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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Історія науки

На за сі дан ні Ки ївсь ко го то ва рист ва при ро до знав-
ців 30 січ ня 1888 року про фе сор зоо ло гії Ки ївсь ко-
го уні вер си те ту св. Во ло ди ми ра І.В. Боб ре цький, 
який кло по тав ся про на дан ня нау ко во го від ря-
джен ня мо ло до му 24-літ ньо му Йо си пу (Юзе фу) 
Па чось ко му, ска зав: «Пан Па чоський од на ко вою 
мі рою во ло діє знан ня ми як із сис те ма ти ки рос лин, 
так із сис те ма ти ки тва рин, яв ляю чи со бою та кий 
рід кіс ний нині тип на ту ра ліста в лін не євсь ко му 
ро зу мін ні». Та ким «на ту ра лістом у лін не євсь ко му 
ро зу мін ні» Йо сип Па чоський за ли шав ся усе жит-
тя. Він зро бив не оці нен ний вне сок у роз ви ток бо-
та ні ки, зоо ло гії, лі со знавст ва, охо ро ни при ро ди, 
нау ко знавст ва.

© В.І. МЕЛЬНИК, 2014

Йо сип (Юзеф) Кон ра до вич Па чоський, ук ра-
їнський і польський бо та нік, на ро див ся 8 груд ня 
1864 року в польській ро ди ні в с. Бі ло го род ка Во-
линської гу бер нії (ни ні Ізя славський ра йон Хмель-
ни цької об лас ті). З ди тя чих ро ків він дуже ці ка-
вив ся нав ко лиш ньою при ро дою. По над усе лю бив 
ек скур сії до лісу. І цю лю бов до при ро ди збе ріг до 
кін ця сво їх днів. Він за кін чив Рів ненське ре аль-
не учи ли ще й Уманське учи ли ще зем ле робст ва та 
са дів ництва. Його пер шим учи те лем бо та ні ки в 
Ума ні був Вла ди слав Скро би шевський, який зго-
дом став нау ко вим спів ро біт ни ком Ні кітсь ко го бо-
та ніч но го саду в Кри му. Свою вдяч ність учи те ле ві 
Й. Па чоський ви ра зив, на звав ши на його честь но-
вий для нау ки вид рос лин, — Cytisus skrobiszewskii. 
Від 1888 pоку Йо сип Па чоський пра цює ла бо ран-
том-са дів ни ком у Бо та ніч но му саду Ки ївсь ко го 
уні вер си те ту. В 1894 р. він вив чає бо та ні ку під ке-
рів ництвом про фе со ра цьо го ж уні вер си те ту — ві-
до мо го фло риста, ав то ра «Флоры Сред ней и Юж-
ной Рос сии» І.Ф. Шмаль гау зе на. Од нак нав чан ня 
Йо сип Па чоський не за вер шив і ди плом про за кін-
чен ня уні вер си те ту не от ри мав.

У 1897 році Й.К. Па чоський стає ак тив ним чле-
ном Ки ївсь ко го то ва рист ва до слід ни ків при ро ди, 
ке рів ництво яко го сис те ма тич но від ря джає його в 
різ ні ре гіо ни кра ї ни для вив чен ня фло ри та фау-
ни. З 1888  по 1893 рік він до слі джує рос лин ність 
при чор но морських сте пів, по низ зя Дону та Ду наю, 
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Кри му й Кав ка зу, кал ми цьких сте пів. Й.К. Па-
чоський не од но ра зо во висту пав на за сі дан нях то-
ва рист ва з нау ко ви ми по ві дом лен ня ми про свої 
ек спе ди цій ні до слі джен ня. У «За пис ках Ки ев ско го 
об щест ва естествоиспытателей» були опуб лі ко ва ні 
його пер ші нау ко ві пра ці — «Очер ки флоры ок рест-
ностей г. Ума ни» (1887), «Материалы для флоры 
За слав ско го и Ко вель ско го уез дов Волынской гу-
бер нии» (1888), «О фау не и фло ре ок рест ностей 
г. Вла ди ми ра-Волынского» (1888), «О рас ти тель-
ности г. Ни ко лае ва» (1889), «Опи са ние новых и 
малоизвестных рас те ний Хер сон ской гу бер нии» 
(1889) та ін. 

У 1894 р. Й.К. Па чоський пе ре їз дить до Пе тер-
бур га та влаш то ву є ть ся на ро бо ту в Бо та ніч ний 
сад, де в 1894—1895 рр. ви ко нує обов’язки по міч-
ни ка хра ни те ля му зею. Вліт ку 1894 р. за зав дан ням 
Де пар та мен ту зе мель них по ліп шень Па чось ко го 
від ря ди ли до По ліс ся для вив чен ня впли ву осу-
шен ня бо літ на рос лин ність. От ри ма ні ма те ріа-
ли ста ли ос но вою ка пі таль них бо та ніч них праць 
уче но го — «Фло ра По лесья и при ле жа щих мест-
ностей» (1897—1900) та «О formacjach ro linnych і о 
pochodzeniu flory poleskiej» (1900).

На вес ні 1895 р. Йо сип Па чоський пе ре їз дить із 
Пе тер бур га до м. Дуб ля ни, що по бли зу Льво ва, де 
пра цює асистен том на ка фед рі бо та ні ки Сільсь ко-
гос по дарсь ко го інсти ту ту. В цей пе рі од він здій-
снює по льо ві до слі джен ня фло ри За хід но го По діл-
ля, Бу ко ви ни, Угор щи ни, Бес са ра бії.

