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FERDYNAND KARO BOHATEREM WYSTAWY
W MUZEUM FARMACJI W WARSZAWIE
W dniu 11 czerwca 2015 roku została otwarta w Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej oddział Muzeum Warszawy wystawa czasowa „Dziedzictwo k lt owe wa szawskie o a mace ty e dynanda Ka o na tle inwenta yzacji wiata.” Inspiracją
do podjęcia się przygotowania wystawy jemu poświęconej były zarówno dokumenty
przekazane do Muzeum Farmacji przez prof. dr hab. Barbarę Kuźnicką, jak i odnalezione, dzięki dr hab. Piotrowi Daszkiewiczowi, listy w Mus um National d’Histoire
Naturell w Paryżu.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prowadziła jako kierownik grantu dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN. Bardzo ciekawą
aranżację zaproponował Wojciech Cichecki, a piękne w formie druki: katalog, folder,
plakaty i ulotki – Ania Światłowska. Kuratorem przedsięwzięcia była Magdalena Ciepłowska.
Scenariusz wystawy został przygotowany tak, aby olbrzymi dorobek Fardynanda
Karo pokazać jako element ogólnoświatowej przyrodniczej inwetaryzacji, która była
konsekwencją wielkich odkryć geograficznych końca XV i pierwszej połowy XVI wieku oraz fascynacji nieznanymi roślinami spoza Europy. Botanikę, nową w Renesansie dyscyplinę naukową, traktowano jako pomocniczą dla medycyny, a zachwyt nad
bogactwem natury stał się czynnikiem promującym jej edukacyjną funkcję. Poznawanie otaczającego świata zaczęto łączyć z coraz intensywniejszym korzystaniem z jego
bogactw, a przede wszystkim z możliwościami wykorzystania ich w medycynie. Pod
koniec XVII wieku zaczęto organizować ekspedycje naukowe, a wśród najsłynniejszych
podróżników byli: James Cook, sir Joseph Banks, ojciec i syn – Johan i Georg Forsterowie oraz Aleksander von Humboldt. Na Syberię pierwsza wyprawa przyrodnicza
wyruszyła za czasów Piotra Wielkiego (1719–1726), pod kierownictwem Daniela Gottlieba Messerschmidta, a kolejną kierował Vitus Bering. W XIX wieku do odkrywców
flory i fauny Syberii dołączyli Polacy: Benedykt Dybowski, Aleksander Czekanowski,
Jan Czerski, Wacław Sieroszewski, Bronisław Piłsudski i Ferdynand Karo.
Wystawa poświęcona jest postaci Ferdynanda Karo, który pomimo ogromnego
wkładu włożonego w rozwój nauki światowej, pozostaje osobą anonimową. Wśród
prezentowanych eksponatów znalazły się między innymi oryginalne karty zielnikowe
wykonane przez Karo na przełomie XIX/XX wieku, a także listy pisane przez niego
z Syberii do rodziny w Polsce. Dowodem na wielkie zamiłowanie przyrodników do
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przygotowywania zielników jest karta autorstwa Benedykta Dybowskiego. Prezentujemy, dzięki multimediom, kolekcję fotografii zrobionych przez F. Karo na Syberii, a jako
ciekawostki – rośliny odkryte przez naszego bohatera wykonane w technice 3D. Na
otwarciu wystawy można było nawet podziwiać okaz żywego storczyka ( y i edi m
ent icos m) – gatunku opisanego przez F. Karo po raz pierwszy. Kartom zielnikowym
towarzyszą przyrządy, które XIX-wieczni botanicy wykorzystywali w swojej pracy.
Eksponaty zostały wypożyczone z Zielnika Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, z Muzeum Ziemi PAN a także z Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Najważniejszą rolę w gromadzeniu eksponatów odegrali
pracownicy Zielnika Wydziału Biologii UW, a także Muzeum Częstochowskiego, Archiwum PAN oraz Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.
Program towarzyszący wystawie obejmuje lekcje muzealne, comiesięczne pokazy
filmów fabularnych oraz sympozjum naukowe, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Wystawa jest objęta patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy,
Ambasady Republiki Czeskiej i Ambasady Węgier. Można ją oglądać do 10 grudnia
2015 roku w Muzeum Farmacji przy ul. Piwnej 31/33 w Warszawie.
wona a as
Instytut Historii Nauki
im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa
Muzeum Farmacji, Oddział Muzeum Warszawy
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Prof. Iwona Arabas otwiera wystawę

Karty zielnikowe oglądają: Małgorzata i Piotr Olszewscy, Marcin Dolecki,
Małgorzata Biniecka i Bożenna Gutkowska
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Ferdynand Karo

Karty z zielnika Ferdynanda Karo

