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ABSTRACT. Scientific standards in parasitology in historical perspective. An analysis of scientific standards in 
parasitology was carried out from the perspective of anthropology of knowledge - a new discipline that emerged from 
non-classical history science in the 1990s. The history of parasitology, its development and limitations, are presented in 
a broad socio-cultural context, as the answers of scientists to different social needs in historical periods. In parasitologi- 
cal history there are some periods characteristic for all newly emerging disciplines of natural science. 

The first systematic account of natural phenomena and their interpretations was initiated in the 16th century and con- 
tinued till the mid 18th century. It was a period when the phenomena could not be explained in a proper way by the 
existing and accepted theories. The epidemic diseases were one of these phenomena which were interpreted based on 
ancient ideas, mostly humoral pathology. In the 16th century a new contagium concept of material factors (pathogenes) 
that could be spread by contact among humans or close association was formed. This hypothesis, however, was not 
widely accepted because it contradicted the well-established normative concepts in the European academic naturalism. 
The development of parasitology was stopped because of theoretical barriers and interpretation difficulties (non- 
materialistic standard of naturalism, humoral pathology and spontaneous theory). In the second half of the 18th centu- 
ry, the theoretical crisis in natural sciences gave a new impulse for many disciplines; among others, parasitology entered 
in its second stage of development. The collected observations were classified in a new way and in the context of new 
interpretations. The progress in parasitology was prompted by the intensified urbanization, rapid increase of European 
population as well as by wars connected with infections and epidemics. It resulted in two competitive research programs 
(the French and the German). On the basis of the same observations, they advanced different theoretical interpretations. 

The third period in the history of parasitology lasted from the mid 19th century to the end of World War I. At that 
time a common agreement was established in all Europe, with regard to interpretation of standards inspired by posi- 
tivism, i.e. verification of empirical statements through observation. Parasitology emerged as a separate discipline. 
Theoretical barriers limiting its progress and setting the questions were overcome. The contagion concept was reinsta- 
ted. The colonial conquests solving demography problem provided the most important social impulse for the progress 
in parasitology. It was supported by governments interested in having their colonies free from diseases, mainly malaria 
and other tropical diseases, and thus safe for the European pioneer settlers. There was also development of parasitolog- 
ical scientific institutions (institutes of tropical medicine) and didactics. 
After World War I parasitology entered the fruitful Stage of discipline development which resulted in a division into sub- 
disciplines and a progress of new scientific fields. Its theoretical standards have become fixed and provided a basis for 
preventive programmes against parasitc diseases, supported financially by European goverments, USA and some other 
countries. Those programmes were executed both in the home countries and in the colonies. 

After World War II, in the fourth stage of parasitology development, attention was mainly paid to local natural envi- 
ronment in order to diagnose parasites and their vectors. At the same time, parasitology became an applied science prac- 
ticed in many specialized centres not only at universities. Presently, the main aims of parasitology are studies on biodi- 
versity of parasites and environmental protection in the developed countries, and within tropical medicine as the travel 
medicine, because of rapid increase of tourism. 

Key words: contagium hypothesis, emerging of parasitological discipline, great parasitologists in past, parasitological 
idea in historical perspective, scope of European-Polish parasitology. 
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Wprowadzenie 

Parazytologia, zajmująca się wyjaśnianiem wza- 

jemnych zależności (konfliktu a zarazem adaptacji) 

i ich podłoża w układzie pasożyt-żywiciel, obok 

ogólnych zagadnień systematyczno-zoologicznych, 

określanych obecnie mianem różnorodności biolo- 

gicznej', bada także chorobotwórczość pasożytów 

wobec organizmów żywicielskich i dlatego jest czę- 

Ścią nauk medyczno-weterynaryjnych. Obecne tren- 

dy zwalczania chorób pasożytniczych, zwłaszcza 

tropikalnych, zalecane przez WHO, nawiązują do 

korzeni tej dyscypliny. Sprowadzają się do szcze- 

gółowego rozpoznania przede wszystkim biologii 

rozwoju i ekologii pasożytów w naturze, a dopiero 

potem chemicznej kontroli, którą coraz częściej Za- 

stępuje się metodami biologicznymi [1] Te nowo- 

czesne, zintegrowane strategie wymagają gruntow- 

nej i stale aktualizowanej wiedzy specjalistów, która 

pozwala wyjaśnić cykliczność występowania i me- 

chanizmy rozprzestrzeniania się pasożytów, co daje 

podstawę do głównie biologicznego (a nie chemicz- 

nego, jak w latach 1950-1980), zapobiegania para- 

zytozom i ich kontrolę, m.in. przez immunologicz- 

ną ocenę podatności lokalnych populacji żywicieli. 

Jest to zgodne ze współczesnymi standardami w na- 

ukach przyrodniczych, które realizują najpilniejsze 

na progu XXI wieku zadania związane z ochroną 

środowiska. 

W historycznej analizie, czyli naukowym sposo- 

bie opisywania minionej intelektualnej aktywności 

badaczy widać, że rozwój parazytologii (1 wywo- 

dzącej się od niej medycyny tropikalnej) jako nauki 

nie jest wynikiem wyłącznie indywidualnych zain- 

teresowań badawczych poszczególnych uczonych, 

lecz także wynikiem uwarunkowań zewnętrznych, 

takich jak ustrój polityczny, ogólna sytuacja poli- 

tyczno-ekonomiczna, struktura instytucji nauko- 

wych, sposób finansowania nauki, oraz wewnętrz- 

nych (takich jak metody kształcenia, programy nau- 

czania, autorytety naukowe, teorie naukowe uwaza- 

ne za prawdziwe). Uczeni odpowiadają na określo- 

ne standardy i potrzeby społeczne, łącząc indywidu- 

alną ciekawość poznawczą z chęcią odniesienia 
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sukcesu społecznego, uzyskania funduszów na pro- 

wadzenie dalszych badań, umożliwienia państwu 

skutecznej ekspansji, jak to miało miejsce w przy- 

padku medycyny tropikalnej — wywodzącej się z pa- 

razytologii. Klasyczna, czyli tradycyjna historia 

nauki, koncentruje swoją uwagę na wewnętrznych 

(logiczno-metodologicznych) mechanizmach nauki, 

które same w sobie tłumaczą kolejne pojawiające 

się odkrycia, teorie, idee [2]. Nieklasyczny histo- 

ryk nauki, zgodnie z zasadami antropologii wie- 

dzy, poszukuje natomiast wyjaśnień przede wszyst- 

kim poza nauką, w kontekście kulturowym i w spo- 

łecznych uwikłaniach nauki, a także w uwarunko- 

waniach kolektywnego myślenia — wg terminologii 

Flecka, modnego obecnie na Zachodzie polskiego 

filozofa a zarazem mikrobiologa — habilitanta profe- 

sora L. Hirszfelda [3]. 

