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Profesor Henryk Makowski, klasyk paleobiologii amonitów
Jerzy B. Miecznik1
Professor Henryk Makowski, a classic of ammonite palaeobiology. Prz. Geol., 62: 134–138.
A b s t r a c t. Henryk Makowski (1910–1997), geologist and paleontologist, Professor of the University of Warsaw, is
the author of the theory of sexual dimorphism in ammonites. Its announcement in 1962 became a global scientific sensation. His many-years research, Henryk Makowski conducted on the very well-preserved Callovian fauna from
£uków Podlaski, the Upper Jurassic fauna from the Kraków-Czêstochowa Upland, and the Upper Devonian goniatite
fauna from the Holy Cross Mts. The same conclusions were drawn in 1963 by John H. Callomon, a British scientist
who conducted his research independently. Discovery of sexual dimorphism in ammonites was an important palaeobiological event which had serious implications for ammonite taxonomy and ammonite-based biostratigraphy.
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Profesor Henryk Makowski jest autorem spektakularnego odkrycia naukowego, które przynios³o mu uznanie
w skali miêdzynarodowej. Przedstawienie przez niego
teorii dymorfizmu p³ciowego amonitów by³o œwiatowym
wydarzeniem w dziedzinie paleobiologii. Ze wzglêdu na
wielkie znaczenie amonitów jako skamienia³oœci przewodnich w rozwoju geologii oraz spodziewane konsekwencje
odkrycia dla systematyki tych zwierz¹t i stratygrafii wœród
geologów odebrano je jako naukow¹ sensacjê (Or³owski,
1997; Szulczewski, 1997, 2000; Radwañski & Marcinowski, 2000; Barczyk, 2002).
Henryk Makowski urodzi³ siê 15 listopada 1910 r.
w Krzemieñcu na Wo³yniu w rodzinie robotnika kolejowego Micha³a i Teofili z Orzechowskich. Po wybuchu I wojny
œwiatowej w 1914 r. jego ojciec zosta³ wcielony do armii
rosyjskiej i wkrótce znalaz³ siê w niewoli austriackiej,
z której nigdy ju¿ nie powróci³. Wychowaniem ch³opca
w trudnych latach wojny i odradzania siê Polski zajmowali
siê matka i dziadek. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej
Makowski rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum im. Tadeusza
Czackiego w znanym Liceum Krzemienieckim (ryc. 1),
gdzie uzyska³ maturê w 1932 r. Reaktywowane w 1922 r.
decyzj¹ Józefa Pi³sudskiego Liceum Krzemienieckie s³ynê³o
z bardzo wysokiego poziomu nauczania. W latach gimnazjalnych Makowski dzia³a³ aktywnie w szkolnym kole
krajoznawczym, uczestnicz¹c w tworzeniu kolekcji narzêdzi krzemiennych z okolic Sapanowa (Osman, 2006).
1

Studia wy¿sze Henryk Makowski podj¹³ w 1934 r.
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. By³ zainteresowany paleontologi¹, ale wobec braku tego kierunku na uczelni zapisa³
siê na zoologiê i anatomiê porównawcz¹. Z powodu trudnych warunków materialnych i k³opotów ze zdrowiem
wkrótce zrezygnowa³ z nauki. Stypendium przyznane przez
Liceum Krzemienieckie umo¿liwi³o mu ponowne podjêcie
studiów w 1935 r., przy czym ze wzglêdu na paleontologiê
wybra³ Uniwersytet Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie
(ryc. 2), który ukoñczy³ w 1939 r. z tytu³em magistra filozofii w zakresie geologii i paleontologii (Makowski, 1954)
uzyskanym na podstawie pracy „Je¿owce turoñskie okolic
Krzemieñca”. Ju¿ podczas studiów zosta³ powo³any na stanowisko zastêpcy asystenta u profesora Jana Samsonowicza. Od 1937 r. bra³ udzia³ w rozpoznawaniu wiertniczym
karbonu nadbu¿añskiego, którego obecnoœæ na obszarze
zachodniego Wo³ynia Samsonowicz przewidzia³ na podstawie badañ otoczaków krzemieni z faun¹ karboñsk¹
wystêpuj¹cych w zlepieñcach cenomanu. By³o to zajêcie
niezale¿ne od odbywanych studiów i wi¹za³o siê ze wspó³prac¹ Samsonowicza z przemys³em w rozpoznaniu karbonu i z nadzorem geologicznym rozpoczêtych w tym celu
wierceñ. Makowskiego czasowo zatrudniono w koncernie
Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych, by³ praw¹ rêk¹
profesora Samsonowicza i pierwszym geologiem, który
ujrza³ nawiercone utwory karboñskie odkrywanego Zag³êbia

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; jerzy.miecznik@pgi.gov.pl.

