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O władzy języka 
i słabości lingwistyki

Rok Karola Darwina

Społeczna epidemia



Na okładkach:  Mszycówka brzęk na kwiecie powojnika (okładka 1) 
oraz pszczoła miodna na tamaryszku (okładka 2), fot. B. Cymborowski

Niepodobna, aby owady przelatując z kwiatu na kwiat nie przenosiły 
ze sobą pyłku z jednego kwiatu na drugi ku wielkiej korzyści rośliny. 
Owady działają tutaj jak pędzelek, a dla zapłodnienia kwiatu 
w zupełności wystarczy, by ten sam pędzelek dotknął pylników jednego 
kwiatu i później znamienia drugiego.

Karol Darwin, O powstawaniu gatunków

Wybór cytatu: M. Zych, „Owady w obiektywie Bronisława 
Cymborowskiego, Kalendarz Wydziału Biologii 2009 
– Rok Karola Darwina na Uniwersytecie Warszawskim” 
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n Przegląd prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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Kalejdoskop
Nauka i szkolnictwo wy¿sze

Posiedzenie KRASP
n 4 grudnia 2008 r. w siedzibie SGGW w Warszawie odby‡o siŒ
posiedzenie Prezydium Konferencji Rektor#w Akademickich
Szk#‡ Polskich. Dzieæ p#z·niej rozpoczŒ‡o siŒ dwudniowe posie-
dzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, w kt#rym udzia‡ bra‡a
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
W trakcie posiedzeæ poruszono najwa¿niejsze dla /rodowiska
akademickiego kwestie, takie jak m.in. umiŒdzynarodowienie
uczelni. Rektorzy debatowali nad utworzeniem w Polsce agencji
promuj„cej na /wiecie polskie szkolnictwo wy¿sze oraz o dalszej
wsp#‡pracy pomiŒdzy KRASP a innymi narodowymi konferen-
cjami rektor#w. Poruszono te¿ sprawŒ pozyskiwania przez uczelnie
funduszy unijnych. Komentuj„c problem niepe‡nego wykorzys-
tania dostŒpnych /rodk#w z UE przez polskie uczelnie,
prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW i przewod-
nicz„ca KRASP, podkre/li‡a konieczno/5 wprowadzenia zmian
legislacyjnych dotycz„cych tej kwestii. 6 Na przeszkodzie stoi
przede wszystkim polskie ustawodawstwo, kt#re nie jest w pe‡ni
dostosowane do mo¿liwo/ci wykorzystania funduszy 6 t‡umaczy‡a
rektor UW.
WczŒ/ci po/wiŒconej sprawom kszta‡cenia uczestnicy zjazdu zajŒli
siŒ kwesti„ studi#w III stopnia oraz akredytacji /rodowiskowej,
w kontek/cie procesu Ðbolonizacji: szkolnictwa wy¿szego w Polsce.
Dyskusje dotyczy‡y tak¿e przygotowywanej przez MNiSW ÐStra-
tegii rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce:. 6 Zale¿y nam na
tym, aby strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego, promuj„ca
g‡#wny cel jaki sobie stawiamy, czyli poprawŒ jako/ci badaæ
naukowych i dydaktyki na polskich uczelniach, uwzglŒdnia‡a
jednocze/nie taki kierunek rozwoju uczelni, aby stawa‡y siŒ one
coraz bardziej konkurencyjne 6 powiedzia‡a pani minister.

Wyniki og�lnouniwersyteckiej ankiety
Od maja do wrze/nia ubieg‡ego roku studenci UW mieli
mo¿liwo/5 wziŒcia udzia‡u w og#lnouniwersyteckiej ankiecie na
temat jako/ci kszta‡cenia na uczelni. Z okazji tej skorzysta‡o a¿
13 tys. student#w. Badania na tak„ skalŒ nie prowadzi‡a dotychczas
¿adna inna szko‡a wy¿sza w Polsce.
Studenci oceniali m.in. organizacjŒ dydaktyki, funkcjonowanie
systemu USOS oraz infrastrukturŒ uczelni. Jak pokaza‡a ankieta
najbardziej zadowoleni z bazy dydaktycznej s„ studenci Instytutu
Archeologii, Instytutu Kultury Polskiej oraz Wydzia‡u Biologii.
NajwiŒcej zastrze¿eæ w tym zakresie maj„ natomiast studenci
Wydzia‡u Pedagogicznego oraz kierunk#w lingwistycznych, m.in.
Instytutu Lingwistyki Stosowanej, KatedryHungarystyki i Katedry
Ukrainistyki. R#wnie¿ w ocenie USOS-a studenci s„ podzieleni.
Pojawi‡o siŒwiele ocen krytycznych, najs‡abiej systemoceniany jest
przez student#w Wydzia‡u Pedagogicznego oraz Wydzia‡u Neofi-
lologii. Pozytywn„ opiniŒ o USOS-ie maj„ studenci Wydzia‡u
Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Centrum Studi#w
Samorz„du Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
Badania bŒd„ powtarzane co roku, z czasem rozszerzy siŒ grupa
objŒtych ankiet„.Wprzysz‡o/ci bŒd„ j„ tak¿ewype‡nia5 nauczyciele
akademiccy, pracownicy administracji, kandydaci na studia oraz
absolwenci UW, a tak¿e przedstawiciele medi#w.

Wyniki ankiety zosta‡y zaprezentowane 21 stycznia cz‡onkom
Senatu UW.
Szczeg#‡owe informacje na temat rezultat#w og#lnouniwersytec-
kiego badania przedstawimy w nastŒpnym numerze naszego
magazynu.

Umowy i porozumienia

Warszawskie porozumienie o wsp�‡pracy w obszarze
popularyzacji nauk
Organizowanie warsztat#w tematycznych dla najbardziej uzdol-
nionych uczni#w i konferencji metodycznych dla nauczycieli oraz
udostŒpnienie laboratori#w UW warszawskim szko‡om 6 to
g‡#wne punkty porozumienia o wsp#‡pracy zawartego pomiŒdzy
w‡adzami miasta i Uniwersytetem Warszawskim. 18 grudnia
umowŒ podpisa‡y prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor
UW oraz prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st.
Warszawy. Tego dnia porozumienie o wsp#‡pracy w zakresie
popularyzacji nauk matematyczno-przyrodniczych podpisa‡a
z w‡adzami miasta r#wnie¿ Politechnika Warszawska.
Na postawie porozumienia uniwersytet bŒdzie organizowa‡ dla
uczni#w ze sto‡ecznych szk#‡ wyk‡ady, warsztaty, konferencje
naukowe i kursy jŒzykowe. M‡odzi warszawiacy wezm„ udzia‡
tak¿e w zajŒciach Uniwersytetu Otwartego.
6 Warszawa jest najwiŒkszym o/rodkiem akademickim. Miasto
potrzebuje uczeli wy¿szych, a uczelnie wy¿sze potrzebuj„ wsparcia
miasta 6 powiedzia‡a prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow
po podpisaniu porozumienia. Rektor UW zwr#ci‡a te¿ uwagŒ na
fakt, ¿e w tym samym tygodniu, w kt#rym Senat UW przyj„‡
uchwa‡Œ w sprawie strategii rozwoju uczelni, urzŒdnicy miejscy
podjŒli uchwa‡Œ o strategii spo‡ecznej Warszawy. W strategii
rozwoju UW mowa jest o szerszym otwarciu na wsp#‡pracŒ
z miastem, w dokumencie przyjŒtym przez w‡adze Warszawy
o zacie/nianiu wsp#‡pracy z uczelniami. 6 Bardzo siŒ cieszŒ z tej
koincydencji. My/lŒ, ¿e to jest dobry znak na przysz‡o/5 6 doda‡a
pani rektor.

CEZAMAT
19 grudnia prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW,
podpisa‡a w imieniu uczelni umowŒ o utworzeniu Centrum Za-
awansowanych Materia‡#w i Technologii ÐCEZAMAT:. W sk‡ad
konsorcjum wchodzi osiem instytucji naukowych z Warszawy:
trzy uczelnie wy¿sze 6 UW, PW oraz WAT, Instytut Technologii
Materia‡#w Elektronicznych oraz cztery instytuty Polskiej Akade-
mii Nauk 6 Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut
Podstawowych Problem#w Techniki oraz Instytut Wysokich
Ci/nieæ ÐUNIPRESS:.
Celem umowy jest utworzenie platformy integruj„cej /rodowisko
naukowe w zakresie super-interdyscyplinarnych badaæ nad przy-
sz‡o/ciowymi materia‡ami i technologiami. Prace badawcze,
prowadzone w ramach CEZAMAT-u, dotyczy5 bŒd„ wytwarzania
element#w dla kolejnych generacji aplikacji w zakresie mikro-,
opto-, nano- oraz bioelektroniki oraz in¿ynierii mikro-
i nanomateria‡#w wielofunkcyjnych.
G‡#wne laboratorium badawcze CEZAMAT-u mie/ci5 siŒ bŒdzie
na Politechnice Warszawskiej. W ramach konsorcjum funkcjono-
wa5 bŒd„ tak¿e cztery laboratoria /rodowiskowe: wytwarzania
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precyzyjnych masek chromowych oraz mikrooptycznych struktur
dyfrakcyjnych w ITME, kwantowych struktur azotkowych oraz
zaawansowanych technik ich charakteryzacji w PAN, nanotech-
nologii laserowych w WAToraz badaæ w‡a$ciwo$ci spektroskopo-
wych i magnetycznych w Instytucie Fizyki Do$wiadczalnej UW.
) W laboratorium zlokalizowanym w IFD UW, planowane s„
badania podstawowe nowych struktur p+‡przewodnikowych
i materia‡+w kompozytowych ) t‡umaczy prof. Andrzej Twardow-
ski z Wydzia‡u Fizyki UW. ) Stosowane bŒd„metody spektroskopii
optycznej, transportu elektronowego imagnetometrii, prowadzone
w niskich temperaturach i silnych polach magnetycznych. Badania
takie s„ kluczowe dla rozwoju urz„dzeæ nanoelektronicznych
i optoelektronicznych wykorzystuj„cych kwantowe efekty zwi„za-
ne z pojedynczymi elektronami i fotonami ) dodaje naukowiec.
Sygnatariusze umowy zobowi„zali siŒ nie tylko do prowadzenia
wsp+lnych badaæ, ale i do dzia‡aæ na rzecz praktycznego wyko-
rzystania wynik+w prac naukowych przez gospodarkŒ.

UW w Enterprise Europe Network
W 2008 r. rozpoczŒ‡a swoj„ dzia‡alno$2 miŒdzynarodowa sie2
Enterprise Europe Network, powo‡ana w ramach programu na
rzecz konkurencyjno$ci i innowacji (CIP). Przewiduje on rozw+j
us‡ug wspieraj„cych dzia‡alno$2 gospodarcz„ i innowacje ma‡ych
i $rednich przedsiŒbiorstw, a tak¿e uczelni, instytut+w badawczych
oraz podmiot+w rozpoczynaj„cych dzia‡alno$2 gospodarcz„. Sie2
tworzy ponad 500 organizacji dzia‡aj„cych na terenie Unii Euro-
pejskiej oraz kraj+w stowarzyszonych w ramach CIP.
W Polsce wy‡onionych zosta‡o 30 regionalnych instytucji
i organizacji, kt+re dzia‡aj„ w ramach 4 konsorcj+w. Uniwersytecki
O$rodek Transferu Technologii z ramienia UW pe‡ni funkcjŒ
koordynatora konsorcjum Polski p+‡nocno-wschodniej, kt+re
przyjŒ‡o nazwŒ: BISNEP (Business and Innovation Support for
North-East Poland). W jego sk‡ad, obok UW, wchodz„: Uniwer-
sytet Warmiæsko-Mazurski, Warmiæsko-Mazurska Agencja Roz-
woju Regionalnego, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
Politechnika Lubelska oraz Lubelska Fundacja Rozwoju.
Sie2 o$rodk+w Enterprise Europe Network oferuje us‡ugi
informacyjno-doradcze w zakresie rozwijania miŒdzynarodowej
wsp+‡pracy podmiot+w gospodarczych, stymulowania potencja‡u
innowacyjnego przedsiŒbiorstw orazmiŒdzynarodowego transferu
technologii i wiedzy. Zapewnia pomoc w poszukiwaniu partner+w
handlowych i technologicznych oraz udostŒpnia informacje na
temat prawa, polityk i program+w UE.

Wsp�‡praca z Ukrain„
WymianŒ nauczycieli akademickich, m‡odych pracownik+w na-
ukowych oraz student+w, wsp+lne badania i konferencje planuj„
Uniwersytet Warszawski i Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy
im. Jurija Fedkowicza. 8 grudnia umowŒ o wsp+‡pracy pomiŒdzy
uczelniami podpisali prof. Stepan Melnyczuk, rektor uczelni
ukraiæskiej oraz prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor UW.

Granty, stypendia i nagrody

UW przyjazny doktorantom
Uniwersytet Warszawski otrzyma‡ wyr+¿nienie w I edycji kon-
kursu pt. ÐNajbardziej prodoktorancka uczelnia w PolsceB.
Konkurs zorganizowa‡a Krajowa Reprezentacja Doktorant+w.
Wyr+¿nienie zosta‡o przyznane UW przez grono ekspert+w za )
jak pokre$lono w komunikacie kapitu‡y konkursu ) prowadzenie
wa¿nych dzia‡aæ maj„cych na celu podnoszenie jako�ci kszta‡cenia
doktorant�w oraz prowadzonych przez nich badaæ naukowych. Specjalne
uznanie komisji zyska‡ m.in. internetowy kurs w zakresie
pozyskiwania $rodk+w na badania prowadzony przez Biuro

Obs‡ugi BadaæUW.Eksperci docenili tak¿e utworzenie odrŒbnego
biura zajmuj„cego siŒ sprawami doktorant+w i s‡uchaczy studi+w
podyplomowych oraz powo‡anie, we wsp+‡pracy ze Szko‡„
G‡+wn„ Handlow„, MiŒdzyuczelnianego O$rodka Kszta‡cenia
Doktorant+w w obszarze ekonomii.
WrŒczenie nagr+d odby‡o siŒ 5 grudnia podczas IX Krajowego
Zjazdu Doktorant+w. Nagrody w konkursie dla uczelni przyjaz-
nych doktorantom odebra‡y: Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza i Uniwersytet Jagielloæski oraz Politechnika Warszawska.

Odznaczenia prezydenta RP
17 grudnia odby‡a siŒ uroczysto$2 wrŒczenia pracownikom
Uniwersytetu Warszawskiego odznaczeæ nadanych przez prezy-
denta Lecha Kaczyæskiego, na wniosek ministra nauki i szkolnic-
twa wy¿szego. 80 naukowc+w oraz pracownik+w uczelnianej
administracji odebra‡o odznaczenia z r„k minister Ewy Junczyk-
-Ziomeckiej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wy-
stŒpuj„cej w imieniu g‡owy paæstwa.
Lista odznaczonych os+b znajduje siŒ na stronie internetowej UW,
w zak‡adce ÐOsi„gniŒciaB.

Prof. Woronowicz laureatem Humboldt Research Award
Prof. Stanis‡aw Woronowicz z Wydzia‡u Fizyki UW otrzyma‡
nagrodŒ Fundacji Aleksandra von Humboldta. Humboldt Research
Award otrzymuj„ wyr+¿niaj„cy siŒ naukowcy, spoza Niemiec,
kt+rych badania, teorie lub odkrycia mia‡y znacz„cy wp‡yw na roz-
w+j danej dyscypliny naukowej. Nagrodzeni naukowcy s„ zapra-
szani do poprowadzenia na jednym z niemieckich uniwersytet+w
w‡asnego projektu naukowego. Prof. Woronowicz bŒdzie prowa-
dzi‡ badania na Georg-August-UniversitIt GJttingen, wsp+‡pra-
cuj„c z prof. Ralfem Meyerem z Instytutu Matematyki oraz
prof. Detlevem Buchholzem z Instytutu Fizyki Teoretycznej.
Prof.Woronowicz na pocz„tku swej kariery naukowej zajmowa‡ siŒ
aspektami matematycznymi teorii kwant+w i aksjomatycznej
kwantowej teorii pola oraz algebr„ operator+w. Od blisko 30 lat
jego badania skupiaj„ siŒ na zagadnieniach zwi„zanych z teori„ grup
kwantowych; przez wielu uznawany jest za jednego z wsp+‡-
tw+rc+w tej¿e teorii.

Fundacja Rothschilda wspiera badania IH UW
Jesieni„ 2008 r. ÐThe Rothschild Foundation (Europe)B, przyzna‡a
dwa granty na badania prowadzone w Instytucie Historycznym
UW. Pierwszy z nich dotyczy studi+w nad histori„ staro¿ytnego
Izraela, prowadzonych przez dr. £ukasza Niesio‡owskiego-Spano.
Dofinansowanie umo¿liwi poszerzenie ksiŒgozbioru biblioteki
Instytutu Historycznego o nowe pozycje z zakresu biblistyki
i historii flyd+w w staro¿ytno$ci.
Wsparcie Fundacji Rothschilda uzyska‡ r+wnie¿ miŒdzynarodowy
projekt badawczy kierowany przez prof. Jerzego Tomaszewskiego
oraz prof. Francois Guesneta, kt+ry po$wiŒcony jest dziejom
samorz„du ¿ydowskiego na ziemiach polskich. W jego realizacjŒ
zaanga¿owani s„, poza historykami z IH UW, badacze z flydow-
skiego Instytutu Historycznego, IH PAN, a tak¿e UWr, UAM,UJ,
UMCS i UMK. Fundacja sfinansuje otwieraj„c„ projekt kon-
ferencjŒ naukow„, zaplanowan„ na jesieæ 2009.

Nagrody Historyczne ÐPolityki'
3 grudnia og‡oszono wyniki 47. edycji Nagr+d Historycznych
ÐPolitykiB, przyznawanych autorom publikacji dotycz„cych naj-
nowszej historii Polski. Jury przyzna‡o trzy r+wnorzŒdne nagrody,
dwie z nich trafi‡y do r„k pracownik+w Instytutu Historycznego
UW.
Publikacja prof. Marcina Kuli ÐAutoportret rodziny X. Fragment
¿ydowskiej Warszawy lat miŒdzywojennychB zosta‡a nagrodzona
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w kategorii wydawnictw z·r+d‡owych. Jury uzasadniaj„c werdykt
podkre$li‡o, ¿e ksi„¿ka prof. Kuli ma bardzo powa¿ne znaczenie
w wyja�nieniu wielu z‡o¿onych, skomplikowanych problem�w rodziny
inteligenckiej o ¿ydowskim pochodzeniu.
Dr B‡a¿ej Brzostek otrzyma‡ nagrodŒ w kategorii prac naukowych
i popularnonaukowych za publikacjŒ ÐZa progiem. Codzienno$2
w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970B. Jury uzna‡o, ¿e
ksi„¿ka dr. Brzostka otwiera drogŒ historykom do badaæ tego, czego by#
mo¿e na co dzieæ nie dostrzegamy, a co z czasem nabiera historycznej
warto�ci. Jest to ju¿ kolejna nagroda dla ksi„¿ki dr. Brzostka. W paz·-
dzierniku ubieg‡ego roku Towarzystwo Mi‡o$nik+w Historii
uzna‡o ÐZa progiem. Codzienno$2 w przestrzeni publicznej
Warszawy 1955-1970B za jedn„ z siedmiu najlepszych prac po$wiŒ-
conych Warszawie, kt+re ukaza‡y siŒ w sezonie wydawniczym
2007/2008.

Najlepsze monografie naukowe
27 listopada podczas uroczystej inauguracji XVII Targ+w Ksi„¿ki
Historycznej og‡oszono listŒ tegorocznych laureat+w nagr+d
KLIO dla najlepszych autor+w i wydawc+w ksi„¿ek historycznych.
Konkurs organizowany jest przez Porozumienie Wydawc+w
Ksi„¿ki Historycznej. Nagroda KLIO przyznawana jest w 4
kategoriach: ÐautorskiejB, ÐedytorskiejB, Ðmonografii naukowejB
oraz ÐinnejB, w kt+rej w tym roku rywalizowa‡y najlepsze
varsaviana. W$r+d nagrodzonych jest dw+ch historyk+w z UW.
W kategorii monografii naukowych nagrodŒ I stopnia otrzyma‡
dr Piotr M. Majewski za ksi„¿kŒ ÐNiemcy Sudeccy 1848-1948.
Historia pewnego nacjonalizmuB. W pracy opisuje on konflikty
czesko-niemieckie przed I wojn„ $wiatow„, sytuacjŒ mniejszo$ci
niemieckiej w miŒdzywojennej Czechos‡owacji, rolŒ Niemc+w
czeskichwpolityce okupacyjnej III Rzeszy oraz przebiegwysiedleæ
po 1945 r.
NagrodŒ II stopnia w tej samej kategorii przyznano dr. Piotrowi
Krollowi za pracŒ ÐOd ugody Hadziackiej do Cudnowa. Koza-
czyzna miŒdzy Rzecz„pospolit„ a Moskw„ w latach 1658-1660B,
po$wiŒcon„ dziejom Kozaczyzny w okresie od $mierci Bohdana
Chmielnickiego do rozpadu Ukrainy na podporz„dkowane
Rzeczypospolitej Prawobrze¿e i uznaj„ce w‡adzŒ cara Zadnieprze
(wiŒcej o badaniach dr. Krolla czyt. str. 18-19).
W po‡owie grudnia rozstrzygniŒto te¿ VIII edycjŒ konkursu
o nagrodŒ im. H. Wereszyckiego i W. Felczaka, organizowanego
przez Wydzia‡ Historyczny UJ oraz Oddzia‡ Krakowski Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Spo$r+d 10 publikacji z zakresu
dziej+w Europy Srodkowo-Wschodniej XIX i XX w., nominowa-
nych do nagrody, jury konkursu wybra‡o nagrodzon„ wcze$niej
nagrod„ KLIO ksi„¿Œ dr. Piotra M. Majewskiego.

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego
Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego, prof. Barbara Kudrycka,
przyzna‡a coroczne stypendia dla student+w zawybitne osi„gniŒcia
naukowe i sportowe. Uczelnie wy¿sze z ca‡ej Polski zg‡osi‡y 2 706
kandydat+w; stypendium w roku akademickim 2008/2009 przy-
znano 1290 z nich.
NajwiŒksz„ liczbŒ stypendi+w ) 228 otrzymali studenci
z Uniwersytetu Warszawskiego. 222 osoby bŒd„ otrzymywa‡y
stypendium za osi„gniŒcia naukowe, za$ 6 za wybitne osi„gniŒcia
sportowe.

Podw�jnie najlepsi
W zakoæczonych 30 listopada mistrzostwach Europy Srodkowej
w programowaniu zespo‡owym, dru¿yny z Uniwersytetu War-
szawskiego zajŒ‡y dwa pierwsze miejsca. Najwy¿ej na podium
stan„‡ zesp+‡ ÐWarsaw Swifts 08B, z‡o¿ony z trzech student+w
pierwszego roku informatyki ) Marcina Andrychowicza, Macieja

Klimka oraz Marcina Ko$cielnickiego. Drugie miejsce przypad‡o
dru¿ynie ÐWarsawEagles 08B,wsk‡adzie:TomaszKulczyæski, Jakub
£„cki i Piotr Mikulski. Na trzecim miejscu uplasowa‡a siŒ repre-
zentacja Uniwersytetu Jagielloæskiego. W konkursie wziŒ‡y udzia‡
jeszcze trzy dru¿yny z UW, kt+rym przypad‡y miejsca: 6., 19. i 23.
Zespo‡ami student+w opiekuj„ siŒ prof. Jan Madey, prof. Krzysztof
Diks oraz Marek Cygan, absolwent UW i mistrz $wiata
w programowaniu zespo‡owym z 2007 r. oraz Jakub Radoszewski.
ZwyciŒzcy rozwi„zali a¿ osiem zadaæ, kt+re polega‡y na napisaniu
programu rozwi„zuj„cego przedstawiony w instrukcji problem.
)W jednym z zadaæ, trzeba by‡o napisa2 program, kt+ry znajdowa‡
trasŒ zwiedzania muzeum, umo¿liwiaj„c„ go$ciom obejrzenie
wszystkich atrakcji ) wspominaMarcin Andrychowicz. Zdobywcy
drugiego miejsca r+wnie¿ rozwi„zali osiem zadaæ, zajŒ‡o im to
jednak wiŒcej czasu. Pozosta‡e dru¿yny przedstawi‡y rozwi„zanie
maksymalnie 6 problem+w.
W mistrzostwach wziŒ‡o udzia‡ blisko 70 dru¿yn student+w
informatyki z ca‡ej Europy Srodkowej i Wschodniej, w tym
zAustrii, Czech,WŒgier, Chorwacji, S‡owacji, S‡owenii oraz Polski.
Celem konkursu by‡o wy‡onienie najlepszych dru¿yn, kt+re
w kwietniu 2009 r., w Sztokholmie zmierz„ siŒ w mistrzostwach
$wiata w programowaniu zespo‡owym. Zapytany o nastawienie,
z jakim dru¿yna ÐWarsaw Swift 08B wybiera siŒ do stolicy Szwecji,
Marcin Andrychowicz ostro¿nie ocenia mo¿liwo$ci swojego
zespo‡u. ) Zawody dru¿ynowe to dla nas co$ zupe‡nie nowego,
dlatego trudno jest oceni2 nasze szanse. Uwa¿am jednak, ¿e
jeste$my dru¿yn„, kt+ra mo¿e zaj„2 dowolnie wysokie miejsce
a nawet zwyciŒ¿y2 ) przyznaje.
6 stycznia cz‡onkowie ÐWarsaw Swift 08B odebrali stypendium
rektor UW, ufundowane przez firmŒ ATM S.A. Przez najbli¿szy
rok bŒd„ otrzymywali dofinansowanie w wysoko$ci 1000 z‡
miesiŒcznie.

Global Management Challenge 2008
W dniach 20-21 listopada odby‡ siŒ polski fina‡ IX edycji konkursu
z zakresu zarz„dzania strategicznego Global Management Challen-
ge. Uczestnicy konkursu wcielaj„ siŒ w rolŒ wirtualnych zarz„d+w
firm. Ich zadaniem jest zdobycie przewagi strategicznej nad
konkurencj„, rozwijanie zarz„dzanych sp+‡ek oraz efektywne dzia‡a-
nie na poziomie operacyjnym. Jedynymkryteriumocenywprojekcie
jest warto$2 akcji, jak„ wirtualne sp+‡ki osi„gaj„ na koniec gry.
W trakcie dw+ch etap+w rozegranych on-line, od maja do
paz·dziernika 2008 r., rywalizowa‡o ze sob„ blisko 370 zespo‡+w
mened¿er+w najwiŒkszych polskich bank+w, dom+wmaklerskich
i korporacji oraz dru¿yny studenckie z ponad 50 wy¿szych uczelni
z ca‡ej Polski. W $cis‡ym finale wziŒ‡o udzia‡ osiem zespo‡+w.
Najwy¿sz„ warto$2 akcji osi„gnŒ‡a firma dru¿yny student+wUW)
APVP, w sk‡adzie Marcin Balcerzak (MISMaP), Marcin Suszcze-
wicz (MIM), Maciej Bryæski (MIM) oraz Piotr Mikulski (MIM).
Przed zwyciŒzcami polskiej edycji konkursu jeszcze jedno
wyzwanie ) kwietniowe starcie z reprezentacjami 30 paæstw
w trakcie $wiatowych fina‡+w GMC w Portugalii. $ Do Lizbony
jedziemy po zwyciŒstwo! ) podkre$lali cz‡onkowie APVP po
odebraniu nagrody.

Fina‡y konkursu iGEM
W dniach 8-9 listopada w Massachusetts Institute of Technology
(MIT) w Cambridge odby‡y siŒ fina‡y konkursu International
Genetically Engineered Machine (iGEM). Ta edycja konkursu
r+¿ni‡a siŒ od poprzednich udzia‡em reprezentacji UW, kt+ra
zdoby‡a jeden z br„zowych medali. iGEM organizowany jest od
piŒciu lat, przyci„gaj„c co roku coraz wiŒksz„ liczbŒ dru¿yn
reprezentuj„cych uczelnie z ca‡ego $wiata, w tym te najbardziej
presti¿owe. W tegorocznej edycji wziŒ‡o udzia‡ tysi„c dwustu
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uczestnik#w. Reprezentantami naszej uczelni byli cz‡onkowieKo‡a
Naukowego Genetyki i Epigenetyki oraz Ko‡a Naukowego
Mikrobiologii: Piotr Przanowski, Micha‡ Krzysztoæ, Emilia
Jarochowska, Micha‡ Lower, Ewa SzczŒsna, Pawe‡ Krawczyk,
WeronikaPrusisz, AntoniMa‡agocki iMarcinPiechocki. Zespo‡em
opiekuj„ siŒ: prof. Jacek Bielecki oraz dr Rados‡aw Stachowiak
z Zak‡adu Mikrobiologii Stosowanej Wydzia‡u Biologii UW.
Podstawowym warunkiem udzia‡u w konkursie jest przeprowa-
dzenie projektu badawczego z obszaru in¿ynierii genetycznej
i biologii molekularnej, kt#ry musi zosta5 wymy/lony
i zrealizowany przez student#w w ci„gu jednego roku. Wyniki
badaæ s„ na bie¿„co przedstawiane na stronie internetowej zespo‡u.
Na ich podstawie sŒdziowie podejmuj„ decyzjŒ o przydzieleniu
medali i nagr#d.Ostatecznewyniki konkursu og‡aszane s„ podczas,
odbywaj„cych siŒ w MIT, fina‡#w konkursu (iGEM Jamboree),
kt#re s„ jednocze/nie najwiŒksz„ konferencj„ dot. biologii
syntetycznej na /wiecie.
Jednym z wa¿nych cel#w konkursu jest pr#ba ustandaryzowania
pewnych obszar#w pracy w laboratoriach biologii molekularnej.
Ju¿ od pierwszych jego edycji wprowadzono standard tworzenia
konstrukt#w genetycznych tzw. BioKlock#w (BioBrick), kt#rego
zadaniem jest upro/ci5 ich planowanie i wymianŒ miŒdzy
laboratoriami. Utworzono bazŒ standardowych czŒ/ci kon-
strukt#w (Registry) dostŒpn„ dla ka¿dego zainteresowanego,
wsp#‡tworzon„ g‡#wnie przez uczestnik#w konkursu iGEM
(jednym z obowi„zk#w dru¿yn startuj„cych w konkursie jest
dostarczenie nowych klock#w do rejestru). Ka¿dy korzystaj„cy
z bazy naukowiecmo¿e, jak dziecko buduj„ce domz klock#wLego,
zbudowa5 z klock#w biologicznych system pe‡ni„cy okre/lone
funkcje w ¿ywym organizmie lub ca‡y ¿ywy organizm.
Dru¿yna student#w z UW wzbogaci‡a rejestr BioBricks o 13
nowych klock#w powsta‡ych podczas opracowywania projektu
ÐStworzenie nowego sytemu do poszukiwania i wzmacniania
oddzia‡ywaæ miŒdzy dowolnymi bia‡kami: (ÐA novel system for
generation and screening for new interactors targeted against any
bait:). Badanie oddzia‡ywaæ miŒdzybia‡kowych jest jednym
z podstawowych zadaæ biologii molekularnej. Istnieje wiele syste-
m#w s‡u¿„cych do tego celu, ka¿dy z nich obarczony jest jednak
pewnymi wadami. Zaproponowana w projekcie metoda pozwala
na ominiŒcie niekt#rych z nich i na przeszukiwanie bardzo du¿ych
bibliotek sekwencji, co 6 mimo ogromnego postŒpu w naukach
biologicznych 6 nadal nie jest ‡atwe. Procedura jest prosta
i kr#tkotrwa‡a, gdy¿ opiera siŒ o konkurencjŒ miŒdzy r#¿nymi
szczepami bakterii, zachodz„c„ niezale¿nie od wk‡adu ludzkie-
go. Najwa¿niejsz„ zalet„ opracowywanego systemu jest to, ¿e
pozwala‡by na przeprowadzenie tzw. ukierunkowanej ewolucji
sekwencji bia‡kowej r#wnolegle z przeszukiwaniem ca‡ej bib-
lioteki. Prace zespo‡u, mimo zakoæczenia tegorocznej edycji
iGEM, trwaj„ nadal.

Nagrodzeni absolwenci MIM UW
Pod koniec ubieg‡ego roku Polskie Towarzystwo Matematyczne
oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne rozstrzygnŒ‡y konkursy
na najlepsze prace magisterskie. W obydwu nagrody I stopnia
przyznano absolwentom Wydzia‡u Matematyki, Informatyki
i Mechaniki UW.
I nagrodŒ w XXV edycji konkursu na najlepsz„ pracŒ magistersk„
z informatyki otrzymali Marek Cygan oraz Marcin Pilipczuk za
pracŒ ÐNowe algorytmy rozwi„zuj„ce problem szeroko/ci grafu:,
napisan„ pod kierunkiem dr. £ukasza Kowalika.
Kamil Kosiæski zwyciŒ¿y‡ z kolei w XL edycji konkursu na naj-
lepsz„ prace studenck„ z teorii prawdopodobieæstwa i zastosowaæ
matematyki. Nagrodzona praca ÐUog#lnienia twierdzeæ granicz-

nych dla produkt#w sum zmiennych losowychUU zosta‡a napisana
pod kierunkiem prof. Rafa‡a Lata‡y.

Nagrody Towarzystwa Przyjaci�‡ UW
Pod koniec ubieg‡ego roku Towarzystwo Przyjaci#‡ UWprzyzna‡o
nagrody dla autor#w najlepszych prac magisterskich zwi„zanych
z uniwersytetem lub Warszaw„. Na konkurs wp‡ynŒ‡o dwana/cie
prac, w tym dwie spoza UW (z PW oraz AWF). Towarzystwo
przyzna‡o nagrodŒ I stopnia, dwie nagrody II stopnia oraz zwr#ci‡o
siŒ do rektor UW, z pro/b„ o przyznanie dw#ch wyr#¿nieæ specjal-
nych.
Pierwsz„ nagrodŒ otrzyma‡a Justyna J#z·wiak za pracŒ ÐPrzestrzen-
ne zr#¿nicowanie przestŒpczo/ci w Warszawie w latach 2003-
-2005:, napisan„ pod kierunkiem prof.W‡adys‡awaMisiaka (IPSiR
UW). R#wnorzŒdne nagrody II stopnia otrzyma‡y: Joanna
Urbanek za pracŒ ÐLŒk i strach warszawiak#w wobec zagro¿eæ
Wrze/nia 1939 r.:, przygotowan„ pod kierunkiem prof. W‡odzi-
mierza Borodzieja (IH UW) oraz Katarzyna StŒpieæ za ÐWielko-
miejsko/5 ulicy Marsza‡kowskiej:, napisan„ pod kierunkiem
dr. Miko‡aja Madurowicza (WGiSR UW).
Wyr#¿nienia specjalne rektor Uniwersytetu Warszawskiego przy-
znanoMagdalenieMerendze (ÐZasady sprawiedliwo/ci lokalnej na
Uniwersytecie Warszawskim:, promowa‡ prof. Grzegorz Lissow-
ski, WFiS UW) oraz Beacie Ste5-Staæczyk (ÐZagospodarowanie
najwy¿szej g#ry w Warszawie. Dokoæczenie rekultywacji wysypi-
ska Radiowo:, promowa‡ prof. Andrzej Kiciæski, Wydzia‡ Archi-
tektury PW).

Nowy przewodnicz„cy Parlamentu Student�w RP
10 stycznia Parlament Student#w RP wybra‡ nowego przewod-
nicz„cego. NajwiŒcej g‡os#w zdoby‡ Bart‡omiej Banaszak, student
V roku afrykanistyki na Wydziale Orientalistycznym UW.
Parlament Student#w RP jest og#lnopolskim przedstawiciel-
stwem samorz„d#w studenckich szk#‡ wy¿szych i wy¿szych
szk#‡ zawodowych. Reprezentuje /rodowisko studenckie oraz in-
spiruje wsp#‡pracŒ pomiŒdzy samorz„dami i organizacjami stu-
denckimi. Kadencja przewodnicz„cego parlamentu trwa rok.

Najbardziej ekologiczny komputer na 4wiecie
Komputer Nautilus, zainstalowany w Interdyscyplinarnym Cen-
trum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM
UW), zaj„‡ pierwsze miejsce w najnowszym rankingu najbardziej
energooszczŒdnych superkomputer#w /wiata 6 Green500. Jedno-
cze/nie zajmuje 221. miejsce na /wiatowej li/cie najbardziej
wydajnych superkomputer#w 6 Top500.

Odkrycia i sukcesy naukowe

Pierwsza cyfrowa geofizyczna mapa Europy
Prof. Marek Grad z Instytutu Geofizyki UW, przy wsp#‡pracy
z dr. TimoTiir„ zUniwersytetuwHelsinkach, opracowa‡ pierwsz„
cyfrow„mapŒ granicyMoho dla ca‡ej p‡yty europejskiej, siŒgaj„cej od
Atlantyku na zachodzie po Ural na wschodzie oraz od Morza
Sr#dziemnego na po‡udniu do Arktyki. Granica Moho jest doln„
granic„ skorupy ziemskiej 6 zewnŒtrznej pow‡oki Ziemi, kt#rej
grubo/5 zmienia siŒ od oko‡o 10 km pod oceanami do oko‡o 60 km
pod kontynentami.
Opracowana przez prof. Grada mapa ma fundamentalne znaczenie
dla badaæ proces#w fizycznych zachodz„cych we wnŒtrzu Ziemi;
stanowi istotn„ podstawŒ dla badaæ ewolucji naszej planety.
W skorupie ziemskiej znajdujemy bowiem zapis proces#w, kt#re
kszta‡towa‡y w przesz‡o/ci ZiemiŒ.
WiŒcej na temat mapy oraz badaæ prof. Grada w nastŒpnym
numerze ÐUniwersytetu Warszawskiego:.
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Ranking PAP
Serwis ÐNauka w Polsce: Polskiej Agencji Prasowej opublikowa‡
pod koniec grudnia listŒ najwa¿niejszych wydarzeæ w nauce
polskiej w 2008 roku. Na li/cie znalaz‡o siŒ wiele wydarzeæ
zwi„zanych z UW. NajwiŒcej sukces#w zdaniem agencji, odnoto-
wali nasi astronomowie.Naukowcy skupieni przy projekcieOGLE
odkryli nowy uk‡ad planetarny a astronomowie z programu ÐPi of
the Sky: zarejestrowali najja/niejszy rozb‡ysk zaobserwowany
kiedykolwiek przez cz‡owieka oraz gwiazdŒ now„ w gwiazdozbio-
rze Kila. W zestawieniu nie zabrak‡o te¿ osi„gniŒ5 naszych
student#w, kt#rzy zajŒli I i II miejsce w mistrzostwach Europy
Srodkowej w programowaniu zespo‡owym.