Celem niniejszego artykułu jest: 

(1) przedstawienie najważniejszych etapów roz- 

woju europejskiej parazytologii do 1945 r. 

(2) omówienie podstawowych dokonań parazy- 

tologii polskiej w XIX i XX wieku. 

Rys historyczny rozwoju parazytologii euro- 

pejskiej 

Podwaliny współczesnej wiedzy parazytologicz- 

nej (i wywodzącej się od niej medycyny tropikalnej) 

zostały zbudowane w XVIII i XIX stuleciu, na fun- 

damencie wiedzy zoologicznej. W tym okresie zi- 

dentyfikowano wiele gatunków pasożytów, także 

człowieka, które towarzyszyły mu już od czasów 

starożytnych”. Przekonanie o możliwości istnienia 

materialnego czynnika, obdarzonego zdolnością 

przenoszenia chorób, zostało jednak w nauce euro- 

pejskiej wypracowane wcześniej. Na uwagę zasłu- 

gują tu przede wszystkim dokonania takich badaczy, 

jak Girolamo Fracastoro (1478-1553), Francesco 

Redi (1627-1697), Jan Swammerdam (1637-1680) 

i Edward Tyson (1651-1708) [4, 5]. 

Do połowy XVIII w. zoologia wchodziła w skład 

tzw. historii naturalnej, która łączyła nauki biolo- 

giczne, geologię i mineralogię [6]. Rozwój tej dys- 

cypliny nie odpowiadał do tego czasu ani potrze- 

' Według Konwencji o Różnorodności Biologicznej (Wyd. Inst. Ochrony Środowiska, zeszyt 8, Warszawa 1997) różnorodność bio- 

logiczna oznacza „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich 

i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy ga- 

tunkami oraz różnorodności ekosytemów” 

*W mumiach egipskich z lat 1250-100 p.n.e. wykryto jaja przywry Schisostoma haematobium. W próbie pobranej z okrężnicy 

zmumifikowanych zwłok mężczyzny, datowanych na lata 5300-5200 p.n.e., odkrytych w lodowcu alpejskim na terenie Włoch, 

stwierdzono jaja włosogłówki (Trichiuris). Dzięki zastosowaniu metody PCR wykryto DNA Trypanosona cruzi w próbach pobra- 

nych z 27 mumii ludzkich znalezionych na pustyni Stacama, tym samym stwierdzono, że Choroba Chagasa występowała u ludzi 

ponad 4 tys. lat temu [1]. 

 



    

bom społecznym, ani też możliwościom badaczy, 
był bowiem zahamowany przez obowiązujący na 
europejskich uniwersytetach standard teoretyczny 
o orientacji niematerialistycznej [7]. Ten standard 
medycyny niemieckiej skłaniał uczonych do okre- 
ślania przyczyn chorób, zgodnie ze starożytną teo- 
rią patologii humoralnej*, albo z innymi koncep- 
cjami. Stworzono je już w okresie nowożytnym 
w odniesieniu do interpretacji dotyczących etiologii 
choroby, odwołujących się do ich niematerialnych 
przyczyn. Od tego rodzaju wyjaśnień odróżniała się 
hipoteza istnienia contagium — materialnego czyn- 
nika — przenoszącego choroby z człowieka na czło- 
wieka stworzona w XVI w., która jednakże nie zy- 
skała w ówczesnym europejskim środowisku nau- 
kowym akceptacji. Dopiero kryzys europejskiej me- 
dycyny akademickiej, jaki wystąpił w drugiej poło- 
wie XVIII w., który przyczynił się do podważenia 
jej standardu uznawanego za normatywny, pobudził 
środowisko uczonych do dyskusji teoretycznych 
[8]. Toczone przez następne stulecie spory nauko- 
we, spowodowały ożywienie badań w dziedzinie 
zoologii, co doprowadziło w rezultacie do wyodręb- 
nienia się parazytologii jako samodzielnej dyscypli- 
ny naukowej. 

Zdaniem historyków nauki, w rozwoju parazyto- 
logii nie było wielkich, epokowych odkryć, jak np. 
w mikrobiologii, immunologii, czy wirusologii i ge- 
netyce. Rozwijała się ona stopniowo, w odpowiedzi 
na pytania badawcze, które inspirowały prowadze- 
nie studiów w określonym kierunku. Jedno z nich 
miało charakter teoretyczny i ogniskowało się wo- 
kół dyskusji na temat teorii samorództwa [9]. Dru- 
gie natomiast zostało wywołane przez potrzeby 
praktyki i było związane z koniecznością zapewnie- 
nia skutecznej opieki lekarskiej ludności europej- 
skiej, zasiedlającej kolonie usytuowane na innych 
kontynentach [10]. W tropikach kolonizatorzy spo- 
tykali się z chorobami utrudniającymi realizację ce- 
lów politycznych związanych z kolonizacją. Trady- 
cyjne koncepcje etiologiczne, wywodzące się z tra- 
dycji humoralnej, skłaniały do określania chorób 
nękających europejską ludność w koloniach mia- 
nem „gorączki tropików”. Odzwierciedlało to prze- 
konanie, wyrażone jeszcze przez Hipokratesa w pra- 
cy pt. O klimatach, wodach i miejscach, o wpływie 
czynników środowiska na zaburzenie równowagi 
humoralnej ustroju, co uważano za przyczynę wszy- 
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stkich schorzeń. Odrzucenie standardu pojęć — cha- 
rakterystycznego dla patologii humoralnej — rozsze- 
rzenie zakresu obserwacji oraz wypracowanie no- 
woczesnej metodologii badań, opartej na podsta- 
wach empirycznych, co miało miejsce około poło- 
wy XIX w., umożliwiły powrót do koncepcji conta- 
gium jako czynnika chorobotwórczego [11]. Wów- 
czas hipoteza contagium została ostatecznie zaak- 
ceptowana przez środowisko akademickie, jako ra- 
cjonalna i nienaruszająca podstaw obowiązującego 
standardu racjonalności, i nastąpił gwałtowny roz- 
wój badań w dziedzinie zoologii. 

Druga połowa XIX wieku i lata poprzedzające 
wybuch I wojny światowej stały się okresem wzmo- 
zonych badań nad czynnikami chorobotwórczymi, 
które zaowocowały odkryciem bakterii. W tym też 
okresie parazytologia wyodrębniła się z zoologii. 
W latach 1918-1939 nastąpiło ugruntowanie się pa- 
razytologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej. 
W okresie 1939-2005 obserwujemy natomiast jej 
dalszy rozwój, związany z wydzieleniem z niej spe- 
cjalistycznych subdyscyplin, tworzonych w oparciu 
o nowe pytania badawcze wywoływane przez od- 
krycia, głównie na poziomie molekularnym, nowo- 
czesne narzędzia badawcze (mikroskop elektrono- 
wy) i techniki biologii molekularnej oraz odmienne 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Parazyto- 
logia jest bowiem interdyscyplinarną dziedziną nau- 
ki, posiadającą także ogromne znaczenie praktyczne 
i jej rozwój w całym okresie istnienia jest stymulo- 
wany przez potrzeby społeczne, posiadające także 
określone znaczenie polityczne. 