У 1897 р. Хер сонська земська упра ва за про си ла 
Й.К. Па чось ко го на по са ду гу бернсь ко го ен то мо-
ло га. Від то ді по чи на є ть ся три ва лий — 25-річ ний 
пе рі од у жит ті вче но го, пов’язаний із ро бо тою на 
пів дні Ук ра ї ни. Го лов ним зав дан ням Й.К. Па-
чось ко го як ен то мо ло га було вив чен ня шкід ни ків 
сільсь ко го гос по дарст ва та роз роб лен ня за хо дів 
для бо роть би з ними.

Ро бо ту в Хер со ні Па чоський роз по чав із за сну-
ван ня ен то мо ло гіч но го му зею, який не за ба ром 
пе ре тво рив ся на При род ни чий му зей. Уче ний був 
при зна че ний його ди рек то ром. Він ке ру вав му зе-
єм із 1898  по 1922 рік. У 1906 р. дослідник пуб лі-
кує «Объяснительный ка та лог ес тест вен ноисто ри-
че ско го му зея Хер сон ско го гу берн ско го земст ва». 
Ен то мо ло гіч на ко мі сія пе ре да ла му зею ко лек цію 
пта хів і ссав ців A.A. Брау не ра і гер ба рій І.З. Ряб-
ко ва (686 ви дів). Йо сип Кон ра до вич зі брав ве ли-
кі ко лек ції рос лин, ко мах, пта хів, риб, мі не ра лів. 
Гер ба рій пос тій но по по вню вав ся його збо ра ми не 
тіль ки з Хер сонської гу бер нії, а й із ін ших те ри-

то рій — Во линської, Ки ївської, Люб лінської, По-
дільської, Пол тавської гу бер ній, а та кож Кри му, 
Кав ка зу, Татр, Га ли чи ни, Авст рії, Угор щи ни. Ста-
ном на 1905 р. ко лек ція рос лин на ра хо ву ва ла 6000 
зраз ків 1500 ви дів. Із пер ших днів іс ну ван ня му зею 
Й.К. Па чоський об мі ню вав ся ду пле та ми з ба гать-
ма бо та ні ка ми та гер ба рія ми сві ту. Внас лі док ін-
тен сив но го над хо джен ня ма те ріа лів у 1909 р. в му-
зеї на ра хо ву ва лось уже бли зько 20 ти сяч гер бар них 
ар ку шів. У 1897—1919 рр. уче ний зі брав ко лек цію 
пло дів і на сін ня рос лин за галь ною кіль кістю 976 
зраз ків. При му зеї була ство ре на біб ліо те ка, яка 
пос тій но по по вню ва ла ся но ви ми кни га ми та жур-
на ла ми. Та ким чи ном, му зей став ве ли ким нау ко-
вим цен тром на пів дні Ук ра ї ни.

Для по пу ля ри за ції ві до мостей про шкід ли вих 
ко мах Й.К. Па чоський пи сав стат ті, які дру ку ва-
ли ся в га зе тах «Юг», «Из вес тия Ели са вет град ско го 
об щест ва сель ско го хо зяйст ва». В «Сбор ни ке Хер-
сон ско го земст ва» він пуб лі ку вав що річ ні зві ти про 
свою ді яль ність.

Пра цюю чи в Хер со ні, Йо сип Кон ра до вич здій-
сню вав по льо ві до слі джен ня фло ри та фау ни. Ба-
га то ува ги він при ді лив вив чен ню рос лин но го по-
кри ву Дніп ровсь ко го по ві ту Хер сонської гу бер нії 
(ни ні Цю ру пинський р-н Хер сонської обл.). По чи-
наю чи з 1902 р. за ма те ріа ла ми сво їх по льо вих до-
слі джень він пуб лі кує два ви пус ки бо та ні ко-гео гра-
фіч но го на ри су «По пес кам Дне пров ско го уез да».

З особ ли вим ін те ре сом Й.К. Па чоський вив чав 
рос лин ний по крив Ас ка нії-Но вої. Він був іні ціа-
то ром охо ро ни цьо го уні каль но го сте по во го ком-
плек су. За його по ра дою в 1898 р. гос по дар са ди би 
Ас ка нія-Но ва Ф.Е. Фальц-Фейн узяв під охо ро ну 
дві ді лян ки ці лин них сте пів. Так з’явився один із 
пер ших ре зер ва тів Ук ра ї ни. 

У цей пе рі од Й.К. Па чоський вив чає рос лин-
ність не тіль ки Хер сонської гу бер нії. В 1908 р. він 
здій снив по їзд ку до Бес са ра бії, де до слі джу вав 
Код ри та пів ніч ну час ти ну При дніст ров’я. За ре-
зуль та та ми цієї ек спе ди ції вче ний ви дав дві мо но-
гра фії – «Материалы по фло ре Бес са ра бии» (1912) і 
«Очерк рас ти тель ности Бес са ра бии» (1914).

