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Mursi, Kaziuki, Tsukiji
– świat oczami etnologa
Co ma Darwin do UW?
Oblicza Warszawy

Ogród Botaniczny UW zaprasza po zimowej przerwie
Od 12 kwietnia Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego (Aleje Ujazdowskie 4) jest
znów otwarty dla zwiedzających. Już wkrótce rozpocznie się tegoroczny cykl Spotkań
z Przyrodą, organizowanych w ogrodzie: 16 maja otwarta zostanie Wystawa Roślin
Mięsożernych, zaś w połowie czerwca czeka nas Wystawa Kaktusów.
Dla pracowników oraz studentów UW wstęp do ogrodu jest wolny.
Więcej na stronie: www.ogrod.uw.edu.pl.

W

N

U

M

E

R

Z

E

W YD AR ZE N I A
n
n

Kalejdoskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nominacje profesorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
9

STUDIA
n

Edukacja otwarta Katarzyna Łukaszewska . . . . . . . . . . . . . . .

10

2

ROK KAROLA DARWINA
n

Co ma Darwin do Uniwersytetu Warszawskiego? Jerzy Dzik . . . . .

11

B AD AN I A
n
n
n

n
n
n
n
n

n

Cyfrowa mapa granicy Moho Anna Korzekwa . . . . . . . . . .
Oblicza miasta Katarzyna Łukaszewska . . . . . . . . . . . . . .
Afrykanie w Polsce. Widoczni czy niewidoczni?
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Kalejdoskop
Nauka i szkolnictwo wy¿sze
Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego
n Pod koniec stycznia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego og‡osi‡o przetarg na opracowanie ÐStrategii rozwoju
szkolnictwa wy¿szego do roku 2020. Okre"laj„c jednak warunki
przetargu (punkt II.2.3 Zdolno techniczna i IV.1.2 Ograniczenie liczby
wykonawcw), praktycznie uniemo¿liwi‡o wziŒcie w nim udzia‡u
szko‡om wy¿szym i ich konsorcjom ( instytucjom, kt)re od
miesiŒcy pracowa‡y nad przygotowaniem dokumentu.
Konferencje Rektor)w Akademickich Szk)‡ Polskich i Zawodowych Szk)‡ Polskich oraz Fundacja Rektor)w Polskich wys‡a‡y wiŒc do ministerstwa wsp)lne stanowisko w tej sprawie, wraz
z sugesti„ wprowadzenia zmian w warunkach przetargowych.
W odpowiedzi, kt)r„ otrzyma‡a po miesi„cu prof. Katarzyna
Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW i przewodnicz„ca KRASP czytamy: Ðwszelkie protesty dotycz„ce w/w zam)wienia mog„ by6
zg‡oszone tylko w ramach tocz„cej siŒ procedury zam)wienia publicznego. Poniewa¿ w/w Stanowisko ma charakter informacyjny (...)
nie mo¿na go potraktowa6, jako prawid‡owo z‡o¿onego protestu.
W po‡owie marca do KRASP dotar‡ kolejny, mniej Ðautomatyczny list z ministerstwa. Wynika z niego jednak, ¿e resort nie
planuje w tej sprawie ¿adnych zmian, a uk‡on wobec "rodowiska
naukowego zredukowa‡ do zaproszenia przedstawiciela naukowc)w do udzia‡u w dialogu z oferentami, wy‡onionymi
w drodze przetargu.
Uniwersytet na 5+
Od maja do wrze"nia 2008 r. studenci UW mieli mo¿liwo"6
wziŒcia udzia‡u w og)lnouniwersyteckim badaniu ankietowym
na temat jako"ci kszta‡cenia na uczelni. Pod koniec stycznia tego
roku wyniki badania zosta‡y zaprezentowane senatorom UW,
a p)z·niej tak¿e dziennikarzom.
W ankiecie przygotowanej przez PracowniŒ Jako"ci Kszta‡cenia
znalaz‡y siŒ pytania dotycz„ce infrastruktury uniwersytetu, funkcjonowania systemu USOS oraz warunk)w zapis)w na zajŒcia
og)lnouniwersyteckie. Studenci oceniali tak¿e m.in. programy
studi)w oraz kwestiŒ przestrzegania praw studenckich.
Autor)w badania zaskoczy‡o zainteresowanie, z jakim ankieta
zosta‡a przyjŒta przez student)w. ( Zamierzali"my og‡osi6 sukces,
je"li ankietŒ wype‡ni 10 proc. student)w ( m)wi‡ na konferencji
prasowej dr Miko‡aj Jasiæski z PJK, jeden z autor)w badania.
W badaniu wziŒ‡o udzia‡ ponad 13 tys. student)w, czyli 30 procent
studiuj„cych. ( To pokazuje jak, wa¿na jest dla student)w uczelnia
i jak zale¿y im na jej udoskonalaniu ( t‡umaczy‡ dziennikarzom.
W skali od 1 do 7 og)lny poziom zadowolenia student)w
z jako"ci kszta‡cenia na uczelni wynosi trochŒ powy¿ej 5. Studenci
s„ zadowoleni z zajŒ6 i swoich studi)w. Bardzo dobrze oceniaj„ te¿
dzia‡alno"6 k)‡ naukowych.
Z bazy dydaktycznej UW najbardziej zadowoleni s„ studenci
Instytutu Archeologii, Instytutu Kultury Polskiej oraz wydzia‡)w
Biologii i Zarz„dzania. Tu "rednia ocen wynios‡a powy¿ej sze"ciu
w siedmiostopniowej skali. NajwiŒcej zastrze¿eæ w tym zakresie maj„
studenci Wydzia‡u Pedagogicznego oraz kierunk)w lingwistycznych.
Na podstawie wynik)w badaæ mo¿na "mia‡o powiedzie6, ¿e
studenci wiedz„ bardzo niewiele o dzia‡alno"ci biur og)lnouczelnianych.
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S‡abo w ocenie student)w wypada USOS (zdoby‡ "rednio 3, 6
punkt)w). Jest w tym by6 mo¿e pewna dawka ironii, bo gdyby nie
USOS, to przeprowadzenie badania ankietowego na tak„ skalŒ
by‡oby bardzo trudne, je"li nie zgo‡a niemo¿liwe. Prof. Katarzyna
Cha‡asiæska-Macukow przyznaje jednak, ¿e system wymaga
usprawnieæ. ( Nie ulega w„tpliwo"ci, ¿e USOS nie jest przyjazny
dla u¿ytkownik)w ( m)wi rektor UW. RejestracjŒ na zajŒcia za
po"rednictwem systemu oraz USOS jako ·zr)d‡o informacji
najgorzej ocenili studenci Wydzia‡u Pedagogicznego oraz Wydzia‡u
Neofilologii. Dobr„ opiniŒ o systemie maj„ studenci Wydzia‡u
Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
Ankietowani przewa¿nie nie s„ te¿ zadowoleni z zajŒ6 prowadzonych przez Internet. E-learning zosta‡ oceniony znacznie
gorzej w por)wnaniu z zajŒciami prowadzonymi tradycyjnymi
metodami. Studenci maj„ tak¿e zastrze¿enia dotycz„ce stron
internetowych uczelni.
( Zdajemy sobie sprawŒ z tego, ¿e w pierwszej tego typu
ankiecie m)g‡ wyst„pi6 efekt kumulacji negatywnych ocen (
t‡umaczy dr Jasiæski. W kolejnym badaniu ankietowani bŒd„
odnosili siŒ przede wszystkim do konkretnych problem)w, kt)re
wydarzy‡y siŒ w ci„gu ostatniego roku.
Badania ankietowe s„ nieod‡„cznym elementem wewnŒtrznego systemu zapewniania jako"ci kszta‡cenia na UW. BŒd„
prowadzone co roku. W ankiecie, kt)r„ studenci bŒd„ mogli wype‡nia6 ju¿ za kilka miesiŒcy padn„ na pewno pytania dotycz„ce
bibliotek, a tak¿e sto‡)wek i akademik)w. W przysz‡o"ci ankietŒ
bŒd„ wype‡nia6 r)wnie¿ pracownicy UW oraz absolwenci uczelni
i dziennikarze.
Na podstawie raportu z pierwszego badania ankietowego
Uczelniany Zesp)‡ Zapewniania Jako"ci Kszta‡cenia sformu‡owa‡
propozycje dzia‡aæ, kt)re powinny zosta6 podjŒte przez wydzia‡y
oraz uniwersyteck„ centralŒ. Zdaniem zespo‡u warto wprowadzi6
na uczelni system motywowania i nagradzania nauczycieli za
osi„gniŒcia dydaktyczne i publikowa6 listy najlepszych dydaktyk)w. UZZJK widzi te¿ potrzebŒ opracowania Ðprzewodnik)w
po biurach administracji centralnej. W odniesieniu do USOS-a
i polityki informacyjnej, UZZJK zaleca za" m.in. wprowadzenie
obowi„zkowych szkoleæ z obs‡ugi systemu dla student)w pierwszego roku oraz nowych pracownik)w uczelni, opracowanie
broszury, zawieraj„cej najwa¿niejsze informacje o UW, niezbŒdne
do "wiadomego studiowania na Uniwersytecie.
WiŒcej informacji o badaniu, rekomendacjach UZZJK oraz
ca‡ym systemie zapewnienia jako"ci kszta‡cenia na UW mo¿na
znalez·6 na stronie: www.bjk.uw.edu.pl.
Fundusz Innowacji Dydaktycznych
W styczniu komisja konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych og‡osi‡a listŒ projekt)w, kt)re otrzymaj„ w tym roku
dofinansowanie. Wnioski zg‡oszone do konkursu oceniane by‡y
pod k„tem wype‡nienia idei FID, czyli podnoszenia jako"ci
kszta‡cenia na uczelni, zwiŒkszania oferty dydaktycznej oraz
sprzyjania integracji "rodowiska akademickiego. Dofinansowanie
uzyska‡o 11 projekt)w; 8 z nich zg‡osi‡y wydzia‡y zajmuj„ce siŒ
naukami "cis‡ymi i przyrodniczymi ( Chemii, Fizyki, Geografii
i Studi)w Regionalnych oraz Kolegium MiŒdzywydzia‡owych
Studi)w Ochrony Hrodowiska. Wsparcie otrzymaj„ tak¿e projekty
Wydzia‡u Stosowanych Nauk Spo‡ecznych i Resocjalizacji, Wydzia‡u Orientalistycznego oraz Wydzia‡u Prawa i Administracji.
( Celem funduszu jest przede wszystkim wsparcie najlepszych,
niewykorzystanych jeszcze pomys‡)w s‡u¿„cych uatrakcyjnieniu
dydaktyki prowadzonej na naszej uczelni ( t‡umaczy dr Anna
Rosner, przewodnicz„c„ Senackiej Komisji ds. Student)w, Dok-
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torant)w i Procesu Kszta‡cenia, kt)ra opiniuje wnioski.
( Jednocze"nie jest to propozycja pomocy skierowana do tych
nauczycieli, kt)rzy chcieliby swoje zajŒcia ze studentami zmieni6,
uatrakcyjni6, poprowadzi6 inaczej. R)¿ne formy zajŒ6, nowe tre"ci,
zajŒcia prowadzone w blokach tematycznych przez wyk‡adowc)w
z wielu dziedzin, kszta‡cenie na odleg‡o"6 ( to tylko niekt)re
z ocenianych czŒ"ci sk‡adowych projekt)w ( dodaje.
Warunki konkursu spe‡ni‡ m.in. projekt Wydzia‡u Chemii pt.
ÐModernizacja Pracowni Technologii Chemicznej ( wprowadzenie nowych 6wiczeæ biotechnologicznych. Zak‡ada on zorganizowanie nowego modu‡u 6wiczeæ z biotechnologii przemys‡owej
w ramach trzech wydzia‡owych pracowni. ZajŒcia te przeznaczone s„ nie tylko dla student)w Wydzia‡u Chemii, ale r)wnie¿
MiSMaP-u, MSOH oraz makrokierunku in¿ynieria nanostruktur.
Laboratoria prowadzone bŒd„ w jŒzyku polskim i angielskim.
W"r)d dofinansowanych projekt)w znalaz‡a siŒ te¿ ÐMultimedialna pomoc dydaktyczna do nauki jŒzyka perskiego, zg‡oszona
do konkursu przez Wydzia‡ Orientalistyczny. W projekcie przewidziano wydanie multimedialnego narzŒdzia bŒd„cego uzupe‡nieniem podrŒcznika do jŒzyka perskiego.

Granty, stypendia i nagrody
Prof. Henryk Samsonowicz doktorem honoris causa UO
10 marca na Uniwersytecie Opolskim odby‡a siŒ uroczysto"6
nadania tytu‡u doktora honoris causa prof. Henrykowi Samsonowiczowi ( jak napisano w dyplomie ( Ðjednemu z najwybitniejszych
polskich historyk)w, badaczowi dziej)w Europy i Polski od
"redniowiecza do czas)w nowo¿ytnych (...), autorowi imponuj„cego dorobku tw)rczego, uczonemu o niezwyk‡ych horyzontach
intelektualnych, wychowawcy kilku pokoleæ polskich historyk)w. Dyplom wrŒczy‡a doktorowi honorowemu prof. Krystyna
Czaja, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Promotorem doktoratu
by‡ prof. S‡awomir Nicieja, recenzentami za" prof. Feliks Kiryk
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prof. Jerzy
Strzelczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
WiŒcej o doktoracie honorowym Uniwersytetu Opolskiego dla
prof. Samsonowicza w kolejnym numerze naszego pisma.
Wszystkie drogi prowadz„ do Indii
16 lutego prof. Danuta Stasik odebra‡a z r„k prezydent Indii,
Pratibhy Devisingh Patil, nagrodŒ im. dr. Georgea Griesona za
wybitne zas‡ugi w dziedzinie propagowania jŒzyka hindi. Nagroda
ta jest przyznawana od 1994 r. przez Centralny Instytut Hindi
(Kendriya Hindi Sansthan), zajmuj„cy siŒ nauczaniem, a tak¿e
popularyzacj„ jŒzyka nie tylko w Indiach, ale i na ca‡ym "wiecie.
Prof. Stasik specjalizuje siŒ w literaturze i jŒzykoznawstwie
hindi. Od pocz„tku swej kariery naukowej jest zwi„zana z UW; jest
pracownikiem Wydzia‡u Orientalistycznego, gdzie kieruje pracami
Zak‡adu Azji Po‡udniowej. ( To, co jest mi najbli¿sze, to
poznawanie literatury hindi i u¿ywanie jej jako narzŒdzia do
poznania kultury kraju ( opowiada prof. Stasik. ( Jednak
interesuj„c siŒ jŒzykiem hindi, zawsze trzeba pamiŒta6, ¿e jest to
jeden z 22 jŒzyk)w konstytucyjnych obowi„zuj„cych w Indiach. A
poniewa¿ specjalist)w w tym zakresie nie mamy wielu, dlatego te¿
muszŒ zajmowa6 siŒ w zasadzie wszystkim: literatur„, jŒzykoznawstwem i dydaktyk„ hindi ( dodaje.
Prof. Stasik jest 14. osob„, kt)ra otrzyma‡a nagrodŒ
im. dr. G. Griesona. W 1995 r. Centralny Instytut Hindi nagrodzi‡
prof. MariŒ Krzysztofa Byrskiego, mistrza i nauczyciela tegorocznej
laureatki. ( Jest to dla mnie szczeg)le wyr)¿nienie. CzujŒ, ¿e mam
wspania‡ego poprzednika. Prof. Byrski na wie"6 o tym, ¿e dosta‡am
tŒ nagrodŒ powiedzia‡ ÐPani Danuto, ¿yczŒ, aby pani te¿ doczeka‡a
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Prof. Danuta Stasik odbiera nagrode˛ z ra˛k prezydent Indii,
Pratibhy Devisingh Patil, fot. zbiory prywatne

siŒ ucznia, kt)ry uzyska to wyr)¿nienie ( m)wi laureatka. ( MuszŒ
teraz przej„6 pa‡eczkŒ ( dodaje z u"miechem.
Uniwersyteccy profesorowie s„ nie tylko jedynymi polskimi
naukowcami uhonorowanymi t„ nagrod„, ale tak¿e jedynymi
wyr)¿nionymi po raz kolejny z tej czŒ"ci Europy. ( Dodatkowej
rado"ci przysparza fakt, ¿e praca ca‡ego warszawskiego o"rodka
indologicznego jest zauwa¿ana tam, gdzie powinna, czyli w Indiach
( dodaje laureatka. W li"cie gratulacyjnym przes‡anym przez
prof. Piotra K‡odkowskiego, ambasadora RP w New Delhi do
prof. Katarzyny Cha‡asiæskiej-Macukow, rektor UW, czytamy:
ÐJest to zas‡u¿ona forma uznania nie tylko dla prof. Stasik osobi"cie,
ale r)wnie¿ dla dokonaæ ca‡ej indologii warszawskiej. (...)
Przyznana nagroda jest form„ wyr)¿nienia wybitnych ludzi nauki
i kultury za ich wk‡ad w promowanie jŒzyka hindi.
Prof. Stasik za badania prowadzone nad jŒzykiem i literatur„
hindi oraz dydaktyk„ w tym zakresie by‡a poprzednio nagradzana
m.in. przez Indyjsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne, VI
Hwiatowy Kongres Hindi w Londynie oraz VII Hwiatowy Kongres
Hindi w Surinamie.
Projekt prof. Joanny Kufel dofinansowany w programie
TEAM
Zesp)‡ kierowany przez prof. JoannŒ Kufel z Instytutu Genetyki
i Biotechnologii uzyska‡ jeden z grant)w badawczych w drugiej
edycji programu TEAM zorganizowanego przez FundacjŒ na rzecz
Nauki Polskiej. Dofinansowany projekt nosi nazwŒ ÐIntegration of
approaches to study RNA quality control pathways in plants(, a jego
podstawowym celem jest kompleksowa analiza procesu kontroli
jako"ci RNA u modelowej ro"liny Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik
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pospolity). ( W badaniach zamierzamy skupi6 siŒ przede wszystkim
na mechanizmie Nonsense Mediated Decay (NMD), przeciwdzia‡aj„cym ekspresji niepe‡nych bia‡ek, kt)re mog„ by6 szkodliwe dla
kom)rki ( opowiada o projekcie prof. Kufel. Ciekawe jest to, ¿e o
ile mechanizmy NMD s„ obecnie szeroko badane w wielu
organizmach eukariotycznych, szczeg)lnie u dro¿d¿y Saccharomyces
cerevisiae, muszki owocowej i u ssak)w, o tyle u ro"lin s„ stosunkowo
ma‡o poznane. ( Obiecuj„ce s„ ju¿ same badania wstŒpne, kt)re
wskazuj„ na unikalno"6 systemu ro"linnego w por)wnaniu
z wcze"niej scharakteryzowanymi ( dodaje badaczka. W zespole
badawczym prof. Kufel pracuje 11 os)b, a przy realizacji programu
dofinansowanego przez FNP pracŒ dostanie kolejne 9.
Program TEAM jest skierowany do zespo‡)w prowadz„cych
badania w jednym z trzech wyr)¿nionych obszar)w: Bio, Info lub
Techno. Warunkiem uzyskania dofinansowania z FNP jest
przeprowadzenie otwartej rekrutacji do pracy w zespole w kraju
i za granic„ zar)wno w"r)d student)w, doktorant)w jak i m‡odych
doktor)w.
Warto przypomnie6, ¿e w pierwszej edycji programu
TEAM dofinansowanie otrzyma‡ projekt realizowany przez
dr. hab. Wojciecha GrochalŒ z Wydzia‡u Chemii oraz ICM.
Stypendia FNP
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyzna‡a r)wnie¿ dofinansowanie na przeprowadzenie kwerend przez polskich naukowc)w
w zagranicznych archiwach i instytucjach naukowych. O stypendium ubiega‡o siŒ blisko 100 naukowc)w. Stypendia przyznano
osiemnastu badaczom, kt)rych projekty z zakresu nauk humanistycznych i spo‡ecznych uznane zosta‡y za najciekawsze. DziŒki
dofinansowaniu wybrani naukowcy spŒdz„ kilka miesiŒcy m.in.
w Stanach Zjednoczonych, Peru czy Indiach, zbieraj„c materia‡y do
swych badaæ. W"r)d dofinansowanych projekt)w siedem realizowanych jest przez pracownik)w UW: dr. hab. Stefana CiarŒ (IH),
dr. Jacka RzepkŒ (IH), dr LidiŒ Stefanowsk„ (WLSiFW),
prof. DanutŒ Ulick„ (ILP), dr. Janusza Wo‡oszyna (IA) oraz
dr. Jakuba Zaj„czkowskiego (ISM).
Dr hab. Marek Zaleski laureatem nagrody
im. Kazimierza Wyki
Laureatem tegorocznej nagrody im. Kazimierza Wyki zosta‡ dr hab.
Marek Zaleski z Katedry Studi)w nad Tradycj„ i Zmian„ Spo‡eczn„

Dr hab. M. Zaleski w towarzystwie M. Nawary, marszałka województwa
małopolskiego oraz E. Le˛cznarowicz, wiceprezydent Krakowa, fot. UMWM
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w XIX i XX w. ISNS UW oraz Instytutu Badaæ Literackich PAN.
Zosta‡ nagrodzony za ksi„¿kŒ ÐEcha idylli w literaturze polskiej
doby nowoczesno"ci i p)z·nej nowoczesno"ci, kt)ra podsumowuje jego dotychczasowy dorobek eseistyczny.
Dr hab. Marek Zaleski jest historykiem i krytykiem literatury,
autorem ksi„¿ek ÐPrzygoda drugiej awangardy, ÐM„dremu
biada?, ÐFormy pamiŒci. Dotychczas za sw„ tw)rczo"6 zosta‡
uhonorowany Nagrod„ Fundacji im. Ko"cielskich oraz Nagrod„
Literack„ Gdyni w dziedzinie eseju. W latach 2005-2007 zasiada‡
w jury nagrody ÐNike.
Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jest za wybitne
osi„gniŒcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej
i artystycznej. Przyznaj„ j„ marsza‡ek wojew)dztwa ma‡opolskiego
i prezydent miasta Krakowa. W"r)d dotychczasowych laureat)w
nagrody s„ m.in. Zbigniew Herbert oraz prof. Maria Janion.
TRAVELERY 2008
Ju¿ po raz trzeci redakcje magazyn)w ÐNational Geographic
TRAVELER i ÐNational Geographic Polska przyzna‡y ÐTRAVELERY. W"r)d laureat)w tegorocznej edycji konkursu s„ badacze
z Wydzia‡u Biologii UW: prof. Jerzy Dzik i Grzegorz Niedz·wiedzki, doktorant z Zak‡adu Paleobiologii i Ewolucji, kt)rzy wraz
z dr. Tomaszem Sulejem z Instytutu Paleobiologii PAN odkryli
fragmenty ko"ci dinozaur)w. Projekt kierowany przez prof. Dzika
zwyciŒ¿y‡ w kategorii Ðnaukowe odkrycie roku. Nominowane
w niej by‡y odkrycia, kt)re pozwoli‡y lepiej zrozumie6 otaczaj„cy
nas "wiat albo mia‡y wp‡yw na ratowanie ludzkiego ¿ycia.
W maju 2006 r. w pok‡adach dzia‡aj„cej od lat cegielni (Lisowice
( Lipie Hl„skie) naukowcy odnalez·li pierwszy w Polsce szkielet
dinozaura drapie¿nego. Szcz„tki wielkiego gada tylko dziŒki
sprawnemu i fachowemu dzia‡aniu badaczy uniknŒ‡y zniszczenia.
Naukowcy odkopali tak¿e dicynodonta, najm‡odszego z dot„d
poznanych wielkich gad)w ssakokszta‡tnych.
Drugim nominowanym w kategorii Ðodkrycie naukowe roku
by‡ prof. Mariusz Zi)‡kowski, archeolog kieruj„cy pracami
O"rodka Badaæ Prekolumbijskich, za odkrycie jednej z najwa¿niejszych wyroczni inkaskiego imperium ( Maucallacta.
ZachŒcamy do zapoznania siŒ z artyku‡em laureata TRAVELERRW prof. Jerzego Dzika na temat wp‡ywu teorii ewolucji na
rozw)j nauki, kt)ry publikujemy w dziale ÐRok Karola Darwina
na str. 11-12.
Siedmiu wspania‡ych
W czwartej edycji rankingu 50 najlepszych wyk‡adowc)w
przeprowadzonego wsp)lnie przez miesiŒcznik studencki ÐDlaczego oraz portal Ocen.pl, pierwsze miejsce zaj„‡ dr Tomasz
S‡omka z Instytutu Nauk Politycznych. W rankingu znalaz‡o
siŒ jeszcze sze"ciu wyk‡adowc)w z UW: dr Katarzyna Ko‡odziejczyk (ISM), prof. Franciszek Go‡embski (KE),
dr Zuzanna S‡u¿ewska (WPiA), dr Agnieszka StŒpkowska
(WPiA), dr Remigiusz Kaszubski (WPiA) oraz prof. W‡odzimierz Gruszczyæski (ID). Siedmiu na piŒ6dziesiŒciu najlepszych wyk‡adowc)w ujŒtych w zestawieniu plasuje UW na
czele listy wszystkich uczelni wystŒpuj„cych w rankingu.
W g‡osowaniu wziŒ‡o udzia‡ ponad 37 tys. student)w
i absolwent)w. Wyk‡adowcy byli oceniani w sze"ciu kategoriach: sprawiedliwo"6, przydatno"6 i jasno"6 zajŒ6, przyjazno"6, ‡atwo"6 zaliczenia i uroda. Za ka¿d„ z cech mogli uzyska6
ocenŒ od 1 do 6. Dr S‡omka, zwyciŒzca rankingu, uzyska‡
"redni„ ocen w wysoko"ci 5,6 pkt. Studenci, kt)rzy zamie"cili
swoje opinie w serwisie Ocen.pl zgodnie podkre"lali, ¿e ich
ulubiony wyk‡adowca nie tylko prowadzi zajŒcia w bardzo
ciekawy spos)b, ale zawsze jest sk‡onny do rozmowy,
wymiany uwag i doskonale rozumie swoich s‡uchaczy.
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prof. J)zefiny Hrynkiewicz z ISNS. W"r)d prac doktorskich
zwyciŒ¿y‡a rozprawa dr Magdaleny Arczewskiej ÐSpo‡eczne role
sŒdzi)w rodzinnych; w kategorii prac magisterskich nagrodzono
MonikŒ DeszczkŒ za pracŒ ÐTeoretyczne za‡o¿enia pracy socjalnej
z rodzin„ a praktyka. W konkursie przyznano r)wnie¿ wyr)¿nienia, kt)re otrzyma‡y dr Gabriela Grodkowska (za pracŒ doktorsk„
ÐWp‡yw handlu zagranicznego na zatrudnienie i p‡ace w Polsce
w okresie transformacji, promotor ( prof. Urszula SztandarSztanderska, ISNS) oraz Anna Rusek (za pracŒ magistersk„
ÐKrajowa Sie6 Szpitali jako narzŒdzie regulacji poda¿y w sektorze
us‡ug medycznych, promotor ( dr Katarzyna Kowalska, WNE).
W po‡owie stycznia absolwentka WPiA zdoby‡a wyr)¿nienie
w konkursie UrzŒdu Ochrony Konkurencji i Konsument)w na
najlepsz„ pracŒ magistersk„ po"wiŒcon„ prawu konkurencji.
KatarzynŒ Bojaroj6 wyr)¿niono za pracŒ ÐZasada ne bis in idem
oraz jej zastosowanie we wsp)lnotowym prawie konkurencji,
napisan„ pod kierunkiem prof. Eugeniusza Piontka.
Grant IBM dla ICM UW
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego otrzyma‡o grant od firmy IBM. Hrodki
przyznane w ramach konkursu IBM Faculty Award 2008, zostan„
przeznaczone na prowadzenie obliczeæ maj„cych usprawni6 pracŒ
superkomputera Nautilus. ( Grant pozwoli nam na zbudowanie
zespo‡u badawczego, w sk‡ad kt)rego wejd„ nie tylko naukowcy, ale
te¿ studenci z UW i by6 mo¿e innych warszawskich uczelni ( m)wi
Maciej Cytowski z ICM. Zesp)‡ badawczy bŒdzie prowadzi‡
przede wszystkim prace programistyczne, kt)re usprawni„ obliczenia wykorzystywane do prognozowania pogody, diagnostyki
obrazowej, astrofizyki, wizualizacji komputerowej, bioinformatyki
czy symulacji przep‡ywu p‡yn)w.
Prof. Jerzy Dzik, dr Tomasz Sulej oraz Grzegorz Niedźwiedzki,
fot. W. Franus

Pozostali wyk‡adowcy UW, kt)rzy znalez·li siŒ w rankingu r)wnie¿
uzyskali bardzo wysokie oceny: od 5,3 do 5,5 pkt.
Najlepsze prace magisterskie i doktorskie
W kilku rozstrzygniŒtych w ostatnim czasie konkursach na
najlepsze prace magisterskie i doktorskie nagrodzeni zostali
"wie¿o upieczeni absolwenci i doktorzy Uniwersytetu Warszawskiego.
Ma‡gorzata Adamiec, absolwentka WNE zdoby‡a II nagrodŒ
ministra gospodarki w konkursie na najlepsz„ pracŒ magistersk„
dotycz„c„ promocji polskiej gospodarki. Nagrodzona praca
ÐWp‡yw wizerunku kraju na wysoko"6 Bezpo"rednich Inwestycji
Zagranicznych na przyk‡adzie polsko-francuskich stosunk)w
gospodarczych i spo‡ecznych napisana zosta‡a pod kierunkiem
dr. Tomasza Kopczewskiego. Inny student dr. Kopczewskiego,
Marcin Pietrzak zdoby‡ II nagrodŒ w rozstrzygniŒtym pod koniec
ubieg‡ego roku konkursie o nagrodŒ prezesa NBP na najlepsz„
pracŒ magistersk„ z zakresu nauk ekonomicznych. Wyr)¿niona
praca nosi tytu‡ ÐBadania nad heterogeniczno"ci„ oczekiwaæ
inflacyjnych. Podej"cie ekonomii eksperymentalnej. W tym
samym konkursie wyr)¿nienie otrzyma‡ te¿ Bilge Kagan Ozdemir
za pracŒ ÐPredicting Vulnerability to Crisis by Markov Switching
Modeling: The Case of Turkey, napisan„ pod kierunkiem
prof. Ryszarda Kokoszczyæskiego (WNE).
Z kolei w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie
w dziedzinie problem)w pracy i polityki spo‡ecznej pierwsze
nagrody w obydwu kategoriach przyznano podopiecznym
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Ranking magazynu ÐDlaczego:
W zestawieniu warszawskich dom)w studenckich, przygotowanym przez miesiŒcznik ÐDlaczego, na drugim miejscu znalaz‡ siŒ
uniwersytecki akademik nr 6 przy ul. Radomskiej 11. ÐSz)stka
ust„pi‡a miejsca liderowi zestawienia, akademikowi Limba nale¿„cemu do SGGW, zaledwie dwoma punktami.
Podobnie, jak w poprzednich edycjach rankingu, listŒ najlepszych akademik)w stworzono na podstawie badaæ ankietowych.
Redakcja ÐDlaczego by‡a najbardziej zainteresowana tym, kiedy
przeprowadzony by‡ ostatni remont akademika, ile wynosi op‡ata
miesiŒczna za zakwaterowanie w poszczeg)lnych typach pokoj)w
i jaki jest ich standard. Wa¿ne te¿ by‡y sprawy bezpieczeæstwa,
otoczenie domu studenckiego (blisko"6 sklep)w, aptek, klub)w)
oraz ÐzagŒszczenie mieszkaæc)w. Akademik UW zosta‡ doceniony przede wszystkim za udogodnienia zapewniane studentom: salŒ
telewizyjn„, komputerow„ i pokoje do cichej nauki. To, co
dodatkowo wyr)¿nia akademik UW to m.in. doskona‡e dostosowanie budynku do potrzeb os)b niepe‡nosprawnych, monitoring
akademika i okolicy oraz Wi-Fi w ca‡ym budynku.
Ale UW mo¿e pochwali6 siŒ nie tylko Ðsz)stk„. W najbli¿szych
tygodniach skoæczy siŒ remont akademika nr 4 przy ul. Zamenhofa. Jesieni„ akademik przyjmie pierwszych mieszkaæc)w. Studenci
bŒd„ mieli do dyspozycji w sumie 230 miejsc.

