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ANATOMIA W UJĘCIU KAZIMIERZA KOSTANECKIEGO  

Kazimierz Telesfor Kostanecki (1863–1940) należał do najwybitniejszych i to nie 
tylko w Polsce anatomów schyłku XIX i pierwszych dekad XX wieku1. Stał się bez-
pośrednim następcą Ludwika Karola Teichmanna (1823–1895) w Katedrze Anatomii 
Opisowej UJ, twórcą znakomitej szkoły naukowej, której sława wyszła daleko poza 
mury krakowskiej uczelni2. Studia na uniwersytecie berlińskim zaczynał od historii 
sztuki, lecz nigdy ich nie ukończył, oddając się w pełni medycynie. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że umiejętność przestrzennego obrazowania, jaką noszą w sobie i kształ-
cą ludzie obdarzeni talentem plastycznym miała odegrać znaczącą rolę w przyszłej 
pracy naukowej Kostaneckiego.

Wydział lekarski w  Berlinie błyszczał wówczas gwiazdami pierwszej wielkości. 
Kostaneckiemu danym było słuchać wykładów, uczestniczyć w zajęciach i prezenta-
cjach twórcy nowoczesnej patologii komórkowej Rudolfa Virchowa (1821–1902), wy-
bitnych fizjologów Emila Du Bois-Reymonda (1818–1896) oraz Hermanna von Hel-
mholtza (1821–1894). Przedmiot anatomii wykładał Kostaneckiemu jeden z uczniów 
Teichmanna, słynny badacz budowy i fizjologii układu nerwowego, odkrywca komórek 
plazmatycznych, Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz (1836–1921)3. I to 
właśnie w katedrze u Waldeyera, będąc jeszcze studentem, Kostanecki znalazł zatrud-
nienie jako wolontariusz. Wykorzystując wyniki samodzielnie prowadzonych obserwa-
cji w 1890 roku doktoryzował się na podstawie rozprawy Beiträge zur ver gleichenden 
Anatomie der Tuben Gaumenmusculatur (Berlin 1890), w której podsumował pierwszy 
okres swoich badań nad układem mięśni trąbki słuchowej oraz jej topografii wzglę-
dem podniebienia. Można powiedzieć, że była to praca prowadzona w zgodzie z kla-
sycznym opisem makroanatomicznym, lecz już w morfologicznym i topograficznym 
oświetleniu. To umiejętne wiązanie tradycji z nowoczesnością stanie się jednym z wy-
znaczników większości prac Kostaneckiego.  
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Następne, co było powszechnie przyjęte, Kostanecki odbył studia uzupełniające we 
Wrocławiu u fizjologa Rudolfa Heidenhaina (1834–1897), potem zaś Giessen u jed-
nego z pionierów nowoczesnej histologii i embriologii Roberta Bonneta (1851–1921). 
Dobrze przygotowany i  zapowiadający się młody badacz zwrócił na siebie uwagę 
komisji konkursowej UJ. W roku 1892 Kostaneckiemu powierzono katedrę anatomii 
porównawczej, a w dwa lata później, wraz z tytułem profesora zwyczajnego, otrzymał 
kierownictwo katedry anatomii opisowej4. 

Kostanecki reprezentował nowe pokolenie anatomów, dostrzegające konieczność 
prowadzenia przekrojowych i porównawczych badań opartych o możliwości jakie da-
wała rozwijająca się dynamicznie fizjologia oraz chemia lekarska (biochemia). Anato-
mia prawidłowa przenikająca się anatomią patologiczną utrzymywała ścisły związek 
z rodzącą się histologią, wszystkie zaś miały odnosić się do problemów kliniki lekar-
skiej. Dlatego też morfologia i topografia stają się szybko równie istotne, o ile nawet 
nie istotniejsze, niż klasycznie pojmowany opis. 

Program badawczy Kostaneckiego, w którym tak istotną rolę odgrywał ekspery-
ment, jest w istocie programem przyrodoznawców, poszukujących istotnych podstaw 
życia organicznego.Widać w tym, czemu trudno się dziwić, wyraźny wpływ berlińskiej 
szkoły, w szczególności zaś holistycznej wizji medycyny Waldeyera5 i neowitalizmu von 
Helmholtza6. Nowocześnie ujęte przyrodoznawstwo von Helmholtza, oparte o ścisłe 
reguły matematyczno-fizyczne i stawiające na konieczność nieustannego szukania do-
wodów na drodze eksperymentalnej, wywarło znaczący wpływ na to, co moglibyśmy 
określić mianem „postawy badawczej” Kostaneckiego. Nie ulega też wątpliwości, że 
poszukiwanie istoty funkcji życiowych w strukturze komórkowej miało swoje źródła 
w celularnym ujęciu Virchowa. Zainteresowanie anatomią i histologią układu nerwo-
wego, które zaszczepi później swojemu najzdolniejszemu uczniowi Adamowi Bochen-
kowi, zyskał dzięki wykładom twórcy eksperymentalnej elektrofizjologii Du Bois-Rey-
mondowi. Nie sposób nie dostrzec udziału poglądów embriologicznych Bonneta oraz 
oddziaływania poglądów ewolucjonisty, zwolennika i propagatora darwinizmu, jedne-
go z twórców nowoczesnej anatomii porównawczej oraz morfologii ewolucyjnej Karla 
Gegenbaura (1826–1903)7. 

Czym istotnie dla Kostaneckiego była anatomia i jak rozumiał jej miejsce w ówcze-
snej nauce, dobrze ilustruje tekst wykładu wstępnego, który wygłosił zgodnie z tradycją 
i obyczajem uniwersyteckim dnia 20 października 1894 roku, w chwili przyjęcia kie-
rownictwa Katedry Anatomii Opisowej UJ8. Warto się jego treści bliżej przyjrzeć, gdyż 
wykład ów niesie ze sobą szereg istotnych informacji. 

Kostanecki, uznawszy w pełni zasługi swego poprzednika, prof. Ludwika Karola 
Teichmanna, podkreślał zmiany jakie zaszły w naukach biologicznych, w wyniku któ-
rych dotychczasowa rola anatomii musi być ponownie określona. Anatomia opiso-
wa i topograficzna, będąca wynikiem potrzeb medycyny praktycznej powinna zostać 
wzbogacona o  kierunek badań porównawczych i  embriologicznych, których źródeł 
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należy upatrywać w postępach przyrodoznawstwa w ogólności, a fizjologii w szcze-
gólności. Mówił wówczas: 

Anatomia porównawcza i embriologia porównawcza stworzyły więc w zasto-
sowaniu do anatomii ludzkiej nową dla niej epokę porównawczo-anatomicz-
no-embriologiczną. Dążeniem tej epoki jest przeto dążenie do zrozumienia 
kształtów ciała ludzkiego, do zrozumienia, w jaki stopniowy sposób powstawa-
ły jego organa, w swym jednostkowym i szczepowym rozwoju i dlatego epokę 
tę nazywamy epoką morfologiczną9. 

Jednocześnie zastrzegał, że takie właśnie ujęcie nosi znamiona okresu przejścio-
wego, jest można powiedzieć potrzebą chwili. Dostrzegał bowiem wyraźnie, iż prezen-
towany kierunek badań ściśle wiąże się z pracami fizjologów i bliższy jest ogólnemu 
przyrodoznawstwu. Na ile znajdzie on swoje zastosowanie w anatomii człowieka po-
zostawało dla Kostaneckiego sprawą otwartą10. Słowem wskazywał na konieczność 
rozszerzenia pola poszukiwań anatomicznych, co w żadnym razie nie rugowało pro-
wadzenia dalszych badań na polu opisowym i topograficznym. 

Kierunek morfologiczny nie wyklucza bynajmniej zdobytych przez anatomię 
opisowo-topograficzną i przez fizjologię doświadczeń; przeciwnie morfologia 
uwzględnia wszystkie te wyniki i czerpie z nich również sposoby wytłumaczenia 
kształtów organizmu11. 

Dalej uzasadniał Kostanecki przydatność ujęcia morfologicznego i  jego ścisły 
związek z topografią i opisem struktur anatomicznych. Podkreślał znaczenie anatomii 
rozwojowej i badań filogenetycznych, które pomogą w zrozumieniu podstaw budowy 
organizmów żywych, w  tym człowieka. Kierunek morfologiczny dostarczałby zatem 
nowych narzędzi badawczych anatomom, pozwalałby na znaczne poszerzenie hory-
zontów nie tylko uczonym, lecz również lekarzom praktykom. Tak to uzasadniał: 

Zdaniem mojem więc: nie pomimo to, iż anatomia przeznaczona jest głównie 
dla praktycznych lekarzy, ale właśnie ze względu na nich musi wykładający 
anatomię ludzką żądać tego samego przywileju, z którego korzystają wszystkie 
inne nauki uniwersyteckie, to jest, aby mu było wolno uwzględniać wszystkie 
nowe wyniki badań, uwzględniać cały nowszy postęp nauki. Nie uroniwszy nic 
z wyników badań anatomii opisowo-topograficznej i fizjologicznej musi żądać 
prawa wprowadzenia w życie kierunku morfologicznego i postawienia w ten 
sposób wykładów na wysokości współczesnej nauki12. 