Student MIM wsp�‡tw�rc„ Google Chrome
Pawe‡ Hajdan, student II roku informatyki na UW, zosta‡ uzna-
ny przez firmŒ Google wsp#‡tw#rc„ przegl„darki internetowej
Google Chrome v. 1.0. Po publicznym udostŒpnieniu przez Google
kodu z·r#d‡owego Chrome, Pawe‡ Hajdan by‡ jednym z wielu
informatyk#w, kt#rzy opracowali jego uzupe‡nienia. Obecnie
firma, doceniaj„c pracŒ studenta, zaliczy‡a go jako pierwszego do
grona oficjalnych, zewnŒtrznych programist#w nowego produk-
tu. Przygotowane przez niego rozwi„zania umo¿liwi‡y dzia‡anie
Chrome w systemie innym ni¿ Windows. 6 Ka¿da poprawka
powoduje, ¿e coraz wiŒcej czŒ/ci Chrome dzia‡a pod Linuksem
i Macintoshem. To jeszcze nie s„ elementy interfejsu u¿ytkow-
nika, ale np. importowanie ustawieæ z Firefoksa 6 t‡umaczy Pa-
we‡ Hajdan. 6 Zanim uka¿e siŒ wersja beta na inne systemy ni¿
Windows minie sporo czasu, ale w Google pracuj„ nad tym na-
prawdŒ utalentowani ludzie 6 dodaje.

Konferencje, rocznice, wystawy

Rok Karola Darwina na Uniwersytecie
Warszawskim

Z inicjatywy Wydziału Biologii rok 2009 został – mocą
uchwały Senatu UW – ogłoszony Rokiem Karola Darwina na
Uniwersytecie Warszawskim. Mija w nim bowiem 200.
rocznica urodzin Karola Darwina oraz 150. ukazania się
drukiem „O powstawaniu gatunków”.
Darwin jest jednym z tych uczonych i myślicieli, którzy
wywarli ogromny i niezaprzeczalny wpływ na sposób
myślenia ludzi, nie tylko w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Wymieniany jest na równi z Kopernikiem, Galileuszem czy
Newtonem. Jego myśli są nadal inspiracją dla badań
i poszukiwań naukowych i filozoficznych prowadzonych

na całym świecie. Wokół myśli Darwina i teorii ewolucji nie
przestają toczyć się namiętne spory.
Rok Darwina na UW jest okazją, by przypomnieć biografię
uczonego i jego dokonania naukowe, zaproponować racjo-
nalną, opartą na wiedzy prezentację myśli ewolucyjnej
i podarwinowskiego dorobku nauk przyrodniczych. Będzie
to też okazja do promocji uniwersytetu jako wiodącego
w Polsce ośrodka intelektualnego.
Wydział Biologii przygotowuje, wspólnie z Biurem Promocji
i Wydawnictwami UW, cykl dyskusji panelowych i wykła-
dów, wystawy, wydawnictwa, konkursy wiedzy o teorii
ewolucji i Darwinie dla uczniów. W ten sposób uniwersytet
wpisuje się w światowy program obchodów obu darwinow-
skich rocznic, które ze szczególnym rozmachem celebro-
wane będą właśnie na wyższych uczelniach i w środowis-
kach intelektualistów.
Już wkrótce, 12 lutego, 200. rocznica urodzin Darwina. Z tej
okazji na UW odbędzie się sesja naukowa Studenckiego
Koła Naukowego Biologii Ewolucyjnej oraz rozstrzygnięcie

konkursu dla uczniów i nauczycieli „Karol Darwin –
fascynacja przyrodą”. Od 1 do 15 marca w Galerii Muzeum
UW w Pałacu Kazimierzowskim prezentowana będzie
wystawa „Darwin i jego czasy”. Z kolei 15 maja jeden
z najwybitniejszych żyjących ewolucjonistów prof. Francis-
co J. Ayala odbierze tytuł doktora honoris causa UW.
Honorowy doktor wygłosi w maju cykl wykładów z zakresu
ewolucjonizmu, adresowanych do środowisk akademic-
kich Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Gdańska oraz
Wrocławia.
Od następnego numeru w naszym magazynie prezentować
będziemy cykl darwinowski, w którym nasi uniwersyteccy
naukowcy przedstawią własne spojrzenie na postać wielkie-
go uczonego, jego prace i teorie.

Wok�‡ globalnego ocieplenia
Kwestie zwi„zane ze zmianami klimatycznymi by‡y pod koniec
ubieg‡ego roku jednym z wa¿niejszych temat#w debaty publicznej
w naszym kraju. Grudniowy szczyt klimatyczny w Poznaniu, czyli
XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narod#w Zjedno-
czonych w sprawie zmian klimatu 6 COP 14 oraz negocjacje
dotycz„ce pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej
pokaza‡y jak istotne dla rozwoju wsp#‡czesnego /wiata s„
zachodz„ce w /rodowisku procesy. Zmiany klimatyczne by‡y te¿
tematem IV debaty o globalnym rozwoju ÐWok#‡ globalnego
ocieplenia 6 miŒdzy lodowcami a biznesem:, zorganizowanej 15
grudnia przez Instytut Studi#w Regionalnych i Globalnych
WGiSR UW. W dyskusji, kt#r„ poprowadzi‡ prof. Krzysztof
B‡a¿ejczyk (WGiSR UW), brali udzia‡: dr Andrzej Mizgajski
(UAM), dr Zbigniew Karaczun (SGGW) oraz Liliana Anam,
za‡o¿ycielka portalu CSRinfo.org, zajmuj„cego siŒ spo‡eczn„
odpowiedzialno/ci„ biznesu.
Paneli/ci dyskutowali na temat obserwowanych w ostatnich
kilkudziesiŒciu czy nawet kilkuset latach zmianach parametr#w
klimatu, m.in. o podwy¿szeniu temperatury i wzro/cie liczby
ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ich wp‡ywie na funk-
cjonowanie paæstw i ¿ycie obywateli. Klimatolodzy od lat staraj„ siŒ
odpowiedzie5 na wiele pytaæ i w„tpliwo/ci, np.: czy wzrost
temperatury, bŒd„cy najczŒ/ciej przywo‡ywanym w debacie
publicznej dowodem zmian klimatu, rzeczywi/cie nastŒpuje?
Czy jest jednokierunkowy a zarazem jednorodny dla ca‡ego
globu?Czymo¿e powodowa5 dalsze katastrofalne zmiany? Pytania
mo¿na mno¿y5, jednak, jak przekonywa‡ dr Karaczun, najwa¿niej-
sza jest kwestia wp‡ywu cz‡owieka na /rodowisko. 6 Z punktu
widzenia polityki i podejmowania dzia‡aæ na rzecz ochrony
klimatu, kluczowym zagadnieniem na obecnym etapie debaty
w Polsce jest to, czy za zmianami klimatycznymi stoi cz‡owiek czy
te¿ nie. Je/li nie cz‡owiek jest za to odpowiedzialny, to by5 mo¿e
¿adne dzia‡ania nie s„ potrzebne. Je/li jednak dzia‡ania cz‡owieka
przyspieszaj„ proces zmian, to warto jest nie tylko przystosowa5 siŒ
do zmieniaj„cego siŒ klimatu, ale i przeciwdzia‡a5 niekorzystnym
przeobra¿eniom 6 przekonywa‡ dr Karaczun.
Dyskusja pokaza‡a, ¿e zmiany klimatyczne maj„ wp‡yw na coraz
szerszy zakres naszego ¿ycia. Mo¿na je rozpatrywa5 nie tylko
z punktu widzenia politycznego czy spo‡ecznego. R#wnie wa¿ny
jest aspekt etyczny (kwestie ograniczenia apetyt#w rozwojowych
paæstw bogatych na rzecz ochrony terytori#w zagro¿onych zag‡ad„
oraz zagadnienie solidarno/ci miŒdzygeneracyjnej) oraz gospodar-
czy (m.in. wp‡yw regulacji dotycz„cych klimatu na funkcjonowa-
nie przedsiŒbiorstw).
Cykl debat o globalnym rozwoju jest jednym z element#w projek-
tu ÐGlobalny rozw#j 6 lokalna edukacja:, realizowanego przez
ISRiG, przy wsparciu MSZ. Wramach projektu odby‡ siŒ te¿ kon-
kurs na esej dla student#w ÐPolska jest rajem:, w kt#rym II miejsce
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zajŒ‡aMonika Zalewska, studentkaWydzia‡u Prawa i Administracji
UW. Nagrodzony esej publikujemy na str. 30-31.

Flaga Uniwersytetu w Gori na UW
8 grudnia zainaugurowano VII Doroczn„ MiŒdzynarodow„
SesjŒ Kaukazologiczn„ im. /w. Grzegorza Peradze. Jej tegoroczne
obrady po/wiŒcone by‡y ksiŒdzu arcybiskupowi lwowskiemu
obrz„dku ormiaæskiego J#zefowi Teofilowi Teodorowiczowi
(1864-1938)w 70. rocznicŒ /mierci.Wczasie konferencji, po/wiŒco-
nej przesz‡o/ci, niespodziewanie pojawi‡ siŒ w„tek bardzo aktualny.
W czasie ataku rosyjskiego na GruzjŒ w sierpniu 2008 r., wiele
polskich instytucji i organizacji przysz‡o z pomoc„ humanitarn„
Gruzinom. W/r#d nich znalaz‡ siŒ Zwi„zek Polskich Kawaler#w
Maltaæskich. 13 sierpnia powo‡ano Maltaæsk„ MisjŒ Pomocy
Humanitarnej i Medycznej w Tibilisi. Na jej czele stan„‡ ksi„dz
pra‡at Henryk B‡aszczyk, rektor Kapelanatu Zwi„zku. Misja, po
b‡yskawicznym zebraniu dar#w, 14 sierpnia polecia‡a do Gruzji
samolotem, kt#rym z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP
przesy‡ano pomoc humanitarn„ z Polski. Cz‡onkowie misji
znalez·li siŒ r#wnie¿ w Gori. Ksi„dz Henryk B‡aszczyk w czasie
tej wizyty odkry‡ u wej/cia doUniwersytetu wGori uniwersyteck„
flagŒ, nadpalon„ w czasie walk. Pieczo‡owicie zdj„‡ j„ z masztu
i przywi#z‡ do Warszawy, licz„c, ¿e nadarzy siŒ jeszcze okazja, by
przekaza5 j„ prawowitym uniwersyteckim w‡adzom.
Z flag„ ksi„dz B‡aszczyk pojawi‡ siŒ na sesji kaukazologicznej na
UW, pragn„c j„ zaprezentowa5 uczestnikom konferencji. Jakie¿
by‡o jego zdumienie, gdy na sali obrad odnalaz‡ przedstawiciela
Uniwersytetu w Gori. Go/ciem konferencji by‡ bowiem miŒdzy
innymi jego rektor prof. Zaza Tsotniashvili. Przekazanie flagi
nast„pi‡o wiŒc w momencie niespodziewanym i znacznie szybciej
ni¿ ksi„dz pra‡at m#g‡ przewidzie5.
Uniwersytet w Gori powsta‡ z po‡„czenia w 2007 r. Uniwersytetu
Paæstwowego w Gori oraz Uniwersytetu Paæstwowego
w Cchinwali. Uniwersytet w Cchinwali istnia‡ od 1932 r. jako
Paæstwowy Instytut Pedagogiczny. Po og‡oszeniu secesji przez
w‡adze Osetii Po‡udniowej nale¿„cej wcze/niej do Gruzji i wojnie
osetyjsko-gruziæskiej lat 1991-1992 instytucje uniwersyteckie
znalaz‡y siŒ w Gori. W 2000 r. Paæstwowy Instytut Pedagogiczny
przekszta‡cono w Uniwersytet w Cchinwali (z siedzib„ w Gori),
za/ w 2007 r. oba uniwersytety po‡„czono pod obecn„ nazw„.
W sierpniu 2008 r., w czasie walk Gruzji z Osetyjczykami i Rosj„,
Gori zosta‡o zbombardowane przez lotnictwo rosyjskie, a na-
stŒpnie przez kilkana/cie dni by‡o okupowane. To w czasie tych
walk uniwersytecka flaga zosta‡a zniszczona.

90-lecie Studenckiego Ko‡a Naukowego Historyk�w
Studenckie Ko‡o Naukowe Historyk#w jest najstarszym ko‡em
dzia‡aj„cym na Uniwersytecie Warszawskim. Zosta‡o za‡o¿one 26
lipca 1916 r., w kilka tygodni po wznowieniu dzia‡alno/ci uczelni
i Seminarium Historycznego, jako Ko‡o Historyk#w Student#w.
Z okazji 90-lecia istnienia SKNH obecni cz‡onkowie ko‡a oraz
dyrekcja Instytutu Historycznego zorganizowa‡y w dniach 18-19
grudnia uroczysty jubileusz.
W trakcie obchod#w historiŒ ko‡a przedstawi‡ Pawe‡ Tyszka, jego
prezes w roku akademickim 2007/2008. Zaprezentowano tak¿e
obecn„ dzia‡alno/5 SKNH i najciekawsze studenckie projekty ba-
dawcze, w tym objazdy po Polsce, Turcji, Sycylii oraz Grecji (wiŒcej
o naukowych objazdach rowerowych po Grecji czyt. str. 28-29).
O swoich wspomnieniach zwi„zanych z cz‡onkostwem w kole
opowiedzieli m.in. Bronis‡aw Komorowski, marsza‡ek Sejmu RP,
prezes SKNH w roku akademickim 1975/76 oraz prof. Maria
Koczerska, dyrektor IHUW, prezes SKNHw latach akademickich
1964/65 i 1965/66.
WiŒcej o historii SKNH UW w nastŒpnym numerze ÐUniwersy-
tetu Warszawskiego:.

Od wolnej my4li do wolno4ci
ÐOd wolnej my/li do wolno/ci: to tytu‡ wystawy, kt#r„ od 15 do 22
grudnia mo¿na by‡o ogl„da5 w dawnym gmachu Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. Wystawa zosta‡a zorganizowana
z okazji 20-lecia ustanowienia nagrody Sacharova. Zaprezentowa-
no na niej portrety 20 laureat#w nagrody, wykonane przez
najlepszych /wiatowych reporter#w.
Nagroda im. Sacharova zosta‡a ustanowiona w 1988 r. Jest
przyznawana przez Parlament Europejski w uznaniu szczeg#lnych
zas‡ugw obronie praw cz‡owieka i podstawowychwolno/ci oraz na
rzecz rozwoju demokracji. W/r#d laureat#w s„ miŒdzy innymi
Nelson Mandela, Kofi Annan oraz Alaksander Milinkiewicz.
Laureatem nagrody w 2008 r. zosta‡ Hu Jia, 34-letni chiæski
opozycjonista i dzia‡acz na rzecz praw cz‡owieka, ochrony
/rodowiska i zapobiegania AIDS. Od kwietnia 2008 r. odsiaduje
wyrok trzech i p#‡ roku wiŒzienia za rzekome podburzanie do
obalenia w‡adzy paæstwowej.

Erasmusie 8 w drogŒ!
Nauka jŒzyka angielskiego w maltaæskim s‡oæcu, poznawanie
kultury Wysp Brytyjskich w/r#d zielonych ‡„k Irlandii, wŒdr#wki
po ulicachGLteborga 6wszystko to i znacznie wiŒcejmog„ prze¿y5
studenci, kt#rzy zdecyduj„ siŒ na wyjazd w ramach programu
Erasmus. 8 i 9 grudnia na UWodby‡y siŒ Dni Erasmusa. Na te dwa
dni rzesze Ðerasmusowc#w: 6 by‡ych, obecnych i przysz‡ych,
zaw‡adnŒ‡y czŒ/ci„ dawnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej
przy Krakowskim Przedmie/ciu. Studenci mogli porozmawia5
o planach wyjazdowych, kulturze poszczeg#lnych kraj#w, podzie-
li5 siŒ wra¿eniami i do/wiadczeniami.

Stulecie Sarmatii
W roku akademickim 2008/2009 jedno z najstarszych stowarzy-
szeæ studenckich w Warszawie, korporacja akademicka Sarmatia,
obchodzi stulecie swego istnienia.
Sarmatia jest stowarzyszeniem wpajaj„cym swym cz‡onkom
najlepsze tradycje akademickie: honor, patriotyzm, przyjaz·æ,
uczciwo/5, prawo/5, sta‡o/5 i umiejŒtno/5 samodzielnegomy/lenia.
Znakiem rozpoznawczym korporant#w s„ m.in. czapka studencka
i garnitur. Cz‡onkami korporacji s„ zar#wno 20-letni studenci, jak
i prawie 100-letni filistrzy, gdy¿ cz‡onkostwo nie koæczy siŒ wraz ze
studiami, a wiŒzy przyjaz·ni trwaj„ przez ca‡e ¿ycie.
K!Sarmatia powsta‡aw trudnymokresie zabor#w. Skupi‡a ona polsk„
m‡odzie¿ akademick„ na gruncie tradycji Filomat#w i Filaret#w.
W okresie miŒdzywojennym korporacja rozwija‡a siŒ najprŒ¿niej,
a w/r#d jej cz‡onk#w by‡y osoby zajmuj„ce wa¿ne funkcje i posady.
Z racji jej charakteru skupia‡a g‡#wnie m‡odzie¿ ze /rodowiska
ziemiaæsko-szlacheckiego. W czasie II wojny /wiatowej Sarmatia
bole/nie ucierpia‡a. W okresie PRL jawne istnienie korporacji by‡o
zabronione, jednakw1992 r. uda‡o siŒ oficjalniewznowi5 dzia‡alno/5
na warszawskich uczelniach. W siedzibie korporacji, tzw. kwaterze,
odbywaj„ siŒ co tydzieæ spotkania edukacyjne i towarzyskie,
uprawiana jest szermierka akademicka, etc.
Dodatkowe informacje o korporacji na stronie: www.sarmatia.pl.

n

Opracowanie: Redakcja.
Wsp�‡praca: Maciej Cytowski (ICM UW), Krzysztof Fornalski (Korpo-
racja Sarmatia), Dominik Jankowski (UOTT UW), Micha‡ Krzysztoæ
i Pawe‡ Krawczyk (Wydzia‡ Biologii UW), dr Dariusz Maciak (Studium
Europy Wschodniej UW), dr £ukasz Niesio‡owski-Spano (IH UW),
prof. Hanna Paw‡owska (Wydzia‡ Fizyki UW), prof. Joanna Pijanowska
(Wydzia‡ Biologii UW), prof. Anna Przec‡awska (Towarzystwo Przyjaci�‡
UW), Pawe‡ Tyszka (IH UW).
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O nieodzownej acz niewygodnej cnocie obywatelskiej
Prof. Gerd Meyer doktorem honoris causa UW

KATARZYNA ŁUKASZEWSKA

n PostawŒ odwagi cywilnej mo¿na odnosi5 do sytuacji dnia
codziennego, jak r#wnie¿ zachowaæ spo‡ecznych wpisuj„cych siŒ
w kulturŒ polityczn„. 6 W Niemczech pojŒcie odwagi cywilnej
kojarzone jest przedewszystkim z sytuacjami, w kt#rychwystŒpuje
przemoc, z usprawiedliwionymwo‡aniem o bli¿sze przyjrzenie siŒ
sytuacji i o ingerencjŒ w przypadku wyst„pienia niebezpieczeæstwa
czy zagro¿enia, jawnej ksenofobii lub napa/ci z pobudek prawico-
wo-ekstremistycznych 6 t‡umaczy prof. Gerd Meyer, inicjator
interdyscyplinarnego projektu badawczego dotycz„cego odwagi
cywilnej. Projekt ma charakter przedsiŒwziŒcia badawczego, ale
r#wnie¿ dydaktycznego i polityczno-wychowawczego.MamiŒdzy
innymi da5 odpowiedz· na pytanie, w jaki spos#b udziela5 wsparcia
postawom odwagi cywilnej w wymiarze spo‡ecznym i w ¿yciu
codziennym. Problematyka Zivilcourage zajmuje obecnie pierwsze
miejscew/r#d zagadnieæ, kt#rymi zajmuje siŒ prof.Meyer iw‡a/nie
dlatego uczyni‡ j„ tematem swojego wyk‡adu podczas uroczysto/ci
nadania mu tytu‡u doktora honoris causa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Uroczysto/5 odby‡a siŒ 24 listopada 2008 r. w Pa‡acu Kazi-
mierzowskim. Honorowy doktorat zosta‡ przyznany prof. Meye-
rowi na mocy uchwa‡y Senatu UW z dnia 18 czerwca 2008 r., na
wniosek Wydzia‡u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
Prof. Gerd Meyer, od pocz„tku kariery naukowej zwi„zany
z Instytutem Nauki o Polityce Uniwersytetu Karola Eberharda w
Tybindze, jest wybitnym politologiem, autorem ponad 30 ksi„¿ek
oraz ponad 100 artyku‡#w naukowych. Ceniony na ca‡ym /wiecie,
go/ci‡ na najznakomitszych /wiatowych uniwersytetach. Wyk‡ada‡
m.in. na Harvardzie, Stanford oraz Columbia University. DziŒki
osobistemu zaanga¿owaniu prof. Meyera pod koniec lat 70. dosz‡o

do zawi„zania wsp#‡pracy pomiŒdzy INP Uniwersytetu w Ty-
bindze oraz INP UW, nad kt#r„ ze strony warszawskiej uczelni
czuwa‡ prof. Franciszek Ryszka. 6 Zwi„zek ten zaowocowa‡
licznymi wsp#lnie prowadzonymi badaniami wŒz‡owymi i pu-
blikacjami. Trudno je dzi/ przeceni5, poniewa¿ by‡y to na #wczesne
czasy (zw‡aszcza w latach 1979-1989) wydarzenia bezprecedenso-
we w polskim ¿yciu naukowym, zw‡aszcza w obszarze polsko-
-niemieckich badaæ politologicznych 6 podkre/li‡ w recenzji
dorobku naukowego prof. Meyera ks. prof. Helmut Juros
(UKSW).
Zainteresowania badawcze niemieckiego politologa ewoluowa‡y
wraz z rozwojem jego kariery naukowej. Pocz„tkowo zajmowa‡ siŒ
systemami politycznymi paæstw bloku wschodniego, szczeg#lnie
ZSRRorazNRD.NastŒpnie bada‡ problematykŒ kultury politycznej
(analizowa‡ zale¿no/ci pomiŒdzy jej poziomem a kondycj„ demo-
kracji) oraz psychologii politycznej. Ostatni dzia‡ w dorobku
publikacyjnymprof.Meyera dotyczywspomnianego ju¿ zagadnienia
odwagi cywilnej, kt#r„ podczaswarszawskiego wyk‡adu okre/li‡ cnot„
obywatelsk„ zar�wno nieodzown„ jak niewygodn„. 6 Okazanie odwagi
cywilnej, czy te¿ odwagi w wymiarze spo‡ecznym oznacza: ryzyko-
wanie konfliktu, wypowiadanie czego/ w niezawoalowany spos#b
lub publiczne wystŒpowanie na rzecz demokratycznych i og#lno-
ludzkich warto/ci oraz w imiŒ s‡usznych interes#w, tak¿e wtedy gdy
mo¿e to mie5 szkodliwe osobiste nastŒpstwa 6 t‡umaczy‡.
W 2006 r. prof. Meyer otrzyma‡ Medal Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Obydwa wyr#¿nienia s„ dowodem ogromnego szacunku
jakim niemiecki naukowiec cieszy siŒ w polskim /rodowisku
politolog#w. n

Nominacje profesorskie

Prezydent RP Lech Kaczyński
nadał tytuł naukowy profesora następującym
pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego:

prof. dr. hab. Krzysztofowi Dorobie (Wydzia‡ Fizyki)
prof. dr. hab. Zygmuntowi Adamowi Lalakowi

(Wydzia‡ Fizyki)
prof. dr. hab. Markowi Andrzejowi Maleszewskiemu

(Wydzia‡ Biologii)
prof. dr. hab. Szymonowi Piotrowi Malinowskiemu

(Wydzia‡ Fizyki)
prof. dr hab. Barbarze Milewskiej-Waz·biæskiej

(Wydzia‡ Polonistyki)
prof. dr. hab. Paw‡owi Marii Ostaszewskiemu

(Wydzia‡ Psychologii)

prof. dr. hab. Wojciechowi Sadurskiemu (Centrum Europejskie)
prof. dr. hab. Wojciechowi Lechowi Wojtyæskiemu

(Wydzia‡ Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Senat UW na posiedzeniu 17 grudnia 2008 r.
pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie mianowania

na stanowisko:
profesora zwyczajnego na czas nieokre4lony

prof. dr. hab. Romana Kuz·niara
(Wydzia‡ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

profesora nadzwyczajnego na piŒ; lat
dr hab. Ewy Anny Gruszczyæskiej-Zi#‡kowskiej

(Wydzia‡ Historyczny)
dr hab. Ewy Krogulec (Wydzia‡ Geologii)

dr hab. Moniki P‡atek (Wydzia‡ Prawa i Administracji)
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Społeczna epidemia
We wszystkich niechlubnych statystykach dotyczących wypadków drogowych Polska jest w czołówce krajów europejskich. Co roku
dochodzi w naszym kraju do kilkudziesięciu tysięcy kolizji. Ginie w nich kilka tysięcy osób, a dziesiątki tysięcy zostają ranne. Mamy do
czynienia z niezwykle poważnym problemem społecznym, a właściwie już epidemią. Pomoc medyczna pomaga uśmierzyć ból
fizyczny, odszkodowanie rekompensuje straty materialne, ale jak poradzić sobie z ranami, których nie widać – problemami
emocjonalnymi pojawiającymi się u uczestników kolizji? Nawracające wspomnienia i koszmary senne potrafią niepokoić jeszcze
miesiącami a nawet latami po wypadku.

Diagnozę psychologicznych konsekwencji kolizji zamierza przedstawić zespół z Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania
UW, skupiony wokół projektu „Przyczyny i następstwa wypadków drogowych”. Jego celem jest poznanie mechanizmów
odpowiedzialnych za spowodowanie wypadków oraz za wystąpienie problemów emocjonalnych u ich ofiar. Naukowcy
chcą opracować plan systemu opieki psychologicznej i szkoleń psychokorekcyjnych dla uczestników zdarzeń drogowych.
O prowadzonych badaniach z prof. Bogdanem Zawadzkim, kierownikiem ICGZ UW i całego programu badań oraz dr Agnieszką
Popiel (SWPS), kierownikiem części terapeutycznej projektu, rozmawia Katarzyna Łukaszewska

Katarzyna £ukaszewska: Jakim dok‡adnie aspektom wypadk�w
drogowych po�wiŒcone s„ Paæstwa badania?
Bogdan Zawadzki: Wypadki drogowe maj„ dw�ch bohater�w,
sprawcŒ oraz ofiarŒ. Badania po�wiŒcone s„ obu tym stronom.
WczŒ�ci dotycz„cej sprawc�w przeprowadzimy analizŒ czynnik�w
odpowiedzialnych za spowodowanie wypadku, m.in. uwarunko-
waæ osobowo�ciowych i okoliczno�ci, w jakich dosz‡o do kolizji.
Dr Adam Tarnowski, kt�ry kieruje t„ czŒ�ci„ badaæ, zak‡ada, ¿e
jedna z przyczyn wypadk�w le¿y w procesach uwagowych. Osoby
maj„ce problem z koncentracj„ podejmuj„ na drodze ryzykowne
zachowania. Jako �rodek zaradczy proponuje skomputeryzowany
trening uwagowy, ucz„cy pos‡ugiwania siŒ w spos�b �wiadomy
swoimi zasobami uwagi.
CzŒ�, po�wiŒcona ofiarom bŒdzie kontynuacj„ prowadzonych
wcze�niej przez centrum badaæ powodzian, pogorzelc�w i innych
grup, kt�re prze¿y‡y traumatyczne wydarzenia. Wszystkie dane
pokazuj„, ¿e mo¿liwe jest wyodrŒbnienie czynnik�w ryzyka
rozwoju problem�w emocjonalnych, powstaj„cych w wyniku
wypadku. Opisanie ich prze‡o¿y‡oby siŒ na pracŒ klinicyst�w -
znaj„c czynniki ryzyka, lekarz lub psycholog wiedzia‡by, ¿e
u danego pacjenta mog„ wyst„pi, problemy emocjonalne.
W ramach projektu dzia‡a te¿ program terapeutyczny ÐTrakt/ -
przeznaczony dla os�b, u kt�rych w nastŒpstwie udzia‡u w wypad-
ku samochodowym pojawiaj„ siŒ objawy zespo‡u stresu pourazo-
wego [PTSD - Post Traumatic Stress Disorder]. U tych os�b pro-
wadzimy terapiŒ psychologiczn„ lub farmakologiczn„. Oferujemy
wiŒc uczestnikom wypadk�w specjalistyczn„ pomoc, kt�rej bardzo
brakuje.
K.£.: Jak wygl„da w Polsce system opieki nad ofiarami wypadk�w?
B. Z.: Ofiary otrzymuj„ pomoc medyczn„ i na tym sprawa siŒ
koæczy. Nie ma ¿adnych program�w pomocy psychologicznej.
Rozes‡ali�my w tej sprawie pytania do plac�wek s‡u¿by zdrowia.
Z odpowiedzi wynika, ¿e lekarze, maj„cy czŒsto do czynienia
z ofiarami wypadk�w, zajmuj„ siŒ tylko objawami somatycznymi.
Nie wiedz„ nawet, dok„d kierowa, osoby z problemami psycho-
logicznymi. Nie chodzi zreszt„ tylko o wypadki drogowe. W Polsce
nie ma te¿ systemu opieki psychologicznej nad ofiarami katastrof
naturalnych. W‡a�ciwie we wszystkich sytuacjach traumatycznych
- m�wiŒ to z pe‡n„ odpowiedzialno�ci„ - cz‡owiek zostaje
pozostawiony sam sobie. Widoczne to by‡o w momencie zawalenia

siŒ hali w Katowicach w 2006 roku, gdzie akcjŒ ratownicz„
przeprowadzono niezwykle precyzyjnie, ale nie by‡o ¿adnych
dalszych dzia‡aæ, kt�re w krajach zachodnich s„ standardem.
W Polsce by‡y pr�by wysy‡ania we wczesnej fazie psycholog�w na
tereny dotkniŒte przez Ðpow�dz· tysi„clecia/, kt�re okaza‡y siŒ
ca‡kowicie bezcelowe. Na Zachodzie w fazie wczesnej wysy‡ane
s„ odpowiednie s‡u¿by, ale w ¿adnym wypadku psychoterapeuci
- wtedy najbardziej potrzebna jest pomoc materialna, dobrze
adresowana i efektywna. NastŒpnie wkraczaj„ osoby nazywane
asystentami spo‡ecznymi (czŒsto wolontariusze), kt�rzy, maj„c
umocowanie instytucjonalne, pomagaj„ Ðza‡atwi,/ sprawy formal-
ne. Asystenci obserwuj„, jak radz„ sobie ofiary. Dopiero po
pewnym czasie oferowana jest pomoc psychologiczna, ale tylko
niewielkiej grupie os�b, u kt�rych mimo odpowiedniego wsparcia,
problemy emocjonalne nie ust„pi‡y.
K. £.: A od czego zale¿y czy kto� sam potrafi poradzi, sobie
z prze¿yt„ traum„?
B. Z.: MiŒdzy innymi od osobowo�ci. Ale g‡�wnym czynnikiem,
jaki wskazuje siŒ w literaturze, jest wsparcie spo‡eczne, z kt�rym
spotykaj„ siŒ np. kombatanci. Do�wiadczyli tego powstaæcy
warszawscy - najlepsz„ pomoc„ by‡o dla nich uznanie spo‡eczne.
Spo‡eczeæstwo, nazywaj„c heroizmem ich dramatyczne prze¿ycia
nada‡o im sens; da‡o poczucie, ¿e to nie by‡o cierpienie dla samego
cierpienia, odci„¿aj„c ich dziŒki temu emocjonalnie.
Wa¿ne jest te¿ wsparcie instytucjonalne - finansowe i rzeczowe,
kt�re nie niweluje samego problemu, ale odci„¿a od drobnych
uci„¿liwo�ci, oraz wsparcie emocjonalne najbli¿szego otoczenia.
K. £.: A w kt�rym momencie staje siŒ jasne, ¿e jednak nale¿y
zwr�ci, siŒ do specjalisty?
B. Z.: Wtedy, gdy problemy emocjonalne przestaj„ by, sposobem
reakcji na wydarzenie, a zaczynaj„ by, stylem ¿ycia.
Agnieszka Popiel: Mniej wiŒcej po miesi„cu zaczyna siŒ stawa,
wyraz·ne, czy proces Ðzdrowienia/ po wydarzeniu traumatycznym
przebiega‡ w spos�b naturalny, prawid‡owo. Je�li nie, to z regu‡y
taka osoba nie mo¿e spa,, jest ci„gle zdenerwowana, dra¿liwa.
Nadmierna czujno�, i nadwra¿liwo�, - zrozumia‡e w pierwszych
dniach po wydarzeniu - zaczynaj„ by, sta‡ym sposobem reagowa-
nia. To wszystko dzieje siŒ w jakim� kontek�cie rodzinnym. Po
okresie tzw. Ðmiodowego miesi„ca/ (nastŒpuj„cego po ka¿dej
katastrofie, gdy wszyscy s„ zainteresowani i �wiadcz„ pomoc)
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rodzina zaczyna by, zmŒczona sytuacj„. Bliscy chŒtnie zapomnie-
liby ju¿ o wydarzeniu, chcieliby aby ¿ycie wr�ci‡o do normy. Ofiara
tak¿e, ale nie mo¿e, bo istot„ PTSD jest to, ¿e im bardziej pr�buje
zapomnie,, tym bardziej wydarzenie to do niej wraca. Wspomnie-
nia powracaj„ noc„ w koszmarach, a czŒsto tak¿e niespodziewanie
w ci„gu dnia, zak‡�caj„c chwile spokoju. Pojawia siŒ poczucie
obco�ci wobec bliskich, rodzaj odrŒtwienia emocjonalnego,
w kt�rym trudno o odczuwanie mi‡o�ci, rado�ci w kontakcie
z osobami, kt�re doniedawna by‡y najbli¿sze. Wtedy czŒsto utrwala
siŒ spos�b my�lenia, kt�ry zniechŒca do poszukiwania pomocy, czy
pr�b zmiany - Ðto nie minie/, Ðju¿ nigdy nie bŒdŒ ¿y, normalnie/.
Paradoksalnie utrata �wiadomo�ci podczas wypadku czŒsto chroni
przed rozwiniŒciem zaburzenia stresowego pourazowego. Sprawia,
¿e nie pamiŒtamy tego, co powoduje tak wielk„ szkodŒ w emocjach.
Bardzo czŒsto osoby, kt�rew samym wypadkuodnios‡y stosunkowo
najmniejsze obra¿enia fizyczne, s„ tymi, u kt�rych po pewnym
czasie najwiŒkszym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu
s„ w‡a�nie objawy stresu pourazowego.
K. £.: Czy lekarz zajmuj„cy siŒ ofiar„ wypadku nie powinien od
razu rozpozna, pierwszych objaw�w problem�w psychologicz-
nych?
A. P.: Lekarze czŒsto nie dostrzegaj„ ca‡o�ci objaw�w, a nie widz„
ich dlatego, ¿e o nie nie pytaj„. Maj„ do czynienia z osob„ cierpi„c„
z powodu r�¿nych dolegliwo�ci somatycznych, wiŒc pytanie
o trudno�ci emocjonalne jest na ostatnim miejscu w kolejce pytaæ
do zadania, czŒsto nie wystarcza na nie czasu. Pacjent za� sam nie
opowie o tym, ¿e obrazy z wypadku ci„gle do niego wracaj„, lub ¿e
gdy widzi �wiat‡a nadje¿d¿aj„cego samochodu jest przera¿ony. Nie
chce o tym pamiŒta,, robi wszystko, ¿eby nie przywo‡ywa,
wspomnieæ, wiŒc nie opowiada o tym. Pacjenci m�wi„ czŒsto
tylko o objawach Ðakceptowalnych spo‡ecznie/, czyli problemach
ze snem lub podenerwowaniu. Lekarze czŒsto wpadaj„ w pu‡apkŒ

Ðnadmiernego zrozumienia/ - uznaj„ za naturalne niekt�re
zachowania czy k‡opoty emocjonalne u osoby, kt�ra przesz‡a Ðtak
wiele/. Lekarz powinien mie, w g‡owie wzorzec, ¿e gdy u pacjenta
pojawia siŒ bezsenno�, i podenerwowanie, to nale¿y jeszcze
zapyta, np. o nawracaj„ce wspomnienia czy inne objawy pozwa-
laj„ce postawi, diagnozŒ - to pierwszy krok do uzyskania pomocy.
CzŒsto osoby, z kt�rymi ju¿ pracujemy w ramach projektu, nie
s‡ysza‡y wcze�niej, ¿e ich objawy uk‡adaj„ siŒ w pewn„ ca‡o�, zwan„
stresem pourazowym i ¿e mo¿na sobie z tym poradzi,.
K. £.: Chyba wiele os�b powstrzymuje siŒ przed wizyt„ u psy-
chologa, boj„c siŒ przypiŒcia ‡atki Ðosoby z zaburzeniami
psychicznymi/ i czeka a¿ problemy same znikn„?
B.Z.:Unika‡bym okre�lenia Ðzaburzenia psychiczne/. To s„ ludzie
Ðzdrowi w kryzysie/. Mogliby prze¿y, ca‡e ¿ycie bez problem�w
emocjonalnych, ale z powodu ciŒ¿aru gatunkowego tego zdarzenia
zaczynaj„ mie, pewne k‡opoty.
A.P.:Takie czekaniema sens tylkowpierwszymmiesi„cu, natomiast
p�z·niej im d‡u¿ej trwa, tym gorzej. ÐRadzenie sobie samemu/
przybiera czasem paradoksalne formy. Niekt�rzy m�wi„: Ðja nie
mam ¿adnych problem�w, po prostu nie je¿d¿Œ ju¿ samochodem/.
NajczŒ�ciej ludzie po prostu unikaj„ sytuacji przypominaj„cych im
owypadku, co znacznieutrudnia ¿ycie.Z czasemmiewaj„ tendencjŒ
do generalizacji - najpierw nie je¿d¿„ na tym samym, co w dniu
wypadku, miejscu w samochodzie, tylnym lub przednim siedzeniu,
p�z·niej nie je¿d¿„ jako pasa¿er. Potem dotyczy to nie tylko samo-
chod�wosobowych, ale i autobus�w, a w koæcu unikaj„ wszystkiego
co kojarzy siŒ z motoryzacj„ - przej�cia przez jezdniŒ, �wiate‡
drogowych. flycie staje siŒ coraz trudniejsze, bo coraz mniej jest
miejsc, w kt�rych mo¿na czu, siŒ bezpiecznie.
B. Z.: Inni natomiast staraj„ siŒ okie‡zna, problem przez Ðwysta-
wianie siŒ/.Chwytaj„bykazaroginp.poprzezszczeg�lnezaintereso-
wanie motoryzacj„. Jednak takie pokonywanie problemu na si‡Œ te¿

Zatłoczone ulice polskich miast, fot. F. Mazur/AG
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nie jest dobrym rozwi„zaniem. Metoda Ðodwra¿liwiania siŒ/ jest
skuteczna, je�li bodziec nie jest za silny. Tak jak w przypadku
szczepionki, gdy podaje siŒ mniejsze dawki, ¿eby wywo‡a, odpo-
wiedni efekt odporno�ciowy. Nie mo¿na zacz„, od silnej dawki.
CzŒ�, form radzenia sobie z traum„ jest te¿ zdecydowanie
szkodliwa dla zdrowia - alkohol, siŒganie po leki uspokajaj„ce bez
konsultacji z lekarzem, wzrost stosowania wszelkich u¿ywek. Po
11 wrze�nia przeprowadzono badania dotycz„ce liczby papieros�w
wypalanych przez dotkniŒtych zamachami. Okaza‡o siŒ, ¿e po
atakach palacze pal„ dwa razy wiŒcej.
K. £.:A co je�li ofiara mimo wszystko nie zg‡osi siŒ do psychologa?
Czy problemy mog„ postŒpowa,?
B. Z.: W d‡u¿szej perspektywie mog„ siŒ przerodzi, w problemy
somatyczne. W najbardziej drastycznej postaci wystŒpuje to u by-
‡ych jeæc�w wojennych. Pojawia siŒ u nich syndrom przedwczes-
nego starzenia. Maj„ wygl„d ludzi o 20, 30 lat starszych ni¿
w rzeczywisto�ci - pobru¿dzone twarze, siwe w‡osy. Organizm, jak
�wieczka, wypali‡ siŒ w znacznie szybszym tempie. Ludzie ci
czŒ�ciej maj„ problemy kardiologiczne, nowotworowe, wynikaj„ce
z ¿ycia w ci„g‡ym napiŒciu.
K. £.: Wracaj„c do ofiar wypadk�w drogowych. Ile procent z nich
potrzebuje pomocy specjalisty?
B. Z.: W Polsce nie ma badaæ na ten temat. Dane brytyjskie
pokazuj„, ¿e dotyczy to oko‡o 20 procent ofiar. Je¿eli por�wna siŒ
dane dotycz„ce ofiar kataklizm�w naturalnych w Polsce i innych
krajach, to szacunki dla Polski s„ od 5 do 10 procent wy¿sze.
Dlatego ofiar wypadk�w potrzebuj„cych specjalistycznej pomocy
mo¿e by, w naszym kraju wiŒcej ni¿ 20 procent - nawet 30.
K. £.: I g‡�wnie do tych os�b skierowany jest Paæstwa program?
A. P.: Do samego projektu zapraszamy wszystkich, kt�rzy mieli
wypadek miesi„c temu lub dawniej. Osoby te prosimy o wype‡-
nienie zestawu kwestionariuszy - s„ to badania testowe, kt�re
pozwol„ na okre�lenie czynnik�w ryzyka. Ze wszystkich zg‡a-
szaj„cych siŒ wy‡oniona zostanie grupa stanowi„ca, jak s„dzimy,
oko‡o 20-30 procent, u kt�rej istnieje ryzyko wystŒpowania PTSD.
Te osoby zachŒcamy do bardziej szczeg�‡owej diagnozy klinicznej.
Je�li rozpoznanie PTSD potwierdzi siŒ - osobom tym oferujemy
bezp‡atn„ terapiŒ. DziŒki udzia‡owi pozosta‡ych os�b, kt�re bra‡y
udzia‡ w wypadku, a nie wyst„pi‡y u nich trudno�ci emocjonalne
bŒdziemy mogli okre�li,, jakie aspekty osobowo�ciowe chroni„
przed stresem pourazowym.
Mamy za sob„ rok przygotowaæ, wyszkolenia zespo‡u specjalist�w,
opracowania materia‡�w oraz rozpoczŒcia badaæ. Na razie zg‡osi‡o
siŒ kilkadziesi„t os�b, terapiŒ zaproponowali�my kilkunastu. Na
grupŒ badawcz„ jeste�my otwarci jeszcze przez dwa lata. Wed‡ug
planu we wstŒpnym badaniu mo¿e wzi„, udzia‡ oko‡o dw�ch
tysiŒcy os�b, z czego pomoc„ terapeutyczn„ obejmiemy oko‡o 300.
K. £.: Na czym polega wybrana przez Paæstwa forma terapii?
A. P.: Na �wiecie r�¿ne grupy ekspert�w dokona‡y przegl„du
sposob�w leczenia PTSD, zar�wno psychoterapii jak i leczenia
farmakologicznego, pod k„tem zaliczenia ich do skutecznych,
udokumentowanych naukowo metod. Zalecane s„ formy psycho-
terapii zogniskowane na do�wiadczeniu traumatycznym. Nale¿y
do nich terapia poznawczo-behawioralna. Zesp�‡ specjalist�w
w naszym programie to do�wiadczeni terapeuci przeszkoleni w tej
w‡a�nie formie terapii. Mamy silne prze�wiadczenie, ¿e skoro
terapia ta dzia‡a w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech, to
i w Polsce bŒdzie skuteczna. Podstawowe pytanie brzmi - na ile
skuteczna. Na �wiecie ta terapia pomaga trzem czwartym
pacjent�w; walka trwa o tŒ jedn„ czwart„. Chcemy, aby liczba
tych, kt�rym terapia nie pomo¿e, by‡a jak najni¿sza. To te¿ jest
przedmiotem naszych zainteresowaæ - co decyduje o tym, ¿e
niekt�rzy po 12 sesjach pozbywaj„ siŒ problemu a inni nie.