Konferencje, rocznice, wydarzenia
Wizyta noblistki Shirin Ebadi
Pod koniec ubieg‡ego roku na uniwersytecie go"ci‡a Shirin Ebadi,
laureatka pokojowej nagrody Nobla z 2003 r. Iraæska prawniczka
wziŒ‡a udzia‡ w otwarciu konferencji ÐInternational Conference of
Oriental Studies. 55 years of the Committee of Oriental Studies of
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the Polish Academy of Sciences (1952-2007), zorganizowanej
przez Wydzia‡ Orientalistyczny UW i Komitet Nauk Orientalistycznych PAN.
Noblistka bardzo wysoko oceni‡a osi„gniŒcia warszawskiej
iranistyki w zakresie badaæ i nauczania jŒzyka i kultury perskiej.
Wskaza‡a, ¿e jest to jeden z najlepszych o"rodk)w orientalistycznych, kt)re odwiedzi‡a w czasie swych licznych podr)¿y.
Premier Tadeusz Mazowiecki o obradach
Okr„g‡ego Sto‡u
Tadeusz Mazowiecki, premier pierwszego niekomunistycznego
rz„du po 1989 r., 20 stycznia wyg‡osi‡ wyk‡ad na UW, kt)rego
tematem by‡y zmiany, jakie zasz‡y w Polsce w 1989 r. M)wi‡
o obradach Okr„g‡ego Sto‡u, pierwszych czŒ"ciowo demokratycznych wyborach i powo‡aniu rz„du, na czele kt)rego stan„‡.
Premier skoncentrowa‡ siŒ najpierw na tym, co mia‡o najwiŒkszy wp‡yw na przemiany w Polsce w latach 80. XX w., polityce
Ronalda Reagana i Jimmiego Cartera, pieriestrojce w ZSRR oraz
stanowisku papie¿a Jana Paw‡a II. ( Postawa papie¿a by‡a niezwyk‡ym przyk‡adem si‡y moralnej cz‡owieka w historii. Jego
oddzia‡ywanie na ludzi, mobilizowanie ich do walki o swoje prawa,
by‡o ogromne ( m)wi‡. Wiele uwagi po"wiŒci‡ tak¿e ÐSolidarno"ci
i jej znaczeniu w przemianach politycznych. ( To by‡ ruch, kt)ry
czyni‡ niemo¿liwe mo¿liwym. Okr„g‡y St)‡ nie by‡by mo¿liwy,
by‡by czym" zupe‡nie innym, gdyby nie by‡o ÐSolidarno"ci, gdyby
ona nie przetrwa‡a w podziemiu i gdyby przywr)cenie ÐSolidarno"ci do legalnego dzia‡ania nie by‡o zasadnicz„ spraw„, kt)r„
trzeba by‡o wywalczy6. Bo wiedzieli"my, ¿e tylko zgoda na istnienie
wielkiego, masowego ruchu spo‡ecznego sprawi, ¿e zmiany,
uzgodnienia Okr„g‡ego Sto‡u bŒd„ mia‡y silne zaplecze w spo‡eczeæstwie ( podkre"li‡.
Premier opowiada‡ tak¿e o tym, jaki by‡ stosunek w‡adz PRL do
ÐSolidarno"ci oraz jak trudne by‡y pocz„tki obrad Okr„g‡ego
Sto‡u. ( Ci wszyscy kt)rzy my"l„, ¿e droga do Okr„g‡ego Sto‡u by‡a
us‡ana r)¿ami, a sam Okr„g‡y St)‡ by‡ sielank„, bardzo siŒ myl„ (
powiedzia‡. Odni)s‡ siŒ te¿ do oskar¿eæ o rzekome tajne ustalenia
z Magdalenki, kt)re padaj„ pod adresem architekt)w przemian
politycznych w Polsce. ( Je¿eli mamy by6 uczciwi, je¿eli 20-lecie
ma prze‡ama6 tŒ barierŒ wzajemnego niezrozumienia, to trzeba
spojrze6 prawdziwie, jak by‡o: Okr„g‡y St)‡ by‡ wielkim krokiem,
wielkim otwarciem. By‡ naturalnie kompromisem, ale kompro-

Premier Tadeusz Mazowiecki podczas wykładu, fot. M. Kluczek
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misem, kt)ry stanowi‡ otwarcie do dalszych rozwi„zaæ. I te przysz‡y szybciej, ni¿ my"leli"my ( powiedzia‡.
( W bie¿„cym roku obchodzimy 20. rocznicŒ tamtych
przemian. Jest bardzo wa¿ne, aby ten czas by‡ okresem nie tylko
refleksji nad ca‡ym tym dwudziestoleciem, ale i rokiem odbudowy
szacunku Polak)w do samych siebie i do swojej historii ( doda‡.
Wyk‡ad premiera Mazowieckiego by‡ kolejnym z cyklu Ð8 Wyk‡ad)w na Nowe Tysi„clecie. Wyk‡ady organizowane s„ na UW
ju¿ od 9 lat.

Darwin ; cz‡owiek, idea, pasja
Jest rzecz„ doprawdy zadziwiaj„c„, i¿ przy tak przeciŒtnych zdolnociach,
jakie posiadam, mog‡em wywrze powa¿ny w swym zakresie wp‡yw na
pogl„dy uczonych w niektrych wa¿nych kwestiach ( napisa‡ w autobiografii Karol Darwin. Tw)rcŒ teorii ewolucji cechowa‡a nie tylko
wielka skromno"6, ale r)wnie¿ ogromna ciekawo"6 "wiata,
cierpliwo"6 do prowadzenia czŒsto bardzo ¿mudnych badaæ
i obserwacji oraz ( jak sam o sobie napisa‡ ( znaczna doza
pomys‡owoci, jak rwnie¿ zdrowego rozs„dku. Przybli¿enie sylwetki
Darwina by‡o zadaniem jakie postawili sobie organizatorzy
wystawy ÐDarwin ( cz‡owiek, idea, pasja, prezentowanej na
pocz„tku marca w Galerii Muzeum UW w Pa‡acu Kazimierzowskim. Ekspozycja by‡a jednym z element)w obchod)w Roku
Karola Darwina na UW. ( Wystawa ma przywo‡a6 posta6 Darwina
jako uczonego, ale tak¿e cz‡owieka z krwi i ko"ci ( powiedzia‡a
w trakcie uroczystego otwarcia wystawy prof. Joanna Pijanowska,
dziekan Wydzia‡u Biologii. ( Chcemy paæstwa zaprosi6 do
przechadzki po dziewiŒtnastowiecznym uniwersyteckim "wiecie
Darwina ( doda‡a.
( Motywem przewodnim wystawy by‡ rŒkopis autobiografii
Darwina ( t‡umaczy jej kurator dr Andrzej Mikulski z Wydzia‡u
Biologii. Na wystawie zaprezentowano kolejne fazy ¿ycia wielkiego uczonego ( dzieciæstwo, okres studi)w, lata spŒdzone w Londynie oraz w wiejskiej posiad‡o"ci w Down, gdzie powsta‡y jego
najwa¿niejsze dzie‡a. Wiele uwagi tw)rcy wystawy po"wiŒcili te¿
okresowi prze‡omowemu w ¿yciu Darwina, piŒcioletniej podr)¿y
dooko‡a "wiata na okrŒcie H.M.S. ÐBeagle.
Zwiedzaj„cy wystawŒ mogli te¿ pozna6 sylwetki os)b, kt)re
mia‡y najwiŒkszy wp‡yw na wielkiego my"liciela ( cz‡onk)w
rodziny, przyjaci)‡, wsp)‡pracuj„cych z nim naukowc)w. Przybli¿one zosta‡y postacie m.in. Charlesa Lyella, geologa, nauczyciela
i mentora Darwina oraz Alexandra von Humboldta, przyrodnika
i podr)¿nika, kt)ry dla Darwina by‡ wielkim autorytetem. Autorzy
ekspozycji przypomnieli te¿ reakcje "wiata na "mier6 wielkiego
uczonego w 1882 r. W nastr)j epoki zwiedzaj„cych wprowadza‡y
liczne ilustracje przedstawiaj„ce wa¿ne dla Darwina miejsca oraz
postacie.
Prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW, otwieraj„c
wystawŒ, odnios‡a siŒ do rosn„cej w ostatnim czasie popularno"ci
kreacjonizmu, przeciwstawianemu darwinowskiej teorii ewolucji.
( Jako przedstawiciele "wiata naukowego mamy "wiadomo"6, ¿e
ewolucjonizm jest teori„ niepodwa¿aln„. Dlatego naszym zadaniem powinno by6 Ðniesienie kaganka o"wiaty w spo‡eczeæstwie
aspiruj„cym do miana spo‡eczeæstwa opartego na wiedzy (
podkre"li‡a pani rektor.
WystawŒ poprzedzi‡y dwa inne wydarzenia Roku Karola
Darwina na UW. 18 lutego studenci z Ko‡a Naukowego Biologii
Ewolucyjnej oraz MiŒdzywydzia‡owego Interdyscyplinarnego
Ko‡a Studenckiego zorganizowali sesjŒ Ð2009 ( Rok Darwina na
Uniwersytecie Warszawskim. Spojrzenia na ewolucjŒ z perspektywy r)¿nych nauk. W trakcie sesji pracownicy r)¿nych
wydzia‡)w uniwersytetu opowiedzieli studentom oraz uczniom
warszawskich lice)w o zwi„zku teorii Darwina z ich dziedzin„
naukow„. Wyk‡ady wyg‡osili: prof. Krzysztof Spalik z Wydzia‡u
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Wystawa „Darwin – człowiek, idea, pasja”

Biologii (ÐBiolog patrzy w gwiaz·dziste niebo, czyli rewolucje
"wiatopogl„dowe w biologii), dr Wies‡aw WiŒckowski z Instytutu
Archeologii (ÐNeandertalczyk ( istota wielu debat i interpretacji)
oraz dr Maciej Trojan z Wydzia‡u Psychologii (ÐMeandry ewolucji
umys‡u).
Za" w dzieæ urodzin Karola Darwina ( 12 lutego, rozstrzygniŒto konkurs dla uczni)w i nauczycieli szk)‡ ponadgimnazjalnych
z Mazowsza ÐKarol Darwin ( fascynacja przyrod„. Uczniowie
przygotowywali plakaty nawi„zuj„ce do konkursowego has‡a. Jury
oceni‡o ponad 150 nades‡anych prac. Pierwsze miejsce zajŒ‡a
Zuzanna Ostrzeszewicz (XCIX LO im. Z. Herberta), drugie (
Karolina Paszula (LXIV LO im. S. Witkiewicza), trzecie Micha‡
Mazgajski (XCVII LO im. Olimpijczyk)w Polskich) oraz Sara
Rewieæska (XLII LO im. M. Konopnickiej). Trzynastu uczni)w
otrzyma‡o wyr)¿nienia, trzy z nich zosta‡y przyznane przez
PracowniŒ Dydaktyki Biologii UW, g‡)wnego organizatora konkursu. WystawŒ plakat)w konkursowych mo¿na by‡o obejrze6
w siedzibie Wydzia‡u Biologii.
Nauczyciele bior„cy udzia‡ w konkursie mieli za zadanie
przygotowa6 scenariusz lekcji pt. ÐPowstawanie gatunk)w drog„
doboru naturalnego. Jury przyzna‡o 3 wyr)¿nienia, otrzyma‡y je:
Maria Sielatycka (VII LO im. J. S‡owackiego), Anna Mejzner
(Zesp)‡ Szk)‡ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw‡a II w Lipsku)
oraz Agnieszka Kranc-Szkurenko (LO im. A. Mickiewicza
w Piastowie).
WiŒcej informacji o obchodach Roku Karola Darwina na UW
na stronie: www.biol.uw.edu.pl/darwin.
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Przyszli ambasadorzy kultury
2 marca w Sali Senatu Pa‡acu Kazimierzowskiego odby‡o siŒ doroczne spotkanie student)w pierwszego roku Wydzia‡u Orientalistycznego z przedstawicielami plac)wek dyplomatycznych kraj)w Azji i Afryki. Prof. Jolanta
Sierakowska-Dyndo, dziekan Wydzia‡u Orientalistycznego, witaj„c dyplomat)w, podsumowa‡a ostatnie osi„gniŒcia warszawskiej orientalistyki, wspomnia‡a m.in. o uzyskaniu w 2008 r.
przez dotychczasowy Instytut Orientalistyczny
statusu wydzia‡u, kt)ry jest obecnie jedynym
wydzia‡em o profilu orientalistycznym w Polsce. M)wi‡a te¿ o najbli¿szych planach, m.in.
pomy"le utworzenia obcojŒzycznych studi)w
doktoranckich, g‡)wnie dla os)b z zagranicy.
Zwracaj„c siŒ do student)w pierwszego roku,
pani dziekan uprzedzi‡a ich, ¿e studia orientalistyczne s„ trudne, ale daj„ du¿„ satysfakcjŒ.
( Po ukoæczeniu studi)w to wy bŒdziecie
ambasadorami kraj)w, kt)rych jŒzyk)w siŒ
uczycie. BŒdziecie t‡umaczami nie tylko jŒzyka, ale tak¿e kultury ( podkre"li‡a.
Przedstawiciele ambasad m)wili o zwi„zkach, jakie ‡„cz„ ich kraje z Polsk„ oraz o wsp)‡pracy edukacyjnej i naukowej, w kt)rej bierze
udzia‡ tak¿e Uniwersytet Warszawski. Any
Muryani, I sekretarz ambasady Indonezji
opowiada‡a na przyk‡ad o indonezyjskim
programie Darmasiswa, skierowanym do student)w z zagranicy. Uczestnicy programu
mog„ spŒdzi6 dwa semestry na jednym
z indonezyjskich uniwersytet)w, studiuj„c na
kierunku lingwistycznym b„dz· artystycznym,
ucz„c siŒ jŒzyka b„dz· tradycyjnego indonezyjskiego rzemios‡a, taæca lub muzyki. Pani
sekretarz podkre"li‡a, ¿e w ostatnich latach coraz wiŒcej zg‡oszeæ
do programu nap‡ywa od student)w polskich, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego.
W spotkaniu brali udzia‡ przedstawiciele ambasad kilkunastu
paæstw, opr)cz Indonezji tak¿e Japonii, Angoli, czy Sri Lanki.
Polonia 2.0 w XXI wieku
ÐPotrzeby informacyjne Polonii to tytu‡ konferencji zorganizowanej w Lille pod koniec ubieg‡ego roku przez Instytut Informacji
Naukowej i Studi)w Bibliologicznych oraz Kongres Polonii
Francuskiej. G‡)wnymi zagadnieniami konferencji by‡y potrzeby
informacyjne wsp)‡czesnej Polonii w zakresie edukacji, nauki
i kultury oraz problem zachowania i kszta‡towania to¿samo"ci
narodowej w dobie globalnych przemian. Podczas obrad badacze
po"wiŒcili du¿o uwagi zmianom zachodz„cym w spo‡eczeæstwie
informacyjnym. ( Kszta‡towanie siŒ nowego mobilnego spo‡eczeæstwa zwi„zanego z uczestnictwem w sieci internetowej, gdzie
przenios‡a siŒ energia spo‡eczna i powstaj„ pr„dy, kt)re maj„
przeniesienie na realn„ rzeczywisto"6, nie pozostaje bez wp‡ywu na
"rodowisko polonijne jako takie ( powiedzia‡ podczas wyk‡adu
ÐPolonia 2.0 prof. Mieczys‡aw Muraszkiewicz, jeden z wyk‡adowc)w IINSB. ( Budowanie emigracyjnej spo‡eczno"ci sieciowej
z wykorzystaniem narzŒdzi Web 2.0 i Web 3.0 przez samych
zainteresowanych i ze wsparciem polskich organizacji i stowarzyszeæ, to nie tylko przysz‡o"6 wsp)‡czesnej polskiej emigracji, ale
przede wszystkim szansa, a by6 mo¿e i jedyny spos)b na jej przetrwanie ( powiedzia‡ profesor.
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Uczestnicy konferencji dowodzili, ¿e zaspokojenie potrzeb
informacyjnych Polonii i ci„g‡y wzajemny kontakt z Polsk„,
pos‡ugiwanie siŒ nowoczesnymi "rodkami wymiany informacji s„
niezmiernie wa¿ne w zachowaniu to¿samo"ci narodowej w obliczu
globalnych zmian w Europie i na "wiecie.
ÐStrona francuska ju¿ dzi" snuje plany kolejnego tego typu
spotkania, co najlepiej "wiadczy o odbiorze konferencji czytamy w
li"cie gratulacyjnym, przes‡anym po konferencji do prof. Katarzyny
Cha‡asiæskiej-Macukow, rektor UW przez WandŒ KrystynŒ
Kaliæsk„, Konsula Generalnego w Lille.
Jubileusz Instytutu Biochemii
Zgodnie z zarz„dzeniem Ministra Szkolnictwa Wy¿szego 10
wrze"nia 1958 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UW
utworzono KatedrŒ Biochemii, na kt)rej kierownika zosta‡a
powo‡ana prof. Irena Chmielewska, inicjatorka i organizatorka
studi)w biochemicznych na uczelni. Z okazji 50. rocznicy
ukoæczenia studi)w przez pierwszych dyplomant)w, 8 grudnia
2008 r. w gmachu Wydzia‡u Biologii odby‡o siŒ spotkanie w‡adz
i pracownik)w wydzia‡u z by‡ymi i obecnymi pracownikami
Instytutu Biochemii oraz absolwentami, kt)rzy wykonywali prace
licencjackie, magisterskie i doktorskie pod opiek„ pocz„tkowo
pracownik)w katedry, a od roku 1969 ( Instytutu Biochemii.
Uroczysto"6 otworzy‡a prof. Joanna Pijanowska, dziekan
Wydzia‡u Biologii, nastŒpnie uczestnik)w powita‡a prof. Jadwiga
Bry‡a, p.o. dyrektora Instytutu Biochemii. G‡os zabrali tak¿e
prof. Marta Kiciæska-Habior, prorektor UW oraz prof. Andrzej
D¿ugaj, prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, kt)re
w 2008 r. r)wnie¿ obchodzi‡o 50-lecie swojego istnienia. W trakcie
spotkania zosta‡a przedstawiona historia utworzenia i dzia‡alno"6
Katedry Biochemii, wed‡ug wspomnieæ pierwszego pracownika
prof. Zbigniewa Kaniugi, autora opracowania ÐKatedra Biochemii
1958-68 oraz pierwszych absolwent)w: dr Moniki FonbergMroczek (rocznik T58) oraz prof. Ireny Szumiel (rocznik T60).
NastŒpnie prof. Bry‡a przedstawi‡a 40-letni„ dzia‡alno"6 naukowo-dydaktyczn„ instytutu oraz losy absolwent)w, kt)rzy wykonywali
prace magisterskie w katedrze i instytucie. Kierownicy zak‡ad)w
zaprezentowali r)¿norodn„ tematykŒ prowadzonych obecnie
badaæ naukowych.
Ku pamiŒci prof. Aleksandra Gieysztora
26 lutego odby‡y siŒ na uniwersytecie uroczyste obchody zwi„zane
z 10. rocznic„ "mierci profesora Aleksandra Gieysztora, mediewisty, uznawanego za jednego z najwybitniejszych polskich historyk)w. W swej karierze prof. Gieysztor pe‡ni‡ funkcjŒ dyrektora
Instytutu Historycznego UW (1955-75), prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektora Zamku Kr)lewskiego w Warszawie.
W ramach obchod)w rocznicy "mierci profesora, w budynku
dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, zaprezentowano wystawŒ,
kt)rej celem by‡o przybli¿enie jego sylwetki. Otwarcia wystawy
dokonali prof. W‡odzimierz Lengauer, prorektor UW oraz
prof. Maria Koczerska, dyrektor IH. NastŒpnie jednej z sal
Instytutu Historycznego nadano imiŒ prof. Aleksandra Gieysztora.
Towarzyszy‡ temu pokaz filmu dokumentalnego po"wiŒconego
profesorowi.
60-lecie Instytutu Muzykologii
4 marca w Pa‡acu Tyszkiewicz)w-Potockich Instytut Muzykologii obchodzi‡ uroczy"cie 60 lat swego istnienia. Jubileusz zbieg‡ siŒ
z 100. rocznic„ urodzin za‡o¿ycielki instytutu ( prof. Zofii Lissy.
Zaproszeni go"cie przypomnieli sylwetkŒ prof. Lissy, kt)ra sw„
karierŒ naukow„ rozpoczyna‡a na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Pod koniec lat 40. zwi„za‡a siŒ z Uniwersytetem
Warszawskim, doprowadzaj„c do utworzenia w paz·dzierniku
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1948 r. Zak‡adu Muzykologii w ramach Sekcji Historii Wydzia‡u
Humanistycznego UW. Zak‡ad zosta‡ przekszta‡cony w KatedrŒ
Muzykologii, kt)ra z kolei, w 1958 r. uzyska‡a status instytutu. Do
1975 r. prof. Lissa pe‡ni‡a funkcjŒ jego dyrektora.
Dzisiaj instytut, dzia‡aj„cy w ramach Wydzia‡u Historycznego,
sk‡ada siŒ z piŒciu zak‡ad)w: Powszechnej Historii Muzyki,
Historii Muzyki Polskiej, Teorii i Estetyki Muzyki, Etnomuzykologii oraz Muzykologii Systematycznej. Badania realizowane
w instytucie dotycz„ przede wszystkim historii muzyki polskiej
i powszechnej od czas)w najdawniejszych po okres wsp)‡czesny.
Podejmowana jest tak¿e problematyka polskiej muzyki ludowej
oraz kultury muzycznej mniejszo"ci narodowych mieszkaj„cych na
terenie kraju oraz zagadnienia muzyki w kontek"cie osobliwo"ci
biologicznych i kulturowych cz‡owieka.
Nagroda im. Jana Baudouina de Courtenay
Pod koniec ubieg‡ego roku, podczas og)lnopolskiej konferencji
naukowej Instytutu Kultury Polskiej UW ÐVictor W. Turner (
prekursor antropologii widowisk, wrŒczono, przyznan„ po raz
pierwszy, nagrodŒ Wydzia‡u Polonistyki UW im. Jana Baudouina
de Courtenay. Jej laureatem zosta‡ prof. Andrzej Mencwel. Jury
konkursu doceni‡o ca‡okszta‡t dorobku naukowego profesora, ze
szczeg)lnym uwzglŒdnieniem pracy ÐWyobraz·nia antropologiczna. Pr)by i studia, kt)ra ukaza‡a siŒ w 2007 r. nak‡adem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Ksi„¿ka by‡a w 2007 r.
nominowana do Nagrody Nike.
( Ksi„¿ka ta projektuje pewn„ ca‡o"6, cho6 pisana by‡a
w cz„stkach. (...) Najstarsze z zawartych tu studi)w zosta‡o
pomy"lane przed dwudziestu prawie laty, najnowsze ukoæczy‡em
przed oddaniem tomu wydawcy ( pisa‡ o swej pracy prof. Mencwel.
( Ca‡o"6 tŒ okre"la projekt takiej historii kultury, kt)ra by‡aby
antropologiczn„, ujmuj„c„ tedy cz‡owieka w kulturze i kulturŒ
w cz‡owieku ( t‡umaczy‡ ideŒ publikacji.
Prof. Andrzej Mencwel jest wybitnym kulturoznawc„ oraz
antropologiem kultury. Od pocz„tku kariery naukowej zwi„zany
jest z Wydzia‡em Polonistyki UW; jest tak¿e cz‡onkiem Komitetu
Nauk o Kulturze PAN oraz prezesem honorowym Polskiego
Towarzystwa Kulturoznawczego.

Zaproszenie
Profesor Zahi Hawass na UW
29 kwietnia br. o godz. 16.45 w auli dawnej Biblioteki odbŒdzie siŒ
wyk‡ad "wiatowej s‡awy egipskiego archeologa prof. Zahi Hawassa
po"wiŒcony jego najnowszym odkryciom na terenie kr)lewskiej
nekropolii w Sakkarze. Prof. Zahi Hawass, sekretarz generalny
Egipskiej Najwy¿szej Rady Staro¿ytno"ci to jeden z najwybitniejszych egiptolog)w, kt)rego wyk‡ady "ci„gaj„ t‡umy s‡uchaczy na
ca‡ym "wiecie. Prowadzone przez niego wykopaliska na terenie
kr)lewskiej nekropolii w Gizie przynios‡y sensacyjne wyniki w tym
m.in. odkrycie wioski robotnik)w i rzemie"lnik)w buduj„cych
s‡ynne piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa (ok. 2575-2465
p.n.e.). W oazie Baharija prof. Hawass odkopa‡ ogromn„ nekropolŒ
z okresu ptolemejskiego i rzymskiego. Twarze wielu spo"r)d kilku
tysiŒcy znalezionych mumii pokrywa‡y z‡ote maski. Nic dziwnego,
¿e cmentarzysko nazywano ÐDolin„ Z‡otych Mumii. Z jego
inicjatywy w Dolinie Kr)l)w w zachodnich Tebach podjŒto
badania nad mumi„, kt)ra by6 mo¿e nale¿a‡a do s‡ynnej kr)lowej
Hatszepsut. Ten projekt, jak r)wnie¿ badania w Sakkarze, wi„¿„ siŒ
z problematyk„, jak„ zajmuj„ siŒ polscy uczeni z Centrum
Archeologii Hr)dziemnomorskiej UW prowadz„cy prace
w Sakkarze i w "wi„tyni kr)lowej Hatszepsut w Deir el-Bahari.
Przed dwoma laty, w 70. rocznicŒ polskich wykopalisk w Egipcie,
prof. Hawass by‡ inicjatorem uhonorowania profesora Kazimierza
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Micha‡owskiego ( tw)rcy polskiej szko‡y
archeologii "r)dziemnomorskiej. Przed Muzeum Egipskim w Kairze ods‡oniŒto popiersie
polskiego badacza. Prof. Zahi Hawass jest
autorem kilkudziesiŒciu publikacji naukowych
i popularnonaukowych. Wyk‡ada‡ na Uniwersytecie Amerykaæskim w Kairze i na Uniwersyn
tecie Kalifornijskim w Los Angeles.
Opracowanie: Redakcja
Wsp‡praca: prof. Jadwiga Bry‡a (Wydzia‡ Chemii),
Maciej Cytowski (ICM), prof. Joanna Kufel
(Wydzia‡ Biologii), dr Andrzej Mikulski (Wydzia‡
Biologii), Wojciech P‡oæski (DS 6), Krystyna
Polaczek (Centrum Archeologii =rdziemnomorskiej), dr Anna Rosner (WPiA), prof. Danuta
Stasik (Wydzia‡ Orientalistyczny), prof. El¿bieta
Barbara Zybert (Wydzia‡ Historyczny).