Tej wyznaczonej na samym początku swojej uniwersyteckiej profesury dewizie po-
został Kostanecki wierny do końca13. August Kwaśnicki, który podał zwięzły rys histo-
ryczny rozwoju Wydziału lekarskiego UJ w XIX stuleciu tak charakteryzował Kosta-
neckiego: 
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Indywidualność naukowa następcy Teichmanna korzystnie uwydatniła się 
od początku samą metodą nauczania anatomii: dla Kostaneckiego sam opis 
kształtu, położenia i  stosunku topograficznego narządu nie wystarcza: ze-
wnętrzne  cechy, opis kształtu, położenia i stosunku topograficznego uzupełnia 
on nauką budowy komórkowej narządów, a  tem samem łączy nierozdzielnie 
skalpel z drobnowidzem. Pamięciowy obraz pojedynczych części ciała ludz-
kiego oświeca on metodyczną nauką embrionalnego rozwoju każdego narządu 
i  tym sposobem w wykładach swoich Kostanecki czyni z  anatomii opisowej 
praktycznej gałąź medycyny o pokładzie teoretycznym, ściśle naukowym14. 

Podkreślony przez Kwaśnickiego wkład Kostaneckiego w rozwój anatomii mikro-
skopowej dostrzegali również Tadeusz Bilikiewicz i Eugeniusz Sieńkowski15. Twórca 
antropologicznego kierunku w polskiej anatomii i jeden z najnowocześniejszych uczo-
nych tamtej doby Edward Loth (1884–1944) uznawał za przełomowe biologiczne 
ujęcie problemów anatomicznych w  szkole Kostaneckiego i  znakomite opanowanie 
techniki badań cytologicznych16. 

Janina Sokołowska-Pituchowa, pisząc o Kostaneckim wskazywała przede wszyst-
kim wielokierunkowość jego badań i zainteresowań17. Pierwszy kierunek, wywodzący 
się jeszcze z klasycznej anatomii opisowej, dotyczył badania mięśni szyi, podniebienia 
i ucha, w szczególności trąbki słuchowej. Najistotniejsze prace powstawały w czasie 
pobytu w Berlinie. Drugim kierunkiem zainteresowań była mechanika rozwojowa, ba-
dania cytologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów podziału komór-
kowego ze względu na przemiany zachodzące w jądrze. Trzecim byłyby badania nad 
mechaniką rozwojową kątnicy i fałdami otrzewnowymi z nią związanych, a także nad 
filogenezą wyrostka robaczkowego18. Ten trójetapowy (trójokresowy) schemat opisu 
dorobku naukowego Kostaneckiego został dość powszechnie przyjęty19. Warto jed-
nak zaznaczyć, że należy go traktować jako schemat umowny, porządkujący rozległe 
i często wymykające się jednoznacznym klasyfikacjom prace. Sam Kostanecki takiego 
podziału nie stosował, ani nie uwzględniał. Obszary jego poszukiwań naukowych były 
przejawem tej samej wielokierunkowej, analitycznej i syntetyzującej za razem szkoły 
przyrodniczej. Można powiedzieć, że za każdym razem jest to ta sama anatomia, tyle 
że z różnie rozłożonymi akcentami w postępowaniu badawczym, a wyżej przytoczony 
schemat oceny dorobku anatoma ma jedynie ułatwić jego analizę z pozycji historycz-
nych opracowań. Dobrze to ujął Franciszek Jugowski, autor niepublikowanej rozpra-
wy doktorskiej o Kazimierzu Kostaneckim, kiedy  charakteryzując postępowanie bada-
cze polskiego anatoma stwierdzał: 

Wyniki wieloletnich badań opisuje autor [tj. Kazimierz Kostanecki] bardzo 
szczegółowo i szeroko, tworząc obszerny dział, którego poszczególne ogniwa 
zazębiają się ściśle przez to, że autor w każdej pracy następnej nawiązuje do 
poprzedniej. Ten sposób wieloczłonowych cykli charakteryzuje w ogóle działal-
ność naukową Kostaneckiego20. 
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MAKROANATOMIA – POCZĄTKI.

Kostanecki, jak już wcześniej stwierdzono, jeszcze w trakcie studiów, zaintereso-
wał morfologią trąbki słuchowej, gardła i podniebienia. Dokonał pełnego opisu przy-
czepów i przebiegu mięśni oraz powięzi tychże mięśni. Nie ograniczał się przy tym 
wyłącznie do charakterystyki morfologicznej, wykorzystując w  nich także metodykę 
anatomii porównawczej i rozwojowej, zwłaszcza w odniesieniu do zaburzeń filogene-
tycznych. Wielostronne spojrzenie na ten sam problem badawczy stanie się odtąd stałą 
cechą warsztatu Kostaneckiego.  

W 1887 roku ukazał się tekst Die Pharyngeale Tubenmündung und ihr Verhältnis 
zum Nasenrachenraum21, będący podsumowaniem badań nad stosunkami anatomicz-
nymi podniebienia i  gardła w  odniesieniu do morfologii nosogardzieli. Szczególną 
uwagę poświęcił Kostanecki opisowi i topografii trąbki słuchowej.Stanisław Kohmann 
podkreślał, że pracę Kostaneckiego należy uznać za noszącą charakter opracowania 
monograficznego22. Można się z takim zdaniem zgodzić, zważywszy objętość samego 
tekstu, szczegółową dyskusję  z  istniejącymi wówczas opiniami i ustaleniami innych 
badaczy (m. in. Emila Zuckerlanda i  Wiktora Urbantschitscha)23 zwłaszcza wokół 
problemu gardłowego ujścia trąbki słuchowej, wreszcie na precyzyjną prezentację, 
z  dokładnością do milimetra, pomiarów odległości dzielącej ujście gardłowe trąbki 
od sklepienia gardła, a także od tylnej ściany gardła i muszli nosa. Całość wyników 
pomiarowych, prowadzonych zarówno u dzieci, jak i dorosłych zaprezentował Kosta-
necki w dwóch tabelach na końcu artykułu24.  Praca ta, mimo upływu czasu, zacho-
wuje swoją wartość, na co wskazuje jej cytowanie w pracach m. in. Franza Altmanna25 

i Drago Perovća26

W rok później ukazała się praca Zur Kenntniss der Tubenmuskulatur un dihrer Fa-
scien27, gdzie anatom z tą samą co wcześniej wnikliwością, dyskutując różne sporne 
i niejasne kwestie, zbadał mięśniówkę trąbki słuchowej, starając się dać pełny obraz 
mięśni i układu powięzi tychże mięśni. Kostanecki dbał o to by możliwie szeroko przed-
stawić tło historyczne badanego problemu, wskazać na przyjęte przez poprzedników 
metody oraz uzyskane przez nich rezultaty. Dopiero na tak przygotowanym gruncie 
prezentował własne osiągnięcia. Można powiedzieć, że porządkując i krytycznie oce-
niając wcześniejsze ustalenia (m. in. Bernharda Siegfrieda Albina, Karla Gegenbaura, 
Caspara Thobalda Tourtuala czy Emila Zuckerlanda) dał spójny wewnętrznie i prze-
konywujący obraz anatomiczny interesującej go problematyki28. W 1889 roku Kosta-
necki publikował na łamach „Virchows Archive” obszerną pracę poświęconą wzajem-
nej relacji pomiędzy kształtowaniem się uchyłków w strukturze kratni i nosogardzieli 
- Zur Kenntnis der Pharynxdivertikel des Menschen mit besonder Berucksichtgung der 
Divertikelbildungen im Nasenrachenraum29. Obserwacje i ustalenia Kostaneckiego po-
czynione w  tychże publikacjach zostały wykorzystane w  kanonicznym podręczniku 
Handbuch der Laryngologie und Rhinologie (1899) pod redakcją Paula Heymana. Także 
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w klasycznej już dzisiaj historii otologii Adama Politzera Geschichte der Ohrenheilku-
nde (1913) przytaczane są prace Kostaneckiego w rozdziałach poświęconych dziejom 
badań nad strukturą anatomiczną mięśni związanych z trąbką Eustachiusza30. Tho-
mas Spence, podsumowując wyniki swoich badań porównawczych nad strukturami 
anatomicznymi ucha zewnętrznego i środkowego u kota i człowieka, odwoływał się do 
pracy Kostaneckiego z 1888 roku31. Nazwisko polskiego badacza wymienia także Bru-
ce Proctor w swoim poglądowym artykule poświęconym rozwojowi badań nad trąbką 
Eustachiusza z punktu widzenia embriologii i anatomii32.

