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Władysław Szafer – phytogeographer, palaeobotanist, and historian of botany, is one of the most
celebrated Polish naturalist. He was among the founders of Polish Botanical Society (Polskie
Towarzystwo Botaniczne – PTB) (1922), and became its honorary member. His fame was amplified not only by scientific achievements, but also by his wide social activities, popular books,
textbooks, and lectures attracting large crowds. He was recognised internationally as one of the
fathers of European movement for the protection of nature – obtained honorary doctorates from
three universities, and honorary membership of the IUCN. W. Szafer studied at the University
of Vienna, specialising in botany under direction of a known taxonomist, Richard Wettstein
(1863–1931). Then he continued studies at the University of Lemberg (Lwów) attracted there by
fame surrounding Marian Raciborski (1863–1917), the researcher of the flora of Poland and Java
island in Indonesia. Later Szafer worked as a Professor of the Jagiellonian University in Cracow
and the director of Botanic Garden, and the Botanical Institute. He held these positions for almost
four decades (1917–1941, 1945–1960) becoming the classic of the botany of Poland. In 1953,
the Department of Botany of the Polish Academy of Sciences was established, headed by him (in
1986 renamed into the W. Szafer Institute of Botany PAS). In 1952, Professor Szafer organised the
Department of Nature Conservation PAS, later transformed into the Institute. A brilliant scholar,
authored more than 700 publications, over hundred of them scientific pertaining to: phytogeography,
palaeobotany, nature protection, the history of botany, and other fields of biology. He was editor,
and co-author of the collective works concerning the flora of Poland: ‘Polish flora’ (Flora polska),
‘The vegetation of Poland’ (Szata roślinna Polski), and ‘Polish plants’ (Rośliny polskie) together
with Stanisław Kulczyński and Bogumił Pawłowski. Owing to his efforts, the phytosociological
studies began in Poland in 1923, applying the methodology of French-Swiss school of Josias
Braun Blanquet (1884–1980). In 1925 (ed. 1926), the first Polish paper (by Bronisław Szafran) was
published, using the method of pollen analysis developed in 1916 by a Swedish geologist Lennart
von Post (1884–1951). The isopollen method, first applied by W. Szafer in 1935, has been used by
palaeobotanists till the present. The ‘school’, a group of his scientific disciples (so-called Cracow
geobotanical school) later employed in various universities and nature protection services (where
now Professor Szafer’s ‘grandchildren’ and ‘great-grandchildren’ are active) is an important element of his legacy. His publications are still cited, and the thoughts, and ideas contained in them
have not lost their currency.
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WSTĘP

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo – pragnę
przede wszystkim podziękować za zaszczytne
zaproszenie do wygłoszenia referatu o Profesorze
Szaferze na rozpoczęcie 57. Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Botanicznego1. Należę wprawdzie
do pokolenia, które już nie znało Profesora osobiście, ale reprezentuję krakowskie środowisko
botaniczne, gdzie pamięć o Nim jest wciąż przywoływana, mimo że urodził się sto trzydzieści lat
temu i nie przebywa już w ziemskim wymiarze
od czterdziestu sześciu lat.
Władysław Szafer zaliczany jest do najsławniejszych polskich przyrodników. Uwielbiany
przez jednych, krytykowany przez innych, jak
to zwykle bywa w przypadku nieprzeciętnych
osobowości. Był typowym człowiekiem sukcesu, ale życie nie szczędziło mu trudności,
którym musiał stawić czoła. Cieszył się dużym
uznaniem jako profesor i rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiej Akademii
Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk oraz
znakomity organizator nauki. Należał do wszechstronnych uczonych ogarniających wiele dziedzin
badawczych, przede wszystkim botaniki – był
głównie fitogeografem, paleobotanikiem, a także
historykiem nauki o roślinach. Na arenie międzynarodowej zyskał uznanie jako jeden z twórców
europejskiego ruchu ochrony przyrody. Do jego
sławy przyczyniły się nie tylko osiągnięcia naukowe, ale również szeroka działalność społeczna,
książki popularne, wykłady i odczyty przyciągające tłumy. W historii Polskiego Towarzystwa Botanicznego odegrał znaczącą rolę jako
współzałożyciel w 1922 roku, członek Zarządu
Głównego, długoletni przewodniczący Oddziału
Krakowskiego, wreszcie w 1946 roku – członek
honorowy. Istnieje wiele prac o Władysławie
Szaferze, w większości wspomnień i artykułów
popularnonaukowych, opracowań ogólnych
i słownikowych oraz studiów na temat wybranych
Poszerzony tekst wykładu plenarnego wygłoszonego 28
czerwca 2016 roku na rozpoczęcie 57. Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Botanicznego w Lublinie w czasie „Uroczystej
sesji poświęconej pamięci profesora Władysława Szafera”.
1