Autork„ programu psychoterapii jest bardzo znana badaczka
prof. Edna Foa z Uniwersytetu w Pensylwanii. Program odnosi
siŒ do wszystkich, u kt�rych zdiagnozowano PTSD - ofiar gwa‡tu,
wojny,wypadk�w komunikacyjnych, powodzi.Modyfikacje s„nie-
wielkie. Wed‡ug standard�w amerykaæskich i brytyjskich ka¿dy, kto
do�wiadczy np.: wypadku samochodowego czy katastrofy w miejscu
pracy, powinien w pakiecie us‡ug medycznych otrzyma, mo¿liwo�,
skorzystania z 12 do 15 sesji terapii Ðzorientowanej na traumŒ/.
Dotyczy to m.in. wszystkich ¿o‡nierzy wracaj„cych z Iraku.
W naszym projekcie stosujemy trzy formy leczenia, psychoterapiŒ
poznawczo-behawioraln„, leczenie farmakologiczne oraz po‡„cze-
nie tych dw�ch metod. Ka¿da z nich z osobna jest zaliczana do
skutecznych metod leczenia PTSD. Nam zale¿y na okre�leniu
skuteczno�ci w warunkach polskich i stwierdzeniu, czy kt�rakol-
wiek z nich jest skuteczniejsza od pozosta‡ych, poniewa¿ to pytanie
nie znalaz‡o jeszcze odpowiedzi w prowadzonych dot„d na �wiecie
badaniach.
K.£.:A czy terapia mo¿e pom�c sprawcom wypadk�w drogowych?
B. Z.: Pod warunkiem, ¿e wyst„pi‡y u nich odpowiednie objawy
PTSD, np. je�li mieliby obawy przed uczestniczeniem w ruchu
drogowym. Jednak tu w grŒ wchodzi dodatkowo poczucie winy,
kt�re znacznie komplikuje sytuacjŒ. Jest to jedno z pytaæ, kt�re
sobie zadajemy w naszych badaniach.
A.P.: Sama autorka stosowanego przez nas programu psychoterapii
zrobi‡a zastrze¿enie, ¿e nie jest on przeznaczony dla os�b, ukt�rych
g‡�wnym problemem jest poczucie winy z powodu bycia sprawc„
czynu, nawet je�li mia‡yby one objawy stresu pourazowego. Nie
chcemy przez to powiedzie,, ¿e poczucie winy nie jest warte
terapii. Nasz program obejmuje osoby z PTSD, czyli czŒst„
i identyfikowaln„ form„ reakcji na traumatyczne wydarzenie.
U innych os�b po wypadku mo¿e wyst„pi, bardzo silna depresja
albo sk‡onno�, do uzale¿nienia, kt�re z czasem przewy¿szy
problem traumy powypadkowej. Takie osoby mo¿emy skierowa,
do odpowiednich specjalist�w, ale nie s„ one objŒte bezpo�rednio
naszym programem na tym etapie badaæ.
K. £.: Jak bŒdzie mo¿na wykorzysta, wyniki Paæstwa badaæ?
A. P.: Mamy nadziejŒ, ¿e bŒd„ to bardzo praktyczne wytyczne na
przyk‡ad dla takich instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia.
BŒdzie to wskaz�wka, kt�re formy terapii warte s„ refundacji, a na
co szkoda pieniŒdzy. Chcieliby�my tak¿e dotrze, do lekarzy
i u�wiadomi, im, ¿e je�li miesi„c po wypadku pacjent ma okre�lone
objawy, nale¿y postawi, diagnozŒ stresu pourazowego i wprowa-
dzi, leczenie: psychoterapiŒ albo leczenie farmakologiczne.
B. Z.: Protok�‡ terapeutyczny, wed‡ug kt�rego prowadzone s„

sesje jest niezwykle szczeg�‡owy. Opisuje pracŒ terapeuty z po-
dzia‡em na sesje, niemal¿e minuta po minucie. Jest to w pe‡ni
wystandaryzowana procedura. Je¿eli wyka¿emy jej skuteczno�,,
bŒdzie mo¿na prowadzi, szkolenia w tym zakresie dla os�b
posiadaj„cych ju¿ odpowiednie do�wiadczenie terapeutyczne.
A. P.:W d‡u¿szej perspektywie zale¿y nam bardzo na wytworzeniu
wPolsce nawykumy�lenia o psychoterapii jako ometodzie leczenia
opartej na danych naukowych. Natomiast w tej chwili wa¿ne jest
u�wiadamianie ofiarom wypadk�w, ¿e mo¿emy wsp�lnie przyjrze,
siŒ ich problemowi i pom�c im, ale najpierw musz„ znalez·,w sobie
tŒ si‡Œ, ¿eby chwyci, za telefon i zg‡osi, siŒ do nas. A objawy za-
burzeæ potraumatycznych mo¿na i trzeba leczy,, bo warto uwolni,
siŒ od utrudniaj„cych ¿ycie, niepotrzebnych ograniczeæ. n

Zainteresowanych udziałem w programie prosimy o kontakt:

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

Uniwersytetu Warszawskiego

tel. 509 127 858, fax: (22) 831 62 32

e-mail: terapia@psych.uw.edu.pl

www.wypadki-drogowe.pl; www.icgz.uw.edu.pl/katastrofy
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O władzy języka,
słabości lingwistyki i potrzebie
krytycznej analizy dyskursu
ANNA DUSZAK

W‡adza jŒzyka

n W nowoczesnych spo‡eczeæstwach ro�nie znaczenie jŒzyka,
�wiadomo�ci i krytyki jŒzykowej. Niekt�rzy lingwi�ci krytyczni
(np. Norman Fairclough) m�wi„ o globalnej Ðtechnologizacji%
jŒzyka, a wiŒc o powstawaniu system�w eksperckich opartych na
kanonie okre�lonych sprawno�ci dyskursywnych i zwi„zanych
z nimi ideologii oddzia‡ywania spo‡ecznego. W naukach obserwu-
jemyzwrotdyskursywny.Mediam�wi„oÐterapii s‡owem%i Ðwojnie
na jŒzyki%. Niekt�rzy politycy chc„ pokona( wrogie mocarstwo
Ðw sferze jŒzyka%. M�wienie o w‡adzy jŒzyka nabiera wyrazisto�ci
spo‡ecznej, a w krajach takich jak Polska, kapita‡ jŒzykowy przek‡ada
siŒ w znacznym stopniu na znajomo�( jŒzyk�w obcych.
Jednocze�nie wiedza jŒzykowa, a tak¿e jej kszta‡cenie, staje siŒ
towarem, kt�ry podlega prawom rynku, podobnie jakwszystkie inne
obszary ¿ycia spo‡ecznego.
Jak ten stan rzeczy rzutuje na sytuacjŒ studi�w jŒzykowych,
a w szczeg�lno�ci dydaktyki jŒzyka obcego, w Polsce tradycyjnie
lokowanych na obszarze filologii obcych czy te¿ neofilologii, a wiŒc
na styku jŒzykoznawstwa, lingwistyki stosowanej, kulturoznawstwa
i literaturoznawstwa? W refleksji, kt�r„ przedstawiam poni¿ej,
interesuje mnie stan edukacyjny lingwistyki, kt�r„ uwa¿am za
centralny filar kszta‡cenia jŒzykowego. Jak wykorzystuje ona, je¿eli
w og�le, obecny run na naukŒ jŒzyk�w obcych i globalne za-
interesowanie dyskursami i kontrdyskursami w‡adzy symbolicznej?

O instrumentalnym podej�ciu do jŒzyka obcego
i jŒzykowej Ðturystyce akademickiej�

Pragmatyczny stosunek do jŒzyka jako �rodka osi„gania cel�w
w komunikacji spo‡ecznej przek‡ada siŒ na pragmatyczne postawy
wzglŒdem edukacji jŒzykowej, co wida( zreszt„ szczeg�lnie
w instrumentalnym traktowaniu jŒzyka angielskiego.Nauka jŒzyka
obcego ma rozwija( praktyczne sprawno�ci jŒzykowe, by( nasta-
wiona na konkretne potrzeby zawodowe Ðus‡ugobiorc�w%, czy
wreszcie ogranicza( zakusy na teoretyzowaniew�r�d edukacyjnych
Ðus‡ugodawc�w%. Utwierdza siŒ model uczenia siŒ zamiast studio-
wania. Sytuacja ta jest wypadkow„ oczekiwaæ spo‡ecznych, ekono-
micznej presji rynku na instytucje edukacyjne, a czŒ�ciowo tak¿e
zmian pokoleniowych w�r�d kadry akademickiej.
Na obszarze studi�w jŒzykowych jeste�my �wiadkami zbli¿ania siŒ
kszta‡cenia zawodowego i akademickiego. Wida( to szczeg�lnie na
przyk‡adzie ekspansywnie rozwijaj„cych siŒ studi�w t‡umaczenio-
wych. Ilustruj„ one wyraz·nie szerzenie siŒ trzech tendencji
dydaktycznych, a mianowicie: specjalizacji, wybi�rczej interdyscy-

plinarno�ci i anglicyzacji. Ka¿da z nich na sw�j spos�b oddzia‡uje
na kszta‡t edukacji jŒzykowej i metajŒzykowej. Specjalizacja
oznacza zawŒ¿anie obszaru kszta‡cenia jŒzykowego do wybranych
typ�w sprawno�ci dyskursywnych (t‡umaczeniowych) i przyna-
le¿nych im typ�w tekst�w specjalistycznych. Tak nakierowane
kszta‡cenie akcentuje jŒzykow„ wiedzŒ proceduraln„ i schematy
dzia‡aæ dyskursywnych (przek‡adowych). ChŒtniej ni¿ do lingwis-
tyki studia tego rodzaju siŒgaj„ do element�w wiedzy specjalis-
tycznej z innego zakresu (np. prawa, bankowo�ci). Z kolei run na
studia anglojŒzyczne powinien co prawda u‡atwia( dostŒp do
anglojŒzycznej literatury fachowej, ale zaporŒ stanowi s‡abe
zainteresowanie przedmiotami teoretycznymi w�r�d student�w.
Dla og�lnego obrazu studi�w w zakresie jŒzyk�w obcych nie bez
znaczenia s„ og�lnouczelniane rozwi„zania organizacyjne: znaczne
rozproszenie tych studi�w,mo¿liwo�(wyboru kurs�w czy ‡„czenia
kierunk�w, og�lna mobilno�( student�w, wszystko to zachŒca do
Ðturystyki akademickiej%, kt�rej skutki bywaj„ r�¿ne, nierzadko
w„tpliwe z punktu widzenia rzetelnej i sp�jnej wiedzy o jŒzyku,
dyskursie, czy komunikacji miŒdzykulturowej.
Jak obecna sytuacja wp‡ywa na miejsce lingwistyki w dydaktyce
akademickiej i jak obecny stan mo¿e rzutowa( na przysz‡o�(
studi�w jŒzykowych? Coraz bardziej nabieram przekonania, i¿
studiowanie na wydziale o profilu lingwistycznym, a raczej nadal
filologicznym, bardzo czŒsto traktowane jest wy‡„cznie jako dobra
okazja do nauki jŒzyka obcego, kt�ry to jŒzyk ma pom�c w zdo-
byciu zawodu lub lepszej pozycji na rynku pracy. W tej sytuacji
wyb�r studi�w jŒzykowych wynika bardziej z czysto praktycznych
pobudek ni¿ z zainteresowania jŒzykiem jako podstaw„ obserwacji,
analizy i interpretacji ludzkich zachowaæ spo‡ecznych.Wrezultacie
studia jŒzykowe staj„ siŒ dodatkiem do kszta‡cenia w zakresie
innych specjalizacji i kierunk�w, maj„cym u‡atwi( absolwentom
zarz„dzania, socjologii czy prawa start w karierze zawodowej.
Nawet wysoko postawieni decydenci akademiccy podkre�laj„
rangŒ nauczania jŒzyk�w obcych z perspektywy tego, czy (lub jak
dobrze) s„ one w stanie przygotowa( jŒzykowo do napisania
wniosku o zagraniczny grant.
Powstaje pytanie, czy lingwistom, ale tak¿e akademickim dydakty-
kom jŒzyka, odpowiada coraz bardziej satelitarny status studi�w
jŒzykowych, zw‡aszcza o profilu anglojŒzycznym? Czy obecne
przyzwolenie na swoist„ ÐkarnawalizacjŒ% wiedzy o jŒzyku
(komunikacji) jest nieodwracalnym symptomem nowej ideologii
kszta‡cenia jŒzykowego, czy raczej �rodowisko zbiera si‡y do
dyskusji nad now„ to¿samo�ci„ lingwistyki i jej przysz‡„ rang„
w dydaktyce uniwersyteckiej?
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Dydaktyczne paradoksy lingwistyki

Sugerowa‡am powy¿ej, i¿ pod presj„ rynkowego podej�cia do
znajomo�ci jŒzyk�w obcych, kompetencja metalingwistyczna staje
siŒ pierwszoplanowym kandydatem do tego, ¿eby ogranicza( lub
wrŒcz eliminowa( jej udzia‡ w programach zajŒ( poza instytucjo-
nalnie narzucone minimum. LingwistykŒ umieszcza siŒ z regu‡y
w�r�d lub na pograniczu przedmiot�w ÐzbŒdnych%. Dominanta
edukacyjna, o kt�rej m�wi‡am powy¿ej, wynika czŒ�ciowo z ogra-
niczeæ obiektywnych (np. pojemno�( godzinowa program�w
studi�w czy ich kosztoch‡onno�(). G‡�wnym powodem s„ jednak
predyspozycje i zainteresowania Ðus‡ugobiorc�w%, a wiŒc : po-
�rednio : masowy charakter kszta‡cenia. Druga strona medalu jest
mniej widoczna: zawodowe nastawienie szkolnictwa wy¿szego
ogranicza impulsy intelektualne studentom uzdolnionym jŒzyko-
wo i silnie motywowanym do podejmowania refleksji metalin-
gwistycznej. Ten stan rzeczy mo¿e w nied‡ugiej przysz‡o�ci
rzutowa( negatywnie na og�lnohumanistyczny rozw�j studenta,
co zauwa¿aj„ ju¿ nawet specjali�ci od dydaktyki przek‡adu, m�wi„c
o niebezpieczeæstwie ÐzawŒ¿enia przestrzeni humanistycznej%
w edukacji t‡umaczy (np. El¿bieta Tabakowska).
Ponadto legitymizacja obecnej ideologii edukacyjnej wynika : w
moim rozumieniu : z przyjŒcia fa‡szywych za‡o¿eæ co do tego, jak„
nauk„ jest lingwistyka. Nadal, tak¿e na skutek do�wiadczeæ
wyniesionych ze szko‡y �redniej, lingwistyka postrzegana jest jako
nauka o jŒzyku (jŒzykach), kt�rej celem jest g‡�wnie, je¿eli nie
wy‡„cznie, badanie systemu gramatycznego wybranego jŒzyka, lub
por�wnywanie takowych dla okre�lonych par jŒzyk�w. W potocz-
nej �wiadomo�ci, a nierzadko tak¿e w rozumieniu przedstawicieli
innych dyscyplin (jednostek uczelnianych), lingwistyka to grama-
tyka, podobnie jak studia jŒzykowe, to uczenie (siŒ) praktycznej
znajomo�ci jŒzyka obcego. Lingwistyka aplikowana Ðw kapsu‡kach%
mo¿e wiŒc, ale niekoniecznie musi pom�c ucz„cemu siŒ w rozu-
mieniu (u¿ywaniu) s‡�w, struktur gramatycznych czy ca‡ych wy-
powiedzi.
Paradoksalnie, lansuj„c dydaktykŒ t‡umaczenia czy po�rednictwa
miŒdzykulturowego, akademickie studia w zakresie jŒzyk�w obcych
zdaj„ siŒ nie wykorzystywa( dokonaæ wsp�‡czesnej lingwistyki, ani
jej rosn„cej rangi w naukach spo‡ecznych. To nie gramatyka, a nawet
nie modele jŒzyka, stanowi„ o sile wsp�‡czesnej lingwistyki, ale jej
pragmatyczne, empiryczne i interdyscyplinarne nachylenie bada-
wcze. Tego, czym jest wsp�‡czesna lingwistyka, szuka( trzeba tak¿e
pod has‡ami takimi, jak multimodalna analiza dyskursu, krytyczna ana-
liza dyskursu, pragmatyka, semiotyka spo‡eczna, czy nowa retoryka miŒ-
dzykulturowa. Takie Ðodmiany% lingwistyki tworz„ w‡asne kanony
wiedzy. Zaznacza siŒ dynamiczny rozw�j lingwistyki antropologicz-
nej, pragmatyki, czy studi�w nad tekstem i dyskursem. Lingwistyka
korpusowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom informatyzacji
metodologii w analizach danych jŒzykowych. Lingwistyka kogni-
tywna i neurolingwistyka demonstruj„ nowe mo¿liwo�ci kognity-
wizmu w powi„zaniu z innymi naukami o m�zgu.
Nowa lingwistyka potrzebuje przestrzeni edukacyjnej. To z kolei
wymaga zmiany postaw w �rodowisku akademickim, a docelowo
tak¿e w szerszej �wiadomo�ci spo‡ecznej.

Krytyczna analiza dyskursu

Dobrych przyk‡ad�w nowych mo¿liwo�ci jŒzykoznawstwa do-
starcza szeroko pojŒta lingwistyka krytyczna, w tym zw‡aszcza
dynamicznie rozwijaj„ca siŒ krytyczna analiza dyskursu (KAD).
Wytycza ona nowy obszar badawczy i edukacyjny w naukach
spo‡ecznych, dzia‡aj„c na rzecz dialogu r�¿nych dyscyplin
i kszta‡cenia postaw spo‡ecznych w komunikacji. Znajduj„ w niej
wyraz kluczowe za‡o¿enia wsp�‡czesnej my�li jŒzykoznawczej:
jŒzyk jest form„ dzia‡ania spo‡ecznego; jŒzyk odzwierciedla,

a jednocze�nie tworzy rzeczywisto� ; w u¿yciu jŒzykowym wyra¿a
siŒ nasza to¿samo� spo‡eczna. Lingwistyka ma uczy( Ðczytania%
w umys‡ach ludzkich, metarefleksji nad Ðnasz„% komunikacj„
i empatii w interpretacji Ðinnych% zachowaæ. Podkre�laj„c zna-
czenie jŒzykowych i spo‡ecznych analiz, KAD stanowi dobry punkt
wyj�cia dla dyskusji o spo‡ecznej funkcji lingwistyki we wsp�‡czes-
nym �wiecie, oscyluj„cym miŒdzy lokalizmem a globalizmem,
etosemwiedzy a komercj„ rynku, dyskursami w‡adzy a dyskursami
mniejszo�ci (por. Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne po-
dej�cie do komunikacji spo‡ecznej, 2008, Universitas).
Instytut Lingwistyki Stosowanej od kilku lat realizuje program
badawczo-edukacyjny nastawiony na rozwijanie i promowanie
tego rodzaju funkcji lingwistyki. WymieniŒ tu chocia¿by nastŒ-
puj„ce anglojŒzyczne konferencje zorganizowane przeze mnie
i UrszulŒ Okulsk„ (GLOBE 2004 o roli globalnego angielskiego
w naszym regionie geopolitycznym :UW,XII 2004;GLOBE 2006
o wieku biologicznym i spo‡ecznym w dyskursie : UW, XII 2006).
Zaliczy( tu nale¿y tak¿e konferencjŒ Political Linguistics 2007 (UW,
XII 2007).
Ostatnia edycja GLOBE (18-20 wrze�nia 2008) odby‡a siŒ pod
has‡emCritical Discourse Analysis andGlobal Media. Zgromadzi‡a oko‡o
120 uczestnik�w z r�¿nych kraj�w, w tym znanych specjalist�w
KAD. Szczeg�lnie wymieni( tu nale¿y Ruth Wodak, kt�rej
dzia‡alno�( w zakresie anglo- i niemieckojŒzycznej lingwistyki
krytycznej jest powszechnie znana i wysoko ceniona. W centrum
zainteresowania znalaz‡y siŒ kwestie takie, jak to¿samo�( europejska
a to¿samo�( narodowa; lingwistyka krytyczna a przek‡ad medialny
i dyskursy multimodalne. Nale¿y podkre�li(, i¿ po raz pierwszy
w historii GLOBE jŒzykami konferencyjnymi, opr�cz angielskiego,
by‡y tak¿e francuski, niemiecki i polski. W‡„czenie lingwist�w
francuskojŒzycznych zawdziŒczamy inicjatywie Alicji Kacprzak,
a niemiecko- i polskojŒzycznych £ukaszowi KumiŒdze. Ponadto po
raz pierwszy w konferencji wziŒli udzia‡ przedstawiciele innych
dziedzin (szczeg�lnie socjologii) zainteresowani lingwistycznym
podej�ciem do analizy komunikacji spo‡ecznej.

ÐAlter lingwistyka�?
(Czyli o niewylewaniu dziecka z k„piel„)

Nie by‡o tu moim celem negowanie warto�ci pragmatycznych
w dydaktyce jŒzyk�w obcych na poziomie szkolnictwa wy¿szego.
WrŒcz przeciwnie, uwa¿am, i¿ uwzglŒdnianie zawodowych i ryn-
kowych potrzeb s‡u¿y rozwojowi i spo‡ecznemu znaczeniu tych
studi�w. Jednocze�nie nie stojŒ na stanowisku ich afirmacji.
Powsta‡y Ðkogel-mogel% edukacyjny mo¿e by( lekarstwem na
doraz·n„ zadyszkŒ szkolnictwa wy¿szego zw‡aszcza, i¿ jest on ‡atwy
do prze‡kniŒcia dla tych, od kt�rych zale¿y instytucjonalny byt
wielu jednostek akademickich zmuszanych do dzia‡ania w warun-
kach gospodarki rynkowej. Jednak¿e w mojej opinii obecny stan
rzeczy skutkuje niedobr„ sytuacj„ lingwistyki w programach
studi�w jŒzykowych, co w przysz‡o�ci stanowi( mo¿e zagro¿enie
dla akademickiego charakteru dydaktyki na tym obszarze. Wa¿ne
jest tworzenie przestrzeni dydaktycznej dla specjalizacji lingwis-
tycznych, nawet je¿eli mia‡yby one funkcjonowa( jako studia
elitarne, adresowane do mniej licznej grupy os�b zainteresowa-
nych lingwistyk„ i jej zastosowaniami w badaniach spo‡ecznych.
Pozwoli‡oby to tworzy( zaplecze dla przygotowywania nowych
kadr akademickich. Rewizja obecnego stanu lingwistyki i polityki
akademickiej w zakresie dydaktyki tej dziedziny jest wa¿na nie
tylko dla doraz·nych potrzeb edukacyjnych, ale tak¿e dla przysz‡o�ci
tej dyscypliny w Polsce i dla obecno�ci polskich badaczy w nowym
miŒdzynarodowymdyskursiemetalingwistycznym. n
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Polska dla początkujących
Studia polskie – doświadczenia europejskie
i amerykańskie
SŁAWOMIR JÓZEFOWICZ

n Gdy tematem nauczania jest w‡asny kraj, a studentami osoby
z zagranicy, akademicko zadanie wydaje siŒ z pozoru ‡atwe.
W praktyce bywa du¿o trudniejsze ni¿ wyk‡adanie cudzoziemcom
Ðneutralnych� przedmiot w (jak cho"by, w moim przypadku, idei
politycznych). Trudno%ci te wynikaj„ nie tylko ze wzglŒd w
organizacyjnych (jak niedostatek odpowiednich, specjalistycznych
materia‡ w dydaktycznych w jŒzyku angielskim), ale nade
wszystko wi„¿„ siŒ z kwesti„ o charakterze bardziej fundamental-
nym, dotycz„c„, co wyja%niam nieco dalej, problemu przek‡adu
specyficznych polskich do%wiadczeæ na jŒzyk szerzej rozumiany.
Niniejsze uwagi oparte s„ na por wnaniu do%wiadczeæ dydaktycz-
nych, zebranych w trakcie pracy ze studentami zagranicznymi na
Uniwersytecie Warszawskim oraz studentami amerykaæskimi ze
Stanowego Uniwersytetu Nowojorskiego (SUNY) w Buffalo.
Nauczanie o Polsce, prowadzone na polskiej uczelni, rzecz jasna
znacz„co r ¿ni siŒ od analogicznej pracy za oceanem. Przyje¿d¿a-
j„cy do Warszawy studenci Erasmusa spŒdzaj„ na UW zazwyczaj
jeden semestr, rzadziej dwa. Sk‡ad narodowo%ciowy grup bywa
r ¿ny, zazwyczaj wiŒkszo%" stanowi„ studenci z Niemiec, nie
brakuje tak¿e W‡och w, Szwed w, Fin w i Hiszpan w. Mniej
liczni s„ studenci z Francji, kraj w Beneluksu, Austrii, Portugalii,
Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy kraj w postkomunistycznych
(g‡ wnie Czesi, S‡owacy, Rumuni), zdarzaj„ siŒ tak¿e osoby z kra-
j w spoza UE.
Praca z tak bardzo miŒdzynarodowym audytorium, dziŒki mo¿li-
wo%ci inspiruj„cego konfrontowania r ¿norodnych perspektyw
narodowych i kulturowych, przynosi nierzadko znakomite rezul-
taty. S„wszak¿e i wady. Studenci reprezentuj„ nie tylko r ¿ne kraje,
kierunki i lata studi w, ale tak¿e niejednakowy poziomopanowania
angielszczyzny. Nie wszyscy pos‡uguj„ siŒ ni„ r wnie sprawnie jak
wiŒkszo%" student w niemieckich i skandynawskich, a native
speakerzy bywaj„ nieliczni. W zale¿no%ci od sk‡adu grupy,
problemy jŒzykowe mog„ pogarsza" jako%" komunikacji i obni¿a"
poziom zajŒ".
W Buffalo, gdzie r ¿norodno%" jest mniejsza, takie trudno%ci nie
wystŒpuj„. Jedynym z·r d‡em problem w komunikacyjno-jŒzyko-
wych mo¿e by" to, ¿e jako go%cinny wyk‡adowca nie jestem native
speakerem jŒzyka angielskiego. Studenci maj„ jednak %wiadomo%",
¿e niewielu native speaker wmia‡oby tyle do powiedzenia o Polsce
i Europie ;rodkowo-Wschodniej, cowyk‡adowca rzeczywi%cie z tej
czŒ%ci %wiata pochodz„cy.
Moimi s‡uchaczami w Buffalo s„ w zdecydowanej wiŒkszo%ci
Amerykanie niemaj„cywiele albo zgo‡a nicwsp lnego z Polsk„. Co
prawda, pewna czŒ%" student w ma polskie korzenie (s„ i tacy,
kt rzy urodzili siŒ w Polsce i przyjechali do Stan w z rodzicami),
region Buffalo wci„¿ nale¿y bowiem do najwiŒkszych o%rodk w
amerykaæskiej Polonii. Zazwyczaj jednak stanowi„ oni nie wiŒcej
ni¿ jedn„ pi„t„, czy czwart„ czŒ%" grupy, a zatem nie mo¿e to by"

edukacja Ðpolonijna�. W praktyce zreszt„ wiedza tych student w
o Polsce jest nader fragmentaryczna. Bywa, ¿e jedynym wyraz·nym
%ladem polsko%ci jest nazwisko, czasem wymawiane w spos b
daleki od orygina‡u (Zaj„c przedstawia siŒ oczywi%cie jako
ÐZejd¿ak� itd.). Do tego dochodzi ewentualnie gar%" opowie%ci
zas‡yszanych raczej od dziadk w ni¿ rodzic w, za% bodaj najtrwal-
szym przejawem praktykowania polsko%ci okazuj„ siŒ tradycje
kulinarne i zwyczaje %wi„teczne.
To, ¿e wspomniane zajŒcia dla stypendyst w Erasmusa odbywaj„
siŒwWarszawie, naturalniemakluczoweznaczenie.Ucz„coPolsce
mo¿na na bie¿„co odwo‡ywa" siŒ do codziennych, osobistych
do%wiadczeæ i obserwacji student w, kt re znakomicie uzupe‡-
niaj„ zajŒcia po%wiŒcone naszym dawniejszym i bli¿szym dziejom,
czy wsp ‡czesnej polityce. Si‡„ rzeczy jest to pe‡niejsza i bardziej
wszechstronna edukacja. DyskusjŒ o Powstaniu Warszawskim
poprzedza wizyta w Muzeum Powstania, o dziejach i wsp ‡czes-
no%ci parlamentaryzmu polskiego ‡atwiej siŒ rozmawia po
wsp lnym odwiedzeniu Sejmu > takich do%wiadczeæ nie zast„pi
¿aden, nawet najbardziej multimedialny wyk‡ad.
Z perspektywy amerykaæskiej Polska jest krajem odleg‡ym > nie
tylko geograficznie. WzglŒdna egzotyczno%" Polski budzi ciekawo%",
mo¿e sta" siŒ przedmiotem akademickich eksploracji, niestety
przewa¿niebezmo¿liwo%ci osobistejweryfikacji, czybezpo%redniego
wykorzystania nabywanej wiedzy. Zaledwie garstka w%r d moich
student w z Buffalo odwiedzi‡a EuropŒ, w Polsce by‡y pojedyncze
osoby. Co wiŒcej, zaskakuj„co wielu m‡odych Amerykan w prawie
w og le nie podr ¿uje, nie brak takich, kt rzy nie wyje¿d¿ali jeszcze
poza sw j rodzinny stan Nowy Jork. Pytani o przyczyny tej
niemobilno%ci, odpowiadaj„, ¿e ich ciekawo%" zaspokaja internet.
Na tym tle ich europejscy r wie%nicy odwiedzaj„cy WarszawŒ

Obcokrajowcy na UW, fot. M. Kluczek
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(i zwykle przy okazji zwiedzaj„cy tak¿e s„siednie kraje) jawi„ siŒ jako
prawdziwi globtroterzy i kosmopolici.
Z drugiej jednak strony studenci amerykaæscy czŒsto przejawiaj„
otwarto%" na wiedzŒ i ch‡onno%", kt rej brakuje wielu studentom
europejskim. Po czŒ%ci wynika to z tego, ¿e Europejczycy wiedz„ ju¿
o Polsce nieco wiŒcej i zazwyczaj nie spodziewaj„ siŒ szczeg lnych
ol%nieæ edukacyjnych. Ich ciekawo%" Polski jestmniej naiwna, ale te¿
nie tak entuzjastyczna, jak to bywa w przypadku przynajmniej
niekt rych student w amerykaæskich. Oni za% niekiedy odkrywaj„
EuropŒ poprzez PolskŒ w‡a%nie > trudno doprawdy o lepsze uza-
sadnienie dla istnienia programu studi w polskich. Owszem, zdarza
siŒ im napisa" na egzaminie, ¿e ÐPolska w koæcu XVIII stulecia
zosta‡a podzielona przez Niemcy, Prusy i Zwi„zek Radziecki�, albo
na te%cie wybra" odpowiedz·, ¿e Kopernik by‡ czeskim ksiŒdzem
i prekursorem reformacji. Podobne b‡Œdy raczej nie przytrafiaj„ siŒ
ich europejskim r wie%nikom. Bior„c jednak poprawkŒ na dystans
dziel„cy PolskŒ od Ameryki, tudzie¿ niedostatki przeciŒtnej amery-
kaæskiej edukacji, ‡atwiej to wybaczy".

