
16 stycznia 2002 zmar³ w Krakowie nestor polskich zoologów prof. dr hab. Henryk Szarski.
Jego prace z zakresu zoologii krêgowców i biologii ewolucyjnej znane by³y na arenie miêdzynaro-
dowej i do dziœ s¹ cytowane w artyku³ach publikowanych w najpowa¿niejszych czasopismach.
Prof. Henryk Szarski urodzi³ siê 13.09. 1912 r., studia biologiczne ukoñczy³ w 1935 r. na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim. Pracê zawodow¹ zacz¹³ w Katedrze Anatomii Porównawczej UJ, kierowa-
nej wtedy przez prof. Zygmunta Grodziñskiego, w dwa lata po ukoñczeniu studiów uzyska³ sto-
pieñ doktora, a habilitowa³ siê, ju¿ po przerwie spowodowanej wojn¹, w 1946 r. W 1948 r. otrzy-
ma³ nominacjê na profesora i obj¹³ katedrê na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Zor-
ganizowa³ tam wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi, a w latach 1956–59 pe³ni³ funkcjê rektora. W 1967
r. powróci³ do Krakowa, gdzie po odejœciu prof. Zygmunta Grodziñskiego, obj¹³ Katedrê Anato-
mii Porównawczej UJ, któr¹ kierowa³ a¿ do przejœcia na emeryturê w 1982 r.

Prof. Henryk Szarski by³ cz³onkiem rzeczywistym PAN i cz³onkiem czynnym PAU, przewod-
nicz¹cym Komitetu Zoologii PAN (w latach 1968–77 i 1980–83), a w latach 1971–80 przewodni-
czy³ Komisji Biologicznej Oddzia³u Krakowskiego PAN. O miêdzynarodowym uznaniu Jego
dzia³alnoœci naukowej œwiadczy nadanie Mu honorowego cz³onkostwa piêciu towarzystw nauko-
wych, m.in. American Society of Ichthyology and Herpetology, Royal Society of New Zealand i So-
ciété Zoologique de France. W 1983 r. otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika, by³ odznaczony szeregiem odznaczeñ, m.in. Krzy¿em Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Medalem im. Kopernika PAN, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Me-
dalem Merentibus UJ.

Na arenie miêdzynarodowej Profesor znany by³ dziêki badaniom w dwóch dziedzinach. Jako
jeden z pierwszych przedstawi³ szereg przekonuj¹cych dowodów na to, ¿e wspó³czesne p³azy s¹
grup¹ monofiletyczn¹. Praca ta pocz¹tkowo by³a opublikowana po polsku („Pochodzenie
p³azów”, PWN, 1961), ale uznanie miêdzynarodowe uzyska³a po publikacji w jêz. angielskim w
Quarterly Review of Biology w 1962 r. By³ to w owych czasach temat kontrowersyjny, gdy¿ szero-
ko wtedy dyskutowane wyniki badañ paleontologicznych wskazywa³y na mo¿liwoœæ polifiletycz-
nego pochodzenia p³azów. Ta praca Profesora do dziœ cytowana jest w opracowaniach do-
tycz¹cych filogenezy g³ównych grup krêgowców; obecnie powszechnie przyjmuje siê, ¿e
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wspó³czesne p³azy s¹ grup¹ monofiletyczn¹. Drug¹ dziedzin¹ badañ, która ugruntowa³a miêdzy-
narodow¹ renomê Profesora by³o zagadnienie ewolucyjnego zró¿nicowania wielkoœci komórek
krêgowców. Problematyk¹ t¹ zajmowa³ siê tak w Toruniu, jak i po powrocie do Krakowa. Profe-
sor sam, jeszcze pracuj¹c jako asystent, a potem docent w Katedrze Anatomii Porównawczej UJ,
zajmowa³ siê anatomi¹ p³azów, szczególnie unaczynieniem narz¹dów wewnêtrznych i skóry. Kto-
kolwiek przegl¹da³ preparaty histologiczne tkanek p³azów, mo¿e zauwa¿yæ jak du¿e s¹ komórki
tych zwierz¹t, a przy tym jak zaskakuj¹co ma³e s¹ komórki innych grup krêgowców, np. ryb kost-
noszkieletowych (Teleostei) i ptaków. Profesor Szarski by³ jednym z pierwszych badaczy, który
zauwa¿y³, ¿e zró¿nicowanie wielkoœci komórek ró¿nych grup krêgowców musi mieæ jakieœ przy-
czyny adaptacyjne. Postawi³ hipotezê, ¿e zasadniczym czynnikiem kszta³tuj¹cym wielkoœæ komó-
rek w toku ewolucji by³o zró¿nicowanie poziomu ogólnego metabolizmu. Wiadomo, i¿ wraz ze
zmian¹ wielkoœci komórek zmienia siê stosunek powierzchni komórki do jej objêtoœci, co w istot-
ny sposób wp³ywa na tempo ró¿nych procesów metabolicznych w niej zachodz¹cych. Ta proble-
matyka jest w pe³ni aktualna do dziœ, gdy¿ zró¿nicowaniu wielkoœci komórek towarzyszy, równie
du¿e i nie³atwe do wyt³umaczenia, zró¿nicowanie wielkoœci genomu. Prace Profesora z tego za-
kresu s¹ cytowane do dziœ, a jego artyku³y naukowe publikowane by³y w takich renomowanych
czasopismach jak m.in. Science, Nature, Evolution, Evolutionary Biology i Journal of Theoretical

