


Alicja P iekiełko-Zem anek  
(Kraków)

ROLA ILUSTRACJI W HISTORII BOTANIKI

Problem  ilustracji w  pracach nau
kowych nie należy do pierwszoplano
wych zagadnień historii nauki; n ie
m niej jednak  zbadanie drogi, jaka pro
wadzi od najdaw niejszych rycin bota
nicznych w starożytnych rękopisach 
greckich do współczesnej fotografii 
spod m ikroskopu elektronowego, skła
nia do refleksji nad botaniką, jedną z 
najstarszych dziedzin naukowego poz
nania.

Początki wiedzy o roślinach, dostar
czających człowiekowi od zarania dzie
jów pokarm u i środków leczniczych, 
spotykam y w najw cześniejszych k u ltu 
rach, to też wyobrażenia roślin poja
wiają się w  sztuce już około pięciu ty 
sięcy lat tem u. Do najstarszych należy 
egipska płaskorzeźba z ok. 3200 r. pne. \  przedstaw iająca jeden z najw aż
niejszych gatunków  użytkow ych starego św iata — palm ę daktylow ą 
Phoenix dactylijera  L).

Znacznie później ukształtow ały się podstaw y botaniki jako nauki, 
stworzone w  starożytnej G recji na przełomie IV /III w. pne. przez ucznia 
Arystotelesa, Teofrasta z Erezu (ok. 370— 285 pne.). Rękopisy najw ażniej
szych jego prac, znanych w  tłum aczeniu łacińskim  jako Historia planta-

A. G. M o r t o n :  History of Botanical Science. London-San Francisco 1981
Academic Press s. 3.
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rum  i De causis plantarum , m ających w dużej mierze charak ter trak tatów  
filozoficznych, nie zaw ierały praw dopodobnie rycin. Twórcą naukow ej 
ilustracji botanicznej jest inny grecki przyrodnik, Crateuas (ok. 120—60 r. 
pne), nadw orny lekarz króla Pontu M ithridatesa VI Eupatora, słynącego 
z dużej wiedzy o truciznach roślinnych. Imię jego upam iętnił Crateuas 
nazwą M ithridatia  2 w pracy o roślinach leczniczych Rhizotom ikon, k tó
rej uzupełnieniem  był osobny tom m alowanych z n a tu ry  roślin. Jak  wie
le dokum entów starożytnej nauki, tak  i rękopisy greckiego przyrodnika 
zaginęły bezpowrotnie, utrw alone jednak w pracach późniejszych, głów
nie Dioscoridesa, autora dzieła De materia m ed ica3 (ok. 60 r. pne ), wzo
rowanego w  dużej m ierze na owej pierwszej ilustrow anej farm akopei. 
De materia medica należy do prac, k tó re  w historii nauki osiągnęły suk
ces niew spółm ierny do swojej wartości. Ten tra k ta t o własnościach lecz
niczych roślin, pozbawiony myśli teoretycznej, był przez następne 1500 
lat przedm iotem  niezliczonych kom entarzy i kom pilacji przyrodniczych, 
popularnych jeszcze w  okresie Renesansu. Być może przyczyną pow o
dzenia pracy Dioscoridesa były wzorowane na dziele Crateuasa realistyczr 
ne jysijtk#"róślin , jjjjipżliwiające łatw ą identyfikację gatunków-,

Nie«te$y, w  m iârç upływ u czasu, w  w yniku wielokrotnego kopiowa
nia, ryciny  staw ały ślę coraz m niej podobne do oryginału, przybierając 
w  niektórych średniowiecznych rękopisach postać schem atycznych orna
m entów, ozdabiających tekst. Podobny charak ter m ają  też na ogół ryci
ny w najwcześniejszych drukow anych kom pilacjach przyrodniczych.

