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Dnia 17 października 1972 r. zmarł w Moskwie wybitny przedstawiciel światowej i twórca rosyjskiej helmintologii, członek honorowy Pol-skiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz członek zagraniczny
Akademii Nauk, Akademik Konstantin Iwanowicz Skriabin.

Polskiej

Urodzony 7 grudnia 1878 r. w Petersburgu, jako syn inżyniera-budowniczego kolei transsyberyjskiej i kolei w

Mandżurii, ukończył szkołę realną w roku 1898, co spowodowało według ów-

czesnych ustaw trudności w dostaniu się
na Wydział Medyczny i doprowadziło
w

konsekwencji

do

zapisania

się

mło-

dego Skriabina na Wydział Weterynaryjny w Dorpacie (Juriewskij Institut).
W tym czasie sytuacja finansowa ro-.
dziny uległa pogorszeniu i młody student zmuszony był do przyjęcia stypendium. Warunkiem jednak otrzymywania tego stypendium,

mu

stosunkowo

weterynarii,

było

które

beztroskie

odbycia dwuletniej

jednak

służby

zapewniało

ukończenie

zobowiązanie

państwowej,

w miejscowości i na stanowisku wyznaczonym przez Ministerstwo Rolnictwa.

Wobec panujących w owych czasach
nagminnie enzootii, szczególnie na dalekich wschodnich rubieżach Rosji,
młodych lekarzy kierowano głównie w głąb Rosji azjatyckiej.
Owczesnego młodego lekarza skierowało Ministerstwo Rolnictwa do
Kazachstanu,
do zapadłych miejscowości w Czinkente i Aulia-Ata.
K. I. Skriabin przybywszy na miejsce pracy w roku 1905 był początkowo
przerażony brakiem najprostszych wymogów higieny i nieuctwem wete-
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rynaryjnych felczerów. Nie zrażony jednak trudnościami zabrał się ener-

gicznie do pracy, przemierzając setki kilometrów wiorst konno lub na
małej bryczuszce, robiąc pomiary temperatury u setek owiec i bydła
oraz szczepiąc podejrzane o zarazę zwierzęta. Była to praca mozolna

i niebezpieczna, zważywszy na rozpowszechnione w tym czasie epizootie,
niebezpieczne również dla człowieka. Naznaczony również lekarzem, ma-

jącym nadzór nad rzeźnią, zwrócił z przerażeniem uwagę na niedbały
przegląd tusz mięsnych oraz powszechność występowania u bydła i owiec
bąblowicy. Wnętrzności opadnięte tym pasożytem lekarze i felczerzy odsprzedawali właścicielom psów i w ten sposób cykl tej zoonozy szybko
się zamykał. Z drugiej strony przymusowy przegląd ubijanych zwierząt

zwrócił uwagę młodego lekarza na występujące w nich często robaki pasożytnicze. Będąc od wczesnych lat z zamiłowania systematykiem i ko-

lekcjonerem zwierząt, K. I. Skriabin. nie > przechodził nad tym zjawiskiem
do porządku.
Jak sam pisze o sobie w

książce

pt. „Moje

życie

dla nauki”:

„Jedno

z moich. pierwszych zamiłowań miało związek z systematyką. Jako 5-letnie
dziecko brodziłem po wybrzeżu morskim, zbierając różne skorupki, a następnie zestawiałem je według wielkości, kolorui innych cech”
,„„Aulia-Ata,

obecnie

miasto

Dżambuł,

należy

uważać

—

pisał

K.

I.

Skriabin — miejscem narodzenia się w naszym kraju helmintologii, która
po Wielkiej Rewolucji Październikowej wyrosła w Sowiecką helmintologiczną szkołę i stała się aktywnym czynnikiem wielkiego socjalistycznego budownictwa”.

Jako zamiłowany przyrodnik nie ograniczał się do zbierania robaków pasożytniczych, ale zbierał również różne okazy zwierząt, np. pająki, które posyłał do specjalistów w Petersburgu i Moskwie. Wkrótce
jednak zaczął próbować własnych sił, posyłając do czasopism weterynaryjnych notatki z zaobserwowanych zmian anatomo-patologicznych, które
miał sposobność obserwować w rzeźni. Szczególnie interesowały go zmia-

ny o charakterze teratologicznym, które starał się wytłumaczyć wpływami

zachodzącymi już w łożysku. 'Iakich notatek zebrało się dość dużo i przy
skąpym ówczesnym piśmiennictwie zwracały uwagę światłych weteryna-

rzy na młodego uczonego.
stanu

Przepisowy

zgodził

minął
się

dwuletni

jednak

na

dalszy

kolekcja pasożytów,
rozmiarów,

a

pobyt,

zebrana

ponieważ

trafiłby oznaczyć

go do Petersburga,

pobyt

młody

zebrane
gdzie

w

w zapadłych

uczony

miejscowościach

zafascynowany

który

trwał

aż

do

przez K. I. Skriabina
całej

robaki,

pracował

Rosji

młody
w

nie

było

uczony

roku

tamtejszą

1911

r.