Biology.
Bardzo znanym dzie³em Profesora, choæ tylko w œrodowisku krajowym, gdy¿ niestety nigdy

nie by³o t³umaczone na jêzyk angielski, jest ksi¹¿ka „Historia Zwierz¹t Krêgowych” wydana po raz
pierwszy w 1967 r. (PWN); nastêpnie mia³a jeszcze kilka wydañ, za ka¿dym razem aktualizowa-
nych, ostatnie ca³kowicie zmienione wydanie ukaza³o siê w 1998 r. Jest to ksi¹¿ka niezwyk³a, gdy¿
nie jest to typowy podrêcznik akademicki gdzie podaje siê tylko suche i uznane od dawna fakty.
Stanowi ona na wskroœ oryginalne ujêcie ewolucyjnych dziejów krêgowców, oparte o w³asne,
oryginalne i twórcze przemyœlenia Autora. To w tej w³aœnie publikacji po raz pierwszy Profesor
sformu³owa³ ideê ewolucji ³añcuchowej, bêd¹cej wynikiem pojawiania w toku procesów makro-
ewolucyjnych sprzê¿eñ zwrotnych dodatnich. Model ten zosta³ te¿ póŸniej przedstawiony w miê-
dzynarodowych czasopismach poœwiêconych biologii teoretycznej. „Historia Zwierz¹t Krêgo-
wych” stanowi te¿ niezwykle przyjemn¹ lekturê, chocia¿by ze wzglêdu na klarownoœæ stylu. Pro-
fesor przyznawa³ zreszt¹, ¿e sam pracowa³ nad stylem swoich polskich tekstów i nie by³a to tylko
sprawa talentu, lecz i wysi³ku, którego zreszt¹ w tekstach siê nie dostrzega. Podobnie oryginal-
nym i twórczym ujêciem tematyki ewolucyjnej s¹ „Jego Mechanizmy Ewolucji”. Po raz pierwszy
ksi¹¿ka ta ukaza³a siê w 1972 r. (Ossolineum), potem mia³a jeszcze kilka dalszych, uaktualnianych
wydañ, ostatnie w 1986 r. (PWN). „Mechanizmy Ewolucji” przez wiele lat stanowi³y prawie je-
dyn¹ pozycjê na naszym rynku wydawniczym poœwiêcon¹ wspó³czesnym zagadnieniom biologii
ewolucyjnej. „Mechanizmy Ewolucji” podobnie jak „Historia Zwierz¹t Krêgowych” zdoby³y
wyj¹tkow¹ pozycjê s³u¿¹c wielu pokoleniom studentów i m³odych badaczy. Z inicjatywy Profeso-
ra Szarskiego powsta³ potem wspó³autorski podrêcznik „Zarys Mechanizmów Ewolucji” (PWN
1995, 1996, trzecie wydanie w druku). Profesor Szarski by³ tak¿e wspó³autorem podstawowych
podrêczników akademickich, takich jak: „Zoologia: Przedstrunowce i Strunowce” (PWN, 4 wyda-
nia, ostatnie w 1979), „Embriologia” (PWN, 1970) oraz „Anatomia Porównawcza” (PWN, 1976),
której by³ tak¿e redaktorem.