Zarys głównych tendencji w parazytologii 
europejskiej w pierwszym okresie jej rozwo- 
ju — do połowy XIX w. 

W rozwoju parazytologii — w pierwszym okresie 
jej istnienia — istotne znaczenie miało słynne do- 
świadczenie Rediego i spory wokół teorii samo- 
rództwa, w tym organizmów pasożytniczych. Prze- 
łomem było ogłoszenie w 1780 r. przez Królewską 
Akademię Nauk w Kopenhadze konkursu na temat 
pochodzenia robaków pasożytniczych. Jeden ze 
zwycięzców tego konkursu, dr med. Marcus Bloch 
z Berlina, przedstawił 12 wniosków przemawiają- 
cych za tym, że robaki pasożytnicze przeznaczane 
są przez naturę do życia w innych organizmach. 

" Patologia humoralna — o starożytnym rodowodzie stworzona w III w. pne przez Hipokratesa — była główną teorią naukową w roli 
teorii standardowej w medycynie. Standard ten skłaniał uczonych do określania przyczyn wszystkich chorób, wskutek zaburzenia 
równowagi humoralnej organizmu pod wpływem czynników środowiska. Zawarte w niej stwierdzenia do końca XVIII w. uznawa- 
no za obowiązujące, a do połowy XIX wieku p.h. nadal znajdowała zwolenników. 
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Przedstawiona przez niego interpretacja miała cha- 

rakter teologiczny, rozpatrywał bowiem robaki pa- 

sożytnicze w kategoriach celu ich istnienia w po- 

rządku naturalnym. Znaczenie jego pracy polegało 

jednak na tym, że po raz pierwszy zaprezentowano 

w niej argumenty na rzecz pasożytnictwa jako zja- 

wiska, niezależnie od twierdzeń dotyczących po- 

chodzenia samych helmintów. 

Dyskusje i ożywione spory zwolenników i prze- 

ciwników samorodnego powstawania pasożytów, 

ciągnące się przez następne stulecie, zostały 

w pierwszej połowie XIX w. zdominowane przez 

badaczy niemieckich, takich jak Bloch, Goeze, 

Bremser, Rudolphi oraz Siebold, który kilka lat — 

najbardziej płodnych naukowo — spędził na Uniwer- 

sytecie we Wrocławiu [12]. Byli oni założycielami 

„Szkoły niemieckiej” w parazytologii, opierającej 

się na przekonaniu o spontanicznym pochodzeniu 

robaków. Pomimo poszerzającej się wiedzy o roz- 

woju, rozmnażaniu i zmianie żywicieli pogląd, że 

pasożyty w określonych przypadkach mogą pow- 

stawać także przez samorództwo, ciągle pojawiał 

się w dyskusjach. Do połowy XIX w. uważano 

bowiem, że istoty te powstają w wyniku 

niewłaściwego strawienia pokarmu lub za sprawą 

"popsutych" soków trawiennych. „Zakładało się” — 

pisał Siebold z perspektywy roku 1854 — „że pewne 

procesy chorobowe zachodzące w organach skutku- 

ją powstaniem robaków pasożytniczych w ten spo- 

sób, że elementarne cząstki składowe zaatakowane- 

go chorobą organu oddzielają się mechanicznie od 

właściwych sobie naturalnych struktur, nie po to 

jednak, aby obumrzeć lub zaniknąć, lecz aby po- 

przez przeformowanie się wytworzyć samodzielny 

organizm pasożyta”. Przekonanie to było zgodne ze 

standardem teoretycznym niemieckiej medycyny 

romantycznej, w którym istotną rolę odgrywała 

koncepcja metamorfozy [7]. Realizować się miała 

w stopniowym łańcuchu coraz bardziej skompliko- 

wanych bytów naturalnych, zmierzających w kie- 

runku celowego rozwoju. Efektem sporów dotyczą- 

cych teorii samorództwa było znaczne wzbogacenie 

wiedzy dotyczącej robaków pasożytniczych. Wpły- 

wowym autorytetem w tym zakresie stał się 

w pierwszej połowie XIX w. Karl Rudolphi (1772- 

1832) i jego uczniowie, których prace miały charak- 

ter opisowy i klasyfikacyjny. W 1819 r. Johann 

Bremser w dziele pt. Uber lebende Wiirmer im le- 

benden Menschen po raz pierwszy zwrócił uwagę 

na problem transmisji stadiów rozwojowych tasiem- 

ców od żywiciela do żywiciela. Kierunek obserwa- 

cyjny w parazytologii realizowali też J. Miiller, T. 

Schwann, von Siebold i R. Virchow. Badania z tego 

zakresu realizowano też poza Niemcami. W 1842 r. 

Johan Steenstrup w pracy pt. On the Alternation of 

Generations, poświęconej przemianie pokoleń 

u przywr, po raz pierwszy połączył stadia rozwojo- 

we w ślimakach z dorosłymi osobnikami przywr 

u żywicieli ostatecznych. Odkrycie żywicieli pośre- 

dnich dla pasożytniczych robaków było jednym 

z największych osiągnięć wiodących do zrozumie- 

nia chorób wywoływanych przez pasożyty. W wyni- 

ku prowadzonych do 1850 r. badań nad helmintami 

zgromadzono podstawowy zasób faktów i obserwa- 

cji, które umożliwiły ostateczne obalenie teorii sa- 

morództwa. 

Rozwój parazytologii w latach 1850-1914 

Do rozwoju parazytologii w tym okresie w zasa- 

dniczy sposób przyczyniła się akceptacja w europej- 

skim przyrodoznawstwie pozytywistycznego stan- 

dardu interpretacyjnego [13-15]. Został on sfor- 

mułowany w opozycji do następujących koncepcji: 

wiedzy subiektywnej (stawiał postulat intersubiek- 

tywności poznania naukowego), wiedzy autorytar- 

nej (stawiał postulat równości poznawczej podmio- 

tów poznających), wiedzy podporządkowanej auto- 

rytetom pozanaukowym (stawiał postulat interpreta- 

cji faktów wyłącznie w oparciu o teorie naukowe, 

a nie o np. Biblię), wiedzy niespójnej (stawiał po- 

stulat stworzenia systemu wiedzy spójnej, koherent- 

nej). Podstawowe twierdzenia pozytywistycznego 

standardu interpretacyjnego były następujące: wie- 

dza naukowa miała dotyczyć problemów dających 

się rozstrzygnąć metodami naukowymi (postulat 

ograniczenia pola badań do zakresu, który da się 

wyjaśnić przez teorie naukowe, bez ingerencji czyn- 

ników zewnętrznych, głównie metafizycznych); 

wiedza naukowa ma ujmować zjawiska i badać ich 

regularności (postulat badania faktów i tworzenia na 

ich podstawie generalizacji w postaci praw nauko- 

wych); wiedza naukowa powinna zachować poczu- 

cie swej względności (postulat ciągłego doskonale- 

nia teorii i poszerzania zakresu odkryć); wiedza na- 

ukowa powinna opierać się na doświadczeniu, 

wszelkie teorie naukowe powinny być tworzone na 

podstawie obserwacji i eksperymentów. 