Ін тен сив но вив чаю чи рос лин ний по крив, Йо-
сип Кон ра до вич у 1912—1914 рр. на віть свою від-
пуст ку про вів у ек спе ди ці ях по Ки ївській і По-
дільській гу бер ні ях. 1913 року в Хер сонській гу-
бер нії він ство рив спе ці аль не бюро з вив чен ня 
бур’янів, а 1915 року на Аджамській сільсь ко гос-
по дарській до слід ній стан ції — до слід ну ді лян-
ку. Не по ли шаю чи ро бо ту в му зеї, вче ний ке ру вав 
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вив чен ням біо ло гії бур’янів на цій стан ції. Його 
по міч ни ком був при зна че ний М.І. Ле бе дєв. До слі-
джен ня три ва ли в 1915—1916 рр., їх нім під сум ком 
ста ла спіль на пра ця Й.К. Па чось ко го та М.І. Ле бе-
дє ва «Результаты ис сле до ва ния сор но по ле вой рас-
ти тель ности на Аджам ской сель ско хо зяйст вен ной 
опытной стан ции» (1916).

У 1915—1917 рр. Йо сип Кон ра до вич вив чає рос-
лин ність до лин рі чок Дніп ра, Пів ден но го Бугу, 
Дніст ра та пів ніч но го уз бе реж жя Чор но го моря. 30 
квіт ня 1917 р. вче но го од но го лос но об ра ли по чес-
ним чле ном То ва рист ва сільсь ко го гос по дарст ва 
Пів ден ної Ро сії.

1918 року в Хер со ні був від кри тий По лі тех ніч-
ний інсти тут, де Й.К. Па чоський, не за ли шаю чи 
ро бо ту в му зеї, обій няв по са ду про фе со ра бо та ні-
ки. На аг ро но міч но му фа куль те ті він чи тав лек ції з 
мор фо ло гії рос лин і фі то со ціо ло гії. Ці лек ції були 
настіль ки ці ка ви ми та за хо п люю чи ми, що їх від ві-
ду ва ли не лише сту ден ти, а й ви кла да чі інсти ту ту й 
усі, хто ці ка вив ся про бле ма ми бо та ні ки.

Лек ції Й.К. Па чось ко го з мор фо ло гії рос лин 
були опуб лі ко ва ні в 1919—1920 рр. у двох ви пус-
ках у ви гля ді під руч ни ка «Мор фо ло гия рас те ний». 
«Це не опи со ва чи мор фо ло гіч на ор га но гра фія, на 
яку ми натрапляє мо в ба га тьох під руч ни ках і по-
сіб ни ках, — це фі ло софськи про ду ма ний курс, у 
яко му ідея пос тій ної ево лю ції ор га ніз мів на зем ній 
кулі про хо дить від по чат ку до кін ця», — так ви со-
ко оці нив під руч ник ви дат ний бо та нік, про фе сор 
Юр’євського уні вер си те ту М.І. Куз не цов. 

1921 року в Хер со ні ви йшов дру ком пер ший у 
сві ті під руч ник із фі то со ціо ло гії Й.К. Па чось ко-
го — «Основы фи то со цио ло гии».

Як уже зга ду ва ло ся, Йо сип Кон ра до вич з особ-
ли вим ін те ре сом вив чав рос лин ність за по від ни ка 
«Ас ка нія-Но ва». Пі сля лют не вої ре во лю ції 1917 р. 
за по від ник пе ре йшов у влас ність дер жа ви. На по-
чат ку цьо го ж року Мі ністр — Го ло ва Тим ча со во-
го уря ду князь Львов при зна чив Й.К. Па чось ко го 
«ко мі са ром Тим ча со во го уря ду для охо ро ни пар ку 
з ви ми раю чи ми ви да ми рід кіс них тва рин і ма єт ку 
“Ас ка нія-Но ва”».

Пі сля жовт не вої ре во лю ції в 1919 р. було ви да но 
дек рет ра дянської вла ди про ор га ні за цію в Ас ка нії-
Но вій за по від ни ка «Ча п лі», який пе ре да ли у ві дан-
ня Нар ком зе му Ук ра ї ни. На вес ні 1922 р. Й.К. Па-
чось ко го при зна чи ли за ві ду ва чем бо та ніч ного від-
ді лу нау ко во-сте по вої стан ції цьо го за по від ни ка. 
Осінь і зиму 1922—1923 рр. уче ний про вів у Ас ка-
нії-Но вій, за ймаю чись нау ко вою та ад мі ніст ра тив-

ною ро бо тою. Ре зуль та том ста ціо нар них спос те-
ре жень за рос лин ним по кри вом за по від но го сте пу 
ста ли його пуб лі ка ції «На блю де ния над целинным 
по кро вом в Ас ка ния-Но вой в 1922 г.» (1928), «На-
блю де ния над целинным по кро вом в Ас ка ния-Но-
вой в 1923 г.» (1924) і «Це лин ная за по вед ная степь 
Ас ка ния-Но ва» (1924).

У цей пе рі од в Ас ка нії-Но вій пра цю вав мо ло дий 
та ла но ви тий бо та нік С.А. Дзе ва новський, на фор-
му ван ня яко го як сте по знав ця ве ли кий вплив мав 
Йо сип Кон ра до вич. У лип ні 1922 р. Па чоський, 
його син Кон рад і С.А. Дзе ва новський ор га ні зу-
ва ли три тиж не ву ек спе ди цію з Ас ка нії-Но вої до 
Кри му — на Ай-Пет ринську яйлу.