W 1890 roku, o czym już była wyżej mowa, Kostanecki opublikował tekst rozprawy 
doktorskiej, a w rok później światło dzienne ujrzała praca Zur Morphologie der Tuben-
gaumenmuskulatur, koncentrująca na problemach morfologii układu mięśni trąbki słu-
chowej, która była swoistym dopełnieniem i podsumowaniem wszystkich uprzednich 
nad mięśniówką trąbki słuchowej badań33. Kohmann jest zdania, że szereg poczynio-
nych wówczas obserwacji i ustaleń weszło na trwałe do nauki światowej, nie tracąc nic 
ze swojej aktualności34.

Równolegle w tych samych latach Kostanecki interesował się zaburzeniami i pa-
tologią zmian rozwojowych głowy i  szyi, zwłaszcza problemem przetok szyjnych 
i uchyłków górnych części gardła. Anatomia bowiem powinna, o czym wyraźnie mówił 
Kostanecki, stać jak najbliżej problemów klinicznych, zatem dotykać także zmian pa-
tologicznych. Można tu wskazać na cykl trzech prac, które dają dobry obraz zarówno 
metod, celów, jak i wyników osiągniętych przez polskiego uczonego. Były to, wspo-
mniana już powyżej Zur Kenntniss der Pharynxdivertikel des Menschen mit besonderer 
Berucksichtigung der Divertiklkelbildungen im Nasenrachengaum oraz napisana wspól-
nie z Andrzejem Mielęckim Dieangeborenen Kiemenfisteln des Menschen. Ihre anatom. 
Bedeutungundihr Verhältnis zu verwandten branchio gegen Missbildungen35 a także smo-
dzielna praca Beiträgezur Kenntniss der Missbildungen in der Kopf-und Halsgegend36. 
Wszystkie one wykorzystywały badania morfologiczne i embriologiczne prowadzone 
porównawczo na materiale tak zwierzęcym, jak i ludzkim. We wszystkich przypadkach 
badania prowadzono jednocześnie w ujęciu makroanatomicznym i mikroskopowym. 
Charakterystyka rozwojowa przetok szyjnych oraz precyzyjna ich klasyfikacja były 
istotnym wkładem Kostaneckiego i Mielęckiego do stanu ówczesnej wiedzy i zacho-
wuje nadal swoją wartość37.

Oryginalną pracą pochodzącą z tego wczesnego okresu jest także napisana wspól-
nie z chemikiem Augustynem Bistrzyckim (1862–1936), a podsumowującą ciąg badań, 
których celem było określenie ciężaru kostek słuchowych ze względu na płeć oraz wiek. 
Uczeni opracowali materiał pobrany z w sumie z 22 ludzkich zwłok w trakcie sekcji 
anatomicznych. Kostki poddawano najpierw procesowi maceracji, później zaś spalano 
w platynowym tyglu. Ich popiół, jako podstawa twardych składników, był dokładnie 
ważony, a wyniki wielokrotnie sprawdzane38. Nie ulega zatem wątpliwości, że jeszcze 
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przed objęciem profesury w Karkowe  Kostanecki stworzył nowoczesny warsztat ba-
dawczy, który w kolejnych latach mógł już tylko doskonalić. 

ANATOMIA EMBRIOLOGICZNA I CYTOLOGICZNA

Tak jak już wskazywałem ważne miejsce w  anatomii Kostaneckiego zajmowały 
zagadnienia embriologiczne i cytologiczne, a zwłaszcza te związane z mechaniką za-
płodnienia, wczesnych faz podziału komórkowego i formowania się embrionu. Stani-
sław Skowron tak o tym pisał;

Uderzający jest fakt, że poza pracą ściśle anatomiczno-porównawczą pocho-
dzącą z pracowni prof. Waldeyera, następuje długi szereg prac cytologicznych 
Kostaneckiego, dotyczących ogólnych problemów biologicznych. Prace te 
ogłaszane na przestrzeni wielu lat są drugim i może najważniejszym etapem 
działalności naukowej prof. Kostaneckiego. Chociaż na pozór tematyka ich 
wydaje się bardzo różnorodna, stanowią one jedną zwartą całość. Ich myślą 
przewodnią bowiem jest analiza genezy struktur achromatycznych występują-
cych w czasie  podziału komórki, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia 
z podziałami mitotycznymi komórek somatycznych, czy z procesami dojrze-
wania komórek płciowych żeńskich, czy też ze zjawiskiem zapłodnienia lub 
partenogenetycznym rozwojem jaj39.

Z kolei znakomity biolog Benedykt Fuliński w 1931 roku w szkicu historycznym 
obejmującym rozwój nauk morfologicznych na ziemiach polskich nie zawahał się na-
pisać; Zjawisko dojrzewania jaj i zjawisko zapładniania na szeroką skalę i najnowszymi 
metodami począł u nas badać Kostanecki, który w tym zakresie w nauce polskiej jest naj-
większym bez wątpienia autorytetem40. Podobnie czyni Tadeusz Kurkiewicz, który sta-
wia Kazimierza Kostaneckiego zaraz obok Józefa Eismonda w czołówce cytologów 
światowych41.

Badania w tym kierunku prowadził Kostanecki przede wszystkim, chociaż nie wy-
łącznie, na jeżowcach. Po raz pierwszy sięgnął do tej problematyki w jeszcze trakcie 
swego pobytu o Heidenhaina, i nieco później u Bonneta. Wówczas zainteresował się 
istotą wrzecionka centralnego i drogą prowadzącą do jego formowania się w trakcie 
podziału kariokinetycznego w komórce42. Obserwował położenie tzw. ciałek wrzecio-
na środkowego (Centralspindel-Körperchen), które układały się parzyście na samym 
włóknie wrzeciona środkowego, by w trakcie podziału kariokinetycznego zbliżały się 
ku centralnej części wrzeciona. Przy podziale wrzeciona ciałka ponownie rozchodzą 
się w przeciwległych sobie kierunkach, a samo wrzeciono w centralnej części ulegało 
wyraźnemu zwężeniu. Ciałka podczas tej fazy podziału skupiały się wokół siebie na-
wzajem, by przejść następnie w tzw. ciałko pośrednie, podlegające w dalszym biegu 
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wypadków podziałowi. Jednocześnie Kostanecki stawiał hipotezę, że ciałka wrzeciona 
środkowego mogą wywodzić się z protoplazmy.   

Kontynuacją tej ścieżki poszukiwań były prowadzone wspólnie z  zoologiem 
i  hydrobiologiem Antonim Wierzejewskim (1843–1916)43 próby określenia zacho-
wania się substancji achromatycznej w stosunku do zjawisk zachodzących w pro-
toplazmie44. Eksperymentując na ślimakach gatunku Physafontinalis uczeni zaobser-
wowali, że do komórki jajowej zwierzęcia w momencie zapłodnienia przenika cały 
plemnik, a witka kurcząc się nadaje mu właściwy kierunek dojądra komórki. Jedno-
cześnie wykazali, że miejsce, w którym plemnik przenika do jaja jest raz bliższe, a raz 
bardziej oddalone w stosunku do miejsca wydzielenia ciała kierunkowego. Równo-
cześnie uczeni wykazywali, że proces promieniowania wokół jądra plemników może 
mieć miejsce w różnym czasie, co jest zależne od szeregu czynników zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych uwarunkowań samego procesu. Przy ówczesnym stanie wiedzy 
były to ważne ustalenia prowadzące ku lepszemu zrozumieniu mechanizmów zwią-
zanych z zapłodnieniem45. 