Wizyta prof. Hawassa (pierwszy z prawej) na wykopaliskach Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej UW w Sakkarze, fot. J. Da˛browski

Wyja"nienie:
W poprzednim numerze, w dziale Kalejdoskop na str. 5 podali"my b‡Œdnie nazwisko
jednej z laureatek konkursu Towarzystwa
Przyjaci)‡ UW. Wyr)¿nienie specjalne rektor
UW przyznano Magdalenie Mulendze. Za
pomy‡kŒ przepraszamy.
Redakcja

Nominacje profesorskie
Prezydent RP Lech Kaczyński
nadał tytuł naukowy profesora naste˛puja˛cym
pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego:
prof. dr hab. Marii Joannie Doligalskiej (Wydzia‡ Biologii)
prof. dr. hab. Stanis‡awowi Dobies‡awowi G‡azkowi
(Wydzia‡ Fizyki)
prof. dr hab. Teresie Rz„cy-Urban (Wydzia‡ Fizyki)
prof. dr. hab. Markowi Trippenbachowi (Wydzia‡ Fizyki)
prof. dr. hab. Jerzemu Janowi Ma‡eckiemu (Wydzia‡ Geologii)

Senat UW na posiedzeniu 18 lutego 2009 r.
pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie mianowania
na stanowisko:
profesora zwyczajnego na czas nieokreAlony
prof. dr. hab. Wies‡awa W‡adyki
(Wydzia‡ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
prof. dr. hab. Jerzego Mizio‡ka (Wydzia‡ Historyczny)
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreAlony
dr hab. Lidii Kasare‡‡o (Wydzia‡ Orientalistyczny)
dr. hab. Piotra Tarachy (Wydzia‡ Orientalistyczny)
dr hab. Emilii £ojek (Wydzia‡ Psychologii)
prof. dr. hab. Bogdana Zawadzkiego (Wydzia‡ Psychologii)
profesora nadzwyczajnego na piŒB lat
dr hab. Gra¿yny Firlit-Fesnak
(Wydzia‡ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

Uniwersytet Warszawski Kwiecieæ 2009

dr hab. Gertrudy U"ciæskiej
(Wydzia‡ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
dr. hab. Roberta Sucharskiego
(Instytut Badaæ Interdyscyplinarnych ÐArtes Liberales()

Senat UW na posiedzeniu 18 marca 2009 r. pozytywnie
zaopiniował wnioski w sprawie
mianowania na stanowisko:
profesora zwyczajnego na czas nieokreAlony
prof. dr. hab. Jacka Kochanowicza
(Wydzia‡ Nauk Ekonomicznych)
prof. dr. hab. Jana Micha‡ka (Wydzia‡ Nauk Ekonomicznych)
prof. dr hab. Anny Kwak
(Wydzia‡ Stosowanych Nauk Spo‡ecznych i Resocjalizacji)
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreAlony
dr hab. Haliny Kara" (Wydzia‡ Polonistyki)
profesora nadzwyczajnego na trzy lata
dr hab. Marty Kamiæskiej-Feldman (Wydzia‡ Psychologii)

zatrudnienia na stanowisku:
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreAlony
prof. dr hab. Gra¿yny Szewczyk (Centrum Kszta‡cenia
Nauczycieli JŒzykw Obcych i Edukacji Europejskiej)
profesora nadzwyczajnego na piŒB lat
dr. hab. S‡awomira W„ciora (Centrum Kszta‡cenia Nauczycieli
JŒzykw Obcych i Edukacji Europejskiej)
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Edukacja otwarta
KATARZYNA ŁUKASZEWSKA

Opinie

Na kampusie, fot. M. Kluczek

Gdy w sierpniu 2008 r. rusza‡ Uniwersytet Otwarty UW chyba nikt nie spodziewa‡
siŒ, ¿e oferowane przez uczelniŒ kursy dla
doros‡ych spotkaj„ siŒ a¿ z takim zainteresowaniem. Ju¿ w pierwszym trymestrze
zajŒcia odbywa‡y siŒ w 39 grupach (w ka¿dej
z nich by‡o *rednio 27 s‡uchaczy). W kolejnym trymestrze kandydat-w by‡o tak wielu,
¿e liczba grup wzros‡a do 57. 30 marca
ruszy‡a rejestracja kandydat-w na trzeci
trymestr, je*li i tym razem Ðpadn„ rekordy0
nikt ju¿ nie bŒdzie zaskoczony.
W zajŒciach UO, prowadzonych przez
wyk‡adowc-w UW, mo¿e bra1 udzia‡ ka¿dy
kto ukoæczy‡ 16 lat, bez wzglŒdu na
posiadane wykszta‡cenie. NajwiŒksz„ popularno*ci„ cieszy‡y siŒ dotychczas zajŒcia
odbywaj„ce siŒ w ramach blok-w jŒzyki
i narody oraz biznes, gospodarka i prawo.
Wielu chŒtnych przyci„gnŒ‡y niekonwencjonalne kursy angielskiego (S‡ynne powie ci
angielskie), hiszpaæskiego (Hiszpanie i hiszpaæski) oraz rosyjskiego (Rosyjski savoirvivre). Przebojami okaza‡y siŒ z jednej strony
Analiza finansowa i statystyczna w Excelu, z drugiej za* Taæce w krŒgu. Rozwijanie ekspresji
artystycznej po‡„czone z poznawaniem innych
kultur, co pokazuje jak r-¿norodne s„ zainteresowania i potrzeby s‡uchaczy.
Uniwersytet Otwarty bŒdzie siŒ rozwija‡. W planach s„ nowe formy kszta‡cenia
(kursy internetowe oraz korespondencyjne), studia podyplomowe z zakresu edukacji
otwartej oraz telewizyjny kana‡ edukacyjny,
na wz-r BBC Open University. Celem jest
stworzenie na UW og-lnopolskiego centrum edukacji otwartej. WiŒcej o ofercie
n
UO na stronie: www.uo.uw.edu.pl.

n

10

Prof. Rados‡aw Pawelec, Instytut JŒzyka Polskiego UW, prowadzi zajŒcia
ÐPrawo i jŒzyk0
ZajŒcia, kt-re prowadzŒ wsp-lnie z mgr. Adamem Niewiadomskim i mgr Ann„
Mr-z, maj„ na celu podniesienie sprawno*ci uczestnik-w w pisaniu pism prawnych
i urzŒdowych, zar-wno sprawno*ci merytorycznej, czyli prawnej, jak i formalnej ?
zwi„zanej z poprawno*ci„ i precyzj„ jŒzyka. By1 mo¿e ten w‡a*nie wybitnie ich
praktyczny aspekt sprawia, ¿e ciesz„ siŒ du¿„ popularno*ci„.
Same zajŒcia pod wzglŒdem wymagaæ stawianych studentom, sposobu prowadzenia i przebiegu s„ takie same, jak zwyk‡e zajŒcia na UW. Oczywi*cie s„ te¿
pewne r-¿nice. Wynikaj„ one przede wszystkim z tego, ¿e w*r-d uczestnik-w s„
zar-wno osoby m‡ode, jak i osoby w *rednim wieku oraz starsze. To zr-¿nicowanie
sprawia, ¿e niekt-re dyskusje s„ bardzo interesuj„ce ? wszak uczestnicy
maj„ zupe‡nie r-¿ne do*wiadczenia ¿yciowe.
Np. jesieni„ 2008 r. rozmawiali*my o pojŒciu komercjalizacji, kt-re wtedy by‡o na
czo‡-wkach gazet, mia‡o nawet sta1 siŒ elementem wa¿nego pytania w og-lnonarodowym
referendum. Okaza‡o siŒ, ¿e wywo‡uje ono odmienne asocjacje u r-¿nych os-b: jednym
kojarzy siŒ po prostu z dzia‡alno*ci„ handlow„, nastawion„ na zysk, innym z upadkiem kultury i sztuki, nastawionej tylko na pieni„dz, jeszcze innym ? ze sklepami komercyjnymi,
dzia‡aj„cymi w latach 80. XX w. (a wiŒc z pewn„ nier-wno*ci„ spo‡eczn„).
Samo prowadzenie dyskusji bywa niekiedy trudniejsze ni¿ w przypadku studi-w
stacjonarnych: studenci UO ma‡o siŒ znaj„, trzy miesi„ce trwania kursu to czas zbyt kr-tki,
by oswoi1 siŒ z now„ sytuacj„, z wyk‡adowcami, a tak¿e zawrze1 znajomo*ci z kole¿ankami
i kolegami z grupy.
Pod jednym wzglŒdem wiŒkszo*1 student-w UO g-ruje jednak nad przeciŒtnymi
studentami UW. W zajŒciach UO (przynajmniej tych, kt-re ja prowadzŒ) uczestnicz„ osoby
maj„ce na og-‡ do*1 bogate do*wiadczenia zawodowe zwi„zane z tematyk„ kursu. Sprawia to,
¿e czŒsto tak¿e prowadz„cy zajŒcia mo¿e wzbogaci1 swoj„ wiedzŒ, a przede wszystkim
skonfrontowa1 znan„ sobie teoriŒ z praktyk„.
Ma‡gorzata Owczarzak, psycholog, uczestniczka kurs-w ÐS‡ynne powie*ci angielskie I i II0
W mojej grupie s„ osoby zar-wno przed trzydziestk„, jak i czterdziesto-, piŒ1dziesiŒcioletnie.
Cwietnie siŒ dogadujemy i wspieramy. W dyskusjach poruszamy problemy wsp-‡czesnego
*wiata ? wzrost liczby rozwod-w, czy przestŒpstw w*r-d nieletnich. Oczywi*cie zawsze
inspiracj„ do rozmowy s„ przeczytane fragmenty powie*ci. Nie bŒdzie nadu¿yciem, je*li
powiem, ¿e jeszcze na ¿adnym kursie, czy to w szkole jŒzykowej, czy na uczelni ? nie
rozwinŒ‡am siŒ tak jŒzykowo, jak na kursie UO UW.
Joanna Siedlanowska, prawnik, uczestniczka kursu ÐPrawo i jŒzyk0
Kursy UO prowadzone s„ bardzo profesjonalnie, na poziomie akademickim. Wyk‡adowcy
przekazuj„ wiedzŒ w spos-b dok‡adny i jasny. Forma zajŒ1 pozwala na szybkie przyswajanie
nowych informacji i wykorzystywanie ich w pracy zawodowej. Kursy s„ dostosowane
do wymog-w rynku pracy oraz indywidualnych zainteresowaæ. System 1,5-godzinnych
spotkaæ raz w tygodniu pozwala na po‡„czenie kszta‡cenia z prac„ i ¿yciem rodzinnym.
Anna Wolszakiewicz, dyrektor marketingu, uczestniczka kurs-w ÐKomunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji w sytuacjach zawodowych0 oraz ÐGry i negocjacje0
Wybrane przeze mnie kursy mia‡y charakter warsztat-w. Ka¿dy uczestnik zajŒ1 by‡
zaanga¿owany w wykonywanie zadaæ, niezale¿nie od ich stopnia trudno*ci.
UO daje wszystkim (niezale¿nie od wieku, wykszta‡cenia, p‡ci, preferencji zawodowych)
mo¿liwo*1 zdobycia dodatkowej wiedzy i praktyki z wybranych dziedzin ¿ycia, tak
zawodowego jak i osobistego. Bardzo warto*ciowe jest to, ¿e UO daje mo¿liwo*1 uczenia
siŒ w towarzystwie os-b z r-¿nych spo‡eczno*ci, o wielorakich zainteresowaniach.
n
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Co ma Darwin do Uniwersytetu
Warszawskiego?
JERZY DZIK
n Nie ma nowoczesnej nauki bez teorii ewolucji. Teoria
ta g‡osi, ¿e przemiany ewolucyjne w wiecie ¿ywym s„
skutkiem selekcji przez rodowisko naturalne tych,
spord bytuj„cych w nim organizmw, ktre maj„
korzystne dziedziczne w‡aciwoci. Dzi wiemy, ¿e
dziedziczenie cech dokonuje siŒ dziŒki katalizowanemu
przez bia‡ka powielaniu kwasw nukleinowych zawartych w komrkach szlaku p‡ciowego. W cz„steczce kwasu
nukleinowego zapisana jest trjkowym kodem genetycznym kolejno$ aminokwasw, od ktrej zale¿„ w‡aciwoci bia‡ek. Przypadkowe b‡Œdy przy kopiowaniu zapisu
s„ ·zrd‡em dziedziczonej r¿norodnoci, ktra podlega
selekcji. Tak rozumiany mechanizm zjawiska ewolucji,
ktrego idea przedstawiona zosta‡a przed stu piŒ$dziesiŒciu laty przez Karola Darwina, jest jednym z wa¿niejszych
narzŒdzi ogl„du wiata. Nie tylko w biologii, ale
i medycynie, socjologii, psychologii, czy coraz rozleglejszych obszarach wiedzy o cz‡owieku i jego kulturze.
DziŒki darwinowskiemu myleniu uda‡o siŒ zrozumie$
zagadkow„ niegdy naturŒ zjawisk odpornoci organizmw, a jest nadzieja, ¿e podejcie to pomo¿e kiedy
poj„$ te¿ tajemnicŒ dzia‡ania ludzkiego mzgu. Jest tak
dlatego, ¿e mechanizm rozpoznany przez Darwina
dzia‡a$ mo¿e rwnie¿ poza sfer„ genw i bia‡ek, a wrŒcz
poza wiatem ¿ywym. Wystarczy, by dokonywana by‡a
selekcja r¿norodnoci w odniesieniu do w miarŒ cile
dziedziczonych cech. Nietrudno dostrzec takie sytuacje
w przemianach r¿nych aspektw ludzkiej cywilizacji.
Wolny rynek czy rozwj techniki s„ szczeglnie spektakularnymi przyk‡adami mechanizmu darwinowskiego.
Ta rozleg‡o$ zastosowaæ teorii Darwina bywa
inspiracj„ do koncepcji istotnie wp‡ywaj„cych na stosunki
miŒdzyludzkie. PamiŒtamy przecie¿, jakie by‡y skutki
Ðdarwinizmu spo‡ecznego, - zastosowania w polityce
zasad raczej powierzchownie pojmowanej Ðwalki o byt,.
Licznych zwolennikw ma koncepcja przeciwstawna postulat objŒcia wiata zwierz„t przywilejami, ktre s„
wynikiem tysi„cleci ewolucji ludzkiej kultury i ktre
zastrze¿one by‡y dot„d dla ludzi. Wspln„ cech„ tych idei
jest ignorowanie zasadniczej odrŒbnoci pl zastosowania
darwinowskiej koncepcji doboru: w wiecie przyrody (gdzie
selekcji podlegaj„ osobniki, niezale¿nie od tego, co sobie myl„)
i w ludzkiej cywilizacji (gdzie selekcji podlegaj„ idee lub
przedmioty, za wy‡„czana spod niej jest ludzka osoba). G‡Œbsza
refleksja nad natur„ ewolucji mo¿e da$ zatem korzyci daleko
wykraczaj„ce poza sferŒ czystej nauki.
Zjawisko ewolucji biologicznej zyska‡o precyzyjne objanienie
w teorii Darwina, ktra przetrwa‡a niezliczone prby obalenia i ma
dzi status porwnywalny z teori„ heliocentryczn„ Kopernika

Uniwersytet Warszawski Kwiecieæ 2009

Karol Darwin, ok. 1859, źródło: University College London

w astronomii. Trzeba mie$ jednak wiadomo$, ¿e rozpoznawanie
przebiegu ewolucji i poszukiwania sposobw jego odtwarzania
zainicjowane zosta‡y d‡ugo przed Darwinem i rozwijane by‡y
niezale¿nie od akceptacji jego teorii, rwnie¿ w czasach, kiedy nie
cieszy‡a siŒ ona uznaniem wrd biologw. Konsekwencje tego
nurtu badaæ by‡y rwnie istotne, co pog‡Œbianie rozumienia
samego procesu ewolucji. To odkrycia na tym polu wzbudza‡y
niegdy najwiŒcej religijnie motywowanych kontrowersji,
szczeglnie w odniesieniu do genezy biologicznej postaci cz‡o-
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wieka. Bez znajomoci przebiegu
No, bo dlaczego w powszechnej
ewolucji, czyli filogenezy, nie poopinii przyrodnikw Karol Darwin
trafilibymy sensownie okreli$ nauwa¿any jest za jednego z najwiŒkszego miejsca w przyrodzie ani
szych uczonych wszechczasw? Dlazinterpretowa$ z‡o¿onoci wsp‡tego przede wszystkim, ¿e jego osoba
czesnego nam wiata istot ¿ywych.
i dzia‡alno$ przedstawia w najbardziej
Najbardziej dynamicznie rozwijaj„klarowny i zwarty sposb te cnoty
ce siŒ dzia‡y przyrodoznawstwa i umiejŒtnoci, ktre da‡y nauce
biologia molekularna czy biologia
nowoczesnej moraln„ moc i najlepszy
rozwoju - s„ nie do pomylenia bez
z dot„d dostŒpnych kluczy do tajemodwo‡aæ do ewolucyjnej historii
nic wiata przyrody. Karol Darwin
badanych form ¿ycia. A to zmusza
uosabia idee misji uczonego i naukodo konfrontacji ze szczeglnym, acz
wego podejcia do poznawania wiata,
rzadko podejmowanym, aspektem
jak ¿aden inny ze s‡awnych badaczy.
biologii. Ot¿ biegu ewolucji nie da
Karl R. Popper sto lat pz·niej nazwa‡
siŒ przewidzie$. Umyka klasycznej
takie podejcie Ðzdroworozs„dkonewtonowskiej metodologii nauki,
wym racjonalizmem,. Nie chodzi
ktrej treci„ od stuleci jest przewiw nim bynajmniej o narzucanie obdywanie skutkw zastosowania teorazu wiata wyprowadzonego z apriorii i porwnywanie ich z obserwarycznych przes‡anek. WrŒcz przeciwcjami zdarzeæ rzeczywistych. Wienie, to postawa pokory w stosunku do
my, ¿e nie tylko w odniesieniu do
obserwacji i ostro¿noci w ich interewolucji biologicznej ta procedura
pretowaniu, a przede wszystkim kryjest zawodna. Odnosi siŒ to do
tycyzm w stosunku do w‡asnych
wszelkich zjawisk o naturze histodokonaæ. Ca‡ym swoim ¿yciem Darrycznej, co ustawia ewolucjŒ ¿ycia
win dawa‡ wiadectwo duchowego
w jednym szeregu z ewolucj„ ludzukorzenienia w tradycji sceptycyzmu
kiej kultury. Znamienne, ¿e metody
i empiryzmu. Tradycji, ktrej angloodtwarzania przebiegu ewolucji, dosaska nauka zawdziŒcza sw„ dzisiejsz„
skonalone z zapa‡em przez przyrodpotŒgŒ. Niezliczona jest rzesza badanikw, zrodzi‡y siŒ niegdy w umyczy, ktrzy powiŒcali ca‡e ¿ycie na
s‡ach jŒzykoznawcw i historykw
obronŒ i doskonalenie idei w‡asnego
kultury. Dzi za w daleko bardziej
autorstwa, prawdziwych lub fa‡szywyrafinowanej postaci wkraczaj„ powych. Darwin jest najszerzej znanym
Strona tytułowa I wydania „O powstawaniu gatunków”
nownie do rewiru humanistyki.
spord tych, ktrzy jako pierwsi
Podejcie ewolucyjne nie tylko
uznali obserwacje i dowiadczenie za
umo¿liwia wiŒc zastosowanie rywy‡„czne kryteria prawdziwoci swogorw cis‡ej metody naukowej do nauk historycznych, przyich tez. Darwin wytrwale szuka‡ wyjanieæ prostych i solidnie
rodniczych czy humanistycznych. Otwiera ono rozleg‡e pole
podbudowanych empirycznie, unikaj„c zbytecznej uczonoci
integracji humanistyki z przyrodoznawstwem. W Roku Darwina
jŒzyka i formalizmu prezentacji. Mia‡ talent popularyzatora.
mamy okazjŒ to zrozumie$ i zastosowa$.
Prostota i jasno$ wywodu umo¿liwi‡a mu dotarcie z argumentami
Po stuleciu postŒpuj„cej specjalizacji badaæ i izolowaniu siŒ od
do szerokiego krŒgu s‡uchaczy i czytelnikw, daleko poza kr„g
siebie poszczeglnych dzia‡w wiedzy, nadchodzi pora na podjŒcie
uczonych specjalistw. Tego te¿ dzi oczekujemy od pracownikw
prby przywrcenia stanu jednoci nauki z czasw ¿ycia Karola
Uniwersytetu - to jest przecie¿ jedna z g‡wnych cnt nauczycieli
Darwina. Inspirowany przez badaczy z nieraz odleg‡ych dziedzin,
uniwersyteckich.
Darwin nie musia‡ wymyla$ terminu Ðewolucja,, ktrego w zaOdwo‡uj„c siŒ do wci„¿ ¿ywego ducha myli ewolucyjnej
sadzie nie u¿ywa‡, ani nawet Ðtransmutacja gatunkw,, ktrego
krzewimy wiŒc wartoci, ktrym przysz‡o nam s‡u¿y$ i jako
u¿ywa‡. Sama idea, ¿e ewolucja jest skutkiem selekcjonowania
ucz„cym i nauczanym. To za bez w„tpienia powd wystarczaj„cy,
r¿norodnoci osobnikw przez rodowisko naturalne, przysz‡a do
by wraz z ca‡ym wiatem nauki czci$ pamiŒ$ Darwina na naszej
g‡owy wczeniej (albo w tym samym mniej wiŒcej czasie) i innym
uczelni w roku dwustulecia jego urodzin i stupiŒ$dziesiŒciolecia
n
badaczom zainspirowanym podobnymi lekturami. Darwin by‡
publikacji jego opus magnum.
jednym z wybitniejszych wczesnych przyrodnikw, by$ mo¿e
Prof. dr hab. Jerzy Dzik jest kierownikiem Zakładu Paleobiologii
najwybitniejszym, ale przecie¿ sam w‡o¿y‡ do skarbnicy wczesnej
i Ewolucji Wydziału Biologii UW oraz pracownikiem Instytutu Paleobiowiedzy tylko tyle, ile mo¿e dokona$ jeden badacz podczas swojego
logii PAN.
nied‡ugiego ¿ycia. Darwin zapoznawa‡ siŒ z rezultatami badaæ
swoich poprzednikw i wsp‡czesnych, korzysta‡ z ich rad
O ostatnich wydarzeniach Roku Karola Darwina na Uniwersytecie
i pomocy w poznawaniu i rozumieniu zjawisk. Pod tym wzglŒdem
Warszawskim, m.in. o wystawie „Darwin – człowiek, idea, pasja”,
zasady tworzenia nauki nie zmieni‡y siŒ do dzi, mimo wzrastaj„cej
informujemy w „Kalejdoskopie”, str. 6-7.
z‡o¿onoci technik badawczych i ich kosztownoci. I dzi o sukcesie
Już wkrótce w ramach Roku Karola Darwina odbe˛dzie sie˛ uroczystość
wiatowym stanowi si‡a lokalnego intelektualnego zaplecza badanadania tytułu doktora honoris causa prof. Francisco J. Ayali. Jeden
cza. Anglia takie zaplecze Darwinowi zapewni‡a za ¿ycia, a dzi jest
z najwybitniejszych żyja˛cych ewolucjonistów odbierze honorowy
doktorat Uniwersytetu Warszawskiego 15 maja. Prof. Ayala weźmie też
stra¿nikiem jego intelektualnego dziedzictwa. To nie jest b‡ahy
udział 18 maja w Krakowskich Warsztatach Metodologicznych „Ewolucja
aspekt sprawy. Warto zastanowi$ siŒ nad nim, maj„c w pamiŒci
wszechświata i ewolucja życia”, współorganizowanych przez UW.
karierŒ Karola Darwina.
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Cyfrowa mapa granicy Moho
ANNA KORZEKWA
W dniu 8 paz·dziernika 1909 roku
w dolinie rzeki Kupa, na po‡udnie od
Zagrzebia mia‡o miejsce silne trzŒsienie ziemi, kt!re zosta‡o zarejestrowane przez wszystkie stacje sejsmologiczne w Europie. Analizuj„c ich
zapisy, chorwacki naukowiec Andrija
Mohoroviči* stwierdzi‡ istnienie
r!¿nic prŒdko,ci rozchodzenia siŒ fal
sejsmicznych na r!¿nej g‡Œboko,ci.
Nieci„g‡o,* na g‡Œboko,ci ok. 50 km
odpowiada r!¿nym ska‡om buduj„cym skorupŒ i ni¿ej zalegaj„cy p‡aszcz
Ziemi. Od nazwiska odkrywcy nieci„g‡o,* zaczŒto wkr!tce nazywa*
nieci„g‡o,ci„ Mohorovičicia lub po
prostu Moho.
W niespe‡na sto lat po odkryciu
dokonanym przez Mohorovičicia naukowcy opracowali cyfrow„ mapŒ
granicy Moho dla ca‡ej p‡yty europejskiej, siŒgaj„cej od grzbietu ,r!datlantyckiego na zachodzie po Ural na
Mapa granicy Moho, źródło: www.igf.fuw.edu.pl
wschodzie oraz od Morza 2r!dziemnego na po‡udniu do Arktyki na p!‡nocy. Autorami mapy s„ prof. Marek
Grad z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Do opracowania mapy naukowcy siŒgnŒli po dane z ponad 250
dr Timo Tiira z Uniwersytetu w Helsinkach. Opracowana
indywidualnych profili i modeli geofizycznych przygotowanych
i opublikowana przez naukowc!w w lutowym numerze magazynu
w ci„gu ostatnich trzydziestu lat przez naukowc!w z wielu kraj!w
ÐGeophysical Journal International mapa jest pierwszym tego typu
europejskich, a tak¿e Stan!w Zjednoczonych i Kanady. Spora czŒ,*
dzie‡em, obejmuj„cym nie tylko fragmenty kontynentu, ale ca‡„ p‡ytŒ
danych pochodzi tak¿e z eksperyment!w prowadzonych przez
europejsk„. Od powsta‡ych wcze,niej map, odr!¿nia j„ tak¿e m.in. to,
polskich naukowc!w g‡!wnie na obszarze Europy 2rodkowej.
¿e zawiera dane o wysokiej rozdzielczo,ci, uzyskane w trakcie badaæ
W ostatniej dekadzie na tym obszarze przeprowadzone zosta‡y
prowadzonych w ostatnich latach. Mapa dostŒpna jest bezp‡atnie
eksperymenty sejsmiczne uchodz„ce za najwiŒksze tego typu
w sieci (http://www.igf.fuw.edu.pl/mohomap2007/ oraz http://www.seiprzedsiŒwziŒcia na ,wiecie: POLONAISE97, CELEBRATION
smo.helsinki.fi/mohomap/).
2000, ALP 2002 i SUDETES 2003. We wszystkich tych eksperyNaukowcy wydzielili trzy wielkie prowincje geotektoniczne
mentach g‡!wnymi pomys‡odawcami, organizatorami i wykonawna obszarze szeroko pojŒtej Europy. Im bardziej na zach!d, tym
cami byli profesorowie Marek Grad oraz Aleksander Guterch
p‡yta tektoniczna jest m‡odsza, a skorupa cieæsza. Odwrotnie wiŒc
z Instytutu Geofizyki PAN. Uzyskane w wyniku eksperyment!w
ni¿ w naukach spo‡ecznych : w tektonice Ðstara Europa; to Europa
wyniki sk‡adaj„ siŒ na jedn„ z najbardziej interesuj„cych czŒ,ci mapy
Wschodnia. Najstarsza, archaiczna i proteozoiczna skorupa ma
: przej,cie miŒdzy Ðstar„; i Ðm‡od„; skorup„. W Polsce przej,cie to
mi„¿szo,ci od 40 do 60 km. Kontynentalna skorupa waryscyjska
nastŒpuje w przybli¿eniu wzd‡u¿ linii Koszalin : Lublin.
i alpejska ma mi„¿szo,* od 20 do 40 km, w najm‡odszej za,
Mapa spotka‡a siŒ ju¿ z wielkim zainteresowaniem w eurooceanicznej skorupie atlantyckiej granica Moho przebiega na g‡Œpejskich i amerykaæskich o,rodkach naukowych. : BŒdzie ona
boko,ci od 10 do 20 km.
wykorzystywana nie tylko w sejsmologii, ale r!wnie¿ w badaniu
Prace nad sam„ map„ trwa‡y trzy lata. : To nie jest mapa, kt!r„
rozk‡ad!w gŒsto,ci wnŒtrza Ziemi : wyja,nia autor opracowania.
mo¿na zrobi* na podstawie danych z satelity. Do granicy Moho nie
Ma ona ogromne znaczenie dla badaæ proces!w fizycznych
siŒga ¿adne promieniowanie, ani wiercenia : t‡umaczy prof. Marek
zachodz„cych we wnŒtrzu Ziemi; stanowi tak¿e istotn„ podstawŒ
Grad. Aby okre,li* po‡o¿enie granicy Moho, badacze prowadz„
dla badaæ ewolucji naszej planety. W skorupie ziemskiej znajduje
eksperymenty sejsmiczne : wzbudzaj„ fale sejsmiczne w odwiersiŒ bowiem zapis proces!w, kt!re kszta‡towa‡y w przesz‡o,ci
tach. : Po analizie czasu rozchodzenia siŒ fali, mo¿emy stwierdzi*
ZiemiŒ. : Mapa ma du¿e znaczenie dla badania jeszcze g‡Œbszego
jaka jest jej prŒdko,*, a tym samym mo¿emy te¿ okre,li* g‡Œboko,*
wnŒtrza Ziemi : p‡aszcza i jego niejednorodno,ci : dodaje jej autor.
Mapa bŒdzie te¿ pomocna w poszukiwaniach surowc!w.
granicy od kt!rej siŒ ona odbija : dodaje.
n
n
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Oblicza miasta
KATARZYNA ŁUKASZEWSKA
Poza turystycznym szlakiem
Turysta po raz pierwszy odwiedzaj„cy WarszawŒ mo¿e : zale¿nie
od swej dociekliwo,ci : zobaczy* dwa zupe‡nie r!¿ne oblicza
miasta. Je,li bŒdzie siŒ trzyma‡ tradycyjnej, przewodnikowej trasy
(Nowy 2wiat : Krakowskie Przedmie,cie : Star!wka : £azienki :
Wilan!w) istnieje szansa, ¿e zapamiŒta WarszawŒ jako miasto ‡adne,
przyjazne, pe‡ne zieleni i dobrej architektury. Je¿eli jednak cho* na
chwilŒ zejdzie z utartego szlaku zobaczy diametralnie inny obraz
stolicy : ogromne blaszane baraki na pl. Defilad, rozwalaj„ce siŒ
budy z sex shopami i kebabami przy ul. Marsza‡kowskiej, po‡amane
p‡yty chodnikowe, prowizoryczne stargany na centralnych ulicach
miasta. Rezygnuj„c z taks!wek na rzecz komunikacji miejskiej,
przekona siŒ, ¿e prawie dwumilionowe miasto ma tylko jedn„ liniŒ
metra. Podziwianie warszawskiej architektury uniemo¿liwi„ mu
zas‡aniaj„ce widok ogromne reklamy przyczepione do fasad
budynk!w i rzŒdy przydro¿nych billboard!w. Z problemami
i absurdami mieszkaæcy Warszawy musz„ siŒ zmaga* na co dzieæ.
Widok przeszklonych nowoczesnych biurowc!w, s„siaduj„cych z brudem i bied„ nasuwa pytanie, czym w‡a,ciwie jest
Warszawa. Europejsk„ metropoli„, czy jak zasugerowa‡ kilka lat
temu prof. Bohdan Ja‡owiecki : miastem Trzeciego 2wiata?
Nowoczesn„ stolic„ ,mia‡o wkraczaj„c„ w XXI wiek, czy
przestrzeni„ pe‡n„ bolesnych wspomnieæ, kt!ra nie potrafi
otrz„sn„* siŒ z przesz‡o,ci? Czym jest Warszawa, jaka jest i do
kogo nale¿y? Do mieszkaæc!w, w‡adz, prywatnych korporacji?
W,r!d poszukuj„cych odpowiedzi na te pytania s„ autorzy wydanej
niedawno pracy ÐWarszawa. Czyje jest miasto?; : prof. Bohdan
Ja‡owiecki, dr Anna Tucholska, dr Maciej SmŒtkowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr El¿bieta Anna Seku‡a ze Szko‡y
Wy¿szej Psychologii Spo‡ecznej. W publikacji nie daj„ prostych
odpowiedzi. Specjali,ci z r!¿nych dyscyplin naukowych (socjologii, kulturoznawstwa i geografii) pokazuj„ jak zmienia‡a siŒ na
przestrzeni ostatnich lat Warszawa i z jakimi obecnie boryka siŒ
problemami. Ide„ projektu by‡o zderzenie dw!ch warstw badaæ :
miŒkkiej, czyli rozm!w z varsavianistami, dziennikarzami i architektami oraz twardej, czyli danych statystycznych oraz wynik!w
ankiet przeprowadzonych w,r!d mieszkaæc!w miasta.

n

Chaos, chaos, chaos...
Eksperci zgodnym ch!rem wymieniaj„ najwiŒksze problemy
Warszawy : narastaj„cy chaos przestrzenny i komunikacyjny,
nisk„ jako,* przestrzeni publicznej. Ich g‡!wnym ·zr!d‡em jest
spos!b zarz„dzania miastem : pozbawiony wizji, nacechowany
niechŒci„ do podejmowania trudnych decyzji. Problemy potŒguje
te¿ brak ci„g‡o,ci w‡adzy, gdy¿ kolejni rz„dz„cy odwo‡uj„ wiŒkszo,* decyzji poprzednik!w. : Miasto jest pewnym tworem,
kt!rego rozw!j i budowa trwa dziesiŒciolecia. Przez ostatnie
dwadzie,cia lat w Warszawie by‡o o,miu prezydent!w i komisarzy,
czyli ka¿dy z nich rz„dzi‡ ,rednio nieca‡e trzy lata. Je¿eli rz„dz„cy
zmieniaj„ siŒ nawet czŒ,ciej ni¿ wynika‡oby to z cyklu wyborczego
to oczywiste, ¿e nic dobrego z tego nie wynika : komentuje tŒ
sytuacjŒ prof. Ja‡owiecki.
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Budynek Metropolitan na pl. Piłsudskiego, fot. K. Łukaszewska

Najbardziej brzemiennym w skutki zaniedbaniem w‡adz
miejskich jest zlekcewa¿enie funkcji planistycznych. W ci„gu
ostatnich dwudziestu lat planami zagospodarowania przestrzennego objŒto oko‡o 20 procent powierzchni miasta, wiŒkszo,*
przypad‡a na dzielnice niezurbanizowane (Wilan!w, Bia‡o‡ŒkŒ).
: To pokazuje, ¿e w‡adze miasta zapomnia‡y o jednym z podstawowych cel!w prowadzenia gospodarki w mie,cie, czyli
o zaprowadzeniu ‡adu przestrzennego, a ten nale¿y rozumie*
jako jeden z element!w podnosz„cych jako,* ¿ycia mieszkaæc!w :
t‡umaczy dr SmŒtkowski. : Wi„¿e siŒ to trochŒ z dziedzictwem
socjalistycznym, gdzie plany regulowa‡y wszystko w najdrobniejszych aspektach. Gdy system siŒ zmieni‡, zaczŒto plany traktowa*
jako co, silnie zwi„zanego ze starym systemem, co powinno zosta*
zmienione : dodaje. W innych krajach europejskich ,cis‡o,*
regulacji planistycznych jest ogromna. W‡adze miast maj„ decyduj„cy wp‡yw na to co i gdzie mog„ zbudowa* prywatni inwestorzy.
W Warszawie natomiast rz„dz„ deweloperzy, kieruj„cy siŒ w‡asnym ekonomicznym interesem. : Nie tylko w Warszawie firmy
deweloperskie wp‡ywaj„ na rozw!j miasta. Jednak w innych
krajach ich dzia‡alno,* wplatana jest w og!ln„ wizjŒ, kt!r„ maj„
w‡adze publiczne. Tam wykorzystuje siŒ kapita‡ prywatny do
realizacji szerszych cel!w : wyja,nia dr SmŒtkowski.
Problemem jest nie tylko chaotyczne usytuowanie nowych
inwestycji, ale te¿ ich jako,*. Walory estetyczne i funkcjonalne
nowych budynk!w czŒsto pozostawiaj„ wiele do ¿yczenia. Na
czarnej li,cie przepytywanych przez dr Tucholsk„ oraz dr Seku‡Œ
znajduj„ siŒ: Millenium Plaza, Blue City, niedokoæczony kompleks biurowy w Al. Jerozolimskich zwany ÐSolniczkami;, budynki TVP przy ul. Samochodowej oraz TP S.A. przy ul. Moniuszki.
Najbardziej kontrowersyjna inwestycja ostatnich lat to Z‡ote
Tarasy. Badania pokaza‡y, ¿e Warszawiacy zaakceptowali je b‡yskawicznie, u architekt!w budz„ mieszane uczucia. Zdarzaj„ siŒ
oczywi,cie inwestycje dobre, ale nie jest ich zbyt wiele : Biblioteka
Uniwersytecka w Warszawie, S„d Najwy¿szy, wie¿owiec Rondo 1
przy rondzie ONZ. Czasem nawet dobra architektura nie
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wsp!‡brzmi w‡a,ciwie z otoczeniem, przyk‡adem mo¿e by*
budynek Metropolitan na pl. Pi‡sudskiego.