Dopiero m yśl naukowa Odrodzenia, zwrócona w k ierunku  obserw acji 
przyrody, stwoftżyła nowoczesną ilustrację botaniczną, powstałą z w ier
nego- przedstaw ienia piękna rosnących w naturze roślin. Renesans jest 
jedyiiÿm  okresem  w historii nauki, w k tórym  poznanie naukowe i a rty 
styczne zjednoczyły się w obserw acji przyrody. Rezultatem  owego nie
zwykłego związku nauki z m alarstw em  stały się wspaniałe ryciny przy
rodnicze Leonarda da Vinci i A lbrechta D ürera, zdum iewające realizm em  
ukazania pokroju rośliny i szczegółów jej budowy.

M alarzem  ze szkoły D ürera był Hanz Weiditz, au tor rycin do dzieła 
Ottona Brunfelsa Herbarum vivae eicones (S trasburg 1530), pracy, k tóra 
swoje przełomowe znaczenie w historii botaniki renesansowej zawdzię
cza także św ietnym  ilustracjom , wykonanym  po raz pierw szy w europej
skiej nauce nowożytnej na podstawie żywych okazów roślin, a nie w
oparciu o dawne rękopisy. ........... ... '• •.

2 Według Pliniusza nazwa „Mithridatia”, odnosząca się prawdopodobnie d o 'ja 
pońskiej rośliny ozdobnej Erythronium dens-canis  L., była pierwszą nazwą rośliny 
utworzoną od imieiniia człowieka <A. G. M o r  t o n:  dz. cyt. s. 77).

3 R. T. G u n t h e r :  The Greek herbal oj Dioscorides [...]. London-New York 
1968 Hafner Publishing Company, VIII, 702 s.
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Ryc. 1. Artemisia arboresceris L. na jednej z kart rękopisu D i o s c o r i d e s a  De 
materia medica. Kopia sporządzona ok. 512 r. w  Konstantynopolu (tzw. Codex Vin- 
dabonensis Constantinopolitanus). Wg I. J a h n ,  R. L ö t  h e r  i  in.: Geschichte der 
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Ryc. 2. Rysunki roślin w  anonimowym rękopisie z XIV w. Basler Uniwersitatstii-
bliothek (Reprint, Basel 1960)



burum vtrrucitat* of'ue mfijtic.
$ c  S U lc m tfw .

A l i c j a »  p c n f u c f j . J o .  v

'  r - i ' *  * -i^x

«Crbaru virus «Gctur* oroitc virr« 
h c rb jr  m fe m (*M if t lrrc in tfu  nom 

£  ui ę i a  ’ f 'ma)iurt* puto p^crc p jio  
o p c m  fa f*  p : i o :  uw cniiTc £ H a » a .

'Hr f. u u k i f  n o in c n
•• p a1> i t tw t qtu (u  mucufntt>!CKtir c m «.  

p ! f  ">r*h‘ Huv’W ^ i m i J i f b j i b i i o i p a  m c d c ć ,  *r 
4 v  -f utit « 11*  occocfiafutnpta.

J& »1

Rye. 3. Drzeworyt przedstawiający bylicę pospolitą (Artemisia vulgaris L.) w  pier
wszym zielniku drukowanym w Polsce. S z y m o n  z Ł o w i c z a :  Aemilius Macer 

de herbarum virtutibus. Cracovtiae ex Officina Ungleriana 1530
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Ryc. 4. Drzeworyt Hanza Weiditza, przedstawiający ciemiernik zielony (Helleborus 
viridis  L.) w  dziele Ottoną B r u n f e l s a  Herbarum vivae eicones [...]. Argentorati

apud Joanmem Schottum 1530
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Renesans stw orzył pewien charakterystyczny typ  pracy przyrodniczej, 
zwanej zielnikiem  lub herbarzem  4, w k tórym  dużą rolę odgryw ały drze
w oryty  przedstaw iające rośliny, opatrzone kom entarzam i o zastosowa
niach leczniczych, różnych sposobach użytkow ania oraz własnościach m a
gicznych poszczególnych gatunków. Ponieważ obok roślin dzieła te —  
często ogromnych rozm iarów — zaw ierały również wiadomości o zwie
rzętach i m inerałach, były one syntezą wiedzy przyrodniczej tam tej epoki
i łączyły w  sobie początki nie tylko nauki o roślinach, ale również zoo
logii, geologii, farm acji i nauk rolniczych. W pracach tych rycina służy
ła do identyfikacji gatunków , stąd  też XVI-wieczne zielniki nie zaw iera
ły  na ogół opisów roślin, a niemiecki przyrodnik  Heronim  Bock (Tragus) 
(1498— 1554), uw ażany za prekursora botaniki opisowej., sporządził ty lko  
dlatego dokładne opisy gatunków, że nie mógł dostarczyć drzew orytów  
do pierwszego w ydania swego dzieła N ew  K reu tter  Buch  [...] (S trasburg 
1539) 5. ,