* * *
Niezale¿nie odmiejsca i audytorium, zasadnicze trudno%ci zwi„zane
z nauczaniem tematyki polskiej maj„ w gruncie rzeczy charakter
uniwersalny. Dotycz„ one przede wszystkim problemu translacyj-
nego > niemam jednak namy%li jŒzyka, lecz sens i istotŒ kluczowych
polskich do%wiadczeæ historycznych, tudzie¿ specyficznych form
mentalno%ci polskiej. Wolno%ciowo-anarchistyczna ideologia sar-
macka, etos powstaæczy i martyrologiczny, rola kultury i literatury,
osobliwo%ci wschodnioeuropejskiej stratyfikacji spo‡ecznej, znacze-
nie inteligencji jako klasy spo‡ecznej, specyfika religijno%ci polskiej,
do%wiadczenie okresu komunizmu i jego konsekwencje > wszystkie
te swoi%cie polskie (a czasem szerzej > %rodkowo i wschodnioeuro-
pejskie) kwestie wymagaj„ umiejŒtnego prze‡o¿enia na kategorie
zrozumia‡e dla ludzi, dla kt rych Polska jest krajem raczej odleg‡ym
i egzotycznym. Znalezienie w‡a%ciwego sposobu m wienia o pol-
skich do%wiadczeniach, okre%lenie stosownej miary, wolnej od
narodowej propagandy i tromtadracji, a zarazem niepopadaj„cej
w nadmierny samokrytycyzm > oto sztuka prawdziwa i nie‡atwa,
nieustaj„ce wyzwanie dla ucz„cego o polskich sprawach.
Wspomniany Ðproblem translacyjny� polskiego do%wiadczenia
historycznego i narodowego wi„¿e siŒ %ci%le z nieodzowno%ci„
historycznych, niekiedy bardzo rozleg‡ych eksplikacji.
fladen specjalistyczny wyk‡ad czy kurs dla cudzoziemc w,
dotycz„cy wsp ‡czesnych problem w politycznych, spo‡ecznych,
czy kulturowych Polski nie spe‡ni swojej roli, je%li nie zostanie
poprzedzony odpowiednim wprowadzeniem historycznym. Pol-
ska nale¿y do (wcale licznej zreszt„) grupy spo‡eczeæstw, kt rych
nie spos b zrozumie" bez znajomo%ci podstawowych zdarzeæ
i proces w z niekiedy odleg‡ej historii. Poniewa¿ owo uwik‡anie
w (bogat„ i zagmatwan„) historiŒ jest bardziej typowe dla Europy,
studenci z tej czŒ%ci %wiata radz„ sobie z nim wyraz·nie lepiej ni¿
Amerykanie > kulturowo i mentalnie bardziej zanurzeni w teraz·-
niejszo%ci i nowoczesno%ci.
Podobieæstwa kod w kulturowych miŒdzy Europejczykami naj-
pe‡niej ujawniaj„ siŒ w‡a%nie z pozaeuropejskiej, cho"by nawet
amerykaæskiej > wydawa" by siŒ mog‡o, ¿e kulturowo nie tak
odleg‡ej > perspektywy.
Zar wno w przypadku Europejczyk w, jak i Amerykan w, trzeba
przyzna", ¿e > wy‡„czywszy osoby polskiego pochodzenia
i stosunkowo nielicznych student w o jasno sprecyzowanych
zainteresowaniach > ich wyb r wyk‡ad w czy zajŒ" o Polsce bywa
wynikiem przypadku. Dotyczy to tak¿e stypendyst w Erasmusa,
%wiadomie decyduj„cych siŒ przecie¿ na co najmniej semestralny
pobyt w Warszawie, ale kieruj„cych siŒ czasem wzglŒdami
o charakterze banalnie turystycznym i rozrywkowym (w studenc-

kim slangu wyra¿enie Ðto erasmus�, czyli Ðerazmusowanie�,
zd„¿y‡o nabra" jednoznacznie zabawowych konotacji). Decyzje
moich amerykaæskich student w wolne s„ od tego rodzaju
motywacji, ale niekiedy odnie%" mo¿na wra¿enie, i¿ z tak„ sam„
gotowo%ci„ i otwarto%ci„ studiowaliby np. historiŒ Mongolii, czy
Urugwaju, co dzieje Polski. To, co czŒsto ich poci„ga, to w‡a%nie
egzotyka > konkretny przedmiot odmienno%ci bywa w‡a%ciwie
drugoplanowy.
Polska sama w sobie ciekawi nielicznych, co nie powinno ani dziwi",
ani rozczarowywa". Jak stwierdzi‡ jeden z moich s‡uchaczy, ÐPoland
is not on the US radar�. W istocie, Polska obecnie nie skupia
szczeg lnego zainteresowania aniw Stanach, aniwEuropie.To samo
mo¿na jednak powiedzie" o zdecydowanej wiŒkszo%ci kraj w
i spo‡eczeæstw %wiata, r wnie¿ tych najlepiej prosperuj„cych.
Zainteresowanie Polsk„ ma i bŒdzie mia‡o charakter raczej niszowy
> chodzi o to, aby nisza ta by‡amo¿liwie pojemna i dobrze urz„dzona.
Mamy uzasadnione poczucie, i¿ szeroko pojmowana polska
problematyka wci„¿ nie jest dostatecznie reprezentowana jako
przedmiot akademickiej (i nie tylko) refleksji za granic„. I nawet
je%li wiemy, ¿e nie jeste%my w tym odczuciu odosobnieni, czŒsto
boli nas dysproporcja pomiŒdzy polskim potencja‡em (cho"by
bogactwem i z‡o¿ono%ci„ naszej historii), a niedostateczn„ atencj„
i admiracj„ %wiata zewnŒtrznego. Zapewne kolejne katedry studi w
polskich na uczelniach zagranicznych, zw‡aszcza znacz„cych (jak
cho"by ta, kt ra powstanie niebawem, miejmy nadziejŒ, na
Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku) mog‡yby poprawi"
sytuacjŒ. Jednocze%nie trudno oprze" siŒ wra¿eniu, ¿ew dzisiejszym,
zdominowanym przez kulturŒmasow„, %wiecie wiŒcej dla populary-
zacji wiedzy o Polsce, ni¿ dziesi„tki akademickich kurs w, uczyni‡by
(zw‡aszcza w USA) zrobiony z rozmachem i w prawdziwie
hollywoodzkim stylu film, ukazuj„cy w atrakcyjny i poruszaj„cy
spos b kt ry% z kluczowych moment w polskiej historii.
Niezale¿nie od wspomnianych trudno%ci trzeba przyzna", ¿e
nauczanie o Polsce w miŒdzynarodowym kontek%cie staje siŒ
ostatnimi czasy nieco ‡atwiejsze. ZawdziŒczamy to szybko rosn„cej
liczbie publikacji na tematy polskie w jŒzykach obcych, autorstwa
zar wno Polak w, jak i cudzoziemc w pisz„cych o Polsce,
wyraz·nie wiŒkszej dostŒpno%ci materia‡ w multimedialnych,
z·r de‡ internetowych itd. Nie brakuje ju¿ angielskojŒzycznych
materia‡ w dydaktycznych do studiowania historii Polski, zw‡a-
szcza na poziomie podstawowym. Problemem jest nadal dostŒp-
no%" tekst w bardziej specjalistycznych, ale zarazem przydatnych
dla student w, np. podrŒcznik w, czy wybor w tekst w z·r d‡o-
wych. Potrzebne s„ tak¿e zupe‡nie nowe sposoby i %rodki
popularyzacji wiedzy o naszym kraju, w krŒgach akademickich
i poza nimi. W niewystarczaj„cym stopniu doceniamy potencja‡
internetu w tym wzglŒdzie. Istniej„ce mo¿liwo%ci wci„¿ stanowi„
wyzwanie dla naszej gotowo%ci ich zagospodarowania. Narzekaj„c
na ograniczone zainteresowanie %wiata Polsk„, nie zawsze w pe‡ni
wykorzystujemy tŒ porcjŒ ¿yczliwo%ci i ciekawo%ci, jak„ ju¿ siŒ
w %wiecie cieszymy. n

Dr Sławomir Józefowicz, politolog zajmujący się głównie historią idei

i współczesną myślą polityczną, jest adiunktem w Instytucie Nauk

Politycznych UW. W latach 2000-2007 prowadził w INP zajęcia dla

studentów zagranicznych, poświęcone historii oraz współczesnym

problemom społecznym i politycznym Polski. Od dwóch lat, jako

stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej, prowadzi

wykłady i zajęcia o podobnej tematyce dla studentów amerykańskich,

w ramach Programu Studiów Polskich na Stanowym Uniwersytecie

Nowojorskim (SUNY) w Buffalo. Powyższe refleksje nawiązują do referatu

wygłoszonego na konferencji „Teaching the Polish Experience. Exploring

Factors Affecting the Teaching of Polish History”, która odbyła się

28 marca 2008 r. w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku.
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Kuszenie muzyką

ANNA GRUSZCZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA

n W Museo Nacional de Antropolog�a, Arqueo-
log�a e Historia w Limie znajduje siŒ interesuj„cy
zabytek. Jest to ceramiczne naczynie (C-65296
[88235]), kt/rego dekoracja stanowi czteroczŒ0-
ciow„ sceneriŒ muzyczn„. Dwie opozycyjne
strony naczynia ukazuj„ dwie pary muzyk/w:
trŒbacza z osob„ podtrzymuj„c„ instrument oraz
dw/ch mŒ¿czyzn, graj„cych na antarach (flet-
niach Pana). Na dw/ch pozosta‡ych scenach
pojawiaj„ siŒ znacznie wiŒkszych rozmiar/w
postacie, maj„ce cechy Kotowatego, kt/ry, obok
Orki, jest najczŒ0ciej wystŒpuj„cym wyobra¿e-
niem istot panteonu naskeæskiego. W ich rŒkach
widniej„ antary. W tle wszystkich postaci po-
jawiaj„ siŒ liczne, barwne kubki o zaokr„glonych
dnach. Czy istnieje relacja pomiŒdzy muzykami
i znacznie ; w stosunku do nich ; wyolbrzymio-
nymi reprezentantami Kotowatego?
Wielkie postacie to mŒ¿czyz·ni w strojach rytual-
nych: wŒ¿owych turbanach na g‡owach i maskach
o d‡ugich jŒzykach, sokolim malunku wok/‡ oczu
(symbolizuj„cym zwykle wojownika lubmy0liwe-
go) i g‡owach-trofeachwmiejscuuszu.Owysokiej
randze tych osobnik/w 0wiadcz„ bogate naszyjniki
wykonane z barwnych, nanizanych p‡ytek muszli
Spondylus princeps. Muszle te, niezwykle cenne,
nieosi„galne by‡y w wodach wybrze¿a peruwiaæ-
skiego ze wzglŒdu na ich nisk„ temperaturŒ.
Najbli¿szym rejonem ciep‡ych w/d, w kt/rych
wystŒpuj„, jest ZatokaGuayaquil, a pozyskanie ich
wymaga siŒgniŒcia a¿ na g‡Œboko0@ 50-60 m.
Zwracaj„ uwagŒ kciuki d‡oni zamaskowanych
mŒ¿czyzn, zw‡aszcza charakterystyczne dla ofiar-
nego oprawcy d‡ugie paznokcie (s‡u¿„ do roz-
cinania sk/ry zwierz„t).
Antary0ci i trŒbacze ukazani s„ w pe‡nym akcie dzia‡ania
muzycznego. Czy graj„ jednocze0nie? Raczej nie. Tr„ba i duet
antar brzmi„ ca‡kiem odmiennie.
Tradycyjna muzyka andyjska, kt/rej podstawowymi instrumenta-
mi s„ instrumenty dŒte, do dzi0 rz„dzi siŒ niezwykle wa¿n„ zasad„
wy‡„czno0ci, polegaj„c„ na symbolicznym powi„zaniu konkret-
nego instrumentu z rodzajem wykonywanej muzyki. Ka¿dy okres
0wi„teczny ma przypisany na sta‡e instrument, kt/ry staje siŒ jego
symbolem. FunkcjŒ muzyki w takim kontek0cie trafnie oddaj„
wypowiedzi cz‡onk/w spo‡eczno0ci jalqa z Boliwii, zanotowane
przez Gabriela i RosaliŒ Mart�nez/w, a odnosz„ce siŒ do
chtonicznego b/stwa g/r, zwanego Supay. Jego moc obejmuje
zar/wno dzia‡ania tw/rcze (dobre plony, obfito0@ zwierz„t,
bogactwa naturalne), jak i destrukcyjne. Jest te¿ dawc„ muzyki.
ÐKusz„c, muzyka ci„gnie, powoduje zatracenie siŒ. Powiadaj„, ¿e

idzie siŒ przez pampŒ, idzie siŒ do ska‡. S‡yszysz erqe [instrument
stroikowy ; przyp. A.G-Z.] a¿ do b/lu serca. Idziesz do tegomiejsca
i to trwa... poci„ga ciŒ do jakiej0 ska‡y i tam mo¿esz umrze@I.
Kuszenie muzyk„ w okresie wzmo¿onej aktywno0ci Supaya dzia‡a
obustronnie ; wp‡ywa nie tylko na ludzi, ale i na niego samego,
poniewa¿ dz·wiŒki potrafi„ go zachwyci@. Dlatego ci, kt/rzy graj„
muzykŒ Supaya poza okresem Karnawa‡u (odWszystkich JwiŒtych
do pocz„tku marca) powinni mie@ siŒ na baczno0ci ; kusz„c ni„,
mog„ go przywo‡a@. A to mo¿e mie@ skutki katastrofalne nie tylko
dla nich samych, ale wrŒcz dla ca‡ej spo‡eczno0ci (na przyk‡ad
zachwia@ r/wnowagŒ meteorologiczn„).
Ciekaw„ wskaz/wk„ dotycz„c„ muzyki naskeæskiej, jak„ odczytu-
jemy z omawianego przedstawienia jest praktyka gry na antarach
w duecie. Jest to kwestia szczeg/lnie istotna w kontek0cie badaæ
nad instrumentami archeologicznymi. Zabytk/w tych jest wiele.

Naczynie kultury Nasca. Museo Nacional de Antropologı́a,

Arqueologı́a e Historia, Lima (C-65296 [88235]), fot. M. Ziółkowski
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NajwiŒksz„ kolekcj„ dysponuje obecnie
Museo DidÆctico Antonini wNazca, za‡o-
¿one w celu udostŒpnienia zabytk/w
pochodz„cych z wykopalisk na stanowisku
Cahuachi, prowadzonych od ponad 30 lat
przez W‡osk„ MisjŒ Archeologiczn„ pod
kierunkiem dr. Giuseppe Oreficiego.
Cahuachi jest ogromnym centrum cere-
monialnym o licznych 0wi„tyniach budo-
wanych z suszonej ceg‡y. Ten typ budow-
nictwa, zw‡aszcza w rejonie aktywno0ci El
Ni…o, wymaga‡ czŒstych napraw, przy
okazji kt/rych dokonywane by‡y rozmaite
przer/bki struktur architektonicznych.
Ka¿demu dzia‡aniu tego rodzaju towarzy-
szy‡y liczne ofiary, obejmuj„ce r/wnie¿
instrumenty muzyczne, kt/rych naskeæsk„ specyfik„ jest to, ¿e
wykonane s„ z ceramiki. W niemal wszystkich warstwach archi-
tektonicznych znajdujemy pot‡uczone, lecz pieczo‡owicie u‡o¿one
antary, gwizdki, fragmenty bŒbn/w i tr„b. Poza tym ogromna liczba
szcz„tk/w instrument/w znajduje siŒ w wype‡niskach mur/w, do
kt/rych u¿ywano pozosta‡o0ci materia‡/w ofiarnych.
Zrekonstruowane antary, cho@ posiadaj„ce liczne ubytki, stanowi„
ciekawy materia‡ do badaæ akustycznych. Z niekt/rych piszcza‡ek
dzi0 jeszcze z ‡atwo0ci„ mo¿na wydoby@ dz·wiŒk, co biorac pod
uwagŒ wiek instrument/w ; ponad p/‡tora tysiaca lat, za ka¿dym
razem stanowi swoist„ przygodŒ. Dz·wiŒki innych mo¿na obliczy@,
pos‡uguj„c siŒ odpowiednim wzorem akustycznym. flmudne prace
rekonstrukcyjne i analityczne zaowocowa‡y interesuj„cymi obser-
wacjami dotycz„cymi w‡a0ciwo0ci dz·wiŒkowych antar. Wynika
z nich, ¿e ka¿dy z instrument/w ma swoj„ w‡asn„, odrŒbn„ od
innych seriŒ dz·wiŒk/w, ma te¿ inn„, ni¿ pozosta‡e dekoracjŒ.
Jednocze0nie wiele z nich ma swoje bliz·niacze pary. Poniewa¿
pochodz„ z tego samego kontekstu archeologicznego, mo¿na
domniemywa@, ¿e s‡u¿y‡y grze w duetach. Interesuj„cy przy tym
jest fakt, ¿e seria dz·wiŒk/w instrument/w takiej pary obejmuje
zar/wno wiŒksze jak i mniejsze interwa‡y (w tym @wier@tony).
Wskazuje to na praktykŒ podobn„ wsp/‡czesnej andyjskiej zasadzie
konstruowania instrument/w u¿ywanych do muzyki rytualnej, to
znaczy doboru dz·wiŒk/w podyktowanego typemmelodii, kt/ra ma
by@ na tych instrumentach wykonywana. R/wnie¿ obecno0@
bliz·niaczych par nie jest zaskakuj„ca ; tradycyjna muzyka andyjska
nie zna instrument/w solowych. Wszystkie instrumenty wystŒpuj„
przynajmniej w parach (niekoniecznie bliz·niaczych), a gra na nich
jest rodzajem tinku ; ÐspotkaniaI w sensie zwarcia, starcia siŒ,
zetkniŒcia siŒ si‡ nadchodz„cych z przeciwnych kierunk/w. Stosuje
siŒ przy tym technikŒ przedŒ@. Chodzi bowiem o to, by uzyska@ jak
najwiŒksze spektrum dz·wiŒku i wydoby@ jego najwy¿sze sk‡adowe.
ZadŒcie jest zatem silne, dz·wiŒk stosunkowo kr/tki. Muzyka, kt/ra
w/wczas powstaje jest wysoce dysonansowa, dz·wiŒki s„ ostre,
przenikliwe, dra¿ni„ce. O takich wsp/‡brzmieniach muzycy boli-
wijscy m/wi„, ¿e s„ chuyta ; Ðjasne, przejrzyste jak czysta woda albo
oczyszczone srebroI (str/j europejski oceniaj„ terminem qayma, co
oznacza rzecz pozbawion„ smaku, nieesencjonaln„, wino s‡abej
mocy, jedzenie bez soli). Claudio Mercado i JosØ Perez de Arce,
kt/rzy niejednokrotnie grali w chilijskich zespo‡ach realizuj„cych
muzykŒ 0wi„teczn„ podkre0laj„, ¿e d‡ugotrwa‡a (kilkana0cie godzin
z niewielkimi przerwami) hypersaturacja mocno dysonuj„cym
dz·wiŒkiem w po‡„czeniu z wielkim wysi‡kiem fizycznym (taniec
z licznymi sk‡onami, obrotami) i hyperwentylacj„ (silne zadŒcie)
prowadzi@ mo¿e do osiagniŒcia stan/w zmienionej 0wiadomo0ci.
Fizyczne cechy dz·wiŒku s„ przy tym tak intensywne, ¿e uniekt/rych
os/b samo s‡uchanie go powoduje silne reakcje psychosomatyczne,
na przyk‡ad md‡o0ci, wymioty, bezsenno0@ b„dz· halucynacje.

Jak grano na antarach naskeæskich, oczy-
wi0cie, nie wiemy. Przyk‡ady ikonograficz-
ne wskazuj„ na grŒ zespo‡ow„, a przy-
najmniej w duetach. Specyficznie ukszta‡-
towane piszcza‡ki antar daj„ dz·wiŒk nie-
stabilny, oscyluj„cy miŒdzy dwiema bliski-
mi czŒstotliwo0ciami. Powoduje to, ¿e je0li
nawet gra siŒ unisono, uzyskuje siŒ
wsp/‡brzmienia dysonuj„ce. Je0li przy
tym stosowano technikŒ przedŒ@, dz·wiŒk
by‡ wybitnie wyostrzony. Z kolei
w antarach o niskich rejestrach (wielkich
rozmiarach, ok. 90 cm d‡ugo0ci) dysonuj„-
ce bliskie czŒstotliwo0ci pozwala‡y nawet
uzyskiwa@ dudnienia. Te ekstremalne
wra¿enia brzmieniowe niekt/rzy muzycy

dodatkowowzmacniali. Jak wynika z ikonografii, przys‡aniali w tym
celu ucho jedn„ rŒk„ b„dz· przyk‡adali do niego specjaln„ tutkŒ lub
wrŒcz naczynie.
Sprzyjaj„cy zmianom percepcyjnym kompleks dzia‡aæ sonorys-
tycznych z pewno0ci„ bywa‡ w kulturze Nasca wspierany
dzia‡aniem substancji halucynogennej. By‡a ni„ meskalina, po-
zyskiwana z odpowiednio spreparowanego, kolumnowego kaktusa
Trichocereus pachanoi, popularnie zwanego achum„ (obecnie tak¿e
San Pedro). W pocz„tku XVII w. Ludovico Bertonio opisywa‡ go
jako Ðwielki kaktus i nap/j, kt/ry powoduje chwilow„ utratŒ
przytomno0ciI, a pracuj„cy w regionach andyjskich misjonarz,
jezuita Giovanni Anello Oliva, pisa‡ w 1631 r.: ÐPij„ nap/j zwany
przez nich Achuma; kt/ry jest wod„, robion„ z soku grubych
i g‡adkich ost/w rosn„cych w gor„cych dolinach; pij„ j„ z wielkimi
ceremoniami i 0piewami: a jako ¿e jest ona bardzo mocna, po tym,
co wypij„ trac„ przytomno0@ i pozbawieni [s„] czucia: i maj„ wizje,
kt/re przedstawia im DemonI.
Ikonografia naskeæska ilustruj„ca dzia‡ania muzyczne pod wp‡y-
wem meskaliny jest do0@ bogata, a g‡/wnymi bohaterami tych
przedstawieæ s„ antary0ci. Je0li przyjrzymy siŒ omawianej tutaj
scenie zauwa¿ymy, ¿e za jednym z taæcz„cych wok/‡ sporej
wielko0ci naczynia antaryst/w znajduje siŒ dorodna, piŒciokolum-
nowa achuma, pod kt/r„ le¿y antara.
Czy ogromne, bliz·niacze postacie w maskach s„ przetworzonym
w meskalinowej wizji obrazem osoby spe‡niaj„cej rytua‡? Je0li tak,
wa¿ny jest kontekst, w jakim refleks ten powstaje. Oto bowiem
graj„cy muzycy buduj„ obraz Postaci, w kt/rej tkwi„, lub dopiero
w‡a0nie tworz„ siŒ jej wyj„tkowe cechy. Pod wp‡ywem meskaliny
Posta@ ta nabiera szczeg/lnego znaczenia, staje siŒ znacznie wiŒksza
ni¿ muzycy, zyskuje ¿ywsze ni¿ oni kolory. Pod achum„ le¿y antara.
Nie jest wiŒc przypadkiem recepcja tej Postaci tak¿e w sferze
brzmieniowej: trzymana w uniesionej rŒce antara i trzy instru-
menty w zanadrzu, to sygna‡ gotowo0ci do wsp/‡uczestniczenia
w rozgrywaj„cym siŒ akcie muzycznym.
Zanotowane w ikonografii naskeæskiej obrazy nasuwaj„ na my0l
spostrze¿enia Aldousa Huxleya, dotycz„ce zachodz„cej pod
wp‡ywem meskaliny intensyfikacji wra¿eæ zmys‡owych oraz
poczucia identyfikacji z obiektami koncentruj„cymi uwagŒ.
SprzŒ¿enie efektu meskaliny, stymuluj„cej przede wszystkim
o0rodki odpowiedzialne za wra¿enia wzrokowe z silnymi do-
znaniami s‡uchowymi dawa@ mo¿e pe‡niejszy zesp/‡ wra¿eæ
sprzyjaj„cych temu, co Huxley okre0la‡ potrzeb„ poszukiwania
Istotowo0ci, Ðsakramentaln„ wizj„ rzeczywisto0ciI, osi„gniŒciem
Ðpe‡nej 0wiadomo0ci przynale¿nejWolnemuUmys‡owiI. n
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Instytutu Muzykologii UW.
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Dzieje
niezwykłego kompromisu
Unia hadziacka (1658 r.)
PIOTR KROLL

n W 2008 r. przypad‡a 350. rocznica jednego z prze‡omowych
wydarzeæ w historii Polski i Ukrainy, rocznica unii hadziackiej.
Podpisany 16 wrze$nia 1658 r. akt by‡ projektem politycznym
przekszta‡cenia federacji Korony Kr(lestwa Polskiego i Wielkiego
KsiŒstwa Litewskiego, tworz„cej Rzeczpospolit„ Obojga Narod(w,
w organizm tr(jcz‡onowy powsta‡y przez wyodrŒbnienie KsiŒstwa
Ruskiego, po‡„czonego uni„ realn„ z dwoma pozosta‡ymi.
W 1569 r., moc„ zawartej unii lubelskiej, nale¿„ce do Litwy ziemie
ruskie zosta‡y w‡„czone do Korony. Kr(lewska polityka asymilacji
tamtejszych elit, pr(by podporz„dkowania miejscowego Ko$cio‡a
prawos‡awnego Rzymowi (unia brzeska w 1596 r.) oraz budzenie
siŒ $wiadomo$ci narodowej Ukraiæc(w doprowadzi‡y do nasilenia
d„¿eæ separatystycznych tamtejszej ludno$ci. Ich wyrazem by‡a
seria powstaæ kozackich w I po‡owie XVII w., kt(re os‡abi‡y
wewnŒtrznie Rzeczpospolit„. W czasie powstania Bohdana
Chmielnickiego (1648-1654) ziemie ruskie og‡osi‡y Ðde facto;
secesjŒ z Rzeczypospolitej, a sam Chmielnicki podj„‡ pr(bŒ
zbudowania na Ukrainie paæstwa kozackiego. Kiedy sta‡o siŒ
oczywistym, ¿e bez pomocy z zewn„trz nie uda siŒ mu tego
dokona<, podda‡ siŒ pod protekcjŒ carowi, zawieraj„c z nim
w 1654 r. ugodŒ perejas‡awsk„. W kolejnych latach wiŒzy
perejas‡awskie uleg‡y os‡abieniu. Moskwa nie zamierza‡a tolerowa<
niezale¿no$ci Ukrainy i d„¿y‡a do ograniczenia praw kozackich,
dlatego Bohdan Chmielnicki zacz„‡ oddala< siŒ od Moskwy i naj-
pierw zbli¿y‡ siŒ do Szwecji, a potem do Polski, co oznacza‡o
zerwanie przymierza z Rosj„. Po jego $mierci plany te wcieli‡
w ¿ycie hetman Iwan Wyhowski, mimo sprzeciwu czŒ$ci
spo‡eczeæstwa ukraiæskiego, g‡(wnie z Zadnieprza, za kt(r„ sta‡a
Moskwa. Oparcie znalaz‡ w$r(d czŒ$ci starszyzny, kt(ra podjŒ‡a
pr(bŒ porozumienia siŒ z Rzeczpospolit„, a przede wszystkim
w podkomorzym kijowskim, Jerzym Niemiryczu A jednym
z g‡(wnych architekt(w porozumienia. Wyhowski maj„c poparcie
czŒ$ci kozackich pu‡kownik(w, nawi„za‡ rozmowy z wys‡annikami
kr(lewskimi, Stanis‡awem Kazimierzem Bieniewskim i Kazimie-
rzem Ludwikiem Jew‡aszewskim. Tym samym przed polskimi
elitami stanŒ‡o powa¿ne wyzwanie, otwieraj„ce przed paæstwem
polsko-litewskim nowe perspektywy zakoæczenia trwaj„cego od
dziesiŒcioleci konfliktu, os‡abiaj„cego powa¿nie Rzeczpospolit„.
Mimo obficie przelanej krwi (rzezie szlachty w pierwszym okresie
powstania Chmielnickiego, pacyfikacyjne wyprawy wojsk polsko-
-litewskich, masakry Kozak(w po bitwie pod Beresteczkiem
w 1651 r. i polskich ¿o‡nierzy po bitwie pod Batohem w 1652 r.),
niezaspokojonej ¿„dzy zemsty, mimo wszelakich r(¿nic dziel„cych
obydwa narody A polski i ukraiæski A pojawi‡ siŒ promyk nadziei, ¿e
mo¿e doj$< do odrodzenia idei unii i u‡o¿y siŒ wsp(‡¿ycie obu nacji
w jednym paæstwie. Obie strony A polska i ukraiæska A dosz‡y do

wniosku, ¿e nale¿y d„¿y< do porozumienia ponad podzia‡ami,
przezwyciŒ¿aj„c dziel„ce nas granice w imiŒ wy¿szych cel(w.
Polskie elity w‡adzy, po latach pr(b si‡owego rozwi„zania problemu
odzyskania Ukrainy, zrozumia‡y konieczno$< trwa‡ego kompromi-
su i siŒgnŒ‡y po sprawdzony ju¿ spos(b A porozumienia na zasadach
r(wnouprawnienia obu stron, wzoruj„c siŒ na unii lubelskiej.
Unia hadziacka zawarta 16 wrze$nia 1658 r. miŒdzy Rzeczpospolit„
i hetmanem kozackim Iwanem Wyhowskim przewidywa‡a m.in.
poszerzenie unii polsko-litewskiej o r(wnorzŒdne wobec Korony
i Wielkiego KsiŒstwa Litewskiego A KsiŒstwo Ruskie utworzone

Iwan Wyhowski, il. Jakub Rakusa-Suszczewski
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z wojew(dztw kijowskiego, brac‡awskiego i czernihowskiego.
Wszystkie trzy czŒ$ci federacji mia‡a ‡„czy< osoba kr(la, wsp(lny
sejm, polityka zagraniczna. KsiŒstwo Ruskie mia‡o otrzyma<,
podobnie jak Litwa, w‡asne urzŒdy, skarb, wojsko, trybuna‡ czyli
najwy¿szy s„d apelacyjny dla prowincji, akademiŒ. W‡adza wy-
konawcza mia‡a do¿ywotnio nale¿e< do hetmana, wybieranego
przez Kozak(w i szlachtŒ rusk„, a zatwierdzanego przez kr(la. Na
Ukrainie skasowano uniŒ brzesk„ likwiduj„c tym samym Ko$ci(‡
greckokatolicki, a Ko$ci(‡ prawos‡awny zosta‡ zr(wnany w prawach
z rzymskokatolickim. Hetman, metropolita kijowski i biskupi
prawos‡awni mieli wej$< do senatu. Kozacy rejestrowi w liczbie
60 tysiŒcy mieli podlega< jurysdykcji hetmana; zapewniono im
dostŒp do nobilitacji oraz potwierdzono dawne prawa i wolno$ci.
UstŒpstwem ze strony kozackiej by‡o ponowne podporz„dkowanie
siŒ Rzeczpospolitej, ale na zasadzie r(wnouprawnienia (co mia‡o
zado$<uczyni< jej rezygnacji z d„¿enia do ca‡kowitej suwerenno$ci),
i zgoda na powr(t szlachty do swoich maj„tk(w na Ukrainie.
Podpisana unia, gdyby wesz‡a w ¿ycie, mog‡a z czasem doprowa-
dzi< do ukszta‡towania siŒ ukraiæskiego narodu, a w przysz‡o$ci
samodzielnego paæstwa. Jak¿e inaczej wygl„da‡aby historia Polski
i Ukrainy, gdyby porozumienie hadziackie by‡o r(wnie trwa‡e jak
unia lubelska. Na przeszkodzie tym procesom stanŒ‡a agresywna
polityka Moskwy, a tak¿e niedojrza‡o$< czŒ$ci elity kozackiej
i postawa strony polskiej, kt(ra nie waha‡a siŒ A wykorzystuj„c
trudne po‡o¿enie Wyhowskiego A wprowadzi< znacz„ce zmiany do
uk‡adu hadziackiego. W tych okoliczno$ciach prawdziwym testem
$wie¿o zawartego porozumienia mia‡a okaza< siŒ polsko-kozacka
wsp(‡praca wojskowa. Podpisanie unii oznacza‡o bowiem
w praktyce zerwanie z Moskw„, kt(ra nie zamierza‡a siŒ z tym
godzi<. Wszystkie si‡y skierowa‡a do odzyskania Ukrainy. Tym-
czasem Rzeczpospolita nie by‡a w stanie udzieli< pomocy
hetmanowi w walkach z armiami carskimi, gdy¿ nadal prowadzi‡a
walki ze Szwecj„ na Pomorzu. Pomoc ta by‡a nieodzowna dla
Iwana Wyhowskiego, nie tylko w zwi„zku ze zbli¿aj„c„ siŒ
konfrontacj„ zbrojn„ z Rosj„, ale tak¿e dla wzmocnienia swojej
pozycji w ‡onie starszyzny kozackiej, szczeg(lnie na lewobrze¿nej
Ukrainie. Walki w 1658 r. na Zadnieprzu i nieudana pr(ba
opanowania Kijowa pokaza‡y, ¿e Kozaczyzna nie jest w stanie
sama przeciwstawi< siŒ Moskwie. Konieczne by‡o zaanga¿owanie
Rzeczypospolitej, traktuj„cej jednak priorytetowo teatr dzia‡aæ
wojennych w Prusach ze Szwedami. CzterotysiŒczny korpus
oboz·nego koronnego Andrzeja Potockiego nie by‡ w stanie zmieni<
sytuacji na Ukrainie. Uda‡o siŒ co prawda si‡om kozackim
wspieranym przez Tatar(w pod osobistym dow(dztwem chana
Mehmeda Gireja IV pokona< czŒ$< armii carskiej pod Konotopem
(8 lipca 1659 r.), ale zwyciŒstwo to zblad‡o wobec udanego odwrotu
pozosta‡ej czŒ$ci wojsk rosyjskich Aleksego Trubeckiego do
Putywla i wycofania siŒ wojsk kozacko-tatarskich na po‡udnie.
CzŒ$< starszyzny zda‡a sobie sprawŒ, ¿e tylko kwesti„ czasu jest
odzyskanie przez MoskwŒ Ukrainy. Postanowi‡a wiŒc zawczasu
porozumie< siŒ z carem.
Pod koniec sierpnia 1659 r. na Zadnieprzu wybuch‡ bunt przeciwko
Wyhowskiemu. Przyw(dcy rebelii A pu‡kownik perejas‡awski
Tymosz Cieciura, Wasyl Zo‡otarenko, pu‡kownik czernihowski
Anikij Silicz A przeszli na stronŒ cara otwieraj„c tym samym granice
ukraiæskie przed si‡ami rosyjskimi. Taki rozw(j wydarzeæ postawi‡
w trudnym po‡o¿eniu nie tylko hetmana, ale tak¿e starszyznŒ
prawobrze¿n„. Ta, zdaj„c sobie sprawŒ, ¿e sama nie jest w stanie
odeprze< najazdu wojsk rosyjskich wspieranych przez buntow-
nik(w, a nie mog„c liczy< na pomoc ze strony Rzeczpospolitej,
postanowi‡a rozpocz„< negocjacje z carem. To za$ wymaga‡o
odsuniŒcia od w‡adzy Wyhowskiego, skompromitowanego
w oczach rosyjskiego monarchy zdrad„. Przy okazji pozbyto siŒ
osoby zbyt niezale¿nej aby ni„ kierowa<, ambitnej i niepozbawionej

si‡y charakteru, kt(r„ jednak obarczano odpowiedzialno$ci„ za
ustŒpstwa na rzecz strony polskiej przy ratyfikowaniu unii. Pod
koniec wrze$nia Wyhowski zrzek‡ siŒ bu‡awy za cenŒ niezrywania
przez Kozak(w porozumienia hadziackiego. Wybrany na jego
miejsce osiemnastoletni Jerzy Chmielnicki, m‡odszy syn Bohdana,
mia‡ tŒ zaletŒ, ¿e nie splami‡ siŒ zdrad„ cara, a i dw(r kr(lewski nie
m(g‡ w tym kroku widzie< pr(by zerwania unii. Poza tym m‡ody
i niedo$wiadczony hetman by‡ marionetk„ w rŒkach starszyzny. Tej
nie uda‡o siŒ wynegocjowa< korzystnego uk‡adu z carem A za
uznanie jego w‡adzy chciano potwierdzenia Hadziacza. Pozosta-
wiona sama sobie Kozaczyzna zmuszona zosta‡a do podpisania tzw.
drugiej ugody perejas‡awskiej (27 paz·dziernika 1659 r.) znacznie
ograniczaj„cej jej samodzielno$<.
Unia hadziacka by‡ to m„dry i sprawiedliwy kompromis, kt(ry
nale¿y przypisa< dalekowzroczno$ci i dojrza‡o$ci politycznej
polskich i czŒ$ci ukraiæskich elit. Ten wyprzedzaj„cy swoje czasy
akt polityczny mia‡ szansŒ sta< siŒ jednym z najwa¿niejszych
wydarzeæ w dziejach obu narod(w, punktem zwrotnym w historii
Europy Wschodniej. K‡ad‡ podwaliny pod ukraiæski program
narodowy i by‡ pierwszym, oficjalnym aktem miŒdzynarodowego
usankcjonowania prawnej i ustrojowej pozycji Ukrainy, jako
podmiotu w stosunkach europejskich. By‡ to te¿ niezwykle istotny
krok w ewolucji ukraiæskiej my$li politycznej i ukraiæskiego
legitymizmu. Z drugiej za$ strony by‡ bardzo wa¿n„ inicjatyw„
w‡„czenia tej czŒ$ci regionu do $wiata kultury Zachodu.
Pr(ba ta, cho< nie zakoæczona sukcesem, by‡a jednak w p(z·niej-
szych latach wzorem dla tych $rodowisk, kt(re d„¿y‡y do
odbudowania wzajemnych, pokojowych relacji polsko-ukraiæ-
skich. Wr(cono do niej ju¿ w czasach panowania Jana III
Sobieskiego. Na zasadach hadziackich opiera‡o siŒ porozumienie
hetmana kozackiego Iwana Mazepy z kr(lem Stanis‡awem
Leszczyæskim zawarte na pocz„tku XVIII w. Do idei tej powr(cono
r(wnie¿ w czasie powstania styczniowego, bezskutecznie pr(buj„c
wywo‡a< powstanie na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczpo-
spolitej, w tym tak¿e na ziemiach ruskich. Wyrazem tych d„¿eæ
by‡o tzw. odnowienie unii polsko-litewsko-ruskiej, w czasie
manifestacji patriotycznej w 1861 r. w Horodle, gdzie przyby‡a
szlachta polska, litewska, wo‡yæska i podolska. Tym razem unia
mia‡a obejmowa< Polak(w, Litwin(w i Bia‡orusin(w oraz Ru-
sin(w. Odzwierciedleniem tych wydarzeæ oraz pewnej ugody
politycznej, by‡o przyjŒcie przez powstaæczy Rz„d Narodowy
nowego herbu, kt(ry obok god‡a Polski i Wielkiego KsiŒstwa
Litewskiego przedstawia‡ posta< Archanio‡a Micha‡a, patrona Rusi
Kijowskiej. Ducha unii hadziackiej wida< te¿ w uk‡adzie zawartym
w 1920 r. przez J(zefa Pi‡sudskiego A zwolennika federalistycznego
kszta‡tu paæstwa polskiego A z prezydentem Ukraiæskiej Republiki
Ludowej Semenem Petlur„.
Wsp(‡cze$nie unia hadziacka ma te¿ sw(j wymiar w relacjach
stosunk(w Ukrainy z Rzeczpospolit„ Polsk„, kt(ra dok‡ada
wszelkich staraæ, aby w‡„czy< to paæstwo w struktury NATO
i Unii Europejskiej. Jest przyk‡adem, ¿e mo¿liwe jest porozumie-
nie ponad dziel„cymi narody r(¿nicami i sprzeczno$ciami oraz
wsp(‡istnienie w jednej ojczyz·nie wielu narod(w i wyznaæ. n
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Abd ar-Rahman Munif
arabski pisarz i jego tożsamość
EWA MACHUT-MENDECKA

