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W systematyce roślin mogą pracować tylko ci, których los obda-
rzył szczególnymi uzdolnieniami. Bogumił Pawłowski posiadał 
właśnie taki „zmysł systematyczny”, w stopniu niezwykle rzadko 
spotykanym. Niezawodne oko pozwalające na uchwycenie sub-
telnych różnic gatunkowych i doskonała pamięć sprawiły, że 
z równą swobodą rozpoznawał wszystkie rośliny na podkrakow-
skich wycieczkach ze studentami, jak i w najbardziej odległych 
zakątkach Europy, czym wprawiał niejednokrotnie w zdumienie 
miejscowych botaników.

Do takiej perfekcji dojść można tylko przez bezustanne 
obcowanie z przyrodą

Jan Kornaś

Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (2000)

WSTĘP

Taksonomia roślin – nauka podstawowa w dziale nauk przyrodniczych ma za zadanie opi-
sywanie i badanie taksonów na różnym poziomie ich wyróżniania oraz ich hierarchizację. 
Posługuje się wieloma metodami. Obecnie wkroczyły one w świat genów, rozległy świat 
molekularnych badań podstaw dziedziczności. Uzupełniona została też nasza zdolność 
widzenia nie tylko o przyrządy optyczne, ale również mikroskopy elektronowe, w których 
jesteśmy zdolni zobaczyć np. skulpturę ziaren pyłków na kilku poziomach jej zróżnicowa-
nia. Te wszystkie nowe metody, udogodnienia w spostrzeganiu świata roślin nie rozwiązują 
zasadniczej kwestii w taksonomii, gdzie postawić granicę między poszczególnymi bytami. 
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Ogromna zmienność wewnątrzgatunkowa, a z drugiej strony wyraźna dążność w przyro-
dzie do zjawisk dyskretnych, stawiają taksonomię na granicy nauki i sztuki. Z wszystkich 
nauk przyrodniczych, ta w największym stopniu zależy od talentu, specyfi cznej zdolności 
obejmowania bardzo wielu cech roślin i wskazywania naturalnych granic, które wyzna-
czyła przyroda w procesie ewolucji. Do tego wszystkiego trzeba dodać jeszcze jedną 
przeszkodę, która pojawia się w badaniach taksonomicznych, że mamy do czynienia tylko 
z jednym przekrojem czasowym. Jego szerokość wyznaczana jest przez okres gromadze-
nia zbiorów zielnikowych obejmujący trzysta ostatnich lat, a w zasadzie patrząc na liczbę 
zbiorów, to praktycznie jakieś 150 ostatnich lat. Wiele taksonów pokrewnych dzisiaj 
istniejącym wymarło, stąd ten przekrój czasowy mamy niepełny. Na te wszystkie trud-
ności nakłada się jeszcze chaos, który wprowadził w przyrodzie człowiek. Na naszych 
oczach powstaje wiele nowych gatunków mieszańcowego pochodzenia, gdy spotykają 
się taksony z odległych kontynentów, które wcześniej nie wytworzyły barier izolacji 
seksualnej. 

W tym co napisano wyżej tkwi przyczyna dla której dobre, czy wybitne rezultaty pracy takso-
noma zależą w dużej mierze od trudnej do zdefi niowania umiejętności patrzenia na przyrodę.