Bardzo du¿¹ wagê przywi¹zywa³ Profesor do popularyzacji nauki. Od 1937 r. do 1948 r. (z
przerw¹ wojenn¹) prof. Henryk Szarski by³ sekretarzem Oddzia³u Krakowskiego Towarzystwa
Przyrodników im. Kopernika. Od pocz¹tku swojej pracy naukowej, niemal do ostatnich dni swe-
go ¿ycia, umieszcza³ w czasopiœmie Wszechœwiat notatki ze œwiata nauki, donosz¹c o intere-
suj¹cych odkryciach naukowych; na ³amach tego czasopisma publikowa³ te¿ d³u¿sze artyku³y, w
których prezentowa³ w³asne twórcze przemyœlenia. Przez wiele lat by³ cz³onkiem Rady Redakcyj-
nej czasopisma Wszechœwiat, a tak¿e cz³onkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Kosmos. Za
wyj¹tkowe zas³ugi w propagowaniu wiedzy przyrodniczej otrzyma³ w 1977 r. godnoœæ cz³onka
honorowego PTP im. Kopernika.

Profesora Szarskiego pozna³em w 1967 r., gdy zacz¹³em pracowaæ jako asystent w Katedrze
(obecnie Zak³adzie) Anatomii Porównawczej UJ. Profesor jeszcze w okresie przedwojennym sto-
sowa³ m.in. technikê hodowli tkanek in vitro. Technika ta wtedy bardzo mnie fascynowa³a, wiêc
ucieszy³em siê, ¿e korzystaj¹c z doœwiadczeñ Profesora bêdê móg³ prowadziæ badania w tym za-



kresie. Profesor chêtnie siê zgodzi³ na podjêcie tematu, który sam zaproponowa³em. I tu przeja-
wia siê jedna z najbardziej charakterystycznych Jego cech: by³ gotów zawsze wys³uchaæ m³od-
szych i mniej doœwiadczonych, dziel¹c ich entuzjazm i wspieraj¹c w ka¿dym etapie prac. Profesor
mia³ bardzo du¿y autorytet, i by³ to autorytet autentyczny, to znaczy wyrastaj¹cy nie z narzucania
swej woli, lecz z uznania, które wspó³pracownicy mieli dla Jego wiedzy i m¹droœci.

W czasie gdy Go zna³em Profesor Szarski zasadniczo nie prowadzi³ ju¿ badañ anatomicznych.
Jednak z sentymentem wspomina³ swoje wczeœniejsze prace nad przebiegiem g³ównych naczyñ
krwionoœnych i unaczynieniem narz¹dów limfatycznych i grasicy p³azów, które prowadzi³ w Ka-
tedrze Anatomii Porównawczej UJ zanim przeniós³ siê do Torunia. W okresie pracy na Uniwersy-
tecie Miko³aja Kopernika wraz ze swoimi wspó³pracownikami prowadzi³ porównawcze badania
unaczynienia powierzchni oddechowych ryb i p³azów, prace te te¿ wesz³y do miêdzynarodowej
literatury naukowej. Stosowano wtedy prost¹ technikê wype³niania naczyñ krwionoœnych, co po-
zwala³o póŸniej na szczegó³owy opis przebiegu naczyñ. Profesor docenia³ prostotê takich badañ,
które w odró¿nieniu od prac eksperymentalnych daj¹ wyniki jednoznaczne i niezale¿ne od inter-
pretacji statystycznych. Wspomina³, ¿e gdy zosta³ m³odym asystentem u prof. Zygmunta Grodziñ-
skiego wcale nie by³ zachwycony perspektyw¹ badañ nad krêgowcami. Jego praca magisterska,
wykonywana pod opiek¹ prof. Micha³a Siedleckiego, dotyczy³a rozwoju embrionalnego sk¹po-
szczetów i krêgowce wydawa³y siê wtedy Profesorowi ma³o interesuj¹cym przedmiotem badañ.
Niemniej bardzo szybko przekona³ siê do nowej tematyki i ca³a jego dzia³alnoœæ naukowa, poza
ogólnymi zagadnieniami ewolucyjnymi, w³aœciwie dotyczy³a krêgowców.