Powyższe tezy przyczyniły się do ostatecznego 

wyeliminowania z parazytologii pozostałości teorii 

samorództwa, jako koncepcji zawierającej inspira- 

cje metafizyczne, i nadania tej nauce eksperymen- 

talnego oblicza. Uczeni zajęli się kodyfikacją obser- 

wacji i ustalaniem faktów, a także eliminacją hipo- 
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tez, które nie uzyskały doświadczalnego potwier- 
dzenia. 

W 1851 r. Kiichenmeister — inspirowany lekturą 
prac C. Siebolda (1804-1885) oraz cysticerkoza wy- 
stępującą u królików (w zagrodzie teścia), którą we- 
terynarz błędnie zdiagnozował jako tyfus, przepro- 
wadził słynny eksperyment. Udowodnił (skarmiając 
lisy wągrami Cysticercus pisiformis pochodzącymi 
od królików), że wągry są niezbędnym elementem 
cyklu życiowego tasiemców. Kiichenmeister zaapli- 
kował czterem rudym lisom w sumie czterdzieści 
bąblowców. Rezultat przeszedł najśmielsze oczeki- 
wania. Kiichenmeister naliczył bowiem 35 całkowi- 
cie rozwiniętych tasiemców, których skoleks był 
identyczny ze skoleksem cysticerkusa. Ekspery- 
ment ten zainspirował całą serię doświadczeń „„skar- 
miania”, w wyniku których podważono teorię samo- 
rództwa. Do jej ostatecznego obalenia przyczyniło 
się jednak — opublikowane w 1859 r. — dzieło K. 
Darwina (1809-1882) pt. O powstawaniu gatunków 
drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się 
doskonalszych ras w walce o byt oraz seria doświad- 
czeń L. Pasteura (1822-1895) z 1862 r., w których 
wykorzystano mikroskop [10]. Zastosowanie mi- 
kroskopu w badaniach biologicznych, odkrycie 
Świata drobnoustrojów i upowszechnienie się w me- 
dycynie „zarazkowej teorii choroby” miały funda- 
mentalne znaczenie dla dalszego rozwoju parazyto- 
logii. Od lat 80. XIX w. uczeni zmierzali do wykry- 
cia dla każdej z chorób właściwego dla niej zarazka, 
jako czynnika etiologicznego. Zorientowanie na 
epidemiologię i poznanie świata pierwotniaków, po- 
przez studia morfologiczne z użyciem mikroskopu, 
zaowocowało powstaniem dwóch kierunków jedno- 
cześnie: protozoologii i entomologii lekarskiej [16]. 

Ważnym czynnikiem w kreowaniu parazytologii 
— jako odrębnej dziedziny naukowej — był też fakt 
przechodzenia wielu uniwersyteckich zoologów 
w stronę wyłącznych badań nad pasożytami. Czy- 
niono to z intelektualnej ciekawości, którą budziła 
złożoność cykli życiowych pasożytów i możliwość 
wykorzystania mikroskopu do badań nad nimi. Wy- 
stępował tu także motyw osobisty — możliwość od- 
krycia nowego gatunku gwarantowała uczonemu 
Światowe uznanie. W gronie licznych odkrywców 
tego typu znaleźli się m.in. A. Laveran (1845-1922), 
C. Golgi (1844-1926), R. Ross (1857-1932) i G.B. 
Grassi (1854-1925), z którym współpracował 
w Rzymie polski uczony K. Janicki, uważany za oj- 
ca parazytologii polskiej. 

Rozwój parazytologii w tym okresie stymulowa- 
ły także czynniki zewnątrznaukowe. Do najistot- 

niejszych należały podboje kolonialne realizowane 
przez państwa europejskie poza tym kontynentem 
i zamierzenia zasiedlenia zajętych obszarów przez 
ludność pochodzenia europejskiego [17]. Od lat 80. 
XIX w. do wybuchu I wojny światowej toczyła się 
między państwami europejskimi walka o podział 
świata. Gremia polityczne były ogromnie zaintere- 
sowane pasożytniczymi chorobami tropikalnymi, 
gdyż ich występowanie wydawało się głównym 
czynnikiem powstrzymującym eksploatację krajów 
kolonialnych. W świetle nowej „teorii zarazkowej” 
termin „gorączka tropików” przestał mieć rację by- 
tu. Klimat i środowisko nie były już uznawane same 
w sobie za przyczyny chorób. Choroby te postrzega- 
no jako skutki infekcji o podłożu „zarazkowym”. 
Wzrastało więc zapotrzebowanie na wiedzę z zakre- 
su medycyny tropikalnej i parazytologii, aby choro- 
by te skutecznie diagnozować, zwalczać i prowa- 
dzić przeciw nim akcję zapobiegawczą. Konse- 
kwencją tego nastawienia był intensywny rozwój 
medycyny tropikalnej w ośrodkach uniwersyteckich 
wielu krajów europejskich. W Niemczech, Wielkiej 
Brytanii i w USA, także zainteresowanych tym pro- 
blemem, medycynę tropikalną wydzielono w spo- 
sób instytucjonalny. We Francji, Indiach, Ameryce 
Łacińskiej badania nad chorobami tropikalnymi zo- 
stały zintegrowane z już istniejącymi instytutami 
medycznymi. W placówkach medycyny tropikalnej 
i wspomnianych wyżej instytutach prowadzono 
głównie badania nad szczepionkami w przypadku 
chorób bakteryjnych, a w przypadkach chorób in- 
wazyjnych wywołanych przez pierwotniaki i hel- 
minty koncentrowano się na badaniach ich biolo- 
gicznych nosicieli — wektorów — i na poszukiwaniu 
środków umożliwiających ich zwalczanie. Ogrom- 
ne zainteresowanie powyższą tematyką badawczą 
spowodowało powołanie pierwszych czasopism pa- 
razytologicznych, do których należało m.in. po- 
wstałe w 1908 r. czasopismo „Parasitology” — suple- 
ment do periodyku „Journal of Higiene”. Większość 
artykułów o tematyce parazytologicznej nadal pu- 
blikowano jednak w tym okresie w rozmaitych cza- 
sopismach medycznych i zoologicznych. 