PIERWSZE LATA

Profesor Bogumił Pawłowski jawi się w tym kontekście jako ktoś nadzwyczaj utalentowany, 
który do stworzenia warsztatu naukowego dochodził samodzielnie. W czasach kiedy działał 
nie miał do dyspozycji wielu współczesnych metod i głównym jego wspomożeniem była 
głęboka obserwacja przyrody. Widzieć dany gatunek w różnych siedliskach, w zróżnicowa-
nych warunkach ekologicznych, w różnych krajach, często odległych od siebie. Początków 
jego działalności jako systematyka należy upatrywać w czasie, gdy zajmował się badaniem 
fl ory Beskidu Sądeckiego. Pracę wykonywał na studiach (1916–1921), bo chociaż wydana 
została w 1925 roku (PAWŁOWSKI 1925) to przedmowa nosi datę 1921. Studiując listę fl o-
rystyczną można się zapoznać z cechami jego warsztatu taksonomicznego. Wszędzie gdzie 
uważał, że taksony mogą być mylnie oznaczane lub tam gdzie były obiektywne trudności 
w ich rozpoznawaniu i wreszcie tam, gdzie nie był pewny swoich oznaczeń zamieszczał 
opis cech lub dyskusję o ewentualnej przynależności taksonu. Za przykład mogą tu służyć 
Larix europaea, gdzie dyskutuje różnice między nim a problematycznym L. polonica, czy 
w rodzaju Rubus, kiedy jeden z gatunków podał jako Rubus sp. opisując jego cechy tak-
sonomiczne i rozmieszczenie. Widział ten takson na wielu stanowiskach w terenie, ale nie 
znalazł odpowiedniej jednostki wśród dotychczas opisanych. Ta wielka zdolność widzenia 
różnic, a jednocześnie umiejętność szybkiej syntezy, będą charakteryzowały jego dokona-
nia w taksonomii przez cały czas działalności. 

Talent taksonomiczny profesora Pawłowskiego wspierała jego ogromna pracowitość. Na 
podstawie pracy o stosunkach geobotanicznych Sądecczyzny uzyskuje w rok po magiste-
rium doktorat. Jednocześnie opracował dwie rodziny do II tomu Flory Polski (PAWŁOWSKI 
1921a, b) – być może jeszcze pod wpływem sugestii prof. M. Raciborskiego. Były to dwie 
rodziny: pierwsza – Platanacae, zawierała tylko dwa taksony, ale druga – Polygonaceae ma 
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ich już 40 i można tam znależć wiele problemów taksonomicznych, które autor rozwiązał 
w zasadzie na współczesnym poziomie merytorycznym. 

Jednocześnie z tymi dwiema powyższymi pracami razem ze swoim mistrzem Władysła-
wem Szaferem i starszym kolegą Stanisławem Kulczyńskim pisze klucz „Rośliny Polskie”. 
Książka ukazała się w 1924 r.(SZAFER i in. 1924), ale – jak autorzy napisali we wstępie 
– składana była przez dwa i pół roku. Jeśli wstęp ma datę majową w 1924 r. to dzieło 
zostało w zasadzie napisane do końca roku 1921. Wkład autorów nie jest tu szczegółowo 
uwzględniony, dlatego trudno ocenić co pisał profesor Pawłowski, najmłodszy z autorów. 
Można jednak stwierdzić, że na pewno przeszedł twardą szkołę życia naukowego w pierw-
szych latach swej działalności i od razu został wrzucony na głęboką wodę.

LATA 1926–1939

W latach 1926–1939 profesor Pawłowski zajmuje się badaniami fi tosocjologicznymi 
w Tatrach wraz z grupą swoich kolegów z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego pod kierownictwem profesora Szafera. Jednocześnie prowadzi na tym terenie prace 
fl orystyczne. Okres ten obfi tuje też w inne prace, głównie fi tosocjologiczne czy fi toge-
ografi czne, w Górach Czywczyńskich i w Bułgarii, w Górach Riła. Z opracowań takso-
nomicznych z tego okresu można wymienić kilka. Bierze udział w opracowaniu III tomu 
„Flory Polskiej”, opracowując rodziny Aristolochiaceae, Berberidaceae, Nympheaceae, 
Ceratophyllaceae, Papaveraceae i Resedaceae (PAWŁOWSKI 1927a, b, c, d, e, f). Ponadto, 
do opracowywanych przez siebie rodzin wykonał ryciny. W słowie „Od redakcji” prof. W. 
Szafer dziękuje Pawłowskiemu za pomoc przy redagowaniu tomu. Inne prace, to monogra-
fi a taksonomiczna środkowoeuropejskich gatunków rodzaju Delphinium z sekcji Elatop-
sis (PAWŁOWSKI 1934). Rozpatruje też stanowisko systematyczne Poa chaixii i gatunków 
pokrewnych oraz podobny problem dla Minuartia oxysepala (PAWŁOWSKI 1938, 1939). 