Równolegle interesował się Kostanecki funkcją i  charakterem komórek olbrzy-
mich występujących w wątrobie płodów i noworodków królików. Ustalił, że substan-
cja jądrowa komórek olbrzymich embrionalnej wątroby rozmnaża się mitotycznie i to 
zarówno na drodze podziału dwu, trój lub wielobiegunowego. Im więcej biegunów 
w podziale, tym finalny układ chromosomów staje się bardziej złożony i skomplikowa-
ny. Kształtujące się na skutek tego gwiazdy potomne współtworzą jądra spoczynkowe 
(metaboliczne). Te zaś, gdy zbliżą się do siebie i w wyniku zetknięcia się powierzchnia-
mi zyskują wspólną granicę mogą przekształcić się w jedno wielkie jądro płatowe, które 
jest charakterystyczne dla komórek olbrzymich. Wyniki swoich doświadczeń i obser-
wacji zawarł Kostanecki w dwóch, publikowanych w tym samym, 1892 roku, artyku-
łach46. Znaczenie tych prac zostało dostrzeżone m. in. przez Hermanna Schriddego, 
który prowadził intensywne badania nad megakariocytami47, przez Erika Jacobsena 
i Clausa Munka Pluma pracujących nad zagadnieniem szczególnego wariantu erytro-
blastów i jego znaczeniem w funkcjach biologicznych organizmu48,  jak również przez 
Perę i Rainera, którzy w  badaniach nad wielobiegunowymi mitozami dostrzegają pio-
nierski charakter obserwacji Kostaneckiego49.

W roku 1895, a zatem na samym początku swojego pobytu w Krakowie, Kosta-
necki zaprezentował ponad czterdziestostronicową rozprawę Badania nad zapłodnio-
nemi jajkami jeżowców50, podsumowującą ówczesny stan jego doświadczeń i obserwa-
cji oraz wniosków z nich wynikających. Jak stwierdzał podstawą jego eksperymentów 
były przede wszystkim trzy gatunki Echinus microtuberculatus, czyli miliaris Flemming, 
Sphaerechinus graunalisi Toxopneusteslividus. Całość prac wykonał Kostanecki pod-
czas pobytu w stacji zoologicznej w Neapolu51. W warunkach laboratoryjnych badał 
wówczas warunki zapłodnienia, stosując zasady postępowania eksperymentalnego 
w oparciu o metodykę ustaloną głównie przez Oscara Hertwiga (1849–1922), twór-
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cę jednolitej teorii kariokinezy oraz pioniera embriologii eksperymentalnej52, Walthera 
Flemminga (1843–1905), który jako pierwszy w 1882 roku opisał przemieszczanie się 
i rozkład chromosomów podczas mitozy53,  Emila Selenkę (1842–1902), współtwór-
cę embriologii porównawczej, a  także niemieckiego biologa, odkrywcy centrosomu 
Theodora Boveriego (1862–1915)54. Kostanecki zdał relację z warunków obserwacji 
przenikania plemników do komórek jajowych. Przedstawił również  charakterystykę 
roztworów stosowanych podczas doświadczeń, jak i użytych do utrwalania materiału 
biologicznego55. Szczególną uwagę polskiego badacza zwróciło zjawisko przenikania 
i towarzyszące temu skręcanie się plemnika. Kostanecki na podstawie swoich obserwa-
cji dochodził do wniosku, że zaobserwowany przezeń ruch skrętny ma na celu ułożenie 
się centrosomu przed główką [i] jest ogólnem prawem, które, nie wątpię, dalsze badania 
i u innych zwierząt potwierdzą56. Rozważywszy starannie dawniejsze i współczesne jemu 
teorie mechanizmów zapłodnienia, w podsumowaniu konkludował;  

A więc zanim jeszcze wytworzyły się figury kariokinetyczne potomne, już cen-
trosomy szykują się do przyszłej kariokinezy. Nic więc dziwnego, że w plem-
niku, który ma pobudzić komórkę jajka do energicznego podziału, centrosom 
nieraz już naprzód, dzieląc się na dwa, do tego się przygotowywa57. 

Następnie Kostanecki rozważał problem pochodzenia obserwowanych przez ba-
daczy (m. in. Hartwiga) protoplazmatycznych nitek, które promieniście zbiegały się 
w kierunku centrosomu. Prezentując przeciwstawne sobie teorie o ich genezie, które 
sprowadzał do dwóch zasadniczych postaw – wskazujących na ich od plemnikowe 
pochodzenie lub upatrujące ich źródła w protoplazmie jajka, przychylał się do tej dru-
giej możliwości. Kostanecki podkreślał, że promienie mają za zadanie „przyciągnąć” 
centrosom do jądra komórkowego. Jest to zgodne z ogólnymi zasadami mechaniki 
ruchu, które obserwujemy na poziomie życia komórkowego58. Dalej omawiał, ponow-
nie bogato odwołując się, zestawiając ze sobą i komentując prace innych uczonych, 
zagadnienia związane z fazami podziału zapłodnionego jaja, aż do uzyskania przez 
nie stadium dwubiegunowego. Na samym końcu odnosił się krytycznie do teorii za-
płodnienia sformułowanej w  1887 roku przez Boveriego59. Kostanecki twierdził, że 
przyjęcie przez Boveriego, iż zespolenie jąder plemnika i komórki jest głównym celem 
zapłodnienia, należy uznać za błędne. Pisał:

Istotą zapłodnienia jest natomiast pobudzenie jajka do podziału – do tego ją-
dra nie są konieczne, jak inny szereg eksprymentów Boveriego wykazuje – tutaj 
odgrywają główną rolę protoplazma i centrosomy[…]60. 

Nie przyjmował także przekonania Boveriego, o nadrzędności centrosomów nad 
protoplazmą. Opowiadał się za zasadą komplementarności i  równorzędności61, nie 
przesądzając ostatecznie o  samej naturze procesu zapłodnienia, zwracając jedynie 
uwagę redukcję części achromatycznych w  komórkach płciowych62. I  ponownie po-
wyższa praca zyskała sobie wysoką ocenę63.
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Niewątpliwie już u schyłku XIX wieku Kostanecki znalazł się w pierwszym rzędzie 
uczonych, którzy dążyli do rozwikłania skomplikowanych i zróżnicowanych warunków 
procesu zapłodnienia. Tak sprecyzowane zainteresowania wyznaczało też kierunek 
badań, jakiemu hołdował wówczas zaczynający swoją samodzielną karierą naukową 
profesor anatomii w Krakowie. Gołym okiem można było dostrzec różnice pomiędzy 
tym co stanowiło podstawy szkoły anatomicznej Teichmanna, a tym co miało dopiero 
stać się fundamentem nowej szkoły – szkoły antatomiczno-embriologicznej Kostanec-
kiego. Na kartach skryptu Kurs embriologii podług wykładów z 1895 roku Kostanecki 
jasno definiował cele i kierunki badań właściwych dla tej właśnie dyscypliny. Traktu-
jąc embriologię jako naukę par excellence teoretyczną widział dla niej też praktyczne 
zastosowanie w badaniach nad strukturami anatomicznymi, czemu dawał już wyraz 
w przywoływanym przeze mnie wcześniej Wykładzie wstępnym z 1894 roku. Embrio-
logia pełni w tym przypadku funkcję objaśniającą genezę, rozwój i ukształtowanie się 
szeregu opisywanych struktur prawidłowych i patologicznie zmienionych, dostarcza-
jąc wyjaśnienia i uzasadnienia dla hipotez powstałych  na drodze poszukiwań anato-
micznych i histologicznych.  Jakkolwiek może być rozpatrywana w pewnej odrębności 
od postępowania anatomicznego, to jednak nie powinno się zapominać o szerokim 
kontekście nauk przyrodniczych, gdyż tylko w ich oświetleniu i w ścisłej z nimi łączno-
ści może w pełni spełniać swoją poznawczą rolę64.

