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Про фе со ро ві Ка ро лю Ля товсь ко му, док то ру га бі
лі то ва но му, про фе со ро ві Уні вер си те ту іме ні Ада ма 
Міц ке ви ча, по чес но му чле ну Ук ра їнсь ко го бо та
ніч но го то ва рист ва, зна но му польсь ко му сис те ма
ти ку, мор фо ло гу, фло ристу, фі то со ціо ло гу, іс то ри ку 
та по пу ля ри за то ру нау ки, та ла но ви то му пе да го гу у 
2014 році ви пов ни ло ся 75 ро ків від дня на ро джен
ня та 50 ро ків — нау ко вої й пе да го гіч ної ді яль ності. 
Вче ний до б ре ві до мий у ши ро ких бо та ніч них ко
лах Єв ро пи. Бо та ні ки ша ну ють його за нау ко ві до
сяг нен ня і люб лять за щиру вда чу. Він — яс к ра ва 
осо бистість, ін те лі гент на, об да ро ва на, еру до ва на, 
доб ро зич ли ва лю ди на, ці ка вий спів роз мов ник, 
дов ко ла яко го зав жди об’єднується по важ не то ва
рист во. Енер гій ний, зав зя тий, пос тій но у твор чих 
по шу ках.

Від зна чи мо лише ос нов ні ета пи жит тє во го та 
твор чо го шля ху про фе со ра Ка ро ля Ля товсь ко го*.

Він на ро див ся 25 лис то па да 1939 року в м. Вар
ша ві. Нав чан ня та нау ко вопе да го гіч на ді яль ність 
уче но го пов’язана з ві до мим по знанським нау ко
вим цен тром — Уні вер си те том іме ні Ада ма Міц
ке ви ча. Тут у 1959—1964 ро ках він нав чав ся у від
ді лі біо ло гії та наук про Зем лю. По тому пра цю вав 
на ка фед рі фар ма цев тич ної бо та ні ки Ме дич ної 
ака де мії — асистен том (1964—1966), стар шим 
асистен том (1966—1972), ад’юнктом (1972—1974). 
Під ке рів ництвом про фе со ра Та де уша Ко ва ля, 
ві до мо го польсь ко го мор фо ло га та ана то ма рос
лин, Ка роль Ля товський до слі джу вав ана то міч
ну струк ту ру пло дів ви дів ро дів Anthriscus Pers. і 
Chaerophyllum L., а в 1972 році ус піш но за хис тив ди
сер та цію на тему «Studia nad morfologią i anatomią 
owoców i nasion środkowoeuropejskich gatunków 
rodzaju Erysimum L.», за яку йому при су дже но нау
ко вий сту пінь док то ра фар ма цев тич них наук. Від 
1974 року й до те пер він пра цює на ка фед рі так со
но мії рос лин Уні вер си те ту іме ні Ада ма Міц ке ви
ча, прой шов ши шлях від ад’юнкта до про фе со ра 
зви чай но го (з 1996 р.); у 1985—1987 і 1990—1993 
ро ках був заступ ни ком де ка на. За до слі джен ня 
«Taksonomiczne studium karpologiczne eurazjatyckich 
gatunków rodzaju Lepidium L.» йому при су дже но 
нау ко вий сту пінь док то ра га бі лі то ва но го (1981), 
а наступ но го року він опуб лі ку вав мо но гра фію за 

* Детальні біографічні відомості та короткий огляд наукової 
спадщини вченого опубліковано в «Українському ботаніч-
ному журналі» (Протопопова та ін., 2009) та в «Biodiversity: 
Research and Conservation» (Ilyinska et al., 2014; Jackowiak, 
Żukowski, 2014).
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од но ймен ною на звою. У по даль шо му вче ний здій
снив кри ти косис те ма тич не оп ра цю ван ня ро дів 
Erysimum L. і Lepidium для «Flora Polski, Rośliny 
naczyniowe» (1985).

Про фе сор Ка роль Ля товський пе да гог за по
кли кан ням. Він уміє за ці ка ви ти ау ди то рію та щед
ро пе ре дає свої знан ня уч ням, ви хо вує справж ніх 
фа хів ців, зав жди від кри тий для сту ден тів і го то
вий прий ти їм на до по мо гу, ке рує ба ка лаврсь ки ми 
та ма гістерсь ки ми (по над 100) ро бо та ми, ба га то 
часу при ді ляє по за лек цій ній ро бо ті зі сту ден та
ми в нау ко во му при род ни чо му гурт ку, ор га ні зо вує 
між на род ні сту дентські з’їзди й нау ко ві зі бран ня. 
Уже тра ди цій ни ми ста ли за по чат ко ва ні ним що
річ ні по їзд ки польських сту ден тів в Ук ра ї ну. Під 
його без по се ред нім ке рів ництвом за хи ще но три 
док торські ди сер та ції: Єли за ве ти Габ рих, Збіг нє ва 
Цель ки, Пет ра Скуд ла жа. 

Уче ний зав жди у вирі гро мадської ро бо ти: він 
член нау ко вої ради Інсти ту ту біо ло гії рос лин Вроц
лавсь ко го уні вер си те ту, ре дак цій ної ко ле гії жур
на лу «Acta Botanica Cassubica», ек сперт ної гру пи 
з оп ра цю ван ня спе ці аль них стан дар тів для ак ре
ди та ції та оцін ки спе ціа лістів за на пря мом «Біо
ло гія» ак ре ди та цій ної ко мі сії Уні вер си те ту, ви ко
ну вав обов’язки сек ре та ря По знансь ко го від ді
лен ня Польсь ко го бо та ніч но го то ва рист ва (1965—
1967, 1983—1986), був чле ном Ко мі те ту бо та ні ки 
Польської ака де мії наук (1993—1996), сек ре та рем 
Ор га ні за цій но го ко мі те ту з’їзду ПБТ у По зна ні 
(1967) тощо. 