Intensywne badania parazytologiczne, prowa- 
dzone w wielu krajach europejskich na przełomie 
XIX i XXw., były związane z dokonującą się w tym 
okresie kolonizacją Afryki. Szczególnie istotne do- 
konania miała w tym zakresie nauka francuska [4]. 
Przyniosło to jej uznanie w postaci kilku nagród 
Nobla dzięki badaniom prowadzonym w Instytucie 
Pasteura w Paryżu, a także w kilku instytutowych 
oddziałach na terenie francuskich kolonii w Afryce 
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(Brazzaville, Tunezja). W 1907 r. A. Laveran (1845- 

1922), odkrywca zarodźców malarii i chorobotwór- 

czego charakteru pasożytów odkrytych przez Leish- 

mana i Donovana, otrzymał nagrodę Nobla w dzie- 

dzinie fizjologii i medycyny za prace nad pierwot- 

niakami jako czynnikami chorób inwazyjnych. 

W 1928 r. nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny 

otrzymał Charles Nicolle (1866-1936). Studiował 

on wcześniej w Instytucie Pasteura w Paryżu pod 

kierunkiem Emila Rouxa (1853-1933) i lit Miecz- 

nikowa (1845-1916), także laureata Nagrody Nobla. 

Główne prace badawcze Nicolle'a dotyczyły zaka- 

żeń riketsjozowych i tyfusu u ludzi. Podczas pracy 

w Tunezji wykazał on znaczenie ektopasożytów, ta- 

kich jak pchły, w transmisji czynników chorobo- 

twórczych u ludzi. Później pracował nad bakteriami 

Borrelia duttoni oraz B. recurrentis przenoszonymi 

przez kleszcze. Nicolle odkrył także, że psy są 

głównym rezerwuarem kala-azar (leiszmaniozy 

trzewnej) w Afryce Północnej. Inni francuscy bada- 

cze, którzy przyczynili się do rozwoju parazytologii 

i medycyny tropikalnej w tym okresie, to Emile 

Charles Camille Roubaud (1882-1962) i Robert De- 

schiens (1893-1978). Roubaud prowadził swoje ba- 

dania głównie nad meszkami Simullidae w Narodo- 

wym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Jego 

prace poszerzyły także wiedzę na temat biologii ko- 

marów i możliwości ich zwalczania jako wektorów 

chorób, głównie malarii. Deschiens był uczniem 

Rombauda i Brumpta. Wydał 491 publikacji na te- 

mat bakterii i pasożytów układu pokarmowego. Wy- 

kazał istnienie synergizmu pomiędzy bakteriami 

i pełzakami w powodowaniu dyzenterii oraz stwo- 

rzył stosowne techniki hodowli pełzaków, co po- 

zwoliło na badanie wpływu leków i późniejszą pro- 

dukcję antygenów in vitro. Prowadził także badania 

nad skutecznym leczeniem schistosomoz oraz eli- 

minacją mięczaków — żywicieli pośrednich Schisto- 

matidae [4]. 

W omawianym okresie oprócz oddziałów Insty- 

tutu Pasteura we francuskich koloniach w Afryce 

powstawały także szkoły i instytuty medycyny tro- 

pikalnej, w których prowadzono intensywne bada- 

nia parazytologiczne. Jednym z najsłynniejszych 

parazytologów szkoły francuskiej pracujących 

w Afryce, Azji i Ameryce byt Emile Brumpt (1877- 

1951). Badał czynniki chorobotwórcze u ludzi 

i zwierząt. Do najważniejszych odkryć dokonanych 

przez Brumpta należały: wykazanie transmisji try- 

panosom przez przywry oraz morskie ryby; opis za- 

rodźca Plasmodium gallinaceum oraz Entamoeba 

dispar, opis cykli życiowych Schistosoma haemato- 

bium, S. bovis i Trypanosoma cruzi oraz odkrycie fi- 

larioz cztowieka, tj. Onchocerca caecutiens (= és, 

volvulus) [4]. Kolejnym znaczacym badaczem 

z dziedziny helmintologii byt Robert Phillipe Doll- 

fus (1887-1976) — autor 400 artykułów na temat pa- 

razytologii (m.in. opisał metacerkarię w cyklu ży- 

ciowym przywr). Z kolei Georges Lavier (1892- 

1968) prowadził badania nad trypanosomami. Jako 

pierwszy wykazał, że położenie kinetoplastu w sto- 

sunku do jądra nie jest cechą specyficzną, początko- 

wo wykorzystywaną w różnicowaniu świdrowców 

Trypanosoma rhodensiense i T. gambiense. Obser- 

wacje prowadzone przez Laviera dotyczące biologii 

porównawczej i struktur trypanosom, zaowocowały 

zrewidowaniem poglądów na filogenezę tej grupy 

pierwotniaków. Lavier badał także pasożytnicze wi- 

ciowce, m.in. Hexamita, Giardia oraz pełzaki. Po- 

mógł także w opracowaniu tekstów komplementacji 

oraz podskórnych, używanych w diagnostyce cho- 

rób pasożytniczych wywoływanych przez przywry. 

Wraz z Brumptem wykazał, że eozynofilia jest bez- 

pośrednią odpowiedzią na inwazje pasożytnicze. 

Ostatnim z badaczy omawianego okresu jest Felix 

Mensil. Prowadził intensywne badania dotyczące 

leczenia nagany (choroby wywoływanej przez wi- 

ciowca Trypanosoma brucei) przy pomocy pochod- 

nych arszeniku i ludzkiej surowicy. Mensil pozosta- 

wał pod wpływem Edmonda i Etienne Sergentów, 

którzy włożyli wiele wysiłku i pracy w eliminowa- 

nie malarii oraz rehabilitację ludności zamieszkują- 

cej tereny malaryczne w Algierii. Po czterech latach 

od wprowadzenia metod kontroli biologicznej ko- 

marów Anopheles — wektora Plasmodium sp. — ża- 

den imigrant z Europy nie zachorował w Algierii na 

malarię. 

Standard światowej parazytologii w 1914 r. osią- 

gnął wysoki stopień rozwoju. Poważne były także 

nakłady, ponoszone przez państwa europejskie 

i USA na finansowanie badań naukowych w tym za- 

kresie. Badania były kontynuowane w okresie 

I wojny światowej, jednakże stopniowo przesuwały 

się ich akcenty. Malało zainteresowanie chorobami 

tropikalnymi, podczas gdy główne nakłady na bada- 

nia naukowe kierowano ku chorobom zagrażającym 

armiom i społeczeństwu na objętym wojną obszarze 

europejskim (Rys. 1). 

Rozwój parazytologii w latach 1918-2005 

Po pierwszej wojnie światowej kolonializm 

w dotychczasowej postaci znalazł się w odwrocie. 