Уліт ку 1923 р. Й.К. Па чоський і ві до мий лі со зна-
вець Г.М. Ви со цький роз роб ля ють план Ас ка ній-
сько го пар ку. У ве рес ні того ж року вче ний за ли-
шає Ас ка нію-Но ву і пе ре їз дить до Поль щі. При чи-
на ми цьо го пе ре їз ду було за гос трен ня ра дянсько-
польських від но син і по бою ван ня Па чось ко го бути 
ре пре со ва ним. На дум ку аме ри кансь ко го до слід-
ни ка іс то рії еко ло гії в СРСР Д. Вай не ра, «схиль-
ність Па чось ко го по ши рю ва ти ви снов ки, от ри ма ні 
при вив чен ні рос лин них уг ру по вань, на людське 
сус пільст во була спри йня та в Ра дянській Ро сії як 
не без печ на по лі тич на єресь. З по гля дів Па чось ко-
го ви пли ва ло не біль ше й не мен ше, як пов на без-
глуз дість мар ксистсь ко го ек спе ри мен ту, ос кіль ки, 
на його дум ку, кла со ва ди фе рен ціа ція була не од-
мін ним ат ри бу том будь-яко го уг ру по ван ня. Якщо 
не рів ність при род на і якщо це мож на до вести нау-
ко во, то всі спро би ре во лю цій ним шля хом вста но-
ви ти за галь ну рів ність при ре че ні на не вда чу».

У 1923—1928 ро ках Й.К. Па чоський — пер ший 
ди рек тор ре зер ва ту «Бі ло ве зька Пуща». Він ре тель-
но до слі джує його рос лин ність, про хо дя чи що дня 
по 15—20 км. Ре зуль та том нау ко вих до слі джень 
уче но го в Бі ло ве зькій Пущі ста ла пуб лі ка ція ста-
тей « wierk w ost pach Bia owie y» (1925), «D browy 
Bia owie y» (1926), «Lipa w masywie Bia owie skim» 
(1928) та ін. У 1930 p. по ба чи ла світ ка пі таль на мо-
но гра фія Па чось ко го «Lasy Bia owie y».

Із 1925 pоку Й.К. Па чоський — про фе сор ка-
фед ри сис те ма ти ки та со ціо ло гії рос лин на при-
род но-ма те ма тич но му фа куль те ті По знансь ко го 
уні вер си те ту. 1926 року йо му при свою ють по чес не 
зван ня Doctor honoris causa. Спо чат ку Па чоський 
при їж джав із Бі ло ве зької Пущі до По зна ні для чи-
тан ня лек цій у зи мо вий пе рі од, а в 1928 р. він пе-
ре се ля є ть ся до міс та. Пра цюю чи тут, уче ний по-
єд нує ви кла дан ня лек цій із нау ко во-до слід ною 
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ро бо тою не тіль ки в ме жах Поль щі, а й на Бал ка-
нах. У 1929 р. Па чоський по до ро жує по Юго сла вії, 
при ді ляю чи особ ли ву ува гу вив чен ню лі сів Бос нії. 
Ре зуль та ти цих до слі джень були ви кла де ні в пра-
ці «Lasy Bosni», опуб лі ко ва ній в жур на лі «Sylwan» 
(1929)*.

1930 pоку вче ний здій снив ек спе ди цію до Бол га-
рії, яка три ва ла 70 днів. Під час цієї ек спе ди ції було 
ви яв ле но нові для фло ри Бал кан види рос лин. Зі-
бра ний гер ба рій (2800 зраз ків бал канських рос лин) 
був пе ре да ний до Гер ба рію По знансь ко го уні вер-
си те ту.

У 1931 році Й.К. Па чоський ви йшов на пен сію. 
Ка фед ру, яку він очо лю вав, лі к ві ду ва ли, а її пер-
со нал пе ре ве ли на ка фед ру за галь ної бо та ні ки. У 
1932 р. Йо сип Кон ра до вич ку пив са ди бу Сє ро слав 
(20 км на за хід від По зна ні), де влас но руч но по са-
див по над 1000 са джан ців пло до вих де рев і зай няв-
ся вив чен ням їх ньої еко ло гії та мо ро зостій кості. 
Уже по смер ті вче но го, 1952 pоку, була над ру ко-
ва на його пра ця «Dynamika uszkod e  mrozowych 
naszych drzew owocowych», на пи са на за ма те ріа ла-
ми влас них по мо ло гіч них спос те ре жень.

1938 року Й.К. Па чоський по но вив ро бо ту в По-
знансь ко му уні вер си те ті й одер жав зван ня за слу-
же но го про фе со ра. Тут він про дов жує пра цю ва ти 
до 1939 р.

Під час ні ме цько-фа шистської оку па ції Поль щі 
вче ний пе ре бу вав у Сє ро сла ві. В лю то му 1942 р. гес-
та пів ці по-зві ря чо му по би ли його вну ка. Це по тря-
сін ня ста ло при чи ною смер ті Йо си па Па чось ко го. 
Він по мер 14 лю то го 1942 р. на 78-му році жит тя 
від сер це во го на па ду. Його по хо ва ли на цвин та рі 
в селі Лю со во, за 4 км від Сє ро сла ва. З іні ціа ти ви 
По знансь ко го від ді лен ня Польсь ко го бо та ніч но-
го то ва рист ва прах Й.К. Па чось ко го в 1959 р. був 
пе ре по хо ва ний на цвин та рі за слу же них (Cmentarz 
Zas u onych) у По зна ні. На пам’ятнику вче но му 
на пи са но: «Твор цю фі то со ціо ло гії док то ру Honoris 
causa По знансь ко го уні вер си те ту Йо си пу Па чось-
ко му, до слід ни ку ве ли ких те ри то рій польських, 
ро сійських, бал канських. Від ді лен ня Бо та ніч но го 
то ва рист ва в По зна ні».