Ук ра їнським бо та ні кам про фе сор Ка роль Ля
товський до б ре ві до мий на сам пе ред сво ї ми ори гі
наль ни ми пра ця ми з ана то мії пло дів і сис те ма ти ки 
роду Lepidium. Він здій снив оцін ку ба га тьох мор
фо ло гіч них і ана то міч них оз нак пло дів і на сін ня 
та вия вив ді аг ностич ну цін ність струк тур ноана
то міч них особ ли востей їх ньої бу до ви, од ним із 
пер ших засто су вав ме то ди ну ме рич ної так со но мії 
для оп ра цю ван ня кіль кіс ноана то міч них по каз ни
ків, до вів ши тим са мим ши ро кі мож ли вості ви ко
ристан ня ана то міч них оз нак пло дів і на сін ня в сис
те ма ти ці Brassicaceae. Впер ше скла де ні ним кар ти 
по ши рен ня L. apetalum Willd. і азійської час ти ни 
ареа лу L. latifolium L. не втра ти ли сво го зна чен ня 
й до те пер. 

Ще один важ ли вий на пря мок до слі джень уче но
го — си нан троп на фло ристи ка. Так, він осо бисто 
або у спів ав тост ві до слі див еко біо мор фо ло гію ок
ре мих ви дів ад вен тив них рос лин в ан тро по ген них 
міс цез ростан нях; здій снив ори гі наль ні іс то ри ко
гео гра фіч ні роз від ки щодо Viola odorata L., Rumex 
confertus Willd. і Phytolacca acinosa Roxburgh; од ним 
із пер ших у Єв ро пі до слі див рос лин ний по крив за
ліз ниць Поль щі, а та кож вив чав фло ру за ліз ниць 
Бол га рії та Ні дер лан дів; усе біч но до слі джу вав се ге
таль ні бур’яни та склав кар ти їх ньо го по ши рен ня у 
кра ї ні; ба га то часу від дав під го тов ці біб ліо гра фіч
них ма те ріа лів щодо си нан троп ної фло ри Поль щі. 

Ка роль Ля товський ве ли ку ува гу при ді ляв пи
тан ням охо ро ни рід кіс них ви дів рос лин Ве ли
ко польсь ко го ре гіо ну. Так, ра зом із Бо гда ном 
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Яц ко вя ком, Валь де ма ром Жу ковським, Збіг нє
вим Цель кою і Юліа ном Хме лем він під го ту вав 
«Distribution of Selected Species of Threatened Plants 
in Wielkopolska» (2001) і «Red list of vascular flora of 
Wielkopolska (Poland)» (2007). 

Уче ний ак тив но до лу чив ся до вша ну ван ня 
пам’яті ви дат но го польсь ко го та ук ра їнсь ко го на
ту ра ліста Йо си па Кон ра до ви ча Па чось ко го, яко му 
у 2014 ви пов ни ло ся 150ро ків від дня на ро джен
ня. Ім’я Ка ро ля Ля товсь ко го тіс но пов’язане з до
слі джен ням фло ри та рос лин ності різ них ре гіо нів 
Ук ра ї ни, за по чат ку ван ням но во го на прям ку нау
ки — фі то со ціо ло гії, ор га ні за ці єю ві до мо го за по
від ни ка «Ас ка ніяНо ва» тощо. Про фе сор Ка роль 
Ля товський був се ред іні ціа то рів та ор га ні за то рів 
пе ре не сен ня пра ху вче но го до Ме мо ріа лу За слу же
них Ве ли ко поль щі (По знань), пуб лі ка ції дру го го 
тому «Хер сон ской флоры» (2008), його ви бра них 
праць (2011, 2012), від крит тя ме мо рі аль ної ау ди
то рії в Уні вер си те ті іме ні Ада ма Міц ке ви ча, за по
чат ку ван ня «Чи тань пам’яті Й.К. Па чось ко го» та 
ін ших ме мо рі аль них за хо дів. Нині вче ний про дов
жує пра цю ва ти над під го тов кою біб ліо гра фії праць 
уче но го.

У 2006 році на ХІ з’їзді Ук ра їнсь ко го бо та ніч но го 
то ва рист ва, що від був ся в Оде сі, про фе со ра Ка ро

ля Ля товсь ко го було об ра но по чес ним чле ном то
ва рист ва.

Цей, 2014, рік для про фе со ра Ка ро ля Ля товсь ко
го є особ ли вим, адже він від зна чив 50річ чя сво єї 
нау ко вої та пе да го гіч ної ді яль ності. Під час ХІ Між
на род ної нау ко вої кон фе рен ції «Synanthropization 
of Flora and Vegetation» (11—13 ве рес ня 2014, По
знань, Поль ща) ба га то учас ни ків, які при їха ли з 
різ них нау ко вих і нав чаль них за кла дів Поль щі, 
Сло вач чи ни, Бі ло ру сії та Ук ра ї ни (фо то), при ві
та ли вче но го з та кож ви знач ною по ді єю, а ре дак
ція нау ко во го жур на лу «Biodiversity: Research and 
Conservation» при свя ти ла цій даті спе ці аль ний ви
пуск.

Ук ра їнська та польська нау ко ві спіль но ти, ко
ле ги та учні вче но го щиро й сер деч но ві та ють про
фе со ра Ка ро ля Ля товсь ко го зі слав ним 75річ ним 
юві ле єм від дня на ро джен ня і 50річ чям нау ко вої й 
пе да го гіч ної ді яль ності та зи чать йому міц но го здо
ров’я, усі ля ких га раз дів на мно гії і бла гії літа. Sto 
lat, sto lat, Panie Profesorze!
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