Przeglądając renesansow e zielniki, k tóre drukow ano w  w ielu euro
pejskich krajach, często w językach narodowych, jak np . Herbarz polski 
M arcina z Urzędowa (Kraków 1595), spotykam y ryciny  ną różnym  pozio
mie, w ykonyw ane n a  ogół przez m alarzy  pracujących pod kierunkiem  au 
tora. Specyficzną atm osferę owych rycin tw orzą dodaw ane często obok 
rośliny renesansowe kompozycje figuralne, a czasem — rysunki roślin 
fan tastycznych6, naw iązujące do botaniki antycznej i średniowiecznej. 
E lem enty te, pom ijane dawniej przez h istoryków  nauki jako przejaw  
b raku  nowoczesności autorów, obecnie budzą szczególne zainteresow anie, 
są bowiem m ateriałem  do analizy jednego z kluczowych problem ów  fi
lozofii nauki, jakim  jest wpływ „kontekstu kulturow ego” na rozwój n au 
kowego poznania.

W XVII i XVIII w. —  w raz z rozwojem  botaniki opisowej —  pow sta
ją pierwsze flory regionalne, dotyczące nie ty lko obszarów europejskich, 
ale i  tropikalnych, k tóre swoim bogactw em  przyrodniczym  budziły od 
dawna zainteresow anie uczonych. Ukazujące się wówczas na zachodzie 
Europy opracow ania botaniczne zaw ierają często ilustracje nowych, nie
znanych dotąd gatunków , jak  np. pionierska praca o florze Japonii Icones 
selectae plantarum , quas in Japonia collegit [...] (Londini 1791) Engelber- 
ta  K aem pfera, czy o florze Przylądka Dobrej Nadziei — Exoticarum  plan-

4 Łacińskim słowem „herbarium” określono w  literaturze Odrodzenia ilustrowa
ne dzieła o roślinach (w języku polskim „zielnik” lub „herbarz”>. Natomiast zbiory 
zasuszonych roślin, dla których obeaniie stosuje się nazwę „herbarium” (żielinik), 
nazywano „ogrodami zimowym i” (horti hiemales), „ogrodami suohymii” (horti siccą) 
lub „żywymi zielmikamii” (herbarium vivum). (A. P i e k i e ł k o :  Zielnik w  dziejach. 
„Wszechświat” 1978 zl 11 s. 301—303.).

5 A. G. M o r t o n :  dz. cyt. s. 126.
6 A. A r  be r :  Herbals their origin and evolution.  Cambridge 1953 University  

Press. 130—134.



512 A. Piekiełko-Zemanek

tarum  centuria prima  (Gedani 1678) —  opracow ana przez gdańskiego 
przyrodnika Jakuba Breyna. N iektóre spośród tych opracowań, ozdobio
nych pięknym i, ręcznie kolorowanym i drzew orytam i lub m iedziorytam i — 
to praw dziw e dzieła sztuki edytorskiej. Rysunek rośliny, przedstaw iają
cy często bardzo dokładnie jej budowę morfologiczną, pełnił w  dalszym 
ciągu ważną funkcję pomocniczą w identyfikacji gatunków  z powodu 
chaosu panującego w ówczesnej nom enklaturze botanicznej. Wraz z uka
zaniem się dzieła Linneusza Species plantarum  (Stockholm 1753), usta la
jącego jednoznacznie zasady nazew nictw a gatunków , rycina przedstaw ia
jąca roślinę stała się jedynie uzupełnieniem  botanicznego tekstu. T rady
cja ilustrow anych flor regionalnych utrzym ała się jednak do dzisiejszego 
dnia, a rysunek pełni w nich funkcję trudnego do zastąpienia dokum en
tu, utrw alającego wygląd rośliny.