W

Kazach-

przyrodą

tym

czasie

urosła do poważnych

specjalisty,

postarał

1911-1912

w

który

po-

Centralnym

La-

się o wysłanie

boratorium Weterynaryjnym. Wkrótce jednak okazało się, że brak jakiej-
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kolwiek

pomocy

ze strony

pracowników
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tego

Zakładu,

a przede

wszyst-

kim brak odpowiedniej fachowej literatury uniemożliwiają oznaczenie
okazów kolekcji, na którą składały się głównie robaki pasożytnicze ptaków. Po długich staraniach młody uczony uzyskał stypendium na dwuletni wyjazd za granicę do znanych specjalistów.
W 1912 r. udał się do Królewca, gdzie pracował wybitny parazytolog,
słynny dzięki odkryciu plerocercoidu Diphyllobothrium latum — M. Braun.
Tam pod kierunkiem tego uczonego przystąpił do opracowania dużej kolekcji, którą z powodzeniem oznaczył i opisał.
Stanowi ona pierwszą poważną pracę helmintologiczną K. I. Skriabina, w której autor opisał 30 gatunków przywr należących do 16 rodzajów i 9 rodzin. Równocześnie

asystent

M. Brauna,

prof. Liihe pomagał

udał się K. I. Skriabin do Neuchatel,

gdzie pracował naj-

młodemu uczonemu w oznaczaniu kolekcji kolcogłowów.
Z. Królewca

wybitniejszy znawca tasiemców prof. Fuhrman, który zainteresował się
egzotyczną kolekcją tasiemców, pomagając K. I. Skriabinowi w ich opracowaniu. Młody stażysta dzięki swym uzdolnieniom i fachowej pomocy,
nie tylko zdołał opracować

część olbrzymiego

własną

materiału,

który

świata. Pomimo ciasnych warunków
cowało kilku stażystów.

Po

i małym

zakończeniu
synkiem

pracy

w

kolekcję,

powstał

ale również

dzięki

lokalowych

Neuchatel,

udał się do Narodowej

K.

zdołał

oznaczyć

przesyłkom

z całego

u Fuhrmana' zawsze

I. Skriabin

razem

Szkoły Weterynaryjnej

pra-

z żoną
w Alfor-

cle pod Paryżem, gdzie parazytologię wykładał jedyny znawca nicieni
pasożytniczych Railliet. Młodemu uczonemu zaimponowała
przebogata
kartoteka profesora, w której do każdego gatunku dołączona była całkowita, odnośna bibliografia. Railliet, przeglądając szybko kolekcję swego
gościa od razu oznaczał przynależność nicienia do rodziny albo nawet
rodzaju.

W ten sposób młody uczony, nie tylko oznaczył przywieziony ze sobą
materiał,

ale zapoznał

się gruntownie

z zagraniczną

literaturą

dotyczącą

helmintologii.

Bez wątpienia rok 1917 należy uznać za przełomowy dla samej działalności Skriabina, jak również w ogóle dla parazytologii ówczesnej Rosji
i w konsekwencji dla parazytologii Związku Radzieckiego. W tym bowiem
roku został powołany na Katedrę Parazytologii w Dońskim Instytucie
Weterynaryjnym

(Nowoczerkasku).

o utworzenie
zytologii.

wszystkich

we

Było

uczelniach

to

więc

pierwsze

weterynaryjnych

zwycięstwo

Katedry

para-

Wkrótce już jako znany uczony K. I. Skriabin został powołany na no-

wo powstałą Katedrę Parazytologii Instytutu Weterynaryjnego w Moskwie.
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Parazytologia,

jak

pasożytami należącymi
i ludzi. Drogi rozwoju

być

nauki

może,

wiadomo,

jest

nauką

zajmującą

się

do świata zwierzęcego i bytującymi
nauk pokrewnych doprowadziły do

ale ze względów

od mikrobiologii,
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metodycznych,

która zajmuje

słusznego

się bakteriami

wszystkimi
u zwierząt
sztucznego,

wyodrębnienia

a więc

tej

istotami po-

chodzenia roślinnego. W niektórych pracowniach parazytologicznych wchodzą w jej zakres również badania nad pasożytniczymi grzybami, które
dotychczas nie znalazły w systemie nauk właściwego im miejsca. Na ogół
wyodrębniła się na szerokich podstawach i ze względu na ich gospodarcze
znaczenie