FLORA TATR

Cała wcześniejsza praca prof. Pawłowskiego w Tatrach i innych górach Europy była przy-
gotowaniem do napisania jednego z najważniejszych dzieł w jego naukowym dorobku jako 
taksonoma, którym było opracowanie systematyczne fl ory Tatr. Odkrywa nowe dla nich 
gatunki roślin, zbiera notowania fl orystyczne, a przed wszystkim powiększa swoje zbiory 
zielnikowe z tego terenu. Zapoznanie się z fl orą innych gór w Europie też ma ogromne 
znaczenie dla tej pracy. W przedmowie do „Flory Tatr” (PAWŁOWSKI 1956) bardzo jasno 
określa powody, dla których podjął ten trud. Na pierwszym miejscu stawia umiłowanie 
gór, a Tatr przede wszystkim, a potem dopiero potrzebę społeczną zaistnienia tego dzieła. 
Podkreśla też znaczenie badań fi tosocjologicznych w Tatrach, w których uczestniczył przez 
wiele lat. Pisze, że takie drobiazgowe badania w płacie roślinności, gdzie wykonywał zdję-
cie fi tosocjologiczne doprowadziło do odkrycia wielu interesujących gatunków. Poznał nie 
tylko całe Tatry, ale także przylegające do nich południowe pasma górskie. Ubolewa, że 
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materiał tatrzański w polskich zbiorach jest ograniczony, że brakuje materiałów dla wielu 
gatunków niżowych, które zmuszony był wciąż uzupełniać. Bardzo uczciwie ujawnia braki 
swojego dzieła, a mianowicie, że nie dane mu było pracować w zielnikach zagranicznych, 
gdzie zgromadzono zbiory tatrzańskie. Dzieło zaplanowane na trzy tomy doczekało się 
wydania tylko jednego, pierwszego obejmującego paprotniki, nagozalążkowe i wolnopłat-
kowe. W drugim tomie zaplanował opracować zrosłopłatkowe, a w trzecim – jednoliścienne. 
Pierwszy tom był zasadzie gotowy – jak pisze – w 1951 r., a więc pięć lat przed wydaniem. 
Niestety, nie wiemy co przeszkodziło Profesorowi w ukończeniu tego ogromnego przedsię-
wzięcia. We „Florze Tatr” opisanych zostało dwadzieścia kilka nowych taksonów różnej 
rangi. Zawarte tu klucze i opisy systematyczne są przykładem bardzo dobrej pracy syste-
matycznej. Autor pokazuje istotne cechy taksonów i widać w tym ogromną pracę wykonaną 
nad materiałami zielnikowymi, jak też trudności jakie musiał sam pokonywać przy oznacza-
niu. Zaowocowało to oszczędzeniem analizy zbędnych cech dla czytelników dzieła. Tylko 
taksony krytyczne opisuje bardzo szczegółowo. Jest to bardzo dobrze widoczne w rodzaju 
Alchemilla. Ryciny są starannie dobrane, pokroje całych roślin oraz cechy taksonomiczne 
uzupełniają czasami oszczędny opis. Powstało dzieło ze wszech miar oryginale, prawdziwe 
dzieło taksonomiczne, napisane przez jednego tylko człowieka.