Wizytwka miasta
WiŒkszo,* wymienionych inwestycji to sektor prywatny,
tylko nieliczne zosta‡y zrealizowane przez miasto. W‡adze
koncentruj„ siŒ bowiem na rozwoju transportu : budowie
most!w, dr!g, ale ju¿ nie ,cie¿ek rowerowych. : Czy to jest
rzeczywi,cie priorytet? : pyta dr SmŒtkowski. : Do,wiadczenia og!lno,wiatowe pokazuj„, ¿e rozw!j infrastruktury
prowadzi do rozprzestrzenienia siŒ zasiŒgu danej metropolii, przez co ta infrastruktura przestaje by* wystarczaj„ca. W
wiŒkszo,ci miast zrozumiano, ¿e popyt na ni„ zawsze bŒdzie
wiŒkszy ni¿ mo¿liwo,* jego zaspokojenia : t‡umaczy. A
skupiaj„c siŒ na drogach, miasto zaniedbuje inwestycje,
kt!re powinny kszta‡towa* przestrzeæ publiczn„ Warszawy.
Budowa Muzeum Powstania Warszawskiego czy remont
Krakowskiego Przedmie,cia to jednak trochŒ za ma‡o.
: Przestrzeæ publiczna jest wizyt!wk„ miasta. Ka¿dy kto
przyje¿d¿a, Ðczyta; miasto poprzez przestrzeæ, w kt!rej
mo¿e siŒ znalez·*. W Warszawie takich przestrzeni nie ma.
PiŒkne place zamieniane s„ na parkingi : ubolewa dr
Tucholska. Nie inwestuje siŒ w deptaki, parki, muzea, teatry.
: W wielu stolicach europejskich panuje trend, ¿e miasta
stawiaj„ na kulturŒ. W spisie inwestycji na najbli¿sze kilka lat
w Warszawie nie ma ani jednej inwestycji kulturalnej :
podkre,la prof. Ja‡owiecki.
Miasto nie stara siŒ te¿ w przestrzeæ publiczn„ wple,*
sztuki, czego przyk‡adem jest odnowiony pasa¿ Wiecha,
kt!ry niewiele wni!s‡ do przestrzeni miejskiej. Cho* akurat
to zadanie utrudnia zapewne trwaj„ca od lat dyskusja
Ðtradycja versus nowoczesno,*;. Martyrologia Warszawy
jest kluczowym elementem to¿samo,ci miasta, st„d wiŒkszo,* warszawskich pomnik!w to miejsca upamiŒtniaj„ce
wojnŒ i Powstanie. Pr!by usytuowania w przestrzeni miasta
nowoczesnej sztuki wywo‡uj„ czŒsto emocje. : Ile¿ dyskusji
wzbudza‡y r!¿owe jelonki na Powi,lu czy palma na rondzie
de GaulleQa. A przecie¿ to nie s„ ¿adne kontrowersyjne
elementy miasta : dziwi siŒ dr Tucholska.
Otwartej przestrzeni w mie,cie w og!le ubywa. Z jednej
strony dominuj„c„ rolŒ zaczynaj„ odgrywa* ogromne centra
handlowe, kt!re s„ imitacj„ przestrzeni miejskiej i prowadz„ do
wymierania dzielnic ,r!dmiejskich. Z drugiej strony ogromne
po‡acie miasta zaw‡aszczane s„ przez gated communities, czyli
grodzone osiedla, kt!rych w Warszawie jest ju¿ ponad 200.
Zjawisko charakterystyczne g‡!wnie dla Ameryki £aciæskiej, Azji
i Afryki, w Europie jest absolutnym ewenementem. Nad jego
zagadk„ g‡owi„ siŒ od lat socjologowie. : S„dzŒ, ¿e jest to kwestia
ludzi, kt!rzy nap‡ynŒli do Warszawy w ostatnim dwudziestoleciu.
Nie s„ osadzeni w spo‡eczno,ci miasta, nie wychowali siŒ tu, nie
maj„ znajomych, rodzin : s„ sami. Brak oparcia psychologicznego
powoduje brak poczucia bezpieczeæstwa. Poza tym s„ przekonani,
¿e to podnosi ich status spo‡eczny : przypuszcza prof. Ja‡owiecki.
Bez wzglŒdu na przyczyny, jedno jest pewne : negatywny wp‡yw
grodzeæ na przestrzeæ Warszawy. W spos!b oczywisty utrudniaj„
poruszanie siŒ po mie,cie. Prowadz„ te¿ do pog‡Œbiania segregacji
spo‡eczno-przestrzennej (Ðgettoizacji;). Jednak jak pokazuj„ badania, krytykowane przez ekspert!w centra handlowe i strze¿one
osiedla zyska‡y sobie du¿„ akceptacjŒ warszawian.

Miasto niczyje
Czyje jest wiŒc miasto? : Chyba najbardziej trafn„ odpowiedz·
sformu‡owa‡a El¿bieta Seku‡a, kt!ra napisa‡a, ¿e miasto jest niczyje.
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Pawilony przy ul. Marszałkowskiej, fot. K. Łukaszewska

Wszechobecna reklama, ul. Rosoła, fot. K. Łukaszewska

Nikt miastem jako wsp!lnym dobrem mieszkaæc!w Warszawy
po prostu siŒ nie zajmuje : przyznaje prof. Ja‡owiecki. Sami
mieszkaæcy w du¿ej mierze nie czuj„ siŒ zwi„zani z Warszaw„.
Po‡owa z nich nie urodzi‡a siŒ w Warszawie, a stosunek do miasta
przybysz!w z zewn„trz odarty jest z emocji. : Stolica to przede
wszystkim rynek pracy i nauki. Przyje¿d¿a siŒ tu po to, ¿eby nawi„za*
kontakty, zrobi* karierŒ i pieni„dze. ﬂeby do,wiadczy* czego,
innego. Ma‡o kto patrzy na WarszawŒ, jako na miasto, w kt!re
chcia‡oby siŒ wrasta* i rzeczywi,cie w nim by* : t‡umaczy dr
Tucholska. : Warszawa postrzegana jest jako pewnego rodzaju
odskocznia (pieni„dze, wielka przestrzeæ, oddech), ale jednocze,nie
jako miasto bez klimatu, w kt!rym niespecjalnie chcia‡oby siŒ zosta*
na d‡u¿ej : dodaje.
S„ jednak tacy, kt!rzy na WarszawŒ patrz„ je,li nie z mi‡o,ci„, to
chocia¿ z odrobin„ ¿yczliwo,ci. : Warszawiacy lubi„ miasto za jego
¿ywio‡owo,*, za jego genius loci : za niesamowit„ si‡Œ wydz·wigniŒcia
siŒ i zbudowania siebie od nowa : przekonuje pani doktor.
: Odwo‡uj„c siŒ do s‡!w Miko‡aja Madurowicza, kt!ry znalaz‡
piŒkn„ metaforŒ na okre,lenie Warszawy, jest to i Babilon,
i Jerozolima jednocze,nie. Miasto, kt!re z jednej strony jest ,wiŒte
i tragiczne, z drugiej strony dzikie i ¿ywio‡owe. Jest Babilonem, czyli
ba‡aganem i wszystkim tym, co wnosz„ swoj„ osobowo,ci„ i swoimi
n
obyczajami, ludzie, kt!rzy tutaj przyje¿d¿aj„ : podsumowuje.
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Afrykanie w Polsce.
Widoczni czy niewidoczni?
Postulat badawczy
ELŻBIETA BUDAKOWSKA
n Na przestrzeni ostatnich dekad Polska znalaz‡a siŒ w zasiŒgu
ruch!w migracyjnych, kt!re poszerzy‡y jej krajobraz spo‡eczny.
Dzieje siŒ tak dlatego, ¿e nasze paæstwo, tradycyjnie emigracyjne,
zaczyna by* coraz czŒ,ciej traktowane r!wnie¿ jako docelowe
paæstwo imigracyjne. W przysz‡o,ci nap‡ywy ludno,ci mog„
w wiŒkszym stopniu nas r!¿nicowa* pod wzglŒdem kulturowym,
a tak¿e naruszy* homogeniczno,* tkanki narodowo,ciowej.
Zamieszkuj„ce obecnie PolskŒ mniejszo,ci narodowe, stanowi„ zaledwie niewielki odsetek spo‡eczeæstwa. Ukszta‡towane
zosta‡y w historycznym procesie dziej!w tej czŒ,ci Europy. Tworz„
swego rodzaju pogranicza kulturowe, kt!rych rozw!j kulturalny
jest mocno osadzony w r!¿nego typu instytucjonalnych kontaktach
mniejszo,*-wiŒkszo,*.
Wy‡anianie siŒ nowych zbiorowo,ci imigranckich wi„¿e siŒ
z now„ gam„ nierozpoznanych sytuacji, kt!re potencjalnie mog„
wnosi* pozytywne elementy wzbogacaj„ce, ale te¿ skutkowa*
napiŒciami spo‡ecznymi czy objawami nietolerancji, ksenofobii
b„dz· dyskryminacji. Dlatego, nawet je,li zjawisko transnarodowych przep‡yw!w migracyjnych nie jest jeszcze w Polsce tak
intensywnie odczuwane, nie zwalnia to nas z obowi„zku dokonywania g‡Œbszej refleksji i podejmowania dzia‡aæ badawczych
pozwalaj„cych wybiega* w przysz‡o,*.
Bardzo przydatne jest wykorzystanie dostŒpnej wiedzy o naturze zaistnia‡ych ju¿ skutk!w przyp‡yw!w imigracyjnych, aby
unika* b‡Œd!w zachodnich paæstw europejskich. Nie dostrzeg‡y
one w porŒ konsekwencji otwarto!ci swojej polityki imigracyjnej
z okresu powojennego i sprowadzania w!wczas ludno,ci o praktycznie jednakowym statusie robotnik!w najemnych. Powsta‡e
kilka dekad p!z·niej zmiany struktury ludno,ciowej paæstw
przyjmuj„cych doprowadzi‡y do wytworzenia siŒ tam enklaw
etnicznych, niejednokrotnie skupiaj„cych zmarginalizowanych
etnik!w. Wynikaj„ce z tego problemy spo‡eczne kilkakrotnie ju¿
sta‡y siŒ ·zr!d‡em ostrych napiŒ*, godz„cych w harmonijno,*
funkcjonowania spo‡eczeæstwa.
Polska r!wnie¿ doczeka‡a siŒ ju¿ kilku zbiorowo,ci imigranckich na swoim terytorium, kt!re uczestnicz„ legalnie lub
nielegalnie w krajowym rynku pracy i funkcjonuj„ w ,wiadomo,ci
Polak!w. Korzystamy te¿ z wniesionych przez nie odmienno,ci
kulturowych, zw‡aszcza kulinarnych. Postawy spo‡eczeæstwa
polskiego nie s„ jednak r!wnie przyjazne wobec wszystkich
typ!w inno,ci, jakie pojawi‡y siŒ w ramach przyp‡yw!w migracyjnych, a zw‡aszcza wobec imigrant!w o odmiennym kolorze sk!ry.
Intencj„ tego artyku‡u jest zwr!cenie uwagi na kilka kwestii
zwi„zanych z jedn„ z nowo powsta‡ych spo‡eczno,ci, kt!ra
szczeg!lnie silnie kojarzona jest z R#¿nic„, a mianowicie imigracj„
afrykaæsk„. Dane oficjalne, dostŒpne w UrzŒdzie Repatriacji
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i Cudzoziemc!w pokazuj„, ¿e imigranci afrykaæscy legalnie
przebywaj„cy w Polsce wywodz„ siŒ z Afryki P!‡nocnej oraz Afryki
Sybsaharyjskiej. S„ grup„ silnie zr!¿nicowan„ wewnŒtrznie, co nie
zmienia faktu, ¿e zw‡aszcza czarnosk!rzy Afrykanie, s„ odbierani
jako jednolita pod wzglŒdem rasowym grupa imigrant!w.
Polacy nie posiadaj„ zbytnich do,wiadczeæ w kontaktach
z czarnosk!rymi Afrykanami, bo te¿ i obecno,* Afrykan!w
w Polsce nie posiada d‡ugiej historii. Na szersz„ skalŒ zaczŒli
przybywa* do Polski wraz ze zmian„ kolonialnego statusu ich
paæstw w latach sze,*dziesi„tych XX wieku. Otworzy‡o to nowe
pole nawi„zywania kontakt!w i wsp!‡pracy z niepodleg‡ymi
paæstwami. MiŒdzy innymi wskutek tej wsp!‡pracy Polska
przyjmowa‡a student!w z Afryki. Ich liczba w latach siedemdziesi„tych siŒga‡a ju¿ oko‡o 2 tysiŒcy os!b. Jednak szerszy ich kontakt
ze spo‡eczeæstwem polskim hamowa‡ do,* znaczny dystans
kulturowy. Po odbyciu studi!w wracali do swoich kraj!w.
Niekiedy wchodzili w zwi„zki ma‡¿eæskie z Polkami.
Inn„ jako,ciowo sytuacjŒ wytworzy‡a transformacja z 1989
roku. Polska zaczŒ‡a by* traktowana jako kraj docelowy r!wnie¿
przez afrykaæskich imigrant!w. Najwcze,niejsza fala Afrykan!w
przyby‡a do Polski ze Zwi„zku Radzieckiego. Potem pojawili siŒ
przybysze bezpo,rednio z kontynentu afrykaæskiego. Uruchomi‡a
siŒ sie* migracyjna i dosz‡o do powstania kilkutysiŒcznej grupy
imigrant!w o zr!¿nicowanym statusie prawnym.
Je,li chodzi o osoby posiadaj„ce status zalegalizowany, to dane
Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku pokazywa‡y, i¿ na
terenie Polski zamieszkiwa‡o przez co najmniej 12 miesiŒcy 2801
os!b urodzonych w r!¿nych paæstwach afrykaæskich. Z liczby tej
1514 os!b legitymowa‡o siŒ polskim obywatelstwem. Natomiast
w kategorii os!b przebywaj„cych w Polsce w momencie spisu kr!cej
ni¿ 12 miesiŒcy by‡o 8991 Afrykan!w. Liczby te s„ z pewno,ci„
zani¿one, gdy¿ jedn„ z charakterystycznych cech imigracji afrykaæskiej jest znaczny w,r!d niej odsetek nielegalnych przybyszy.
Imigranci bez legalnych dokument!w, staj„ siŒ na og!‡ czŒ,ci„
Snieformalnej gospodarkiS. Zatrudniani nielegalnie s„ nie tylko
potencjalnie nara¿eni na eksploatacjŒ przez pracodawc!w, ale bardzo
szybko mog„ znalez·* siŒ w grupie os!b objŒtych ekskluzj„ spo‡eczn„.
Nie posiadaj„c wiŒzi z g‡!wnym nurtem spo‡eczeæstwa przyjmuj„cego, grupy takie mog„ ‡atwo siŒ alienowa*. Je,li jeszcze takim
imigrantem jest Czarny, nara¿ony na wiŒksz„ widoczno,* ni¿ jego
Bia‡y imigrancki kolega, to zamkniŒcie siŒ odmiennych rasowo we
w‡asnym ,rodowisku jest wysoce prawdopodobne. Dlatego stopieæ
widoczno,ci w po‡„czeniu z nielegalnym statusem mog„ by* wa¿n„
przes‡ank„ sposobu akomodacji w kraju imigracyjnym.
Podstaw„ determinuj„c„ zachowania wobec Afrykan!w jest
zakres znajomo,ci ich kultury. Natomiast wiedza na temat
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Afrykan!w mieszkaj„cych w Polsce jest raczej skromna. Dlatego
nadal postrzega siŒ ich jako egzotycznych cudzoziemc!w, kt!rzy
wzbudzaj„ ca‡y wachlarz emocji, pocz„wszy od sympatii, ciekawo,ci, a nawet akceptacji, do zak‡opotania, niechŒci, lŒku b„dz·
wrogo,ci. Wci„¿ zdarzaj„ siŒ r!¿ne przejawy nietolerancji Polak!w
wobec Afrykan!w, o pod‡o¿u rasistowskim. Prowadzi to do braku
zaufania i niskiego poczucia bezpieczeæstwa nowo przyby‡ych.
Nadal nie potrafimy pokonywa* powielanych nieustannie
stereotyp!w dotycz„cych ciemnosk!rych. Zw‡aszcza, ¿e powstawa‡y one w spo‡eczeæstwie, kt!re praktycznie nie mia‡o z nimi
styczno,ci. Trwa‡o,* nawyk!w my,lenia nie jest os‡abiana nowym
zasobem wiadomo,ci, wyniesionych np. ze szk!‡ czy medi!w.
Badania m‡odzie¿y szkolnej potwierdzi‡y, ¿e odmienno,* Afrykan!w postrzega siŒ bardziej przez wygl„d zewnŒtrzny ni¿
odmienno,* kulturow„. Konieczna jest zmiana jŒzyka s‡u¿„cego
do opisu relacji miŒdzy Czarnymi i Bia‡ymi.
Przez d‡ugie wieki postawy Polak!w wobec Afryki i jej ludno,ci
zwi„zane by‡y z przekonaniem o wy¿szo,ci naszej kultury. I nawet,
je,li dotyczy‡o to tylko stosunkowo niewielkiej grupy spo‡eczeæstwa, to jednak czŒ,* tych negatywnych obraz!w Afryki przetrwa‡a
do czas!w wsp!‡czesnych i w r!¿nych sytuacjach jest podstaw„
negatywnego warto,ciowania afrykaæskich imigrant!w w Polsce.
Dlatego nale¿a‡oby systematycznie rozbudowywa* interdyscyplinarne zainteresowanie badawcze nowymi grupami imigracyjnymi,
tak aby uzyskiwane rezultaty szerzej dociera‡y do instytucjonalnych
decydent!w. Nasza wiedza na temat zbiorowo,ci Afrykan!w
w Polsce jest fragmentaryczna i najczŒ,ciej sprowadza siŒ do
drobnych artyku‡!w w pracach zbiorowych. Ma‡o rozpoznane s„
ich procesy adaptacyjne. Niedostrze¿enie faktu trudno,ci akulturacyjnych (spowodowanych przez obie strony) mo¿e prowadzi* do
dezintegracji kulturowej i marginalizacji Afrykan!w w Polsce. A
zjawiska separacji kulturowej Afrykan!w w Polsce nale¿a‡oby
unika*. Wypada‡oby, przy okazji, bardziej wyczula* na bezrefleksyjne pos‡ugiwanie siŒ pejoratywn„ kategori„ ÐMurzyn;.
Istotne jest te¿, aby do dyskurs!w migracyjnych szerzej w‡„cza*
student!w, gdy¿ mo¿na oczekiwa*, ¿e jako przyszli absolwenci, bez
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wzglŒdu na specjalizacjŒ, bŒd„ w swoim ,rodowisku z wiŒkszym
zrozumieniem reagowa* na akty nietolerancji wobec Innych. Do
takich inicjatyw nale¿a‡a zorganizowana ostatnio przez autorkŒ
z grup„ student!w IPSiR konferencja pt. Czarni w Polsce: Widoczni
czy niewidoczni? Je!li widoczni w spo‡ecznym odbiorze, to jak? Je!li
niewidoczni w spo‡ecznej percepcji, to dlaczego?2
Jak pokaza‡a konferencja, Czarnosk!rzy Afrykanie zdaj„ sobie
sprawŒ z trwa‡o,ci negatywnych stereotyp!w w Polsce. Nie os‡abi‡
ich cho*by fakt, ¿e w barwach polskich klub!w sportowych
wystŒpowa‡o po 1990 roku ju¿ kilkuset Afrykan!w i wiele klub!w
odnios‡o dziŒki nim sukcesy sportowe. WrŒcz przeciwnie, znane s„
przypadki agresji na stadionach wobec Afrykan!w. Liczne ekscesy
wobec kolorowych (Czarnych) monitoruj„ te¿ organizacje pozarz„dowe, w tym Stowarzyszenie ÐNigdy wiŒcej; w ramach programu ÐBrunatna KsiŒga;.
Wobec nasilania siŒ cyrkulacji ludno,ci w ,wiecie, w tym w Unii
Europejskiej, mo¿na przypuszcza*, ¿e wzrasta* bŒdzie w polskim
spo‡eczeæstwie widoczno,* odmiennych rasowo obcych, do
kt!rych nale¿„ zw‡aszcza czarnosk!rzy Afrykanie. Je,li nie
bŒdziemy promowa* demokratycznej tolerancji, mo¿na siŒ spodziewa*, ¿e czarnosk!rzy nadal bŒd„ wywo‡ywali w polskim
spo‡eczeæstwie do,* silne skojarzenia z R#¿nic„.
Tak wiŒc, wyzwaniem wielokulturowo,ci jest, aby dzia‡ania
edukacyjne opr!cz zdobywania wiedzy, prowadzi‡y do oswajania
z odmienno,ci„ i zmiany postaw, jak r!wnie¿ brania za nie wiŒkszej
n
odpowiedzialno,ci.