Było to uwarunkowane niestabilną sytuacją poli- 
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Rys. 1. Lobbing na rzecz medycyny tropikalnej w an- 
gielskiej prasie 

Fig. 1. Support for tropical medicine in the English 
newspaper 

tyczną 1 ekonomiczną w Europie oraz znacznymi 
stratami wśród ludności europejskiej, spowodowa- 
nymi przez wojnę i towarzyszące jej epidemie, 
głównie grypy, tzw. hiszpanki, która przybrała cha- 
rakter pandemii i pochłonęła ok. 50 mln. ludzi w ca- 
łym świecie. Zmniejszeniu uległa nadwyżka demo- 
graficzna ludności Europy, której planowana dyslo- 
kacja w koloniach była wcześniej poważnym impul- 
sem dla rządów państw europejskich w ich polityce 
naukowej, wspierającej badania z zakresu medycy- 
ny tropikalnej. 

Już pod koniec XIX w. dokonania w zakresie pa- 
razytologii zostały przyćmione przez odkrycia L. 
Pasteura i szybki rozwój bakteriologii, która stała 
się w latach 1918-1939 głównym beneficjentem 
państwowej polityki naukowej w dziedzinie medy- 
cyny. Do 1918 r. morfologia i cykle życiowe waż- 
niejszych pasożytów zostały już poznane. Nastąpiło 
więc ustabilizowanie się standardu parazytologii 
jako nauki oraz rozwój związanych z nią instytucji. 
Powstawały poświęcone tej dziedzinie nauki 
specjalistyczne towarzystwa naukowe (w 1924 r. 
powstało np. Towarzystwo Parazytologiczne 
w USA), a także instytuty parazytologiczne. Możli- 
wa stała się więc edukacja w dziedzinie parazytolo- 
gii i zdobywanie w tym zakresie stopni i tytułów na- 
ukowych. Do końca lat 30. XX w. powstawały tak- 
że poświęcone parazytologii czasopisma specjali- 
styczne we wszystkich językach kongresowych. 

Druga wojna światowa wiązała się z wykorzy- 
staniem dotychczasowego dorobku parazytologii 
tak na terenie europejskim, jak i na pozeuropejskich 
teatrach działań zbrojnych. Po jej zakończeniu na- 
kłady państwowe na tę dziedzinę nauki stopniowo 
malały w krajach europejskich, by ustabilizować się 

na pewnym stałym poziomie w latach 60. XX w. 
Wraz z dekolonizacją Afryki i wycofywaniem się 
państw europejskich z bezpośredniego zarządzania 
innymi obszarami zamorskimi, zmniejszeniu uległy 
przede wszystkim nakłady kierowane na rozwój 
medycyny tropikalnej. 

Od lat 70. XX w. rozwój tej dyscypliny jest sty- 
mulowany przez upowszechnienie komunikacji lot- 
niczej i masowej turystyki. Zwiększa się nie tylko 
liczba turystów, ale także misjonarzy i innych osób 
delegowanych do krajów tropikalnych oraz imi- 
grantów z tych krajów, a w rezultacie wzrasta ryzy- 
ko zawlekania egzotycznych parazytoz [18]. Choro- 
by pasożytnicze rozpatruje się coraz częściej w kon- 
tekście tzw. medycyny podróży. Zwiększa się też 
liczba parazytoz oportunistycznych u pacjentów 
z immunosupresją (AIDS) oraz po transplantacji na- 
rządów i w czasie stosowania leków immunosupre- 
syjnych. Inwazje pasożytnicze są częste. W skali 
światowej malaria (około 250 mln zarażonych) zali- 
czana jest — obok gruźlicy i AIDS — do trzech naj- 
groźniejszych chorób w XXI wieku, a w Polsce trzy 
parazytozy: (toksoplazmoza, rzęsistkowica i owsi- 
ca) dotyczą ponad 10% populacji. Parazytologia 
i medycyna tropikalna — mimo tych negatywnych 
wskaźników zdrowia — nie mają już jednak takiego 
miejsca wśród priorytetów badawczych, jak na 
przełomie XIX i XX w. 

Główne kierunki rozwoju parazytologii na 
ziemiach polskich w XIX i XX w. 

Na ziemiach polskich rozwój parazytologii na- 
stąpił z opóźnieniem w stosunku do rozwiniętych 
krajów europejskich. Było to spowodowane sytua- 
cją polityczną. W XIX w. ziemie polskie podzielone 
były między zaborców, z których tylko zaborca pru- 
ski, a później zjednoczone Niemcy, były zaintereso- 
wane rozwojem tej dziedziny i łożyły nań poważne 
nakłady. W zaborze pruskim nie istniał jednak do 
1918 r. uniwersytet, toteż nie została tu stworzona 
placówka umożliwiająca prowadzenie systematycz- 
nych badań w tym zakresie. Na uniwersytetach 
działających w zaborze rosyjskim — w Wilnie 
(1804-1841) i w Warszawie (1817-1831) badania 
z zakresu parazytologii nie były prowadzone, 
podobnie jak na uczelniach działających w zaborze 
austriackim — w Krakowie i Lwowie, aż do przyzna- 
nia Galicji autonomii. Nastąpiła wówczas poloniza- 
cja tych uniwersytetów i znaczący rozwój badań 
medycznych. Parazytologia nie należała jednakże 
do priorytetowych kierunków tych badań. 
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Najprawdopodobniej pierwszą pracą z zakresu 

parazytologii wydaną w Polsce była publikacja 

Zygmunta Kahana (1846-1889) pt. O tasiemcu na- 

stroszonym (Taenia perfoliata) jako przyczynek do 

anatomii i histologii ogniwców (Cestodes). Ta pio- 

nierska praca helmintologiczna ukazała się w "Ра- 

miętniku Akademii Umiejętności” wydanym 

w 1878 r. w Krakowie. Kahane zoologię studiował 

w Lipsku pod kierunkiem R. Leuckarta, a po powro- 

cie do kraju był profesorem hodowli, zoologii, ana- 

tomii, fizjologii i histologii zwierząt w Wyższej 

Szkole Rolniczej w Dublanach koło Lwowa [19]. 

W 1883 r. Michał K. Girdwoyn (1841-1925), ichtio- 

log i pszczelarz prowadzący badania na własny 

koszt, przedstawił swoje uwagi o Lernea, Ligula 

i Schistocephalus w publikacji pt. Pasożyty naszych 

ryb, wydanej w Warszawie. W 1888 r. ukazała się 

z kolei w Krakowie publikacja Antoniego Wierzej- 

skiego (1841-1825), zoologa, profesora Uniwersy- 

tetu Jagiellońskiego i członka Akademii Umiejętno- 

Ści, pt. O niektórych pasożytach raka rzecznego. 

Wierzejski był autorem także innych prac z zakresu 

parazytologii. 