ROŚLINY POLSKIE (II WYDANIE)

Drugie wydanie „Roślin Polskich” (SZAFER i in. 1953), w znacznym stopniu zmienione 
i uzupełnione, było w dużej mierze zasługą profesora Pawłowskiego. Pisze zresztą o tym 
profesor Szafer w swoim artykule o twórczości Pawłowskiego (SZAFER 1970). W nowym 
wydaniu, w związku ze zmianami terytorialnymi Państwa Polskiego trzeba go było uzupeł-
nić o gatunki zachodnie i północne oraz – co było prostsze – usunąć taksony występujące 
na utraconych wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Oznaczało to nie tylko sporządze-
nie nowych opisów zamieszczonych tam gatunków, ale także napisanie nowych kluczy 
do wszystkich prawie jednostek taksonomicznych. Nowe wydanie wzbogacone o ryciny 
(wykonane przez Henryka Błaszczyka) dla prawie wszystkich rodzajów, spełniło swoją rolę 
jako podstawowe źródło służące poznawaniu fl ory Polski.

KONTYNUACJA WYDAWANIA FLORY POLSKI

W 1955 r. ukazał się VII tom „Flory Polski”, od którego, aż do tomu XIII opublikowa-
nego w 1972 r., profesor Pawłowski był współredaktorem lub samodzielnym redaktorem. 
Ta zbiorowa praca nad głównym dziełem systematycznym dotyczącym fl ory naczynio-
wej Polski to trud ogromny. Sam proces ujednolicenia tekstów, ich kontrola redaktorska, 
uzgodnienia z autorami zajmowało mu wiele czasu. Sam też był autorem wielu istot-
nych ich części. W VII tomie opracował 11 rodzajów z rodziny Rosacaceae (PAWŁOWSKI 
1955), w tym oryginalne w skali Europy opracownie dla rodzaju Alchemilla, w którym 
opisał wiele nowych gatunków dla świata. Do tomu VIII Profesor opracował rodziny 
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Callitrichaceae i Polygalaceae (PAWŁOWSKI 1959a, b). W tomie X opublikował uzupeł-
nienie do Alchemilla (PAWŁOWSKI 1963a), rodzinę Plumbaginaceae (PAWŁOWSKI 1963b) 
oraz trzy rodzaje z rodziny Boraginaceae: Pulmonaria (PAWŁOWSKI 1963c), Symphytum 
(PAWŁOWSKI 1963d) i Borago (PAWŁOWSKI 1963e). W tomie XI (PAWŁOWSKI 1967) opra-
cował klucze do rodziny Labiatae oraz pięć rodzajów, w tym krytyczny Thymus; opraco-
wanie to zachowało nadal aktualność i jest jednym z najlepszych wykonanych na naszym 
kontynencie. Tom XII, którego był współredaktorem, ukazał się w roku śmierci Profesora 
(1971); druk ukończono na trzy miesiące przed śmiercią redaktora. W tomie tym opraco-
wał rodzaj Erigeron (PAWŁOWSKI 1971a) oraz napisał kilka kluczy, w tym klucz do rodza-
jów Tubifl orae w rodzinie Asteraceae (PAWŁOWSKI 1971b). Szczególnie ten ostatni był 
trudnym zadaniem ze względu na dużą ich liczbę. W ostatnim współredagowanym tomie, 
który ukazał się już w rok po śmierci Profesora, opracował klucz do rodzajów Ligulifl orae 
(PAWŁOWSKI 1972d).

FLORA EUROPAEA

Dzieło „Flora Europaea” redagowane głównie przez angielskich botaników jest, jak dotych-
czas, jedynym skończonym dziełem systematycznym obejmującym fl orę całego kontynentu. 
Profesor Pawłowski pełnił funkcję konsultanta regionalnego i opracował w trzech pierw-
szych tomach kilka rodzajów jako autor lub współautor. Dla konsultantów regionalnych 
redaktorzy tego dzieła wyznaczali raczej działalność marginalną. Zwykle, jeśli byli specjali-
stami w jakiejś grupie systematycznej (zwykle trudnej), zostawali autorami. Dotyczy to nie 
tylko Polaków, ale wszelkich innych nacji poza Brytyjczykami. Profesor do I tomu opraco-
wał rodzaj Delphinium (PAWŁOWSKI 1964), do II tomu był współautorem dwóch rodzajów – 
Potentilla (BALL i in. 1968) i Alchemilla (PAWŁOWSKI & WALTERS 1968), a w trzecim, który 
ukazał się już po jego śmierci, Symphytum i Procopiana (PAWŁOWSKI 1972a, b). Redaktorzy 
z poszczególnych krajów, dobierali najlepszych o europejskiej sławie systematyków. Profe-
sor Pawłowski nie mógł być pominięty w tej stawce. To jedno z niewielu polskich nazwisk 
w tym zasadniczym dla Europy dziele.

