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Z okazji moich siedemdziesiątych urodzin koledzy i uczniowie postanowili wydać okolicznościowy 
zbiór artykułów, w którym znaleźć się miał też tekst o mojej działalności. W związku z tym zapytali, 
kogo wymieniłbym jako swoich nauczycieli. Obok sławnych uczonych radzieckich i rosyjskich, takich 
jak członkowie RAN W.W. Menner i N.S. Szacki, profesorowie I.T. Żurawlowa, D.S. Kizewalter, 
B.M. Keller, W.W. Chomentowski, czy inni, niezmiennie w takich wypadkach wymieniam też prof. 
Romana Kozłowskiego, chociaż spotkałem Go jedynie parokrotnie w latach 1962-64.  

Po raz pierwszy przyjechałem do Polski, w której bywałem potem wielokrotnie, w roku 1962. 
Powodem mojego przyjazdu była informacja o odkryciu w Górach Świętokrzyskich archeocjatów w 
dolnych warstwach środkowego kambru. Informacja wydawała się intrygująca, ponieważ w tym 
czasie wiadomo już było, że wszystkie znaleziska archeocjatów ograniczają się do dolnego kambru 
(co prawda potem z François Debrenne i Geraldem Webersem opisałem gatunek nowego rodzaju 
nieregularnych archeocjatów z górnego kambru Antarktydy; po upływie lat jednak bardziej 
prawdopodobne wydaje mi się, że Antarcticocyathus jest gąbką podobną do archeocjata). 
Nieporozumienie szybko się wyjaśniło: okazało się, że rzekome świętokrzyskie archeocjaty to szczątki 
szkarłupni.  

Polscy koledzy przygotowali dla mnie bardzo intensywny program wizyty, z wyprawą w Góry 
Świętokrzyskie i sesją naukową Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Kielcach z licznymi, cie-
kawymi wystąpieniami. Ale najważniejszym wydarzeniem tej wizyty, i, jak się okazało, najbardziej 
znaczącym dla rozwoju mojej dalszej kariery naukowej, było spotkanie z prof. Romanem Kozłow-
skim.  

Jak rozumiem, kontakt z młodymi uczonymi z Polski czy innych krajów, którzy wtedy odwiedzali 
Warszawę, miał dla prof. Romana Kozłowskiego duże znaczenie. Szczególne wrażenie wywarło na 
mnie (człowieku wówczas całkiem młodym – miałem 26 lat) nieśpieszne, ale niezwykle staranne 
zapoznanie mnie z przedmiotem badań naukowych Profesora. Profesor zajmował się wtedy 
graptolitami, co nie wydawało mi się szczególnie interesujące. Jednakże okazy, wydobyte dzięki 
chemicznej preparacji, nie mogły nie zachwycać. Główne, na co zwracał uwagę Profesor, były właśnie 
możliwości preparowania chemicznego szczątków niemal dowolnej kopalnej grupy organizmów, 
szczególnie zaś grup o niepewnym położeniu systematycznym lub takich, które dotąd badano przy 
użyciu jednej tylko metody, np. w szlifach. 

Prof. Roman Kozłowski z prawdziwym zainteresowaniem wypytywał o moją pracę nad archeocja-
tami, grupą, którą sam nigdy się nie zajmował, ale, o której, ku memu ogromnemu zdziwieniu, wie-
dział bardzo dużo i wypowiadał niezwykle ciekawe myśli. Mój sceptyczny stosunek do polskich 
archeocjatów przyjął z ostrożnością, ale pozytywnie.  

W tym czasie zacząłem zajmować się problemami oligomeryzacji – kompensacji homologicznych 
serii (szeregów), licząc na to, że archeocjaty okażą się grupą interesującą i ważną z tego punktu 
widzenia. Idee Nikołaja I. Wawiłowa były wtedy w ZSRR mało znane. Tymczasem w Polsce 
spotkałem się z dogłębną ich znajomością i zrozumieniem. To właśnie Roman Kozłowski i Adam 
Urbanek byli tymi, którzy swym otwartym zainteresowaniem poparli moje badania.  

Pierwszy kontakt z prof. Romanem Kozłowskim wywarł na mnie niezapomniane wrażenie. Był 
człowiekiem łagodnym w obejściu, niezbyt czy raczej wcale nie surowym, bardzo wrażliwym. W sto-
sunkach z młodymi pracownikami nie narzucał się, ale potrafił wyjaśnić i powiedzieć wszystko, co 
chciał i uważał za istotne. A istotne dla niego było przedstawienie możliwości szczegółowych i 
precyzyjnych badań, jakie dawała metoda chemicznego preparowania okazów. Wydaje się, że nie 
byłem całkiem beznadziejnym słuchaczem, ponieważ po powrocie do Moskwy zacząłem aktywnie 
propagować metody prof. Romana Kozłowskiego i jego uczniów, dzięki czemu w krótkim czasie w 
samej Moskwie, a także w Nowosybirsku, Leningradzie, Jakucku, Krasnojarsku i w innych ośrodkach 



powstały pracownie preparowania chemicznego. Co szczególnie istotne, badania prowadzone przy 
użyciu tej metody nakierowane zostały na rozwiązanie problemu granicy kambru i prekambru.  