1

Migracje zagraniczne ludno,ci, GUS, Warszawa 2003, s. 328.
W grupie student!w znalez·li siŒ: R. Bielecki, A. B‡aszkiewicz, E. Buczek,
M. Czaputowicz, M. Czerniawska, M. Denejko, I. Korolczuk, J. Mieszkowska, K. Morzycka, J. Niemczyk, J. Nigierewicz, A. Roguska,
J. Wichliæski, E. Wi,niewska.
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Ryby, rynki i globalne przepływy
Globalizacja w oczach antropologa
JERZY S. WASILEWSKI
n Wydarzenia ostatnich miesiŒcy : ,wiatowy kryzys finansowy
i pochodny wobec niego gospodarczy, wraz z ich nieuniknionymi
konsekwencjami spo‡ecznymi : po raz kolejny u,wiadamiaj„, jak
niewiele przesady jest w stwierdzeniach badaczy globalizacji, i¿
w ramach tego procesu to, co wczoraj wydarzy‡o siŒ w Nowym
Jorku, dzi, odbija siŒ na sytuacji Nowej Huty, a jutro wp‡ynie na
¿ycie na Nowej Gwinei. Si‡„ rzeczy takie groz·ne sytuacje
mobilizuj„ do refleksji nad tym, w jakiej proporcji pozostaj„
pozytywy i negatywy tej dominuj„cej tendencji wsp!‡czesno,ci.
Przedstawiciele antropologii spo‡ecznej i kulturowej, podobnie jak
innych nauk spo‡ecznych, debatuj„ nad mechanizmami i efektami
globalnych przep‡yw!w, powoduj„cych zar!wno homogenizacjŒ,
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jak i zr!¿nicowanie, pr!buj„c dokona* bilansu zysk!w i strat, jaki
proces ten powoduje w kulturach lokalnych.
Odczuwana przez nas wszystkich nieuchronno,* konsekwencji tych globalnych, ponadpaæstwowych powi„zaæ, ich szybko,*
i zasiŒg, nie mog„ nie wywo‡ywa* tak¿e zwyk‡ego ludzkiego
zdumienia. Cho* zjawiska sk‡adaj„ce siŒ na globalizacjŒ s„ stare jak
,wiat, to w pewnych okresach dziejowych nabieraj„ one przyspieszenia; takim momentom towarzyszy wzrost ,wiadomo,ci tego
faktu, co wyra¿a siŒ w postaci lapidarnie trafnych konstatacji
historycznych. To dlatego tak znajomo i aktualnie brzmi„ dla nas
zapisane dwadzie,cia dwa wieki temu s‡owa grecko-rzymskiego
historyka Polibiusza, zdziwionego tym, ¿e Ðprzedtem rzeczy, kt!re
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dzia‡y siŒ na ,wiecie, nie wi„za‡y siŒ ze sob„, teraz [tj. od powstania
Imperium] wszystkie wydarzenia tworz„ jedn„ wi„zkŒ;.
Mnie osobi,cie, prowadz„cemu od lat etnologiczne badania
terenowe g‡!wnie na obszarze Mongolii, Syberii i Dalekiego
Wschodu, utkwi‡o niegdy, w pamiŒci podobne sformu‡owanie,
zapisane pi!rem innego dawnego historyka; spina‡o ono EuropŒ
i wschodnie kraæce Azji w pewnej wymownej konkluzji. Oto
Brytyjczyk Edward Gibbon, pisz„cy w po‡owie XVIII wieku sw„
syntezŒ dziej!w Europy a¿ po czasy nowo¿ytne, Zmierzch i upadek
Cesarstwa Rzymskiego, siŒgn„wszy do pewnej staroangielskiej kroniki,
znalaz‡ w niej pod dat„ 1238 informacjŒ o tym, ¿e na rynkach
rybnych wschodniej Anglii panuje taki krach, i¿ za szylinga mo¿na
kupi* 50 ,ledzi, a wszystko to dlatego, gdy¿ w efekcie pog‡osek o
zbli¿aj„cym siŒ najez·dzie Mongo‡!w kupcy szwedzcy i fryzyjscy
przestali wyprawia* siŒ tu po ryby. Gibbon podsumowa‡ to s‡owami,
wartymi cytowania i dzisiaj: ÐTo do,* zaskakuj„ce, ¿e rozkazy chana
mongolskiego [by‡ nim Hulagu], kt!ry panowa‡ gdzie, na granicy
Chin, powodowa‡y spadek cen ,ledzi na rynku angielskim;.
Mo¿na chyba powiedzie*, ¿e akademickie pojmowanie globalnego charakteru zjawisk, w tym tak¿e etnologiczno/antropologiczna percepcja zjawisk kultury, uk‡ada siŒ, podobnie jak ,wiadomo,*
potoczna, w liniŒ amplitudy. W dziejach naszej nauki okresy,
w kt!rych badacze koncentrowali siŒ na zjawiskach kulturowych
w geograficznej skali makro (koncepcje dyfuzjonistyczne, zainteresowanie wŒdr!wkami wynalazk!w, importem tre,ci i instytucji
kultury) przeplataj„ siŒ z okresami skupienia na zjawiskach
lokalnych, na studiach monograficznych, na szukaniu i akcentowaniu raczej r!¿nic ni¿ podobieæstw. Tak¿e w przypadku ka¿dego
pojedynczego badacza to nastawienie mo¿e siŒ zmienia*. Etnolog
potrafi przecie¿ patrze* na dane zjawisko spo‡eczno-kulturowe na
dwa sposoby: raz w skali mikro, z bliskiej perspektywy, widz„c je
jako produkt lokalnych oddzia‡ywaæ, a innym razem : w szerokim
planie, jako efekt og!lniejszych mechanizm!w i powi„zaæ, uwzglŒdniaj„c globalny wymiar zjawisk.
Ja sam dostrzegam, z perspektywy czasu, tak„ dwoisto,*
w‡asnego spojrzenia na pewn„ fascynuj„c„ instytucjŒ japoæskiej
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kultury, jak„ jest tokijska gie‡da rybna Tsukiji. Pewnie zreszt„ trzeba
j„ nazywa* mega-gie‡d„, jest to bowiem moloch wielokrotnie
wiŒkszy od nastŒpnych na ,wiatowej li,cie takich rynk!w :
w Nowym Jorku i w Pary¿u. Nigdzie w Japonii nie widzi siŒ
lepiej ni¿ tu, ¿e jest to kraj po pierwsze : wyspiarski, po drugie :
buddyjski (ta religia nie aprobuje przecie¿ zabijania zwierz„t, st„d
znacznie mniejsze spo¿ycie ich miŒsa). Codziennie, jeszcze d‡ugo
przed ,witem i do wczesnych godzin dnia, uwija siŒ tu bodaj
trzydzie,ci tysiŒcy ludzi : kupuj„cych, sprzedaj„cych, transportuj„cych i przetwarzaj„cych towar, kt!ry jeszcze ,wie¿y musi
znalez·* siŒ w sklepikach, sushi barach, restauracyjkach, u ulicznych
sprzedawc!w pude‡ek ze ,niadaniem, a wreszcie w rŒkach
gospodyæ domowych i na talerzach milion!w konsument!w
tokijskiej aglomeracji i jej okolic. Wje¿d¿aj„ tu tysi„ce pojazd!w
dostawczych, przywo¿„c kilkaset, a mo¿e nawet parŒ tysiŒcy
gatunk!w i odmian ryb i innych stworzeæ morskich : od wielkich,
zmro¿onych do bia‡o,ci tuæczyk!w po malutkie muszelki.
Wszystko to musi tu zosta* posortowane, wyeksponowane,
rozmro¿one, pociŒte, porozpakowywane i zn!w pozapakowywane, s‡owem na wiele sposob!w przygotowane do wej,cia na rynek.
Mo¿na siŒ tylko domy,la* ogromu wiedzy kulturowej, technik
i umiejŒtno,ci, potrzebnych do ich z‡owienia, przechowania,
transportu, marketingu, sprzeda¿y i kulinarnego przetworzenia.
Po raz pierwszy widzia‡em Tsukiji w 1984 roku, a wiŒc na d‡ugo
przed Ðglobalizacyjnym uk„szeniem;, kiedy sam termin Ðglobalizacja; nie by‡ jeszcze w u¿yciu; w dwadzie,cia lat p!z·niej
odwiedza‡em j„ parokrotnie, ju¿ ,wiadom wa¿no,ci globalnych
powi„zaæ. By‡y to dwa ca‡kowicie r!¿ne sposoby patrzenia
i zupe‡nie r!¿ne obrazy tego samego obiektu, ma‡o przecie¿
zmienionego mimo up‡ywu czasu.
Kiedy dzi, my,lŒ o swoim spojrzeniu podczas tamtej pierwszej
wizyty, chcia‡bym u¿y* zwrotu Ðoczy szeroko zamkniŒte;: rozszerzone ze zdziwienia na widok zjawiska bardzo japoæskiego,
nieczytelnego poza lokalnym kontekstem, nawet jako, nielogicznego, a zarazem zamkniŒte : bo niedostrzegaj„ce biegn„cych daleko
poza JaponiŒ nici i powi„zaæ, niewidzialnych dla kogo, niewtajemniczonego w ten hermetyczny, jakby siŒ zdawa‡o, mikrokosmos. Mam
jeszcze o‡!wkowy zapis swoich obserwacji sprzed *wier*wiecza,
kt!ry tu z niezbŒdnymi korektami przedstawiam.
Enklawa wyizolowana od reszty ,wiata, nawet tokijczycy
niewiele o niej wiedz„; napisy zabraniaj„ wstŒpu nieupowa¿nionym,
szczŒ,liwie przybysz z Zachodu ich nie rozumie. Akcja zaczyna siŒ,
gdy miasto jeszcze ,pi i nie chodzi nawet metro, za, koæczy siŒ
w porze ,niadania. Licytacja przywiezionych w nocy tuæczyk!w
z cenami wywo‡awczymi postŒpuj„cymi w d!‡, a nie w g!rŒ;
w wypadku ofert r!wnej wysoko,ci rozstrzyganie wyniku przez grŒ
palcow„ jan-ken (kamieæ-no¿yce-papier, gdzie imituj„cy je uk‡ad
d‡oni dw!ch rywali pozwala na ustalenie zwyciŒzcy: kamieæ
pokonuje no¿yce, te zwyciŒ¿aj„ papier, ten z kolei pokonuje kamieæ,
bo go mo¿e owin„*). Zupe‡nie nieczytelny dla cudzoziemca-gajina
system dystrybucji towaru, przechodz„cego z r„k do r„k przez
‡aæcuch kolejnych po,rednik!w, brak widocznych cen, handel oparty
chyba na osobistych, wieloletnich znajomo,ciach. Ezoteryczna
wiedza specjalist!w, oceniaj„cych domnieman„ jako,* miŒsa wielkiego tuæczyka, przeznaczonego przecie¿ do surowej konsumpcji,
jako sushi czy sashimi, przez postukiwanie hakiem w nadciŒty u ogona
przekr!j zamro¿onej na ko,* sztuki. Waga przyk‡adana do perfekcyjnej formy (kata), sposobu z‡owienia i przetransportowania bez
uszkodzeæ. Szaleæstwo aukcjoner!w, wpadaj„cych w ekstazŒ przy
b‡yskawicznym recytowaniu : wrŒcz terkotaniu : formu‡ek, zachŒcaj„cych do aukcji, na po‡y wykrzykiwanych, na po‡y ,piewanych
(w indywidualnych stylach, innych u ka¿dego aukcjonera), i tak
czytelnych tylko dla kilku licencjonowanych uczestnik!w: zachowanie podobne raczej do tok!w g‡uszca czy cietrzewia : zamkniŒte,
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,lepe na wszystko oczy, ca‡y wysi‡ek idzie w ,piew, nieledwie
transowy, narzucaj„cy nabywcom odwagŒ w hazardzie, jakim jest
kupno ryby, o kt!rej ca‡a prawda (to, czy bŒdzie z niej znakomite sushi
czy nie) wyjdzie na jaw dopiero po transakcji. A jednocze,nie pe‡ne
panowanie nad zebran„ grupk„, ca‡kowita przytomno,* konieczna do
zanotowania niezauwa¿alnych dla mnie znak!w, dawanych przez
nabywc!w : jakich, kiwniŒ* i mrugniŒ*, wyra¿aj„cych oferty.
Astronomiczne ceny egzemplarzy doskona‡ych i niewiarygodne
tempo: sprzeda¿ jednej sztuki, wartej parŒ milion!w jen!w, trwa
przeciŒtnie sze,* sekund. Mija minuta : i kolejny rz„d le¿„cych
pokotem, bia‡ych od szronu kad‡ubowatych tuæczyk!w jest sprzedany, aukcjoner przenosi do nastŒpnego sw!j ma‡y sto‡eczek,
pomalowany na czerwono, taki sam, jak ten, co kiedy, na lokalnych
targach by‡ atrybutem handlarza ryb. Mija jeszcze parŒ minut : tyle
trwa przej,cie przez kilka rzŒd!w, znakowanych kolejno jako
sprzedane : i wszystko znika, rozprasza siŒ, rozsypuje, przechodz„c
do dalszych dzia‡aæ tego niepojŒtego ‡aæcucha. T‡ok przy transporcie
setek, tysiŒcy skrzynek, wype‡nionych wszystkimi mo¿liwymi
produktami morza, w wiŒkszo,ci znanymi tylko Japoæczykom
i tylko przez nich zjadanymi. Ha‡as przeje¿d¿aj„cych jeden przed
drugim w!zk!w wid‡owych : a przecie¿ nikt na nikogo nie wpada,
nie potr„ca, nie tratuje. Wszyscy pracuj„ ciŒ¿ko, szybko, bezb‡Œdnie.
Oaza japoæsko,ci, w kt!rej ruchy d‡ugim no¿em przy porcjowaniu
rozmro¿onych rybich kloc!w wykonywane s„ w takim skupieniu, ¿e
swoj„ precyzj„ dor!wnuj„ chyba ciŒciom katany w rŒkach samuraja.
Tyle zapisk!w sprzed lat. Teraz muszŒ wprowadzi* do tego
obrazu powiew zewnŒtrzno,ci, kt!rej przed *wier* wiekiem nie
by‡em zupe‡nie ,wiadom. Bo cho* teren Tsukiji ma co, w rodzaju
nadbrze¿a, to przecie¿ sprzedawane towary nie przyp‡ywaj„ tu
wcale na rybackich kutrach, p‡ywaj„cych gdzie, u brzeg!w Japonii.
Przyje¿d¿aj„ ciŒ¿ar!wkami, i to nierzadko z lotniska Narita,
pochodz„ bowiem z ‡owisk dalekomorskich. To nowoczesny
system po‡„czeæ transkontynentalnych, w tym transportu lotniczego, sprawia ¿e na rynku sprzedawane s„ tuæczyki z w!d wok!‡
Sycylii, Nowej Anglii albo Nowej Zelandii, kraby z Sachalinu,
wŒgorze z Morza Po‡udniowo-Chiæskiego, o,miornice z Zatoki
Gwinejskiej, kosztowne ,limaki morskie z Kalifornii, dorsze
z Alaski, a nawet : w tej peryferyjnej czŒ,ci gie‡dy, gdzie piŒtrz„
siŒ wszystkie mo¿liwe przybory kuchenne : pa‡eczki z Polski.
Antropolog patrz„cy dzisiaj na tak„ koncentracjŒ globalnych
przep‡yw!w u,wiadamia sobie, ¿e ma do czynienia z uchem
igielnym, przez kt!re przeciska siŒ ,wiatowy strumieæ globalizacyjny. Po bli¿szym poznaniu tej instytucji (a mo¿e to robi* tak¿e
przez Internet...) wie te¿, ¿e sama gie‡da bardziej ni¿ owocem
japoæskiej tradycji jest efektem administracyjnego projektu kontrolowanej dystrybucji, wzorowanego na rozwi„zaniach europejskich, ‡„cznie z architektur„ budynk!w i sam„ ide„ licytacji (tym
bardziej nie jest miejscow„ specyfik„ aukcja Ðw d!‡;, zwana przecie¿
Ðholendersk„;). W osobie aukcjonera badacz nie doszukuje siŒ ju¿
kontynuatora tradycji dawnych sprzedawc!w, dostrzegaj„c w nim
raczej Ðoperatora globalizacji;, kt!ry dziŒki nieustannemu kontaktowi z reprezentantami handlowymi jego firmy maklerskiej na
ca‡ym ,wiecie zna tendencje cenowe i mo¿e najkorzystniej
kszta‡towa* przebieg aukcji.
A jednocze,nie, w przeciwn„ stronŒ, tokijska gie‡da okre,la
ceny na ,wiatowych rynkach rybnych. Dzieje siŒ tak zw‡aszcza
w odniesieniu do tuæczyk!w, kt!rych Japonia jest nie tylko
wiod„cym konsumentem, ale te¿ re-eksporterem, dos‡ownie
i w przeno,ni. 2wiatowa popularno,* japoæskiej kuchni sprawia,
¿e to japoæskie wzory konsumpcji, wiedza kulinarna i gastronomiczny kapita‡ kulturowy dyktuj„ ,wiatowy popyt na okre,lone
sk‡adniki. Szanuj„ce siŒ restauracje japoæskie w zachodnich
metropoliach nie o,miel„ siŒ kupi* na miejscowym rynku tuæczyka
wy‡owionego u ich w‡asnych brzeg!w : ten tuæczyk poleci
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Licytacja na giełdzie Tsukiji, fot. P. Janowski/AG

najpierw do Tokio, przejdzie przez Tsukiji, tu zostanie nale¿ycie
pokrojony, i tak dopiero, wzbogacony o ca‡„ japoæsk„ wiedzŒ
kulturow„, drog„ lotnicz„ trafi znowu do metropolii.
A to przecie¿ tylko koæc!wka procesu swoistej japonizacji,
kt!ry zaczyna siŒ znacznie wcze,niej, na etapie produkcji czyli
pozyskiwania surowca. Po‡!w tuæczyka jest to procedura, kt!ra na
Morzu 2r!dziemnym, np. na Sycylii, odbywa siŒ wed‡ug
kilkusetletniej tradycji, siŒgaj„cej jeszcze do wzor!w arabskich.
Mattanza to krwawe polowanie na stado, kt!re wp‡ywa w system
przemy,lnie zastawionych d‡ugich sieci, koæcz„cych siŒ pu‡apk„,
camera del muorte. Tam, przy akompaniamencie pie,ni religijnych,
przyr!wnuj„cych ,mier* tuæczyka do mŒczeæstwa Chrystusa,
nurkowie ciosami sztylet!w u,miercaj„ st‡oczone sztuki w dramatycznej walce. I tu w‡a,nie jest miejsce na japoæsk„ interwencjŒ: by
w trakcie rzezi na korpusie nie pozosta‡y rany i ,lady, kt!re obni¿„
warto,* miŒsa, japoæski rezydent nadzoruje przebieg akcji,
kontroluj„c stan pozyskanej zdobyczy i telefonicznie konsultuj„c
cenŒ zakupu z central„ w Tsukiji.
To chyba koronny przyk‡ad wielo,ci poziom!w, na jakich
mog„ odbywa* siŒ globalizacyjne przep‡ywy: miejsca produkcji
oddalone s„ od rynku o tysi„ce kilometr!w, maj„ swe w‡asne sposoby po‡owu, a tymczasem !w odleg‡y rynek bŒdzie modyfikowa‡
dawne tradycje, kontroluj„c owe techniki i dostosowuj„c je do
w‡asnych standard!w. Odnosz„c to spostrze¿enie o zwrotno,ci
globalnych przep‡yw!w do przywo‡ywanej na wstŒpie anegdoty
historycznej na temat cen angielskich ryb, zaryzykujŒ na koniec
tak„ oto konkluzjŒ: gdyby w ,redniowieczu dzia‡a‡y te same
dwukierunkowe mechanizmy, co w przypadku dzisiejszej globalizacji, to !w brytyjski historyk m!g‡by siŒ dziwi* nie tylko temu, ¿e
pochody wojsk mongolskich chan!w okre,la‡y ceny ,ledzi na
rynku angielskim, ale te¿ : i to jeszcze bardziej : temu, ¿e ceny
,ledzi w Anglii wp‡ywa‡y na ruchy mongolskich wojsk.
Tak to w ka¿dym razie wygl„da w dzisiejszym zglobalizowanym
,wiecie.
n
Prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski jest kierownikiem Zakładu Etnologii
Pozaeuropejskiej i Globalistyki IEiAK UW.
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Mursi i ich kra˛żki wargowe
MACIEJ ZA˛BEK
n Stara wizja Afryki, wspania‡ych krajobraz!w, dzikich zwierz„t
i Ðtubylc!w nieska¿onych cywilizacj„; od lat kilkunastu ponownie
sta‡a siŒ si‡„ napŒdow„ ruchu turystycznego na ten kontynent.
Szczeg!lnie charakterystyczny dla ,wiata zachodniego jest ten
ostatni rodzaj fascynacji. Coraz wiŒcej zwyk‡ych mieszkaæc!w
Zachodu swoje dwutygodniowe wakacje po,wiŒca na podr!¿ do
Ðprawdziwych dzikich; w zasadzie wy‡„cznie po to, aby zrobi*
zdjŒcia, kupi* pami„tki i m!c je p!z·niej pokazywa* znajomym.
Naprzeciw tej potrzebie wychodz„ coraz bardziej rozwijaj„ce siŒ
us‡ugi turystyczne w r!¿nych krajach afrykaæskich a tak¿e sami
Ðdzicy;, kt!rzy zamiast polowaniami na zwierzynŒ zajmuj„ siŒ
pozowaniem do zdjŒ*, sprzeda¿„ pami„tek i opowiadaniem w prawie
nienagannej angielszczyz·nie o swoich dziwnych obyczajach.
Oczywi,cie nie dotyczy to wszystkich mieszkaæc!w Ðczarnego; kontynentu, lecz tylko tych, kt!rzy zachowali do naszych
czas!w, z punktu widzenia przeciŒtnego Bia‡ego, odpowiednio
fotogeniczny wygl„d. Jednymi z najbardziej s‡awnych s„ Mursi
z Doliny Omo w Etiopii. Obok Masaj!w z Kenii, Buszmen!w
z Botswany, Pigmej!w z Ugandy i Dogon!w z Mali nale¿„ ostatnio
w Afryce do najczŒ,ciej fotografowanych Ðobiekt!w;. Dla antropolog!w zajmuj„cych siŒ badaniem kultury zar!wno tej tradycyjnej, jak i wsp!‡czesnej, te wzajemne relacje tubylc!w i fotografuj„cych ich turyst!w mog„ by* tematem niezwykle interesuj„cym. Kieruj„c siŒ t„ motywacj„ od kilku lat przy okazji
wyjazd!w badawczych do Kenii, Etiopii czy Mali staram siŒ, wiŒc
po,wiŒci* trochŒ czasu, tak¿e i temu zagadnieniu, wcielaj„c siŒ
z jednej strony w rolŒ turysty, z drugiej jednak pozostaj„c badaczem.
Z dotarciem do wspomnianych Ðdzikich; zazwyczaj nie ma
wiŒkszych problem!w. Prawie w ka¿dym hotelu w stolicy Etiopii,
gdzie zatrzymuj„ siŒ tury,ci, spotkamy naganiaczy, kt!rzy zaproponuj„ nam wycieczki do r!¿nych miejsc tego rzeczywi,cie bogatego
w atrakcje kraju. Jedn„ z nich bŒdzie w‡a,nie podr!¿ do Mursi, jednej
z ostatnich grup w Afryce, w kt!rej norm„ jest noszenie przez kobiety
du¿ych, glinianych lub drewnianych kr„¿k!w umiejscowionych
w dolnych wargach. To w‡a,nie kr„¿ki wargowe s„ u Mursi
najbardziej dostrzegaln„ r!¿nic„ reklamowan„ w literaturze promuj„cej przemys‡ turystyczny, jako dow!d ich Ðtypowej plemienno,ci nieska¿onej wsp!‡czesn„ cywilizacj„;. Oni sami ukazywani s„
jako Ðostatni dzicy w Afryce;. Z tego powodu figuruj„ zwykle na
szczycie listy rzeczy Ðkoniecznych do zobaczenia;.
Kiedy dziewczynka Mursi zaczyna dojrzewa*, matka przebija jej
doln„ wargŒ i w powsta‡y otw!r wsadza na pocz„tku drewnian„
zatyczkŒ o ,rednicy 1 centymetra. NastŒpnie stopniowo rozci„ga siŒ
wargŒ, wymieniaj„c sukcesywnie owe zatyczki na coraz wiŒksze.
P!z·niej wsadza ma‡y kr„¿ek o ,rednicy najpierw 7, potem 8 a
wreszcie 12 centymetr!w. Dziewczynka zyskuje w ten spos!b now„
to¿samo,*, staje siŒ kobiet„. Kr„¿ek jest symbolem p‡odno,ci,
kobieco,ci i bycia Mursi. Tury,ci na og!‡ nic o tym nie wiedz„. W
kolorowych albumach, folderach i artyku‡ach podr!¿niczych
t‡umaczy siŒ ten zwyczaj tym, ¿e by‡a to forma celowego oszpecenia
kobiet, aby uczyni* je mniej atrakcyjnymi dla handlarzy niewolnik!w. Jak mog‡em siŒ przekona* na miejscu, sami Mursi nic nie
wiedz„ o tej teorii i nie uwa¿aj„ bynajmniej, ¿e nosz„c kr„¿ki, ich
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kobiety trac„ na urodzie. Pogl„d ten m!wi nam raczej wiŒcej o jego
tw!rcach, ni¿ o samych Mursi. Takie wyja,nienie mog‡o przyj,* do
g‡owy tylko Europejczykom uwa¿aj„cym, ¿e wszystkie idea‡y piŒkna
musz„ wywodzi* siŒ z platoæskiego idea‡u kobiety.
Kobieta Mursi zapytana o przyczynŒ noszenia kr„¿ka odpowie
po prostu, ¿e Ðtaki jest nasz zwyczaj;. Naciskana doda, ¿e noszenie
kr„¿ka sprawia, ¿e jest uznana za doros‡„, jak jej matka a poza tym
krowy daj„ w!wczas wiŒcej mleka. MŒ¿czyzna natomiast powie, ¿e
mi‡o jest popatrze*, jak jego ¿ona nosz„c kr„¿ek przynosi mu
posi‡ek z sorgo. Dziewczyna, kt!ra nie nosi kr„¿ka mo¿e zosta*
uznana za wariatkŒ albo pomylon„ z Ngidini (Kwengu) (s„siaduj„ca z Mursi grupa my,liwych w dolinie Omo). Nikt jej tak¿e nie
po,lubi. Kr„¿k!w kobiety nie nosz„ bez przerwy. M„¿ jednak mo¿e
zbi* batem swoj„ ¿onŒ, je,li ta nie nosi‡aby go wtedy, gdy podaje mu
jedzenie, wodŒ lub podczas wa¿nych rytualnych wydarzeæ, jak
ceremonie zawarcia ma‡¿eæstwa, taæce czy pojedynki. Kr„¿ek
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symbolizuje oddanie wobec mŒ¿a i dopiero po jego ,mierci,
kobiety wyrzucaj„ go i ju¿ nigdy wiŒcej nie wk‡adaj„.
Wiele lud!w w Afryce w przesz‡o,ci mia‡o podobne zwyczaje, ale
porzuci‡y je pod wp‡ywem nacisk!w ze strony kolonizator!w
europejskich wierz„cych w sw„ misjŒ cywilizacyjn„. W przypadku
Mursi kolonizatorami byli i s„ Etiopczycy (Amharowie i Tigrajczycy),
kt!rzy stosunkowo p!z·no rozpoczŒli akcjŒ u,wiadamiania ich
o barbarzyæskim charakterze takich obyczaj!w. W zasadzie dopiero
od czas!w komunistycznych rz„d!w Mengistu Haile Mariama
(1975-1991) urzŒdnicy rozpoczŒli akcjŒ wbijania im do g‡!w wiedzy
o tym, ¿e kr„¿ki wargowe, rozci„gniŒte p‡aty uszne, ogolone g‡owy i
chodzenie w sk!rach s„ znakiem zacofania, a aby mogli siŒ Ðrozwija*;
obyczaje te powinny znikn„*. Posuwano siŒ nawet do tego, ¿e
policjanci, ka¿dej dziewczynie, kt!r„ przy‡apali w mie,cie z kr„¿kiem,
dla przyk‡adu odcinali doln„ wargŒ, aby ju¿ nigdy nie mog‡a go
za‡o¿y*. Dzi, tego nie robi„, ale sama akcja jest kontynuowana, cho*
ju¿ bez wiŒkszego przekonania. Nast„pi‡y wiŒc pewne zmiany.
Z jednej strony mŒ¿czyz·ni Mursi, gdy udaj„ siŒ do pobliskich
sklep!w zak‡adaj„ d¿insy, koszulki i okulary przeciws‡oneczne,
a niekt!re kobiety zdejmuj„ kr„¿ki i wk‡adaj„ sp!dnice zamiast
sk!r. Ci, kt!rzy przyjŒli chrze,cijaæstwo wyznaj„ nawet, ¿e woleliby
o¿eni* siŒ z dziewczyn„ bez kr„¿ka, bo nie podoba im siŒ, jak ,lina
,cieka im po podbr!dku. Z drugiej jednak strony pojawili siŒ tury,ci,
kt!rzy przywo¿„ pieni„dze, ale w zamian chc„ fotografowa* Mursi
w sk!rach i z kr„¿kami. Kr„¿ki sta‡y siŒ wiŒc ekonomicznym atutem
kobiet Mursi. Mimo staraæ etiopskich urzŒdnik!w, kr„¿ki w dalszym
ci„gu s„ noszone i to jak najwiŒksze, bo te s„ najczŒ,ciej fotografowane
a kobiety kt!re je nosz„ zarabiaj„ najwiŒcej pieniŒdzy. Miejscowi
mŒ¿czyz·ni powiadaj„: Ðje,li twoja kobieta ma naprawdŒ du¿y kr„¿ek,
to mo¿esz mie* tyle kr!w (symbol zamo¿no,ci) ile zechcesz;.
Mursi, z jednej strony oczekuj„ turyst!w a ich gospodarka jest
coraz bardziej uzale¿niona od ich pieniŒdzy. Za ka¿d„ fotografiŒ
(pstrykniŒcie migawk„) oczekuj„ dw!ch etiopskich birr!w (mniej
ni¿ 50 groszy). Przy okazji zarabia r!wnie¿ paæstwo, bo pobiera
oko‡o stu dolar!w za wjazd na teren Parku Narodowego Mago,
gdzie Mursi mieszkaj„. Spe‡niaj„ oni zwykle oczekiwania turyst!w,
¿eby wygl„da* dostatecznie dziwnie. Czasami konkuruj„c ze sob„,
wyraz·nie przesadzaj„, chodz„ na szczud‡ach, na rŒkach, przybieraj„
dziwaczne pozy, wk‡adaj„ sobie na g‡owy stalowe ‡aæcuchy i inne
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przedmioty, kt!rych nigdy nie
nosili, robi„c wszystko, aby
przyci„gn„* uwagŒ turysty
z kamer„. Jad„c przez kraj
Mursi wielokrotnie mogli,my obserwowa* tego typu
sceny. Mimo to, wyczekiwany
w napiŒciu przez obie strony
kontakt jest ma‡o satysfakcjonuj„cy, poniewa¿ z drugiej
strony Mursi robi„ wszystko,
aby obcych do siebie zniechŒci*.
W Masaj Mara w Kenii po
uiszczeniu op‡aty za wstŒp do
wioski, mog‡em przynajmniej
na chwilŒ spocz„* w jednej
z chat przeznaczonych do
zwiedzania, napi* siŒ miejscowego piwa z prosa i wys‡ucha* opowie,ci o zwyczajach Masaj!w. Dogoni z Bandiagara w og!le nie pobieraj„
¿adnych op‡at za wstŒp do
swych wiosek. Zarabiaj„ tylko
na sprzeda¿y pami„tek, piwa i prowadzeniu camping!w. Z jednymi i drugimi turysta mo¿e, je,li tylko chce, Ðnormalnie
porozmawia*;. Ale nie z Mursi! W przeciwieæstwie do innych
Ðtubylc!w turystycznych; Mursi nawet nie udaj„, ¿e s„ go,cinni.
S„ napastliwi, nieprzyjemni i wyraz·nie agresywni. Uzbrojeni
w karabiny Ka‡asznikowa kieruj„ ich lufy w stronŒ turyst!w,
krzycz„, ka¿„ robi* sobie zdjŒcia i p‡aci* po dwa birry, wytwarzaj„c
niesamowity przy tym harmider. Tury,ci po wybraniu Ðokaz!w; do
sfotografowania lub sfilmowania ju¿ po 10-15 minutach maj„ ich
serdecznie do,*. Kupuj„ w po,piechu owe kr„¿ki i z kilkoma pod‡ej
jako,ci fotkami uciekaj„ w przera¿eniu do swoich samochod!w,
blokuj„c drzwi, zasuwaj„c szczelnie okna i wyruszaj„c z powrotem
w trzydniow„ drogŒ do Addis Abeby.
Spotkanie turyst!w z Mursi jest wiŒc bardziej konfrontacj„ ni¿
kontraktem spo‡ecznym. Tury,ci przyjechali tu bowiem tak
naprawdŒ dla doznania specyficznej przyjemno,ci prze¿ycia
poczucia swej wy¿szo,ci technologicznej i moralnej zarazem.
Tymczasem Mursi nie daj„ im bynajmniej pe‡nej satysfakcji.
Wiedz„ bowiem, ¿e tury,ci fotografuj„ ich nie dlatego, ¿e szanuj„
ich zwyczaje i chcieliby ich na,ladowa*, ani nie dla ich kr!w, czy
r!¿nych obrzŒd!w i ceremonii, ale wy‡„cznie dla ich cia‡ i kr„¿k!w,
i tylko dlatego, ¿e s„ dla nich symbolem zacofania, dziko,ci i pierwotno,ci. St„d odgrywane przez nich przedstawienie, w kt!rym
jednocze,nie chc„ i nie chc„ siŒ fotografowa*, przypomina
zachowanie prostytutek, w kt!rym usi‡uj„ one ocali* dla siebie
trochŒ godno,ci i szacunku, poprzez po pierwsze wyci„gniŒcie od
klienta jak najwiŒcej pieniŒdzy, a po drugie danie mu do zrozumienia, ¿e to tylko transakcja rynkowa. Obserwuj„c ponure twarze
Mursi w czasie robienia im zdjŒ* mia‡em wra¿enie, ¿e s„ oni
bardziej ,wiadomi grabie¿czej natury zwyczaju fotografowania,
ni¿ inne plemiona turystyczne. Bia‡ych zreszt„ z regu‡y nazywaj„
z‡odziejami, gdy¿ jak m!wi„: Ðwciskaj„ im jaki, banknot, robi„
du¿o zdjŒ*, wsiadaj„ w swoje samochody i uciekaj„;. Zdaje siŒ,
¿e podzielaj„ zdanie Susan Sontag, ¿e tury,ci fotografuj„c,
zamieniaj„ ludzi w przedmioty, tak, ¿e staj„ siŒ symbolicznie
n
w ich posiadaniu.
Dr hab. Maciej Za˛bek jest adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
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Od Kaziuków do Werbowej
Niedzieli
Obrazki etnograficzne
LECH MRÓZ
n Dzieæ ,w. Kazimierza, 4 marca, sygnalizuje mieszkaæcom Wileæszczyzny zbli¿aj„c„ siŒ Wielkanoc. W starej
czŒ,ci miasta, przy ko,cio‡ach i na ulicach stoj„ sprzedawcy wielkanocnych palm. Miejscem, gdzie tradycyjnie
wida* najwiŒcej sprzedaj„cych Kaziukowe palmy, jest
Rynek Kalwaryjski. Kaziuki, kt!re starszym mieszkaæcom miasta i przedwojennym Wilniukom jednoznacznie
kojarz„ siŒ z tradycj„ polsk„, sta‡y siŒ teraz ,wiŒtem
litewskim i r!wnie¿ litewscy mieszkaæcy okolic Wilna
zaczŒli robi* palmy. Nie tylko tutejsi Polacy twierdz„, ¿e s„
one inne, nie takie ‡adne i nie tak starannie wykonane. Ta
odmienno,* estetyki, czasami dziwaczno,* formy wskazuj„ na brak wzorca i nieumiejŒtno,* lub ,wiadom„ chŒ*
unikniŒcia na,ladownictwa. Albo te¿ na kszta‡towanie siŒ
nowej mody i odmiennego kanonu estetycznego.
Poniewa¿ wileæskie Kaziuki zosta‡y nie tyle upaæstwowione, ile zlituanizowane, tutejsi Polacy organizuj„
kaziukowy jarmark tak¿e w Niemenczynie : miejscowo,ci bŒd„cej wraz z okolicami znacznym skupiskiem
Polak!w. Tak jak na Rynku Kalwaryjskim mo¿na
w Niemenczynie, pr!cz palm, nadal jeszcze kupi* wyroby
koszykarskie i bednarskie, koæskie uprzŒ¿e i produkty
rolnicze oraz miŒso z w‡asnej hodowli.
Kaziukowe palmy by‡y i s„ wyr!¿nikiem wileæskich Polak!w;
nie tylko na Litwie. W Warszawie nie ma tradycji kaziukowej, ale
zwykle przed Palmow„ Niedziel„ niedaleko Placu Zamkowego,
a czasami tak¿e w innych dzielnicach miasta, odbywaj„ siŒ
kiermasze, podczas kt!rych tw!rczynie z Wileæszczyzny sprzedaj„
swoje wyroby. Kiedy przychodzi Palmowa Niedziela a na ulicach
czy przed ko,cio‡ami pojawiaj„ siŒ stragany z palmami, ‡atwo
zauwa¿y* jak bardzo na ich kszta‡t i kolorystykŒ wywar‡y wp‡yw te
przywo¿one przez wileæskie palmiarki. W miejscowej tradycji
palmy zwykle robiono z ga‡„zek wierzbowych z baziami, z dodatkiem bukszpanu, czasami zi!‡, czy trzciny. Teraz wiele palm
podobnych jest do tych wileæskich; cho* tylko podobnych : nie s„
tak bogate kolorami, kszta‡tem, wykonaniem.
Mieszkaæcy niekt!rych podwileæskich wiosek od pokoleæ
wyrabiali wielkanocne palmy : najbardziej znane s„ z ich wyrobu
Krawczuny. Wogr!dkach i na polach hodowane s„ rozmaite ro,liny
u¿ywane do wyrobu palm; ususzone, czasami jeszcze barwione,
wisz„ w stodo‡ach i domostwach jako surowiec. Wyr!b palm dla
niekt!rych gospodyæ jest zajŒciem przynosz„cym spory doch!d,
a umiejŒtno,* ich wyrobu w wielu rodzinach trwa od kilku
pokoleæ. Niekt!re wzory zwi„zane s„ z okre,lonymi rodzinami,
a maestria wykonania pozwala palmiarkom od razu powiedzie*, kto
jest wykonawc„. Kilka tygodni przed 4 marca rozpoczyna siŒ
intensywna praca nad przygotowaniem odpowiedniej liczby
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rozmaitych palm. Kupowane w dniu ,w. Kazimierza przynoszone
s„ do ,wi„tyæ dopiero w dzieæ Palmowej Niedzieli i ,wiŒcone. Dla
przybysza z Polski ten las wielobarwnych palm, o rozmaitych
formach, wielko,ci, kolorystyce robi wra¿enie czasu zatrzymanego,
obrazka z zapomnianej przesz‡o,ci. Nie twarze, nie ubiory : czŒsto
podobne, ale w‡a,nie palmy s„ oznak„ niezwyk‡ego dnia w roku
obrzŒdowym wileæskich Polak!w.
Na obszarach niegdy, wchodz„cych w sk‡ad Rzeczypospolitej
,wiŒtowano czŒsto dwukrotnie. Szczeg!lnie kiedy rodzina by‡a
mieszana wyznaniowo lub gdy s„siadowali ze sob„ rzymskokatolicy
i wyznawcy prawos‡awia lub grekokatolicy. Jedni pos‡uguj„ siŒ
kalendarzem gregoriaæskim, drudzy juliaæskim. 2wiŒta Bo¿ego
Narodzenia dzieli zawsze taka sama liczba dni; inaczej jest z Wielkanoc„. Niekiedy terminy pokrywaj„ siŒ, najczŒ,ciej ,wiŒta
w obrz„dku wschodnim wypadaj„ kilka tygodni p!z·niej. W tym
roku, gdy rzymskokatolicy ,wiŒtowa* ju¿ bŒd„ Wielkanoc, wyznawcy obrz„dku wschodniego dopiero Palmow„ : Werbow„
NiedzielŒ.
Tak jak na Wileæszczyz·nie zainteresowaniem przybysz!w
ciesz„ siŒ kaziukowe palmy, tak w pi„tek i sobotŒ przed Werbow„
Niedziel„ uwagŒ przyci„gaj„ pisanki, jakie pojawiaj„ siŒ na targach,
a szczeg!lnie w Zab‡otowie i Kosowie. Kaziukowe palmy s„ czŒsto
wyrafinowanymi dzie‡ami tw!rczo,ci i poczucia estetyki miesz-
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Oko‡o po‡udnia targ zamiera, wyje¿kaæc!w podwileæskich wiosek. R!wnie wyd¿aj„ z placu targowego wozy konne
rafinowanymi dzie‡ami s„ pisanki sprzedaz kwicz„cymi w klatkach prosiŒtami
wane na kosowskim czy zab‡otowskim jari samochody. Sprzedawcy tekstyli!w, sumarku.
szonej ryby, pu‡apek na myszy i dziesi„tk!w
Na przedwielkanocne jarmarki przyje¿innych produkt!w sk‡adaj„ towar. Zwijaj„
d¿aj„ mieszkaæcy wielu okolicznych wsi
tobo‡y z ly¿nykami i skarpetami kobiety
i miasteczek. Mnogo,* kram!w z jedzeniem,
przyby‡e z g!rskich wiosek. Rozchodz„ siŒ
z najrozmaitszymi towarami gromadzi
do autobus!w, do sklep!w, le¿„cej opodal
t‡umy; mo¿na tak¿e zaopatrzy* siŒ w procerkwi lub do karczmy.
dukty rolnicze, s„ handlarze byd‡a i koni. Na
Tydzieæ p!z·niej, w Werbow„ NiedzielŒ
pokuckich i huculskich jarmarkach zawsze
na drogach wiod„cych do cerkwi widzie*
jeszcze s„ obecne wyroby miejscowego
mo¿na gromady wiernych z wielkimi bukierŒkodzie‡a. Kobiety przyby‡e z g!rskich
tami wierzbiny, zielonymi ga‡Œziami, skromwiosek oferuj„ grube skarpety z owczej
nie tylko przyozdobionymi wst„¿kami.
we‡ny, ly¿nyki : we‡niane kapy i narzuty na
Przyci„gaj„c„ uwagŒ specyfik„ tych
‡!¿ko, najczŒ,ciej w barwach bia‡o-szarych,
ziem
by‡y barwne ubiory, bogate r!¿nonaturalnym kolorze tutejszych owiec. S„
rodno,ci„ wzor!w i ozd!b. Powtarzaj„cy siŒ
sprzedawcy miodu i grzyb!w oraz przywiew dawnych opisach, znany z obraz!w
zionej z g!r w drewnianych beczu‡kach
Sichulskiego, Obsta i wielu innych widok
bryndzy : kt!ra ma tutaj inn„ konsystencjŒ
przetrwa‡ fragmentarycznie do niedawna.
ni¿ ta, kt!r„ znamy z naszych g!r.
Jednak od czasu uzyskania niezale¿no,ci
S„ tak¿e sprzedawcy pisanek. Kolorystyka
zmieni‡a siŒ Ukraina, zmieni‡a siŒ tak¿e
tych ma‡ych cacek o finezyjnym czŒsto
Huculszczyzna i Pokucie. Kiedy z okazji
rysunku, zadziwia bogactwem wzor!w :
Kapliczka na Pokuciu, fot. L. Mróz
Werbowej Niedzieli by‡em tu pierwszy raz,
maj„cych odrŒbne nazwy i zachowan„ od
w cerkwiach Kosowa, Delatyna, Nadw!rpokoleæ posta*. Bezkonecznyk, sorok klinnej,
znaczna
czŒ,*
uczestnicz„cych
w liturgii mia‡a na sobie
ciw, Oresty : to tylko kilka z wielkiej r!¿norodno,ci wzor!w; s„
wyszywane ko¿uszki : serdaki. Cho* podobnego kroju, r!¿ni‡y siŒ
pisanki z cerkwi„, ze zwierzŒtami : rybami, kozio‡kami, z napisem
kolorem i wzorami haft!w. Gdy dwa czy trzy lata p!z·niej
Christos Woskres. Pisanki z poszczeg!lnych wiosek i region!w r!¿ni„
obserwowa‡em wychodz„cych z cerkwi, w tych samych miejsiŒ kolorystyk„ i wzorami. Nie jest trudno odr!¿ni* te pokuckie od
scowo,ciach, zauwa¿alne by‡o, ¿e dokona‡a siŒ estetyczna rewoluhuculskich czy bukowiæskich. Wzory i barwy trwaj„, pozornie
cja. Ubiorem kobiet i mŒ¿czyzn by‡a czarna sk!rzana kurtka
niezmienne od pokoleæ. Jednak na przestrzeni tylko kilku lat
lub p‡aszcz, nieomal nier!¿ni„ce siŒ, niezale¿nie od p‡ci osoby
zauwa¿y* siŒ daje, ¿e i tu docieraj„ nowe trendy estetyczne. ZaczŒ‡y
nosz„cej !w str!j. Ten masowy wyr!b, prawdopodobnie sprowapojawia* siŒ pisanki obsypane brokatowym py‡em, woskowane,
dzany z Turcji, sta‡ siŒ estetycznym kanonem od,wiŒtnego ubioru
lakierowane : to produkcja zazwyczaj miejskich tw!rc!w.
huculskiego. Drewniane cerkwie, na kt!rych urodŒ, walory
Miejscowi kupuj„ niewiele, zwykle po kilka sztuk pisanek. Co
architektoniczne i mistrzostwo wykonania, zwracali uwagŒ podinnego Ðpanowie z miasta; : ukraiæska inteligencja ze Lwowa, czy
r!¿uj„cy w XIX w. i w latach miŒdzywojennych, skry‡y siŒ
przybysze z Polski. Ci kupuj„ znaczne ilo,ci, dla krewnych,
pod b‡yszcz„c„ blach„, ukrywaj„c swoje indywidualne cechy pod
znajomych. Trudno im oprze* siŒ pokusie kupienia tych ma‡ych
zuniformizowanym, jednakowym, blaszanym garniturem. Cho*
dzie‡ sztuki. Zastanawia‡em siŒ niejednokrotnie nad trwa‡o,ci„
nadal spotka* mo¿na drewniane krzy¿e i kapliczki, i zachowany
tego elementu tutejszej kultury i op‡acalno,ci„ sztuki pisankarskiej,
jeszcze styl architektury drewnianej.
skoro cena pisanki jest niewiele wy¿sza od ceny surowego jajka.
W trakcie badaæ terenowych, podr!¿y wynikaj„cych
z zawodu etnologa, zwracamy szczeg!ln„ uwagŒ na to,
co w zunifikowanym w znacznym stopniu ,wiecie jest
elementem r!¿ni„cym, swoistym emblematem miejscowej spo‡eczno,ci i jej kultury. Te dwa kr!tkie opisy,
,wiadomie utrzymane s„ w stylistyce dawnych
refleksji i obrazk!w, jakich wiele znajdujemy w
literaturze etnograficznej, i takich, jakie zwykle
rejestruje turysta. Jest to po prostu przypomnienie,
zwr!cenie uwagi na przyci„gaj„ce wzrok swoim
niezwyk‡ym charakterem cechy kulturowe, jakie
nadal ¿ywe s„ na Wileæszczyz·nie, na Pokuciu
i Huculszczyz·nie. Zwr!cenie uwagi na szczeg!lny
czas, jakim jest okres poprzedzaj„cy Wielkanoc
zar!wno w kulturze ch‡opskiej wyznawc!w ko,cio‡a
katolickiego, jak i dla tych, dla kt!rych cerkiew
i obrz„dek wschodni s„ naturalnym kontekstem
n
¿ycia.