Rewolucja, jaka dokonała się w naukach przyrodniczych w XVII i 
XVIII w stw orzyła nowy typ  ilustracji botanicznej, związanej z rozwo
jem  badań eksperym entalnych. Wraz z ukształtow aniem  się podstaw fi
zjologii roślin pow stała rycina ilustru jąca przebieg doświadczenia nauko
wego, k tórą odnaleźć możemy m.in. w pracach pioniera te j dziedziny S te
fana Ilalesa (1677— 1761), au tora  m.in. pięknie ilustrow anej publikacji: 
Vegetable staticks  (London 1727).

Dla historii nauki szczególne znaczenie m ają pierwsze rysunki ukazu
jące obraz rośliny pod mikroskopem. M ikroskop, skonstruow any u schył
ku Renesansu, wprowadzony został do nauk przyrodniczych przez dwóch 
uczonych, w spółpracujących od 1671 r. z Royal Society: angielskiego ba
dacza Nehemiasza G rew a (1628— 1711) i włoskiego przyrodnika M arcella 
Malpighiego (1628— 1694), zasłużonego również w  badaniach anatomicz
nych zwierząt. N ajważniejsze prace obydwu autorów, tj. Anatom e plan
tarum  (London 1675— 1678) Malpighiego i The anatom y oj plante (Lon
don 1682) Grewa, zaw ierają rysunki o historycznym  znaczeniu, bo przed
staw iające po raz pierwszy szczegóły budowy anatom icznej korzenia, ło
dygi, liści i owoców. Jakkolw iek pierwsi anatom owie zaznaczali w yraź
nie s tru k tu rę  kom órkową roślin, nie dostrzegali jej — w skutek niedo
statków  techniki m ikroskopowej — w m łodych pączkach; stąd też teoria
o powszechności budowy kom órkowej w świecie roślin pojaw iła się dwie
ście lat później, w 1838 r.

W historii botaniki XIX  w., k tóra ustaliła wiele podstawowych fak
tów z anatom ii, cytologii i embriologii roślin, rysunek spod m ikroskopu 
odegrał szczególną rolę; często bowiem kluczowe prace opisowe m iały 
postać kom entarzy do rycin. Przykładem  może być jedna z najw ażniej
szych prac w  historii polskiej botaniki Entw ickelungs-G eschichte der Farn
kräuter  (Berlin 1848), w yjaśniająca po raz pierwszy proces zapłodnie
nia u  paproci, in trygujący  badaczy od w ielu lat. Je j autor, jedyny z pol
skich uczonych wym ieniany zwykle w  podręcznikach historii botaniki



Hie breeds o f Barnakks.

Rye. 5. Roślina fantastyczna (..drzewo rodzące gęsi”) w  zielniku Johna G e r a r d a :  
The Herball or General Historie of Plantes [...]. Imprinted at London by John Nor

ton 1597
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Hyc. 6. Rysunek tropikalnej rośliny uprawnej Abelmoschus moschatus Mediik. (w 
pracy C. C o m  m e l i n  a: Rariorum plantcirum horti medici. Amstelodami ex typo- 
graphia P. et J. Blaev 1701. Amstelodamensis historia. Vol. 2, wykonany przez ho

lenderską malarkę roślin Alidę Wiithoos
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Ryt'. 7. Ilustracje doświadczeń Stefana Halesa: a) mad parciem korzeniowym; b) 
nad siłą ssącą korzeni drzew. (S. H a l e s :  Vegetable staticks. London N. and J. In-

nys and T. Woodward 1727)

światowej — Michał H ieronim  Leszczyc-Sumiński 7 (1820— 1898) był bo
tanikiem  am atorem  (związanym przez pew ien czas z U niw ersytetem  Ber
lińskim), upraw iającym  również z zam iłowaniem  m alarstw o, stąd też w y
soki poziom jego rysunków , ilustru jących  procesy obserwowane pod mi
kroskopem. Praca Leszczyc-Sumińskiego dostarczyła faktów  W ilhelm o
wi Hofm eisterowi (1824— 1877) do sform ułow ania w 1851 r. jednego z 
najw ażniejszych uogólnień botaniki XIX w. —  o w ystępow aniu przem ia
ny pokoleń w świecie roślin.