W kolejnym, 1896 roku, ukazały się dwa teksty związane mechaniką podziału ko-
mórek w procesie mitozy. W pierwszym z nich, obszernie komentującym wcześniejsze 
prace nad przebiegiem podziałów komórkowych, szczególnie zaś Boveriego i Heiden-
haina, Kostanecki wspólnie z  Michałem Siedleckim (1873–1940)65 starali się okre-
ślić zasady rządzące centrosomem w odniesieniu do protoplazmy66. Był to moment 
szczególny. Siedlecki zajmujący się w owym czasie intensywnie strukturą budowy le-
ukocytów i mechaniką ich podziału u  jaszczurów dostrzegał w ustaleniach przywo-
łanego już Bovereigo, jak i polemizującego z nimi Heidenhaina oraz Kostancekiego 
intrygujący dla niego materiał do dalszych badań. Z kolei Kostanecki i współpracujący 
z  nim Wierzejewski także zgłaszali szereg wątpliwości, co do końcowych wniosków 
Boveriego i Heidenhaina. Dlatego też obaj polscy uczeni zdecydowali się na ściślejszą 
współpracę, na co zwrócił uwagę Zygmunt Fedorowicz67. Kostanecki i Siedlecki już 
na wstępie zwracali uwagę, że Boveri i Heidenhain przyjęli za przedmiot swoich badań 
różny materiał eksperymentalny, jak też w toku swoich doświadczeń zastosowali różne 
metody badawcze. Boveriego szczególnie interesowały komórki jajowe, a zatem  wy-
twory o mocno zróżnicowanej charakterystyce biologicznej. Heidenhain zaś uczynił 
obiektem swojego zainteresowania leukocyty. Co więcej pierwszy z uczonych przepro-
wadzał swoje doświadczenia na zapłodnionych komórkach jajowych, a zatem w okre-
sie ich wzmożonej aktywności, natomiast drugi z badaczy badał leukocyty w stanie 
spokoju68. Innymi słowy wyniki prac Boveriego oraz Heidenhaina i wyciągnięte z nich 
ostateczne wnioski nie tylko mogą, ale wręcz powinny się różnić. Stąd rewizja pro-
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blemu była działaniem uzasadnionym.Kostanecki i Siedlecki za podstawę własnego 
postępowania przyjęli prace eksperymentalne nad zapłodnionymi jajami Ascaris me-
galocephala. Zastosowali przy tym pięciostopniową metodę utrwalania preparatów 
z użyciem 3% roztworu kwasu azotowego oraz alkoholu69. W toku badań ustalili, że 
zapłodnionych jajach oraz w pierwszych komórkach fazy bruzdkowania można zaob-
serwować delikatne rusztowanie, które zostaje utworzone z protoplazmatycznych nici. 
Nici te znajdują swój koniec już na powierzchni komórki. W trakcie mitozy dochodzi 
do zagęszczenia tychże nitek, co skutkuje wyodrębnieniem się fibrilli. Inne dostrzegal-
ne twory, jak wodniczki i cząsteczki żółtka, znajdują się wyraźnie pomiędzy nitkami 
rusztowania. Jaką ostatecznie postać przyjmowało „rusztowanie nitek”, tego uczeni 
nie zdołali wówczas ustalić. Wskazywali natomiast, że podczas całego procesu po-
działu mitotycznego, szczególną rolę pełnią promienisto biegnące nici, które wyraźnie 
grupują się wokół centrosomu70. Wszystkie ruchy w procesie kariokinezy wywołane są 
przez kurczliwość fibrilli, a centrosom we wszystkich stadiach kariokinezy jest wyraź-
nie obecny i jest odseparowany od reszty protoplazmy jasnym polem. Wielkość centro-
somu podlega różnicowaniu i w rozmaitych fazach podziału kariokinetycznego może 
ulegać zmianom. Od centrosomu rozchodzą się promieniście fibrille, które w procesie 
kariokinezy ulegają podłużnemu podziałowi. Niestety jego ciemna barwa uniemożliwia 
dokładniejsze zbadanie struktury. Uczeni konkludowali, że wokół centrosomu można 
dostrzec zgrupowania trzech rodzajów promieni: włókien płaszczowych, biegnących 
od obu ciałek biegunowych do chromosomów, włókien promieni biegunowych, które 
przenikają całe ciałko komórki oraz włókien wrzeciona centralnego71. 

W drugim artykule, Kostanecki już samodzielnie zdawał relację z własnych badań 
nad kształtem centrosomów w zapłodnionych jajkach jeżowca72. W  tej pracy polski 
badacz zwrócił  m. in. uwagę, że mogą występować cetriole bez towarzyszących im 
centrosomów. Badał również pochodzenie pierwszego wrzeciona podziału na przy-
kładzie jajek krążkokształtnych zwierząt morskich z grupy Myzostomida73. W oparciu 
wykonane samodzielnie eksperymenty oraz analizę uzyskanych preparatów Kostanec-
ki nabrał przekonania, że u badanych zwierząt centrosomy wrzecionka pierwszej figu-
ry kariokinetycznej w zapłodnionym jajku powstają w wyniku podziału centrosomu, 
który to centrosom został wprowadzony do jajka przez plemnik. Centrosom jajka wraz 
z promieniowaniem znika bez śladu po wydzieleniu drugiego ciałka kierunkowego. 

W 1900 roku Kostanecki przedstawił wyniki swoich badań embriologicznych na IX 
Zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie74. Wówczas też szerszemu gro-
nu badaczy zaprezentował grupę własnoręcznie wykonanych preparatów. Był to plon 
jego postępowania eksperymentalnego z poprzednich lat, którego postępy omówił już 
wcześniej na łamach „Archiv für mikroskopische Anatomie” w 189875. Na tymże sa-
mym zjeździe dał referat odnoszący się do mechanizmów dojrzewania i zapłodnienia 
jajek wstężniaka (Cerebratulus marginatus)76.
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W 1902 roku Kostanecki zebrał wyniki jakie uzyskał od końca lat 90. XIX stulecia, 
a które były kontynuacją wytyczonego już wcześniejszego kierunku. Zawarł je w pracy 
zatytułowanej Dojrzewanie i zapłodnienie jajka Cerebratulus marginatus, będącej roz-
szerzoną wersją wystąpień z 1900 roku i z listopada 1901 roku – Über die Reifung und 
Befruchtung des Eies von Cerebratulus marginatus, kiedy to Kostanecki opisał wyniki 
swoich doświadczeń zapoczątkowanych jeszcze wiosną 1897 podczas swojego pobytu 
w Neapolu77. Konsekwentnie, korzystając z pomocy Siedleckiego, podjął się zmierze-
nia czasu jaki jest potrzebny od wydzielenia ciałek kierunkowych do pierwszego po-
działu na dwie komórki w trzech kolejnych grupach eksperymentalnych. Podsumowu-
jąc ten etap badań pisał: 

Wydzielanie ciałek kierunkowych rozpoczyna się u Cerebratulus, podobnie jak 
u przeważnej części zwierząt, dopiero po wniknięciu plemnika do jajka; toteż 
obydwa procesy, tj. proces dojrzewania i zapłodnienia przebiegają równocze-
śnie, ponieważ jednak obydwa procesy rozgrywają się w pewnem od siebie od-
daleniu i stąd achromatyczne figury promieniste nie kolidują ze sobą, przeto 
przebiegają one do pewnego stopnia niezależnie78. 

W dalszym postępowaniu Kostanecki starał się dokładnie określić kolejne fazy pro-
cesu zapłodnienia, poświęcając szczególną uwagę mechanizmowi wnikania plemnika 
do komórki jajowej. W tym miejscu zwrócił uwagę na proces mitozy z uwzględnieniem 
struktur achromatycznych plemnika i  komórki jajowej. Wykazał, że u Cerebratulusa 
centrosomy i promieniowanie wrzecionka kariokinetycznego pierwszego podziału są 
zależne od plemnika79.  

PARTENOGENEZA

 
Mechanice zapłodnienia Kostanecki poświęcał dużo czasu i  uwagi także w  ko-

lejnych latach, prowadząc nowoczesne w  skali światowej badania nad zjawiskiem 
sztucznej partenogenezy, wówczas niezwykle nośnym tematem naukowym80. Warto 
może w  tym miejscu zaznaczyć, że indukowane w warunkach laboratoryjnych dzie-
worództwo budziło poważne etyczne kontrowersje i stało się tematem ożywionej dys-
kusji81. Tym, który ukuł w roku 1899 termin sztuczna partenogeneza82, był amerykański 
biolog niemieckiego pochodzenia Jaques Loeb (1859–1924)83. Pełny wykład swoich 
poglądów Loeb dał w książce Artificial parthenogenesis and fertilization opublikowanej 
w  1913 roku. Wydaje się, że to właśnie pod wpływem osiągnięć Loeba Kostanecki 
bliżej zainteresował się dzieworództwem, upatrując w nim „właściwego narzędzia” dla 
sprawdzenia w warunkach eksperymentalnych swoich hipotez badawczych. Wynikiem 
własnych doświadczeń była oryginalna metoda, która umożliwiała badanie cech prze-
mian zachodzących w trakcie partenogenetycznej inicjacji rozwoju jaj małży morskiej 
z gatunku Mactra84. Wybór nie był przypadkowy. Ten gatunek małża jest bowiem roz-
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dzielnopłciowy, w odróżnieniu od innych mięczaków. Korzystny dla procedur ekspery-
mentalnych jest również fakt, że wydzielenie się ciałek kierunkowych w dojrzewającym 
jajku małży Mactra następuje dopiero po wniknięciu plemnika. Dzięki temu można 
stosunkowo łatwo obserwować i kontrolować kolejne fazy jego rozwoju. Ta dbałość 
o właściwe przygotowanie i określenie metodyki oraz celów badawczych jest zresztą 
charakterystyczna dla wszystkich prac Kostaneckiego. Niewiele pozostawało tu miej-
sca na przypadek, a jeśli już się zdarzał, potrafił krakowski uczony wykorzystać to dla 
swoich obserwacji i czynionych na ich podstawie sądów. Tej elastyczności w myśleniu, 
unikania schematyzmu w działaniu, umiejętności kojarzenia faktów z odległych wyda-
wało by się dziedzin uczył swoich wychowanków. 

