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OSIĄGNIĘCIA I P L A N Y W ZAKRESIE
BADAN I UPOW SZECHNIANIA HISTORII EWOLUCJONIZMU

Badania nad historią ogólnych problemów biologii a szczególnie ewolucjonizmu mają w Polsce długoletnią ¡tradycję. W 1910 r. ukazała się
książka J. Nusbauma Idea ewolucji w biologii. Przeszłość, stan obecny
i wpływ na rozwój wiedzy ludzkiej (Warszawa— Lwów), będąca pionier
skim dziełem — po dziś dzień — w piśmiennictwie światowym. Od tego
momentu datuje się w Polsce żywe zainteresowanie historią biologii, i to
zarówno jej ogólnymi problemami, jak zagadnieniami dyscyplin szcze
gółowych (B. Hryniewiecki, B. Skarżyński, J. Dembowski, W . Szafer i in
ni). W związku z reformą studiów biologicznych w 1949 r. ewolucjonizm
stał się przedmiotem obowiązkowym, wchodzącym w zakres egzaminu
dyplomowego. Jednocześnie wprowadzono go do kursu szkoły średniej.
Historia idei ewolucyjnych stanowi od początku ustalenia programu in
tegralną część wykładu.
Wraz z wprowadzeniem historii ogólnych problemów biologicznych
do programu ¡uniwersytetów dał się odczuć -brak polskiej literatury i ma
teriałów źródłowych do' ¡pogłębionych studiów nad tym przedmiotem.
Wychodząc na przeciw wzrastającym potrzebom, Komisja Ewolucjonizmu PAN podjęła prace nad przygotowaniem wydawnictw z zakresu
ewdlucjonizmu. Rola koordynatora i organizatora tych prac przypadła
Ośrodkowi Dokumentacji Ewolucjonizmu (ODE), który powstał w 1955 r.
i kierowany jest przez prof. K . Petrusewicza.
Już w 1953 r. Komisja powołała redakcję serii W yp isy z ewolucjoni
zmu (red. K. Petrusewicz). Wydawnictwu temu postawiono zadanie gro
madzenia i sukcesywnego opracowywania w postaci tekstów źródłowych
najważniejszych pozycji piśmiennictwa światowego z zakresu ewolucjo, nizmu — zarówno wyboru z obszernych dzieł poświęconych różnorodnej
problematyce, jak wypowiedzi rozproszonych po czasopismach. Planując
wydawnictwo, nie ograniczano się do okresu podarwinowskiego, ale sta
rano się uwzględnić możliwie szeroki interwał czasowy. Przewidziano
publikację 10 tomów W ypisów według podstawowych tematów: t. 1:
Powstanie i właściwości żyw ej materii; it. 2: Rozród, zapłodnienie, ż y 
wotność; t. 3: Gatunek; t. 4: Czynniki ewolucji; t. 5: Dziedziczność i zmien
ność; t. 6: Ontogeneza i filogeneza; t. 7: Przebieg i prawidłowości ewo
lucji; t. 8: Ewolucja człowieka; t. 9: Eioolucjonizm a rozwój społeczny;
t. 10: Idea ewolucji w Polsce.
Dotychczas w serii W yp isy z ewolucjonizmu wydano1 następujące
pozycje: t. 1, z. 1: Powstanie życia na ziemi. Red. J. Kreiner i S. Skowron
1
Miejscem wydania tytułów tej serii i wszystkich dalej wymienionych publi
kacji Komisji Ewolucjonizmu PAN jest Warszawa.
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(1957); t. 7, z. 4: Tempo przemian ewolucyjnych. Red. Z. Kielan, R. Ko
złowski, M. Kostyniuk i A . Urbanek (1955).
Następnie powstały kolejne dalsze serie. Tak więc w serii Biblioteka
klasyków biologii w miarę potrzeby publikuje się tłumaczenia najcen
niejszych ¡klasycznych prac z zakresu ogólnej teorii przyrody. W Biblio
tece ukazało się 12 tomów: K . Darwin, O powstawaniu gatunków (1955);
K. A . Timiriazjew, Metoda historyczna w biologii (1955); K . Darwin,
Dzieła. T. 1— 8 (1959— 1960); J. B. Lamarck, Filozofia zoologii (1960);
E. Haeckel, Zasady morfologii ogólnej organizmów (1960).
Seria Problemy ewólucjonizmu ma objąć 6 monografii pomyślanych
jako przegląd rozwoju idei ewolucji w dyscyplinach szczegółowych: t. 1:
Myśl ewolucyjna w naukach morfologicznych; t. 2: Myśl ewolucyjna
w paleontologii; t. 3: Myśl ewolucyjna w naukach fizjologicznych; t. 4:
Myśl ewolucyjna w biogeografii i ekologii; t. 5: Myśl ewolucyjna w nauce
o dziedziczności; t. 6: Syntezy ewolucyjne w okresie podarwinowskim.