Technika fotografii, k tóra przeniknęła do prac naukowych w drugiej 
połowie XIX w., nie w yelim inow ała rysunku, i to zarówno ukazującego 
pokrój rośliny, jak i tajem nice w nętrza jej budowy. Rysunek umożliwia 
bowiem przedstaw ienie wybiórcze n iek tórych  elem entów, np. takich  
szczegółów w budowie morfologicznej, które m ają znaczenie system a
tyczne.

Podobną rolę, jaką spełniły w  XVII w. pierwsze rysunk i spod m ikro
skopu optycznego, odegrała w XX w. (po 1936 r.) fotografia spod, m ikro
skopu'elektronow ego, ujaw niająca nieznane dotąd, często wręcz re w e la 
cyjne dla nauki szczegóły budow y kom órki i tkank i roślinnej. W ciągu 
ostatnich lat upowszechniła się na świecie fotografia spod elektronow e-

7 B. H r y n i e w i e c k i :  Michał Hieronim Leszczyc-Sumiński und seine Arbeit  
über die Entwickelungs-Geschichte der Farnkräuter, „Comptes Rendus des Seances 
de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie”. T. 30 Cl IV 1937 s. 1235—1263.



Ryc. 3. Jeden z pierwszych rysunków spod mikroskopu, przedstawiający przekrój 
przez łodygę winorośli (Vitis  sp.) w  pracy Nehemiasza G r e w a :  The anatomy of 

»  planls. (London, W. Rawlins 168.2.)
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Ryc. 9. Rysunki spod mikroskopu M. H. Lzesczyc-Sumińskiego, przedstawiające 
rodnie, proces zapłodnienia i pierwsze stadia rozwoju zapłodnionego jaja u paproci. 
(W pracy: Zur Entwickelungs-Geschichte der Frankräuter. Berlin, Verlag der Dec- 

kerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei 1841)
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Ryc. 10. Wnętrze komórki okrzemki (Mastogloia grevillei W. Smith). Fotografia spod 
elektronowego mikroskopu transmisyjnego. Powiększenie 13500 X. (J. G. H e l m -  
c k e ,  W. K r i e g e r :  Diatomeenschalen in Elektronenmikroskopischen Bild. M^ein- 

heim, Verlag von J. Cramer 1966)
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go m ikroskopu skaningowego 8 (skonstruow anego w 1938 r.), dająca obraz 
przestrzenny obiektów oglądanych w dużym  powiększeniu. U kazuje ona 
nie tylko w nowym  świetle elem enty budowy, ale też — nieznane dotąd 
w alory plastyczne rośliny, zbliżone swoim charakterem  do estetyki sztuki 
nowoczesnej.

Siedząc na przestrzeni wieków rolę ilustracji w  rozw oju botaniki, na
leży odnotować bardzo charakterystyczne zjawisko: w  ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu la t upowszechnił się now y typ  ryciny, nie spotykanej w 
botanice daw nej, a w ystępującej sporadycznie w X IX  w.; są to wykresy, 
diagram y, schem aty, graficzne ujęcia modeli itd., pełniące często rolę syn
tetycznego zestaw ienia inform acji, zaw artych w tekście. W pracach z za
kresu geografii roślin często syntezą taką są m apy geobotaniczne, któ
rych  pionierem  był tw órca tej dziedziny A leksander Hum boldt, a także 
szwedzki botanik Jerzy  W ahlenberg, autor pierwszej m apy p ięter roślin
nych w K arpatach. N iew ątpliw ie ów nowy typ ilustracji, nadający spe
cyficzny charak ter współczesnym  pracom  naukowym , jest konsekw en
cją osiągnięcia przez poszczególne dyscypliny nauki o roślinach takiego 
poziomu dojrzałości poznawczej, k tóra pozwala na prowadzenie badań 
ilościowych.