Kostanecki niezapłodnione jaja pobudzał do rozwoju, zwiększając stężenie wody 
morskiej i dodając do niej chlorki potasu, sodu oraz wapnia. Stosował także meto-
dę zagęszczania wody poprzez jej gotowanie. W trakcie prac eksperymentalnych po-
równywał przebieg naturalnego zapłodnienia i dojrzewania jaj z tym wywołanym na 
drodze indukowanej partenogenezy. Wykazał, że chlorek potasu wywołuje podobny 
podział komórkowy do jakiego dochodzi w  warunkach naturalnych85. Tym samym 
udowodnił, że roztwór chlorku potasu pełni tę samą rolę, jaką w procesie podziału 
komórkowego odgrywa plemnik, włącznie z  wystąpieniem wrzecionka bruzdkowa-
nia. Pokazał, że istota jądrowa, działając bezpośrednio na protoplazmę pełni ważną 
rolę w wytworzeniu się wrzeciona mitotycznego. Zdołał także określić i opisać kolejne 
trzy fazy tego procesu. Nie dość na tym. Kostanecki skorygował panujące wówczas 
poglądy, co do charakteru mitozy wielobiegunowej, dokonując szeregu opisów tego 
zjawiska86. To pozwoliło mu z kolei stwierdzić, że jajka, które nie wytworzyły ciałka bie-
gunowego lub zdołały wytworzyć tylko jedno oraz te które, wytworzyły dwa ciałka bie-
gunowe prowadzą w efekcie do wytworzenia się larwy. Skoro tak, to w jajkach muszą 
zachodzić procesy regulacyjne skierowane na podtrzymanie schematu rozwojowego. 
Kostanecki stwierdzał: 

Figury miotyczne, wielobiegunowe, czy to takie, które powstały skutkiem tego, że przy 
poprzednich mitozach nie nastąpił podział ciała komórkowego, czy też takie, które 
zawdzięczają swe powstanie wielokrotnemu zapłodnieniu, polispermii, czy też takie, 
wzmożonemu nadmiernie, albo przedwczesnemu podziałowi centroliów, czy też roz-
winięciu się centroliów ‘de novo’, mogą prowadzić do podziału ciała komórkowego. 
Komórka macierzysta może albo naraz podzielić się na ilość komórek potomnych od-
powiadającą ilości biegunów, albo też podział musi być częściowy, mogą się oddzielić 
terytorya jednojądrowe obok terytoryów wielojądrowych lub zawierających większe zle-
wające się lub zlane jądra, synkaryonty. […] Tam, gdzie wielokrotna mitoza rozwijała 
się w komórce, której podział powstrzymały jakiekolwiek wpływy, ten podział następny 
ma zatem znaczenie procesu regulacyjnego, wiodącego do przywrócenia stosunku pra-
widłowego albo przynajmniej zbliżonego do prawidłowego87.



70 R.W. Gryglewski

W późniejszych latach Kostanecki sprawdzał, czy uzyskane przezeń wyniki można 
rozszerzyć także i na inne gatunki zwierząt. Wówczas jego uwagę zwróciły pierścienice. 
W drodze uważnej selekcji okazało się, że tylko te z gatunku Arica spełniają pokładane 
w tym względzie nadzieje88. Przyjął tu stosowaną już wcześniej procedurę „kąpieli” nie-
zapłodnionych jaj w roztworze wody morskiej i kwasu azotowego. Następnie po wy-
ciągnięciu ich i opłukaniu ponownie zanurzał je w wodzie morskiej, do której dodawał 
chlorku potasu. Można było zaobserwować, że po pewnym czasie tworzyła się charak-
terystyczna błona oraz następowało wydzielenie się dwóch ciałek kierunkowych. Dalej 
następował prawidłowy podział przebiegający tak samo, jak w przypadku naturalnego 
zapłodnienia. Innymi słowy Kostaneckiemu udało się sztucznie sprowokować mecha-
nizm fizjologicznie poprawnego podziału w warunkach laboratoryjnych89.

Osiągnięcia Kostaneckiego wysoko oceniał wybitny histolog Henryk Hoyer jun., 
który pisał: 

Większość autorów ograniczała się w swych badaniach tylko do stwierdzenia, czy w jaj-
kach rozwój w ogólności następował, a mianowicie, czy ewentualne ciałka kierunkowe 
wydzielały się, czy jajka się dzieliły i brózdkowały lub nie. Tylko niewielu autorów pro-
wadziło badania dalej, śledząc zmiany histologiczne, które zachodzą w protoplazmie 
i jądrze jajka. Pracy tej niezmiernie mozolnej podjął się Kostanecki90.

Przywoływany już wcześniej Jaques Loeb w swojej monografii Artificial Partoge-
nesis and Fertilization (Chicago 1913) zwracał uwagę na pionierskie eksperymenty 
Kostaneckiego nad najwcześniejszymi stadiami rozwojowymi jaj mięczaków. Zesta-
wiał też rezultaty osiągnięte w  trakcie badań polskiego badacza nad rozwojem jaj 
ślimaka Mactra ze swoimi ustaleniami w  eksperymentach prowadzonych na jajami 
mięczaka Lottia91. Prace związane z mitozą i  strukturą podziału komórkowego były 
cytowane w  kanonicznej, wielokrotnie wydawanej monografii amerykańskiego zoo-
loga Edmunda Beechera Wilsona (1856–1939)92, na co już wcześniej zwrócił uwagę 
Jugowski93. Także Christopher Raven wielokrotnie odnosił się, niekiedy krytycznie, do 
ustaleń poczynionych przez Kostaneckiego i Wierzejewskiego, przywołując dorobek 
polskich uczonych w swojej monografii poświęconej morfogenezie cyklu rozwojowego 
mięczaków94. Wysiłek badawczy oraz ustalenia Kostaneckiego zyskały sobie uznanie 
także wśród innych badaczy mechanizmów rządzących dzieworództwem95. Wszystko 
to plasowało prace polskiego uczonego w ścisłej światowej czołówce. Miał też Kosta-
necki bezpośredni wpływ na kształtowanie się tak zainteresowań, jak i  na stopnio-
we formowanie się programu badań Emila Godlewskiego jr. (1875–1944), jednego 
z najwybitniejszych embriologów tamtej doby96. Przywoływany już wcześniej Fuliński 
wprost wskazuje na bezpośredni wpływ ustaleń Kostaneckiego na zainteresowanie 
się Godlewskiego zagadnieniem wielokrotnej kariokinezy. Zjawisko to u schyłku XIX 
stulecia dość powszechnie uważano za przejaw anomalii w mechanizmach podziału. 
Prowadząc eksperymenty na gruczole obojnaczym ślimaka winniczka (Helix pomatia) 
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polski badacz udowadniał, że wielokrotna kariokineza jest równorzędną do klasycznej, 
pojedynczej mitozy, stanowiąc co najwyżej specyficzną formę podziału97. 

MAKROANATOMIA W UJĘCIU FILOGENETYCZNYM

Kolejnym kierunkiem badań Kostaneckiego były prace makroanatomiczne po-
święcone głównie, chociaż nie wyłącznie, genezie rozwojowej fałdów otrzewnowych 
związanych ze ślepą kiszką oraz filogenezą jelita ślepego. Kohmann wskazuje na pra-
cę Kostaneckiego poświęconą zjawisku zstępowania jąder – Descensus testiculorum98 

z 1905 roku jako na pierwszą przynależącą do tej grupy poszukiwań naukowych99. 
Kostanecki na samym początku stwierdzał, że wyjaśnienie czysto mechaniczne zjawi-
ska zstępowania jąder, które obowiązywało od dawna w anatomii, nie jest dłużej do 
utrzymania. Powodem były postępy w badaniach embriologicznych, w  tym głównie 
embriologiczno-porównawczych. Powołuje się przy tym na dorobek Bramanna, Kla-
atscha, Souliego, Webera, Frankla, Waldeyera i Ebertha. Nie jest to zatem efekt jego 
własnych dociekań, lecz ułożenie i sprawozdanie ówczesnego stanu badań nad tym 
zagadnieniem. Cel takiego przedsięwzięcia wydaje się jasny i zgodny z tym, co postu-
lował jeszcze w swoim wykładzie inauguracyjnym z roku 1894. Anatomia, nawet naj-
nowocześniejsza i zagłębiona w rozważania czysto teoretyczne, powinna służyć także 
klinice lekarskiej, wskazywać praktykom na nowe możliwości i kierunki w medycynie. 
Dlatego też ostrożnie i krytycznie oceniający hipotezy o filogenetycznym podłożu zstę-
powania jąder (Klaatsch, Weber), Kostanecki wskazywał jednak na metodologiczną 
konieczność takiego właśnie ujęcia problemu100. Można powiedzieć, że starał się una-
ocznić złożoność zagadnienia, które wielu uznawało już za zamknięte i ostatecznie 
wyjaśnione. Był to poza wszystkim doskonale prowadzony wykład o możliwościach 
jakie ze sobą niesie nowocześnie prowadzona anatomia porównawcza. Dał temu prze-
konaniu ponownie wyraz trzy lata później, gdy na łamach „Nowin Lekarskich” donosił 
o obserwacjach własnych poczynionych w prosektorium krakowskiego zakładu anato-
mii, a dotyczących klasyfikacji i stosowanego przy tej okazji nazewnictwa przepuklin 
pachwinowych, które to problemy konfrontował z ówczesną literaturą przedmiotu101. 