aspektów działalności (np. Brzozowski 1971,
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1971, Goetel 1971
(wyd. 1972), Hryniewiecki 1949–1950, Köhler
2009, Leńkowa 1980, Mirek, Piekiełko-Zemanek
1986, M. Ł.-Ś., H. B. 1987, Pawłowski 1957,
Stafleu, Cowan 1986, Środoń 1971a, b, 1986,
Śródka 1998, Walas 1972, Zemanek 2000, 2015).
Szczególną wartość mają autobiografie: Moje
publikacje (1908–1965) (Szafer 1967) oraz Wspomnienia przyrodnika. Moi profesorowie – moi koledzy – moi uczniowie (Szafer 1973), druga z nich
to książka pisana w ostatnich miesiącach życia,
wydana pośmiertnie. Brakuje dotychczas nowoczesnej monografii źródłowej, która omawiałaby
wszystkie aspekty szerokiej działalności uczonego
wraz z pełną bibliografią prac. Do popularyzacji
osobowości wielkiego botanika przyczyniły się
dwie publikacje książkowe: Profesor Władysław
Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia Antoniny
Leńkowej (Leńkowa 1992) oraz opracowanie
zbiorowe W hołdzie wielkości Szafera (Sobiczewski, Zych ks. red. 2016).
KOLEJE ŻYCIA

Władysław Szafer urodził się 23 lipca 1886 roku
w Sosnowcu, jako syn Marii z Radziwanowskch
i Mieczysława (1864–1932), inżyniera, miłośnika
przyrody i ogrodnika-amatora. Jego przodkowie
od strony ojca byli niemieckimi osadnikami
spolonizowanymi w XIX w. Polskie tradycje
patriotyczne zapoczątkował w rodzinie dziadek
Władysława, Jan Szafer (1815–1885) – uczestnik powstania listopadowego. Przyszły uczony
spędził dzieciństwo w Mielcu, gdzie ukończył
szkołę ludową. W latach 1897–1905 uczęszczał
do Cesarsko-Królewskiego Wyższego Gimnazjum
w Rzeszowie (późniejsze I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie). Władysław
już wtedy zbierał rośliny, o czym świadczy fotografia z puszką botaniczną na ramieniu (Ryc. 1).
Zainteresowania botaniczne, które przejawiał od
dzieciństwa, rozwinął pod wpływem nauczyciela
przyrody Wilhelma Friedberga (1873–1941)
(Ryc. 2a), geologa i paleontologa, późniejszego
profesora uniwersytetów w Poznaniu i Krakowie.
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Ryc. 1. Władysław Szafer w czasie wycieczki
botanicznej, ok. 1904.
Fig. 1. Władysław Szafer during botanical
excursion, ca 1904.

Po maturze studiował na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Wiedeńskiego (1905–1908), m.in.
pod kierunkiem systematyka i geografa roślin
Richarda Wettsteina (1863–1931) (Ryc. 2b),
twórcy szeroko stosowanego systemu świata
roślin. Z jego inspiracji opracował pierwszą pracę
naukową na temat morfologii i anatomii organów
asymilacyjnych (gałęziaków czyli przekształconych łodyg pełniących funkcje liści) azjatyckiego
gatunku Danaë racemosa, wydaną w wiedeńskim
czasopiśmie w roku 1910. Morfologiem ani anatomem roślin nigdy nie został, może dlatego, że
studia kontynuował na Uniwersytecie Lwowskim
(1908–1909), gdzie zafascynowała go osobowość
profesora Mariana Raciborskiego (1863–1917)
(Ryc. 2c), kierującego tamtejszym Instytutem
Biologiczno-Botanicznym. Badacz flory naszych
ziem i wyspy Jawy w Indonezji, twórca polskiej
paleobotaniki, odkrywca wielu nowych gatunków
z różnych grup systematycznych, cieszył się dużą
popularnością wśród studentów. Był charyzmatycznym nauczycielem, społecznikiem i pionierem
ochrony przyrody. Przez krótki okres Szafer był
asystentem Raciborskiego (1909–1910), który

Ryc. 2. Mistrzowie Władysława Szafera:
a. Wilhelm Friedberg (1873–1941) – nauczyciel Gimnazjum w Rzeszowie,
b. Richard Wettstein (1863–1931) – profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego,
c. Marian Raciborski (1863–1917) – profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońslkiego.
Fig. 2. Władysław Szafer’s masters:
a. Wilhelm Friedberg (1873–1941) – teacher of secondary school in Rzeszów,
b. Richard Wettstein (1863–1931) – Professor of Vienna University,
c. Marian Raciborski (1863–1917) – Professor of Lvov University, and of the Jagiellonian University in
Cracow.
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Ryc. 3. Praca doktorska W. Szafera opublikowana w 1910 r. (wyd. 1911): Geo-botaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejętn. 50, Dz. B (ser. 3, t. 10): 63–172:
a. karta tytułowa,
b. fotografia terenu badań,
c. mapa formacji roślinnych.
Fig. 3. Doctoral thesis by W. Szafer published in 1910 (1911): Geo-botaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich
[‘Geobotanical features of the Miodobory Galicyjskie’] [in Polish]. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejętn. 50, Dz. B
(ser. 3, t. 10): 63–172:
a. title-page,
b. photographs of the region studied,
c. plant formations map.