Dla

nauka

K.

o pasożytniczych

I. Skriabina

nicieniach

parazytologia

w

roślin.

powszechnie

używanym

zna-

czeniu jest z jednej strony nauką obejmującą zbyt rozległe dziedziny:
(protozoologię, helmintologię, entomologię, nie mówiąc o pasożytach nie
mających większego znaczenia praktycznego), a z drugiej pomija tak ważne pod względem gospodarczym pasożyty, jakimi są pasożytnicze nicienie

roślin, stąd zrodziła się idea wyodrębnienia nowej nauki, obejmująca
pasożytnicze robaki zwierząt czyli helminty oraz nicienie pasożytujące
na roślinach. Według K. I. Skriabina żaden uczony nie jest w stanie
opanować całej parazytologii, toteż jak mawiał Skriabin: „w Szkołach
Weterynaryjnych jestem parazytologiem, ale w placówkach badawczych
jestem

helmintologiem”.

Dużym zwycięstwem zamierzeń K. I. Skriabina było zorganizowanie w Instytucie Eksperymentalnej Weterynarii w Moskwie (na Kuzminkach)

w 1920 r. działu helmintologii.
Jeżeli radzieckiemu uczonemu udawało

się realizować

pomyślnie

pro-

gram wprowadzenia do programu szkół weterynaryjnych nauki o pasożytach, to z drugiej strony nurtowała go myśl o pełnej pod tym względem niewiedzy medyków. Toteż w szeregu wykładów, przy każdej sposobności starał się przekonać lekarzy o znaczeniu robaków pasożytniczych

dla człowieka. W związku z tym
przystąpiono do systematycznego

w kierowanym przez N iego zakładzie
przebadania fauny pasożytniczych ro-

baków mieszkańców Moskwy. Zadanie to zostało poruczone
skiej, medyczce, która z zapałem wzięła się do dzieła.

W
jących

dr Podjapol-

tym czasie znano już 113 gatunków różnych robaków pasożytuna człowieku. Pomimo tego wiadomości o tych robakach tylko

skąpo przenikały do świadomości lekarzy. Wiele podawanych przez Skriabina wiadomości, np. o wędrówkach glist w układzie krwionośnym spo-

tykało się z niedowierzaniem.
Szczytem osiągnięć w dziedzinie organizacji

nizowanie

w

1920 roku Wszechzwiązkowego

helmintologii

Instytutu

było zorga-

Helmintologii

na-

zwanego później Jego imieniem. Dyrektorem tego Instytutu pozostawał
aż do roku 1956, kiedy kierownictwo nim przekazał swojemu uczniowi
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Erszowowi. Ponadto w 1943 r. zorganizował Helmintologiczne Laboratorium Akademii Nauk (GEŁAN). Obydwa te zakłady liczą setki pracowników.
Bardzo wczesnym zamierzeniem K. I. Skriabina było poznanie helmintofauny całego obszaru Związku Radzieckiego. Było to możliwe tylko
na drodze organizowania ekspedycji. Pierwszą taką ekspedycją była wyprawa na wybrzeże Morza Azowskiego, podczas której wykonano sekcję
1660 ptaków, nie licząc licznych ssaków.
W sumie od 1919 do 1967 r. zorganizowano 346 ekspedycji do wszystkich niemal rozległych regionów kraju, od Białorusi aż do Oceanu Spokojnego. W tym czasie uczniowie K. I. Skriabina opisali 900 nowych
gatunków robaków pasożytniczych nie licząc gatunków, dotychczas nie
znanych w ZSRR, względnie nie znanych żywicieli. Wykonanie takiego
olbrzymiego

dzieła było możliwe

tylko dzięki

powołanej

przez

Niego

ko-

misji (1922 r.) złożonej z biologów, lekarzy weterynaryjnych i medyków.
W kilka lat później komisja ta została przekształcona w Towarzystwo
Helmintologiczne, liczące obecnie około 2000 członków, z których większość to jego uczniowie. „Uczony — pisze Skriabin — bez uczniów, uczony

