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sce, mimo niewątpliwych nacisków ideolo-
gicznych, propagowaniu łysenkizmu nada-
wano charakter konferencji naukowych czy 
zjazdów szkoleniowych dla asystentów i 
nauczycieli. Nawet krytyka wypowiedziana 
przez przeciwnika „twórczego darwinizmu” 
czy inne zdanie w dyskusji wobec tez „no-
wej genetyki” nie miały żadnych ujemnych 
następstw dla pracy naukowej oponenta. Ed-
mund Malinowski nie przerwał badań gene-
tycznych w Skierniewicach i przygotowywał 
podręcznik genetyki, który został wydany w 
1958, a wręcz wybuchowy rozkwit szkoły 
neurofizjologicznej Jerzego Konorskiego miał 
miejsce w latach 50.

Największym jednak paradoksem jest fakt, 
że inwazja łysenkizmu na rozwój ewolucjoni-
zmu w Polsce miała wpływ stymulujący. Ad-
dytywną rolę odegrała tu perspektywa zbli-
żającej się w roku 1959 r. rocznicy stuletnia 
ukazania się On the origin of species i 150-
letnia Philosophie zoologique, ale w szczegól-
ności — utworzenie placówek badawczych w 

ramach powstałej w 1952 r. Polskiej Akade-
mii Nauk. Główny organizator Akademii i 
pierwszy prezes Jan Dembowski uważał, że 
jej powstanie będzie uzasadnione tylko wów-
czas, kiedy będzie ona miała „charakter robo-
czy”, to jest złożony z ośrodków naukowych, 
cieszących się uznaniem międzynarodowym.

Koniunkturę polityczną towarzyszącą na-
ukom biologicznym, a w szczególności ewo-
lucjonizmowi, w pełni wykorzystano. W 1952 
r. powstały Zakład Paleozoologii pod kierow-
nictwem Romana Kozłowskiego, Zakład An-
tropologii utworzony przez Jana Mydlarskie-
go i Zakład Ekologii prowadzony początkowo 
przez Kazimierza Tarwida, a od 1956 r. przez 
Kazimierza Petrusewicza. Władysław Szafer w 
1953 r. stworzył Zakład Botaniki PAN, który 
już w 1956 r. rozrósł się do wielkości insty-
tutu. We wszystkich tych placówkach Akade-
mii podjęto na nieznaną dotychczas w Polsce 
skalę badania, których celem było poznawa-
nie różnych aspektów przebiegu ewolucji i 
jej mechanizmów.

EVOLUTIONISM IN POLAND IN THE YEARS 1883–1959

Summary

At the end of XIX century and the beginning 
of the XX, a leading position in the area of evolu-
tion was occupied by B. Dybowski and J. Nusbaum, 
both at that time connected with Lwów. To 1902 
Dybowski as a professor of Department Zoology in 
his papers and lectures promoted Darwinism, later 
changed the mind towards a peculiar monism. Great 
merits due to Józef nusbauM for his popularization 
of Darwinism and new evolution theories. He was 
the author of an extensive book “Idea of evolution 
in biology” (1910). In the Second Republic of Po-
land the most active in the field of general biology 
and evolution was J. Dembowski. He critized the 
Morgan’s theory of heredity and Haeckel’s concept 
of phylogeny and phylogenetics trees. Dembowski 
wrote articles and several books among other “Dar-
win”, first edition — 1936, fifth — 1961.

Lysenkoism called “new biology”, “new genet-
ics”, “active Darwinism” since 1949 was propagat-

ed in Poland by J. Dembowski, K. Petrusewicz, W. 
Michajłow and soon accepted by majority of lead-
ing polish biologists. In the years 1950–1955 several 
conferences were organized especially to educated 
young researches in Lysenkoism. The effect was op-
posite to aims. The young researches from Decem-
ber 1955 to April 1956 inspiring all Polish debate 
broke Lysenkoism back in Poland. In 1952 Polish 
Academy of Sciences established the Evolution Com-
mission. In 1955 the Center for Documentation of 
Evolutionism was organized as a logistics base of 
Commission, both under leadership of K. Petruse-
wicz. Works of the Center were involved in studies 
on the reception of Darwinism in Poland in the sec-
ond half of the XIX century. The working effects of 
the Evolution Commission in years 1952–1959 are 
ambivalent. While propagation of Lysenkoism’s meet 
the repulse, editorial and translation actions of clas-
sic and modern evolution literature were profitable. 
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