Procesja przed cerkwia˛, Werbowa Niedziela, fot. L. Mróz
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Narracje historyczne
w postkolonialnej Syberii
ŁUKASZ SMYRSKI
n Przemiany kulturowe zachodz„ce w,r!d Ðrdzennych; mieszkaæc!w Syberii mo¿emy odnie,* do globalnego procesu dekolonizacji. W dyskursie publicznym i w sferze ekonomicznej g‡osy
przedstawicieli spo‡eczeæstw syberyjskich s„ nadal marginalizowane, a kwestia rozwoju kultur etnicznych lekcewa¿ona. Mimo
aspiracji politycznych dzia‡aczy Ðnarod!w rdzennych;, w polityce
rosyjskiej widoczna jest postawa paæstwowego paternacjonalizmu
wobec spo‡eczeæstw Ðautochtonicznych; Syberii. Sytuacja w
p!‡nocnej Azji wpisuje siŒ w og!lno,wiatowy trend relacji
kolonialnej zale¿no,ci. DziŒki specyficznemu kolonialnemu
dyskursowi, spo‡eczeæstwa kolonizowane przedstawia siŒ jako
Ðs‡absze;. Leela Gandhi, prowadz„ca studia nad teoriami postkolonialnymi dowodzi‡a, ¿e narracja nacjonalistyczna paæstw kolonialnych wi„¿e siŒ ,ci,le z ÐmŒsko,ci„; i stereotypem mŒ¿czyzny
rozpowszechnionym w Europie. Z takim wizerunkiem uto¿samiali siŒ kolonizatorzy, odmawiaj„c podbijanym spo‡eczno,ciom,
przedstawianym jako Ðkobiece; i ÐdzieciŒce;, cech mŒskich.
Ideologiczn„ metod„ kolonizowania spo‡eczeæstw nieeuropejskich
by‡o klasyfikowanie lud!w podbitych jako s‡abszych wobec
nowych dominant!w sprawuj„cych w‡adzŒ. Skutecznym argumentem by‡o ukazanie analogii do s‡abszej p‡ci pozostaj„cej pod
dominacj„ mŒ¿czyzn. Tym samym polityczni, narodowi giganci
odmawiali Ðma‡ym; narodom prawa do posiadania kultury
narodowej, wychodz„c z za‡o¿enia, ¿e co, co jest Ðma‡e; i Ðniedojrza‡e;, nie mo¿e dysponowa* prawami, kt!re posiadaj„
cywilizowane spo‡eczeæstwa (Thompson 2000, s. 10). Podobny
styl narracji wystŒpuje tak¿e w dokumentach rosyjskich okre,laj„cych kierunki polityki narodowo,ciowej. Potwierdzeniem kolonialnego uk‡adu s„ nie tylko wypowiedzi o wy¿szo,ci cywilizacyjnej Rosjan i rosyjskiej misji na Syberii, ale tak¿e wsp!‡czesne
sformu‡owania prawne, w kt!rych podkre,la siŒ przestrzenn„
peryferyjno,* spo‡eczeæstw syberyjskich w stosunku do stolicy
paæstwa oraz ich niewielkie liczebnie rozmiary. Jako przyk‡ad mogŒ
poda* status niewielkich tureckojŒzycznych grup Tod¿yæczyk!w,
Kumandyæczyk!w czy Teleut!w mieszkaj„cych na po‡udniowych
rubie¿ach Syberii, okre,lanych w dokumentach legislacyjnych jako
Ðma‡e narody P!‡nocy;.
W takiej sytuacji dla polityk!w i lider!w etnicznych spo‡eczeæstw syberyjskich szczeg!lnego znaczenia nabra‡a potrzeba
zmiany tego rodzaju dyskursu kolonialnego. ÐDla dawnej kolonii
dekolonizacja to dialog z kolonialn„ przesz‡o,ci„, a nie po prostu
demonta¿ kolonialnych zwyczaj!w; (Appadurai 2005, s. 133).
Trudno nazwa* SyberiŒ Ðdawn„ koloni„; : jest ni„ ca‡y czas.
Obserwuj„c wsp!‡czesne relacje w‡adzy w azjatyckiej czŒ,ci Rosji
(A‡taju, Chakasji, Tuwie, Buriacji czy w Jakucji) nie mam
w„tpliwo,ci, ¿e s„ one charakterystyczne dla uk‡adu metropolia/
kolonia. Jednak w konstytucji rosyjskiej i w konstytucjach
poszczeg!lnych republik, jednostki autonomiczne okre,la siŒ
jako suwerenne paæstwa stanowi„ce federacjŒ. Wraz z uzyskaniem
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szerokiej autonomii, liderzy etniczni spo‡eczeæstw syberyjskich
stanŒli przed konieczno,ci„ podjŒcia takiego dialogu.
Szukanie przodk!w w odleg‡ej historii jest chyba najbardziej
rozpowszechnion„ praktyk„ zwi„zan„ z budowaniem genealogii
i historii narodowych. Dotyczy to r!wnie¿ republik azjatyckiej
czŒ,ci Rosji. Opracowanie nowej wizji historii narodowej,
prze‡amuj„cej kolonialny dyskurs polityki rosyjskiej/radzieckiej,
przyczynia siŒ do wyznaczenia wyobra¿onych granic symbolicznych wsp!lnot narodowych. Warto pamiŒta*, ¿e w republikach
syberyjskich tego rodzaju dzia‡ania, wychodz„ nie tylko poza
intelektualny aspekt budowania mitologii narodowej, ale staj„ siŒ
tak¿e praktyczn„ kategori„ wp‡ywaj„c„ na indywidualne identyfikacje ludzi. W analizowaniu konstruktywistycznego sposobu
budowania wsp!‡czesnych narod!w na Syberii, wyj„tkowo aktualna wydaje siŒ koncepcja etniczno,ci Maxa Webera (1996), w kt!rej
kluczow„ rolŒ odgrywa wiara uczestnik!w wsp!lnoty etnicznej we
wsp!lne pochodzenie. To w‡a,nie wiara we wsp!ln„ historiŒ sta‡a
siŒ wa¿nym katalizatorem budowania wiŒzi narodowej w spo‡eczeæstwach republik po‡udniowej Syberii.
Animatorzy ruch!w narodowych w Azji p!‡nocnej, w ramach
dialogu z kolonialn„ przesz‡o,ci„, konfiguruj„ znaki to¿samo,ci,
kt!re sk‡adaj„ siŒ na Ðnarodowe; uniwersum symboliczne. W konstruowaniu symbolicznych granic, historycy, etnografowie, archeologowie oraz pracownicy ,rodk!w masowego przekazu, odwo‡uj„
siŒ do wybranych wydarzeæ historycznych, selekcjonuj„ elementy
kultury Ðtradycyjnej;, religii, filozofii, przepuszczaj„c je przez filtr
w‡asnej zideologizowanej wizji historycznej. Humani,ci syberyjscy tworz„ ramy, kompleks mitologiczno-symboliczny, kt!ry
wype‡niaj„ faktami historycznymi, upowszechniaj„c tym samym
okre,lon„ wizjŒ historii narodowej. W A‡taju i w Chakasji, do
czas!w niemal wsp!‡czesnych nie istnia‡a w,r!d ludzi ,wiadomo,*
wsp!lnoty historycznej w rozumieniu Ðhistorii europejskiej;.
Przedstawiciele inteligencji stanŒli wiŒc przed konieczno,ci„
stworzenia jednej historii A‡tajczyk!w czy Chakas!w, kt!ra
obejmie wsp!lne losy poszczeg!lnych grup. HistoriŒ tak„ musi
legitymizowa* jak najwiŒcej dat i wydarzeæ. Dla syberyjskich
historyk!w wa¿ne jest, aby wydarzenia te mo¿na by‡o potwierdzi*
·zr!d‡ami pisanymi b„dz· archeologicznymi.
Historycy syberyjscy w poszukiwaniu pocz„tk!w swojego
narodu siŒgaj„ do wydarzeæ najdawniejszych. Dlatego, tworz„c
wizjŒ historii narodowej, odwo‡uj„ siŒ do archeologii, a znaleziska
czŒsto interpretuj„ w kategoriach kultury etnicznej. Wykopaliska
archeologiczne sta‡y siŒ niezmiernie pomocne w budowaniu
kultury symbolicznej. Pe‡ni„ jednak rolŒ ambiwalentn„. Z jednej
strony stanowi„ cenne ·zr!d‡o wiedzy potwierdzaj„ce staro¿ytno,*
kultur wystŒpuj„cych na obszarach A‡taju, Chakasji i Tuwy.
Z drugiej jednak strony wielu ludzi traktuje ko,ci z‡o¿one
w kurhanach jako doczesne szcz„tki swoich biologicznych
przodk!w, kt!rym nie nale¿y odbiera* szacunku przez prowadze-
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Ujeżdżanie koni to wcia˛ż codzienność wielu mieszkańców Ałtaju i Sajanów,
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nie prac wykopaliskowych. Dochodzi do tego jeszcze jeden
niezmiernie wa¿ny aspekt: politycy i naukowcy zarzucaj„ uczonym
rosyjskim kolonizatorsk„ praktykŒ wywo¿enia najcenniejszych
znalezisk do muze!w archeologicznych i narodowych w Rosji.
Archeologia nabra‡a jeszcze innego, niemal transcendentnego
charakteru. Sta‡a siŒ swoistym medium : wykopaliska po,rednicz„
miŒdzy staro¿ytnymi paæstwami a wsp!‡czesnymi republikami.
Przebywaj„c na A‡taju o historii us‡yszymy na ka¿dym kroku.
PamiŒtam swoje zaskoczenie, kiedy w po‡owie lat 90. XX w.
wiŒkszo,* niewinnych pogawŒdek koæczy‡a siŒ rozwa¿aniami na
temat odleg‡ej przesz‡o,ci. Nie dotyczy‡o to wcale rozm!w z przedstawicielami inteligencji. Pocz„tkowo wprawia‡o mnie w zdumienie, ¿e pasterze, pracownicy ko‡choz!w pod granic„ mongolsk„
przekonywali mnie, ¿e s„ potomkami Hun!w i Scyt!w. Powo‡ywali siŒ na teorie genetyczne dowodz„c, ¿e protopla,ci dzisiejszych
A‡tajczyk!w byli wysokimi, b‡Œkitnookimi ludz·mi1. Sk„d wiŒc
takie opinie? Ot!¿ wed‡ug proponowanej przez ideolog!w wizji
historii narodowej, Hunowie przyczynili siŒ do upadku niezwykle
bogatej kultury Scyt!w-A‡tajczyk!w (Halemba 2000), jednak w
potocznej opinii i jedni, i drudzy uwa¿ani s„ za etnicznych
przodk!w. Wa¿n„ rolŒ w genealogii narodowej odgrywaj„ ludy
tureckie z okresu pierwszego i drugiego chanatu. W,r!d najczŒ,ciej
pojawiaj„cych siŒ hipotez dotycz„cych etnogenezy Turk!w, jest
teoria, zak‡adaj„ca, ¿e terytorium wsp!‡czesnej republiki A‡taj
stanowi kolebkŒ lud!w tureckich, kt!re w‡a,nie st„d rozpoczŒ‡y
swoj„ wŒdr!wkŒ na Ðca‡y; kontynent azjatycki.
Takich przyk‡ad!w historycznych odniesieæ mo¿emy znalez·*
wiele. Niekt!re identyfikacje wydawa‡y mi siŒ nawet nie tyle
wynalezione, co logicznie trudne do po‡„czenia. Ot!¿ na A‡taju
kilkakrotnie spotka‡em siŒ z przywo‡ywaniem postaci Czyngis
Chana. Bior„c pod uwagŒ, ¿e wcze,niej czŒsto s‡ysza‡em niepochlebne komentarze dotycz„ce historycznych Mongo‡!w (wojska
Czyngis Chana doprowadzi‡y do mongolizacji Ðrasy; dawnych
Turk!w) wydawa‡y mi siŒ dziwne deklaracje, na przyk‡ad przypadkowo spotkanego kierowcy ciŒ¿ar!wki, ¿e jest potomkiem
mongolskiego wodza. Wyja,nienie przysz‡o nieoczekiwanie: jeden
z rozm!wc!w wyja,ni‡, ¿e Czyngis Chan by‡ A‡tajczykiem.
Twierdzenie, ¿e jeden z najs‡ynniejszych bohater!w ,redniowiecza
by‡ etnicznym A‡tajczykiem, uzasadnia chŒ* identyfikowania siŒ
z potŒ¿nym w‡adc„. Przy takiej genealogii wyda‡a mi siŒ ‡atwiejsza
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do zrozumienia wypowiedz·, z kt!rej wynika‡o, ¿e drugim s‡ynnym
przedstawicielem tego narodu by‡... W‡odzimierz Lenin, kt!rego
matka : jak mnie przekonywano : by‡a A‡tajk„.
Mongo‡owie, jako historyczni przodkowie, pojawiaj„ siŒ czŒ,ciej
i w innym charakterze w rodowodzie Tuwiæczyk!w. Dowodem na
pokrewieæstwo tureckich mieszkaæc!w Sajan!w z Mongo‡ami maj„
by* wzglŒdy lingwistyczne i etymologia nazwy Urianchaj. Ta
historyczna nazwa Tuwy pochodzi podobno od g‡o,nego zawo‡ania
przedniej formacji wojsk Chyngis Chana, kt!r„ stanowili dawni
Tuwiæczycy. Okrzyk bojowy uraaaa!, podrywaj„cy do ataku ArmiŒ
Czerwon„ w radzieckich filmach wojennych, sta‡ siŒ we wsp!‡czesnej Ðmitologii; narodowej ·zr!d‡em etymologii nazwy grupy
narodowej. Sprawa komplikuje siŒ jeszcze bardziej, je¿eli wez·miemy
pod uwagŒ, ¿e Ðdawni; Urianchajowie, jako forpoczta wojsk
Czyngis Chana atakowali Kirgiz!w Jenisejskich, kt!rych wsp!‡cze,ni Chakasi uwa¿aj„ za swoich przodk!w w prostej linii. Powsta‡y na
terytorium Kotliny Minusiæskiej w VI w. zwi„zek paæstwowy
Kirgiz!w, wed‡ug wsp!‡czesnej interpretacji chakaskich ideolog!w,
traktowany jest jako pierwsze w dziejach chakaskie paæstwo. Istnia‡o
ono do XIII w. i wed‡ug miejscowej wyk‡adni historycznej upad‡o
w konsekwencji najazdu mongolskiego. Opuszczenie rodowych
koczowisk przez staro¿ytnych Chakas!w jest dzisiaj, obok represji
komunistycznych, uznawane za najbardziej dramatyczny zwrot w
dziejach narodu chakaskiego. UpamiŒtnia je wsp!‡cze,nie utworzone ,wiŒto Ada- Hooraj : dzieæ pamiŒci przodk!w. Jak wida*,
mamy do czynienia ze skomplikowan„ historyczn„ map„ etniczn„.
Ta symboliczna kartografia znakomicie oddaje wsp!‡czesne dylematy zwi„zane z p‡ynnymi identyfikacjami i budowaniem to¿samo,ci narodowej w republikach po‡udniowej Syberii.
Podsumowuj„c to co zosta‡o powiedziane, nale¿y zaznaczy*, ¿e
Ðhistorii wynalezionej; nie nale¿y traktowa* w kategoriach prawdy
lub fa‡szu, ale jako pewn„ konwencjŒ m!wienia o przesz‡o,ci.
Wa¿niejsz„ rolŒ odgrywa narracja historyczna, spos!b przedstawiania
historii narodowej, jej konstruowanie ni¿ Ðrzeczywiste; wydarzenie
zweryfikowane za pomoc„ Ðobiektywnej; krytyki ·zr!d‡owej. Przedstawione genealogie mog„ wydawa* siŒ niewiarygodne z punktu
widzenia warsztatu historyka (cho* od razu rodzi siŒ pytanie o
kryteria Ðprawdziwej; wiedzy), tezy mog„ ociera* siŒ o nadu¿ycie
naukowe i megalomaniŒ. Nie o to jednak chodzi. Wynajdywana
historia jest czym, znacznie wa¿niejszym, jest wymogiem okre,lonej
sytuacji historycznej i politycznej. ÐPrzypisywanie sobie d‡ugich
dziej!w by‡o w pewnym momencie historycznym nieuchronn„
konsekwencj„ nowo!ci; (Anderson 1997, s. 12). Jak wida*, na Syberii
n
nie odnosi siŒ to tylko do przesz‡o,ci.
1