W 1910 roku na łamach „Przeglądu Lekarskiego” Kostanecki opublikował arty-
kuł T. N. Ligamentum appendiculo-ovaricum (Clado)102.  Poddał w nim analizie roz-
wój zarodków męskich i żeńskich, zarówno zwierzęcych, jaki i  ludzkich pod kontem 
kształtowania się wzajemnych związków przewodu pokarmowego z otrzewną narządu 
płciowego. Ze zwykłą dla siebie starannością prezentował w sposób krytyczny wcze-
śniejsze ustalenia badaczy, co do różnic i podobieństw w rozwoju i położeniu fałdów 
naczyń jajnika oraz naczyń nasiennych. Zaczęty wówczas program badań prowadził 
równolegle z innymi przez szereg lat. Dowodem na to artykuł z 1930 roku, który był 
ich podsumowaniem103. Kostanecki wychodził w nim od opisanego po raz pierwszy 
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przez francuskiego lekarza Spira Clada w  1892 roku fałdu, który biegnie od krezki 
wyrostka robaczkowego do górnego brzegu więzadła szerokiego. Jest to tzw. więzadło 
wyrostko-jajnikowe. Zebrał przy tym bogatą literaturę dotyczącą tego zagadnienia, ze-
stawiając w pierwszym rzędzie ze sobą różne poglądy z zakresu anatomii topograficz-
nej-opisowej (Clado, Durand, Waldeyer, Nagel i in.). Następnie metodycznie prezen-
tował, ponownie odwołując się do literatury światowej, tę samą kwestię z perspektywy 
anatomii embriologiczno-morfologicznej. W tym przypadku rozpatrywał ją odrębnie 
w odniesieniu do zarodka żeńskiego i męskiego. Analizował związki jakie mogą zacho-
dzić pomiędzy w okresie płodowym pomiędzy przewodem pokarmowym a otrzewną 
narządów płciowych. Interesował się przebiegiem naczyń jajnika w stosunku do prze-
biegu naczyń dróg nasiennych. Dało mu to możliwość sformułowania wniosków, co 
do pochodzenia trzech fałdów otrzewnowych leżących w przestrzeni pomiędzy kątni-
cą, jelitem biodrowym a wyrostkiem robaczkowym. Dwa fałdy za podstawę mają na-
czynia krwionośne, genezy trzeciego należy poszukiwać w kolejnych fazach wczesnego 
rozwoju kątnicy. Kostanecki analizował rozwój na przykładach gatunków ryb, płazów, 
gadów i ptaków. Podkreślał różnorodność form rozwojowych u poszczególnych ga-
tunków, a także oboczności w rozwoju jednostkowym. Wreszcie porządkował narosłe 
w ciągu lat nieporozumienia i sprzeczności w nazewnictwie104.

Przytoczone artykuły, mimo że dzieli je czas dwóch dziesięcioleci, są bardzo dobrą 
ilustracją założeń badawczych Kostaneckiego, tj. stałego i wzajemnego dopełnienia 
się klasycznej anatomii (opisowej, topograficznej) z nowoczesną anatomią (embriolo-
giczną, morfologiczną) czynionym na gruncie anatomii porównawczej. Potwierdza też 
stałość i wszechstronność zainteresowań badawczych Kostaneckiego, który opraco-
wane wcześniej problemy potrafił umiejętnie łączyć z nowymi wyzwaniami naukowy-
mi. Gdyby chcieć przedstawić graficznie rozwój badań prowadzonych przez Kazimie-
rza Kostaneckiego, to z pewnością nie byłby to prosty układ liniowy, a przeplatające 
się i wielokrotnie krzyżujące się wstęgi poszukiwań.  

Stąd wypada nam teraz wrócić do roku 1913, w którym na łamach renomowanego 
„Anatomische Hefte” ukazała się praca, którą należy uznać za jedną z ważniejszych 
w dorobku krakowskiego anatoma, gdy chodzi o omawiane przeze mnie w tym miejscu 
zagadnienia. Wówczas to Kostanecki dokonał pierwszego tak szczegółowego opisu 
stosunków topograficznych i morfologicznych otrzewnej jelita ślepego i wyrostka ro-
baczkowego w literaturze światowej105. Jednocześnie w tym samym roku opublikowa-
no skróconą jego wersję  w języku polskim106. Kostanecki odwoływał się zarówno do 
struktur już wcześniej rozpoznanych, jak i  też proponował pewne zmiany w  ich na-
zewnictwie w oparciu o własne obserwacje morfologiczne. Wskazywał też na istnienie 
fałdów wyjątkowych powstałych na skutek zmienności osobniczej w procesach roz-
wojowych. Podkreślał konieczność ujęcia filogenetycznego w ich rozwoju w badaniu 
anatomoporównawczym na materiale zwierzęcym.  W rok później na łamach „Nowin 
Lekarskich” dał drukiem kolejny, prezentujący wyniki dalszych badań tekst poświęco-
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ny morfologicznemu i anatomoporównawczemu opisowi filogenetycznego rozwojowi 
kątnicy  w grupie kręgowców107. Interesowały go, co zrozumiałe, także rzadkie i nie-
typowe przypadki, tak jak wyrostek robaczkowy o  długości 18 cm podwinięty pod 
jelito ślepe. Stosowny preparat tegoż przypadku wraz z odpowiednim komentarzem 
prezentował Kostanecki na styczniowym posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego Kra-
kowskiego w 1914 roku108. W wręcz kanonicznym opracowaniu jakim stała się wielo-
tomowa praca zbiorowa Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ów-
czesne ustalenia Kostaneckiego są przywoływane i dyskutowane109. Potem nastąpiła 
kilkuletnia przerwa w publikacjach, by w  roku 1922 Kostanecki, można powiedzieć 
w swoim stylu, powrócił do kwestii systematycznych badań nad morfologią rozwojową 
kątnicy u kręgowców110.  Odnosił się wtenczas do trzech fałdów przestrzeni otrzew-
nowej; dwóch naczyniowych i właściwego fałdu otrzewnowego, ich morfologii oraz 
możliwych dróg rozwoju filogenetycznego. Już w rok później opublikował pracę de-
monstrującą związek jaki zachodzi pomiędzy rozwojem kątnicy a otrzewną w badaniu 
końskich embrionów111.

Najważniejszą i za razem najobszerniejszą w ogóle, a  podsumowującą ten właśnie 
kierunek badań była blisko 300 stronicowa monografia wydana w 1926 roku – Le ca-
ecum des vertébrés (y compris appendice vermiculaire”): morphologie et signification fonc-
tionnelle112, której wyniki oparł o przekrojowe i wielowątkowe poszukiwania w obrębie 
115 gatunków kręgowców.  Kostanecki przebadany przez siebie materiał, w zgodzie 
z tym do czego już przyzwyczaił, sumiennie konfrontował z dokonaniami innych. Na 
równi krytyczny tak wobec ustaleń kolegów, jak i własnych, utrzymywał to co wytrzy-
mało próbę czasu, zmieniał lub korygował te ustalenia, które okazały się błędnymi. 