W XX w. wzrasta zainteresowanie badaczy ро]- 

skich parazytologią. Do twórców jej ówczesnego 

standardu na ziemiach polskich zalicza się zoolo- 

gów, pracujących w ośrodkach lwowskim, krakow- 

skim i warszawskim. Należał do nich m.in. zoolog 

Mieczysław Kowalewski (1857-1919), zwany „oj- 

cem polskiej helmintologii”. Pracował w Akademii 

Rolniczej w Dublanach, początkowo jako asystent 

zoologii u Z. Kahanego, a po jego Śmierci w 1889 r. 

jako docent i kierownik Zakładu Zoologii, od 1903 

r. profesor zwyczajny. W latach 1884-1886 był sty- 

pendystą Kasy im. J. Mianowskiego. Pozostawił bo- 

gatą spuściznę naukową. Jest uważany za pierwsze- 

go badacza, który świadomie prowadził badania pa- 

razytologiczne. W 31 pracach zajmował się anato- 

mią i histologią przywr, tasiemców i obleńców pa- 

sożytujących u krajowych ryb, ptaków i ssaków. 

Opisał kilka nowych gatunków, m.in. rozdzielnopł- 

ciową przywrę ptaków Bilharziella polonica 1 ta- 

siemca Tatria biremis. Jego seria sześciu prac pt. 

Studia helmintologiczne jest wybitnym dokonaniem 

w parazytologii. 

Kolejnym pionierem polskiej parazytologii był 

Michał Siedlecki (1873-1940), zoolog, organizator 

rybołówstwa morskiego i ruchu ochrony przyrody. 

Studiował zoologię na Uniwersytecie Jagiellońskim 

pod kierunkiem A. Wierzejskiego. Po uzyskaniu 

(w 1896 r.) stopnia doktora filozofii dalsze studia 

odbywał w Berlinie u F.E. Schulzego, w Paryżu 

_E. Lonc, B. Plonka-Syroka 

w College de France i w Instytucie Pasteura oraz 

w Neapolu w Stacji Zoologicznej. W 1899 r. wrócił 

do Krakowa, gdzie w 1900 r. otrzymał nagrodę 

Francuskiej Akademii Nauk. W 1903 r. został człon- 

kiem korespondentem, a w 1920 r. członkiem czyn- 

nym Akademii Umiejętności. Wcześniej (w 1912 r.) 

mianowano go profesorem zwyczajnym i kierowni- 

kiem Katedry Zoologii UJ, po profesorze A. Wie- 

rzejskim, którą zarządzał do 1939 r. Aresztowany 6 

listopada 1939 r. został z gronem profesorów UJ 

wywieziony do Sachsenhausen, gdzie zmarł 11 

stycznia 1940 r. Badaniami parazytologicznymi, 

a ściślej protozoologią, zajmował się Siedlecki w la- 

tach 1895-1907. Studia nad rozmnażaniem i cyklem 

rozwojowym pasożytniczych kokcydiów (Coccidia) 

prowadził początkowo z F. Schaudinem, a później 

samodzielnie. Stwierdził, po raz pierwszy, istnienie 

procesu płciowego u pierwotniaków. W latach 

1899-1902 pracował nad rozwojem płciowym gre- 

garyn. Uczniami Siedleckiego byli m.in. Henryk 

Raabe (1882-1951) i Janina Janiszewska (1899- 

1985), organizatorka badań parazytologicznych 

w powojennym Wrocławiu i pierwszy kierownik 

Zakładu Parazytologii Ogólnej Uniwersytetu Wro- 

cławskiego [20]. 

Uznanym „ojcem parazytologii polskiej” jest 

Konstanty Janicki (1876-1932), ze względu na za- 

kres badań, które przyczyniły się w najwyższym 

stopniu do rozwoju tej dyscypliny [21]. Był absol- 

wentem Szkoły Realnej w Warszawie. W latach 

1894-1898 studiował w Lipsku pod kierunkiem 

m.in. R. Leuckarta, zaś od 1901 r. w Bazylei, gdzie 

w 1905 r. uzyskał stopień doktora filozofii. Po dok- 

toracie przeniósł się do Rzymu, do pracowni G.B. 

Grassiego, którego został asystentem. Dalszych 25 

lat spędził za granicą, pracując w Instytucie Zoolo- 

gii w Bazylei, w Instytucie Anatomii Porównawczej 

w Rzymie, w Stacji Zoologicznej w Neapolu i Sta- 

cji Morskiej pod Messyną, w Instytucie Higieny 

Eksperymentalnej i Parazytologicznej w Lozannie 

i (jako stypendysta Kasy im. Mianowskiego) we wsi 

Chabres nad Lemanem. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ja- 

nickiego powołano w 1919 r. na stanowisko profe- 

sora zwyczajnego zoologii morfologicznej i syste- 

matycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze 

prace Janickiego dotyczyły wiciowców z jelita tyl- 

nego karaczana wschodniego Blatta orientalis. Opi- 

sał bardzo szczegółowo podział wiciowca Lopho- 

monas blattarum, a w 1911 r. nowe organellum ko- 

mórkowe — aparat parabazalny. W cyklu pięciu prac 

wniósł wiele nowych danych do poznania rozwoju 
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i budowy korzenionóżek z rodzaju Paramoeba. 
Opisał wiele nowych gatunków pasożytów. Za naj- 
większe jego osiągnięcie naukowe uważa się odkry- 
cie i wyjaśnienie cyklu życiowego bruzdogłowca 
szerokiego Diphylobothrium latum. Osiągnięcia te- 
go dokonał wraz ze Szwajcarem F. Rozenem. Tą 
pracą zyskał sobie członkostwo w Towarzystwie 
Zoologicznym Szwajcarskim. W 1920 r. Janicki 
opublikował swoją teorię cerkomeru w pracy pt. 
Grundlinien eine ,,Zerkomer-theorie” zur Morpho- 
logie der Trematoden und Cestoden. Ukoronowa- 
niem jego prac o rozwoju tasiemców było rozwikła- 
nie cyklu życiowego Amphilina foliacea. Janicki na- 
leżał do grona wybitnych uczonych europejskich. 
Jego dokonania w zakresie parazytologii sprawiły, 
że cieszył się Światową sławą. Był również twórcą 
ważnej i trwałej szkoły naukowej — parazytologii 
ogólnej — nauczycielem wielu uczonych. Ze szkoły 
tej wyszli uczeni, których działalność i dorobek na- 
ukowy przypadają na lata międzywojenne: Jerzy 
Ruszkowski (1887-1934), Leopold Ejsmont (1902- 
1939), Jerzy Jarocki (1898-1946), Stanisław Seku- 
towicz (1907-1944). Inni mieli swój udział w roz- 
woju parazytologii po II wojnie światowej: Zdzi- 
sław Raabe (1909-1972), Jadwiga Grabda (1907- 
1981) i Wincenty Wiśniewski (1904-1958) — współ- 
twórca warszawskich ośrodków parazytologicznych 
w Uniwersytecie i Polskiej Akademii Nauk [22]. 