Wie, Beltyr s‡ynie na A‡taju z tego, ¿e jest to jedyna Ða‡tajska; osada w
republice, w kt!rej ludzie rodz„ siŒ z jasnymi w‡osami. Rzeczywi,cie
widzia‡em wiele dzieci z blond w‡osami, kt!re z wiekiem ciemniej„.
Wielokrotnie s‡ysza‡em, ¿e gen odpowiedzialny za kolor w‡os!w m‡odych
mieszkaæc!w wsi ma by* dowodem naukowym genetycznego zwi„zku z
Hunami.
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„Ludowe” wyobrażenia
o władzy, państwie i demokracji
ANNA MALEWSKA-SZAŁYGIN
n Wsp!‡czesna demokracja liberalna przyznaje prawo
g‡osu wszystkim doros‡ym obywatelom Polski, niepozbawionym praw publicznych. W efekcie znaczny
procent wyborc!w, decyduj„cych o kszta‡cie ¿ycia
politycznego kraju to ludzie s‡abo wykszta‡ceni. Oczywi,cie, tak jak pozostali obywatele s„ oni objŒci
badaniami sonda¿owymi. Jednak, jak sadzŒ, socjologiczne metody badania ,wiatopogl„du w przypadku ludzi
s‡abo wykszta‡conych nie pozwalaj„ dotrze* do g‡Œbszych wyobra¿eæ o w‡adzy i paæstwie, wp‡ywaj„cych na
ich preferencje wyborcze. Do tego celu bardziej
odpowiednie wydaj„ siŒ metody etnologiczne (antropologiczne). Etnologia, zwana dawnej etnografi„, dysponuje wieloletnim do,wiadczeniem badania Ðmentalno,ci
ch‡opskiej;. Studia nad obrazem ,wiata warstw ludowych siŒgaj„ pocz„tk!w XIX wieku i prowadzone s„
do dzi,.
Zrozumienie wsp!‡czesnych, Ðludowych; preferencji wyborczych by‡o celem projektu badawczego
zrealizowanego przez Instytut Etnologii i Antropologii
UW w latach 1999-2005 we wsiach powiatu Nowy Targ
i na targu w mie,cie powiatowym. Wsp!‡cze,nie prowadzone
badania terenowe r!¿ni„ siŒ zasadniczo od charakterystycznych dla
tradycyjnej etnografii badaæ spo‡eczno,ci lokalnych. Kultura
wsp!‡czesna wymaga przedefiniowania kategorii lokalno,ci. Dawniej zwi„zana ona by‡a z trwa‡ym osadzeniem w przestrzeni
i izolacj„ ograniczaj„c„ przep‡yw ludzi i informacji, kt!rej skutkiem
by‡a izolacja ,wiadomo,ciowa. Obecnie dawne spo‡eczno,ci
lokalne sta‡y siŒ mobilne : masy s‡abo wykszta‡conych ludzi
migruj„ do wielkich miast i za granicŒ w poszukiwaniu lepiej
p‡atnej pracy, rozw!j medi!w umo¿liwia im utrzymywanie
czŒstych kontakt!w z rodzin„ i spo‡eczno,ci„, kt!r„ opu,cili.
Otwarcie na przep‡yw informacji w oczywisty spos!b zmieni‡o
mentalno,* mieszkaæc!w wsi, tym wiŒkszym zaskoczeniem dla
ekipy badawczej by‡o m!wienie o w‡adzy nawi„zuj„ce do
tradycyjnego, ch‡opskiego wzoru Ðdobrego gospodarza;.
Wyobra¿enia o rzeczywisto,ci ujawniaj„ce siŒ w wiejskim
dyskursie sk‡adaj„ siŒ na lokaln„ wiedzŒ potoczn„, podrŒczne
narzŒdzie poznawcze, umo¿liwiaj„ce interpretowanie otaczaj„cej
cz‡owieka rzeczywisto,ci : jej rozumienie i ocenianie. To
narzŒdzie, patrz„c z perspektywy badacza, jest ca‡o,ci„ zlepion„
niemetodycznie ze strzŒp!w r!¿nych system!w idei. Jednak
u¿ytkownikom dostarcza na tyle sp!jnej wizji ,wiata, aby wydawa‡
siŒ on sensowny i przewidywalny. Badaczowi trudno opisa* spos!b
ustrukturyzowania tej wiedzy, poniewa¿ to nie jemu, ale pos‡uguj„cym siŒ ni„ rozm!wcom jawi siŒ ona jako uporz„dkowana. I tu
rodzi siŒ pytanie, czy ta wiedza jest Ðgeologicznie; uwarstwiona, czy
te¿ skonstruowana ze swobodnie wymieszanych element!w
pochodz„cych z r!¿nych system!w. Historycy idei, jak pisa‡
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Foucault, byliby zwolennikami tezy o historycznie uporz„dkowanej stratyfikacji. On sam w„tpi‡ w tak klarowny ‡ad. Interpretacja
nowotarskich rozm!w tak¿e nie sk‡ania do przyjŒcia wizji
regularnie nak‡adaj„cych siŒ warstw idei.
Rozwa¿aj„c uchwycone podczas rozm!w wyobra¿enia, mo¿na
zaryzykowa* twierdzenie, ¿e ich fundamentem jest do,wiadczenie
¿ycia i pracy w gospodarstwie rolnym. Oczywi,cie, do,wiadczenie,
aby mog‡o stanowi* punkt wyj,cia jakichkolwiek przekonaæ, musi
by* zinterpretowane. Sens nadaj„ mu wcze,niej przyjŒte kategorie
poznawcze. Przy czym relacja ta nie jest jednostronna, jest to raczej
wzajemne wsp!‡kszta‡towanie siŒ do,wiadczenia i pojŒ*, u¿ytych
do absorbowania go. W odniesieniu do praktyki gospodarowania,
kategoriami interpretuj„cymi bŒd„ kategorie pojawiaj„ce siŒ
w opisach kultury ludowej miŒdzy innymi u Bystronia, Dobrowolskiego, Znanieckiego.
Najbardziej zakorzenione w kulturze ch‡opskiej wydaje siŒ
postrzeganie w‡adzy przez pryzmat postaci gospodarza, ze wszelkimi tradycyjnie zwi„zanymi z tym wzorem obowi„zkami
i przywilejami. Z Ðgospodarskiej; perspektywy widziane s„ te¿
relacje w‡asno,ci wi„¿„ce w‡adzŒ, paæstwo i nar!d. Stosunek do
pracy, obowi„zku utrzymania rodziny i wielu innych powinno,ci
r!wnie¿ jest, w znacznej mierze, kontynuacj„ wzor!w obowi„zuj„cych w kulturze rolniczej. Z matryc„ tradycyjnych wyobra¿eæ
zwi„zane jest przekonanie o istnieniu wyraz·nej stratyfikacji
spo‡ecznej. Przekonanie o obco,ci sfery w‡adzy nawi„zuje do
ludowych wyobra¿eæ dotycz„cych orbis exterior, stereotyp!w
Ðobcego; funkcjonuj„cych w kulturze ch‡opskiej i wielowiekowych do,wiadczeæ Ðkleptokracji;. Postrzeganie w‡adzy jako si‡y
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wy¿szej wywodzi siŒ z tradycyjnych wyobra¿eæ dotycz„cych
transcendencji.
Nowotarskie rozmowy dotycz„ce narodu i Ojczyzny pokazuj„,
¿e idee narodowe, trafiaj„c na podatny grunt tradycyjnych,
rolniczych wyobra¿eæ o rodzinie i ojcowiz·nie, zakorzeni‡y siŒ
trwale. Mo¿na spiera* siŒ o to, kiedy dokona‡ siŒ proces
interioryzacji tych idei, jednak patrz„c z perspektywy wsp!‡czesno,ci widoczna jest przede wszystkim ich trwa‡o,*. Trudno tu
jednak m!wi* o w‡„czeniu do nowotarskiej wiedzy potocznej
sp!jnych system!w w rodzaju filozofii Herdera czy Hegla. Tym,
co przyjŒ‡o siŒ w lokalnej doxa, s„ pojedyncze my,li, wyrwane
z systemowego kontekstu. Gdy patrzy siŒ z perspektywy filozoficznej, wydaj„ siŒ one przypadkowe, jednak patrz„c przez pryzmat
etnograficznego do,wiadczenia, mo¿na zauwa¿y*, ¿e wybrano te,
kt!re lepiej pasowa‡y do mentalnej matrycy, takie jak: wyobra¿enie narodu jako rodziny rodzin czy Ojczyzny jako ojcowizny
narodu.
Podobnie tre,ci ideowe promowane w czasach PRL nie zasili‡y
wiejskiej wiedzy potocznej w postaci sp!jnego systemu idei. One
r!wnie¿ zosta‡y potraktowane wybi!rczo, w tym przypadku tak¿e
przyjmowa‡y siŒ koncepcje lepiej pasuj„ce do wcze,niej ugruntowanych kategorii. I tak na przyk‡ad wyobra¿enie maj„tku
paæstwowego jako narodowego jest swoist„ fuzj„ spojrzenia
gospodarskiego, idei narodowych i socjalistycznego do,wiadczenia
upowszechnienia w‡asno,ci paæstwowej. To skomplikowane
po‡„czenie owocuje opisywaniem prywatyzacji w kategoriach
kradzie¿y d!br nale¿„cych do narodu.
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Dla zilustrowania tych tez pos‡u¿my siŒ przyk‡adem:
kontrastuj„c pojŒcie paæstwo z okre,leniem Polska, kilku
rozm!wc!w odwo‡a‡o siŒ do leninowskiej koncepcji, m!wi„c
paæstwo to jest aparat ucisku, a Polska to jest Ojczyzna nasza!
Przytoczone s‡owa, brzmi„ce jak cytaty z socjalistycznej
propagandy (s„czonej miŒdzy innymi przez radiowŒze‡
w nowotarskim kombinacie obuwniczym ÐPodhale;), skontrastowane s„ w jednym zdaniu z wdra¿anym wcze,niej
jŒzykiem patriotycznym. Ten przyk‡ad jest jednym z wielu
pokazuj„cych, ¿e wiejski dyskurs lokalny i ujawniany w nim
spos!b my,lenia jest zaskakuj„cym przemieszaniem
okruch!w r!¿nych system!w my,lowych i jŒzykowych.
CzŒsto te¿ okazywa‡o siŒ, ¿e s‡owa brzmi„ce jak socjalistyczne has‡a propagandowe nale¿a‡y do zupe‡nie innego
systemu znaczeæ. I tak na przyk‡ad w rozmowach niekiedy
pada‡o pytanie retoryczne dotycz„ce polityk!w: Co? To oni
inne ¿o‡„dki maj„? sugeruj„ce rewolucyjny egalitaryzm. Jednak
z dalszego ci„gu wypowiedzi wynika‡o, ¿e te s‡owa odnosi‡y siŒ
do ewangelicznego idea‡u r!wno,ci. Na gruncie nowotarskich
wypowiedzi sporo trudno,ci nastrŒcza‡o oddzielenie idei
popularyzowanych przez socjalistyczn„ propagandŒ od
wdra¿anego przez wieki przes‡ania Ko,cio‡a.
W nowotarskich rozmowach pojawia‡y siŒ te¿ przedziwne
fuzje i splecenia koncepcji z punktu widzenia badacza bardzo
odleg‡ych. 2ci,lej, nale¿a‡oby powiedzie* strzŒp!w koncepcji.
Przyk‡adem mo¿e by* widoczne w zanotowanych wypowiedziach po‡„czenie quasi augustiaæskiej koncepcji Ðpaæstwa
Bo¿ego; z pojŒciem demokracji, zabieg szalony z punktu
widzenia historii filozofii, a jednak funkcjonuj„cy, czego
dowodz„ materia‡y terenowe. S‡owo quasi jest tu kluczowe,
podkre,la, ¿e przymiotnik augustiaæska jest etykiet„ zastosowan„ przez badacza, gdy¿ oczywi,cie nikt z rozm!wc!w nigdy
nie czyta‡ pism ,w. Augustyna. Na nowotarskie wyobra¿enia
o rzeczywisto,ci rajskiej wp‡yw mieli miejscowi proboszcze,
a nie traktaty filozoficzne Ojc!w Ko,cio‡a.
Z opisywanych zlepieæ fragment!w system!w my,lowych na‡o¿onych na matrycŒ tradycyjnych wyobra¿eæ tworzona jest ca‡o,*, kt!ra wci„¿ absorbuje nowe pojŒcia i idee.
W odniesieniu do polityki ten proces nasili‡ siŒ po 1989 r. Jednak,
jak pisa‡ Anthony Cohen, Ðideologii nie mo¿na eksportowa* na tej
samej zasadzie jak rowery. (...) W samym procesie transportu
ideologie ulegaj„ przekszta‡ceniom;. Problem w tym, jakim
przekszta‡ceniom. Rozwa¿ania na ten temat prowadzone s„ zwykle
w skali makro i dotycz„ paæstw, kt!re objŒ‡a tak zwana trzecia fala
demokratyzacji. Jednak wnioski, do kt!rych dochodz„ ich autorzy,
niewiele m!wi„ o Ðopadaniu; tych idei do dyskurs!w lokalnych
i wiejskich system!w my,lowych.
W nowotarskich rozmowach wida*, jak lokalna wiedza
potoczna stara siŒ zmierzy* z wielkimi ideami takimi jak
demokracja, reprezentacja czy pluralizm, wok!‡ kt!rych konstruowana jest nowa, polska rzeczywisto,* polityczna. Eksportowane
idee, docieraj„c na wie, nak‡adaj„ siŒ na wcze,niejsze wyobra¿enia.
Ten zabieg niekiedy zaskakuj„co zmienia ich sens. Wypada zgodzi*
siŒ z Ajrunem Appaduraiem, kt!ry pisa‡, ¿e sp!jny niegdy, system
filozoficzny i pojŒciowy stosowany od czas!w O,wiecenia do opisu
sfery politycznej w my,li Zachodu, sta‡ siŒ obecnie Ðluz·no
ustrukturyzowanym synopticonem politycznym;, a pojŒcia, wyrwane z niego, funkcjonuj„ niezale¿nie i s„ definiowane
w zale¿no,ci od kulturowego pod‡o¿a, na kt!re trafiaj„ w procesie
n
globalnych wŒdr!wek s‡!w.
Dr Anna Malewska-Szałygin jest adiunktem w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW.
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Równaniem w tornado
JUSTYNA JASIEWICZ-HALL
n Przyzwyczaili,my siŒ do prognoz pogody, kt!re wybiegaj„
dziesiŒ*, dwana,cie dni w przysz‡o,*, do tego ¿e spiker w radiu
m!wi, czy wychodz„c z domu zabra* parasol czy okulary przeciws‡oneczne, do ikon w rogu monitora, kt!re zmieniaj„ siŒ razem
z zachmurzeniem. Prognoza pogody jest dla nas codzienno,ci„.
Dlatego warto pozna* numeryczn„ prognozŒ pogody przygotowywan„ w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W ICM prognozuje siŒ wykorzystuj„c modele: Unified Model (UM) brytyjskiej s‡u¿by
meteorologicznej oraz Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale
Prediction System (COAMPS) : Marynarki Wojennej Stan!w
Zjednoczonych. Codzienne prognozy pogody przygotowuje zesp!‡
kilku os!b, kt!rym kieruje Leszek Herman-I¿ycki. Rozwojem
modeli prognoz pogody w ICM zajmuje siŒ dr Bogumi‡ Jakubiak.

dotycz„cych pogody Ðna granicach; przestrzeni, dla kt!rej przewiduje siŒ zmiany atmosferyczne. W przypadku prognozy przygotowywanej dla ca‡ej kuli ziemskiej, brzegami bŒd„ z jednej strony
powierzchnia Ziemi, a z drugiej : wierzcho‡ek atmosfery.
Numeryczna prognoza pogody dla Polski zaczyna siŒ :
w zale¿no,ci czy m!wimy o modelu UM czy COAMPS : w Wielkiej Brytanii albo w USA. Stamt„d bowiem sp‡ywaj„ dane
o prognozie globalnej, niezbŒdne do rozpoczŒcia obliczeæ dla
Polski. Trzeci krok to okre,lenie warunku pocz„tkowego, czyli
uzgodnienie danych dw!ch rodzaj!w: wynik!w poprzednio
policzonej prognozy pogody oraz odczyt!w z urz„dzeæ pomiarowych. : Symulacja jest prowadzona na kilkadziesi„t godzin do
przodu i wszystkie nasze wysi‡ki sprowadzaj„ siŒ do tego, ¿eby by‡a
jak najdok‡adniejsza : m!wi„ pracownicy ICM.

Powietrze jest p‡ynem

Jak nam powieje

Podstaw„ wszystkich modeli numerycznego prognozowania poMimo zastosowania z‡o¿onych algorytm!w, wprowadzanych
gody jest za‡o¿enie, ¿e powietrze zachowuje siŒ jak ciecz. : Reszta
wielorakich danych pomiarowych i setek tysiŒcy operacji obliczeto ju¿ czysta fizyka, a konkretnie r!wnania fizyki atmosfery : m!wi
niowych na sekundŒ, prognozuj„cemu modelowi atmosfery
Leszek Herman-I¿ycki. Prognozowanie rozpoczyna siŒ wiŒc
umykaj„ pewne zjawiska atmosferyczne. NajwiŒcej problem!w
od zbudowania modelu : uk‡adu algorytm!w i wzor!w.
przynosz„ te wynikaj„ce z rozwoju konwekcji, np. niewielkie
: Wszystko opiera siŒ na r!wnaniach ruchu, pŒdu i energii,
kt!rych przybli¿one rozwi„zanie w postaci modelu atmosfery
realizuje komputer : dodaje
Bogumi‡ Jakubiak. S„ to skomplikowane r!wnania r!¿niczkowe o nieliniowych oddzia‡ywaniach pomiŒdzy r!¿nymi skalami zaburzeæ. Ich efektywne
rozwi„zanie przy pomocy komputera wymaga wiŒc wprowadzenia szeregu uproszczeæ.
Przede wszystkim pochodne
przybli¿a siŒ r!¿nicami skoæczonymi, co prowadzi do metody
siatek. Tak wiŒc w modelu atmosfery prognozowane zmienne s„ umieszczane w regularnej
siatce wŒz‡!w obliczeniowych,
a ka¿dy wŒze‡ reprezentuje obszar z najbli¿szego otoczenia.
W atmosferze wystŒpuj„ te¿ zjawiska ma‡ej skali, ca‡kowicie
znikaj„ce w oczku siatki modelu.
W takich przypadkach stosuje siŒ
parametryzacjŒ, opisuj„c sumaryczny wk‡ad zjawiska ma‡ej
skali na procesy opisywane przez
model. Drugi krok to okre,lenie
warunk!w atmosferycznych na
Meteorogram ICM dla Warszawy z 18 marca 2009 r.
brzegach obszaru, czyli danych
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tornada, gwa‡towne burze. : Zjawisko
konwekcji powietrza w atmosferze generalnie jest do,* trudne do modelowania.
W wielkoskalowych modelach hydrostatycznych, czyli w starszych modelach prognozowania pogody, wszelkie ruchy konwekcyjne musia‡y by* wprowadzane do
modelu Ðtylnymi drzwiami; w postaci jej
parametryzacji : m!wi Leszek HermanI¿ycki. Poziom parametryzacji konwekcji w
zasadzie zale¿y od tego, jak du¿e bŒdzie
przyjŒte w modelu oczko siatki. Przyjmuje
siŒ, ¿e w spos!b jawny mo¿na uwzglŒdnia*
konwekcjŒ w modelach opisuj„cych skale
przestrzenne poni¿ej 10 km. Tym sposobem
w modelu COAMPS, gdzie stosuje siŒ
13 kilometrowe oczko siatki, konwekcja
jest parametryzowana, a w modelu UM
rozwi„zywana jawnie. Mimo to nawet
w modelu UM, gdzie mamy drobn„,
czterokilometrow„ siatkŒ, w ka¿dym oczku
mog„ zmie,ci* siŒ zjawiska mniejszej skali,
jak tornado albo gwa‡towna burza. Wynika
to jednak nie z niedoskona‡o,ci czy pomy‡ek
w obliczeniach, ale z tego, jak drobne s„ tego
typu zawirowania. : Bywa przecie¿ tak, ¿e
tornado potrafi zniszczy* stodo‡Œ, a stoj„cego 100 m dalej domu ju¿ nawet nie naruszy.
Jaki, czas temu na Mazurach przesz‡a tr„ba
powietrzna, kt!ra Ðwykosi‡a; r!wny korytarz w lesie : m!wi„ badacze. Modele s„
jednak coraz lepsze i pokazuj„ groz·ne
zmiany, cho* nie zawsze na tyle dok‡adnie,
na ile mogliby,my tego sobie ¿yczy*. Latem
2007 r. COAMPS przewidzia‡, ¿e zbli¿a siŒ
gwa‡towna burza, kt!ra wywo‡a‡a tragiczny
w skutkach bia‡y szkwa‡ na jeziorze 2niardwy. Model pomyli‡ siŒ co prawda w obliczeniach dotycz„cych dok‡adnego miejsca
i czasu, jednak wida* by‡o bardzo wyraz·ny
wzrost prŒdko,ci wiatru w kom!rce burzowej. Problemy z prognozowaniem nag‡ych
i silnych zmian w pogodzie wynikaj„
r!wnie¿ z za‡o¿eæ modelowania numerycznego jako takiego. : Modele numeryczne
wyliczaj„ dane u,rednione w danym oczku
siatki : t‡umaczy Jakubiak. : A skoro
u,rednione, to dwa ekstrema najbardziej
interesuj„ce nas w ¿yciu codziennym, minimum i maksimum, rozmywaj„ siŒ :
m!wi. : My,limy o projektach, kt!re
mog‡yby tego typu zjawiska prognozowa*
na podstawie ka¿dorazowo wystŒpuj„cych
zwiastun!w konwekcji, ale to jeszcze d‡uga
droga. Mamy co robi* : dodaje z u,mien
chem.

Numeryczna prognoza pogody ICM UW doste˛pna jest na stronie: http://new.meteo.pl.
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Współczesna kultura
a długowieczność
produktów?
ANNA SZALAST
W czasach, w kt!rych tw!rczo,* artystyczn„ zaczŒto okre,la* mianem produkcji, trzeba
znalez·* odpowiedz· na pytanie, czym jest dzie‡o sztuki a czym po prostu produkt. Czy
tw!rczo,* artystyczna jest produkcj„? W jakich kategoriach mo¿emy rozwa¿a*
powstawanie dzie‡a sztuki? Jaka jest jego funkcja? Czy w pojŒciu produkcji mo¿liwa jest
alternatywa? Takie oto dociekania nasuwaj„ siŒ w kontek,cie awangardowej nowomowy,
kt!ra przeniknŒ‡a do m‡odej krytyki sztuki. Jak sobie da* z tym radŒ? Produkujemy czy
tworzymy?
Powstawanie dzie‡a sztuki to proces z‡o¿ony. Skrzy¿owanie ducha i materii.
Wzajemne przenikanie siŒ tych element!w, w kt!rych nic z g!ry nie bywa dok‡adnie
okre,lone. PrzeciŒtny produkt bywa za, efektem jasno sprecyzowanego planu i celem
realizacji. Trudno szuka* przeczucia czy intuicji w produkcji przedmiotu u¿ytkowego,
kt!rego funkcja jest precyzyjnie okre,lonym zamiarem produkcyjnym, a etap koæcowy
przewidywalny w najdrobniejszych szczeg!‡ach. Dzie‡o sztuki nigdy do koæca nie
jest wyja,nione. Powstaje w wyniku przes‡anek i w ka¿dej chwili zamiar mo¿e ulec
zmianie bez uszczerbku dla etapu koæcowego. Ju¿ takie podstawowe cechy powstawania
dzie‡a sztuki przecz„, aby okre,lenie produkcja, wyczerpywa‡o proces jego powstawania.