stał się jego mistrzem i autorytetem przywoływanym niemal do końca życia. W 1910 roku
uzyskał pod jego kierunkiem doktorat na podstawie pracy Geo-botaniczne stosunki Miodoborów
galicyjskich (Ryc. 3). Przez dwa następne lata,
dzięki otrzymanemu stypendium z Wydziału
Krajowego, wyjechał na uzupełniające studia
zagraniczne, głównie w zakresie botaniki leśnej,
do uczelni w Wiedniu i Monachium; odwiedził
też inne ośrodki. W latach 1912–1914 pracował na
stanowisku profesora botaniki leśnej w Wyższej

Szkole Lasowej we Lwowie (była to uczelnia
półwyższa). Wybuch I wojny światowej przerwał opracowywanie rozprawy habilitacyjnej
na temat pozycji systematycznej modrzewia
polskiego – niestety, habilitacja na Uniwersytecie
Lwowskim nigdy nie doszła do skutku. Powołany
do armii austriackiej pracował poza linią frontu,
głównie jako bakteriolog wojskowy przerzucany
do różnych miast. Przez pewien czas mieszkał
w Krakowie, co pozwoliło mu na dołączenie do
grona młodych badaczy związanych z pracownią
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naukową Raciborskiego. Uczony ten już wcześniej, w 1912 roku, przeniósł się na Uniwersytet
Jagielloński, gdzie objął kierownictwo Ogrodu
Botanicznego oraz Katedry Botaniki. W 1913
roku przekształcił Katedrę w Instytut Botaniczny,
istniejący do dzisiejszego dnia pod nazwą Instytut
Botaniki UJ.
Po przedwczesnej śmierci mistrza w 1917
roku Władysław Szafer został w wieku zaledwie
31. lat jego następcą, profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego, dyrektorem Instytutu i Ogrodu
Botanicznego (Ryc. 4). Na stanowiskach tych
pracował prawie 40 lat (1917–1941, 1945–1960),
stając się klasykiem polskiej biologii, cieszącym
się dużym uznaniem w kraju i za granicą. W 1919
roku ożenił się z córką profesora rolnictwa UJ
Janiną Jentys (w przyszłości Jentys-Szaferową)
(1895–1983). Jego towarzyszka życia była również botanikiem, taksonomem roślin, po II wojnie
profesorem Zakładu oraz Instytutu Botaniki PAN
(Ryc. 5). Mieli troje dzieci. Syn, Tadeusz Przemysław, został w przyszłości profesorem architektury
i urbanistyki m.in. Politechniki Krakowskiej.
Córka, Anna Staniszewska, absolwentka polonistyki jest utalentowaną artystką malarką. Szaferowie otrzymali mieszkanie służbowe w Ogrodzie
Botanicznym, na parterze dawnego Obserwatorium Astronomicznego, później przenieśli się
do budynku Instytutu na ul. Lubicz, po wojnie
wrócili do Ogrodu.
Atrakcyjność intelektualna profesora Szafera wynikała z jego wszechstronności i fantazji
twórczej, reprezentował bowiem umysł syntetyczny, skłonny do poszukiwania wizjonerskich
uogólnień. To przyciągało uczniów, tym bardziej, że należał do legendarnych wykładowców.
Jego urok osobisty sprawiał, że przebaczano mu
skłonności autokratyczne. Zespół pracowników
Instytutu, nazwany wiele lat później krakowską
szkołą geobotaniczną, należał do najbardziej
prężnych botanicznych grup badawczych w tej
części Europy (szkoła rozwinęła się po wojnie,
wzbogacona o botaników z PAN) (Zemanek
2007). Prowadzono wielodyscyplinarne studia
nad współczesną i kopalną szatą roślinną ziem
Polski i innych krajów, zajmowano się również
ochroną przyrody i historią botaniki. Do sukcesu

Ryc. 4. Władysław Szafer, 1. połowa XX w.
Fig. 4. Władysław Szafer, 1st half of the 20th
century.