Należy także wymienić znaczące nazwiska nau- 
kowców, którzy nie byli bezpośrednio związani ze 
szkołą Janickiego. Działalność Witolda Stefańskie- 
go (1891-1973), Gustawa Poluszyńskiego (1887- 
1957) i Eugeniusza Grabdy (1908-1997), rozpoczę- 
ta w okresie międzywojennym, zaowocowała zna- 
czącym wkładem w rozwój i organizację parazyto- 
logii polskiej po 1945 r., odpowiednio w ośrodkach 
warszawskim [22], wrocławskim [12] i olsztyńsko- 
szczecińskim [23]. 

Na rozwój krajowej parazytologii lekarskiej miał 
także wpływ po II wojnie światowej Instytut Medy- 
cyny Tropikalnej, którego początki sięgają 1937 r., 
kiedy to w Gdyni rozpoczęła działalność Filia Pań- 
stwowego Zakładu Higieny. Od 1938 r. w Pracowni 
dla Zakażeń Egzotycznych opracowano zagadnienia 
parazytologiczne, łączące protozoologię, helminto- 
logię i entomologię. Już w 1938 r. został zorganizo- 
wany kurs helmintologii, z uwzględnieniem pasoży- 
tów tropikalnych, w którym wzięło udział 25 ucze- 
stników [24]. Jerzy Morzycki, ówczesny kierownik 
Filii PSH w Gdyni, w 1939 r. doprowadził do prze- 
kształcenia Filii w Instytut Higieny Morskiej i Tro- 
pikalnej. W Instytucie funkcjonowała już samo- 

dzielna Pracownia Parazytologii. 
Podobną Pracownię Parazytologiczną, która pro- 

wadziła badania w zakresie protozoologii, helminto- 
logii i entomologii, w 1939 r. zorganizował Mikołaj 
Janicki w Państwowym Zakładzie Higieny w War- 
szawie [25], gdzie w 1943 r. pod kierunkiem M. Ja- 
nickiego i prof. Konopackiej szkoliło się 11 osób — 
przyszłych parazytologów. W wyniku działań wo- 
jennych w 1944 r. PZH zawiesił działalność. Zginę- 
ła większość młodych pracowników, zaś część do- 
robku naukowego uległa zniszczeniu. Jednakże już 
w 1945 r. Mikołaj Janicki wraz z Zofią Dymowską 
zorganizował w Łodzi Pracownię Parazytologiczną, 
której trzyosobowy zespół zajmował się zwalcza- 
niem malarii; w 1949 r. pracownia ta została prze- 
niesiona do PZH do Warszawy. 

Parazytologowie polscy, którzy przeżyli wojnę 
1 podjęli na nowo działalność naukową, odczuwali 
potrzebę nadania swojej pracy nowego wymiaru in- 
stytucjonalnego. Z inicjatywy Z. Kozara, i przy 
aprobacie J. Morzyckiego, kierownika Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, w dniach 16-18 
maja 1948 r. odbył się w Gdańsku I Zjazd Parazyto- 
logów, na którym powołano Polskie Towarzystwo 
Parazytologów [26]. W Zjeździe wzięło udział 81 
osób: mikrobiologów, epidemiologów, lekarzy 
i biologów. Listę członków — założycieli Towarzy- 
stwa podpisało 36 osób. 

Szczegółowa charakterystyka rozwoju parazyto- 
logii polskiej w drugiej połowie XX stulecia została 
szerzej przedstawiona w wydanej pod red. Elżbiety 
Lonc i Bożeny Płonki-Syroki pracy pt. Dzieje para- 
zytologii polskiej w latach 1945-2000 [27]. Nie bę- 
dziemy więc w tym miejscu szerzej omawiać tego 
zagadnienia. 

Podsumowanie 

Wyróżnione w niniejszej pracy etapy rozwoju 
parazytologii ukazują — z perspektywy historii nau- 
ki — pewne charakterystyczne cechy: 

(1) Wetapie pierwszym toczą się dyskusje doty- 
czące przedmiotu badań mającej się wyodrębnić 
dyscypliny — na ile jest on swoisty i odrębny od 
ogólnego obszaru zainteresowań nauk przyrodni- 
czych, aby było celowe stworzenie osobnej nauki. 
Dyskusje dotyczą więc samego istnienia faktów na- 
ukowych, o których ma się wypowiadać nowa dys- 
cyplina. 

(2) Pomiędzy XVI a XVIII w. uczeni zbierają ten 
podstawowy zasób faktów, który część z nich prze- 
konuje, że powołanie nowej dyscypliny naukowej 
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jest celowe, ponieważ fakty, której miałaby doty- 

czyć mają wspólny logicznie charakter. 

(3) Przekonanie środowiska naukowego o celo- 

wości wyodrębnienia nowej dyscypliny nie oznacza 

zgodności w interpretacji faktów, które uznaje się za 

właściwe dla obszaru jej zainteresowań. Znane 

uczonym fakty poddawane są wzajemnie sprzecz- 

nym interpretacjom teoretycznym, dotyczącym 

kwestii podstawowych. Tworzą się syntezy, zawie- 

rające wzajemnie wykluczające się wnioski. 

(4) Po ustaleniu się ok. 1850 r. wspólnej dla eu- 

ropejskiego akademickiego przyrodoznawstwa me- 

todologii badań w naukach przyrodniczych (pozyty- 

wizm) i zawieszeniu sporów teoretycznych dotyczą- 

cych zagadnień, uznanych za nieracjonalne, nastę- 

puje budowa jednolitego standardu parazytologii. 

Ten sam znany uczonym zasób faktów jest interpre- 

towany według jednego modelu racjonalności 1 jed- 

nolitej metodologii badań. 

(5) Dalszy rozwój dyscypliny, w latach 1850- 

1914, jest uwarunkowany przez czynniki wewnątrz- 

naukowe (dążenie do stworzenia parazytologii jako 

spójnej nauki opartej na podstawach empirycznych 

i eksperymentalnych) oraz zewnątrz-naukowe. Wła- 

dze państwowe, które uznały nową dyscyplinę ba- 

dawczą za naukę o sprecyzowanym statusie inter- 

pretacyjnym, wysuwają pod jej adresem określone 

oczekiwania, związane z chęcią wykorzystania osią- 

gnięć nowej dyscypliny w praktyce. Parazytologia 

jest postrzegana jako nauka przydatna w zwiększe- 

niu efektywności kolonizacji obszarów pozauero- 

pejskich oraz określeniu działań mających na celu 

poprawę stanu zdrowia populacji zamieszkującej 

Europę. 

(6) Rozwój parazytologii w XX stuleciu jest 

nadal silnie związany z kierunkami polityki wewnę- 

trznej i zagranicznej państw europejskich i USA. 

Determinują one kierowanie nakładów finansowych 

na prowadzenie badań w interesujących władze kie- 

runkach (okresowo duże nakłady na prowadzenie 

badań w zakresie medycyny tropikalnej) i powoły- 

wanie finansowanych przez państwo placówek nau- 

kowych o określonym profilu badawczym. 
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