Profesor by³ daleki od wszelkiego doktrynerstwa i zawsze wys³uchiwa³ racji innych osób, nie
ceni³ sobie jednak badañ, których celem by³o jedynie zbieranie danych bez szerszego uzasadnie-
nia teoretycznego przy ich podejmowaniu.

Profesor lubi³ i oczekiwa³ ze strony swoich wspó³pracowników, by przychodzili do niego po-
rozmawiaæ nie tylko o bie¿¹cych problemach zwi¹zanych z aktualn¹ prac¹ badawcz¹, ale tak¿e by
poruszaæ ogólniejsze zagadnienia naukowe, którymi sam siê dzieli³ ze swoimi m³odszymi pracow-
nikami referuj¹c przeczytane, interesuj¹ce i nowe doniesienia naukowe i samemu zachêcaj¹c do
ich lektury.

Kontakty z Profesorem Szarskim nie ogranicza³y siê jedynie do zagadnieñ naukowych. Profe-
sor zaprasza³ na herbatê do domu i wtedy rozmawia³o siê na ró¿ne tematy, i ogólniejsze i aktualne,
zwi¹zane z sytuacj¹ w kraju czy na œwiecie. Profesor wskazywa³ na interesuj¹ce artyku³y w czaso-
pismach i po¿ycza³ ulubione swoje ksi¹¿ki. Nale¿a³y do nich np. „Lalka” Boles³awa Prusa i „Bud-
denbrookowie” Tomasza Manna. Profesor, podobnie jak bohaterowie „Buddenbrooków”, by³ po-
tomkiem starego kupieckiego rodu. Firma Szarski i Syn prowadzona przez Dziada i Ojca Profeso-
ra specjalizowa³a siê m.in. w herbacie. W Krakowie i ca³ej w³aœciwie Galicji znana by³a przed
wojn¹ specjalna mieszanka tej firmy zwana popularnie “herbat¹ z wie¿¹”, gdy¿ na piêknym,
ozdobnym pude³ku (do dziœ pude³ka te znajduj¹ siê w domach Krakowian), umieszczony by³ ry-
sunek przedstawiaj¹cy chiñsk¹ pagodê. Sam Profesor Szarski przyznawa³, ¿e zupe³nie nie odró¿-
nia odmian herbaty, co wysz³o na jaw ju¿ w Jego wczesnej m³odoœci, gdy Ojciec Profesora swoim
trzem synom przeprowadzi³ test rozpoznawania jakoœci herbaty.

Przyjacielskie relacje z Profesorem, przy ca³ej Jego serdecznoœci i bezpoœrednioœci, nie
wy³amywa³y siê nigdy z tradycyjnych form towarzyskich, niestety jak¿e czêsto obecnie za wzo-
rem amerykañskim odrzucanych. Profesor Szarski wyró¿nia³ siê, bynajmniej nie powszechnie
spotykan¹, cech¹ umys³u i charakteru jak¹ jest m¹droœæ. M¹droœæ oczywiœcie rozumiana nie jako
zasób wiedzy wyuczonej, lecz objawiaj¹ca siê jako niezale¿noœæ s¹dów, otwartoœci¹ wobec racji
innych ni¿ w³asne, umiarkowanie i brak wszelkiej skrajnoœci w ocenie ludzi i œwiata. Profesor
zawsze mia³ odwagê wypowiadania w³asnych opinii bez wzglêdu na to jak to bêdzie odbierane
przez otoczenie. Te cechy charakteru Profesora by³y tak¿e podstaw¹ Jego sukcesów naukowych –
gdzie tak naprawdê liczy siê niezale¿noœæ s¹dów, która jest podstaw¹ prawdziwego nowatorstwa
w nauce. Profesor Szarski nie tylko by³ znakomitym nauczycielem, który podtrzymywa³ w swoich
wspó³pracownikach entuzjazm do pracy naukowej, ale by³ te¿ autentycznym wychowawc¹. Przy-
jazne podejœcie do innych ludzi, Jego m¹droœæ i rzetelne podejœcie do obowi¹zków czyni³y z Pro-
fesora prawdziwego Mistrza.

prof. dr hab. Jan Rafiñski
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