Ryc. 5. Wraz z żoną Janiną Jentys-Szaferową
i synem Tadeuszem Przemysławem w Ogrodzie
Botanicznym, 1920.
Fig. 5. Together with his wife Janina JentysSzaferowa and son Tadeusz Przemysław in the
Botanic Garden, 1920.
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szkoły szaferowskiej przyczyniło się podjęcie
i prowadzenie przez wiele lat trzech wielkich
tematów badań zespołowych. Pierwszy z nich
młody profesor odziedziczył po Raciborskim.
Opracowanie zbiorowe Flora polska. Rośliny
naczyniowe Polski i ziem ościennych (t. 1–15,
1919–1995) miało stać się dziełem, nad którym
pracowało kilka pokoleń botaników. Szafer, mając
świadomość tego, że ukończenie pracy zajmie
wiele lat, wydał w 1924 roku tzw. małą florę
polską czyli Rośliny polskie – pierwsze kompletne
opracowanie flory naczyniowej naszego kraju.
Współautorami byli jego młodzi asystenci – 29letni Stanisław Kulczyński (1895–1975) i 26-letni
Bogumił Pawłowski (1898–1971), w przyszłości
wybitni botanicy. Publikacja ta miała się okazać
książką dla kilku generacji – unowocześniona
wersja wzbogacona o ilustracje wydana została
po raz pierwszy w 1953 roku (wyd. 6 nowej
edycji –1988).
Dwa następne tematy badań zespołowych
wiązały się z podjęciem przez Szafera współpracy międzynarodowej i zaadaptowaniem na
polski grunt nowych metod badawczych. Pierwszą
z nich była fitosocjologia. Twórcą tzw. francusko-szwajcarskiej szkoły fitosocjologicznej

był szwajcarski botanik Josias Braun-Blanquet
(1884–1980), organizator w 1930 roku międzynarodowej stacji geobotanicznej SIGMA (Station
Internationale de Géobotanique Méditerranéenne
et Alpine) w Montpellier. Szafer nawiązał kontakt
z uczonym i przez wiele lat utrzymywał przyjacielskie kontakty, podobnie jak później wielu jego
uczniów (Ryc. 6). Wspólnie z B. Pawłowskim
i S. Kulczyńskim rozpoczął zespołowe badania
roślinności Tatr metodą Braun-Blanqueta. Dotacja uzyskana z Funduszu Kultury Narodowej
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego przyczyniła się do tego, że badania
przeprowadzono w krótkim czasie i szybko je
opublikowano w formie monografii, wydanych
w różnych wersjach językowych, głównie niemieckiej i francuskiej, dzięki czemu zyskały od
razu recepcję światową. Pierwsza z prac zatytułowana Zespoły roślin w Tatrach. I. Zespoły
roślin w Dolinie Chochołowskiej ukazała się
w roku 1923 (Ryc. 7). Miała charakter pionierski
i zawierała mapę zespołów roślinnych – jedną
z pierwszych w świecie. Profesor wziął również
udział w opracowaniach fitosocjologicznych
innych części Tatr, ale z czasem jego zainteresowania zwróciły się w stronę paleobotaniki.

Ryc. 6. W. Szafer w czasie wycieczki w stacji geobotanicznej SIGMA
(Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine)
w Montpellier.
Fig. 6. W. Szafer during excursion in geobotanical station SIGMA
(Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine)
in Montpellier.
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Ryc. 7. Pierwsza w Polsce monografia fitosocjologiczna: W. Szafer, B. Pawłowski, S. Kulczyński 1923. Zespoły roślin
w Tatrach. Część I: Zespoły roślin w dolinie Chochołowskiej. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. 1 Teil: Die
Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales [w języku niemieckim] (Szafer, Pawłowski, Kulczyński 1923):
a. fotografie,
b. mapa zespołów roślinnych.
Fig. 7. First in Poland phytosociological monograph: W. Szafer, B. Pawłowski, S. Kulczyński 1923. Zespoły roślin
w Tatrach. Część I: Zespoły roślin w dolinie Chochołowskiej. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. 1 Teil: Die
Pflanzenassoziationen des Chochołowska-Tales [in German] (Szafer, Pawłowski, Kulczyński 1923):
a. photographs,
b. map of plant associations.

Paleobotanika najmłodszych epok geologicznych była trzecią dziedziną badań zespołowych,
którą Szafer rozwinął wraz z uczniami (Ryc. 8).
W 1925 roku z jego inicjatywy nastąpiło wprowadzenie do Polski metody analizy pyłkowej
(która rozwinęła się później w osobną specjalność – palinologię). Jej twórcą był w 1916 roku
szwedzki geolog Lennard von Post (1884–1951).
Z inicjatywy W. Szafera, który znał osobiście

von Posta, powstała pierwsza w Polsce praca
wykonana tą metodą pt. Budowa i wiek torfowiska
w Pakosławiu pod Iłżą (1925, wyd. 1926). Autorem był doktorant profesora Bronisław Szafran
(1897–1968), później znakomity badacz mchów.
Kraków stał się jednym z pierwszych ośrodków
palinologii, gdzie szkolili się botanicy z innych
uczelni. Podjęto badania nad florą kopalną czwartorzędu – najpierw plejstocenu, później holocenu.
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Ryc. 8. W. Szafer w czasie badań palinologicznych.
Fig. 8. W. Szafer making palynological analyses.