Wkrótce otrzymano wyjątkowe rezultaty, 
pozwalające na wydzielenie tommockiego 
zespołu najstarszych kopalnych organizmów 
szkieletowych. W roku 1969 we współautor-
stwie z Władimirem W. Missarżewskim i 
innymi moimi kolegami wydałem obszerną 
monografię Томмотский ярус и проблема 
нижней границы кембрия (Piętro tommockie 
i problem dolnej granicy kambru), która stała 
się początkiem znaczącego etapu prac między-
narodowych poświęconych ustaleniu dolnej 
granicy kambru. Uważam, że tak szybki postęp 
w tej dziedzinie jest zasługą prof. Romana 
Kozłowskiego i jego uczniów. Nie przypad-
kowo cały szereg kambryjskich skamieniałości 
Syberii nazwany został na cześć Profesora 
Jego nazwiskiem.  

Niezwykła precyzja i staranność prac prof. Romana Kozłowskiego zdumiała mnie i pomyślałem, że 
dobrze byłoby przejąć te cechy Jego warsztatu. Nie mogę powiedzieć, bym w pełni temu sprostał, ale 
co nieco udało mi się jednak wykorzystać. Wydaje mi się, że stworzony przeze mnie sprawdzalny i 
ścisły system opisu profilów geologicznych z dokładnym wskazaniem występujących okazów to 
przykład maksymalnej dokładności w pracy stratygraficznej. Był on rezultatem przede wszystkim 
znajomości z Profesorem Kozłowskim. Wydaje mi się też, że dlatego właśnie stworzony jeszcze w 
1966 roku schemat rozpoziomowania dolnego kambru na podstawie archeocjatów trwa w niezmienio-
nym kształcie do dziś.  

W ostatnim czasie aktywnie interesowałem się działalnością wybitnego rosyjskiego geologa i pale-
ontologa prof. Alekseja A. Borysiaka (Borissyaka), członka RAN, twórcy Instytutu Paleontologicz-
nego RAN. Ze zdumieniem zobaczyłem, jak wiele wspólnych poglądów mieli obaj wybitni uczeni. 
Obaj słusznie uznawali paleontologię za naukę biologiczną i uważali za konieczne jej wydzielenie w 
ramach wydziałów biologicznych naszych Akademii Nauk. Różnica polegała jedynie na tym, że w 
ZSRR formy organizacyjne przyjęto w 1930 roku, a w Polsce stało się to możliwe po II wojnie świa-
towej.  

Obaj uczeni za szczególnie istotne uważali powstanie osobnych paleontologicznych wydawnictw 
naukowych – czasopism i serii monograficznych. Obaj przywiązywali dużą rolę do popularyzacji 
paleontologii, obaj wreszcie zwracali uwagę na dokładność i precyzyjność badań paleontologicznych.  

Rezultatem działalności naukowej prof. Romana Kozłowskiego było stworzenie niezwykle profe-
sjonalnej polskiej szkoły paleontologicznej, znanej i poważanej w świecie. Dała ona światowej pale-
ontologii tak wybitnych uczonych jak Adam Urbanek i Zofia Kielan-Jaworowska, Krystyna Pożary-
ska, Józef Kaźmierczak i Jerzy Dzik, Halszka Osmólska i Teresa Maryańska oraz wielu innych. Nie 
miałem przyjemności pracować bezpośrednio z Profesorem Kozłowskim, ale z jego uczniami – Ada-
mem Urbankiem, Jerzym Dzikiem i Józefem Kaźmierczakiem wiążą mnie długie lata twórczej pracy.  

Z prof. Adamem Urbankiem przygotowaliśmy wspólnie tom prac polsko-rosyjskich, z prof. Jerzym 
Dzikiem pracowaliśmy razem na Syberii, wiele lat z prof. Józefem Kaźmierczakiem rozważaliśmy 
interesujące nas obu sprawy i spieraliśmy się o nie.  

Jestem wdzięczny losowi za znajomość z prof. Romanem Kozłowskim, podobnie jak za możliwość 
kontaktów i współpracy z Jego uczniami i innymi polskimi kolegami paleontologami i geologami.  
 
 
 
 
Prof. Aleksy J. Rozanow, członek rzeczywisty RAN, jest światowej sławy badaczem geologii i świata żywego 
wczesnego kambru; wiele lat był dyrektorem Instytutu Paleontologicznego RAN.   