n Na prze‡omie XIX i XX wieku �wiat arabski dynamicznie roz-
wija‡ kontakty z Zachodem, w wyniku kt�rych dosz‡o do
oczywistej konfrontacji tradycyjnych i nowoczesnych form ¿ycia.
W ca‡ym regionie muzu‡maæskim nast„pi‡y g‡Œbokie przeobra¿e-
nia. Wraz z upadkiem Turcji Osmaæskiej i rozwojem kolonializmu,
w miejsce wielkiego paæstwa islamu zaczŒ‡y powstawa) odrŒbne
organizmy paæstwowe: monarchie i republiki. W ich ramach
kszta‡towa‡y siŒ nowe sposoby my�lenia i systemy warto�ci. Ten
stan rzeczy odzwierciedla‡a arabska literatura. Do XIX i XX w. by‡a
ona zdominowana przez tradycyjn„ poezjŒ, opart„ na restrykcyj-
nych wzorcach metrycznych. Wsp�‡cze�nie poeci zaczŒli siŒga) po
wiersz bia‡y i wolny; rozwinŒ‡y siŒ nieznane wcze�niej gatunki
literackie, jak powie�) i opowiadanie oraz dramat oparty na tek�cie
literackim. Nowa rzeczywisto�) wymaga‡a rozpoznania i opisu,
czemu s‡u¿y‡ zw‡aszcza realizm, pozwalaj„cy wyraz·nie odzwier-
ciedli) �wiat. Po konwencjŒ tŒ chŒtnie siŒgali prozaicy
i dramatopisarze. Punktem wyj�cia utwor�w stawa‡a siŒ tematyka
obyczajowa, niemal nieobecna w klasycznej literaturze arabskiej
oraz codzienne ¿ycie bez upiŒkszeæ. Do temat�w tych odnoszono
nastŒpnie problematykŒ spo‡eczn„ i polityczn„.
Nestorzy realizmu, prozaicy egipscy tej miary co Mahmud Tajmur
(1894-1973), Jusuf Idris (1927-1991) czy Taufik al-Hakim (1898-
-1987) przywo‡ywali niepowtarzalny klimat arabskich wiosek z ich
mieszkaæcami w nieodzownych turbanach, przemierzaj„cymi
�wiat na osio‡kach. To otoczenie, bliskie i najbli¿sze, by‡o z·r�d‡em
to¿samo�ci spo‡ecznej (czy zbiorowej) odwo‡uj„cej siŒ do podo-
bieæstw z innymi (Reykowski 1992: 147). Mog‡o okazywa) siŒ ono
tak atrakcyjne, ¿e nie warto by‡o poszukiwa) innych �wiat�w.
Nad¿ib Mahfuz (1911-2006), egipski noblista z 1988 r. w zakresie
prozy, prawie nie wyje¿d¿a‡ z Kairu; raz tylko opu�ci‡ Egipt, udaj„c
siŒ do jednego z kraj�w Europy Wschodniej. Czy¿by wiŒc �wiat
arabski modernizuj„cy siŒ od drugiej po‡owy XX wieku, nie
otworzy‡ siŒ tak bardzo na zewn„trz, jak to wynika‡o z relacji
publicyst�w i historyk�w? Mo¿e dlatego w arabskiej prozie, mniej
wiŒcej do lat 70. motywy wyobcowania i akulturacji nie s„ zbyt
dynamiczne. Pojawiaj„ siŒ natomiast w literaturze powstaj„cej po
klŒsce Arab�w w wojnie sze�ciodniowej z Izraelem w 1967 r.
Pisarze w�wczas odrywaj„ siŒ od swoich miast i wiosek, podej-
muj„c literackie i ¿yciowe podr�¿e.
Abd ar-Rahman Munif (1933-2004), jako mieszkaniec i bywalec
wielu kraj�w �wiata, by‡ przeciwieæstwem Nad¿iba Mahfuza, tak
rzadko opuszczaj„cego swoje miasto. W �rodowisku arabskim
stanowi nowy typ intelektualisty, wydaje siŒ uosobieniem szeroko
pojŒtej wielokulturowo�ci. Na Zachodzie przymiotnikiem Ðwie-
lokulturowyD okre�la siŒ zazwyczaj kraje, miasta czy regiony.
W �wiecie arabskim r�wnie¿ pisarze, tw�rcy E wraz z setkami
innych, prywatnych os�b E staj„ siŒ wielokulturowi.
Munif urodzi‡ siŒ w Ammanie; jego matka by‡a Irakijk„, ojciec
Saudyjczykiem. Studiowa‡ ekonomiŒ polityczn„ i chemiŒ
w Bagdadzie, Kairze, Belgradzie oraz Pary¿u. Doktoryzowa‡ siŒ

z zagadnieæ ropy naftowej; pracowa‡ te¿ w przemy�le naftowym
w Syrii, co znalaz‡o sw�j wyraz w jego tw�rczo�ci. Z powodu
swoich pogl„d�w politycznych utraci‡ obywatelstwo saudyjskie
i zosta‡ obywatelem jordaæskim (tw�rczo�) Munifa zaliczana jest
do literatury jego nowej ojczyzny). Przed �mierci„ mieszka‡ we
Francji.
Munif przeszed‡ do historii jako prozaik; opublikowa‡ wiele tysiŒcy
stron druku, g‡�wnie w formie powie�ci. Jego tw�rczo�)
wstrz„snŒ‡a poetyk„ realizmu ugruntowan„ w prozie arabskiej.
Wcze�niejsi reali�ci umieszczali akcjŒ utwor�w w Egipcie, Syrii,
Iraku, Maroku czy jednym z innych kraj�w arabskich. On za� pisa‡
z perspektywy ca‡ego �wiata arabskiego, co tym bardziej uwidacz-
nia‡o problem to¿samo�ci.
W ogromnym dorobku Munifa trudno wyr�¿ni) jedne utwory,
z pominiŒciem innych. Niemniej, je�li dokonanie wyboru jest
konieczne, warto wspomnie) o jednej z najg‡o�niejszych powie�ci
pisarza pt. ÐSzark al-mutawassitD(Na wsch�d od Morza Ir�dziem-
nego). Jest to opis prze¿y) wiŒz·nia politycznego w nienazwanym
z imienia kraju arabskim, zdolny wstrz„sn„) nawet do�wiadczo-
nym obroæc„ praw cz‡owieka. Szczeg�ln„ uwagŒ przykuwa
piŒcioksi„g Munifa pt. ÐMudun al-milhD (Miasta soli), bŒd„cy
studium przemian, jakie zasz‡y na P�‡wyspie Arabskim po odkryciu
ropy naftowej. Nie spos�b r�wnie¿ pomin„) takich utwor�w, jak
ÐArd as-sawadD (Czarna ziemia), historii kolonizowanego Iraku
oraz ÐSibak al-masafat at-tawilaD (Wy�cig na d‡ugi dystans),
powie�ci po�wiŒconej polityczno-gospodarczej penetracji Bliskie-
go Wschodu przez Zach�d w koæcu lat 70.
Tw�rczo�) Munifa ma walory literackie, kt�re trudno przeceni).
Pisz„c eleganck„ arabszczyzn„, prozaik ten pasjŒ pisarsk„ ‡„czy
z obiektywizmem, aby tym bardziej uwydatni) znaczenie ukrytych
i jawnych mechanizm�w opisywanej rzeczywisto�ci. Walor�w
prozy Munifa nie da siŒ stre�ci) w jednym zdaniu; wymaga to

Mieszkańcy Bliskiego Wschodu,
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g‡Œbszej analizy literackiej, kt�ra wykracza poza temat artyku‡u.
Niemniej warto podkre�li), ¿e aby uchwyci) kszta‡t rzeczywisto�ci,
stosowa‡ on ekspresywne �rodki wyrazu. W warstwie powierz-
chniowej stylizuje swoj„ prozŒ na rodzaj dokumentalizmu, kt�ry
‡„czy z subteln„ ironi„ ubarwiaj„c„ teksty oraz symbolik„ nasycaj„c„
je wieloznaczno�ci„.
Iwiat arabski z utwor�w Munifa powstaje jakby od podstaw. Jego
pierwotnymi mieszkaæcami s„ Beduini, na kt�rych ziemiach
odkryto ropŒ naftow„, co stanowi rodzaj apokalipsy, zmiataj„cej
z powierzchni ziemi beduiæski �wiat. Pisarz z jednej strony
sympatyzuje z ludno�ci„ beduiæsk„, z drugiej E w powietrzu
zawiesza pytanie o postŒp, rozw�j gospodarczy oraz granice tych
zjawisk. By) mo¿e odpowiedz· na nie spŒdza‡a sen z oczu
ekspertowi od spraw ropy naftowej, zanim jeszcze zosta‡ pisarzem.
Znaj„c �wiat arabski, nie m�g‡ nie dostrzec problem�w, rysuj„cych
siŒ w tle zachodz„cych wydarzeæ, zwi„zanych z to¿samo�ci„,
akulturacj„, wyobcowaniem. Nic dziwnego, ¿e pierwszy tom
piŒcioksiŒgu ÐMudun al-milhD nosi tytu‡ ÐAt-TajhD (Zb‡„kanie).
W powie�ci tej Beduini zamieszkuj„cy oazŒ, w kt�rej odkryto ropŒ
naftow„, zostaj„ wyzuci ze swojej ziemi, dostaj„c w zamian nŒdzne
odszkodowanie. Ich oaza ulega zniszczeniu a oni sami z dnia na
dzieæ przedzierzgaj„ siŒ w nieporadnych robotnik�w naftowych.
Trac„ grunt pod nogami, poczucie to¿samo�ci, kt�rego z·r�d‡em by‡
dot„d zwarty kolektyw E wsp�lnota plemienna. Bez przygotowania
nie s„ zdolni kszta‡towa) swojej to¿samo�ci osobistej, polegaj„cej
na d„¿eniu do rozwoju i odr�¿niania siŒ od innych. W warunkach
wymuszonej przemiany nikt nie jest tu got�w, aby zosta) self-made
manem.
Munif ze swoim realizmem w‡„cza siŒ w d‡ugi ‡aæcuch tw�rc�w
arabskich reprezentuj„cych nurt al-adab al-multazim E literatury
zaanga¿owanej. Nawet ci, kt�rzy pos‡uguj„ siŒ symbolizmem,
siŒgaj„ po metafory, aby tym trafniej wyrazi) otaczaj„c„ ich
rzeczywisto�) (szczeg�lnie polityczn„), wci„¿ zmienn„ i wci„¿ in
statu nascendi. Po za¿artych dyskusjach ci„gn„cych siŒ w arabskich
kawiarniach czŒsto a¿ po �wit, zasiadaj„ do swoich tekst�w.
W okresie powstawania nowych paæstwowo�ci arabskich, w latach
50., uk‡adem odniesienia dla przedsiŒwziŒ) pisarskich by‡a polityka
rz„du danego paæstwa. Reali�ci z czas�w socjalizmu arabskiego,
wprowadzanego w Egipcie od po‡owy lat 50. do 70. przez
prezydenta Nasera, opisywali zbawienne skutki nacjonalizacji
i reformy rolnej; tw�rcy niechŒtni tym zmianom ewentualnie
publikowali w Libanie.
Po 1967 r. zmienia‡a siŒ poetyka, Ðdzia‡y siŒ dziejeD, powstawa‡
ponaftowy �wiat arabski. Abd ar-Rahman Munif poddaje go
krytyce z punktu widzenia stosunk�w arabskich i zachodnich.
W czasach ogromnej popularno�ci prac Huntingtona, Barbera czy
Edwarda SaLida, w kontek�cie stosunk�w Wsch�d-Zach�d, w‡a�-
ciwie nie spos�b pomin„) my�li Abd ar-Rahmana Munifa. By)
mo¿e ¿aden inny pisarz arabski, cho)by zwa¿ywszy objŒto�) jego
prozy, nie wyst„pi‡ z tak ostr„ i bezpo�redni„ krytyk„ pod adresem
neokolonializmu. Ostrej krytyce poddaje zjawisko, kt�remu
Edward SaLid po�wiŒci‡ swoj„ g‡o�n„ pracŒ ÐOrientalizmD (Said
2005). Dla Munifa orientalizm jest g‡�wnie sposobem na
poznawanie Wschodu, w celu zapanowania nad nim. Uosobieniem
tak pojŒtego orientalizmu jest dyplomata w powie�ci ÐArd as-
-sawadD, ucz„cy siŒ za m‡odu jŒzyk�w: arabskiego, perskiego
i tureckiego, aby tym lepiej sprawowa) w Iraku sw�j urz„d konsula
Jej Kr�lewskiej Mo�ci, umacniaj„c jednocze�nie kolonializm
brytyjski.
W ÐSibak al-masafat at-tawilaD posta) protagonisty, oficera brytyj-
skiego wywiadu naftowego, inspirowana by‡a sylwetk„ pu‡kownika
LavrenceLa, wyzut„ z romantycznej otoczki, jak„ cieszy siŒ ten
legendarny oficer brytyjski, rycerz pustyni, kochany przez

Beduin�w P�‡wyspu Arabskiego, kt�rzy pozwolili mu poci„gn„)
siŒ do powstania. Nie pozostawiaj„c miejsca na w„tpliwo�ci, Munif
sypie w ÐSibak al-masafat at-tawilaD cytatami z ÐSiedmiu filar�w
m„dro�ciD LavrenceLa, wykorzystuj„c je jako motta do poszczeg�l-
nych rozdzia‡�w powie�ci. W opisywanej przez Minufa historii
wywiad pr�buje zdefiniowa) sw�j teren dzia‡ania, sklasyfikowa)
jego mieszkaæc�w, opatruje ich etykietk„ ha�ula�i asz-szarkijjun E
zwrotem prawie nieprzet‡umaczalnym, mog„cym oznacza) Ðci
ludzie wschoduD albo Ðci ze wschoduD. Szarkijjun nie poddaj„ siŒ
racjonalistycznej i logicznej eksplikacji, budz„ niepok�j i dez-
aprobatŒ.
Na podstawie ÐArd as-sawadD oraz ÐSibak al-masafat at-tawilaD
mo¿na u‡o¿y) listŒ negatywnych cech, jakimi w oczach przybysz�w
z Zachodu odznaczaj„ siŒ ludzie Wschodu, mieszkaæcy Iraku,
Libanu, Iranu czy innych kraj�w arabskich. W tym ujŒciu Wsch�d
jest wiŒc k‡amliwy, oszukaæczy, agresywny, zaba‡aganiony, chao-
tyczny, nie mo¿e obej�) siŒ bez zawziŒtego targowania, ale zarazem
jest gnu�ny i martwy (Munif 2000: 72, 98). ÐNie wiadomo, kto na
Wschodzie podejmuje decyzje za zamkniŒtymi drzwiami. Instytu-
cje na Wschodzie s„ iluzj„. (...) Nie okazuj szacunku tym ludziom
ze Wschodu, oni lubi„ by) surowo traktowani, pozw�l, aby jak
najwiŒcej dla ciebie zrobili. S„ wtedy zadowoleni. Ale je�li bŒdziesz
prostolinijny, skromny, wejd„ ci na g‡owŒ.D (Munif 2000: 72)
Zgodnie ze sporz„dzon„ etykiet„ szarkijjun s„ tylko pozornie
prostolinijni i szczerzy; naprawdŒ g‡Œboko ukrywaj„ swoje intencje
E Ðrobi„ jedno, my�l„ co innegoD (Munif 2000: 78). Stechnicyzo-
wany wywiad zachodni przyznaje siŒ do pora¿ki.
Nie‡atw„ natur„ odznacza siŒ kobieta Wschodu E Ðma dziesiŒ)
sposob�w, ¿eby osi„gn„) celD (Munif 2000: 140). Ilustruje to w„tek
szpiegowsko-mi‡osny rozwijaj„cy siŒ w powie�ci ÐSibak al-masafat
at-tawilaD. Brytyjski oficer wywiadu nawi„zuje romans z piŒkn„
Szirin, kt�ra z ramienia miejscowych sprzymierzeæc�w ma mu
u‡atwi) wykonanie zadania. Mimo do�wiadczenia w pracy wy-
wiadowczej, wkr�tce nie mo¿e ju¿ obej�) siŒ bez piŒknej agentki,
nie pojmuj„c si‡y i tajemnicy jej uroku.
Munif zarysowuje wschodni„ osobowo�) w ciemnych barwach,
jednocze�nie neguj„c tŒ charakterystykŒ, ju¿ przez sam fakt
przedstawienia jej jako opinii niechŒtnych jej ludzi Zachodu.
Krytyki pod jej adresem nie r�wnowa¿y jednak opisem przeciw-
stawnym, ¿adn„ form„ laudacji. To tym bardziej zachŒca do pytaæ o
to¿samo�) i samo�wiadomo�) w kontek�cie opisywanego obszaru.
Pisarz nie odpowiada i mo¿e zamiast odpowiedzi rozwija topos
zb‡„kania nie tylko w tytule jednej z powie�ci, ale w ca‡ej swojej
prozie. n
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i twórczości wielu wybitnych przedstawicieli arabskiego świata:
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Sztuka ukraińska na pograniczu
Wschodu i Zachodu
WOŁODYMYR ALEKSANDROWICZ

Skutki po‡o¿enia Ukrainy na terenach, gdzie
z czasem ukszta‡towa‡a siŒ wa¿na czŒ��
granicy wielkich europejskich tradycji histo-
rycznych � prawos‡awnego Wschodu oraz
katolickiego Zachodu, zaznaczy‡y siŒ ju¿ we
wczesnym okresie. Ich �wiadectwem sta‡a siŒ
zidentyfikowana w latach 90. ubieg‡ego
wieku wybudowana na wz(r kaplicy pa‡aco-
wej cesarza Karola Wielkiego w Akwizgranie
rotunda Bogurodzicy, powsta‡a wskutek
kr(tkotrwa‡ej misji w Kijowie niemieckiego
biskupa Adalberta w l. 961-962. PrzyjŒcie
przez 0w. W‡odzimierza Wielkiego chrze�-
cijaæstwa w wersji bizantyæskiej naturalnie
zaowocowa‡o dominacj„ pierwiastka bizan-
tyæskiego w duchowej kulturze Ukrainy.
W takich warunkach sporadycznie wystŒpo-
wa‡y �lady kontakt(w z kultur„ zachodni„.
Przes‡anki dla naturalnego zacie�nienia sto-
sunk(w z najbli¿szymi s„siadami ze �wiata
‡aciæskiego � Polsk„ oraz WŒgrami, zaistnia‡y
jedynie na kraæcach zachodnich. Zaowoco-
wa‡o to zw‡aszcza powstaniem w Przemy�lu,
wed‡ug Jana D‡ugosza przed r. 1126 z inicja-
tywy (wczesnego ksiŒcia przemyskiego
Wo‡odara Rostys‡awycza, najstarszej muro-
wanej cerkwi, wzniesionej nie wedle przyjŒtych dla wchodnio-
chrze�cijaæskiego �wiata za‡o¿eæ przestrzennych oraz konstruk-
cyjnych, lecz w romaæskiej technice budowlanej � z cios(w
kamiennych. W nastŒpstwie da‡o to nawi„zuj„cy do zachodnich
wzor(w kierunek architektury cerkiewnej nie tylko na gruncie
Przemy�la, lecz r(wnie¿ Halicza.
Ta zale¿no�� zaowocowa‡a w Ðokresie polsko-litewskim9 w dzie-
jach Ukrainy zdominowaniem murowanego budownictwa cer-
kiewnego przez architekt(w oraz formy dekoracyjne o prowenien-
cji zachodniej. Tylko w pojedynczych wcze�niejszych wypadkach
zaznaczy‡y siŒ elementy gotyckie. WiŒkszo�� takich obiekt(w
powsta‡a jednak ju¿ za panowania w Europie kolejnych styl(w
historycznych � Renesansu oraz Baroku, naturalnie narzucaj„-
cych aktualne cechy p(z·norenesansowe, a w nowszym okresie
barokowe.
Natomiast w dominuj„cym drewnianym budownictwie miej-
scowa tradycja wyraz·nie g(rowa‡a, chocia¿ w strefie najwiŒkszego
zacie�nienia kontakt(w naturalnie wystŒpowa‡y r(wnie¿ cerkwie,
budowane przez cie�li, wywodz„cych siŒ z ‡aciæskiego krŒgu
kulturowego. W nielicznych wypadkach, w warunkach postŒpuj„-
cej latynizacji w okresie unickim, pojawia‡y siŒ nawet budowle na
wz(r ko�cio‡(w, zw‡aszcza na Wo‡yniu przed samymi rozbiora-
mi.Na terenach ÐUkrainy kozackiej9, poza zasiŒgiem zasadniczego

dzia‡ania �wiata kultury zachodniej, w opar-
ciu o w‡asn„ spu�ciznŒ z prze‡omu XII-
-XIII w., powsta‡o wyj„tkowe na ska‡Œ
�wiatow„, monumentalne drewniane bu-
downictwo cerkiewne z zasadniczym akcen-
towaniem tendencji pionowych. Szczyto-
wym jego osi„gniŒciem jest 65-metrowej
wysoko�ci cerkiew soborna Tr(jcy Przenaj-
�wiŒtszej w S‡obodzie Samarskiej (p(z·niejszy
Nowomoskow�k opodal dzisiejszego Dni-
propetrow�ka), wzniesiona w l. 1775-1780.
Sta‡a siŒ ona r(wnocze�nie jednym z p(z·-
nych objaw(w tradycji. W warunkach celo-
wych dzia‡aæ, d„¿„cych do likwidacji w‡„czo-
nej do Imperium Rosyjskiego ÐUkrainy
kozackiej9 w pocz„tkach XIX w., budownic-
two to zosta‡o zakazane decyzj„ wy¿szych
w‡adz cerkiewnych Imperium.
Nieco inaczej rozwija‡o siŒ malarstwo, eg-
zystuj„ce na zasadzie opracowanej w Bizan-
cjum a ostatecznie ukszta‡towanej w okresie
ikonoklazmu teologii przedstawienia sakral-
nego.PrzyjŒte og(lne za‡o¿enia razemzprak-
tykowan„ metod„ tw(rczo�ci, zadecydowa‡y
o zasadniczym przestrzeganiu wzorc(w,
szczeg(lnie w okresie klasyki �redniowiecz-

nej. Dlatego Ðinno�ci9 spoza zwyk‡ego krŒgu mog‡y siŒ pojawi�
najpierw za po�rednictwem bizantyæskim. Niewykluczone s„
r(wnie¿ samodzielne kontakty, dotychczas w ich konkretnych
przejawach niedostrze¿one. 0wiadectwem tego s„ ujawnione
wyraz·ne �lady w‡oskiej ikonografii sprzed koæca XIII w. w kilku
grupach ikon szko‡y przemyskiej drugiej po‡owy XV w. Jednak do
takich wzor(w naturalnie siŒgano nieczŒsto.
Natomiast na pocz„tku Ðpolsko-litewskiego okresu9 w dziejach
Ukrainy zarysowa‡o siŒ wyj„tkowe zjawisko w postaci licznych
zespo‡(w fresk(w o tradycji wschodniochrze�cijaæskiej w ko�-
cio‡ach Polski, powsta‡ych z fundacji kr(la W‡adys‡awa II Jagie‡-
‡y. Pracowali nad nimi nie tylko malarze ukraiæscy � dostrzega
siŒ w nich rozbudowany w„tek ba‡kaæski, okre�lany zazwyczaj
jako serbski. Lecz w inskrypcji fundacyjnej mamy sygnaturŒ
Andrija, kt(ry w sierpniu 1418 r. zakoæczy‡ malowanie kaplicy
Tr(jcy 0w. na zamku w Lublinie. Wcze�niej z·r(d‡owo zosta‡
potwierdzony W‡adyka � kierownik artelu, maluj„cego w l. 1393-
-1394 ko�ci(‡ Krzy¿a 0w. na £y�cu w okolicach Krakowa oraz
Ðdormitorium regni9 w rezydencji kr(lewskiej na Wawelu. Mia‡
tam znajdowa� siŒ Hajl, przez d‡u¿szy okres bŒd„cy na Ðus‡ugach9
u W‡adys‡awa II Jagie‡‡y, wynagrodzony parafi„ Bo¿ego Narodze-
nia na ZasaniuwPrzemy�lu oraz notowanyw tymmie�cie w latach
20. i 30. XV w. (potomkowie � jeszcze nawet w XVIII w.).

Malarz przemyski (Hajl?),

czynny na usługach króla Władysława II Jagiełły,

Święty Mikołaj z żywotem, przełom XIV/XV w.,

Muzeum Narodowe

im. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie
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Wczasach aktywno�ci tych artyst(w sytua-
cja Ukrainy uleg‡a zasadniczej zmianie
z w‡„czeniem czŒ�ci teren(w spu�cizny
Ðhalickiej9 do Korony, a pozosta‡ych �
Wielkiego KsiŒstwa Litewskiego, tworz„ce-
go z ni„ od koæcaXIVw.wsp(lnyorganizm
paæstwowy. Konsekwencj„ tej sytuacji by‡
proces Ðpowrotu obliczem kuZachodowi9,
determinowany naturalnie najpierw og(l-
nym rozwojem wsp(‡istnienia obu cywili-
zacji europejskich po upadku Bizancjum.
Wskutek tych proces(w w drugiej po‡owie
XVw. u niekt(rychmalarzy szko‡y przemy-
skiej pojawi‡y siŒ gotyzuj„ce napisy
w tytu‡ach ikon oraz pojedyncze detale,
zaczerpniŒte z ikonografii gotyckiej. Je-
szcze wyraz·niej zarysowa‡a siŒ ta tendencja
w malarstwie lwowskim pierwszych dzie-
siŒcioleci nastŒpnego stulecia. Znana jest
ona r(wnie¿ w obiektach wo‡yæskich,
zw‡aszcza z krŒgu mecenatu wielkiego het-
mana litewskiego ksiŒcia Konstantego Iwa-
nowycza Ostrogskiego. Nie przybra‡o jed-
nak to zjawisko szerszego znaczenia i nie
mia‡o kontynuacji: do po‡owy XVI w. jego
�lady zanikaj„. Tylko z koæcem stulecia
ponownie pojawi‡y siŒ te tendencje, lecz w zupe‡nie innym ujŒciu.
Chodzi‡o nie o pojedyncze detale, a zdecydowany powr(t tw(rczo�ci
profesjonalnej ku ‡aciæskiemu Zachodowi. ZaczŒto przyswaja�
wzory ikonograficzne, wykorzystuj„c je jednak w spos(b zwyk‡y �
jako przerysy uk‡adu kompozycyjnego, naturalnie pozostawiaj„c
poza zasiŒgiem zasadniczego interesu decyduj„ce dla (wczesnej
sztuki europejskiej warto�ci przestrzenne oraz plastyczne.
Pomimo tego ¿ewmalarstwie ukraiæskimXVIIw. zachodni element
syntezy objawia siŒ jednoznacznie, mia‡ on jednak mniejsze
znaczenie dla wyniku koæcowego, zasadniczo determinowanego
przez tradycjŒ. Dlatego wystŒpuj„c w nowych formach piŒkna,
odwo‡uj„cych siŒ, jak to trafnie zauwa¿y‡ jeszcze w po‡owie XVII w.
Pawe‡ z Aleppo, do opracowaæ europejskich, nadal pozostawa‡o to
malarstwo ikonowym, zachowuj„c najwa¿niejsze cechy tej ga‡Œzi
sztuki sakralnej. Konsekwencj„ czego by‡ rozkwit malarstwa
religijnego ÐUkrainy kozackiej9 od koæca XVII w. Na tle upadku
ikony zagarniŒtych przez Turk(w Ba‡kan(w oraz jej Ðeuropeizacji9
w Imperium Rosyjskim w‡a�nie na Ukrainie najd‡u¿ej korzysta‡a
ona z mo¿liwo�ci samodzielnego rozwoju, do czasu, kiedy
w ostatnich dziesiŒcioleciach XVIII w. nie sta‡a siŒ ofiar„ wch‡o-
niŒcia ÐUkrainy kozackiej9 przez monstrum Imperium.
W tym samym kierunku rozwija‡a siŒ ikona na terenach Ukrainy
Prawobrze¿nej, pozostaj„cej po burzliwych wydarzeniach drugiej
po‡owy XVII w. w Rzeczypospolitej. 0rodowisko zdominowa‡y
tendencje unijne, zwyciŒstwo unii z kolei zaowocowa‡o narastaniem
pr„d(w latynizacyjnych, pomimopodkre�laniawCerkwi odrŒbno�ci
Ðruskiej9, postŒpowa‡a okcydentalizacja. Najwa¿niejszym jej �wia-
dectwem sta‡ siŒ jeszcze wyraz·niej zlatynizowany sob(r 0w. Jura we
Lwowie, wykonany na wz(r o‡tarza ko�cielnego � w szczeg(lno�ci
jego przegroda o‡tarzowa oraz jej malarstwo � starsze pŒdzla Jerzego
Radziwi‡‡owskiego, jak r(wnie¿ nowsze, pŒdzla wyuczonego
w Wiedniu � £uky Do‡yæskoho.
Tym bardziej na wp‡ywy Zachodu by‡a nastawiona grafika w pos-
taci rytownictwa, kt(ra pojawi‡a siŒ jako szczeg(lnywyraz ekspansji
sztuki zachodniej na gruncie ukraiæskim. Z wyj„tkiemnielicznych
wczesnych druk(w kijowskich jej wzorce ikonograficzne r(wnie¿
zazwyczaj wywodzi‡y siŒ z Zachodu. Rytownictwo ukraiæskie
mia‡o sw(j pocz„tek w technice drzeworytu. Tylko z koæcem

XVII w. dziŒki Aleksandrowi oraz Leontijowi
Tarasewyczom, kt(rzy przeszli przez warsztat
rodziny Kilian(w w Augsburgu, osiŒgnŒ‡o ono
poziom prawdziwych wy¿yn w technice mie-
dziorytu, co doprowadzi‡o nawet do zanikania
drzeworytu w �rodowisku kijowskim. Wzno-
wi‡ go, przyby‡y ze Lwowa Nykodym Zubry�-
kyj, dzia‡aj„cy w p(z·nym okresie dla wy-
dawc(w kijowskich oraz czernihowskich. Po
katastrofie 1709 r. z upadkiem drukarstwa
kijowskiego pod presj„ rosyjsk„ sztuka graficz-
na traci‡a swoj„ pozycjŒ. Potwierdza to r(wnie¿
skromna w jej objawach dzia‡alno�� zawodowa
Hryhorija £ewy�koho po nauce weWroc‡awiu.
Od po‡owy XVIII w. grafika ostatecznie znika
jako wa¿ny samodzielny kierunek artystyczny.
Na Ukrainie Prawobrze¿nej w po‡owie
XVIII w. pracuj„ wzoruj„cy siŒ na sztuce
zachodniej Iwan Fy‡ypowycz oraz Heorhij
Wysz‡ow�kyj we Lwowie, Adam i Josyf Ho-
czemscy w Poczajowie. Pod wzglŒdem artys-
tycznym prezentuj„ oni poziom skromniejszy,
z wyj„tkiem chyba nielicznych prac starszego
I. Fy‡ypowycza, czynnego zw‡aszcza jako por-
trecisty (rzadko spotykane zjawisko dla epoki).
Tak rozpoczŒte, przy‡„czeniem czŒ�ci teren(w

ksiŒstwaHalicko-Wo‡yæskiego do Polski, usilne przeszczepianie na
ukraiæskim gruncie kultury zachodniej, po‡„czone z austriacko-
rosyjskim wysi‡kiem, zwieæczy‡a Ðeuropeizacja9 tradycji. By‡o to
jednak w‡„czenie siŒ w kontekst zachodnioeuropejski z pozycji
prowincji, w tym r(wnie¿ prowincjonalnych w samej Europie
mocarstw. Dla ukraiæskiej kultury oznacza‡o to wyraz·ny upadek.
PrzypieczŒtowa‡ on ju¿ post factum ostateczne zwyciŒstwo
powsta‡ej oko‡o r. 1000 Ðm‡odej Europy9 nad Ðzestarza‡„9 cywili-
zacj„ bizantyæsk„, podsumowuj„c jednocze�nie d‡ugotrwa‡e dzieje
ÐStarego 0wiata9 pod znakiem chrze�cijaæstwa. n

Prof. dr hab. Wołodymyr Aleksandrowicz jest zastępcą kierownika

Katedry Ukrainistyki WLSiFW UW.

Ukraina między
Wschodem a Zachodem
PAULINA WASZKIEWICZ

KATARZYNA JAKUBOWSKA-KRAWCZYK

W dniach 6�7 listopada Katedra Ukrainistyki zorganizowa‡a
miŒdzynarodow„ konferencjŒ naukow„ Ukraina miŒdzy Wschodem
a Zachodem. W Sali Senatu UW obradowali literaturoznawcy,
jŒzykoznawcy, kulturoznawcy, a tak¿e historycy, dziennikarze
i specjali�ci od spraw ukraiæskich. Konferencji towarzyszy‡a
wystawa po�wiecona Wielkiemu G‡odowi na Ukrainie, kt(rej
uroczystego otwarcia dokona‡a Kateryna Juszczenko, pierwsza
dama Ukrainy.
Obrady zainaugurowa‡o wyst„pienie Stefana Kozaka. Badacz
zwr(ci‡ uwagŒ na wp‡ywy greckie i ‡aciæskie kszta‡tuj„ce specyfikŒ
ukraiæskiej kultury oraz dyskursu narodowego.
HistoriŒ oraz specyfikŒ Kozaczyznyw kontek�cie wp‡yw(w dw(ch
kultur: wschodniej i zachodniej przestawi‡ Piotr Kroll. O polskiej
polityce na Wo‡yniu w II Rzeczypospolitej wzglŒdem prawos‡awia
opowiedzia‡ Bohdan Hud. Wiaczes‡aw Bruchowecki, rektor

Malarz działający dla księcia Konstantego

Ostrogskiego, Bogurodzica Międzyrzecka, 1514 r.

lub później, Międzyrzec Ostrogski,

Monasterska cerkiew p. w. Trójcy Przenajświętszej
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s‡ynnej, odrodzonej Akademii Kijowsko-Mohylaæskiej przypom-
nia‡ historiŒ powstania i rozwoju akademii, zwracaj„c uwagŒ na
niegdysiejsz„ obecno�� jŒzyka polskiego w�r(d wyk‡adanych
przedmiot(worazwsp(‡cze�nie � na obecno�� jŒzyka angielskiego.
O widocznym wp‡ywie Wschodu i Zachodu na ukraiæsk„
architekturŒ sakraln„ opowiedzia‡ zebranym Wo‡odymyr Alek-
sandrowicz. Na zainteresowania ukraiæskich tw(rc(w orientalis-
tyk„, arabistyk„ oraz literatur„ indyjsk„ zwr(ci‡a uwagŒ Ludmy‡a
Hrycyk. TŒ czŒ�� obrad zakoæczy‡a dyskusja dotycz„ca orientacji
elit kozackich oraz ich �wiadomo�ci politycznej.
Referaty zaprezentowane w sesji trzeciej dotyczy‡y literatury
i folklorystyki. Jaros‡awa Melnyk przedstawi‡a problematykŒ
wp‡yw(w kultury ‡aciæskiej i bizantyæskiej na starorusk„ tradycjŒ
apokryficzn„. Walentyna Sobol zwr(ci‡a uwagŒ na zagadnienia
barokowej literatury przek‡adowej jako po�rednika miŒdzy kultur„
Wschodu i Zachodu. Ostatnim referentem by‡ Jaros‡aw Harasym
z wyst„pieniem: Folklorystyczna koncepcja Fi‡areta Ko‡essy w kontek�cie
�wczesnej nauki europejskiej.

Drugiego dnia obrad Lubomyr Senyk przedstawi‡ koncepcje
po‡o¿enia Ukrainy miŒdzy Wschodem a Zachodem w pracach
Iwana Franki. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk przeanalizowa‡a
poezjŒ Tarasa Szewczenki w kontek�cie europejskich d„¿eæ
wolno�ciowych, za� AlbertNowacki om(wi‡ europejskie dylematy
Myko‡y Chwylowego. O‡eksandr Astafjew przywo‡a‡ rozmaite
koncepcje dotycz„ce miejsca Ukrainy w Europie. Bazyli Nazaruk
przedstawi‡ syntezŒ Wschodu i Zachodu jakiej w swojej poezji
dokona‡ Antonycz. InesaMakar zajŒ‡a siŒ zagadnieniami przek‡adu
powie�ci Longosa ÐDafnis i Chloe9, za� £ukasz Jasina pr(bowa‡
por(wna� obrazy Polak(w i Ukraiæc(w w kinematografii obu
narod(w. Tomasz Stryjek dokona‡ bardzo interesuj„cego podzia‡u
pokoleæ historyk(w ukraiæskich, a Witalij Makar om(wi‡ relacje,
jakie na przestrzeni lat ‡„czy‡y UkrainŒ z Kanad„.
KonferencjŒ zakoæczy‡ poprowadzony przez Stefana Kozaka panel
dyskusyjny Ukraina miŒdzy Wschodem a Zachodem � wsp�‡cze�nie
i jutro. n

Nowa gwiazda
n Polski teleskop-robot projektu ÐPi of the Sky9 zaobserwowa‡
25 listopada 2008 r. pojawienie siŒ na niebie gwiazdy nowej
w gwiazdozbiorze Kila na po‡udniowej czŒ�ci nieba. Dane zosta‡y
potwierdzonew ci„gu kolejnych czterech dni obserwacji. 2 grudnia
potwierdzi‡y je tak¿e niezale¿ne obserwacje innych badaczy. Po
spektakularnym sfilmowaniu w marcu 2008 r. narodzin czarnej
dziury (Ðnajja�niejszego rozb‡ysku na niebie obserwowanego
kiedykolwiek przez cz‡owieka9) jest to kolejny znacz„cy sukces
warszawskich naukowc(w.
Zrobotyzowana aparatura projektu ÐPi of the Sky9, umieszczona
w obserwatoriumLasCampanas wChile, poszukuje co noc b‡ysk(w
optycznych. Dwa razy w ci„gu nocy dokonuje te¿ Ðprzeszukania9
ca‡egowidocznego obszaru nieba. Programy komputerowe napisane
przez uczestnik(w projektu analizuj„ otrzymane zdjŒcia cyfrowe,
wy‡apuj„c pojawienie siŒ nowych obiekt(w. Nowa gwiazda
wgwiazdozbiorzeKila (dawniej uznawanego za czŒ�� gwiazdozbioru
Argo) pojawi‡a siŒ po raz pierwszy w obserwacji dokonanej
25 listopada i analizowanej przez KatarzynŒ Ma‡ek, doktorantkŒ
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Pomiary dokonane dzieæ
wcze�niej nie pokazuj„ w tymmiejscu nieba ¿adnego obiektu.
Gwiazda, kt(ra pojawi‡a siŒ 25 listopada 2008 r.ma jasno�� 7,5w skali
wielko�ci gwiazdowych (widoczna nawet przez lornetkŒ). Od tej
pory obecna jest we wszystkich obserwacjach ÐPi of the Sky9, a jej
jasno�� nieznacznie tylko ewoluuje. Po zg‡oszeniu obserwacji do
serwisu vsnet-alert, zosta‡a ona potwierdzona przez innych astro-
nom(w. Co roku pojawia siŒ na niebie kilka gwiazd nowych.
Listopadowa obserwacja pozwala prze�ledzi� kilkadziesi„t pierw-
szych godzin ewolucji takiego obiektu. Pozwoli to by� mo¿e lepiej
zrozumie� przebieg proces(w fizycznych prowadz„cych do zjawiska.
Katarzyna Ma‡ek jest bez w„tpienia dzieckiem szczŒ�cia projektu.
To w czasie jej dy¿ur(w przysz‡y sygna‡y o najwa¿niejszych
dotychczasowych odkryciach ÐPi of the Sky9m.in. 19marca 2008 r.
sygna‡ o pojawieniu siŒ na niebie b‡ysku GRB080319B, �ladu po
narodzinach czarnej dziury przed kilkomamiliardami lat.W 2007 r.
algorytm Katarzyny Ma‡ek wychwyci‡ pojawienie siŒ na niebie
dw(ch gwiazd nowych kar‡owatych.
Projekt ÐPi of the Sky9 jest wsp(lnym przedsiŒwziŒciem polskich
instytut(w badawczych: Instytutu Problem(w J„drowych im.