Ryc. 9. Zastosowanie metody izopolli [sic!] do badania geograficznego rozmieszczenia drzew w czasie postglacjalnym.
– The Significance of Ispollen Lines for the Investigation of the Geographical Distribution of Trees in the post-Glacial
Period [w języku angielskim] (Szafer 1935):
a. okładka,
b. mapy izopolowe świerka (isopollen maps of spruce).
Fig. 9. Zastosowanie metody izopolli [sic!] do badania geograficznego rozmieszczenia drzew w czasie postglacjalnym.
– The Significance of Ispollen Lines for the Investigation of the Geographical Distribution of Trees in the post-Glacial
Period [in English] (Szafer 1935):
a. cover,
b. isopollen maps of spruce.
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W 1935 roku Szafer wprowadził do paleobotaniki
oryginalną metodę izopoli, która przyjęła się
w nauce i weszła do podręczników palinologii
(Ryc. 9). Metoda ta, polegająca na analizie przebiegu linii jednakowego opadu pyłku (izopoli),
pozwala na konstruowanie map izopolowych
umożliwiających ocenę stanu roślinności na określonym obszarze, w konkretnych horyzontach
czasowych. We wspomnianej pracy znajdują się
pierwsze mapy izopolowe buka i świerka.
Jedną z wielkich pasji profesora stała się działalność w dziedzinie ochrony przyrody. Współorganizował i przewodniczył kilku gremiom
zajmującym się sprawami ochroniarskimi, m.in.
był współzałożycielem organizacji przekształconej później w Międzynarodową Unię Ochrony
Przyrody i jej Zasobów (International Union
of Conservation of Nature and its Resources
– IUCN), na polskim gruncie – Tymczasowej
Państwowej Komisji Ochrony Przyrody – późniejszej Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
sprawował urząd Delegata ds. Ochrony Przyrody
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Dzięki temu mógł uczestniczyć
w tworzeniu licznych rezerwatów, a po wojnie
sześciu parków narodowych, prowadził też szeroką działalność społeczną. W 1927 roku był
jednym z inicjatorów powołania Ligi Ochrony
Przyrody, która w następnym roku rozpoczęła
działalność. Powołał do życia dwa czasopisma
ukazujące się do dzisiejszego dnia: periodyk
naukowy Ochrona Przyrody (1920, od roku
2001 Nature Conservation) i popularnonaukowy
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (1945) (Mirek, Piękoś-Mirkowa 2007). W późniejszych latach zaczęto stosować nieoficjalnie termin „szaferowcy”
dla nazwania osób walczących o ratowanie przed
zniszczeniem zagrożonych skarbów natury. Zespół pracowników Instytutu był bardzo zżyty, co
roku wyjeżdżano na dłuższe wyprawy terenowe
(Ryc. 10), czasem gościny udzielali botanikom
w swoich majątkach właściciele ziemscy (Zemanek 2013).
Przejawem uznania dla zdolności organizacyjnych Szafera było mianowanie go dziekanem
Wydziału Filozoficznego (1931–1932), a później
(1936–1938) rektorem krakowskiej Almae Matris

Ryc. 10. Wycieczka Instytutu Botaniki UJ na Lubelszczyznę, 1938. Od lewej: Maria Bremówna, W. Szafer, Tadeusz
Sulma, NN.
Fig. 10. Excursion of the Botanical Institute JU in the Lublin
region, 1938. From the left: Maria Bremówna, W. Szafer,
Tadeusz Sulma, NN.

Ryc. 11. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936–1938).
Fig. 11. Rector of the Jagiellonian University (1936–1938).

(Ryc. 11). Był u szczytu możliwości twórczych,
kiedy przyszło mu doświadczyć lekcji ciemności,
jaką dla całego pokolenia stała się II wojna światowa. Za odmowę współpracy z okupantem został
zwolniony z uczelni – od 1942 roku pełnił funkcję
rektora podziemnego Uniwersytetu. W styczniu
1945 roku powrócił do pracy biorąc czynny udział
w reorganizacji życia naukowego kraju. Został
wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk oraz
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organizatorem i pierwszym przewodniczącym
Oddziału Krakowskiego. Nigdy jednak nie był
ulubieńcem władz, nie wstąpił do partii, a w
swoich zakładach starał się zatrudniać ludzi represjonowanych z przyczyn politycznych. W 1953
roku z inicjatywy Szafera powołano pod jego
kierownictwem ogólnopolski Zakład Botaniki
PAN, przemianowany w 1956 roku na Instytut (od
1986 roku Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN).
W 1952 roku zorganizował Zakład Ochrony Przyrody (obecnie Instytut Ochrony Przyrody PAN).
Uniwersytet Jagielloński zawdzięcza mu rozbudowę Ogrodu Botanicznego, którego obszar został
powiększony blisko trzykrotnie. Dzięki mozolnym
staraniom wybudowano nowe szklarnie: w 1954
roku tzw. Holenderkę przeznaczoną na zbiory
storczyków oraz palmiarnię Jubileuszową wraz
z kompleksem tropikalnych oranżerii wzniesioną
w latach 1959–1966 dla uczczenia jubileuszu
600-lecia krakowskiej uczelni. Ogród był dla
dyrektora ulubionym miejscem pracy – lubił od
wczesnego rana doglądać gospodarskim okiem
prowadzonych prac (Ryc. 12), nierzadko sam
oprowadzał wycieczki uczniów lub studentów.
Z lat 60. XX w. pochodzi jedno z późnych zdjęć
profesora stojącego wraz z żoną w oknie mieszkania w Ogrodzie Botanicznym (Ryc. 13). Miał
wówczas wiele powodów do zadowolenia z dzieła
swego życia.

