długi czas utracił św iadom ość 
w ielow ym iarow ości i bogactw a życia tak biologicz
nego, jak  duchow ego. O tw órczym  kształtow aniu 
krajobrazu przez człow ieka m ówił dr Józef M itka 
(„Krajobraz kulturowy jako  wyraz harm onii pom ię
dzy człow iekiem  a przyrodą”). W iększość pozosta
łych referatów  wygłosili pracownicy lub w spółpra
cow nicy unikatow ego w skali światowej Zakładu 
Geografii B iblii, zorganizow anego w obrębie Instytu
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Fot. 1. O tw arcie działu „R ośliny B iblii” w O grodzie B otanicznym  UJ. O d lewej: d r hab. Bogdan Z em anek, m gr inż. Zofia 
W łodarczyk, (fot. A. M róz).

Phot. 1. O pening o f the section „P lan t o f the B ib le” in the B otanic G arden o f the Jagiellonian  U niversity . From  the left: dr 
hab. B ogdan Z em anek, M .Sc. Ing. Zofia W łodarczyk, (phot. A. M róz).

tu G eografii UJ przez prof. Antoniego Jackow skiego, 
autora wielu książek, założyciela czasopism a Pere
grinus Cracoviensis. Sw oje wystąpienie zatytułow ał 
on „Środow isko przyrodnicze w religiach św iata” . 
Prof. Danuta P taszycka-Jackow ska w ypow iadała się 
na tem at wpływu turystyki religijnej na środow isko, 
problem u szczególnie aktualnego w Ziem i Świętej, 
odwiedzanej przez niezliczone rzesze pielgrzym ów. 
Przezrocza z m iejsc św iętych z różnych części św iata 
pokazyw ały nie tylko ich piękno, ale również znisz
czenia wynikające z antropopresji. Pozostałe referaty 
ukazyw ały problem atykę „świętości natury”, tem at 
od wieków bliski teologom  i artystom , a u progu no
wego tysiąclecia zauw ażany rów nież i przez uczo
nych, poniew aż stwarza nowe, niedoceniane dawniej 
perspektyw y ochrony przyrody. O m ów iono następu
jące  zagadnienia: „Teologia a środow isko naturalne” 
(ks. prof. M aciej Ostrow ski), „O gród rajski w przeka
zie księgi Genezis i jego  tradycje w starożytności jako  
m iejsca szczęśliw ości” (dr Danuta Nespiak), „Rola

przyrody w utw ierdzaniu wiary w starożytnym  Izrae
lu" (m gr inż. Zofia W łodarczyk), „Święte góry” (mgr 
Izabela Sołjan), „Krajobraz sakralny" (dr Elżbieta 
Bilska-W odecka) oraz „Św ięte źródła, św ięte rzeki” 
(m gr M aria Baścik, dr hab. W ojciech Chełm icki, dr 
hab. Joanna Pociask-K arteczka). Dopełnieniem  refe
ratów było otwarcie w krakow skim  Ogrodzie Botani
cznym  nowego działu „Rośliny B iblii” (Fot. I ), urzą
dzonego z inicjatyw y m gr inż. Zofii W łodarczyk. 
Działy takie istnieją w wielu ogrodach zachodnioeu
ropejskich i są wyrazem  zainteresow ania gatunkami 
opisanym i w Starym  i Nowym  Testam encie (dotych
czas zidentyfikow ano ok. 200 gatunków i odm ian, a 
literatura na ten lem at liczy kilkaset pozycji). Infor
m acja o roślinach zaw arta w Biblii ma sens nie tylko 
m etaforyczny, ale św iadczy o stopniu poznania przy
rody we wczesnych etapach cywilizacji i ma wielkie 
znaczenie w badaniach nad historią przem ian szaty 
roślinnej św iata oraz użytkow aniem  roślin przez czło
wieka.
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Spotkanie krakow skie, na którym  dyskutow ali 
przyrodnicy, hum aniści i teologow ie spotkało się  z 
szerokim zainteresow aniem , dlatego też organizato
rzy podjęli decyzję, żc będą to sesje cykliczne, orga
nizowane w różnych m iejscach, a podejm ujące pro
blem atykę relacji człow iek-natura. W ydaje się, że 
sym pozjum  zorganizow ane w najstarszej polskiej 
uczelni jest jednym  z licznych przejaw ów  pow olnego 
przezw yciężania redukcjonizm u w c w spółczesnej 
biologii i rodzenia się now ego (a  m oże raczej odra
dzania starego), całościow ego patrzenia na przyrodę, 
naukę i człowieka.

Alicja ZEM AN EK


