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Celem pracy jest opis i analiza relacji łączących mieszkańców wybranych miejscowości Podola 

Wschodniego z roślinami. Relacyjność rozumiem w możliwie najszerszym znaczeniu – przyjmując 

perspektywę wielogatunkową badam najróżniejsze nici relacji moich rozmówców, traktując, na ile to 

możliwe, na równi wszystkich ich aktorów. Kluczowym pojęciem w moich badaniach jest zielnik 

mentalny – zbiór taksonów roślin uznawanych przez jego nosiciela za ważne wraz z całym szerokim 

kontekstem, w którym funkcjonują (nićmi relacji). Interesowała mnie możliwie najpełniejsza kolekcja 

roślin, które dana osoba ceni i uważa za istotne w swoim życiu. Niemniej w analizie uwzględniam 

tylko rośliny dziko rosnące oraz te uprawne, które nie są użytkowane zgodnie z podstawowym celem 

uprawy. Na wyniki badań istotny wpływ miały moje kilkukrotne powroty w teren w różnych 

momentach roku, co dało pełniejszy obraz zielników mentalnych moich rozmówców. Mimo że w 

trakcie badań terenowych miałam kontakty ze specjalistami np. osobami leczącymi innych roślinami, 

przedmiotem moich badań była wiedza potoczna i codzienna praktyka moich rozmówców, wśród 

których były również dzieci. Dlatego rozmowy z profesjonalistami tworzyły tylko dodatkowy kontekst 

dla badań. Większość materiału pochodzi z obserwacji uczestniczącej – brałam czynny udział w 

praktykach, bezpośrednio lub nie, związanych z roślinami i nieustrukturyzowanych wywiadów. W 

trakcie badań robiłam dokumentację fotograficzną i zielnikową. Częścią tej pierwszej, na zasadzie 

wzajemności, były sesje fotograficzne. Powstał też film, przygotowany z uczniami lokalnej szkoły. W 

wyniku moich badań poznałam 158 taksonów roślin ważnych dla mieszkańców Podola Wschodniego. 

Wykazałam, że cechą dominującą praktyk moich rozmówców jest procesualność i zmienność. Ich 

zielniki mentalne są w ciągłym ruchu, a źródło wiedzy i jej charakter nie determinują sposobu 

poruszania się moich rozmówców w środowisku (w ingoldowskim rozumieniu ruchu w środowisku). 

Moje badania jasno pokazały, że przekaz wiedzy w miejscowościach Podola Wschodniego jest 

wielokierunkowy, a co istotne, zaobserwowałam przekaz pionowy wstępujący, z którego opisem nie 

spotkałam się w literaturze przedmiotu. W obszar badań nad tworzeniem lokalnej wiedzy o roślinach 

włączyłam również teksty pisane (książki i czasopisma), co pokazało większy wpływ czasopism niż 

książek na wymianę wiedzy, oraz że ludzie nie zawsze wykorzystują swoje zielniki mentalne w całości. 

Ostatecznie okazało się, że dla moich rozmówców to rośliny lecznicze są najważniejszymi w nich 

pozycjami, co częściowo wynika ze specyfiki funkcjonowania służby zdrowia w Ukrainie. Wyniki 

moich badań, które wiązałam z szerszymi procesami w skali mikro i makro globalnej, mogą mieć też 

praktyczne zastosowanie. 