Ryc. 12. W Ogrodzie Botanicznym, obok szklarni Jubileuszowej, lata 60. XX w.
Fig. 12. In the Botanic Garden, by Jubilee glasshouse, 1960s.

TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA

Był autorem ponad 700 publikacji, w tym ok.
100 oryginalnych prac naukowych, co stawia
go w rzędzie uczonych o największej produktywności. Jeśli policzyć przedruki, tłumaczenia
i różne wydania książek, liczba ta wzrasta do
ok. 727 publikacji, w tym co najmniej 255 naukowych. Są to dane orientacyjne, na podstawie
niekompletnej bibliografii Walerii Bojanowskiej
(Spis publikacji prof. dra Władysława Szafera…1971), z roboczymi uzupełnieniami. Wśród
prac naukowych znajdujemy co najmniej 21 monografii autorskich oraz 15 redagowanych tomów
(w tym 9 tomów Flory polskiej), 9 kluczy (2
tytuły), 13 podręczników (6 tytułów). Najwięcej

Ryc. 13. Wraz z żoną w oknie mieszkania, lata 60. XX w.
(fot. W. Puchalski).
Fig. 13. Together with his wife at their flat window, 1960s.
(photo W. Puchalski).
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opublikował z paleobotaniki i historii nauki,
a także z fitogeografii, florystyki i systematyki.
Inaczej przedstawia się spektrum dorobku popularnonaukowego. Opublikował co najmniej
378 prac tego typu, w większości artykułów
i komunikatów, ale również 20 książek przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Najwięcej
poświęcił ochronie przyrody, głównie krótkich
doniesień ukazujących się na łamach czasopisma
Chrońmy Przyrodę Ojczystą. Publikacje z tego
zakresu miały często charakter programowy lub
interwencyjny – były nierzadko narzędziami walki
o ratowanie zagrożonej natury, jak np. artykuły
sprzeciwiające się budowie kolei linowej na
Łomnicę i na Kasprowy Wierch (niestety, obydwie
batalie przegrane).
Warto przypomnieć kilka tytułów ważnych
prac profesora Szafera (oprócz wymienionych
wcześniej), ponieważ niektóre z nich wywarły
duży wpływ na rozwój nauki polskiej. Do najważniejszych dzieł fitogeograficznych należy
redagowana przez niego 2-tomowa Szata roślinna Polski poświęcona wszechstronnej analizie
flory i roślinności naszego kraju, opracowana
wraz z zespołem uczniów (3 wydania, pierwszy tom tłumaczony na język angielski) (1959;
wyd. 2 – 1972; wyd. 3 – 1977, współredaktor
Kazimierz Zarzycki, wydanie angielskie pt. The
vegetation of Poland – 1966). Dorobek W. Szafera z paleobotaniki jest najbardziej oryginalny
i najwyżej ceniony. Po wojnie zajął się badaniami
flor trzeciorzędowych. Do klasycznych opracowań
zaliczane są: plioceńska flora z Krościenka nad
Dunajcem (cz. I – 1946, cz. II – 1946, wyd. 1947),
plioceńska flora z Mizernej koło Czorsztyna
(1954) oraz mioceńska flora ze Starych Gliwic
(1961). Zwykle zapomina się o tym, że był również historykiem nauki, która stała się dla niego
szczególnie ważna w ostatnim okresie życia.
Dorobek profesora w tym zakresie jest bogaty
– ok. 126 prac, w tym 7 o charakterze monograficznym dotyczących głównie dziejów botaniki,
biologii i ochrony przyrody. Do najcenniejszych
należy książka Zarys historii botaniki w Krakowie
na tle sześciu wieków Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964; tłum. na angielski 1969), a także
oryginalne studium naukoznawcze Twórczość