Andrzeja So‡tana, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Centrum Badaæ
Kosmicznych PAN, Uniwersytetu im. Kardyna‡a StefanaWyszyæ-
skiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Projektem kieruj„
dr hab. Lech Mankiewicz (CFT PAN), dr hab. Grzegorz Wrochna
(IPJ) oraz prof. Aleksander Filip flarnecki (UW). Projekt zosta‡
zainspirowany przez profesora Bohdana Paczyæskiego, wielkiego
polskiego astrofizyka, kt(ry zmar‡ w zesz‡ym roku.
Obecnie aparatura ÐPi of the Sky9 sk‡ada siŒ z dw(ch kamer
zainstalowanych w obserwatorium Las Campanas w Chile.
Pokrywaj„ one obszar nieba o powierzchni k„towej 20ox20o. Aby
zwiŒkszy� szansŒ zaobserwowania b‡ysk(w, wkr(tce zostan„
uruchomione 24 nowe kamery. W spos(b ci„g‡y pokryj„ one 1/3
widzialnego nieba. Opr(cz polowania na nowe gwiazdy, kamery
projektu zbieraj„ dane na temat ponad tysi„ca obiekt(w na
zam(wienie polskich i zagranicznych naukowc(w. W tym roku
dane ÐPi of the Sky9 bŒd„ jeszcze ‡atwiej dostŒpne dla szerszego
grona badaczy dziŒki wsp(‡pracy z firm„ IBM. n

Więcej informacji o „Pi of the Sky” na stronie: http://grb.fuw.edu.pl.

Gwiazda nowa,1.12.2008,

fot. Alain Maury, Steve Barnes, Caisey Harlingten, Stephane Guisard
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Polska 1918 a 1989:
bilans otwarcia
AGATA STASIK

n Listopadowa debata ÐPolska 1918 a 1989: bilans otwarcia�
zainaugurowa‡a kolejny cykl otwartych spotkaæ organizowanych
przez Instytut Socjologii UW. W okolicach %wiŒta Niepodleg‡o(ci
zaproszeni paneli(ci ) prof. Jacek Kochanowicz, prof. Andrzej
Paczkowski, dr hab. Antoni Dudek i dr Micha‡ £uczewski ) zostali
postawieni przed zadaniem por3wnania dw3ch kluczowych
moment3w w historii Polski minionego stulecia: odrodzenia
niepodleg‡ego paæstwa w 1918 r. oraz transformacji ustrojowej
i gospodarczej 1989 r. DebatŒ prowadzi‡ dr Tadeusz Szawiel.
Te dwa momenty Ðotwarcia� i refleksja nad tym, jakie szanse
otworzy‡y siŒ w3wczas przed Polsk„ i jak zosta‡y wykorzystane,
stanowi‡y punkt wyj(cia do por3wnania osi„gniŒ6 II i III RP. Jako
pierwszy wypowiada‡ siŒ dr hab. Antoni Dudek, kt3ry zwr3ci‡
uwagŒ, ¿e okoliczno(ci narodzin nowego paæstwa w 1918 oraz
1989 r. r3¿ni‡y siŒ od siebie zbyt g‡Œboko, by da‡o siŒ je sensownie
por3wnywa6. Mo¿na jednak zestawi6 dwudziestoletnie okresy
istnienia paæstwa, pokazuj„c, jakie szanse wykorzystano i jak
poradzono sobie z zagro¿eniami. Historyk zaproponowa‡ siedem
wymiar3w, na kt3rych mo¿na por3wnywa6 osi„gniŒcia tw3rc3w
III RP i ich dziad3w z epoki Pi‡sudskiego. Znalaz‡a siŒ w(r3d nich
m.in. polityka zagraniczna, rozw3j gospodarczy, budowa instytucji
paæstwowych oraz dokonania w sferze kultury. Sam panelista
przedstawi‡ siŒ jako zwolennik pogl„du o wy¿szo(ci sukces3w III
RP nad osi„gniŒciami paæstwa miŒdzywojennego, argumentuj„c,
¿e paæstwo powsta‡e w 1918 r. nie radzi‡o sobie z podstawowymi
wyzwaniami. G‡3wny punkt jego krytyki dotyczy‡ roli wojska.
) II RP by‡a w‡asno(ci„ armii ) nie chodzi tylko o to, ¿e rz„dzi‡
Pi‡sudski i pu‡kownicy; przez ca‡y okres trwania paæstwa ponad 1/3
bud¿etu by‡a wydawana na armiŒ. (...) Przek‡ada‡o siŒ to na ¿ycie
spo‡eczne i polityczne. Tak naprawdŒ wojskowi kierowali gospo-
dark„, edukacj„, dyplomacj„ ) przekonywa‡. Wysoko oceni‡ za to
umiejŒtno(6 budowy instytucji paæstwowych oraz dokonania
w sferze kultury. Z kolei za s‡abo(6 III RP uzna‡ nieumiejŒtno(6
wykreowania nowych elit politycznych. Surowo oceni‡ te¿
mizerne osi„gniŒcia polityki po 2000 r., zestawiaj„c je z bardziej
(mia‡ymi reformami lat dziewiŒ6dziesi„tych.
Prof. Jacek Kochanowicz przyj„‡ perspektywŒ historyka gospo-
darki i zwr3ci‡ uwagŒ, ¿e zar3wno przed wojn„, jak i po 1989 r.
Polska by‡a krajem gospodarczo zacofanym w stosunku do Europy
Zachodniej. Po odzyskaniu niepodleg‡o(ci konieczne by‡o zmie-
rzenie siŒ z niedorozwojem przemys‡u i przeludnieniem wsi.
Obecnie wskaz·nikiem niedostosowania polskiej gospodarki do
nowych wyzwaæ jest niski poziom Ðkapita‡u intelektualnego� oraz
nadmierna liczebno(6 ) w stosunku do wymagaæ fazy postprze-
mys‡owej ) klasy robotniczej. Profesor zwr3ci‡ te¿ uwagŒ, na inne
podobieæstwa. ) Gospodarczo niepodleg‡o(6 odzyskana w 1918
roku siŒ nie op‡aci‡a ) obszary wysoko rozwiniŒte, Kr3lestwo
Polskie i Wielkopolska, straci‡y rynki. Podobnie polska gospodarka,
podlegaj„ca RWPG, musia‡a siŒ przestawi6 na zwi„zek z Zacho-
dem. Powiod‡o siŒ jej to wzglŒdnie dobrze ) podkre(li‡. O ile
jednak lata miŒdzywojenne przypad‡y na rozpad gospodarki

(wiatowej, o tyle po 1989 r. transformacja oznacza‡a wkroczenie
w (wiat zglobalizowanej gospodarki i dzia‡anie w warunkach
dobrej miŒdzynarodowej koniunktury ekonomicznej. TŒ sytuacjŒ
zmieni‡ obecny kryzys, stawiaj„cwci„¿ stosunkowom‡ode paæstwa
regionu przed nowymi wyzwaniami.
Innym zagadnieniem zaj„‡ siŒ dr Micha‡ £uczewski, kt3ry
przeanalizowa‡ postawy Polak3w po 1918 oraz 1989 r. Zauwa¿y‡,
¿e o II RP m3wi siŒ z jednej strony jako o paæstwie represywnym,
wrogim w‡asnym obywatelom (szczeg3lnie mniejszo(ciom na-
rodowym i opozycji politycznej), a z drugiej jako o tym paæstwie,
kt3re wyda‡o pokolenie zdolne do heroicznego oporu w czasie
wojny. Zaproponowa‡ ujŒcie tego okresu jako moralnej pora¿ki
paæstwa imoralnego triumfunarodu. Zwr3ci‡ te¿ uwagŒ, ¿e tymco
zasadniczo r3¿ni dwa polskie paæstwa jest typ dyskursu, jaki
dominuje w polityce. O ile w II RP, ze wzglŒdu na niemo¿no(6
artykulacji interes3w klasowych czy grupowych, dominowa‡
dyskurs romantyczny i antypolityczny, o tyle III RP zapewnia na
tyle swobodn„ mo¿liwo(6 walki o swoje interesy za pomoc„
(rodk3w i instytucji politycznych, ¿e nie ma potrzeby siŒgania po
romantyczny, zasadniczo neguj„cy polityczno(6 jŒzyk.
Jako ostatni wypowiada‡ siŒ prof. Andrzej Paczkowski, kt3ry
zaproponowa‡ kontrastowe zestawienie sytuacji budowy paæstwa
w roku 1918 i 1989, podkre(laj„c, ¿e r3¿nice by‡y tak wielkie, ¿e
uniemo¿liwiaj„ jakiekolwiek inne por3wnanie. ) W 1918 roku
nie istnia‡o ¿adne paæstwo, nie istnia‡o terytorium (...). To by‡a
budowa paæstwa na surowym korzeniu, w oparciu o literaturŒ,
ducha, ale nie o materiŒ. Tym naznaczony by‡ duch II RP: Ðza-
czŒli(my budowa6 paæstwo, musimy je skoæczy6� ) przekonywa‡.
SytuacjŒ roku 1989 mo¿na por3wna6 zaledwie do przemeblowania
) wyzwanie budowy nowych instytucji by‡o znacznie mniejsze.
Inne by‡y te¿ trudno(ci gospodarcze i spo‡eczne. II RP sta‡a przed
problemem Ðstanowo(ci� polskiego spo‡eczeæstwa i konieczno(ci
Ðpodniesienia ludu� przez powszechn„ o(wiatŒ. Odnosz„c siŒ do
kwestii kultury, profesor zauwa¿y‡, ¿e o ile w czasach miŒdzywo-
jennych silny by‡ podzia‡ na kulturŒ elitarn„ i ch‡opsko-plebejsk„,
o tyle w III RP zastŒpuje go podzia‡ na kulturŒ elitarn„ i masow„,
niezwi„zan„ z miejscem w strukturze stanowej.
W czasie otwartej dyskusji g‡os zabra‡a m.in. prof. Miros‡awa
Grabowska poruszaj„c kwestiŒ Ðpremii za zacofanie� ) paradoksal-
nej szansy, jak„ mog„ dosta6 kraje zap3z·nione gospodarczo,
przeskakuj„c ponad pewnymi etapami rozwoju. Zwr3ci‡a te¿
uwagŒ, ¿e nie jest oczywiste, ¿e funkcjonowanie fasadowych
instytucji w czasie PRL-u u‡atwia‡o budowanie demokratycznego
paæstwa po 1989 r. n

Agata Stasik jest studentką V roku Kolegium Międzywydziałowych
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Świat malowany
Jana Amosa Komeńskiego
ADAM FIJAŁKOWSKI

n 350 lat temu ukaza‡ siŒ w Norymberdze po raz pierwszy
podrŒcznik Jana Amosa Komeæskiego (1592-1670) pt. Orbis
sensualium pictus ( czyli �wiat malowany lub �wiat zmys‡owy
w obrazach. By‡ to rodzaj ilustrowanego s‡ownika szkolnego,
podrŒcznika dla dzieci lub ilustrowanej czytanki. Komeæski chcia‡
ukaza- w nim Ðwszystkie najwa¿niejsze rzeczy i ludzkie dzia‡ania
w 0wiecie1. Najwa¿niejszym walorem tej ksi„¿ki by‡ tekst,
wydrukowany r3wnolegle w jŒzyku ‡aciæskim i ojczystym, uk‡ad
rozdzia‡3w-temat3w lekcji, oraz ilustracje. Chodzi‡o o to, by ( jak
najdos‡owniej ( Ðuzmys‡owi-1, to jest pokaza- wiedzŒ w formie
zmys‡om dostŒpnej. St„d praktyczne zastosowanie pogl„dowo0ci
w postaci obrazk3w.Orbis pictus sk‡ada siŒ ze 150 rozdzia‡3w. Ka¿dy
mie0ci siŒ na dw3ch przeciwleg‡ych stronach i posiada ilustracjŒ.
Uczeæ mo¿e od razu obj„- wzrokiem: temat i numer lekcji, ca‡y
rozdzia‡ i ilustracjŒ, kt3ra do tego rozdzia‡u nale¿y. Nie musi
przek‡ada- kartki. Widzi, gdzie jest pocz„tek i gdzie koniec danej
lekcji. Nie ma chaosu.
PodrŒcznik osi„gn„‡ niebywa‡y sukceswydawniczy.Drukowano go
przez niemal 200 lat.Ukaza‡o siŒ ponad 200wydaæOrbis pictusw20
jŒzykach. Wychwala‡ go miŒdzy innymi Leibniz, Goethe, Herder,
a w Polsce ( Adam Kazimierz Czartoryski, w3wczas komendant
Szko‡y Rycerskiej w Pa‡acu Kazimierzowskim w Warszawie, Jerzy
Samuel Bandtke ( zas‡u¿ony historyk, znawca dziej3w drukarstwa,
badacz historii @l„ska.
Temu w‡a0nie podrŒcznikowi po0wiŒcona by‡a monograficzna
wystawa, prezentowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warsza-
wie od 17 grudnia 2008 do 15 stycznia 2009 r., pt.ORBIS PICTUS
� �wiat malowany Jana Amosa Komeæskiego, kt3rej organizatorem by‡
Wydzia‡ Pedagogiczny UW oraz BUW. Wystawa prezentowana
by‡a Ðpod wielkim 0wietlikiem1, przed wej0ciem do czytelni.
Sk‡ada‡a siŒ z szesnastu plansz i pokazu comenian&w ze zbior3w
Gabinetu Starych Druk3w BUW. Plansze wystawowe umieszczo-
no nad i obok witryn ze starymi drukami, Ðpod wielkim 0wiet-
likiem1 miŒdzy filarami. Utworzy‡a siŒ w ten spos3b rotunda.
Plansze tworzy‡y wiŒc ( w nawi„zaniu do tytu‡u podrŒcznika
Komeæskiego i tytu‡u wystawy ( swoisty orbis pictus, czyli Ðkr„g
malowany1 lub Ðkr„gwiedzy1, czyli enkyklios paideia ( encyklopediŒ
wiedzy o Komeæskim i jego �wiecie malowanym.
W zbiorach BUW jest stosunkowo du¿o wydaæ r3¿nych pod-
rŒcznik3wKomeæskiego (w tym tak¿e najstarszewydanie r3wnie¿
z polskim t‡umaczeniem, kt3re ukaza‡o siŒ w Brzegu na @l„sku
w 1667 r., wydanie warszawsko-norymberskie z roku 1770, nad
kt3rym patronat obj„‡ A.K. Czartoryski, i ostatnie pe‡ne polskie
wydanie, kt3re opublikowa‡o bardzo zas‡u¿one w obronie pol-
sko0ci @l„ska wydawnictwo Korn3w w 1818 r. we Wroc‡awiu,
z tekstem polskim pod redakcj„ J.S. Bandtke. PodrŒczniki Ko-
meæskiego ze zbior3w BUW s„ niemal zaczytane. Wida-, ¿e
rzeczywi0cie siŒ z nich uczono, ¿e znalaz‡y uznanie naszych
przodk3w.

Z kolei na planszach wystawowych umieszczono znaczne powiŒk-
szenia ilustracji z Orbis pictus oraz wzorce ikonograficzne, do kt3rych
najwyraz·niej nawi„zuj„. Okazuje siŒ, ¿e nieznany artysta z Norym-
bergii (by- mo¿e Paul Creutzberger), kt3ry wykonywa‡ ilustracje do
tekstu Komeæskiego, wzorowa‡ siŒ na stosunkowo znanych w epoce
motywach artystycznych ( w szczeg3lno0ci na realistycznych
ilustracjach z XVI w.: w podrŒczniku anatomii cz‡owieka autorstwa
Andreasa Vesaliusa, w podrŒczniku g3rnictwa Georga Agricoli, na
ilustracjach Josta Ammana w KsiŒdze stanowej norymberskiego poety
i szewcaHansa Sachsa oraz podrŒczniku prawa karnego Jana Baptysty
Zilettusa. IlustracjewpodrŒcznikachVesaliusa iAgricoli by‡y znacznie
wiŒksze i doskonalsze pod wzglŒdem formy arytstycznej w stosunku
do malutkich i skromnych ilustracji z Orbis pictus. Z tym tylko, ¿e
podrŒczniki Vesaliusa i Agricoli by‡y drogie. Trafia‡y do r„k
specjalist3w. A Orbis pictus Komeæskiego mia‡ by- w za‡o¿eniu tani.
Mia‡ by- Ðdany dzieciom do r„k1, by Ðogl„da‡y go sobie do woli1,
przerysowywa‡y obrazki, por3wnywa‡y to, co zobaczy‡y na ilustra-
cjach, z tym, co widzia‡y w otaczaj„cej je rzeczywisto0ci, umia‡y
nastŒpnie te rzeczyprawid‡owonazwa-w jŒzykuojczystym iw jŒzyku
‡aciæskim.Umo¿liwia‡a to metoda, znana zreszt„ w po‡owie XVII w.,
numer3w-odno0nik3w. Poszczeg3lne rzeczy na ilustracjach mia‡y
numery.Te samenumeryby‡y r3wnie¿obok s‡3wwjŒzykuojczystym
i jŒzyku obcym.Dzieckomog‡owiŒc zobaczy- na jednej rozk‡ad3wce
poszczeg3lne rzeczy na obrazku i od razu zobaczy-, jak one siŒ
nazywaj„.
Mo¿na powiedzie-, ¿e Komeæski by‡ wiŒc prekursorem obecnych
s‡ownik3w ilustrowanych. Nie do koæca jest to jednak s‡uszne. Nie

Żywy alfabet / J. A. Komeński,
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chodzi tu bynajmniej o jako0- ilustracji, bo te akurat s„ teraz
zdecydowanie bardziej czytelneni¿wOrbis pictus. Jest to jednak tylko
sprawa techniczna. Chodzi tu o metodŒ. Metoda Komeæskiego jest
po prostu lepsza od metody wsp3‡czesnych s‡ownik3w ilustrowa-
nych: s‡3wka u Komeæskiego wystŒpuj„ w zdaniach, wiŒc ‡atwiej je
zapamiŒta- i ‡atwiej nauczy- siŒ m3wi- dziŒki Orbis pictus. Po wt3re,
Komeæski bardzo dok‡adnie zastanowi‡ siŒ nad selekcj„ s‡3w
i temat3w, by uczy- tego, co konieczne (necessaria). Po trzecie, po-
szczeg3lne rozdzia‡y Orbis pictus s„ ze sob„ tematycznie po‡„czone (
ka¿dy kolejny jest jakbyuzupe‡nieniem tego, co by‡owpoprzednim.
Naprzyk‡ad: rozdzia‡ 91po0wiŒcony jest sztucepisania, rozdzia‡ 92(
produkcji papieru, bo trzeba mie- na czym pisa-. W rozdziale 93
dziecko mo¿e zobaczy- na obrazku, jak wygl„da drukarnia.
Z drukarni ksi„¿ka, jeszcze nieoprawiona, trafia‡a do ksiŒgarni
(rozdzia‡ 94), gdzie le¿a‡a na p3‡kach w postaci arkuszy drukarskich
lub sk‡adek w pude‡kach opatrzonych szyldzikami. Rzecz ciekawa,
¿e w0r3d starych druk3w prezentowanych na wystawie jest miŒdzy
innymi podrŒcznik Vestibulum Komeæskiego w postaci nieoprawio-
nych i nierozciŒtych sk‡adek ( jak w XVII-wiecznych ksiŒgarniach.
Jest to rzadko0-. Z regu‡ymamywbibliotekach oprawione i rozciŒte

dawne ksi„¿ki. Kwczesne ksiŒgarnie wygl„da‡y trochŒ jak dzisiejsze
sklepy z butami ( z pude‡kami na p3‡kach! Dopiero po kupieniu
ksi„¿ka trafia‡a do introligatora (rozdzia‡ 95), kt3ry oprawia‡ j„
w zale¿no0ci od formatu (rozdzia‡ 96) i specyfiki zam3wienia
w‡a0ciciela. Skoromamy ju¿ ksi„¿kŒ, kolejny, 97 rozdzia‡Orbis pictus
po0wiŒcony jest szkole itd.
PodrŒcznik u‡o¿ony jest wiŒc problemowo. Tworz„ siŒ ci„gi
tematyczne, kt3re nie tylko powoduj„, ¿e podrŒcznik jest po
prostu ciekawy dla dziecka (co bŒdzie dalej?), ale u‡atwiaj„
zapamiŒtywanie, wi„¿„ now„ wiedzŒ z wcze0niejsz„ i dziŒki temu
j„ utrwalaj„. Niby proste, ale Komeæski dochodzi‡ do tego, jak ma
wygl„da- jego podrŒcznik przez 45 lat swego bardzo tw3rczego
¿ycia, gdy nie tylko najpierw studiowa‡, naucza‡ w szko‡ach
i wychowywa‡ czworo swoich w‡asnych dzieci, ale nadto sam pisa‡
teoretyczne traktaty o nauczaniu i wychowaniu oraz liczne
wcze0niejsze podrŒczniki.
Kim by‡ Komeæski? By‡ najwybitniejszym pedagogiem XVII w.
fly‡, studiowa‡ i dzia‡a‡ w wielu krajach Europy: na rodzimych
Morawach, w Czechach, Niemczech, Polsce, Szwecji, na WŒ-
grzech, w Niderlandach. By‡ gorliwym wyznawc„ i duchownym
Jednoty braci czeskich ( niewielkiej grupy wyznaniowej bliskiej
kalwinizmowi. Braci czeskich nie nale¿y myli- z bra-mi polskimi,
antytrynitarzami, kt3rych Komeæski bezlito0nie zwalcza‡.
Uchodz„c przed prze0ladowaniami religijnymi w czasie wojny
trzydziestoletniej, w 1628 r. Komeæski znalaz‡ schronienie
w Rzeczypospolitej. Tutaj, g‡3wnie w Lesznie i Elbl„gu, nie licz„c
pobyt3w za granic„, spŒdzi‡ niemal 28 lat swego ¿ycia ( pod
wzglŒdem tw3rczo0ci pisarskiej bodaj najp‡odniejszych. W 1656 r.,
w czasie potopu musia‡ opu0ci- PolskŒ, bo opowiedzia‡ siŒ po
stronie Karola Gustawa. Uda‡ siŒ do Amsterdamu, gdzie spŒdzi‡
resztŒ ¿ycia i zmar‡.
Komeæski kojarzony jest zwykle z nauczaniem przedszkolnym
i szkolnym. Wsp3‡cze0nie program edukacyjny Unii Europejskiej
skierowany do dzieci tej grupy wiekowej nosi nazwŒ Socrates
Comenius. W 0wiecie, zw‡aszcza w Republice Czeskiej, S‡owacji,
Austrii, Niemczech, Holandii, Stanach Zjednoczonych, ale tak¿e
i w Polsce istniej„ setki szk3‡ imienia Komeæskiego. Dla naszych
po‡udniowych s„siad3w jest Komeæski ponadto bohaterem
narodowym. Na wsp3‡czesnych banknotach 200 koron czeskich
widnieje posta- Komeæskiego, a na odwrocie ( fantastyczne
przedstawienie otwartego podrŒcznika Orbis pictus i rŒki dziecka
dotykaj„cej rŒki doros‡ego. W Polsce jest Komeæski postaci„
kontrowersyjn„. Z jednej strony trzeba umie- dostrzec jego
niew„tpliwe zas‡ugi jako uczonego pedagoga, autora podrŒcz-
nik3w, z drugiej ( trudno nie dostrzec jego nielojalnej postawy
wobec Polski, kt3ra zapewni‡a mu azyl przez ponad -wier- wieku.
Co roku setki student3w UW s‡ysz„ o Komeæskim. Wystawa
ORBIS PICTUS w BUW da‡a im tak¿e mo¿liwo0- zobaczenia
czego0 o Komeæskim ( ca‡kowicie zreszt„ zgodnie z zasad„ po-
gl„dowo0ci sformu‡owan„ przez czeskiego pedagoga. n

Dr Adam Fijałkowski jest pracownikiem Katedry Historii Oświaty

i Wychowania Wydziału Pedagogicznego UW. Był kuratorem wystawy

ORBIS PICTUS – Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego, we współpracy

z Elżbietą Bylinową z Gabinetu Starych Druków BUW. Wystawie

towarzyszyła publikacja książkowa dr. Fijałkowskiego pt. Orbis pictus –

Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego / Orbis pictus – Die Welt in Bildern

des Johann Amos Comenius (Warszawa 2008). Tekst w książce wydrukowany

jest równoległe w języku polskim i w języku niemieckim – jak Orbis pictus

Komeńskiego ukazało się 350 lat temu równolegle po łacinie i po niemiecku.

Książka jest nie tylko katalogiem wystawy. Może służyć także niezależnie

jako rodzaj praktycznego vademecum. W zamyśle autora winna być

fachowym, ale i przystępnym wprowadzeniem, pierwszym tak bogato

ilustrowanym w literaturze polskiej, do obecnego stanu wiedzy i badań nad

twórczością Komeńskiego.

Okręt ładowny / J. A. Komeński, Orbis sensualium pictus Świat rzeczy

pod zmysły podpadających, Warszawa-Norymberga 1770, rozdz. 89
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Rower jako narzędzie pracy
historyka
Naukowy objazd rowerowy „Anatolia 2008”
KRZYSZTOF MROZOWSKI

n Staro¿ytna Jonia nie mog‡a narzeka� na z‡„ prasŒ. Herodot
uznawa‡ j„ za Ðkraj z ca‡ego, znanego nam �wiata najpiŒkniejszy ze
wzglŒdu na klimat i temperaturŒ!. Pauzaniasz # autor jedynego
zachowanego staro¿ytnego przewodnika # chwali‡ jej �wiŒte
przybytki # Ðjakich nie ma nigdzie!. Zupe‡nie inaczej widz„ krainŒ
z·r(d‡a wsp(‡czesne. Te donosi‡y nam, ¿e dzisiejsza Anatolia
Zachodnia jest krain„ ulewnych deszczy, nielicznych, lichych
i zamieszkiwanych przez wŒ¿e i paj„ki, kamping(w oraz kiepskich
dr(g. Nic dziwnego zatem, ¿e w trakcie naszej podr(¿y starali�my
siŒ skupi� uwagŒ raczej na piŒknie �wiata staro¿ytnego, ni¿ na
czyhaj„cych na ka¿dym kroku zagro¿eniach wsp(‡czesno�ci. Tym
bardziej, ¿e nasz wyjazd stanowi‡ trzeci etap szeroko zakrojonego
projektu badaæ nad osadnictwem greckim w basenie Morza
.r(dziemnego; po wyprawach wok(‡ Peloponezu i Sycylii, ru-
szyli�my do ojczyzny nie tylko Herodota i Pauzaniasza, ale tak¿e
greckiej filozofii, matematyki i literatury.
Cele naszych podr(¿y pozostaj„ niezmienne: staramy siŒ zerwa�
z tradycyjn„ formu‡„ objazd(w naukowych, kt(rych uczestnicy
poznaj„ jedynie pojedyncze, abstrakcyjne punkty na mapie
i skoncentrowa� nie tylko na poszczeg(lnych �wi„tyniach, teatrach
czy portykach, lecz r(wnie¿ na badaniu otaczaj„cej je przestrzeni #
rzez·by terenu, ro�linno�ci i klimatu. Obserwacja �rodowiska ma
oczywi�cie u‡atwi� zrozumienie proces(w historycznych, sam„
obserwacjŒ u‡atwia natomiast wybrany przez nas �rodek lokomocji.
Podr(¿uj„c na rowerze widzimy przede wszystkim znacznie wiŒcej
ni¿ zza szyby autokaru # z jednej strony po prostu musimy patrze�
(przynajmniej na drogŒ), z drugiej strony jedziemy znacznie
wolniej i dlatego czasu na kontemplowanie, nierzadko piŒknych,
widok(w jest znacznie wiŒcej. Mniejsza prŒdko�� pozwala nam
tak¿e sprawdzi�, jakie by‡y realne mo¿liwo�ci podr(¿nik(w
w czasach przednowoczesnych. Pokonuj„c dziennie dystanse od
40 do 120 kilometr(w nie r(¿nimy siŒ zbytnio od staro¿ytnych,
�redniowiecznych czy nowo¿ytnych wŒdrowc(w. Dodatkowo
rower u‡atwia poznanie klimatu panuj„cego na danym obszarze
i zauwa¿enie jego ewentualnych zmian (warto podkre�li�, ¿e
zmiany te bywaj„ bardzo gwa‡towne, o czym przekonali�my siŒ ju¿
nie raz). Z naszych do�wiadczeæ wynika r(wnie¿ do�� jedno-
znacznie, ¿e burzowe chmury szczeg(lnie chŒtnie koncentruj„ siŒ
nad rowerzystami pokonuj„cymi strome podjazdy, kt(re zreszt„
r(wnie¿ stanowi„ (raczej niechciany) obiekt naszych badaæ. Rower,
jak ¿aden inny wsp(‡czesny �rodek lokomocji, pozwala nam bada�
walory obronne poszczeg(lnych lokalizacji i sprawdza�, w jakim
stopniu drogi faktycznie ‡„cz„ poszczeg(lne miasta # w tym roku
przekonali�my siŒ cho�by, ¿e z Troi do Assos, czy z Miletu do Efezu
by‡o znacznie dalej ni¿ siŒ to nam # licz„cym na mapach kilometry
autostrad # wydawa‡o. Rower ma i ten walor, ¿e pozwala obni¿y�

koszty wyprawy i jest mimo wszystko zdrowym �rodkiem
lokomocji. Na og(‡ budzi te¿ sympatiŒ miejscowej ludno�ci, co
w ¿adnej podr(¿y nie jest bez znaczenia.
Trasa tegorocznego objazdu wiod‡a zachodnim wybrze¿em Azji
Mniejszej, ale ze wzglŒd(w logistycznych rowerowe zmagania
rozpoczŒli�my ju¿ na granicy grecko-tureckiej. EuropŒ opuszcza-
li�my w miejscu, w kt(rym wkracza‡ do niej, na czele swojej
milionowej armii, Kserkses: spektakularna klŒska jego wyprawy
mia‡a by� kar„ za pychŒ w‡adcy, kt(ry o�mieli‡ siŒ po‡„czy� mostem
brzegi Hellespontu. Ta lekcja pokory odnios‡a nadspodziewanie
d‡ugofalowy skutek i mostu w tym miejscu nie ma do dzi�.
Pod„¿aj„c na po‡udnie dotarli�my do miasta Priama # Troi, ci„gle
badanej i ci„gle jakby niedorastaj„cej do swojej legendy. Ze
wzg(rza, na kt(rym wznosi‡y siŒ niegdy� jej najwa¿niejsze
�wi„tynie i pa‡ace, patrzyli�my na imponuj„c„ r(wninŒ, na kt(rej
z pewno�ci„ mogliby toczy� swoje boje Achilles z Hektorem, gdyby
w staro¿ytno�ci nie rozci„ga‡o siŒ tutaj morze. Obserwacja zmian
linii brzegowej i rozwa¿ania na temat miejsca tego zjawiska
w badaniu historycznym, mia‡y stanowi� wa¿ny, regularnie po-
wracaj„cy motyw naszej wyprawy.
Tymczasem ruszyli�my na po‡udnie w kierunku Assos, miasta
wzniesionego na pozornie niewysokim (240 metr(w n.p.m.)
wzniesieniu, jednak g(rzysta okolica sprawi‡a, ¿e jego zdobycie
zajŒ‡o nam ca‡y, wyj„tkowo zreszt„ deszczowy, dzieæ. Opr(cz
perfekcyjnego, z punktu widzenia mieszkaæc(w, po‡o¿enia, Assos
broni‡y r(wnie¿ doskonale zachowane obwarowania. Imponuj„ce
mury nie ustrzeg‡y jednak miasta przed rozgrabieniem jego ruin #

Uczestnicy objazdu pod Biblioteką Celsusa w Efezie, fot. M. Daszuta
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szczeg(lnie ucierpia‡ fantastycznie usytuo-
wany teatr, kt(rego staranna rekonstrukcja
podkre�la tylko rozmiary wcze�niejszej de-
wastacji. B‡„dz„c po stromym zboczu, na
kt(rym niegdy� rozpo�ciera‡a siŒ agora,
usi‡owali�my odtworzy� uk‡ad najwa¿niej-
szych budynk(w, wyj„tkowo zreszt„ trud-
nych do identyfikacji.
Po dw(ch dniach podr(¿y wzd‡u¿ impo-
nuj„cego masywu g(rskiego, broni„cego
dostŒpu do g‡Œbi l„du, dotarli�my do doliny
rzeki Kaikos i le¿„cego tu Pergamonu.
Zwiedzaj„c akropol, analizowali�my zreali-
zowany z rozmachem projekt miasta, kt(rego
najs‡ynniejszym elementem by‡ o‡tarz
wzniesiony przez Eumenesa II po zwyciŒ-
stwie nad Galatami. Z o‡tarza w Pergamonie
niewiele pozosta‡o, ale szczŒ�liwie jego
s‡ynny fryz uda‡o nam siŒ obejrze� w drodze
powrotnej, w Berlinie. Tymczasem podzi-
wiali�my monumentalny teatr; patrz„c na
zaskakuj„co skromne pozosta‡o�ci jednej
z najwiŒkszych bibliotek staro¿ytnego �wiata
szukali�my �lad(w 200 000 zwoj(w, kt(re
skrywa‡a, p(ki Antoniusz nie podarowa‡ ich Kleopatrze; wreszcie,
b‡„dz„c w trudnym do wytrzymania upale po bie¿niach trzech
gimnazjon(w, zazdro�cili�my staro¿ytnym sportowcom, kt(rym
dane by‡o �wiczy� w cieniu otaczaj„cych je niegdy� portyk(w.
W Pergamonie uda‡o nam siŒ r(wnie¿ dotrze� do sanktuarium
Asklepiosa # miejsca, w kt(rym, jak rzadko kiedy, mieli�my
nadziejŒ spotka� obiecywane nam przed wyjazdem wŒ¿e. Faktycz-
nie dostrzegli�my jednego # wykutego przed wiekami na bŒbnie
dawno obalonej kolumny.
Kolejnym punktem programu sta‡a siŒ nieoczekiwanie Didyma,
do kt(rej dotarli�my z Pergamonu autobusem. Turcja, jako kraj
bez tor(w i kolei, postawi‡a na rozbudowŒ szybkich dr(g,
efektownych dworc(w autobusowych i przede wszystkim prywat-
nych linii o zaskakuj„co wysokim, w Polsce nieznanym, standar-
dzie. Tak czy inaczej, osi„gnŒli�my najdalej wysuniŒty na po‡udnie
punkt naszej wyprawy i stamt„d, ju¿ wy‡„cznie na naszych
jedno�ladach, kierowali�my siŒ tylko na p(‡noc. W Didymie
obiektem naszego zainteresowania by‡o sanktuarium Apollona,
jedna z trzech (obok Delf i epirskiej Dodony) najwa¿niejszych
wyroczni �wiata greckiego, kt(rej siedzib„ by‡a monumentalna
�wi„tynia, porywaj„ca zar(wno sam„ skal„ (110 x 51 metr(w), jak
i kunsztownymi zdobieniami, a przy tym niezwykle interesuj„ca ze
wzglŒdu na ciekawe rozwi„zania architektoniczne.
Z Didymy ruszyli�my do pobliskiego Miletu, w epoce archaicznej,
najwa¿niejszego miasta Jonii. Jego najbardziej imponuj„cym
zabytkiem jest bez w„tpienia teatr, kt(rego widokiem d‡ugo
mogli�my cieszy� oczy, jad„c po idealnie p‡askiej r(wninie. I to
w‡a�nie ta r(wnina, a nie imponuj„ca budowla, interesowa‡a nas
szczeg(lnie. Staro¿ytny Milet le¿a‡ na cyplu wysuniŒtym g‡Œboko
w morze, ale z czasem nanoszony przez Meander mu‡ nie tylko
zablokowa‡ wszystkie cztery porty miasta, ale r(wnie¿ odsun„‡ od
niego morze na odleg‡o�� o�miu kilometr(w. Zamulenie port(w
doprowadzi‡o do upadku miasta i cho� jego kszta‡t pozostaje nadal
czytelny, o dawnej wielko�ci Miletu �wiadcz„ dzi� raczej po-
wszechnie znane imiona jego obywateli, jak Tales, Hekatajos czy
Hippodamas, ni¿ skromne ruiny.
Jad„c t„ sam„ r(wnin„, dotarli�my wreszcie do zamykaj„cego j„ od
p(‡nocy pasma g(r, na kt(rego zboczu le¿a‡a staro¿ytna Priene.
Miasto niespecjalnie potŒ¿ne w staro¿ytno�ci i dzisiaj szczeg(lnie
nie zachwyca. Najefektowniejszym obiektem jest z pewno�ci„

dobrze zachowany teatr, warto r(wnie¿
wspomnie� o stadionie z widocznymi �la-
dami po urz„dzeniach startowych zar(wno
z czas(w greckich, jak i rzymskich, oraz
o efebejonie, na kt(rego �cianach kolejne
pokolenia uczni(w ry‡y swoje imiona.
NastŒpnego dnia opu�cili�my r(wninŒ
otaczaj„c„ Milet i pokonawszy liczne mniej
lub bardziej strome podjazdy dotarli�my
do Efezu. Wyj„tkowo rozleg‡a strefa arche-
ologiczna kusi przede wszystkim monu-
mentaln„ fasad„ biblioteki # mauzoleum
Celsusa, skrywaj„c„ raczej skromne pomie-
szczenia, w kt(rych mie�ci‡o siŒ niegdy�
oko‡o 12 000 zwoj(w. Niew„tpliw„ atrakcj„
s„ r(wnie¿ stosunkowo �wie¿e wykopa-
liska, odkrywaj„ce zesp(‡ dom(w z czas(w
rzymskich # wyj„tkowy, gdy¿ czŒ�� z nich
zachowa‡a siŒ a¿ po posadzki piŒtra.
W pewnej odleg‡o�ci od staro¿ytnego cen-
trum znajduj„ siŒ pozosta‡o�ci Artemizjo-
nu: po obu �wi„tyniach, z kt(rych starsz„
uznawano za jeden z siedmiu cud(w �wiata,
nie zachowa‡o siŒ niemal nic, a w�r(d

skromnych pozosta‡o�ci krepidomy b‡„dz„ dzi� gŒsi, kozy i ¿(‡wie.
Bardzo podobnie wygl„da‡a fauna skromnego, ale wa¿nego dziŒki
licznym inskrypcjom, stanowiska archeologicznego w Klaros.
Podziwiali�my tutaj kolejn„ �wi„tyniŒ Apollona # zdecydowanie
skromniejsz„ od tej w Didymie, ale r(wnie ciekaw„ pod wzglŒdem
architektonicznym. Prawdziwym rarytasem jest jednak zachowany
pos„g kultowy boga; jego monumentalne fragmenty le¿„ roz-
rzucone wok(‡ ruin �wi„tyni, podczas gdy gipsow„ rekonstrukcjŒ,
z najwiŒksz„ trosk„ otoczono siatk„ i drutem kolczastym.