134

Przegl¹d Geologiczny, vol. 62, nr 3, 2014

Ryc. 1. Henryk Makowski (siedzi w œrodku) w latach nauki
w Liceum Krzemienieckim. Wszystkie zdjêcia pochodz¹ ze zbioru rodzinnego Makowskich

Nadbu¿añskiego (ryc. 3; Makowski, 1962c). Prace rozpoznawcze z udzia³em docenta Zdzis³awa Pazdro, powojennego profesora Politechniki Gdañskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, a wówczas kierownika s³u¿by geologicznej
koncernu, trwa³y do wybuchu II wojny œwiatowej.
W pierwszych dniach wojny Samsonowicz wyjecha³
do Warszawy, gdzie znajdowa³a siê jego ¿ona z dzieæmi.
Podczas okupacji sowieckiej Henryk Makowski pracowa³
pocz¹tkowo na etacie laboranta w Zak³adzie Paleontologii UJK, a potem jako geolog w sowieckim przedsiêbiorstwie Lwowuglerazwiedka przy rozpoznawaniu wiertniczym
z³ó¿ wêgla kamiennego nad górnym Bugiem (Makowski,
1954). W czerwcu 1941 r. Sowieci opuœcili Lwów bez
walki i zaczê³a siê kilkuletnia okupacja niemiecka. Jesieni¹
w mieœcie powo³ano filiê Amt für Bodenforschung, czyli
niemieckiej s³u¿by geologicznej w Generalnym Gubernatorstwie utworzonej w wyniku reorganizacji Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie z zachowaniem polskiego personelu (Bukowski & Bukowska, 1960; Graniczny i in., 2012). Lwowska filia powsta³a z wykorzystaniem
pracowników i zasobów materialnych Zak³adu Geologii
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Henryk Makowski znalaz³
w niej sta³e zatrudnienie w styczniu 1942 r. na stanowisku
geologa, a póŸniej starszego geologa. Dyrektorem Amt für
Bodenforschung by³ wybitny geolog niemiecki, profesor
Roland Brinkmann, który dbaj¹c o utrzymanie swojego
oficjalnego wizerunku przedstawiciela „rasy panów”, chroni³ jednak polskich geologów przed okupacyjn¹ w³adz¹
niemieck¹ (G³azek & Znosko, 2003). W kwietniu 1943 r.
Makowski zosta³ przeniesiony do Warszawy, jednak pracowa³ g³ównie w terenie przy rejestracji kamienio³omów

Ryc. 2. Henryk Makowski (z prawej) w czasach studenckich we
Lwowie, 2 czerwca 1936 r., z doktorem Zdzis³awem Opolskim,
geologiem karpackim i nauczycielem w Liceum Krzemienieckim,
zamordowanym przez Niemców w 1941 r.

Ryc. 3. Henryk Makowski (z lewej) z profesorem Janem Samsonowiczem na wierceniu Tartaków, gdzie po raz pierwszy nawierconono wêglonoœny karbon, 15 maja 1938 r.
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Ryc. 4. Henryk Makowski z ¿on¹ Aureli¹ i córk¹ Tetyd¹, 1957 r.

i glinianek na LubelszczyŸnie i RzeszowszczyŸnie. W tym
czasie spotka³ siê w rejonie £añcuta z matk¹, która uciek³a
z Wo³ynia przed ukraiñskimi rzeziami Polaków, i z ni¹, po
wyparciu Niemców przez armiê sowieck¹, dotar³ do Lublina. W listopadzie 1944 r. Henryk Makowski rozpocz¹³
pracê na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Zoologii Systematycznej organizowanego Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, ale ju¿ w kwietniu 1945 r.
znalaz³ siê w Zak³adzie Geologii na Uniwersytecie Warszawskim u boku swojego mistrza, Jana Samsonowicza
(Makowski, 1954).
Makowski zamieszka³ z matk¹ u Samsonowicza, gdzie
zajmowa³ salon w wielkim mieszkaniu przy ulicy Wilczej 22,
w 1952 r. wprowadzi³a siê równie¿ jego ¿ona, Aurelia
z domu Michalak, studentka geologii, póŸniejsza profesor
geologii czwartorzêdu. Tam te¿ przysz³a na œwiat ich córka
o imieniu Tetyda, bêd¹cym œwiadectwem tego, ¿e z mi³oœci¹
ojcowsk¹ mo¿na godziæ namiêtnoœæ naukow¹ (ryc. 4).
Piêtro wy¿ej mieszka³ mineralog profesor Antoni £aszkiewicz, wkrótce uwiêziony przez now¹ w³adzê za to, ¿e walczy³ o woln¹ Polskê, a ni¿ej s³awny paleontolog profesor
Roman Koz³owski. W mieszkaniu odbywa³y siê zajêcia ze
studentami. Trzeba wyjaœniæ, ¿e ca³a kamienica nale¿a³a
do rodziny Samsonowiczów, wkrótce zreszt¹ zosta³a im
zabrana (Stopa & Brykczyñski, 2010). By³ to heroiczny
czas wznoszenia z gruzów i miasta, i uczelni. Henryka
Makowskiego zaanga¿owano m.in. do prowadzenia wyk³adów z geologii dla biologów, z paleontologii dla petrografów i z geologii historycznej dla geografów (Makowski,
1954). Jednoczeœnie podj¹³ badania fauny jurajskiej z i³ów
polodowcowej kry w £ukowie Podlaskim (Makowski,
1947), która sta³a siê przedmiotem jego rozprawy doktor136