Konsekw encją powyższych rozważań jest pytanie o przyszłość ilu stra 
cji botanicznej. N iewątpliw ie będzie ona uzależniona od dalszej ewolucji 
przedstaw iania w yników badań naukowych. Jeśli założymy, że przez dłuż
szy czas u trzym yw ać się będą w nauce prawidłowości obserwowane obec
nie, tzn. postępująca m atem atyzacja języka biologii, przy dalszym wzroś
cie liczby publikacji (która im plikuje zm niejszenie objętości artykułów
— w imię oszczędności miejsca) należy spodziewać się dalszej form aliza
cji prac naukowych. Stąd też w zrastać będzie prawdopodobnie rola ilu
stracji posiadających dużą w artość inform acyjną, a więc diagramów, w y
kresów i innych form  przedstaw iania w yników  badań ilościowych.

Trudno natom iast przewidzieć, jaki będzie los tradycy jnej ryciny 
obrazującej pokrój rośliny: odgrywa ona wciąż jeszcze dużą rolę we 
współczesnej literatu rze botanicznej. Jeśli naw et nieuchronny stanie się 
proces wycofywania jej z prac naukowych, znajdzie na długie lata schro
nienie w w ydaw nictw ach popularnych, naw iązujących często do dawnych 
prac przyrodniczych, w których rysunek ukazyw ał roślinę nie tylko jako 
obiekt naukowego poznania, ale również — przeżycia estetycznego.

Recenzent: Wanda Grąbecka

8 H. P i ę k o ś :  Zastosowanie i rola elektronowego mikroskopu skaningowego w  
badaniach botanicznych.  „Wiadomości Botaniczne” T. 12: 1975 z. 2 s. 111—118.
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А. Неке.то-Земанэк

РОЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ИСТОРИИ БОТАНИКИ

Изучение пути, который ведет от старейших ботанических рисунков древнегреческих 
рукописей до современных фотоснимок под электронным микроскопом заставляет заду
маться о ботанике, одной из наиболее старых областей научного познания.

Создателем научной ботанической иллюстрации является греческий природовед Гра- 
теас (ок. 120-60 гг. д.н.э.), автор работы о лекарственных растениях Ризотомикон. Этой 
работой в качестве образца возпользовался Диоскоридес при разработке De materia medica 
(ок. 60 г. н.э.). Иллюстрации из работы Диоскоридеса (рис. 1) многократно копировались 
в средневековых рукописях (рис. 2), зачастую приобретая более схематический характер; 
такого же характера были иллюстрации в первых печатных ботанических компиляциях 
(рис. 3). Только лишь научная мысль эпохи Возрождения, направленная к наблюдению 
природы, создала современную ботаническую иллюстрацию, исходящую из точного изо
бражения красоты произрастающих в природе растений (рис. 4). Наряду с изображением 
растений в природе в ботанических работах XVI века можно встретиться с изображениями 
фантастических растений (рис. 5), сближенных по своему характеру к древней и средневе
ковой ботанике.

В XVII и XVIII веках наряду с прогрессом в познавании природы возникают первые 
районные флоры европейских и тропических территорий, зачастую прекрасно иллюстриро
ванные (рис. 6). До времен Линнея иллюстрации выполняли вспомогательную роль при 
идентификации видов из-за плохого развития описательной ботаники и хаоса, господству
ющего в ботанической номенклатуре.

Революция, которая произошла в естественных науках в XVII—XVIII веках, создала 
новый вид ботанической иллюстрации, изображающей ход экспериментальных исследований 
(рис. 7) и виды под микроскопом (рис. 8). В истории ботаники XIX века, которая открыла 
много основных, важных фактов анатомии, цитологии и эмбриологии растений, иллю
страции придавалось особое значение потому, что зачастую ключевые описательные работы 
приобретали вид комментариев к иллюстрациям, как например статья Михаила Гиеронима 
Лещиц-Сушинского (Берлин 1849) Zur entwickelungs-Geschichte der Farnkräuter впервые объ
ясняющая процесс оплодотворения папоротника (рис. 9).