Wreszcie po przesz‡o dw(ch tygodniach uda‡o nam siŒ dotrze� do
Izmiru # w ogromnym mie�cie, o kt(rym trudno powiedzie� co�
dobrego, szukali�my �lad(w starej i nowej Smyrny, a zwiedzanie
ich pozosta‡o�ci wype‡ni‡o nam ostatni dzieæ pobytu w Turcji.
W drodze powrotnej uda‡o nam siŒ jeszcze zwiedzi� Muzeum
Pergamoæskie w Berlinie, a zgromadzone tam eksponaty pod-
powiada‡y nam dok„d powinni�my siŒ uda� za rok. n
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Zanieczyszczający (nie) płaci?
– paradoksy w globalnym świecie
MONIKA ZALEWSKA

n Globalizacja nale¿y do najwiŒkszych zagro¿eæ wsp�‡czesnego
�wiata. �wiat ÐsiŒ kurczy , a mieszkaæc�w Ziemi przybywa. Kraje
walcz„ o dominuj„c„ pozycjŒ, o w‡adzŒ, o wzrost spo‡eczno-
-gospodarczy. Decyzje polityk�w coraz czŒ�ciej przekraczaj„ jednak
granice terytori�w, na kt�rych s„ podejmowane. Transgraniczno�)
dzia‡aæ sprzyja globalizacji problem�w. Zanieczyszczenia �rodowi-
ska powsta‡ew jednymmiejscu przenoszone s„w inne rejony �wiata
poprzez cyrkulacjŒ powietrza i obieg wody. Niekt�re procesy
przypominaj„ niekiedy Ðefekt domina . Szczeg�lnie niebezpieczne
z punktuwidzenia dalszego rozwoju wydaj„ siŒ by) zmiany klimatu
wywo‡ane zwiŒkszon„ antropresj„. G‡�wnym czynnikiem wp‡y-
waj„cym na powsta‡e zjawisko jest wzrost emisji gaz�w cieplarnia-
nych, kt�re zatrzymuj„ promieniowanie, zamiast odda) je
w przestrzeæ kosmiczn„. Spalanie paliw kopalnianych, niew‡a�ciwe
gospodarowanie zasobami le�nymi, brak �wiadomo�ci ekologicznej,
wszystkie te czynniki sprawiaj„, ¿e klimat siŒ ociepla. W okresie
1970-2004 r. na �wiecie nast„pi‡ 70-procentowywzrost emisji gaz�w
cieplarnianych (Przeciwdzia‡anie 2008: 7). Szacuje siŒ, ¿e do roku
2050, w wyniku wzrostu gospodarczego, emisja dwutlenku wŒgla
wzro�nie dwukrotnie, tj. z obecnych 23 do 46 mld ton (Energia
2007). W Ameryce wskaz·nik emisji CO2 na g‡owŒ mieszkaæca
wynosi prawie 20 ton rocznie, w Kenii A jedynie 0.18. Jeden
Amerykanin zu¿ywa tyle energii co 525 Etiopczyk�w (Carley,
Spapens 2000: 54, 64).
G‡�wn„ odpowiedzialno�) za obecny obraz rzeczywisto�ci ponosz„
przede wszystkim paæstwa bogate, kt�re okupi‡y sw�j wzrost
gospodarczy degradacj„ �rodowiska. Wydaje siŒ zatem, ¿e zgodnie z
koncepcj„ sprawiedliwo�ci spo‡ecznej i odpowiedzialno�ci sprawcy
za czyn, powszechnie akceptowaln„ i uznawan„ za s‡uszn„ powinna
by) zasada Ðzanieczyszczaj„cy p‡aci . W czasie konferencji klima-
tycznych podnosi siŒ wiŒc, aby wiŒksz„ uwag„ otoczy) kraje
rozwijaj„ce siŒ. W koæcu jak zauwa¿a administrator UNDP Kemal
Dervis: Zmiany klimatyczne s„ zagro¿eniem dla ca‡ej ludzko�ci. Jednak to
ubodzy, kt�rzy nie ponosz„ odpowiedzialno�ci za d‡ug ekologiczny, jaki
zaci„gamy wobec natury, ponios„ najwiŒksze koszty i to w pierwszej
kolejno�ci (Zmiany klimatyczne 2007). Sukces P�‡nocy okupiony
zosta‡ nŒdz„ Po‡udnia, a przecie¿ wszystkie narody dziel„ tŒ sam„
planetŒ i powinny mie) r�wny dostŒp do wszystkich jej zasob�w.
Zatem powinien nast„pi) czas rozliczenia z histori„ i sp‡ata kredytu
zaci„gniŒtego wobec kraj�w ubogich.
Udzia‡ w �wiatowym PKB kraj�w najs‡abiej rozwiniŒtych gospo-
darczo (przede wszystkim kraj�wAfryki �rodkowej i po‡udniowej A
Sierra Leone, Ruandy, Etiopii, oraz Azji A Bangladeszu, Nepalu,
Indii), kt�re zamieszkuje 80% ludno�ci, wynosi 20% PKB
(Micha‡k�w 2000: 19). Wielko�) ta zale¿y od wielu czynnik�w:
demograficznych, politycznych, historycznych, ale tak¿e przyrod-
niczych. Kraje Po‡udnia charakteryzuj„ siŒ specyficznymi warun-
kami geograficznymi, kt�re utrudniaj„ rozw�j gospodarczy, co
w po‡„czeniu z zacofaniem spo‡ecznym, wysokim przyrostem
naturalnym i zad‡u¿eniem zagranicznym podkopuje szanse na

lepsz„ przysz‡o�). Wzrost gospodarczy jest niezbŒdnymwarunkiem
rozwoju spo‡ecznego. Tylko w‡a�ciwe decyzje polityczne mog„
zmniejszy) lukŒ rozwojow„, podnie�) poziom ¿ycia spo‡eczeæstw,
wyeliminowa) ub�stwo. Tymczasem jednak cz‡owiek P�‡nocy
coraz mniej uzale¿nia siŒ od warunk�w w jakich ¿yje, podczas gdy
mieszkaniec Po‡udnia zakl„‡ siŒ w krŒgu bezradno�ci. �wiat osi„gn„‡
apogeum kontrastu, podzieli‡ siŒ na dwa bieguny: biedny i bogaty,
gdzie wyspy dobrobytu rosn„ w morzu nŒdzy. Najbardziej
jaskrawym przyk‡adem polaryzacji mo¿e by) fakt, ¿e trzech
najbogatszych miliarder�w na �wiecie posiada maj„tek r�wny
PKB 48 najubo¿szych paæstw �wiata (Micha‡k�w 2000: 19).
ZamkniŒta spirala ub�stwa bŒdzie siŒ w przysz‡o�ci zawŒ¿a) na
skutek zmian klimatycznych, poniewa¿ dotkn„ one w‡a�nie
najubo¿sze rejony �wiata.
Klimat jako zesp�‡ zjawisk pogodowych determinuje rozw�j
gospodarczy. Zachwiania w strukturze atmosferycznej i cyrkulacji
wody powoduj„ przesuwanie stref klimatycznych. Szczeg�lnie
nara¿one jest zatem rolnictwo bŒd„ce podstaw„ gospodarek kraj�w
najubo¿szych. W strukturze PKB Tanzanii ten dzia‡ produkcji
zajmuje a¿ 58%, w Nepalu A 44%. Anomalie pogodowe wywo‡ane
zmianami klimatycznymi powoduj„ zniszczenie plon�w bŒd„cych
g‡�wnym z·r�d‡em pokarmu. W wyniku susz spadek produkcji
w p�‡nocnej Afryce wyniesie 26%, co zwiŒkszy liczbŒ cierpi„cych
g‡�d o 600 mln (Zmiany klimatyczne 2007). Wed‡ug prognoz
wzrost temperatury w Indiach o 2 st. C spowoduje 7-procentowy
wzrost parowania wody. Wp‡ynie to na jako�) i ilo�) zebranych
plon�w. Naukowcy alarmuj„, ¿e do 2100 r. 1/3 powierzchni Ziemi
bŒdzie pustyni„ (Doniesienia 2006/2007: 14). Ponadto zmiany
klimatu nios„ ze sob„ ryzyko wzrostu aktywno�ci szkodnik�w,
a tak¿ewypierania ro�lin przez tzw. Ðchwasty .Wszystkie te czynniki
wymusz„ podwy¿szenie cen ¿ywno�ci. Rolnictwu zagra¿aj„ tak¿e
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kr�tkie, ale gwa‡towne opady, kt�re nie zasilaj„ podziemnych w�d,
a jedynie niszcz„ uprawy, zmieniaj„c przy tym powierzchniŒ
grunt�w. W ostatnim czasie notuje siŒ wzrost katastrofalnych
huragan�w i powodzi. 98% ludzi dotkniŒtych przez te klŒski
pochodzi z kraj�w rozwijaj„cych siŒ (Zmiany klimatu 2008: 99).
NajwiŒkszym problemem w przysz‡o�ci wydaje siŒ by) dostŒp do
czystej wody. Do 2080 r. liczba ludzi odczuwaj„cych jej deficyt
wyniesie 2 mld (Zmiany klimatyczne 2007). Do 2025 r. zapotrze-
bowanie na to dobro wzro�nie sze�ciokrotnie (Micha‡k�w 2000:
31). Prognozuje siŒ, ¿e najbli¿sze konflikty zbrojne na �wieciemog„
siŒ toczy) o dostŒp do znikaj„cych zasob�w wodnych. Przyk‡adem
mog„ by) starcia indyjskich stan�w: Karnataka i Tamil Nadu
(Sharma, Pinto 2008). Bitwa o wodŒ stanie siŒ bitw„ o godne
warunki do ¿ycia, o rozw�j spo‡eczno-gospodarczy.
Ocieplenie siŒ klimatu sprawia, ¿e topniej„ lodowce i podnosi siŒ
poziom w�d oceanicznych. Lodowce Antarktydy zmniejszaj„ siŒ
w tempie 50 m rocznie (Burchard-Dziubiæska 2006: 196). Wzrost
temperatury o 1 st. C skutkuje wzrostem poziomu w�d o 1 m.
Zagro¿one s„ wiŒc nadmorskie tereny nizinne, przeznaczone pod
uprawŒ lub osadnictwo, g‡�wnie w Zatoce Gwinejskiej czy
po‡udniowej Azji. Podniesienie w�d mo¿e spowodowa) szczeg�lnie
niebezpieczne szkody dla kraj�wwyspiarskich, g‡�wniema‡ych, s‡abo
rozwiniŒtych gospodarczo, paæstewek na Pacyfiku. Zagrozi to
szczeg�lnie turystyce i eksploatacji przeznaczanych na eksport
zasob�w.
Deforestacja (osi„gaj„ca rozmiary 10 mln ha rocznie), erozja gleb
(w wyniku kt�rej np. Nigeria co roku traci 500 km2 grunt�w),
pustynnienie krajobrazu (kt�re, wraz z nadmiern„ eksploatacj„
pastwisk, powoduje straty w hodowli zwierzŒcej, wynosz„ce 7 mld
rocznie) orazwymieranie niekt�rych gatunk�wzwierz„t powoduj„
zmniejszenie obszar�w bytowania. Klimat wyznacza granicŒ
osiedlenia cz‡owieka, wiŒc gdy brakuje system�w ostrzegania
przed niebezpieczeæstwami, a tak¿e zdolno�ci do adaptacji w
nowych warunkach, wrasta ilo�) migrant�w poszukuj„cych
lepszych miejsc bytowania. Wkr�tce liczba uciekinier�w klima-
tycznych, m.in. z Bangladeszu i Egiptu, mo¿e osi„gn„) poziom 332
mln (Zmiany klimatyczne 2007).
Mieszkaæcom paæstw dotkniŒtych zmianami klimatu w spos�b
bezpo�redni zagra¿aj„ niebezpieczne dla zdrowia upa‡y, a tak¿e
szybciej rozprzestrzeniaj„ce siŒ choroby tropikalne. Szacuje siŒ, ¿e
wkr�tce wyst„pi 400 mln wiŒcej przypadk�w zachorowaæ na
malariŒ. Niepok�j �rodowisk lekarskich wywo‡uje fakt, ¿e komary
zaczynaj„ siŒ szybciej mno¿y) (Zdrowie 2008). BŒdzie to mia‡o
wp‡yw m.in. na obni¿enie jako�ci pracy ludzkiej. Gospodarowanie
utrudni„ tak¿e kwa�ne deszcze, kt�re powoduj„ niszczenie
budynk�w i korozjŒ maszyn.
Dzia‡ania na rzecz ustabilizowanej przysz‡o�ci powinny obj„)
wsp�ln„ politykŒ energetyczn„, wykorzystanie zasob�w odnawial-
nych, a tak¿e ograniczenie emisji gaz�w cieplarnianych zgodnie
z dzia‡aniami zapocz„tkowanymi Protoko‡em z Kioto. Finansowa-
niem nowych technologii powinny siŒ zaj„) kraje bogate, poniewa¿
r�wnie¿ one mog„ ponie�) wysok„ cenŒ w przypadku braku reakcji
A utratŒ rynk�w zbytu. Ograniczenie skutk�w zmian klimatycz-
nych, powinno i�) w parze z nak‡adami na rozw�j spo‡eczno-
-gospodarczy kraj�w rozwijaj„cych siŒ. Najlepszym rozwi„zaniem
by‡oby uprzemys‡awianie ich z zachowaniem ekologicznych
standard�w. NiezbŒdnym warunkiem jest udostŒpnienie im tanich
no�nik�w energii. W tej chwili sytuacja energetyczna �wiata
wskazuje, ¿e kraje rozwijaj„ce siŒ zu¿ywaj„ jedynie 40% �wiatowej
energii. Paæstwa te dysponuj„ surowcami energetycznymi, takimi
jak ropa naftowa czy gaz ziemny, kt�re przeznaczaj„ na eksport, ale
jak pokazuj„ statystyki obecne rezerwy starcz„ na 40-60 lat (Soliæski
2005: 67-68). Bez pomocy bogatszych s„siad�w, kraje Trzeciego
�wiata nie bŒd„ mog‡y wdro¿y) technologii zapewniaj„cej im

bezpieczeæstwo energetyczne. ÐPŒtla zad‡u¿eniowa w niekt�rych
krajach sprawia, ¿e obci„¿enie d‡ugami zagranicznymi wynosi
nawet 450% PKB (Gwinea-Bissau w roku 1999 r.). Zatem elity
paæstwowe nie rozwi„¿„ tego problemu same, poniewa¿ nie s„
w stanie op‡aci) wdro¿enia nowych technologii. Ponadto
w wiŒkszo�ci przypadk�w mieszkaæcy kraj�w biedniejszych nie
mog„ liczy) na pomoc skorumpowanych rz„d�w, pozostaj„cych
poza kontrol„ spo‡eczn„. Konieczne jest r�wnie¿ w‡„czenie Chin,
Indii i Brazylii do miŒdzynarodowej wsp�‡pracy w dziedzinie
ekologii, poniewa¿ s„ to kraje, kt�re wkr�tce bŒd„ Ðliderami pod
wzglŒdem emisji gaz�w cieplarnianych, a kt�re do tej pory
korzysta‡y z d�br na zasadzie Ðefektu gapowicza . Wszystkie te
dzia‡ania wymagaj„ odej�cia od egoistycznego my�lenia na rzecz
ducha solidaryzmu.R.Kapu�ciæski alarmowa‡: (...) nasila siŒ zjawisko
wzajemnej obco�ci, obojŒtno�ci, egocentryzmu. Ludzie potrafi„ zmobilizowa$
siŒ do jakiej� konkretnej akcji, natomiast nie ma dzi� ¿adnej filozofii, kt�ra by
g‡osi‡a konieczno�$ solidarno�ci i pomocy w skali planetarnej (Kapu�ciæski
1996).
Wp‡yw cz‡owieka na �rodowisko jest niezbŒdnym warunkiem
postŒpu cywilizacyjnego, ale trzeba zadba) o to, aby znalez·) Ðz‡oty
�rodek , kt�ry pozwoli na zr�wnowa¿ony globalny rozw�j. Nie
mo¿naodci„) siŒ od tego,w jakichwarunkachbŒd„ zmuszeni ¿y)nasi
spadkobiercy; oni nie bŒd„ mieli wyboru, kt�ry my teraz posiadamy.
Odziedzicz„ �rodowisko w takim stanie, jaki zastan„. Zasoby Ziemi
nie mog„ zaspokaja) tylko teraz·niejszych potrzeb, powinny uwz-
glŒdnia) sprawiedliwo�)miŒdzypokoleniow„. InwestycjewekologiŒ,
chocia¿ wymagaj„ du¿ych nak‡ad�w pieniŒ¿nych, kosztuj„ mniej ni¿
brak reakcji i oczekiwanie na dalsz„ degradacjŒ �rodowiska.Wszystkie
dzia‡ania kraj�w P�‡nocy powinny d„¿y) do sp‡aty po¿yczki
udzielonej im kilkadziesi„t lat temu przez paæstwa Po‡udnia.
W innym wypadku Ziemia stanie siŒ planet„ dla wybraæc�w. n
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II nagrodę w konkursie na esej dla studentów „Polska jest rajem”,

zorganizowanym przez ISRiG UW oraz UNDP Polska. Konkurs był jednym

z elementów projektu „Globalny rozwój – lokalna edukacja”, realizowa-

nego przez ISRiG, przy wsparciu MSZ. W jego ramach zorganizowana

została II Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Dylematy Rozwoju

w XXI w.” zatytułowana „Challenges for humanity in XXIst century” oraz

cztery debaty o globalnym rozwoju (o ostatniej z nich czyt. Kalejdoskop,

str. 6–7).
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Uniwersytet w terenie
JUSTYNA JASIEWICZ-HALL

n Dla wiŒkszo�ci warszawian Uniwersytet to piŒkna Brama
G‡�wna przy Krakowskim Przedmie�ciu, dla czŒ�ci student�w to
kr�tki przystanekwdrodze dokariery, dla niekt�rych pracownik�w
to drugi dom w centrum Warszawy. Ale s„ i tacy, dla kt�rych
Uniwersytet Warszawski to jezioro, las, cisza. Pilchy, Urwita‡t
i Bia‡owie¿a to miejsca tylko na poz�r odleg‡e od naszej uczelni.
W rzeczywisto�ci s„ tak samo wa¿ne jak Pa‡ac Kazimierzowski
i tak samo ciekawe jak laboratoria ICM.

ÐRybak po prostu

Ohydrobiologicznej stacji terenowej w Pilchach najwiŒcej wie pan
Wacek, kt�ry przez 25 lat by‡ w niej konserwatorem i dozorc„.
S‡ynie z tego, ¿e potrafi wszystko za‡atwi/ z okolicznymi
fachowcami i ¿e pali‡ o wiele za du¿o. Zdrowie ju¿ mu niestety
nie dopisuje 1 najpierw nabawi‡ siŒ odmy, a kiedy po operacji
jednego p‡uca chwilowo mu siŒ poprawi‡o, znowu zacz„‡ pali/
i teraz ju¿ nigdzie nie rusza siŒ bez rurki doprowadzaj„cej tlen.
Obowi„zki konserwatora przejŒ‡a wiŒc pani Maria, ¿ona pana
Wacka. Zawsze u�miechniŒta, weso‡a, zapracowana, z bardzo
zniszczonymi d‡oæmi. I mimo ¿e czasami nawet o czwartej rano
idzie pierwszy raz zajrze/ do stacji, ma czas ¿eby robi/ swojsk„
kie‡basŒ 1 obowi„zkowo bez czosnku, kt�rego nie znosi. Do stacji
niema daleko 1 trzeba tylko przej�/ na drug„ stronŒ skrzy¿owania 1
w Pilchach wszŒdzie jest blisko. 1 Jak przyje¿d¿aj„ do nas studenci,
m�wi„, ¿e �pi„ tu jak nigdzie indziej, bo cisza 1 opowiada panWacek
zaci„gaj„c po wschodniemu. Studenci i pracownicy Wydzia‡u
Biologii, kt�rzy go poznali, zgodnie twierdz„, ¿e jego dom jest
zawsze dla nich otwarty. 1 Przyje¿d¿aj„ te dziewczynki z miasta,
marzn„ tu na ko�/. Te chude ‡apki tylko rozcieraj„. No to co?
Herbaty mam nie da/? 1 pyta i �mieje siŒ serdecznie. Zanim pan
Wacek zacz„‡ pracowa/ w stacji przez osiem lat by‡ rybakiem na
jeziorzeRo�, dlatego zna je jakw‡asn„ kieszeæ.Nigdy tejwiedzy nie
¿a‡owa‡ rzeszom student�w, kt�rzy przyje¿d¿ali na badania
terenowe. Kto� przecie¿ musia‡ z nimi wyp‡ywa/ na jezioro.

1 Czasami, jak trzeba by‡o, to i cztery razy jednego dnia
wyp‡ywa‡em na jezioro ze studentk„. No ale co? Magisterium
robi, to i materia‡y musi zebra/. Zimno, wia‡o jak czort, ale p‡yn„/
trzeba 1 gdzie siŒma nauczy/, jak nie tu? 1 pyta ju¿ z lekk„ zadyszk„
pan Wacek. 1 A rok p�z·niej, zim„, w zamie/ tak„, ¿e wyci„gniŒtej
rŒki nie wida/, kto� puka. A to ta dziewczynka. ÐMagisterium
zrobi‡am, panie Wacku; m�wi. I podziŒkowa/ przyjecha‡a 1 opo-
wiada wzruszony. Nawet teraz, kiedy ze zdrowiem u niego nie jest
najlepiej, znajdzie si‡Œ, ¿eby ze �wie¿o upieczonymimagistrami lub
doktorami uczci/ udan„ obronŒ kieliszkiem czego� mocniejszego.
Tylko pani Maria krzyczy, ¿e pi/ m„¿ ju¿ nie mo¿e, bo lek�w du¿o
przyjmuje. 1 A dawni studenci odwiedzaj„ Pilchy ca‡y czas. Tylu siŒ
ich tu przetoczy‡o. Porz„dni, grzeczni zawsze byli. A ¿e czasem co�
siŒ zepsuje, no to co zrobi/? Przecie¿ takie krzes‡o plastikowe to
tylko dotkn„/ wystarczy i ju¿ siŒ rozpadnie 1 m�wi pani Maria. Na
pytanie, gdzie by im siŒ lepiej pracowa‡o, odpowiadaj„: nigdzie.
1 Kiedy� zachorowa‡em i zawiez·li mnie do szpitala w Warszawie.
Lekarka pyta syna, gdzie ja pracowa‡em. A on odpowiada, ¿e na

uniwersytecie, to ona na to Ðprofesor?;. ÐNie, konserwa-
tor; m�wi syn. ÐOoo, artysta; zachwyci‡a siŒ
1 opowiada roze�miany pan Wacek. 1 A jaki tam ze mnie
artysta? Rybak po prostu.
Stacja mie�ci siŒ w XIX-wiecznym budynku poniemiec-
kim. 1 Kiedy� by‡a tu szko‡a, ale za Gierka j„ zamknŒli,
a budynek oddali pod gminŒ. Przyszed‡ do mnie
Kowalczewski i m�wi, ¿e on stacjŒ zak‡ada/ bŒdzie
i mam dla niego pracowa/: pilnowa/ budynk�w, pomaga/
studentom, p‡ywa/ z nimi kutrem 1 opowiada panWacek,
dla kt�rego Uniwersytet to w‡a�nie stacja i ‡„ka nad
jeziorem Ro�. 1 No to mia‡em powiedzie/ Ðnie;?
W Pilchach wszyscy wspominaj„ Kowala, czyli dr. And-
rzeja Kowalczewskiego, tw�rcŒ stacji. Przed siedzib„ stacji
wykuto w kamieniu napis ÐKowalu, dziŒkujemy ci za
wszystkie chwile razem, za twoj„ rado�/ i m„dro�/, kt�re
rozdawa‡e� do ostatnich dni i kt�re pozostan„ w nas na
zawsze;, w kuchni nad wielkim sto‡em wisi jego zdjŒcie.
Pani Maria i pan Wacek zgodnie m�wi„, ¿e m„dry

Stacja w Pilchach, fot. J. Jasiewicz-Hall

Stacja w Urwitałcie, fot. J. Jasiewicz-Hall
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i porz„dny ch‡op by‡ i z miejscowymi potrafi‡ siŒ dogada/. Teraz
dzia‡aniami stacji kieruje dr Miros‡aw @lusarczyk. Sw�j czas dzieli
pomiŒdzy pracŒ badawcz„ nad relacjami drapie¿nik-ofiara
w akwenach s‡odkowodnych, wyk‡ady w Warszawie a pracŒ 1 jak
sam m�wi 1 nadzorcy stacji. 1 WiŒkszo�/ prowadzonych tu badaæ
dotyczy problematyki limnologicznej, ale mile widziani s„ tu tak¿e
badacze innych dziedzin. StacjŒ otaczaj„ pola, ‡„ki, las, tereny
bagienne, niewielkie rzeki oraz jezioro. Ka¿dy znajdzie tu co�
ciekawego 1 m�wi dr @lusarczyk. I faktycznie, bo nie brakuje
tu atrakcji nawet dla biolog�w-poszukiwaczy przyg�d, kt�rzy
w celach badawczych mog„ wynaj„/ samoch�d terenowy. Albo
kuter.

flaby, ¿�‡wie i poligon

Stacja terenowa w Urwita‡cie to wymarzone miejsce nie tylko dla
biolog�w, ale i dla wczasowicz�w: jest po‡o¿ona kilka kilometr�w
od s‡ynnych Miko‡ajek, nad samym jeziorem £uknajno. Wok�‡
tylko las, woda i spok�j. Jak na ca‡ychMazurach przedwojn„ by‡a tu
osada niemiecka, p�z·niej 1 PGR. Sama wie� Urwita‡t ma d‡ug„
historiŒ, bo powsta‡a ju¿ w pocz„tkach XVII w. Obecnie ju¿ nie
istnieje, a jedynym zamieszka‡ym tam obiektem jest w‡a�nie stacja
terenowa Wydzia‡u Biologii. Na sta‡e mieszka w niej dwoje
pracownik�w: Grzegorz G�recki, kierownik stacji i Anna Za-
borowska. 1 Bardzo dobrze siŒ tu mieszka. I �wietnie pracuje 1
m�wi„ zgodnie, cho/ tak samo zgodnie przyznaj„, ¿e przyje¿d¿aj„-
cych student�w i badaczy jest bardzo du¿o, w tym roku by‡o to
�rednio kilkana�cie os�b dziennie. Przez to czasami musz„ pe‡ni/
funkcje kierowc�w, kucharzy, porz„dkowych. CzŒ�/ z go�ci
przyje¿d¿a, by zebra/ materia‡y do badaæ, czŒ�/ po to, by w ciszy
skupi/ siŒ na pisaniu ksi„¿ki, doktoratu, habilitacji. Ale s„ i tacy,
kt�rzy Urwita‡t wybieraj„ jako cel wyjazd�w integracyjnych.
Jezioro £uknajno jest rezerwatem biosfery. Dlatego te¿ nie brakuje
tu materia‡�w do badaæ. 1 W‡a�nie dobiegaj„ koæca moje badania
nad ¿abami 1m�wi Anna Zaborowska. 1 Staram siŒ ustali/ zwi„zek
miŒdzy wiekiem ¿ab a trasami i odleg‡o�ciami ich wŒdr�wek. fleby
to wszystko zbada/ trzeba siŒ niez·le namŒczy/: z‡apa/ ¿abŒ,
wszczepi/ jej chip i p�z·niej znowu od‡owi/, przeanalizowa/ dane
1 opowiada badaczka. Grzegorz G�recki zajmuje siŒ ¿�‡wiami
b‡otnymi, kt�rych 1 co mo¿e dziwi/ 1 w okolicach Urwita‡tu nie
brakuje. Te¿ bada trasy ich wŒdr�wek, spos�b wyszukiwania
po¿ywienia. Czasami badania wymagaj„ od nich niema‡ego
po�wiŒcenia 1 niedaleko znajduje siŒ s‡ynny poligon w Orzyszu,
gdzie /wicz„ ¿o‡nierze wojsk NATO. Jak na z‡o�/ czŒ�/ ¿ab
zamieszkuje w‡a�nie tereny najciŒ¿szych /wiczeæ artyleryjskich.
Badacze nie maj„ wiŒc wyboru i musz„ za nimi
wŒdrowa/. 1 S„ takie miejsca na poligonie, gdzie
mo¿emy wchodzi/ wtedy, kiedy chcemy, ale i takie,
gdzie obowi„zuj„ �cis‡e przepisy bezpieczeæstwa:
trzeba siŒ zameldowa/ u dow�dcy wchodz„c
i wychodz„c, w razie wypadku 1 bezwzglŒdnie
powiadomi/ s‡u¿by ratownictwa wojskowego i pod
¿adnym pozorem nie wolno wynosi/ z‡omu 1 opo-
wiada z rozbawieniem G�recki. 1 Nie ma siŒ z czego
�mia/ 1 dodaje Zaborowska. 1 Pomys‡owo�/ miej-
scowych nie zna granic: jaki� czas temu w nocy dwaj
panowie brzeszczotem odpi‡owali lufŒ od czo‡gu na
poligonie i przewiez·li j„ do skupu z‡omu rowerem.
Pracy w samej stacji te¿ nie brakuje: trzeba o wszystko
dba/, pilnowa/, dogl„da/ zupe‡nie jak w‡asnego
domu, a je�li tego ma‡o 1 mo¿na zawsze zbudowa/
w‡asnymi rŒkami pomost na jeziorze, zupe‡nie jak
zrobi‡ to G�recki.

Laboratorium nieodtwarzalne

Badania z zakresu botaniki i ekologii uniwersyteccy biolodzy
prowadz„ w miejscu, kt�rego nazwa co� m�wi ka¿demu z nas 1
w Bia‡owie¿y. Od 56 lat stacja geobotaniczna prowadzi projekty
badawcze i kszta‡ci student�w. Najcenniejsze programy naukowe
prowadzone s„ nieprzerwanie niemal od pocz„tku dzia‡alno�ci
stacji. S„ to d‡ugotrwa‡e badania ekologiczne 1 unikalne w skali
�wiata przede wszystkim ze wzglŒdu na d‡ugi czas obserwacji
prowadzonych na sta‡ych powierzchniach i przy niezmienionej
metodologii. Ich wyniki wesz‡y ju¿ do klasyki literatury ekologii
ro�lin. W tej chwili w stacji prowadzone s„ badania z zakresu
dynamiki naturalnych ekosystem�w le�nych, zale¿no�ci miŒdzy
ro�linami i zwierzŒtami oraz mechanizm�w ekspansji i zadama-
wiania siŒ obcych gatunk�w ro�lin. Stale pracuje tu 8 os�b, szefem
jest dr in¿. Bogdan Jaroszewicz. Jak sam m�wi jest ju¿ w pe‡ni
bia‡owie¿aninem, nie tylko ze wzglŒdu na miejsce zameldowania,
ale przede wszystkim na to, jak niezwyk‡ymmiejscem jest Puszcza
Bia‡owieska. 1 Puszcza jest miejscem fascynuj„cym dla ka¿dego
biologa. Dla naukowca, to tak jakby mieszka/ bezpo�rednio
w laboratorium: idŒ z pracy do domu i obserwujŒ zjawiska, kt�re
by/ mo¿e jutro zacznŒ bada/; jadŒ w teren prowadzi/ pomiary i tam
przychodz„midog‡owykolejnepomys‡y. PrzychylamsiŒ do zdania,
¿e puszcza, a zw‡aszcza obszar ochrony �cis‡ej Bia‡owieskiego Parku
Narodowego jest dla nas bezcennym laboratorium przyrodniczym,
takim jak dla fizyk�w teleskop HubbleGa, czy laboratorium CERN
1 m�wi. 1 Jest nawet czym� wiŒcej, bo jest to laboratorium
nieodtwarzalne, jedyne w swoim rodzaju, kt�re samo siŒ zmienia
i rozwija 1 dodaje. Ale w puszczy urzek‡a go te¿ cisza i miejsca, gdzie
s‡ycha/ tylko odg‡osy przyrody: szelest li�ci, g‡osy ptak�w. Miejsca,
gdzie mo¿na poczu/ siŒ rzeczywi�cie wolnym cz‡owiekiem.
Jednak puszcza to nie tylko teren zainteresowaæ naukowc�w, ale
te¿ turyst�w, kt�rzy gromadnie przyje¿d¿aj„, by zobaczy/ ¿ubry
i ostatnie fragmenty naturalnych las�w europejskich chronionych
w Bia‡owieskim Parku Narodowym. I mimo ¿e, jak m�wi Jaro-
szewicz, Bia‡owie¿a to miejscowo�/, kt�ra mog‡aby by/ zapo-
mniana przez Boga i ludzi, gdyby nie po‡o¿enie w puszczy,
w sezonie turystycznym o ciszy mo¿na tylko pomarzy/.
Naukowe walory Bia‡owie¿y docenili nie tylko nasi biolodzy, ale
te¿ naukowcy z Zak‡adu Badania Ssak�w Polskiej Akademii Nauk
i Zak‡adu Las�w Naturalnych Instytutu Badawczego Le�nictwa.
1 Zapewne Bia‡owie¿a wygra‡aby konkurs na najbardziej naukow„
miejscowo�/ Polski, a by/ mo¿e i Europy, gdyby wskaz·nikiem
by‡a np. liczba profesor�w na 1000 mieszkaæc�w 1 ¿artuje
Jaroszewicz. n

Białowieża, fot. I. Sondej
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Bombowe wieści

ROBERT GAWKOWSKI, MUZEUM UW

n PiŒknym jesiennym przedpo‡udniem, 28 paz·dziernika 2008 ro-
ku uniwersytecki ogrodnik bezskutecznie zmaga‡ siŒ na placyku
przed Dawn„ Bibliotek„ z jakim" korzeniem. Zniecierpliwiony
wzi„‡ ‡opatŒ i r„bn„‡ w niechciane k‡„cze kilka razy. Zapewne wte-
dy przerazi‡ siŒ, bo ‡opata przy zderzeniu z Ðkorzeniem' wyda‡a
dz·wiŒk metaliczny. Ogrodnik zrozumia‡, ¿e rdzawy pod‡u¿ny
przedmiot, pokryty ziemi„ to nie korzeæ, tylko niewybuch!
Na Uniwersytecie Warszawskim zapanowa‡o podniecenie. Ewa-
kuowano przyleg‡e budynki. Natychmiast przyjechali saperzy
z Kazunia i wydobyli z ziemi sensacyjne znalezisko. Jak siŒ okaza‡o,
by‡ to pocisk moz·dzierzowy z czas2w II wojny "wiatowej. P2‡tora
miesi„ca p2z·niej rozpoczŒ‡a siŒ zaplanowana przez uniwersytet
akcja poszukiwawcza. WynajŒto firmŒ ze Ðszperaczami dometalu'.
Miejscem poszukiwaæ by‡ placyk przed Dawn„ Bibliotek„ i tereny
miŒdzy Szko‡„ G‡2wn„ a budynkiem Wydzia‡u Historycznego.
Ca‡ej akcji przygl„dali siŒ ciekawscy studenci. Trzeciego dnia
poszukiwaæ... zn2w sensacja! Odkryto kolejny pocisk moz·dzie-
rzowy.
Wydawa; by siŒ mog‡o, ¿e teren uczelni zosta‡ w przesz‡o"ci
dok‡adnie sprawdzony. Po raz pierwszy zaraz po wojnie. Po raz
drugi, gdy odbudowywano obiekty w latach piŒ;dziesi„tych.
A jednak, takie znaleziska mo¿na w Warszawie wci„¿ odkrywa;.
Przy okazji Ðwykopk2w' na terenie kampusu, wydobyto z zie-
mi kilka niecodziennych znalezisk: trzy nocniki z lat czterdzies-
tych, monetŒ carsk„ z pocz„tku dwudziestego wieku, mena¿ki
wojskowe, pas z amunicj„ do karabinu, butelkŒ (pust„) wina
wŒgierskiego z 1941 roku oraz przedwojenn„ maszynŒ do
szycia.
Sk„d to wszystko znalaz‡o siŒ na terenie uniwersytetu? Przy-
pomnijmy, ¿e we wrze"niu 1939 roku na uczelni, w oparciu
o Wydzia‡ Lekarski, utworzono szpital polowy. Lekarze, w ran-
gach oficerskich (zmobilizowani do wojska tu¿ przed wybuchem
wojny), zajmowali siŒ rannymi. Gdy mia‡o doj"; do kapitulacji,
niekt2rzy z nich, postanowili ukry; czŒ"ci ¿o‡nierskiego oporz„-
dzenia i st„d zapewne mena¿ki, i pas z amunicj„.
Po kapitulacji, na terenie uczelni mieszka‡a niemiecka ¿andarmeria
i urz„dzono tu szpital dla ozdrowieæc2w, czyli tymczasowemiejsce
pobytu dla kontuzjowanych ¿o‡nierzy niemieckich, wracaj„cych
z frontu wschodniego do swej ojczyzny. St„d te trzy nocniki,
z kt2rych jeden opakowany by‡ w niemieck„ gazetŒ. Gazeta,
a w‡a"ciwie jej strzŒpki, tu¿ po wydobyciu rozlecia‡a siŒ w py‡ i nie
mo¿na by‡o nawet odczyta; jej tytu‡u.
Przypomnijmy te¿, ¿e podczas Powstania Warszawskiego, umoc-
nion„ zasiekami uczelniŒ, trzykrotnie atakowali powstaæcy.
Z okolic ulicy Topiel (na Powi"lu) ostrzeliwali uniwersytecki
kampus moz·dzierzem i st„d pewnie te dwa niewybuchy moz·dzie-
rzowe znalezione na terenie UW.
Kilka lat temu, gdy pisa‡em o powstaæczych szturmach na
uniwersytet, zetkn„‡em siŒ z interesuj„c„ relacj„. Janusz Mo¿-
d¿yæski, jeden z mieszkaæc2w ul. Kopernika, po upadku Powi"la
zosta‡ z‡apany przez Niemc2w i przyprowadzony na teren
uniwersytetu. Wraz z dwudziestk„ innych Polak2w dosta‡ do rŒki
‡opatŒ. Hitlerowcy nakazali im kopa;. Wszyscy modlili siŒ, gdy¿
wydawa‡o siŒ, ¿e to moment przed egzekucj„, a kopany d2‡ to ich
gr2b. Niemcy jednak nie strzelali, a potem pozwolili siŒ wszystkim
rozbiec. D2‡ za" pos‡u¿y‡ jako miejsce na "mieci.