Monografia została podzielona na cztery części poświęcone: płazom i rybom, ga-
dom, ptakom i ssakom. Starał się jak można najprecyzyjniej określić różnice ilościowe 
i jakościowe u zwierząt, u których kątnica jest możliwa do wyróżnienia. Badał stosunki 
tak topograficzne, jak morfologiczne i rozwojowe. Wyodrębniał cechy stałe i typowe, 
jak również zmienne i odbiegające od przyjętych.  Z zebranego i przeanalizowanego 
materiału Kostanecki wyciągał wnioski ogólne. Jednym z głównych, rzec można klu-
czowych dla metodyki badawczej, było stwierdzenie, że mechanizm rozwojowy kątnicy 
można opisać i zrozumieć wyłącznie w jej ścisłym związku z otrzewną. Dlatego też zna-
czącą uwagę poświęcił na topograficzne stosunki układania się otrzewnej okrywającej 
jelito ślepe. Wskazywał przy tym na wzajemną relację otrzewnej do krezki, jak również 
na wzajemne jelita ślepego, cienkiego oraz krezki. Kostanecki wychodził od ogólnego 
stwierdzenia, że jelito ślepe u zwierząt kręgowych znajduje się w początkowym odcinku 
jelita grubego przybierając formę jednego lub dwóch charakterystycznych wyrostków, 
które kierują się ku jelitu cienkiemu. Następnie wykazywał, że u płazów wyrostek jest 
widoczny w części grzbietowej jelita grubego i niejako „ujęty” pomiędzy listkami krezki 
jelita cienkiego. Gdy chodzi o gady, to Kostanecki stwierdza, iż niektóre z nich w ogóle 
nie posiadają kątnicy. U niektórych zaś nosi ona wszystkie cechy obserwowane u pła-
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zów. Obie wymienione powyżej sytuacje, jakkolwiek wyjątkowymi nie są, to jednak 
stanowią wyraźną mniejszość. U większości gadów ów charakterystyczny wyrostek po-
łożony jest asymetrycznie w krezce jelita cienkiego. Kostanecki podkreślał, że w przy-
padku gadów cechą charakterystyczną jest rozszerzenie początkowego odcinka jelita 
grubego, które wraz z jelitem ślepym tworzy wspólny worek. Wśród ryb tylko nieliczne 
mają jelito ślepe, które najczęściej przybiera postać zaobserwowaną u płazów. Z kolei 
u  ryb kostnoszkieletowych można niekiedy wyodrębnić niewielkie zagłębienie, które 
Kostanecki uznaje za szczątkowy ślad jelita ślepego. Gdy chodzi o ptaki to w prze-
ważającej liczbie przypadków mamy do czynienia z formą parzystego jelita ślepego. 
Oba wyrostki łączą się z końcowym odcinkiem jelita ślepego za pośrednictwem błony 
otrzewnej. Są stosunkowo długie i biegną wzdłuż jelita cienkiego w charakterystycznej 
postaci listewek (striaeiliacae). Ich położenie jest asymetryczne w stosunku do krezki 
jelita cienkiego. Wyrostek lewy wiąże się z powierzchnią brzuszną jelita biodrowego 
(caecum dorso-laterale). Wyrostek prawy umocowany jest do części grzbietowej jelita 
biodrowego (caecum dorso-lateralen trmesenteriale). Jelito ślepe u ssaków jest pojedyn-
cze i łączy się z odcinkiem jelita biodrowego od strony brzusznej. 

Kostanecki mógł również wykazać prawidłowości jakimi rządzi się rozwój filoge-
netyczny, lecz także i  ontogenetyczny kątnicy, porównując jej strukturę i  topografię 
u poszczególnych gatunków zwierząt. W przypadku parzystych wyrostków u ptaków, 
Kostanecki znajdował dowody na ich wspólny związek embrionalny. Dalej znajdował 
przekonywujące dowody na filogenetyczne pokrewieństwo pewnych elementów kon-
stytucyjnych struktury jelita ślepego u ssaków z analogicznymi cechami występującymi 
u gadów. Dowodził, że kształt i budowa kątnicy pozostaje w ścisłym związku z trybem 
życia, w  szczególności zaś rodzajem pożywienia. U  zwierząt roślinożernych osiąga 
zazwyczaj duże rozmiary, służąc jako swoisty rezerwuar dla przetrzymywania ciężko-
strawnych części pokarmowych, które miały podlegać tutaj stopniowej fermantacji. 
Tym samym Kostanecki, odwołując się do przekrojowych badań anatomoporównaw-
czych, obejmujących zwierzęta od piętra ssaków najniższych a na człowieku skończyw-
szy, stwierdzał, że traktowanie wyrostka robaczkowego jako narządu szczątkowego, 
bez widomej funkcji fizjologicznej jest po prostu nieuzasadnione. Według Kostanec-
kiego wyrostek zachowuje funkcję swoistą w  przewodzie pokarmowym. Będąc czę-
ścią kątnicy konstytuuje odpowiednie warunki dla rozwoju flory bakteryjnej koniecznej 
w procesie rozkładu błonnika. 

Do tej właśnie końcowej części opracowania odwoływał się anatomopatolog, 
wówczas już emerytowany profesor UJ, Tadeusz Browicz, który w cyklu prac poświę-
conych zapaleniu wyrostka robaczkowego, konfrontując wyniki uzyskane na drodze 
postępowania anatomicznego i histologicznego z wynikami klinicznymi dochodził do 
przekonania, że istotnie kątnica pełni istotną rolę biologiczną. Różnił się jednak od 
Kostaneckiego tym, że nie znajdował przekonywujących argumentów na to by wyro-
stek był odpowiedzialny za wytwarzanie lub utrzymywanie specyficznej flory bakteryj-



Anatomia w ujęciu Kazimierza Kostaneckiego 75

nej. Podkreślał również dalekie różnice w budowie anatomicznej okrężnicy i wyrostka, 
od warstwy limfatycznej począwszy a na układzie oknisk nabłonkowych skończywszy. 
Konfrontując własne wyniki badań z pracami innych Browicz dochodził do przeko-
nania, jakkolwiek przyznawał, że nie popartego ostatecznymi dowodami, że istotnej 
funkcji fizjologicznych wyrostka należy poszukiwać na poziomie charakterystycznym 
dla gruczołu dokrewnego113. Warto przypomnieć, że omówiona powyżej monografia 
Kostaneckiego jest nadal odnotowywana w światowej literaturze naukowej114.

Obserwacje kątnicy – jej filogenezy, zmienności w obrębie struktury anatomicznej, 
tudzież jej funkcji Kostanecki kontynuował w ciągu kolejnych paru lat, uzupełniając 
lub korygując wcześniejsze obserwacje i stawiane wnioski. Takim właśnie uzupełnie-
niem są wyniki uzyskane podczas analizy morfologicznej i topograficznej tejże kątnicy 
u dropia wielkiego (Otistarda)115. Kostanecki, nawiązując do monografii z 1926 roku 
– Le caecum des vertébrés informował, że już wówczas zwrócił uwagę na zjawisko wy-
stępowania podwójnej kątnicy, które teraz, w przywołanym artykule, opisał od strony 
tak morfologicznej, jak i  topograficznej. Z kolei w badaniach na ludzkich zwłokach 
badał położenie wyrostka robaczkowego względem okrężnicy116.

Z początkiem lat trzydziestych Kostanecki poświęcił się głównie sprawom organi-
zacyjnym w prowadzonej przez siebie katedrze, co wiązało się ze zbliżającą się emery
turą, na którą przeszedł w  roku 1935. Do wybuchu drugiej wojny światowej nadal 
wykładał swój przedmiot studentom. Aresztowany przez Niemców dnia 6 listopada 
1940 roku podczas okrytej złą sławą tzw. Soneraktion Krakau został wywieziony 
wraz z  innymi profesorami UJ do obozu koncentracyjnego w  Sachsenhausen. Tam 
w nieludzkich warunkach zmarł na różę nogi w lutym 1940 roku.
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R.W. Gryglewski

ANATOMY IN THE PERSPECTIVE OF KAZIMIERZ KOSTANECKI

Kazimierz Telesfor Kostanecki (18631940) remains one of the most important figures in 
the history of Polish medicine and natural science. He was the creator of one of the biggest 
scientific schools on Polish soil, a researcher versatile, working in parallel on many fields of 
natural science exploration. In his view, anatomy has become a dynamic and comprehensive 
science, that combines what today belongs to histology, cytology and embryology. Kostanecki 
has created an universal model of research, referring to comparative methods and based on 
planned series of experimental studies, especially when it came to issues related to developmen-
tal anatomy and mechanics of fertilization. This model was used and developed by his students 
and followers. It is not surprising, therefore, that the name Kostanecki has been repeatedly 
reported in the world literature, and a number of phenomena and facts established by him has 
kept its value, which comes obviouswhen we still can find citations of Polish scholar works in the 
contemporary monographs and articles.