Problemy ewolucjonizmu liczą dotychczas 3 wydane tomy: t. 2: Myśl
ewolucyjna w paleontologii. Red. Z. Kielan i A . Urbanek (1957); tt. 3:
Myśl ewolucyjna w naukach fizjologicznych. Red. B. Skarżyński (1958);
t. 4: M yśl ewolucyjna w biogeografii i ekologii. Red. K. Petrusewicz
(1958).
Materiały z ewolucjonizmu są wydawnictwem ciągłym nieperiodycz
nym, ogłaszającym współczesne, głównie polskie, prace z zakresu teore
tycznego ewolucjonizmu, a przede wszystkim oryginalne prace z zakresu
historii pojęć dotyczących problemów ewolucji. W serii tej publikuje
się rozprawy pracowników ODE a także innych badaczy zajmującydh
się pokrewną problematyką.
Oto dotychczasowe .pozycje: A. N. Siewiercow, Morfologiczne prawi
dłowości ewolucji. Wybór i oprać. K. Petrusewicz i Z. Raabe (1956i); S. A.
Siewiercow, Zagadnienia ekologii zwierząt. Wybór i oprać. K. Petruse
wicz i K. Tarwid (1957i); W . L. Komarow, Studium o gatunku u roślin>
Wybór i oprać. W ł. Matuszkiewicz i K. Tarwid; T. Długokęcka, I. Lipińska-Zuibkiewicz, W . Grębecka, H. Dominas, Materiały do dziejów myśli
ewolucyjnej w Polsce (1963); Z. Kochański, Problem celoimści we współ
czesnej biologii (1966); A . Bednarczyk, A . Straszewicz, I. Zubkiewicz,
Z dziejów pojęcia prawa w biologii (1967); W ł. Sedlak, Rola krzjemu
w ewolucji biochemicznej (1967).
. Podjęcie i wieloletnie kontynuowanie tego rodzaju pracy stało się
możliwe dzięki temu, że ODE skupił wokół siebie w pierwszym okresie
działalności kadirę pracowników naukowych, biologów zainteresowanych
ogólnymi problemami i metodologią własnej dyscypliny, oraz wykształ
cił własnych procowników prowadzących badania z zakresu historii ewo
lucjonizmu. W 1958 r. przystąpiono do zespołowych badań nad recepcją
darwinizmu w prasie polskiej; pierwsze, wstępne wyniki tych prac były
przedstawione na konkursie na prace z historii ewolucjonizmu, który
został rozstrzygnięty w setną rocznicę ukazania się dzieła Darwina (1959).
W dalszych latach praca toczyła się w dwóch kierunkach: 1) historia
recepcji idei biologicznych; 2) rozwój aparatu pojęciowego i historia
węzłowych problemów i idei, ewolucjonizmu. Oba kierunki pracy repre
zentowane przez ODE były przedstawione na X I Kongresie
Historii
Nauki w Warszawie.
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Dla wszechstronnego ujęcia badanych problemów ODE nawiązał współ
pracę z Pracownią Historii Filozofii Przyrodoznawstwa przy Instytucie
Filozoficznym PAN. Dotychczasowym wynikiem tej współpracy są dwa
tomy Materiałów, poświęcone historii ¡pojęcia prawa nauki w biologii
(drugi w przygotowaniu). W tomach znajdują się prace tak pracowników
ODE, jak innych badaczy, np. związanych z Katedrą Filozofii Przyrodo
znawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Celem metodycznego pogłębienia
wykonywanych prac nawiązano współpracę z „zawodowymi” historyka
mi. Jeden z pracowników ODE wykonuje pracę doktorską w Katedrze
Historii Historiografii. Zespół pracowników ODE brał też udział w dy
skusji nad t. 3 Historii Polski, a wnioski metodyczne były przedyskuto
wane w zespole ODE.i
W wyniku prac edytorskich i badawczych ODĘ zgromadził w swoim
archiwum cenne materiały, które stały się bazą warsztatową dla history
ków ewolucjonizmu, i to zarówno dla pracowników ODE, jak innych.
Dokumenty te stanowią również pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycz
nych z historii ewolucjonizmu na UW.
W dalszym rozwoju ODE uważa za szczególnie ważne kontynuowa
nie następujących (kierunków:
1) Dalsze prawadzenie badań w wypracowanych już kierunkach. Jedcześnie ODE będzie nadal dążył do ścisłej współpracy z Instytutem Filo
zoficznym P AN celem pogłębiania wiedzy o najważniejszych nurtach
epistemologicznych i metodologicznych epoki. Uważamy również za ko
nieczne zacieśnienie nawiązanej w czasie konkursu
darwinowskiego
Współpracy iz komórkami zajmującymi się pokrewną problematyką w ob
rąbie historii biologii (Instytut Zoologiczny PAN i inne).