By; mo¿e wtedy do do‡u trafi‡y przedmioty, kt2re teraz odkopano.
Po tak wielu latach mo¿emy jedynie snu; przypuszczenia.
Stare pociski zosta‡y wywiezione z teren2w UW i zabezpieczone
przez saper2w. Pozosta‡e Ðskarby' trafi‡y do Muzeum Uniwersy-
tetu Warszawskiego, gdzie bŒd„ przypomina; o burzliwych losach
uniwersyteckiego kampusu.

Przegląd prasy
Podczas debaty ÐPolska czeka na Nobla�, zorganizowanej
w ramach cyklu ÐForum Polska�, po�wiŒconej perspekty-
wom rozwoju nauki w naszym kraju, prof. Karol Musio‡,
rektor UJ, powiedzia‡ m.in.:
Od czas�w powojennych finansowanie szkolnictwa wy¿szego i instytucji
naukowych by‡o antyrozwojowe i nonsensowne. Zale¿a‡o od liczby
student�w lub liczby pracownik�w. Doprowadzi‡o to do tego, ¿e na
uniwersytetach Warszawskim i Jagielloæskim pracownicy maj„ ni¿sze
pensje ni¿ na uniwersytetach, kt�re powsta‡y dwa lata temu. W zwi„zku
z tym tworzy siŒ sytuacja absurdalna. Kto&, kto chcia‡by do nas przyj&'
pracowa', straci na tym finansowo ( nawet je&li jest bardzo dobry. Bardzo siŒ
cieszŒ, ¿e od dw�ch lat algorytm podzia‡u &rodk�w ministerialnych odbywa
siŒ z uwzglŒdnieniem pewnych parametr�w, kt�re umownie nazywamy

Przedwojenna maszyna do szycia odnaleziona na terenie kampusu,

fot. J. Jasiewicz-Hall
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prorozwojowymi. To jest w‡a�ciwy kierunek, ale proszŒ zapamiŒta�, ¿e to
dopiero pocz„tek drogi.
(...)Najbardziej nam [wPolsce] brakuje systemuwyselekcjonowania piŒciu
procent najlepszych doktorant&w i stworzenia im stuprocentowej szansy na
realizacjŒ ich pomys‡&w. Tego nie mamy. Mamy tylko masowe kszta‡cenie.
To dobrze ( wszystko, co pozwala ludziom lepiej zrozumie� �wiat, podnosi
ich wykszta‡cenie cho�by minimalnie, jest lepsze ni¿ niezrobienie tego. Ale
to, ¿e gubimy diamenty, bierze siŒ r&wnie¿ z masowo�ci kszta‡cenia.

Uczestnicz„cy r�wnie¿ w debacie ks. prof. Micha‡ Heller
zPapieskiejAkademiiTeologicznejwKrakowiepowiedzia‡
m.in.:
I jeszcze jeden dosy� wa¿ny postulat: aby dydaktyka i praca naukowa sz‡y
w parze. Uczony, kt&ry nigdy nie uczy‡, jest trochŒ u‡omny. Przede
wszystkim uczy siŒ cz‡owiek przez uczenie. Kto nigdy nie wy‡o¿y‡ historii
filozofii, to nie bŒdzie jej zna‡, bo j„ zapomni. Kto nigdy nie wyk‡ada‡ kursu
analizy matematycznej, to te¿ j„ zapomni ( bŒdzie pamiŒta‡ tylko te rzeczy,
kt&re s„ mu potrzebne do pracy naukowej. A poza tym kontakt ze studentem
daje to, czego nie mo¿e da� nic innego: do�wiadczenie spo‡ecznego charakteru
nauki, jej ci„g‡o�ci. Jak siŒ promuje nowego doktora i cz‡owiek siŒ cieszy, ¿e
jego problematyka bŒdzie dalej ¿y‡a ( to niesamowite uczucie. Ale i od-
wrotnie. Studia powinny w spos&b ci„g‡y przechodzi� w pracŒ badawcz„.
Najpierw na seminarium naukowym wykluwa siŒ praca magisterska,
a potem przy jej pisaniu praca doktorska i tak dalej. Uczelnie, kt&re nie
prowadz„ prac badawczych, bŒd„ tylko szko‡ami pedagogicznymi, cho�by
nie wiem jak uroczyste mia‡y nazwy.
(...) Czy rozw&j nauki wymaga szeroko rozumianego przyjaznego
�rodowiska?Wydawa‡oby siŒ, ¿e tak. Przez przyjazne �rodowisko rozumiem
presti¿ nauki w spo‡eczeæstwie. Nauka powinna by� czŒ�ci„ kultury.

Kolejny uczestnik debaty, prof. £ukasz Turski z Centrum
Fizyki Teoretycznej PAN powiedzia‡ m.in.:
Mamy w Polsce fetysz studi&w doktoranckich. Nowa ustawa bardzo
dziwnie pisze o tych studiach ( ¿e raz je wolno tworzy�, raz nie wolno.
Problem polega tylko na tym, ¿e doktorant to jest cz‡owiek, kt&ry pracuje dla
promotora. (...) Cokolwiek bŒdziemy reformowa�, uczelnie wy¿sze maj„
prawe 1000-letni„ tradycjŒ i doktorant to jest czeladnik. On siŒ musi
wyzwoli�, ale wcze�niej jak czeladnik stolarski musi wytoczy� trzy nogi
mniej wiŒcej jednakowej d‡ugo�ci do krzes‡a, ¿eby siŒ taboret nie za bardzo
giba‡ i nic z niego nie spada‡o. Na tym to polega.
(Polska czeka na Nobla, ÐPolska. The Times�, 25 paz·dziernika
2008)

W wywiadzie dla ÐForum Akademickiego,, pytana o ocenŒ
zaprezentowanych pod koniec wrze.nia projekt�w piŒciu
ustaw reguluj„cych kwestie nauki, prof. Katarzyna Cha‡a-
siæska-Macukow, rektor UW powiedzia‡a:
(...) To, co najbardziej niepokoi, gdy patrzymy na propozycje ministerstwa,
to brak sprecyzowanych za‡o¿eæ wstŒpnych, podstawowej diagnozy poprze-
dzaj„cej propozycje reformy. Z krŒg&w ministerialnych padaj„ has‡a o tym,
¿e trzeba poprawia� jako�� nauki i szkolnictwa wy¿szego. Brakuje jednak
wyja�nienia, na czym ta poprawa jako�ci mia‡aby polega�. To tak jakby�my
m&wili: lepiej by� piŒknym i bogatym.
Przy kolejnych propozycjach nale¿a‡oby wyja�ni�, dlaczego maj„ one
zast„pi� istniej„ce rozwi„zania, dlaczego ma by� tak, a nie inaczej.
(Rektor jest jak kapitan, ÐForum Akademickie�, listopad 2008)

W wywiadzie dla ÐPerspektyw,, pytana o z·r�d‡o inspiracji
do dzia‡ania, prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rek-
tor UW powiedzia‡a:
My�lŒ, ¿e najwa¿niejsz„ rzecz„ jest temperament intelektualny, kt&ry jest
silniejszy ni¿ pokusy ambicjonalne. Staram siŒ patrze� nawszystko z punktu
widzenia cz‡onka spo‡eczno�ci akademickiej i jego potrzeb. To mnie trzyma

przy ziemi i nie pozwala zapomnie� o tym, ¿e cz‡owiek bierze udzia‡, a nie
zaszczyca, ¿e nie kroczy, a idzie i nie rz„dzi a zarz„dza.
(Nie krocz„c, a id„c, ÐPerspektywy�, paz·dziernik 2008)

Wodpowiedzi na apel redakcji ÐGazety Wyborczej, o nad-
sy‡anie opinii na tematpropozycji student�wUWwsprawie
zmiany nazwy stacji II linii metra z Nowy 4wiat na
Uniwersytet, jeden z czytelnik�w napisa‡:
Zmiana nazwy nieistniej„cej stacji metra zNowy ;wiat naUniwersytet nie
niesie za sob„ du¿ych koszt&w.Nowy ;wiat nie pogniewa siŒ za to, ¿e stacja
nie nosi jego imienia. My�lŒ, ¿e dla wielu przysz‡ych pasa¿er&w metra
nazwa stacji Uniwersytet bŒdzie ‡atwiejsza do skojarzenia.
(Zgoda na Uniwersytet, ale Pole Mokotowskie zostawcie, ÐGazeta
Wyborcza�, 31 paz·dziernika 2008)

Liczy się pomysłowość
Pe‡nienie funkcji rektora wi„¿e siŒ z udzia‡em w bardzo wielu
wydarzeniach 4 konferencjach, wyk‡adach, jubileuszach, uroczys-
to6ciach przyznania nagr7d... Kalendarz rektorski wype‡niony jest
po brzegi, codziennie do sekretariatu JMR nap‡ywaj„ nowe
zaproszenia. Mimo najlepszych chŒci nie wszystkie rektor mo¿e
wykorzysta:.
Czy oryginalno6: zaproszenia mo¿e mie: wp‡yw na decyzjŒ JMR?
Nie jeste6my pewni, przypuszczamy jednak, ¿e taka w‡a6nie my6l
przy6wieca‡a projektantowi zaproszenia na uroczysto6: z okazji
X-lecia Kryminologicznego Ko‡a Naukowego IPSiR UW.
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Skarby biblioteki IH UW

MAREK JANICKI

n W wirze dokonuj„cej siŒ na naszych oczach rewolucji informa-
tycznej, gdy niemal nieograniczony dostŒp do cyfrowych zapis�w
tekstu i obrazu staje siŒ faktem o wymiarze powszechnym,
wieszczono ju¿ niejednokrotnie zag‡adŒ ksi„¿ki w jej tradycyjnej
papierowej postaci. Gdyby jednak przysz‡o nam wskaza" co
stanowi fundament, #rodek, a wreszcie wymierny efekt akademic-
kiego kszta‡cenia, zwr�ciliby#my uwagŒ na uniwersyteckie ksiŒ-
gozbiory. Biblioteka jest i w swej tradycyjnej formie na d‡ugo
jeszcze pozostanie atrybutem i jakby dusz„ uniwersytetu. Hinc
omnia � st„d wszystko, jak czytamy nad wej#ciem do Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. Wszelako rzecz tak¿e w tym, ¿e
zaczerpniŒte st„d dobro powraca pomno¿one, by nakarmi" innych
i wci„¿ nowych cz‡onk�w intelektualnej wsp�lnoty.
Uczeni nie tylko zazwyczaj tworz„ i gromadz„ teksty, ale te¿ sami
w naturalny spos�b gromadz„ siŒ wok�‡ tekst�w, by o nich, z nimi (a
w istocie z ich autorami) i ze sob„ dyskutowa", wreszcie dawa" tym
dyskusjom #wiadectwo na pi#mie. Mo¿na by zreszt„ zaryzykowa"
takie wyja#nienie genezy wszelkich intelektualnych korporacji,
w tym oczywi#cie uniwersytet�w i ich ksiŒgozbior�w. Nie ulega
te¿ w„tpliwo#ci, ¿e realny postŒp wszelkich badaæ jest niemo¿liwy
bez uwzglŒdnienia samej historii tych badaæ i rozwoju dyskursu nad
ich utrwalonymi na pi#mie wynikami. Dlatego te¿ pokolenia
tworzy‡y i tworz„ ksiŒgozbiory, by dziŒki nim prowadzi" tw�rczy
dialog ze swymi wsp�‡czesnymi i z poprzednikami. Biblioteki
bowiem to w istocie zbiorowiska utrwalonych w literackiej formie
intelekt�w, kt�re w dialogu z intelektami swoich czytelnik�w tworz„
nowe jako#ci.
Kulturow„ istot„ zapisu jest przecie¿ nie tylko utrwalenie
i przekazanie informacji, ale poprzez jego literack„ formŒ tak¿e
uobecnienie autora, bez wzglŒdu na to czy jest on oddalony od
nas jedynie w przestrzeni, czy tak¿e w czasie jako zmar‡y przed laty,
a nawet wiekami. Je#li bowiem rozumiemy utrwalon„ pismem
wypowiedz· sprzed stuleci o¿ywiamy jej autora. DziŒki temu
przemawia on do nas i zaprasza lub prowokuje do dyskursu,
w kt�rym b„dz· aprobujemy jego s„dy, b„dz· je korygujemy, b„dz· te¿
zaprzeczamy im, czŒsto wspomagani zar�wno opiniami naszych
wsp�‡czesnych, jak r�wnie¿ innych autor�w, ¿yj„cych w odleg‡ych
epokach czy odmiennych kulturach.
Gdy zatem my#li siŒ o istocie uniwersyteckiej wsp�lnoty licz„cej
w swym historycznym rozwoju wiele pokoleæ i zarazem zawsze
wielopokoleniowej trudno oprze" siŒ refleksji nad ci„g‡o#ci„ nauki,
kt�ra zdaje siŒ polega" na nieznaj„cym epokowych i kulturowych
barier i nieustaj„cym dialogu dzisiejszych, minionych a poten-
cjalnie tak¿e przysz‡ych intelekt�w. Universitas akademicka okazuje
siŒ dyskursywn„ wsp�lnot„ zar�wno obecnych w danym miejscu
i czasie, jak i reprezentowanych poprzez teksty (a potencjalnie
r�wnie¿ przestrzeni„ dyskursu obejmuj„c„ ca‡y cywilizacyjny
dorobek ludzko#ci).
Obok licz„cej obecnie ok. 3 mln jednostek BUW, najwiŒksz„
humanistyczn„ bibliotek„ wydzia‡ow„ uczelni jest Biblioteka
Instytutu Historycznego, bŒd„ca zarazem najwiŒkszym w Polsce

samoistnym ksiŒgozbiorem o profilu historycznym. Przechowy-
wana w Gmachu Pomuzealnym 4 siedzibie Instytutu Historycz-
nego liczy obecnie ok. 210 tys. jednostek, w tym ponad 150 tys.
ksi„¿ek, ok. 40 tys. czasopism, ponad 1100 starych druk�w, ponad
3200 map, a spo#r�d wydzielonych materia‡�w z·r�d‡owych
i dydaktycznych: ok. 14 tys. fotografii i fotokopii, 650 mikrofilm�w,
blisko 200 odcisk�w pieczŒci. KsiŒgozbi�r obfituje w literaturŒ
przedmiotu oraz wydawnictwa z·r�d‡owe z zakresu wszystkich
epok od staro¿ytno#ci po czasy nam wsp�‡czesne. Systematycznie
uzupe‡niana (cho" nie bez problem�w finansowych i lokalowych)
kolekcja publikacji polskich i zagranicznych stanowi znakomit„
podporŒ zar�wno prowadzonych w IH UW badaæ, jak r�wnie¿
dydaktyki uniwersyteckiej w zakresie nauk historycznych oraz
powi„zanych z nimi specjalizacji i umiejŒtno#ci, takich jak
archiwistyka i edytorstwo. BIH jest ponadto wspania‡ym pomni-
kiem naukowych zainteresowaæ i dorobku kilku pokoleæ histo-

Karta tytułowa I tomu „Volumina legum” wraz ze zdjęciem J. Ohryzki

oraz jego dedykacją dla G. Manteuffla
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ryk�w polskich ostatniego stulecia. Jakkolwiek coraz wiŒcej
wydawnictw z·r�d‡owych jest dostŒpnych w postaci cyfrowej,
trudno wyobrazi" sobie codzienn„ naukow„ i dydaktyczn„ pracŒ
instytutu bez owych dziesi„tk�w i setek wolumin�w wydobywa-
nych z przepastnych a przepe‡nionych magazyn�w i kr„¿„cych
nieustannie w#r�d studiuj„cych, nauczaj„cych i nauczanych.
BIH formalnie utworzona zosta‡a wraz z Instytutem Historycz-
nym w 1930 r. Jej pocz„tki siŒgaj„ jednak roku 1915, kiedy to 15
listopada inaugurowano odrodzony polski Uniwersytet Warszaw-
ski i otwarto w nim Seminarium Historyczne. Sta‡o siŒ to
w znacznej mierze za spraw„ Marcelego Handelsmana, p�z·niej-
szego pierwszego dyrektora IH. Seminarium prowadzi‡o studia
w ramach piŒciu kierunk�w (od 1919 r. katedr). W 1916 r. ich
wsp�lny ksiŒgozbi�r uformowany g‡�wnie z dw�ch dawnych
kolekcji rosyjskich (bogatych w zachodnioeuropejskie wydawnic-
twa z·r�d‡owe): zbioru Wy¿szych Kurs�w fleæskich i Seminarium
Historyczno-Filozoficznego Cesarskiego Uniwersytetu, a tak¿e
z dublet�w Biblioteki Uniwersyteckiej oraz dublet�w ofiarowa-
nych przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie liczy‡ 929
wolumin�w. Do czasu powo‡ania IH w 1930 r. ksiŒgozbi�r ten
powiŒkszy‡ siŒ do liczby 6865 wolumin�w, a przed wybuchem
II wojny #wiatowej wzr�s‡ jeszcze niemal dwukrotnie, do ok.
12 tysiŒcy tom�w. Po¿oga wojenna poch‡onŒ‡a po‡owŒ tego zasobu.
Jego powojenn„ rekonstrukcjŒ umo¿liwi‡o zakupienie szczŒ#liwie
ocala‡ej biblioteki prof. Marcelego Handelsmana, tw�rcy IH
(zmar‡ego w marcu 1945 w niemieckim obozie koncentracyj-
nym) oraz przejŒcie czŒ#ci ksiŒgozbioru prof. Oskara Haleckiego.
W 1950 r. Naczelna Dyrekcja Muze�w i Ochrony Zabytk�w
przekaza‡a bibliotece zbi�r fotokopii dokument�w. W rok p�z·niej
obudowywany ksiŒgozbi�r liczy‡ ju¿ 40 tys. pozycji. W tym samym
czasie BIH jako swoist„ rekompensatŒ strat wojennych otrzyma‡a
spo#r�d zbior�w zabezpieczonych na tzw. Ziemiach Zachodnich
i P�‡nocnych znaczn„ czŒ#" swej dzisiejszej kolekcji starych
druk�w. W trudnych latach izolacji Polski od #wiata Zachodu
wiele cennych wydawnictw ksi„¿kowych i czasopism trafi‡o do
zbior�w BIH jako dary zaprzyjaz·nionych uczonych i instytucji
zagranicznych. W latach dziewiŒ"dziesi„tych wiele cennych
pozycji, przekaza‡ Instytut Historyczny i Muzeum im. gen.
W‡adys‡awa Sikorskiego w Londynie. W ostatnim dwudziestoleciu
biblioteka wzbogaci‡a siŒ te¿ o ksi„¿ki ze spu#cizn profesor�w:
Mariana Ma‡owista, Izy Bie¿uæskiej-Ma‡owist, Benedykta Zienta-
ry, a tak¿e Aleksandra Gieysztora i Antoniego M„czaka.
Najcenniejsza czŒ#" kolekcji starych druk�w BIH (przechowywa-
nych obecnie jako depozyt w Gabinecie Starych Druk�w BUW),
zaprezentowana zosta‡a na wystawie w gmachu IH w dniach 17 XI-
-3 XII 2008 r., zorganizowanej z okazji HwiŒta UW. W#r�d nich
znalaz‡ siŒ egzemplarz Decisiones Joahanna Koeppena st. (Jena
1663), opatrzony w 1762 r. not„ w‡asno#ciow„ Stanis‡awa Ponia-
towskiego, przysz‡ego kr�la Polski oraz egzemplarz History of the
Royal Society of London Thomasa Sprata (Londyn 1667) z wpisan„ na
karcie tytu‡owej dedykacj„ dla Jana Heweliusza (zob. ÐUniwersytet
WarszawskiJ, nr 5 (39), 2008, s. 7).
Nieocenion„ warto#" maj„ jednak r�wnie¿ zbiory z XIX w., przede
wszystkim rzadkie wydawnictwa z·r�d‡owe, ale tak¿e edycje
kartograficzne, niejednokrotnie unikatowe w skali kraju. Wiele
z nich nosi piŒtno indywidualno#ci swych pierwotnych posiadaczy,
takie jak uwagi, notatki, czy znaki w‡asno#ciowe, kt�re same w sobie
stanowi„ wa¿ne z·r�d‡o do dziej�w nauki i kultury XIX w. Za
przyk‡ad niech pos‡u¿y tu egzemplarz pierwszego tomu Volumina
Legum 4 przedruku zbioru praw dawnej Polski (kt�rym do dzi#
pos‡uguj„ siŒ historycy i historycy prawa), dokonanego przez
Jozafata OhryzkŒ (1827-1890) w Petersburgu w latach 1859-1860.
Ohryzko zas‡u¿ony wydawca, agent Rz„du Narodowego w 1863 r.,
wreszcie d‡ugoletni zes‡aniec zmar‡ w Irkucku po dwudziestu

piŒciu latach zes‡ania, niedoczekawszy upragnionego powrotu do
kraju. Na karcie tytu‡owej I tomu Volumina legum Ohryzko wpisa‡
dedykacjŒ ÐKochanemu Gustawowi na pami„tkŒ od Jozafata d. 8/20
marca 1862 r.J Poni¿ej natomiast prawdopodobnie sam wklei‡
jeszcze w‡asn„ fotografiŒ, w ca‡ej postaci. Gustaw z dedykacji to
zapewne Gustaw Manteuffel (1832-1916), obok Benedykta
Dybowskiego (1833-1930), przyjaciel Ohryzki z Uniwersytetu
w Dorpacie, znany historyk Inflant, etnograf i przyrodnik.
Manteuffel w ponad 15 lat po #mierci przyjaciela nie tylko naklei‡
na przedtytu‡ow„ kartŒ tomu wspomnienie o Ohryzce, wydane
anonimowo pt. J zefat(!) Ohryzko i Murawjew (ÐKurier LitewskiJ,
1906, nr 138), ale dopisa‡ do niego w‡asny komentarz, bŒd„cy
piŒknym #wiadectwem przyjaz·ni. Komentarz koæczy siŒ nastŒ-
puj„co: Ð[J]ozafat Ohryzko urodzi‡ siŒ w r. 1827 w powiecie lepel-
skim a umar‡ w nocy z dnia [1]7 na 18 marca 1890 roku w Irkucku,
siedz„c [w] krze#le i rozmawia‡ z otaczaj„cymi, a¿ [d]o ostatniego
tchnienia polecaj„c im, a¿eby w je[go] imieniu przes‡ali nam
przyjacio‡om [o]statnie po¿egnanie. Cze#" i chwa‡a pamiŒci
mŒ[¿]a tej prawo#ci, tej energii i tego jasnego [u]mys‡u, co przy
tylu najszlachetniejszych cnotach, zgin„‡ marnie jako ofiara
m#ciwej biuro[kr]acji rosyjskiejJ.
Zbiory dziewiŒtnastowieczne, a w znacznej mierze tak¿e po-
chodz„ce z minionego stulecia ze wzglŒdu na kwasowo#" papieru
i stopieæ eksploatacji wymagaj„ nie tylko sta‡ej konserwacji
introligatorskiej, ale przede wszystkim kompleksowego odkwa-
szenia przeprowadzanego w specjalnych komorach. W niedalekiej
przysz‡o#ci planowana jest te¿ czŒ#ciowa przynajmniej digitalizacja
wydawnictw rzadkich a czŒ#ciej u¿ytkowanych. S„ to jedne
z wa¿niejszych zadaæ stoj„cych przed BIH w najbli¿szych latach.
Najwa¿niejszym jednak przedsiŒwziŒciem, kt�rego realizacja
rozpocznie siŒ w bie¿„cym roku, jest wzniesienie na ty‡ach gmachu
IH budynku magazynowego, przewidzianego na ok. 200 tys.
wolumin�w. Znajd„ siŒ w nim przede wszystkim zbiory prze-
chowywane dzi# w Sali Kolumnowej Gmachu Pomuzealnego.
DziŒki jej zwolnieniu uniwersytet odzyska najwiŒksze
i najwspanialsze #wieckie wnŒtrze klasycystyczne w Polsce, nie
licz„c gmachu Biblioteki Stanis‡awowskiej na Zamku Warszaw-
skim. BibliotekŒ IH czekaj„ zatem powa¿ne zmiany organizacyjne,
zmierzaj„ce do zapewnienia zbiorom lepszych warunk�w prze-
chowywania, a jednocze#nie unowocze#nienia trybu i formy ich
udostŒpniania, tak by mog‡a ona najlepiej, zgodnie z potrzebami
i standardami nowoczesno#ci, s‡u¿y" kolejnym pokoleniom
badaczy i adept�w nauk historycznych. n

Dr Marek Janicki jest adiunktem w Zakładzie Nauk Pomocniczych

Historii i Metodologii IH UW.

Informacje o BIH dostępne są na stronie internetowej: www.ih.uw.edu.pl.

Wspomnienie o J. Ohryzce wraz z komentarzem autorstwa G. Manteuffla,
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Poczet rektorów UW
Siergiej Iwanowicz Wiechow – ostatni rosyjski rektor
ROBERT GAWKOWSKI, MUZEUM UW

n Urodzi‡ siŒ w 1857 roku w
guberni smoleæskiej. W 1881
roku ukoæczy‡ studia filologii
klasycznej na Uniwersytecie
Moskiewskim i p"‡ roku p"z·-
niej przyjecha‡ do Warszawy.
Na tutejszym uniwersytecie
zosta‡ kierownikiem Katedry
Literatury Rzymskiej i sekre-
tarzem Wydzia‡u Filologicz-
no-Historycznego. Przypom-
nijmy, ¿e w tych czasach wy-
dzia‡ ten by‡ najwa¿niejszym
na warszawskiej uczelni. Cho0
studiowa‡o na nim niezbyt
wielu student"w, to jednak
uczenie siŒ o wielko1ci jŒzyka
rosyjskiego i przewadze wiel-
koruskiej kultury, sz‡o w parze
z polityk„ w‡adz carskich. Nie

bez przyczyny, dziekani tego wydzia‡u, a¿ siedmiokrotnie stawali
siŒ rektorami Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. To samo
czeka‡o naszego bohatera, cho0 dopiero w 1914 roku. Trzeba sobie
powiedzie0, ¿e Wiechow na stanowisko rektorskie bardzo sobie
zas‡u¿y‡. Cho0by tym, ¿e pracowa‡ na warszawskiej uczelni ponad
30 lat. Tak¿e i tym, ¿e by‡ p‡odnym naukowcem.
Podczas Ðwarszawskich9 lat ¿ycia Wiechow napisa‡ miŒdzy innymi
prace: ÐRzymska literatura w dobie cesarza Augusta9 (1883),
ÐBiblioteki w dawnym 1wiecie9 (1899), ÐKaton jako dzia‡acz

i pisarz9 (1911) oraz wiele artyku‡"w dotycz„cych dzia‡alno1ci
Swetoniusza, Katona czy Pliniusza Starszego.
Talent Wiechowa dostrze¿ono, bo w 1886 roku zosta‡ kierowni-
kiem Gabinetu Gipsowych Figur i Pos„g"w. Rok p"z·niej
mianowano go profesorem nadzwyczajnym.
W 1889 roku zmar‡ dotychczasowy dyrektor Biblioteki Uniwersy-
teckiej Niko‡aj Barsow. Biblioteka liczy‡a w"wczas oko‡o 400 ty-
siŒcy ksi„¿ek i w‡a1nie zapada‡y decyzje, czy nie rozpocz„0 budowy
jej nowego, okaza‡ego gmachu. TymczasemBarsow przed 1mierci„
czŒ1ciej zagl„da‡ do kieliszka ni¿ do swej pracowni, co zreszt„
w jakiej1 mierze przyspieszy‡o jego zgon. Na wakuj„ce stanowisko
oddelegowano w‡a1nie Wiechowa. Praca ta, dla 1wie¿o mianowa-
nego dyrektora, by‡a nie ladawyzwaniemB trzeba by‡o naprawi0 to,
czego zmar‡y Barsow nie dopilnowa‡.
Jeszcze w 1889 roku Wiechow pojecha‡ do Niemiec, przypatrywa0
siŒ, jak na tamtejszych uczelniach dzia‡aj„ biblioteki. Gdy powr"ci‡,
sta‡ siŒ wa¿nym cz‡onkiem komisji budowy nowej siedziby
biblioteki.
Gmach BUW, bez kt"rego dzisiaj nie wyobra¿amy sobie kampusu
uczelnianego, zacz„‡ powstawa0 w 1891 roku. Wiechow dogl„da‡
budowy i wed‡ug historyk"w sztuki, mia‡ du¿y wp‡yw na wystr"j
gmachu i jego dekoracjŒ figuraln„.
Zanim jeszcze bibliotekŒ oficjalnie otwarto, w 1893 roku Wiechow
awansowa‡ dalej B zosta‡ profesorem zwyczajnym. Po inauguracji
BUW, w‡adze uczelni, dyrektorowi biblioteki, serdecznie gratulo-
wa‡y i podarowa‡y nagrodŒ w wysoko1ci miesiŒcznej pensji B
500 rubli.
Na kolejne zaszczyty Wiechow musia‡ poczeka0 ponad 10 lat.
W piŒ0dziesi„tym roku ¿ycia otrzyma‡ tytu‡ zas‡u¿onego profesora.

W czasie rewolucji 1905 roku opowiedzia‡ siŒ
za przeniesieniemUniwersytetuWarszawskie-
go w g‡„b Rosji. Jego propozycje zosta‡y
spe‡nione, cho0 w zupe‡nie innej rzeczywis-
to1ci B gdy wybuch‡a I wojna 1wiatowa, a nasz
bohater zosta‡ wybrany rektoremwarszawskiej
uczelni. By‡ ostatnim Rosjaninem na tym
stanowisku. Wczesnym latem 1915 roku Ce-
sarski Uniwersytet ewakuowano do Rostowa.
Rektor pojecha‡ wraz z nim.WWarszawie nikt
siŒ tym specjalnie nie przej„‡, zw‡aszcza, ¿e po
wkroczeniu Niemc"w rozpocz„‡ dzia‡alno10
nowy, prawdziwie polski Uniwersytet War-
szawski. W„tpliwe, czy kto1 tu zauwa¿y‡, ¿e
w 1919 roku Siergiej Iwanowicz Wiechow,
ostatni rektor cesarskiego UW, zmar‡. n

Tekst o Siergieju Iwanowiczu Wiechowie jest
czternastym z serii artyku‡�w, prezentuj„cych syl-
wetki rektor�w Uniwersytetu Warszawskiego.
W nastŒpnym numerze przybli¿ymy posta# dr. J�zefa
Brudziæskiego.

Siergiej Iwanowicz Wiechow

Dawny budynek Biblioteki, 1900, pocztówka, DŻS BUW
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Résumé

Poland 1918 and 1989: the opening balance Agata Stasik
n A comparison of two events crucial for the history of 20th-
century Poland, that is the years 1918 and 1989 was the task of those
participating in the debate: ÐPoland 1918 and 1989: the opening
balance" organized by the Institute of Sociology. Those two
Ðbeginnings", as well as the reflection on the windows of
opportunity opened for Poland at those times and on the ways in
which they were benefited from, were a starting point for
a comparison of achievements of the 2nd and 3rd Republics of
Poland. The panellists analysed the state-building capacities; they
also compared the quality of foreign policies, the attempts at
reconstruction of the states economy and the achievements in the
sphere of culture. Both before the WW2 and after the year 1989
Poland had to cope with numerous problems to catch up on the
development of West European countries. After the demise of the
Eastern Block the transformation meant entering the world of
globalised economy and functioning under the circumstances of
the international economic uptrend. The situation has been
changed by the current crisis which has posed new challenges for
the relatively young states of the region.

Nova in Carina detected by �Pi of the Sky� telescope
Participants of the project
On November 25 automated apparatus of the "Pi of the Sky"
project observed an outburst of a bright nova in Carina. The
discovery was later confirmed by larger telescopes and the object
classified as a classical nova of the "Fe II" type was named "V679
Carinae". The prototype apparatus consisting of two cameras and
located at the Las Campanas Observatory in Chile is operated by a
consortium of Polish institutes. The detector is designed for
continuous observation of the night sky in search for optical flashes
of astrophysical origin. On March 19 the same device registered the
brightest ever observed optical burst from the distant Universe
accompanying the gamma ray burst GRB080319B. The final "Pi of
the Sky" system, currently under construction, will consist of 2 sets
of 16 cameras placed in different locations, working in coincidence.
For more information, please visit: http://grb.fuw.edu.pl/pi/

Poland for beginners Sławomir Józefowicz
While analyzing the experience of a lecturer who tutors the
foreigners in Polands issues we can conclude that regardless the
place and audience, the general difficulties and obstacles related
thereto are of highly universal character. Be it European students
arriving to Warsaw within the Socrates/Erasmus program, or
Americans studying on their home university, these difficulties are
primarily connected with the Ðtranslation problem". However, it is
not the language itself that is problematic, but rather the meaning
and significance of key Polish historic experiences, or specific
forms of Polish mentality. Any lecture on contemporary Polish
political, social or cultural problems shall not fulfill its role unless it
is preceded with an appropriate foreword that presents historic
background thereof. However, since being embroiled in history
is more typical for Europe, students coming from that part of
the world can manage it much better than Americans ? who
are culturally and mentally immersed in the present and
modernity. n

Flash

n On 24 November 2008 Professor Gerd Meyer from the Institute
of Political Science at the Karl-Eberhard University in TBbingen
received the title of doctor honoris causa of the University of
Warsaw. Professor Meyer is an outstanding political scientist; he
initially dealt with political systems of the Eastern Blocks states,
especially the USSR and the GDR; then he took up issues of
political culture and political psychology. The issue of civic courage
has been the latest one dominating his body of publications at the
moment.

Professor Stanis‡aw Woronowicz from the Faculty of Physics at
the University of Warsaw has received the Humboldt Research
Award granted to scientists from out of Germany whose theories or
discoveries have been significant for the development of a given
field of science. The research conducted by Professor Woronowicz
for nearly 30 years has concentrated on issues related to the theory
of quantum groups and he is widely recognised as one of the co-
founders of this theory. The winners of the Humboldt Award are
invited to conduct their own scientific projects at one of the
German universities. Professor Woronowicz will conduct research
at Georg-August University of GEttingen.

In the autumn of 2008 The Rothschild Foundation (Europe)
awarded two grants for research conducted at the Institute of
History. The first regarded studies on history of ancient Israel by
£ukasz Niesio‡owski-Spano, PhD. The second grant was awarded
to an international research project led by Professor Jerzy
Tomaszewski and Professor FranJois Guesnet devoted to the
history of Jewish self-government on the Polish territories.

The first two places in The Central European Programming
Contest finished at 30 November 2008 were taken by teams of the
University of Warsaw. The highest place on the podium was taken
by the "Warsaw Swifts 08" team composed of Marcin Andrycho-
wicz, Maciej Klimek and Marcin KoKcielnicki. The championship
was participated by nearly 70 teams of information technology
students from all over Central and Eastern Europe, including
Austria, the Czech Republic, Hungary, Croatia, Slovakia, Slovenia
and Poland. The contest was aimed at nominating teams which will
compete in the World Finals of The ACM International Collegiate
Programming Contest in Stockholm in April 2009.

Prof. Marek Grad (University of Warsaw) and prof. Timo Tiira
(University of Helsinki) have compiled the first digital, high
resolution map of the Moho depth for the whole European plate
extending from the Ural Mountains in the east to mid-Atlantic
ridge in the west, and from the Mediterranean Sea in the south to
the Barents Sea and Spitsbergen in Arctic in the north. In general
three large domains within European plate crust are visible. The
oldest Archean and Proterozoic crust has thickness 40-60 km,
continental Variscan and Alpine crust has thickness 20-40 km, and
the youngest oceanic Atlantic crust has thickness 10-20 km. An
estimation of uncertainty has been computed for the area of the
Moho map. The new digital Moho depth map is compiled from
more than 250 data sets of individual seismic profiles, 3D models
obtained by body and surface waves, receiver function results, and
maps of seismic and/or gravity data compilations. n
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KRYSTYNA OKAZAKI

1 XII 2008 r. odeszła od nas dr Krystyna Okazaki, japonistka, znakomity wykładowca uniwersytecki, wybitny znawca kultury
i tłumacz literatury japońskiej, ukochany wychowawca wielu pokoleń studentów. W swojej czterdziestotrzyletniej karierze
akademickiej dr Okazaki pełniła w Uniwersytecie Warszawskim szereg funkcji – była pełnomocnikiem dziekana Wydziału
Neofilologii ds. studenckich, zastępcą dyrektora Instytutu Orientalistycznego, przez cztery kadencje pełniła funkcję kierownika
Zakładu Japonistyki i Koreanistyki. Za swoją działalność na polu upowszechniania wiedzy o Japonii została uhonorowana przez rząd
japoński Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą. Lecz przede wszystkim dr Okazaki była cudowną osobą, o wielkim
sercu, stanowiącą dla nas wszystkich niekwestionowany autorytet japonistyczny i moralny. Wśród wielu wspaniałych cech Jej
osobowości, takich jak wyjątkowa skromność, odwaga, poczucie sprawiedliwości i wielka kultura osobista, wyróżniała się cechą
niezwykłą w naszych współczesnych, zabieganych czasach, a mianowicie, nieustającą gotowością do poświęcania swojego czasu,
czyli Siebie, dla innych. ”Poświęcenie” nie jest może najlepszym słowem, gdyż była to Jej całkowicie naturalna postawa wobec ludzi
– zawsze miała dla nich czas. Być może Jej ciepły stosunek do wszystkich, z którymi się stykała, rodzaj zainteresowań (odległe
kultury, literatura, malarstwo), poczucie humoru i tolerancja dla inności, odrębności, miały swoje źródło we Lwowie, w mieście,
w którym się urodziła, pełnym różnorodności, wielości kultur, religii, zwyczajów, języków. Dzięki tym wszystkim cechom charakteru
dr Okazaki, empatii i zrozumieniu, których na co dzień doświadczaliśmy z Jej strony, nasza japonistyczna gromadka czuła się trochę
jak rodzina. Razem byliśmy dzięki Niej kimś więcej niż tylko zbiorem przypadkowych jednostek. Będzie nam Ciebie, Krystyno, bardzo
brakowało.

Beata Kubiak Ho-Chi

2 grudnia 2008 r.

dr IRWINA ZAGÓRSKA

– wieloletni pracownik Wydziału Chemii UW, autorka licznych prac naukowych, oddana studentom serdeczna i ciepła badaczka

2 grudnia 2008 r.

prof. ROBERT ZAJONC

– doktor honoris causa UW, wybitny psycholog społeczny, badacz związków pomiędzy procesami emocjonalnymi i procesami
poznawczymi, wieloletni wykładowca University of Michigan i Stanford University, wielki przyjaciel naszej uczelni

grudzień 2008 r.

dr REGINA ŁAPIŃSKA

– wieloletni pracownik Wydziału Psychologii UW, specjalistka w zakresie psychologii wychowawczej, odeszła w wieku 102 lat

12 stycznia 2009 r.

KAROLINA DOWJAT-TOMASZEWSKA

– emerytowany pracownik UW, przez wiele lat zaangażowana w działalność Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego UW
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