INNE PRACE TAKSONOMICZNE W LATACH 1945–1972

Profesor Pawłowski, gdy pracował nad rodzajami do „Flory Polski” lub do „Flora Euro-
paea” miał zwyczaj publikować we Fragmenta Floristica et Geobotanica rozwiązania 
problemów taksonomicznych, które były przedmiotem jego badań do dwóch wyżej wymie-
nionych dzieł. Niekiedy dotyczyło to poszczególnych gatunków, jak np. zmienności Hut-
chinsia alpina (PAWŁOWSKI 1950), pozycji systematycznej Potentilla dörfl eri (PAWŁOWSKI 
1959c), nowego gatunku z rodzaju Arenaria z południowej Francji (PAWŁOWSKI 1963f), czy 
opisanej przez niego Armeria pocutica (PAWŁOWSKI 1962b). Cała seria prac była poświę-
cona opracowaniu krytycznego rodzaju Alchemilla w Polsce, Europie i w Azji Mniejszej 
(PAWŁOWSKI 1952, 1953, 1954, 1957, 1972c). Prace taksonomiczne Profesora, nawet jeśli 
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dotyczyły niewielkiej grupy z terenu Polski, zawsze miały szersze tło. Koniecznie musiał 
się zapoznać z taksonami pokrewnymi z innych terenów Europy. To między innymi świad-
czyło o jakości jego opracowań, które właśnie dlatego były szeroko znane wśród botaników 
europejskich.

Opracowania do „Flory Polskiej” albo do „Flora Europaea” wymagały ścisłego prze-
strzegania reguł obowiązujących w tych dziełach, zarówno co do długości tekstu, jego 
jednoznacznego schematu, jak również komentarzy. Uzupełniał to Profesor publikując 
w czasopismach to co nie zmieściło się w tych dziełach, a czasami nowe odkrycia, do 
których doszedł już po publikacji. Cechą stylu pracy profesora Pawłowskiego było to, że 
nigdy nie przestawał się interesować taksonami nad którymi pracował. Powstał cały szereg 
świetnych artykułów dotyczących rodzajów: Symphytum (PAWŁOWSKI 1961), Pulmonaria 
(PAWŁOWSKI 1962a), Delphinium (PAWŁOWSKI 1963h), Potentilla (PAWŁOWSKI 1965), Poly-
gala (PAWŁOWSKI 1958) czy Thymus (PAWŁOWSKI 1966).

Rezultatem badań w Tatrach były prace nad rodzajami, którymi się szczegółowo nie 
zajmował. Należy tu zaliczyć pracę o pszonakach karpackich (PAWŁOWSKI 1946a), czy też 
o wierzbach (PAWŁOWSKI 1946b). 

Profesor całe życie interesował się krytycznym rodzajem Hieracium (PAWŁOWSKI 
1963g). Zebrał obfi te materiały, być może przygotowywał się do opracowania go w XIV 
tomie „Flory Polski”. Ostatecznie rodzaj ten opracował jego uczeń, Adam Jasiewicz (JASIE-
WICZ 1980).