Нау ко ва спад щи на Й.К. Па чось ко го ста но вить 
по над 300 праць у га лу зі бо та ні ки, зоо ло гії, гео гра-
фії, лі со знавст ва, нау ко знавст ва. Не зва жаю чи на 
те, що Па чоський за фа хом був зоо ло гом (ен то мо-
ло гом), його вне сок у бо та ніч ну нау ку знач ні ший, 
ніж у зоо ло гіч ну.

*  Paczoski J. Lasy Bosni // Sylwan, 1929, XLVII, 5. — S. 329—
377.

Та лант Й.К. Па чось ко го як нау ков ця-бо та ні-
ка пов ною мі рою роз крив ся в та ких чу до вих під-
руч ни ках: «Основы фи то со цио ло гии», «Мор фо-
ло гия рас те ний», «Wst p do filogenii», «Podstawowe 
zagadnienia geografii ro lin», у мо но гра фі ях 
« ycie gromadne ro lin», «Skice fitosocjologiczne», 
«Lasy Bia owie y», «Biologiczna structura lasu», 
«Bioindukcia w pa stwie ro linnym», «Pi trowo  
1аsu» і ба га тьох ін ших. Діа па зон нау ко во-до слід ної 
ді яль ності Й.К. Па чось ко го в га лу зі бо та ні ки був 
над зви чай но ши ро ким — від мор фо ло гії та сис те-
ма ти ки до фі зіо ло гії рос лин. Най біль ший вне сок 
він зро бив у фі то гео гра фію, сис те ма ти ку, фі то со-
ціо ло гію.

Як бо та ні ко-гео граф Й.К. Па чоський був од ним 
із кра щих знав ців рос лин но го по кри ву Схід ної Єв-
ро пи на те ри то рії від Лит ви до Чор но го моря, від 
бал канських лі сів до кал ми цьких сте пів.

У сво їх пер ших бо та ніч них пра цях Й.К. Па-
чоський опи сує фло ру й рос лин ність око лиць міст 
Ума ні, Во ло ди ми ра-Во линсь ко го, Ми ко лає ва та 
ін ших, а та кож ок ре мих ра йо нів По ліс ся, Во ли но-
По діл ля, Над дніп рян щи ни, Пів ніч но го При чор-
но мор’я. Цін ність цих ран ніх пуб лі ка цій Й.К. Па-
чось ко го зростає з кож ним ро ком. Де таль ні, май же 
то по гра фіч ні опи си фло ри та рос лин ності ок ре мих 
ре гіо нів, ви ко на ні мо ло дим Па чоським, да ють ма-
те рі ал для по рів няль но го вив чен ня фло ри, до зво-
ля ють вия ви ти її ан тро по ген ні змі ни.

Най біль шим вне ском у ре гіо наль ну фло ристи-
ку є пра ця вче но го «Фло ра По лесья и при ле жа-
щих мест ностей», опуб лі ко ва на в «Тру дах Санкт-
Пе тер бург ско го об щест ва естествоиспытателей» 
(1897—1900). І до ни ні це — єди на ро бо та з фло ри 
всьо го по лісь ко го ре гіо ну. 1900 року бу ла ви да на 
пра ця Й.К. Па чось ко го «О formacyjach ro linnych і 
росhodzeniu flory poleskiej», яка є пер шим опи сом 
рос лин них уг ру по вань По ліс ся й пер шою ро бо тою 
з ге не зи су фло ри цьо го ре гіо ну.

Зав дя ки нау ко вій ді яль ності Й.К. Па чось ко го в 
хер сонський пе рі од при чор но морські сте пи – один 
із най кра ще до слі дже них у бо та ні ко-гео гра фіч но-
му ас пек ті ре гіо нів Ук ра ї ни. У пра ці «Материалы 
для флоры сте пей юго-вос точ ной час ти Хер сон-
ской гу бер нии» (1890) Й.К. Па чоський по дає де-
таль ний іс то рич ний ог ляд ре зуль та тів вив чен ня 
фло ри Пів ніч но го При чор но мор’я. Слід за зна чи-
ти, що ра ні ше були ли ше фраг мен тар ні, роз різ не ні 
ві до мості про фло ру цьо го ре гіо ну. В зга да ній пра-
ці вче ний упер ше опи сує нові для нау ки види рос-
лин — Cerastium schmalhausenii Pacz., Genista scythica 
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Pacz., Centaurea hypanica Pacz., Nonea pulchella Pacz., 
Carex dubia Pacz. У 1914 p. Й.К. Па чоський пуб лі кує 
«Хер сон скую фло ру», яку при свя чує сво їм учи те-
лям — В.Я. Скро би шевсь ко му та І.Ф. Шмаль гау-
зе ну. В об’ємній кни зі (548 сто рі нок) ав тор опи сує 
па по ро те по діб ні, го ло на сін ні й од но доль ні рос-
ли ни краю. Для на пи сан ня «Хер сон ской флоры» 
були ви ко риста ні осо бисті гер бар ні ма те ріа ли 
Й.К. Па чось ко го, які збе рі га ли ся в му зеї Хер сонсь-
ко го гу бернсь ко го земст ва. Вче ний на вів де таль ні 
ві до мості про гео гра фіч не по ши рен ня та умо ви 
міс цез ростань 335 ви дів рос лин із 1500 ви дів фло ри 
Хер сонської гу бер нії.