w życiu naukowca. Próba analizy naukoznawczej
(1968). Propagował historię botaniki jako osobną
interdyscyplinarną dziedzinę badawczą.
Trudno przecenić znaczenie podręczników
Szafera, pisanych pięknym, precyzyjnym językiem, opracowanych na wysokim poziomie
naukowym – uczyło się z nich kilka pokoleń
przyrodników. Największe znacznie ma podręcznik z geografii roślin (2 wersje tytułu: Zarys
ogólnej geografii roślin i Ogólna geografia roślin), 3-krotnie wznawiany (1949, wyd. 2 – 1952,
wyd. 3 – 1964), przetłumaczony na język rosyjski
i angielski. Wraz z Mikołajem Kostyniukiem
opracował Zarys paleobotaniki (1952, wyd. 2
– 1962). Charakter pionierski w skali światowej miał dwutomowy podręcznik redagowany
przez profesora Ochrona przyrody i jej zasobów.
Problemy i metody (t. 1–2, 1965). Tom 1. został
przetłumaczony na język angielski pt. Protection
of Man’s natural environment (1973). Przy współpracy Haliny Wojtusiakowej wydał podręcznik
ekologii zapylania kwiatów Kwiaty i zwierzęta.
Zarys ekologii kwiatów (1969, wyd. 1970), jak
dotąd jedyny z tego zakresu w Polsce.
Władysław Szafer należy do najwybitniejszych
polskich popularyzatorów biologii, obok m.in.
Bohdana Dyakowskiego, Józefa Nusbauma-Hilarowicza czy Józefa Rostafińskiego. Na
trwałe do literatury przedmiotu weszły książki
poświęcone ochronie przyrody, m.in. ogólnym
zagadnieniom ochroniarskim, np. Skarby przyrody
i ich ochrona (1932) – pod redakcją W. Szafera,
chronionym gatunkom, np. Chronione w Polsce
gatunki roślin (1958), a także redagowane przez
niego opracowania na temat parków narodowych,
w których utworzeniu uczestniczył: Ojcowski
Park Narodowy (1956), Tatrzański Park Narodowy (1955, wyd. 2 – 1962), Babiogórski Park
Narodowy (1963). Inne dzieła popularne reprezentowały szeroki wachlarz zagadnień (Ryc. 14).
Najwcześniejsze to książki podróżnicze: U progu
Sahary (1925) i Yellowstone kraj gorących źródeł
i niedźwiedzi (1929). Pierwsza była rezultatem
kilkutygodniowej wycieczki do Tunisu (na wiosnę
1924 roku), zorganizowanej przez prof. Heinricha
Brockmanna-Jeroscha z Zurychu, prowadzącej
przez wschodni Atlas na Saharę. Druga ukazuje
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Ryc. 14. Książki popularnonaukowe:
a. U progu Sahary (1925),
b. Yellowstone kraj gorących źródeł i niedźwiedzi (1929),
c. Epoka lodowa (1946),
d. Tajemnice kwiatów (1946) – okładka, 2 wyd. (1956) – ilustracje.
Fig. 14. Popular-scientific books:
a. ‘At the edge of Sahara’ (1925),
b. ‘Yellowstone – country of hot springs and bears’ (1929),
c. ‘Ice-Epoch’ (1946),
d. ‘The secrets of flowers’ (1946), 2nd edition (1956) – illustrations.

wrażenia przyrodnicze z wycieczki, która odbyła się po Międzynarodowym Kongresie Botanicznym w Ithaca w 1926 roku. Zagadnień
paleontologii i historii klimatu dotyczyła Epoka
lodowa (1946, wyd. 2 – 1950). Profesora Szafera
pasjonowała przez całe życie ekologia zapylania kwiatów. Oprócz wspomnianego wyżej
podręcznika napisał na ten temat dwie książki
popularnonaukowe: Życie kwiatów (zarys biologii
kwiatów) (1927) i Tajemnice kwiatów (1946, wyd.
2 – 1956). Pogranicza historii botaniki i historii