Фотографическая техника, проникнувшая в научные работы второй половины XIX века, 
не исключила иллюстрации, изображающей как разрез растения, так и тайны его внутреннего 
строения. В науке XX века (после 1936 г.) особо важное значение имела фотография под 
электронным микроскопом (рис. 10), трансмиссионным и сканинговым (рис. 11), показы
вающая не только новые подробности морфологического и анатомического строения, но 
и неизвестные до сих пор художественные ценности растений, по своему характеру тесно 
связанные с эстетикой современного искусства.

В течение последнего пятидесятилетия в ботанике распространился новый вид иллю
страции, которой не было в давней ботанике; это графики, диаграммы, карты, схемы, гра
фические эскизы моделей и т.д., часто исполняющие роль синтетического сопоставления 
информаций, находящихся в тексте. Без сомнения этот новый вид иллюстрации, придающий 
современным научным работам специфический характер, является результатом достижения 
отдельными областями науки о растениях такого уровня познавательной зрелости, который 
предоставляет возможность проведения количественных исследований.
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A. Piekiełko-Zemanek

THE ROLE OF ILLUSTRATION IN THE HISTORY OF BOTANY

When w e investigate the road which has led from the earliest botanical pictu
res in the ancient Greek manuscripts to the contemporary photographs from the 
electronic microscope w e cannot help reflecting on the science of botany, one of 
the most ancient fields of learning.

The originator of botanical illustration is the Greek naturalist Crateuas (c. 
120—60 B.C.), author of a work on medicinal herbs Rhizotomikon  on which Dios- 
corides modeled himself in writing the famous work De materia medica, around 
60 A.D. The illustration in Dioscorides’ book (fig. 1) were copied on numerous occa
sions in medieval manuscripts (fig. 2), often rather schematically; of a similar kind 
were the illustrations in the first printed botanical compilations (fig. 3). It was 
only the Renaissance learning, interested in the observation of nature, which crea
ted the m odem  botanical illustration, being a faithful rendering of the beauty of 
all sorts of plants (fig. 4). Along with the plants to be found in nature w e get in 
the sixteenth-century botanical works also pictures of fantastic plants (fig. 5) re
lated in their character to he ancient and medieval bota/ny.

In the 17th and 18th centuries, as the exploration of the world of nature was 
progressing, the first regional floras, both European and tropical ones, were publis
hed with beautiful illustrations (fig. 6). Down to Linneus’ time illustrations were a 
major aid in the identification of species owing to the weakness of descriptive bo
tany and a confusion in the botanical nomenclature.

The revolution that took place in  natural sciences in  the 17th and 18th centu
ries brought about a new type of botanical illustration which pictures experim en
tal nivestgations (fig. 7) and microscope images (fig 8) In the history of nineteenth- 
-century botany, which established many basic faacts of plant anatomy, cytology 
and embriology microscope pictures played a special role, because on many occa
sions the descriptive works were in the form of comments to the illustrations, as 
for instance the article by Michał Hieronim Leszczyc-Szumiński Zur entwicklungs-  
Geschichte der Farnkräuter (Berlin 1848), explaining for the first time the process 
of fertilization in fern.

The photograph technique which got into scientific works in the second half of 
the second half of the 19th c did not eliminate drawings, both those showing sec
tions of plants and the secrets of their insides. In the twentieth-century science af
ter 1936, a great role has played the microscope transmitdon (fig. 10) and scanning 
(fig. 11) photograph which shows not only new  details of morphological and ana
tomical structure but also the till then unknown visual qualities of plants, remini
scent of the forms of m odem  art.

Duriing the last fifty  years has become quite common in botany the type of the 
illustration never met before in it: these are graphs, diagrams, maps, schemes, gra
phical presentation of models, etc. being often a synthetic arrangement of infor
mation contained in the text. Sureely this new typ of illustration, so characteri
stic of contemporary scientific works, results from the fact that particular bran
ches of botany have achieved such maturity that the research in  them can be done 
in quantitative terms.