skiej „Fauna kelowejska z £ukowa”, wykonanej pod kierunkiem profesorów Jana Samsonowicza i Romana Koz³owskiego i obronionej w 1951 r. (Makowski, 1952). Nale¿y tu
zwróciæ uwagê na póŸny pocz¹tek w³aœciwej kariery naukowej Henryka Makowskiego, co by³o skutkiem opóŸnieñ
w przedwojennej edukacji, wynikaj¹cych z jego nie³atwej
sytuacji materialnej oraz dwóch wojen. W 1945 r. mia³
ju¿ 35 lat.
Dysponuj¹cy bogatym materia³em bardzo dobrze zachowanych kelowejskich amonitów Henryk Makowski
zwróci³ uwagê na zjawisko wystêpowania obok siebie
dwóch rodzajów form, z których jedna jest znacznie mniejsza i ma aperturê gerontyczn¹ odmienn¹ od drugiej formy,
osi¹gaj¹cej niekiedy parokrotnie wiêksze rozmiary. W stadium m³odym obie formy s¹ identyczne, zaœ w doros³ym
wykazuj¹ tylko ogólne podobieñstwo. Makowski podj¹³
szczegó³owe studia porównawcze nad ontogenez¹ ma³ych
(mikrokonchy) i du¿ych (makrokonchy) form, wystêpuj¹cych w tych samych warstwach, na materiale wzbogaconym zebranymi przez niego okazami amonitów górnojurajskich z obszaru Jury Krakowsko-Czêstochowskiej
oraz górnodewoñskich goniatytów z Gór Œwiêtokrzyskich.
Uzna³, ¿e nie da siê wyt³umaczyæ zjawiska obecnoœci du¿ych
i ma³ych form o identycznym pocz¹tkowym rozwoju ontogenetycznym inaczej ni¿ istnieniem dymorfizmu p³ciowego u amonitów. Nawi¹zuj¹c do wspó³czesnych g³owonogów, œlimaków i innych grup zwierz¹t, przyj¹³, ¿e makrokonchy nale¿a³y do samic, a mikrokonchy do samców.
Trzeba wspomnieæ, ¿e w badaniach istotne okaza³y siê
tak¿e wyniki prac nad filogenez¹ kosmocerasów autorstwa
profesora Brinkmanna (1929a, b), okupacyjnego szefa Amt
für Bodenforschung.
Obszerna rozprawa profesora (wówczas docenta) Henryka Makowskiego zatytu³owana „Problem of sexual dimorphism in ammonites” zosta³a opublikowana w 1963 r.
w 12. tomie Palaeontologia Polonica (za 1962 r.) równoczeœnie z zamieszczon¹ w Transactions of the Leicester
Literary and Philosophical Society prac¹ brytyjskiego badacza Johna H. Callomona (1963), poœwiêcon¹ temu samemu
tematowi, choæ w wê¿szym ujêciu, ale z identycznymi
wnioskami (Kielan-Jaworowska, 1984). Dla œcis³oœci trzeba
dodaæ, ¿e ju¿ rok wczeœniej g³ówne wyniki swoich badañ
profesor Makowski przedstawi³ w artykule wydanym po
francusku i po polsku (Makowski, 1962a). Callomon, jako
Brytyjczyk, mia³ wiêksz¹ si³ê przebicia i w amerykañskim
podrêczniku Raupa i Stanleya „Podstawy paleontologii”
(przet³umaczonym na jêzyk polski w 1984 r.) to on jest
cytowany jako autor teorii. Mimo to sukces profesora
Henryka Makowskiego uznano za prawdziw¹ miêdzynarodow¹ rewelacjê i odbi³ siê on echem w œwiatowych krêgach paleobiologów, paleontologów i stratygrafów. Bardzo
pochlebne recenzje pojawi³y siê w czo³owym amerykañskim czasopiœmie paleontologicznym Journal of Paleontology (Urbanek, 1967). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzia³o siê to
w czasach g³êbokiej izolacji Polski od œwiata. Nauka polska tylko w niewielkim stopniu zaznacza³a swoj¹ obecnoœæ
za ¿elazn¹ kurtyn¹. W spo³eczeñstwie istnia³o zapotrzebowanie na sukcesy i osi¹gniêcie Makowskiego przyjêto
w krajowym œrodowisku naukowym entuzjastycznie. Henryk Makowski, cz³owiek cichy i skromny, pracowa³ gdzieœ
na uboczu i nawet bliscy wspó³pracownicy nie zdawali
sobie sprawy z wagi prowadzonych przez niego badañ.