samotnik przedstawia sobą smutne nienormalne zjawisko, gdyż sensem
życia uczonego jest nie tylko opanowanie nowego teoretycznego poznania,
lecz stworzenie godnej, zastępczej kadry zdolnej do rozwinięcia i ulepszenia idei swego nauczyciela i zastosowania ich w praktyce”.
Ekspedycje dostarczyły tak olbrzymiego materiału, że Skriabin i Jego

uczniowie mogli pokusić się nie tylko o opisy znajdowanych gatunków,
ale również o uogólnienia zoogeograficzne, jak również o rozważania na
temat ich filogenezy.
Ożywiony

myślą

o

szkodliwości

robaków

pasożytniczych

stworzył

dwa nowe pojęcia: dehelmintyzacja i dewastacja.
Pierwsze pojęcie oznaczało uwolnienie człowieka i zwierząt od pasożytów należących do kategorii helmintów. Drugie dotyczyło radykalnego zniszczenia larw tych robaków względnie jaj, zanieczyszczających
pastwiska i wsie.

Tak obfity, zebrany z całego kraju materiał, posłużył Skriabinowi
do publikacji licznych monografii. Wraz ze swymi uczniami ogłaszał
wielotomowe dzieła, poświęcone bądź poszczególnym grupom robaków,
bądź też helmintofaunie różnych żywicieli, jak np. obszerną monografię
na temat robaków pasożytów bydła.
Na osobną wzmiankę zasługuje ponad 20 tomowa monografia przywr
oraz wielotomowa

monografia

Jak już wskazywaliśmy,

tasiemców

i nicieni.

K. I. Skriabin przyjmował udział w licznych

zjazdach i konferencjach parazytologicznych, występując zawsze na nich
z pełnym temperamentem. Brał również udział i w zjazdach organizowa-
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Do naszych osiągnięć

odnosił się z uznaniem, cieszyła go zwłaszcza nasza młoda kadra.
Akademik Skriabin ogłosił ponad 1000 prac. Większość z nich

prace oryginalne z zakresu helmintologii,

ne

wspólnie

ze

swymi

podstawowe

współpracownikami,

monografie

przedmowy,

to

wyda-

recenzje

itp.

Wiele z publikacji ma charakter polemiczny, w których autor walczy
o nadanie odpowiedniej rangi, umiłowanej przez siebie helmintologii.
Olbrzymi osobisty wkład do helmintologii najlepiej charakteryzuje
liczba opisanych przez Niego gatunków i utworzonych rodzajów i wyższych jednostek systematycznych. W samej tylko gromadzie przywr wyodrębnił 47 rodzajów i opisał 69 nowych gatunków. W gromadzie tasiemców wyróżnił 9 rodzajów i 40 nie znanych gatunków oraz w gromadzie
nicieni 42 rodzaje i 56 gatunków.
Nic

też dziwnego,

że

wdzięczni

uczniowie,

jak

również

helmintolo-

dzy z różnych krajów nazwali jego imieniem ponad 100 rodzajów i gatunków helmintów z różnych gromad.
Tak wyjątkowo intensywna działalność naukowa i organizacyjna nie
mogła się nie spotykać z uznaniem w kraju i za granicą. Szczególnie
w Kraju Rad, gdzie wybitni uczeni cieszą się poważaniem i opieką władz,
a nawet ich sylwetki popularyzowane są w podręcznikach szkolnych.
Toteż już w 1927 r. K. I. Skriabin otrzymał tytuł „zasłużonego badacza nauki ZSRR”. A dalej posypały się godności członka honorowego
różnych towarzystw Ameryki, Anglii, Bułgarii, Węgier i Polski. K. I. Skriabin był również członkiem II Wydziału PAN. W 1935 r. został powołany
na członka Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych, a w 1939 r.
na członka rzeczywistego Akademii Nauk ZSRR i wreszcie w 1944 r.
na członka Akademii Medycznej ZSRR.
Pomijając wiele innych tytułów krajowych i zagranicznych, nadmienimy, że akademik Skriabin był wielokrotnym laureatem premii stalinowskiej

i Lenina,

a ponadto

był w

posiadaniu

szeregu

naj wyższych

od-

znaczeń państwowych.
|
Akademik Skriabin pozostawił po sobie gigantyczne dzieło w dziedzinie umiłowanej przez Niego helmintologii, która pozostanie skarbnicą
wiedzy dla wielu pokoleń.
Witold

Stefański