CODA

W tak krótkiej publikacji trudno ocenić w pełni dorobek taksonomiczny Profesora Bogu-
miła Pawłowskiego. Uważamy, że powinny zostać podjęte specjalne badania nad tym, co 
po systematyku zostaje najcenniejszego, a mianowicie zbiory nad którymi pracował. Bardzo 
często na etykietach są dodatkowe uwagi. Poza tym nie wszystko co cenne w jego dorobku 
znalazło odbicie w publikacjach. Przypuszczamy, że dopiero takie szczegółowe badania 
historyczno-taksonomiczne pozwoliły by na właściwą współczesną ocenę jego dorobku. 
Profesor Władysław Szafer w tomie Fragmenta Floristica et Geobotanica poświęconym 
Profesorowi Pawłowskiemu dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Jubilata, oceniał jego 
aktywność naukową (SZAFER 1970). Nigdy liczba publikacji nie jest dobrym miernikiem. 
Trzeba ocenić przede wszystkim ich jakość i skalę oddziaływania. W tym przypadku można 
stwierdzić, że śmierć przerwała jeden z najaktywniejszych okresów w życiu naukowym 
Profesora, kiedy to powstały wielkie syntezy.

Praca botanika taksonoma i fi togeografa ma to do siebie, że jeśli los pozwoli mu pra-
cować w dobrym zdrowiu, to w okresie późnej twórczości obserwujemy efekty kumula-
cji wiedzy i – co cenniejsze – jej przetworzenia, prowadzącego do lepszego zrozumienia 
zjawisk, które w przyrodzie obserwował przez całe życie. Widać to wyraźnie w ostatnim 
okresie działalności Profesora Pawłowskiego, jednego z największych systematyków i fi to-
geografów nie tylko Polski, ale i Europy.
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SUMMARY

Despite a signifi cant progress in the development of taxonomic research methods which are presently 
dominated by molecular methods, it is the specifi c man’s talent which is decisive for work quality in the 
fi eld of taxonomy. The variety in the world of vascular plants is enormous and it is diffi cult to fi nd the 
genetically established differences between the populations. It requires a well developed sense of observa-
tion and the ability of segregation of multi-trait systems.

Professor Bogumił Pawłowski was exactly such a taxonomist showing that specifi c talent. Floristic 
research in Beskid Sądecki was his school where he recognized the variety of plants in their natural 
habitats. 

He was engaged very early by his master Władysław Szafer in creating large works which were neces-
sary for the botany in Poland. He becomes a co-author of the fi rst edition of “Polish Plants” and then he 
gets engaged in describing subsequent families in the multi-volume “Flora of Poland” which was initiated 
by Marian Raciborski. He also carries out intensive phytosociological research in the Tatra Mountains, 
along with his master and colleagues. It gives him the opportunity to recognize the fl ora of those mountains 
and to discover new species for them.

After the II World War he becomes the main initiator of preparations for the second edition of “The 
Polish Plants”, i.e. the work which was rather new as it covered the post-war territory of Poland, whereby 
most of the book must have been changed and supplemented. At nearly the same time he works at the 
probably most important work of his life, i.e. “Flora of the Tatra Mountains” whose fi rst volume covering 
Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms, is published in mid fi fties. Unfortunately, the work ended 
at that point, although the Professor had gathered materials for that during his whole life.

In the beginning he is a coeditor, jointly with Władysław Szafer, of subsequent volumes of “The Flora 
of Poland”, then he becomes its editor himself, and he edits the fi nal volumes together with his disciple 
Adam Jasiewicz. He works out the whole families or genera for particular volumes. His greatest contribu-
tion covers the works on Alchemilla genus, where he is a highly esteemed monographer in the European 
scale. Those research works were carried out not only in Poland but also in other mountain ranges of our 
continent. 

Professor’s position in the fi eld of the European systematics made the editors of “Flora Europaea” 
engage him as their regional associate, where he works out some particular genera for the fi rst three 
volumes.

Professor Bogumił Pawłowski showed wide interests in the fi eld of taxonomy. He published a number 
of works, mainly in Polish magazines, in the Latin language which he had mastered perfectly. It is 
worthwhile to mention the rich herbarium collections in the context of his achievements in the fi eld of 
systematics. It is a taxonomist’s workshop and, in principle, it will be possible to fully appreciate the 
Professor’s contribution in the development of taxonomy both in Poland and worldwide, as soon as they 
have been newly elaborated.