Під сум ком 30-річ них фі то со зо ло гіч них до слі-
джень Й.К. Па чось ко го ста ла мо но гра фія «Szkice 
fitosocjologiczne» (1925), в якій він ви світ лює іс то-
рич ний роз ви ток нау ки про рос лин ні уг ру по ван ня 
з ча сів А. Гум больд та, котрий пер шим по чав ужи-
ва ти тер мін «асо ціа ція». На підста ві ба га то річ но го 
до сві ду вив чен ня рос лин но го по кри ву Па чоський 
ви ді ляє різ ні типи асо ціа цій. Так, аг ре га ції — це од-
но ви до ві уг ру по ван ня, в яких взає ми ни між рос ли-
на ми ви яв ляю ть ся сла бо, асо ціа ції — ге те ро ген ні 
уг ру по ван ня, що скла да ю ть ся з еле мен тів, не од-
но рід них у ге не тич но му, біо ло гіч но му та еко ло-
гіч но му ас пек тах. Рос ли ни, що вхо дять до скла ду 
уг ру по вань, Й.К. Па чоський роз по ді ляє на ком по-
нен ти, кот рі фор му ють ос но ву уг ру по вань, та ін-
гре ді єн ти рос ли ни, роз мі ще ні се ред ком по нен тів. 
Ком по нен ти утво рю ють се ре до ви ще рос лин них 
уг ру по вань і фор му ють фі ток лі мат. Звер таю чи ува-
гу на спе ци фіч ність клі ма тич но го ре жи му різ них 
рос лин них уг ру по вань, Й.К. Па чоський упер ше 
об ґрун то вує по нят тя «фі ток лі мат».

Йо сип Кон ра до вич упер ше (1896 р.) ввів до 
нау ко во го обі гу тер мін «фі то со ціо ло гія» в Ро сії і в 
Поль щі. У Фран ції цим тер мі ном по ча ли ко ристу-
ва ти ся тіль ки в 1910 р., у США — 1917, в Скан ди-
навських кра ї нах — у 1919 р. У ро сійській гео бо-
та ні ці цей тер мін міц но ут вер див ся з 1910 р. Пал-
ким його про па ган дистом був В.М. Су ка чов, який 
висту пив на XII з’їзді при ро до знав ців і лі ка рів, щоб 
під три ма ти цей тер мін. На III Все со юз но му з'їзді 
бо та ні ків у Ле нін гра ді 1928 року фі то со ціо ло гія 
була під да на ни щів ній кри ти ці. «Чле ни рос лин но-
го уг ру по ван ня пов’язані між со бою лише еко ло-
гіч но, еко ло гія і є єди ним шля хом для вив чен ня 
за ко но мір ностей рос лин но го по кри ву; не має нія-
ких спе ці аль них фі то со ціо ло гіч них ме то дів і не має 
пот ре би вжи ва ти тер мін «“фі то со ціо ло гія”» — вка-
зу ва ло ся в ма те ріа лах з'їзду. Було прийнятo рі шен-

ня за мі ни ти тер мін «фі то со ціо ло гія» на «фі то це-
но ло гія», що три ва лий час ви ко ристо ву вав ся в ра-
дянській гео бо та ні ці.

Свої фі то со ціо ло гіч ні ідеї Й.К. Па чоський роз-
ви вав у пра цях із лі со знавст ва. Най ві до мі шою се-
ред бо та ні ків і лі сів ни ків Єв ро пи є його ка пі таль на 
мо но гра фія «Lasy Bia owie y» (1930), в якій він по-
дає док лад ний ана ліз ти пів лісу, од ним із пер ших 
засто со вує біо мет рич ний ме тод для ана лі зу де ре-
воста нів. Усю різ но ма ніт ність лі сів Бі ло ве зької 
Пущі вче ний зво дить до шес ти ос нов них ти пів:
1. Гру ди — ши ро ко лис тя ні ліси з пе ре ва жан ням 

гра ба, за участю липи, ясе на, бе реста, дуба, з під-
ліс ком із не мо раль них трав, при уро че ні до най-
ро дю чі ших ґрун тів.

2. Оле со гру ди — за плав ні ліси, ос но ву яких утво-
рює віль ха чор на, за участю ясе на, гра ба та дуба 
в при те рас ній час ти ні.

3. Вільш ня ки — ан тро по ген но по хід ний тип; під 
впли вом ви па сан ня ху до би зни ка ють лі со ві 
ком по нен ти де рев но го яру су, за ли ша є ть ся тіль-
ки віль ха.

4. Ялин ни ки — най по ши ре ні ший тип лісу в Пущі, 
спос те рі га є ть ся та кож знач на ін ва зія під рос ту 
яли ни в інші ти пи лісу.

5. Со сно ві бори — теж по ши ре ні в Бі ло ве зькій 
Пущі.

6. Діб ро ви — за йма ють най мен шу пло щу се ред лі-
со вих фор ма цій Бі ло ве зької Пущі, при цьо му 
ви ок рем люю ть ся діб ро ви, ут во ре ні Quercus robur 
і Q. petraea.
Діб ро вам Бі ло ве зької Пущі Й.К. Па чоський 