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Od odkrycia dymorfizmu p³ciowego amonitów minê³o
ju¿ pó³wiecze. Najogólniej rzecz ujmuj¹c, rzuci³o ono nowe
œwiat³o na kopalne g³owonogi i zmieni³o podejœcie do ich
systematyki, w której spowodowa³o liczne zmiany. Sta³o
siê jednym z symboli polskiej paleontologii na œwiatowym
poziomie, a mikro- i makrokonchy amonitów znalaz³y siê
w logo Acta Palaeontologica Polonica, periodyku o miêdzynarodowym zasiêgu (Zatoñ, 2011). Zdaniem profesora Jerzego Dzika: „Rozpoznanie dymorfizmu p³ciowego amonitów
by³o jednym z istotniejszych osi¹gniêæ ubieg³owiecznej
paleobiologii; niestety, w nik³ym stopniu wykorzystanym
do nadania biologicznego sensu badaniom ewolucji amonitów” (Dzik, 2011). Profesor Henryk Makowski jest klasykiem paleobiologii amonitów cytowanym w œwiatowej
literaturze. Pojawi³a siê wprawdzie konkurencyjna teoria
polimorfizmu rozwojowego amonitów (Matyja, 1986), ale
bez wzglêdu na to, jaki bêdzie jej odbiór w przysz³oœci,
odkrycie Makowskiego i Callomona ma ju¿ miejsce w historii nauk przyrodniczych.
W 1963 r. Henryk Makowski uczestniczy³ w I Polsko-Mongolskiej Ekspedycji Paleontologicznej na Gobi w Mongolii. Wyprawa mia³a charakter rekonesansu, a jej g³ównym celem by³o sprawdzenie niektórych rejonów dzia³alnoœci wczeœniejszych wypraw amerykañskich i sowieckich
na po³udniowo-wschodniej i po³udniowej Gobi, znalezienie nowych ods³oniêæ kredowych i trzeciorzêdowych ze
szcz¹tkami krêgowców i wytypowanie miejsc do podjêcia
stacjonarnych prac poszukiwawczych (Kielan-Jaworowska & Dovchin, 1968). Makowski nie uleg³ namowom do
udzia³u w kolejnej ekspedycji. Mo¿liwe, ¿e wyprawowy
styl dzia³alnoœci nie odpowiada³ jego przyzwyczajeniu do
samotnej pracy, a mo¿e po prostu chcia³ kontynuowaæ
badania nad g³owonogami.
W 1967 r. Henryk Makowski zosta³ profesorem nadzwyczajnym.
By³ on cz³owiekiem niezale¿nym, zamkniêtym, o bogatym wnêtrzu, erudycji i poczuciu humoru. Wyró¿nia³ siê
kultur¹ osobist¹ i ¿yczliwym, choæ nie pozbawionym dystansu stosunkiem do ludzi. Uwa¿a³ siê za przyrodnika, ceni³
szerokie podejœcie do badanych problemów, w rozmowach
i podczas wyk³adów ujawnia³ sk³onnoœæ do filozoficznych
refleksji. Nie lubi³ zaszczytów, oficjalnych uroczystoœci
i pompy. Publikowa³ bardzo ma³o, uwa¿a³ bowiem, ¿e pisaæ
nale¿y tylko o rzeczach naprawdê wa¿nych. Zastanawiam
siê, jakie mia³by dzisiaj szanse na zaistnienie w œwiecie
nauki, w czasach pogoni za punktami, nierzadko z wykorzystywaniem ró¿nych w¹tpliwych moralnie praktyk, i mno¿enia publikacji, prowadz¹cego do ich inflacji (Narkiewicz,
2007). Jak to siê ma do idea³ów dawnych mistrzów, którzy
tak¿e byli poddawani ocenie, ale na podstawie rzeczywistego dorobku naukowego?
Profesor Makowski du¿o czasu spêdza³ w terenie i zna³
masê ods³oniêæ z faun¹ w Górach Œwiêtokrzyskich, w okolicach Krakowa i w Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej.
Profesor Zofia Kielan-Jaworowska wspomina, jak zaraz po
wojnie jej starszy kolega Henryk Makowski, wytrawny
zbieracz skamienia³oœci, podczas kilkudniowych odwiedzin w terenie znalaz³ w odkrywkach œrodkowego dewonu
profilu Grzegorzewice-Ska³y w Górach Œwiêtokrzyskich
wiêcej trylobitów ni¿ inni w dwa miesi¹ce (Kielan-Jaworowska, 2005). Napisali potem wspólnie z Krystyn¹ Po¿arysk¹ instrukcjê na temat zbierania i konserwowania skamienia³oœci, która zosta³a opublikowana w 1950 r. Bywa³o,