sztuki dotyczyło opracowanie Kwiaty w naturze
i sztuce (1939, wyd. 2 – 1948, wyd. 3 – 1958),
napisane wspólnie z żoną. Prawdziwym bestsellerem stał się zbiór esejów Z teki przyrodnika
(1964, wydanie 2 – 1967) (wyd. 1 – ok. 10 tys.
egzemplarzy, wyd. 2 – ok. 5 tys. egzemplarzy).
Pod koniec życia uczony doczekał się wielkiego uznania i sławy. Został doktorem honoris
causa trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego (1962), Uniwersytetu Karola w Pradze
(1962) i Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
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w Lublinie (1970). Znaczącym wyróżnieniem
było honorowe członkostwo Międzynarodowej
Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów (1958).
Oprócz sukcesów czekało jednak profesora wiele
trudnych chwil. Ciężko przeżył przejście na emeryturę. Powoli odchodził w przeszłość model kierowania nauką przez mistrzów szkół naukowych,
którzy rządzili jednoosobowo. Był coraz częściej
krytykowany. Dożył czasów, kiedy w biologii zaczęły się rozwijać idee redukcjonistyczne. Z pasją
przeciwstawiał się pomysłom likwidacji ogrodów
botanicznych, w których widział ważne instytucje
łączące naukę z edukacją, o dużym znaczeniu kulturotwórczym i przyrodniczym. Myślę, że i dzisiaj
krytykowałby wiele punktów polityki naukowej,
jak np. niedocenianie terenowych prac geobotanicznych czy opracowań interdyscyplinarnych
z historii nauki. Ostatnie miesiące życia miał bardzo ciężkie – z trudem chodził, musiał poruszać
się na wózku. Do ostatnich niemal chwil pracował
nad książką Wspomnienia przyrodnika, ukończoną
na dwa dni przed śmiercią. Profesor Władysław
Szafer zmarł 16 listopada 1970 roku w Krakowie.
Pogrzeb na cmentarzu Rakowickim, na który
przybyła ogromna rzesza ludzi, stał się prawdziwą
manifestacją popularności uczonego w szerokich
kręgach społeczeństwa. Pięć lat później, w 1975
roku odsłonięto w Ogrodzie Botanicznym jego
popiersie według projektu Antoniego Hajdeckiego. Istnieje dzisiaj wiele form utrwalenia
pamięci profesora Szafera: dwa pomniki (oprócz
popiersia w Ogrodzie pomnik w Zawoi Górnej-Widłach – 1984, na podstawie projektu Jana
Sieka), tablice, nazwy szkół, instytucji, ulic, pamiątkowe drzewa, nazwy roślin i zwierząt, nazwy
geograficzne. Do najwartościowszych należy
ustanowienie przez Polskie Towarzystwo Botaniczne Medalu imienia Prof. Władysława Szafera,
przyznawanego autorom wybitnych publikacji
od 1989 roku. Ważnym dziedzictwem tego znakomitego nauczyciela akademickiego stała się
krakowska szkoła geobotaniczna kontynuowana
przez następców w UJ i PAN, rzesza uczniów
zatrudnionych później w różnych uczelniach
i służbach ochrony przyrody (obecnie działają
„wnuki” i „prawnuki” profesora). W jego dawnym mieszkaniu służbowym urządzone zostało

w roku 1983 Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ,
a zarazem historii botaniki krakowskiej, gdzie gromadzi się pamiątki i dokumenty związane m.in.
z tym niezwykle zasłużonym botanikiem. Jest tu
kolekcja portretów (Ryc. 15, 16), a także duży
zespół zdjęć, np. fotografia ze Staruni wykonana
w 1929 roku niedługo po odkryciu szczątków
nosorożca włochatego (Ryc. 17), z żoną w terenie
w 1929 roku i 27 lat później – w 1956 roku (Ryc.
18) oraz liczne zdjęcia z wycieczek Instytutu
Botanicznego. W zbiorach Muzeum znajduje
się karykatura Stefana Macko ukazująca groźne,
autokratyczne oblicze kierownika krakowskiej
szkoły geobotanicznej (Ryc. 19), ale jest też
zdjęcie wyrażające jego otwarcie, spontaniczność
i dużą sympatię dla świata (Ryc. 20). Myślę, że
życiorys profesora Władysława Szafera – człowieka o nieprzeciętnej osobowości, przyrodnika
i humanisty, uczonego o wielkiej energii twórczej,
społecznika pełnego pasji w walce o zachowanie
bogactwa i piękna przyrody – może być dla nas
nieustanną inspiracją i przypomnieniem słów Izaaka Newtona: „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego,
że stoję na ramionach olbrzymów”.

Ryc. 15. Jedna z najpopularniejszych fotografii
profesora Szafera znana w wielu kopiach.
Fig. 15. One of the most popular Władysław
Szafer’ photographs, known in many copies.
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Ryc. 16. Portret Władysława Szafera, malował Jerzy Świecimski, 1983.
Fig. 16. Władysław Szafer’s portrait, painted by Jerzy
Świecimski, 1983.

a)

b)
Ryc. 18. Z żoną w terenie:
a. 20 V 1929,
b. okolice Gdowa, 16 V 1956.

Ryc. 17. Starunia, 1929. Od lewej: W. Szafer, Eugeniusz
Panow, Jan Nowak.

Fig. 18. Together with his wife in the field:
a. May 20th, 1929,
b. vicinity of Gdów, May 16th, 1956.

Fig. 17. Starunia, 1929. From the left: W. Szafer, Eugeniusz Panow, Jan Nowak.
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Ryc. 19. Karykatura, rys. Stefan Macko, 1928.
Fig. 19. Cartoon, drawn by Stefan Macko, 1928.
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Ryc. 20. W Ogrodzie Botanicznym, lata 60. XX w. (fot. W. Puchalski).
Fig. 20. In the Botanic Garden, 1960s (photo W. Puchalski).
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