при ді ляє особ ли ву ува гу. Він всту пає в дис ку-
сію з ні ме цьким лі со знав цем Ляу тен шла ге ном, 
який вва жав, що діб ро ви Бі ло ве зької Пущі ма ють 
штуч не по хо джен ня, ос кіль ки при уро че ні до ма-
ло при дат них ґрун тів і по га но рос туть. У від по відь 
Па чоський за ува жує, що рос ли ни вза га лі рід ко 
зроста ють в оп ти маль них для них умо вах. Най-
важ ли ві шим фак то ром їх ньо го по ши рен ня є не 
фі зич ні умо ви міс цез ростан ня, а фі то со ці аль не се-
ре до ви ще. На ко ристь при род но го зростан ня діб-
ров у Бі ло ве зькій Пущі свід чить на яв ність низ ки 
рос лин, які при уро че ні лише до діб ров, зок ре ма 
Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC., Astrantia 
major L., Centaurea phrygia L., Cimicifuga foetida L., 
Inula hirta L., Laserpitium latifolium L., Peucedanum 
cervaria (L.) Lapeyr., Pimpinella magna L., Thalictrum 
simplex L., Trifolium rubens L. Ці види, а та кож Quercus 
petraea Liebl., Abies alba Mill., Taxus baccata L. і 
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Hedera helix L. у Бі ло ве зькій Пущі є ре лік та ми між-
льо до ви ко во го пе ріо ду.

Йо сип Кон ра до вич Па чоський пе ре кон ли во до-
вів, що Бі ло ве зька Пуща є най кра щим і най менш 
ан тро по ген но по ру ше ним лі со вим ма си вом Єв ро-
пи. До Па чось ко го се ред лі со знав ців пе ре ва жа ла 
дум ка, що та ки ми є ліси Бос нії (Rubner, 1925)**. 
У 1928 р. Й.К. Па чоський де таль но обсте жив ліси 
Бос нії та опуб лі ку вав ре зуль та ти сво їх до слі джень 
у стат ті «Lasy Bosny» (Sylwan, 1929). Під час по рів-
няль но го вив чен ня лі сів Бі ло ве зької Пущі та Бос нії 
вче ний ді йшов ви снов ку, що ок ре мі не ве ли кі ма-
си ви яли це во-яли но вих лі сів Бос нії пе ре вер шу-
ють бі ло ве зькі ліси, про те за га лом бос нійські ліси 
силь но по ру ше ні че рез не га тив ний вплив ви па-
сан ня ху до би. У ро бо ті «Biologiczna structura lasu» 
(Sylwan, 1928)*** Й.К. Па чоський роз гля дає ліс як 
склад ний ком плекс рос лин но го сві ту, ґрун ту, клі-
ма ту та тва рин но го сві ту й ре ко мен дує за йма ти ся 
лі со вим гос по дарст вом на еко ло гіч ній ос но ві.

У пе рі од 1915—1927 рр. була опуб лі ко ва на три-
том на пра ця Й.К. Па чось ко го «Опи са ние рас ти-
тель ности Хер сон ской гу бер нии»: том 1 — «Ле са» 
(1915), том 2 — «Сте пи» (1917), том 3 — «Плав ни, 
пес ки, со лон ча ки, сорные рас те ния» (1927). Над-
зви чай но ці ка вою та важ ли вою є вступ на гла ва 
кни ги, в якій ав тор роз гля дає за галь ні за ко но мір-
ності струк ту ри рос лин них уг ру по вань. У цій пра ці 
Й.К. Па чоський упер ше ввів у нау ку нині за галь но-
по ши ре ні тер мі ни: зо наль на, екс т ра зо наль на, азо-
наль на рос лин ність.

Особ ли ву нау ко ву цін ність ста но вить син те тич-
на тео ре тич на пра ця Й.К. Па чось ко го «Основные 
черты раз ви тия флоры юго-за пад ной Рос сии» 
(1910), у якій упер ше сфор му льо ва на гі по те за про 
ре лік то вий ха рак тер фло ри Во ли но-По діл ля, що 
ста ла дже ре лом фор му ван ня фло ри По ліс ся та 
при чор но морських сте пів. Ця кни га оз на ме ну ва ла 
кар ди наль но но вий етап ос мис лен ня фло ристич-
них до слі джень.

Йо сип Кон ра до вич Па чоський вніс свій вклад 
не тіль ки у вив чен ня рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни 
та Мол до ви, а й сте пів Кал ми кії. В опуб лі ко ва ній 
1892 р. пра ці «Фло ристи че ские и фи то гео гра фи че-
ские ис сле до ва ния калмыцких сте пей» він на во-
дить пер шу бо та ні ко-гео гра фіч ну ха рак те ристи ку 

** Rubner K. Die forstliche Bedeutung der Waldtypen // 
Forstarchiv, 1926 
***  Paczoski J. Biologiczna struktura lasu // Sylwan,1928, XLVI, 
3. — S. 193—221.

цьо го уні каль но го ре гіо ну, роз мі ще но го на кор до ні 
між Єв ро пою та Азі єю.

Па чоський був та кож сис те ма ти ком рос лин. Він 
опи сав нові для нау ки види: Cytisus skrobiszewskii, 
Genista scytica, Euphorbia tanaitica, Asperula taurica, 
Ranunculus zapa owiczii, Cerastium schmalhauzenii, 
Juncus tyraicus, Nonea pulchella, Papaver albiflorum. 
Типи цих ви дів збе рі га ю ть ся в гер ба рії Хер сонсь-
ко го крає знав чо го му зею. Крім того, вче ний був 
та кож ав то ром об роб ки ро ди ни Ranunculaceae у 
«Фло рі Поль щі» (Flora Polska, 1927). 