2) Kontynuowanie prac edytorskich nad seriami W ypisów, Proble
mów i Biblioteki klasyków biologii oraz uzupełnianie archiwum o naj
nowsze pozycje.
3) Kształcenie własnej kadry naukowej. Obecnie 4 pracowników wy
konuje prace doktorskie, a jeden z pracowników technicznych podjął
studia biologiczne. Wydaje się, żie nadal kadra pracowników ODE re
krutować się winna z biologów, ewentualnie z uzupełnionymi studiami
filozoficznymi.
4) Koordynowanie zarówno na forum zebrań naukowych ODE, jak
i na łamach Materiałów inicjatyw z zakresu badań nad historią i meto
dologią ewolucjonizmu. Przykładem takiej działalności w przeszłości
może być cykl zebrań roboczych, na których z udziałem autorów przedy
skutowano książkę C. Nowińskiego i L. Kuźnickiego O rozwoju pojęcia
gatunku (Warszawa 1965) 2.
W ogólnej perspektywie prace badawcze ODE mają tendencję do
przesuwania się w kierunku historii X X w. aż do prac najnowszych.
Wiąże się to ze szczególnym nasileniem we współczesnej biologii prac
z zakresu ewolucjonizmu, zarówno teoretycznych, jak warsztatowych,
jak również z przenikaniem aparatu pojęciowego ewolucjonizmu do in
nych dyscyplin. Już obecnie pracownicy ODE przygotowują bazę do
prac tego- typu w postaci bieżącej dokumentacji materiałów z ewolucjo
nizmu w czasopiśmiennictwie.
2 Por. recenzję o tej książce w „Kwartalniku” nr 3/1906, s. 267.
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flOCTHHCEHHH H 3AflAHH B OEJIACTH HCCJffiflOBAHKfl H nOnyjIÆPH3AU,MM
HCTOPHH 3BOJHOIl,HOHH3MA
B Ilojibm e pa3pa6oTKoń MaTepnajioB no

h c t o p h h sb o jh o io io h h o îî m łicjjh 3aHHMaeTca noa
npo<j). Ka3HMeaca IleipyceBiw a H em p Haymofi floxyMenTaujoi 3B0jjK>ua0HH3Ma
IIojitcK oił aK afleM H H HayK. IlyóJiHKyioTcsi cep m TpyflOB, 3afla<ieH k o t o p ł k srajweTÇH 03 H a K 0 Mjiem e 6HOjioroB c flocTmceHHflMH nontcKoJi h 3apy6e»cHOfi aB O juo ujto H H o fi m bicjih. Cpe/m m u t —
M3ÔpaHHbie paôomu e oômcmu 3eoMoifuoHU3Ma, Mamepuajiu no seo.iwifuoituiMy, IlpoÓJieMbi
360jtt0ifU0HU3Ma, EuÓAUomem KjiaccuKoe uuoaozuu. Hapafly c JOflaTCjibCKOft flesTCjibHOCTBio
U,einp Hay<ffloii flOK yM eH Taqrai seflCT HCcjiefloBaHHH n o h c t o p h h sbo jdolth o m o M a b IIonBnie.
3 t h paóoTH 6tum HanaTŁj b 1958 r. kom iijickchbim h HCCjieflOBaHHHMH no BonpocaM pei^moiH
flapBHHH3Ma b nojibCKHx, acypHajiax XIX b. B nocneflyroniHe roflBi 6 tuiH 0praHH30BaHbi Hccjie/jo-i
BaHH3 npOÓJKM p a S B H T M 3BOJHOHHOHHHX Hfleft. IJeHTp HayTHOft' flOKyMCHTaUHH 3BOJUOITHOHH3Ma rOTOBHT CBOH HayTOBie KaflpH.
pyK O B O q cT B O M

ACHIEVEMENTS AND DEISIGINIS IN THE FIELD G:F INVEISTIGATING AND
UNIVERSALIZING THE HISTORY OiF EVOLUTIONISM
The works concerning the history of the evolutionary thought dn Poland are
conducted, now, within the Centre for Documentation of Evolutionism under the
guidance of Prof. Kazimierz Petrusewicz. There appear various sets of publications
with the view of aquainting the biologists with the achievements of the respective
research throughout the wordl: Exceptrs from Evolutionism, Materials on Evo
lutionism, Problems of Evolutionism, Library of Biology Classics. At the same time,
the scientists conduct studies on the history of evolutionism in Poland, initiated
in 1958 with team-works on the reception of Darwinism in the Polish nineteenth-century press {Reception of Darwinism in the Kingdom of Poland). Research has
been started, subsequently,- on the development of evolutionary concepts. The
Centre of Documentation of Evolutionism brings up its own cadres of scientific
workers.