Ryc. 5. Profesor Henryk Makowski ze studentami w terenie

¿e w zapale poszukiwañ dewoñskich goniatytów Makowski na w³asny koszt prowadzi³ prace terenowe przy pomocy
wynajmowanych robotników. Ale przewa¿nie sam wyt³ukiwa³ ze ska³ amonity, goniatyty, klimenie, preparowa³ je,
opisywa³, z wielk¹ precyzj¹ rysowa³ i œwietnie fotografowa³ (zob. Makowski, 1952).
W 1976 r. podczas wyjazdu terenowego w okolice Krakowa Henryk Makowski uleg³ powa¿nemu wypadkowi
drogowemu, którego skutkiem by³a d³ugotrwa³a afazja.
Nigdy ju¿ nie odzyska³ si³ i zdrowia, jakimi cieszy³ siê
wczeœniej, co odbi³o siê na jego aktywnoœci zawodowej.
Profesor Makowski przet³umaczy³ z francuskiego obszerny (blisko 1000-stronicowy) podrêcznik do geologii
historycznej „Geologia stratygraficzna” Maurice’a Gignoux
(1956), przez lata wykorzystywany przez studentów i wyk³adowców, by³ te¿ wspó³autorem i redaktorem naukowym
polskiego podrêcznika „Geologia historyczna” (1977). Podj¹³ siê równie¿ na proœbê docent Katarzyny Paw³owskiej,
córki Jana Czarnockiego, przygotowania do publikacji
monografii jego wielkiej kolekcji klimenii z Gór Œwiêtokrzyskich (Czarnocki, 1989), co wymaga³o de facto nowego opracowania zbioru wed³ug aktualnego stanu wiedzy.
Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e nie opracowa³ w³asnych, bardzo powa¿nych zbiorów dewoñskich goniatytów.
W latach 1959–1980 Henryk Makowski pe³ni³ funkcjê
kierownika Katedry Geologii Historycznej, a nastêpnie
Zak³adu Geologii Historycznej i Regionalnej Wydzia³u
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (ryc. 5). Zajmowa³
tak¿e inne stanowiska w administracji akademickiej: dziekana wydzia³u (1956– 1958), prodziekana (1958–1962),
a w latach 1967–1979 kierownika studium doktoranckiego
(Barczyk, 2002), ale raczej z obowi¹zku, poniewa¿ funkcje
137
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administracyjne nigdy nie znajdowa³y siê w sferze jego
rzeczywistych zainteresowañ. Poproszony przez profesora
Stanis³awa Or³owskiego, wtedy dziekana Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, o z³o¿enie dokumentów
potrzebnych do wniosku w sprawie awansu na profesora
zwyczajnego odmówi³ ubiegania siê o ten tytu³.
Profesor Henryk Makowski zmar³ 30 stycznia 1997 r.
w Warszawie i zosta³ pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w kwaterze 58F (rz¹d IV, grób 32).
Pani profesor Aurelii Makowskiej serdecznie dziêkujê za
rozmowy o Mê¿u i udostêpnienie materia³ów z rodzinnego archiwum. Za podzielenie siê wspomnieniami o profesorze Makowskim dziêkujê tak¿e profesorom: Stanis³awowi Or³owskiemu,
Andrzejowi Wierzbowskiemu i Markowi Narkiewiczowi.
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