Й.К. Па чоський є за снов ни ком но вої нау ки — 
нау ки про рос лин ні уг ру по ван ня, або фі то со ціо-
ло гії. Свої пер ші фі то со ціо ло гіч ні ідеї він ви клав у 
пра ці «Ста дии раз ви тия флоры» (1891), де об ґрун-
ту вав ви ді лен ня но вої нау ки про ге не зис, жит тя та 
роз ви ток рос лин них асо ціа цій (фор ма цій) і на звав 
цю нау ку фло ро ло гі єю, вка зав ши на її бли зькість 
до со ціо ло гії. Вче ний пише про те, що рос лин-
ні уг ру по ван ня ма ють свою струк ту ру і є ста дія ми 
роз ви тку рос лин но го по кри ву, фор мую чись від 
більш простих за струк ту рою і біо ло гі єю до більш 
склад них. Не зов сім вда лий тер мін «фло ро ло гія» 
для ок рес лен ня нау ки про рос лин ні уг ру по ван-
ня Й.К. Па чоський у кни зі « ycie gromadne ro lin» 
(1896) за мі нив на більш вда лий — «фі то со ціо ло гія».

Нау ко ві здо бут ки Й.К. Па чось ко го були ви со-
ко оці не ні ще за його жит тя. «На чав с юных лет 
свое зна комст во с рас ти тель ностью юга Рос сии, 
Ио сиф Кон ра до вич Па чо ский яв ля ет ся в настоя-
щее вре мя луч шим зна то ком этой флоры», — пи-
сав В.І. Липський. Ви со ко оці нив при ро до охо-
рон ну ді яль ність уче но го та кож І.П. Бо ро дін у 
сво їй до по ві ді на Пер шій між на род ній кон фе рен-
ції з охо ро ни при ро ди. Свід чен ням ви со ких нау-
ко вих за слуг Й.К. Па чось ко го є на зва ні на його 
честь види рос лин — Centaurea paczoskii Kotov ex 
Klokov, Cytisus paczoskii V. Krecz. (= Chamaecytisus 
paczoskii (V. Krecz) Klásk.), Gagea paczoskii (Zapa .) 
Grossh., Lamium paczoskianum Vorosch., Allium 
paczoskianum Tuzson, Corydalis paczoskii N. Busch, 
Jurinea paczoskiana Iljin, Pyrethrum paczoskii Zefir. 
(= Tanacetum paczoskii (Zefir.) Tzvelev), Carex paczoskii 
Zapa ., Hieracium paczoskianum Sennikov, Onobrychis 
paczoskiana Krytzka, Papaver paczoskii Mikheev, Poa 
paczoskii Tzvelev, Veronica paczoskiana Klokov.

У 1932 р. на честь 45-річ чя нау ко вої ді яль ності 
Й.К. Па чось ко го йому був при свя че ний ок ре-
мий ви пуск жур на лу «Acta Societatis Botanicorum 
Poloniae».
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Уже пі сля смер ті вче но го 1951 року в Поль щі 
були ви да ні «Dzie a wybrane», куди ввійш ли «Szkice 
fitosocjologiczne», «Podstawowe zagadnienia geografii 
ro lin» і вступ до кни ги «Lasy Bia owie y».

До 100-річ чя від дня на ро джен ня вче но го По-
знанський уні вер си тет іме ні Ада ма Міц ке ви ча 
ви пус тив збір ник «Józef Paсzoski, w setn  rocznic  
urodzin» (1967), а та кож пе ре ви дав два томи кла-
сич ної пра ці Й.К. Па чось ко го «Хер сонська фло-
ра». У 2012 році По знанське то ва рист во при яте лів 
наук ра зом із Уні вер си те том іме ні Ада ма Міц ке-
ви ча ви да ло збір ник нау ко вих праць Па чось ко го 
під на звою «Rozwa ania o siecie powi za  w wiecie 
ro lin». Вступ на пи сав і пі діб рав тексти Ка роль Ля-
товський.

У По знансь ко му уні вер си те ті є ау ди то рія 
Й.К. Па чось ко го, у спе ці аль но му ар хі ві збе рі га ю-
ть ся його пра ці, ру ко пи си, фо то гра фії. В Бо та ніч-
но му саду цьо го ж уні вер си те ту та в Бі ло ве зькій 
Пущі вста нов ле ні пам’ятні зна ки вче но му.

В Ук ра ї ні, по чи наю чи від 1989 року, че рез кож-
ні п’ять ро ків ор га ні зо ву ю ть ся «Бо та ніч ні чи тан ня 
пам’яті Й.К. Па чось ко го». Уже про ве де но п’ять та-
ких чи тань. У 1993 році від кри то ме мо рі аль ну кім-
на ту вче но го в Хер сонсь ко му крає знав чо му му зеї, 
а в 2003 Ла бо ра то рії біо різ но ма ніт тя та еко ло гіч-
но го мо ні то рин гу Хер сонсь ко го пе да го гіч но го уні-
вер си те ту при своє но ім’я Й.К. Па чось ко го. У 2013 
році вче ні Одесь ко го уні вер си те ту ви да ли ка та лог 
«Гер бар на ко лек ція Й.К. Па чось ко го».
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ИОСИФ КОНРАДОВИЧ ПАЧОСКИЙ (к 150-летию со 
дня рождения)

В статье освещена деятельность выдающегося ученого Ио-
сифа Конрадовича Пачоского (1864—1942) — основателя 
фитосоциологии, всемирно известного ученого в области 
систематики растений, флористики, лесоведения, зоологии 
и охраны природы.
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JOZEF K. PACZOSKI (150th Anniversary)

The paper is dedicated to the founder of phytosociology, Profes-
sor J.K. Paczoski (1864—1942), a scientist known worldwide in 
the fields of plant systematics, floristics, forestry, zoology and na-
ture conservation.
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