n

Jedna z rzeźb prezentowanych w ogrodach biblioteki, zbiory BUW
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terroru tam, gdzie wystarczy jasne okre%lenie zasad.
Ilustracj„ niejasnego i niedobrego opracowania tych
regu‡ jest palikowanie ulic stolicy, przesadne naszpikowanie przestrzeni miejskiej s‡upami ro¿nego
kalibru, wiŒkszymi i mniejszymi, wymuszaj„cymi
lawirowanie miŒdzy nimi. U¿ytkownik przestrzeni
staje siŒ natrŒtem obezw‡adnianym ¿erdziami,
zamiast by tylko prowadzonym bezpiecznie
w rejonach zagro¿enia. Po okresie swobodnego
otwierania przestrzeni, znowu nast„pi‡a moda na jej
szatkowanie p‡otami, murami, palami od do‡u do
g#ry.
Na szczŒ%cie jeszcze trochŒ wolnej przestrzeni
zosta‡o, gdzie mo¿na stworzy enklawy spokoju
i urody. Miejsca gdzie mogliby%my siŒ spotyka
z przyjaci#‡mi, cieszy siŒ ich urod„ i poleca je jako
jedyne i ulubione. Kolekcja rzez·b to znaki tej
przyjaznej przestrzeni. Sk„d siŒ wziŒ‡a kolekcja?
Wystawa w zimowej scenerii ogrod#w Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie jest plonem ubieg‡orocznej edycji ÐWarszawskiego Festiwalu Rzez·by9
Rzez·ba dla Warszawy*, kt#ry jest otwartym prograWystawa rzeźb projektu „Rzeźba dla Warszawy”, zbiory BUW
mem cyklicznym i ma ju¿ za sob„ ponad 10-letni„
tradycjŒ. Pocz„tkowo odbywa‡y siŒ spotkania artysTrudno przy tak niejasnych i nieprecyzyjnych kryteriach
tyczne rzez·biarzy w Centrum Rzez·by Polskiej w Oroæsku
wszczepi dzie‡o sztuki w tkankŒ spo‡eczn„, kiedy jest ono odarte
w ramach plener#w rzez·biarskich w kamieniu, kt#re autorka
ze swej tajemniczej otoczki i przedstawione na podobieæstwo
artyku‡u od 1997 r. organizuje i prowadzi. Od roku 2007
pospolitego przedmiotu jako produkt. Kim zatem jest tworz„cy je
poszerzono program plener#w, inicjuj„c ÐWarszawski Festiwal
artysta? Producentem, in¿ynierem, drobnym wytw#rc„? Dzie‡o to
Rzez·by9Rzez·ba dla Warszawy*. W 2008 r. odby‡a siŒ II edycja
unikat czy seria?
festiwalu, kt#rej program zosta‡ przedstawiony jako oferta budowy
Kiedy powstawa‡ niezwyk‡y w naszej rzeczywisto%ci projekt
sta‡ej kolekcji rzez·by wsp#‡czesnej dla Warszawy.
ÐRzez·ba dla Warszawy*, kt#rego celem by‡o stworzenie trwa‡ej
Festiwal jako program kilkuetapowy jest akcj„ z‡o¿on„,
kolekcji rzez·by w przestrzeni publicznej, by‡o to budowanie na
pokazuj„c„ dzie‡o w postaci dojrza‡ej, ale te¿ proces jego narodzin.
ziemi ja‡owej. Wyja‡owionej z pojŒcia tworzenia czego% trwa‡ego.
W takim aspekcie wzbogaca siŒ o now„ warto% jako program
W zgie‡ku zabawy, preferowania ulotno%ci i programowanej
edukacyjny, nieograniczaj„cy siŒ jedynie do biernego aplikowania
brzydoty trudno o zrozumienie dla idei trwa‡o%ci i piŒkna.
warto%ci artystycznych. Przez ujawnianie procesu powstawania
Przes‡anie ÐWarszawskiego Festiwalu Rzez·by* to przeciwstawienie
dzie‡a, wprowadza odbiorcŒ w dynamiczny proces jego odbioru.
siŒ tymczasowo%ci i nietrwa‡o%ci. Absurdalne by‡oby nieustanne
Pozwala mu %ledzi etapy jego powstawania i lepiej zrozumie
przenoszenie rzez·b parkowych z Ogrodu Saskiego czy parku
intencje autora.
w Wilanowie. Podobnie mo¿na wyobrazi sobie proces wŒdr#wki
Pierwszy etap przedstawiony w lipcu 2008 r. w Galerii Domu
rzez·by wsp#‡czesnej stworzonej do sta‡ego osadzenia w wybranym
Artysty Plastyka to przedstawienie projekt#w rzez·b w ramach
miejscu.
za‡o¿eæ tematycznych, w ka¿dej edycji innych. Lata 2007Wystawa rzez·b w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej,
2008 po%wiŒcone by‡y og#lnym za‡o¿eniom tematycznym,
pomimo i¿ rzez·by s„ przeznaczone do ekspozycji sta‡ej, nie
w ramach kt#rych powsta‡a kolekcja rzez·by wsp#‡czesnej, adresopozostanie w miejscu swego obecnego posadowienia. Rzez·by
wanej do przestrzeni miejskiej. W roku 2009 kolekcja ta skupi siŒ
powŒdruj„ do 2r#dmie%cia i tam wyeksponowane, bŒd„ czeka na
wok#‡ jednego tematu ÐFontanna dla Warszawy*.
swoje przeznaczenie, kt#rym jest wszczepienie ich w tkankŒ
Kolekcja z ogrod#w BUW prezentuje sze% monumentalnych
przestrzeni spo‡ecznej. Chodzi nie tylko o znalezienie miejsca
rzez·b w kamieniu, o r#¿norodnej tematyce i stylistyce. Cechuje j„
sta‡ej ekspozycji, ale r#wnie¿ przekonanie u¿ytkownik#w przedu¿a swoboda autorskiego podej%cia do og#lnych za‡o¿eæ prostrzeni, ¿e rzez·by tam posadowione s„ w miejscu w‡a%ciwym.
gramu i traktowania materia‡u. Pomimo i¿ wszystkie rzez·by
Czym jest taka w‡a%ciwo% miejsca? Przestrzeæ publiczna to
wykonane s„ z blok#w piaskowca o zbli¿onych gabarytach, bardzo
w‡asno% wielu ludzi. Buduj„c w takim miejscu cokolwiek,
r#¿ni„ siŒ od siebie. Stanowi„ jednolito% jako kolekcja powstaj„ca
musimy siŒ liczy z ich odmienno%ci„ i potrzebami. Miejsce
przy jednorodnym za‡o¿eniu programowym. Tym bardziej
w‡a%ciwe to takie, kt#re mo¿e by zaakceptowane pomimo tej
wzmacnia to ich warto% artystyczn„, poniewa¿ zachowuj„
odmienno%ci. Miasto jest organizmem i powinno by budowane
zwarto% programow„, nie trac„c swych indywidualnych artystyczzgodnie z potrzebami u¿ytkownik#w. Je%li nie s„ one w pe‡ni
nych zamierzeæ.
respektowane, powstaj„ b‡Œdy, niejasno%ci w dziedzinie przystosoKolekcja prezentowana w BUW jest niezwyk‡a. Wzbogaca
wania miasta do potrzeb jego mieszkaæc#w. Oczekiwania
przestrzeæ publiczn„ stolicy i daje dobry pocz„tek mecenatowi
i realizacje rozmijaj„ siŒ, poniewa¿ tylko klarowny cel daje
n
sztuki w oparciu o miasto sto‡eczne.
przejrzyste realizacje.
Przyk‡adem rozmijania siŒ oczywistych potrzeb, mo¿e by
Anna Szalast jest kuratorem wystawy prezentowanej od stycznia do
niejasne ich rozwi„zanie, gdy dochodzi do zachwiania r#wnowagi
kwietnia 2009 r. w ogrodach BUW, w ramach projektu ”Warszawski
pomiŒdzy potrzeb„ swobodnego poruszania siŒ oraz precyzyjnego
Festiwal Rzeźby – Rzeźba dla Warszawy”
okre%lenia regu‡ korzystania z tej swobody, ale bez stosowania
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Wykopaliska w głe˛binach
Morza Gościnnego
ALEKSANDRA GÓRSKA
n Morzem Gocinnym (gr. pnto
wystarczy‡oby bowiem powietrza na tak
d‡ugie przebywanie pod wod„. Podczas
E˚xeino, ‡ac. Pontus Euxinus) staro¿yteksploracji p‡etwonurkowie potrzeboni nazywali eufemistycznie Morze Czarwali d‡uta, ¿eby odku& skamielinŒ od
ne, pr!buj„c ob‡askawi& nieprzyjazny
dna, oraz skrzynki do transportu i du¿ego
¿ywio‡ i zastŒpuj„c tym okreleniem
balonu o wypornoci 500 kg, by podnie&
wczeniejsze ( Morze Niegocinne. Wyprzedmiot, przy czym jego podwodny
brze¿a Pontu zasiedla‡y w staro¿ytnoci
Ðlot9 musia‡ by& uwa¿nie kontrolowany.
rozmaite ludy, a jego wody przecina‡y
Podobnie post„pilimy z kotwic„ o prosliczne morskie szlaki handlowe ‡„cz„ce
tych ramionach, pochodz„c„ prawdopoWsch!d z Zachodem i Po‡udnie z
dobnie jeszcze z czas!w rzymskich, kt!r„
P!‡noc„. Bogata i burzliwa historia tych
znalez·limy niedaleko miejscowoci
teren!w sk‡oni‡a archeolog!w do poA‡upka (ukr. Altpka).
wo‡ania Misji Krymskiej, kt!ra od kilku
Opr!cz efektownych przedmiot!w
lat prowadzi podwodne badania archeoszukalimy r!wnie¿ mniej spektakularlogiczne wybrze¿y Morza Czarnego.
Świeżo wydobyta z wody kotwica bizantyjska,
nych artefakt!w, takich jak fragmenty
W sezonie 2008 naszym g‡!wnym
fot. M. Nowakowska
glinianych amfor, kt!rych chronologia
celem by‡o zadokumentowanie i wydojest bardziej precyzyjna. WiŒkszo& wybycie zlokalizowanych w poprzednim
dobytych przez nas naczyæ mo¿na datowa& na XI-XIII w. po Chr.,
roku obiekt!w. Za‡o¿ylimy tak¿e, ¿e przeprowadzimy poszukiczyli na okres bizantyjski.
wania w nieprzebadanych dotychczas zatokach, oznaczaj„c nowo
Najbardziej frapuj„cego odkrycia dokonalimy w pobli¿u
odkryte stanowiska przy pomocy systemu GPS. Jednak ponowne
wspomnianej ju¿ ska‡y Ajudahu, gdzie na dnie, wr!d kamieni
odnalezienie stanowiska, nawet jeli dysponuje siŒ dok‡adnymi
i czarnomorskiej flory rysowa‡ siŒ charakterystyczny kszta‡t ( jak
namiarami, nie zawsze jest zadaniem ‡atwym. Widoczne kiedy
nam siŒ wydawa‡o ( strza‡kowatych ramion. Po wydobyciu tej
przedmioty mog‡y ulec zamuleniu lub w inny spos!b znikn„& z
domniemanej kotwicy dopad‡y nas w„tpliwoci, jako ¿e kszta‡tem
oczu poszukiwaczom. Pod wod„ wypatrywalimy wiŒc nienatuprzypomina‡a raczej krzy¿ prawos‡awny. Co ciekawe, w pobli¿u
ralnie wygl„daj„cych form kamiennych, kt!rych kszta‡t przypoznalez·limy r!wnie¿ stempel do chlebk!w liturgicznych (odpomina‡by W-kszta‡tne kotwice bizantyjskie lub proste, dwuramienwiednik!w op‡atk!w w kociele katolickim), fragment lichtarza
ne ( rzymskie. A gdzie jest kotwica ( tam mo¿e by& i wrak. Szukanie
i paterŒ bizantyjsk„, datowane na XI-XIII w. po Chr. Czy¿by by‡ to
wrak!w na tych terenach nie jest bezzasadne. Wybrze¿e Morza
‡adunek statku przewo¿„cego wyposa¿enie cerkiewne? Ta nieCzarnego, obfituj„ce w mielizny i skaliste wystŒpy, wielokrotnie
w„tpliwie poci„gaj„ca i mia‡a hipoteza wymaga naturalnie bardziej
poch‡ania‡o statki wraz z za‡og„ i ca‡ym ‡adunkiem, tworz„c z
wnikliwej analizy.
tragedii sprzed wiek!w skarb dla przysz‡ych pokoleæ.
Tegoroczne badania stanowi„ wyraz·ny postŒp w stosunku do
Wobec utrudnionych warunk!w prowadzenia badaæ (we
sezonu poprzedniego, poniewa¿ uda‡o nam siŒ zadokumentowa&
wrzeniu widoczno& w wodzie wynosi‡a tylko kilka metr!w)
i wydoby& wybrane zabytki. Naszym ostatecznym celem jest
postanowilimy przeczesywa& dno p‡yn„c tyralier„ w 2,5-metrozorganizowanie pe‡nowymiarowych wykopalisk, w toku kt!rych
wych odstŒpach. W ten spos!b uda‡o nam siŒ zebra& fragmenty
moglibymy zadokumentowa& jeden z wrak!w w ca‡oci. Takie
staro¿ytnej ceramiki oraz zlokalizowa& dwa zabytki metalowe
badania stanowi‡yby istotny wk‡ad w rozw!j wiedzy o antycznych
w pobli¿u ska‡ s‡ynnego z Sonetw Krymskich Ajudahu (ukr. A¡n
szlakach handlowych Morza Czarnego.
Ead). W skamielinach obficie pokrytych glonami i porostami
dostrzeglimy charakterystyczny zarys W-kszta‡tnych ramion
Aleksandra Górska jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego
bizantyjskiej kotwicy. Sfotografowanie, a zw‡aszcza narysowanie
Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej
takiego przedmiotu, zwa¿ywszy na wzbijaj„cy siŒ mu‡ i pr„dy
„Wod.O.Lot” oraz uczestniczka˛ mie˛dzynarodowej Misji Krymskiej
morskie, wzmacniaj„ce dodatkowo niestabilno& podwodnego
(„Crimea Project – Underwater Expedition”), współorganizowanej przez
rysownika, jest zadaniem karko‡omnym. Przy tym dowiadczeniu
Uniwersytet Warszawski oraz Narodowa˛ Akademie˛ Nauk Ukrainy (filia
wykonanie dokumentacji obiekt!w naziemnych wydaje siŒ
w Symferopolu). W badaniach wzie˛li udział członkowie Wod.O.Lot-u
dziecinnie ‡atwe. Po czasoch‡onnej pracy, wymagaj„cej
(IA UW) oraz studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Szczecińwsp!‡dzia‡ania dw!ch os!b, kt!re musia‡y porozumiewa& siŒ
skiego. Do misji doła˛czyła też grupa nurków z Warszawskiego Klubu
miŒdzy sob„ na migi lub przy pomocy tabliczki i o‡!wka, drugi
Płetwonurków. Opisana powyżej wyprawa z września 2008 r. była trzecia˛
zesp!‡ przyst„pi‡ do wydobycia zabytku. Jednej parze nie
z kolei edycja˛Misji Krymskiej.
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Pankisi – dlaczego tam?
MAGDALENA WNUK
MylŒ, ¿e wiele os!b, s‡ysz„c nazwŒ ÐPankisi9, ma ochotŒ
dowiedzie& siŒ, co ona oznacza, gdzie znajduje siŒ to miejsce, a te
z nich, kt!re maj„ duszŒ podr!¿nika, z przyjemnoci„ by tam
pojecha‡y. Jeszcze do niedawna wyprawa do Pankisi by‡aby prawie
niemo¿liwa, a na pewno trudna do zrealizowania i niebezpieczna.
Postaram siŒ przedstawi& Pankisi w takim stopniu, w jakim uda‡o
siŒ je pozna& mnie oraz moim kole¿ankom i kolegom z grupy
laboratoryjnej ÐTo¿samo& a procesy transformacji ustrojowej
w krajach Kaukazu Po‡udniowego9, pod kierunkiem mgr Patrycji
Przelakiewicz-Rohoziæskiej.
Pankisi to w„w!z po‡o¿ony w p!‡nocno-wschodniej Gruzji,
w regionie kachetyjskim, w g!rach Kaukazu. Zamieszkuje go
muzu‡maæska mniejszo& etniczna Kist!w, kt!rzy nazywani s„ te¿
Ðgruziæskimi Czeczenami9. Nazwa ta mo¿e sugerowa&, ¿e s„ oni
po prostu Czeczenami, kt!rzy mieszkaj„ w Gruzji. Jednak, cho&
Kist!w ‡„czy z Czeczenami bardzo wiele (ich przodkowie przybyli
do Gruzji g‡!wnie z teren!w wsp!‡czesnej Czeczenii), to
zr!wnanie tych dw!ch spo‡ecznoci wydaje siŒ zbyt pochopnym
s„dem.
Etnos czeczeæski sta‡ siŒ znany wiatu za spraw„ krwawych
wojen rozpoczŒtych w latach 90. Czeczeni walczyli o niepodleg‡o& swojego kraju, oddzielenie siŒ od Federacji Rosyjskiej,
uznanie ich przez opiniŒ wiatow„ za nar!d. D„¿enia narodowo-wyzwoleæcze Czeczen!w mia‡y ogromny wp‡yw tak¿e na ich
krewnych z Kaukazu Po‡udniowego ( Kist!w.
Stosunki czeczeæsko-kistyæskie na wiŒksz„ skalŒ zaczŒ‡y siŒ
rozwija& ju¿ w latach 70., jednak wzrost ich znaczenia mia‡ miejsce
w latach 90., w czasie wojen czeczeæsko-rosyjskich. W!wczas
w„w!z Pankisi sta‡ siŒ miejscem schronienia dla uchodz·c!w
z Czeczenii. Wr!d nich byli zar!wno cywile, jaki i bojownicy oraz
ludzie z szeroko pojŒtego Ðmarginesu spo‡ecznego9. Niestety to
w‡anie ci ostatni Ðws‡awili9 Pankisi na wiecie. W latach 1999-2004
w„w!z by‡ miejscem niebezpiecznym, porywano tam dla okupu,
kradzie¿e by‡y na porz„dku dziennym, dochodzi‡o do niewyjanionych morderstw, grasowali dilerzy narkotyk!w. By‡ to region
wyjŒty spod prawa, zamkniŒty przez gruziæskie organy w‡adzy
i bezpieczeæstwa. W 2002 r. wiat obesz‡a wie&, ¿e wr!d
pankiskich Kist!w przebywa pono& Osama ibn Laden. Kistowie,
a z nimi uchodz·cy czeczeæscy, mieli by& zatem zausznikami
Al Kaidy. W tej sytuacji mieszkaæcy regionu zdecydowali siŒ wzi„&
sprawy w swoje rŒce. Pomoc z zewn„trz nie nadchodzi‡a, albo by‡a
zbyt opiesza‡a. Ostatecznie, przy wsp!‡pracy w‡adz gruziæskich
oraz czŒci przebywaj„cych w w„wozie Czeczen!w, Kistom uda‡o
siŒ oczyci& region z Ðuci„¿liwych goci9.
Pierwszy nasz pobyt w w„wozie pankiskim we wrzeniu 2007 r.
trwa‡ bardzo kr!tko ( zaledwie trzy dni. PamiŒtam z tego wyjazdu
obraz spokojnego wiejskiego ¿ycia, pozbawionego wyg!d (takich
jak cho&by kanalizacja). Poznani przez nas ludzie byli bardzo
gocinni. Niczego nam tam nie brakowa‡o. Karmiono nas tak, ¿eby
pokaza& siŒ z jak najlepszej strony. Przyjaz·ni ludzie, piŒkna okolica,
spok!j i wiele ciekawych rzeczy do wys‡uchania, zobaczenia,
nauczenia siŒ ( brzmi to wszystko sielankowo, tak te¿ Pankisi jawi‡o
mi siŒ po pierwszym wyjez·dzie.

n
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Góry Kaukazu, fot. M. Wnuk

Zanim kolejny raz dotarlimy do w„wozu, czŒ& z nas spŒdzi‡a
tydzieæ w Gruzji podczas stanu wojennego w sierpniu 2008 r.
Obserwowalimy Tbilisi, kt!re ze s‡onecznego, tŒtni„cego ¿yciem,
oblŒ¿onego przez turyst!w miasta, przeobrazi‡o siŒ w pe‡n„
napiŒcia, opuszczon„ przez cudzoziemc!w stolicŒ zagro¿onego
paæstwa. My r!wnie¿ wyjechalimy, pe‡ni niepokoju, co stanie siŒ
z Gruzj„, a tak¿e z Pankisi i naszymi niedokoæczonymi badaniami.
Na szczŒcie wojna nie rozpŒta‡a siŒ na dobre, Gruzja odetchnŒ‡a,
a my we wrzeniu 2008 r. powr!cilimy do w„wozu.
M!j drugi pobyt w Pankisi trwa‡ jedenacie dni. Podobnie jak
poprzednim razem by‡ to czas Ramadanu. Kistowie nie jedli od
wschodu do zachodu s‡oæca i z tego powodu nie mieli zbyt wiele
energii, ¿eby pracowa&. Podczas rozm!w z nimi rzadko mielimy
poczucie, ¿e im przeszkadzamy, co wiŒcej dla nich samych by‡ to
przyjemny spos!b na zabicie czasu.
Tym, co przykuwa uwagŒ goci Pankisi, jest religia. Wi„¿e siŒ
z ni„ w w„wozie w zasadzie wszystko ( przynale¿no& etniczna,
ma‡¿eæstwo, pogrzeb, zwyczaje zwi„zane z jedzeniem, piciem,
ubieraniem siŒ. W wielu spo‡ecznociach religia jest ·zr!d‡em norm
we wszystkich aspektach codziennego ¿ycia. Wr!d muzu‡maæskich Kist!w jest to zjawisko mo¿e nie ca‡kiem nowe, ale na pewno
Ðodnawiane9. Mo¿na wyodrŒbni& kilka przyczyn o pod‡o¿u
historyczno-politycznym, kt!re wp‡ynŒ‡y na obecny stan religijnoci w w„wozie: walki wyzwoleæcze i bunty antycarskie pod
sztandarami islamu w XIX w. w Czeczenii, przymusowe nawracanie na chrzecijaæstwo g!rali kaukaskich za panowania Rosji
carskiej, politykŒ ateizacyjn„ ZSRR, wieloletnie s„siedztwo z prawos‡awnymi Gruzinami, wojny czeczeæskie i odnowienie kontakt!w z pobratymcami z p!‡nocy. Wydarzenia te, jeli wez·miemy
pod uwagŒ obowi„zuj„c„ w danych okresach religiŒ, tworz„
sinusoidŒ ( raz w g!rŒ wznosi siŒ islam, raz chrzecijaæstwo.
Niekoniecznie stanowi to odzwierciedlenie poczucia to¿samoci
Kist!w, charakteryzuje jednak politykŒ, jaka by‡a prowadzona
w tym regionie. Historia doprowadzi‡a do powstania w Pankisi
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swoistej mieszanki religijnej, kt!rej znaki, zar!wno teraz·niejsze,
jak i z przesz‡oci, mielimy mo¿liwo& bada&.
Obecnie Kistowie deklaruj„ islam. W spo‡ecznoci tej funkcjonuj„ dwa jego nurty, w zasadzie zwalczaj„ce siŒ nawzajem (na
razie bez konfrontacji zbrojnej) ( tradycyjny islam kaukaski oraz
wahhabizm (zwany te¿ Ðnowym islamem9). Wahhabizm jest
pok‡osiem wojen czeczeæsko-rosyjskich, kiedy to do Pankisi
przybyli rozmaici ludzie, wr!d nich tak¿e fundamentalici
czeczeæscy. Nie jest tak radykalny, jak jego odmiana na p!‡nocnym
Kaukazie, a wyznaj„ go g‡!wnie m‡odzi Kistowie. Nazwa Ðnowy
islam9 staje siŒ obecnie coraz bardziej popularna. Nie nale¿y jej
myli& z Ðczystym islamem9, kt!ry deklaruj„ niemal wszyscy
Kistowie, zar!wno ci nale¿„cy do od‡amu tradycyjnego, jak i do
Ðnowego9. Islam wydaje siŒ wiŒc by& s‡owem-kluczem do badania
problematyki religii w w„wozie. Szybko jednak mo¿na siŒ
zorientowa&, ¿e nie jest jedynym fundamentem kultury kistyæskiej.
Bez w„tpienia w kulturze Kist!w widoczne s„ wp‡ywy wierzeæ
chrzecijaæskich i przedchrzecijaæskich. W Pankisi znajduj„ siŒ
nie tylko meczety, jest tam r!wnie¿ cerkiew, a tak¿e ÐwiŒte
miejsca9, kt!rych rodow!d jest przedchrzecijaæski. Mnie
szczeg!lnie zainteresowa‡y dzieje chrzecijaæstwa w w„wozie.
W trakcie badaæ sformu‡owa‡am wniosek, ¿e jedn„ z r!¿nic
pomiŒdzy Kistami a Czeczenami jest w‡anie tradycja chrzecijaæska. Zosta‡a ona przejŒta przez Kist!w zar!wno od gruziæskich
s„siad!w, jak i pod wp‡ywem administracji carskiej. Wci„¿ ¿ywa jest
te¿ wr!d nich pamiŒ& o niekt!rych przedchrzecijaæskich
obyczajach, takich jak sk‡adanie ofiar w dni wiŒte. Owe zwyczaje
by‡y, i z pewnoci„ jeszcze s„, popularne tak¿e wr!d innych g!rali
kaukaskich. Niekt!re tradycje religijne, w szczeg!lnoci nieislamskie, kt!re przetrwa‡y politykŒ ateizacji w okresie ZSRR, nie
wytrzyma‡y procesu islamizacji, jaki rozpocz„‡ siŒ po upadku
Zwi„zku Radzieckiego.
Kistowie wydaj„ siŒ by& obecnie na swoistym rozdro¿u
to¿samociowym. Z jednej strony od przynajmniej XIX w. tworz„
odrŒbn„, zamkniŒt„ spo‡eczno& kistyæsk„, kultywuj„ pamiŒ&
o przodkach-za‡o¿ycielach wsi pankiskich. Z drugiej strony maj„
silne poczucie zwi„zku z Czeczeni„ i tamtejsz„ kultur„, kt!re
wzmog‡y jeszcze wydarzenia ostatniego &wier&wiecza ( wzrost
nastroj!w nacjonalistycznych wr!d Gruzin!w oraz pobyt
uchodz·c!w czeczeæskich w Pankisi. Pytani o przynale¿no&
etniczn„ Kistowie czŒsto s„ gotowi zr!wna& swoj„ spo‡eczno&
z etnosem czeczeæskim. W tym samym momencie jednak wskazuj„
r!¿nice pomiŒdzy kultur„ swoj„ a Czeczen!w, cho& zazwyczaj

Kistyńskie dzieci, fot. P. Prześlakiewicz-Rohozińska
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Kistynki z bractwa sufickiego Kunta Hadżi Kiszyjewa z Dusi,
fot. P. Prześlakiewicz-Rohozińska

dodaj„, ¿e nie s„ one znacz„ce. Faktem jest, ¿e zachowuj„ swoj„
nazwŒ, swoje tradycje (takie jak wesele, picie wina, kt!re przejŒli od
Gruzin!w) i jak do tej pory nie wysuwaj„ roszczeæ do przy‡„czenia
Pankisi do Czeczenii. Orzekanie o ich to¿samoci etnicznej czy
narodowej jest wiŒc kontrowersyjne i bardzo niepewne.
Niemniej wa¿ne ni¿ sprawy religii i przynale¿noci etnicznej
Kist!w s„ przemiany, jakie zachodz„ w sposobie ich ¿ycia i gospodarowania. Wraz z procesami globalizacyjnymi zmieniaj„ siŒ
wyobra¿enia o rodzinie, pracy, edukacji. Obyczaje rodzinne, do
niedawna uwiŒcone tradycj„ kaukasko-islamsk„, musz„ siŒ teraz
zmierzy& z aspiracjami m‡odego pokolenia, kt!re czŒsto stoj„
w sprzecznoci z oczekiwaniami ojca i matki. Odbywa siŒ to zreszt„
nie tylko w sferze edukacji, ma‡¿eæstw czy pracy zarobkowej, ale
tak¿e religii ( postrzeganej obecnie jako g‡!wny fundament
Ðkistyæskoci9. To w‡anie m‡odzi s„ przede wszystkim zwolennikami nurtu fundamentalnego, to m‡odzi czŒsto opuszczaj„
rodzinne wsie, aby szuka& swojego miejsca w Tbilisi, wr!d
obcych etnicznie Gruzin!w. Dzia‡ania te czŒsto podejmowane s„
wbrew woli rodzic!w, z pewnoci„ przyczyniaj„ siŒ te¿ do zmian w
wyobra¿eniach o roli rodziny. Ewolucji podlegaj„ te¿ pogl„dy
dotycz„ce roli kobiety.
Kistowie s„ grup„, kt!ra w ciekawy spos!b pr!buje wykorzysta&
potencja‡ Pankisi jako regionu turystycznego. Inicjatywa ta rozwija
siŒ we wsp!‡pracy z Polakami (zaanga¿owana w projekt agroturystyki jest prowadz„ca laboratorium P. Przelakiewicz-Rohoziæska).
Ca‡e przedsiŒwziŒcie jest na bardzo wczesnym etapie, ju¿ jednak
mo¿na obserwowa& zmiany, jakie zachodz„ pod jego wp‡ywem
w tej spo‡ecznoci. Dawniej zamkniŒta, obecnie ma zosta&
wystawiona na wp‡yw ca‡kowicie obcych jej kulturowo turyst!w
z Europy.
Prowadzone w w„wozie pankiskim badania nie da‡y nam
w wielu przypadkach jasnych odpowiedzi, czŒsto jedynie przybli¿y‡y nas do nich albo zaledwie zasygnalizowa‡y jaki aspekt
kistyæskiej kultury, wart dok‡adniejszego poznania. W zglobalizowanym wiecie jestemy coraz bli¿ej Innych, co nie oznacza wcale,
¿e coraz ‡atwiej jest nam zrozumie& siŒ nawzajem. Podejmowanie
takich pr!b jest nie tylko wielk„ przygod„, ale tak¿e bardzo
n
wartociowym dowiadczeniem.
Magdalena Wnuk jest studentka˛ III roku etnologii w IEiAK UW.
Współpraca: P. Prześlakiewicz-Rohozińska, A. Angerman, K. Czerwińska,
A. Iskra, Ł. Kamieński, M. Krzynówek, J. Lutyk, A. Medyńska,
O. Ożarenkowa, A. Piwowar, K. Wrzesińska.
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Pisanki sercu miłe
Uniwersytet Warszawski zatrudnia naukowcw, prowadz„cych badania w‡aciwie w ka¿dej dziedzinie. Pracuj„ tu specjalici od neuroinformatyki, biofizyki
molekularnej i ekotoksykologii, znawcy
klasycznej poezji perskiej, psychologii zachowaæ konsumenckich, czy historii myli
politycznej. Wielu z nich $ cho% to nie‡atwe
$ udaje siŒ ‡„czy% pracŒ naukow„ i dydaktyczn„ z realizacj„ innych pasji.
Zainteresowania wyk‡adowcw z UW
s„ tak r¿norodne jak dziedziny, ktrymi siŒ
zajmuj„ $ fotografuj„, maluj„, uprawiaj„
grsk„ wspinaczkŒ. W tym numerze rozpoczynamy cykl rozmw z naukowcami
UW o ich pozanaukowych pasjach. Zaczynamy od rozmowy z prof. Iren„ Stasiewicz-Jasiukow„, znawc„ historii nauki Owiecenia, w wolnym czasie kolekcjonuj„c„
pisanki. Temat nieprzypadkowy $ w po‡owie kwietnia Wielkanoc, wiŒc warto
dowiedzie% siŒ, ¿e pisanki kojarz„ce siŒ
nam z typow„ polsk„ tradycj„ wi„teczn„ s„
rwnie charakterystyczne dla kultur Chin,
Kenii czy Australii.
Justyna Jasiewicz-Hall: Od jak dawna
kolekcjonuje pani pisanki?
Irena Stasiewicz-Jasiukowa: KolekcjonujŒ je ju¿ od 37 lat. A zaczŒ‡o siŒ
przypadkowo i $ chyba mogŒ u¿y% tego
s‡owa $ romantycznie. Pierwsze pisanki
dosta‡am bowiem od mojego narzeczonego, a pz·niejszego mŒ¿a. Z okazji Wielkanocy, zamiast bukiecika fio‡kw, dosta‡am

od niego dwie pisanki opolskie, barwione
naturalnymi farbami z wyskrobanymi
piŒknymi wzorami. Nied‡ugo potem pobralimy siŒ i w zasadzie ka¿d„ woln„
chwilŒ spŒdzalimy na podr¿ach po Polsce. Szczeglnie du¿o czasu spŒdzilimy
wŒdruj„c po Ziemi Suwalskiej i Augustowskiej. W czasie tych wycieczek poznawalimy najr¿niejszych artystw ludowych pos‡uguj„cych siŒ rozmaitymi technikami zdobienia pisanek.
J. J-H.: O jakich technikach zdobienia
pisanek mo¿emy mwi%?
I. S-J.: Jest kilka podstawowych sposobw.
Przede wszystkim istnieje technika zwana
batikow„ lub woskow„, ktra polega na
tym, ¿e przed barwieniem skorupki, robi
siŒ na niej wzory woskiem. Zupe‡nie inna
jest technika rytownicza. Polega na tym, ¿e
na zabarwionej skorupce wyskrobuje siŒ
wzory. Czasami twrcy ludowi mwi„, ¿e
robi„ pisanki Ðdrapane6. Kolejna to technika aplikacyjna, w ktrej mo¿na wyr¿ni%
metody tradycyjne, np. oklejanie wydmuszek wycinankami czy w‡czk„ oraz metody zupe‡nie nowe, np. kola¿. Oczywicie s„
te¿ pisanki malowane rozmaitymi farbami,
nie tylko na wydmuszkach, ale te¿ na
jajkach ze szk‡a, drewna czy fajansu $ jak
w przypadku pisanek chiæskich.
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J. J-H.: A czy jest wrd nich jaka jedna
szczeglnie lubiana?
I. S-J.: Tak, moja ulubiona pisanka jest
zrobiona ze strusiego jaja. Dosta‡am j„
w prezencie od wypromowanych przeze
mnie doktorw i doktorantw. Jest to
pisanka ozdobiona powycinanymi zdjŒciami moich uczniw i moimi. Jest mi
szczeglnie bliska.
n

J. J-H.: Chiæskich? W Chinach te¿ jest
zazwyczaj tworzenia pisanek?
I. S-J.: Oczywicie! I s„ absolutnie wyj„tkowe nie tylko pod wzglŒdem ornamentyki, ale i r¿norodnoci. NajwiŒcej z nich
jest malowanych. S„ pisanki ozdabiane
motywami kwiatowymi, scenami z codziennego ¿ycia Chinek, ale i z wymalowanymi pagodami, cz‡nami na rzece,
krajobrazami. S„ rwnie¿ pisanki puzderkowe, ktre poza tym ¿e s„ piŒkn„ dekoracj„, pe‡ni„ te¿ role u¿ytkowe.
J. J-H.: Czy to oznacza, ¿e pisanki s„ na
ca‡ym wiecie?
I. S-J.: Jak najbardziej. Uda‡o mi siŒ
wprowadzi% do swojej kolekcji pisanki
z Kenii, Bali, Chin, Grecji, Brazylii, Czech,
Australii, Japonii, a nawet wykonan„ na jaju
pingwina przywiezionym z Antarktydy.
Z ca‡ego wiata.

Pisanka polska, fot. J. Jasiewicz-Hall

Pisanka chińska, fot. zbiory prywatne

J. J-H.: Ile pisanek zebra‡a pani dotychczas?
I. S-J.: Ju¿ ponad 1500. Prawie wszystkie
przekaza‡am do Muzeum Pisanek w Ciechanowcu. W domu mam ju¿ tylko oko‡o
stu ulubionych okazw.

Pisanka zdobiona technika˛aplikacyjna˛,
fot. J. Jasiewicz-Hall

Prof. dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa jest
historykiem nauki i kultury, specjalizuje sie˛
w historii nauki Oświecenia. Od pocza˛tku
swej kariery naukowej jest zwia˛zana z UW
oraz Polska˛Akademia˛Nauk.
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Przegla˛d prasy
Komentuj„c ocenianie polskich placwek naukowych przez pryzmat tzw.
listy filadelfijskiej prof. Bohdan Ja‡owiecki (EUROREG) napisa‡:
(...) Nieporozumieniem metodologicznym
jest ujednolicenie kryteriw oceny placwek dzia‡aj„cych w naukach cis‡ych oraz w
humanistycznych i spo‡ecznych, ktrych
przedstawiciele nie maj„ prawie szans na
publikacje w periodykach z listy filadelfijskiej, bo jest ich na niej stosunkowo ma‡o.
Misj„ polskiej humanistyki i nauk spo‡ecznych jest przede wszystkim edukacja spo‡eczeæstwa polskiego, kszta‡towanie wiadomoci i postaw obywateli, wymiana informacji miedzy krajowymi orodkami naukowymi, a dopiero w dalszej kolejnoci
docieranie do publicznoci w innych krajach. Dlatego w tym przypadku preferowane powinno by% publikowanie w polskich
czasopismach, ktre raczej nie maj„ szans
dosta% siŒ na listŒ Reutera.
(Lista filadelfijska to nie wyrocznia, ÐForum
Akademickie6, styczeæ 2009)

n

Odnosz„c siŒ do tego samego tematu
prof. Maria Lewicka (Wydzia‡ Psychologii) napisa‡a:
(...) Proponowane przez niektrych przedstawicieli naszego rodowiska przewartociowanie obowi„zuj„cej aktualnie punktacji
ministerialnej do nauk spo‡ecznych $
zmniejszenie r¿nic miŒdzy publikacjami
polskimi i publikacjami w obiegu miŒdzynarodowym $ spowoduje, ¿e nikomu nie
bŒdzie siŒ chcia‡o podejmowa% wysi‡ku
publikowania w czasopimie anglojŒzycznym (...). Zamiast tego nadal najbardziej
atrakcyjn„ opcj„ bŒdzie wysy‡anie tekstw
do lokalnych czasopism lub zbiorowych
monografii. Nie ma to oczywicie nic
wsplnego z jak„kolwiek misj„ nauk spo‡ecznych czy z krzewieniem kultury narodowej.
(...) Badania z dziedziny psychologii
sprawiedliwoci pokazuj„, ¿e ludzie za
sprawiedliwy uznaj„ ten podzia‡, na ktrym
sami mog„ najwiŒcej zyska%. (...) W dyskusji
jaka przetacza siŒ przez nasze wydzia‡y, te¿
funkcjonuje ta zasada $ ka¿dy chcia‡by
dowartociowa% (...) te wyniki dzia‡aæ,
w ktrych sam uczestniczy, lub w ktrych
uczestniczy jego najbli¿sze otoczenie. Tylko
¿e to oznacza samopowielanie siŒ starych
wzorw $ dajemy w ten sposb jasne
wskazwki naszym studentom i doktorantom, ¿e cenimy przede wszytkim to, w czym
sami jestemy najlepsi.
(Niebezpieczne pogl„dy, ÐForum Akaden
mickie6, styczeæ 2009)
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Studenckie
Koło Naukowe
Historyków
PAWEŁ TYSZKA
n W grudniu 2008 r. uroczycie obchodzono jubileusz 90-lecia istnienia Studenckiego
Ko‡a Naukowego Historykw Uniwersytetu Warszawskiego. Jego pocz„tki siŒgaj„ roku
1916, kiedy to 26 lutego powo‡ano do ¿ycia na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim,
przy Seminarium Historycznym, Ko‡o Historykw Studentw. Pierwszym jego prezesem
zosta‡ Stefan Pomaraæski, oficer I Brygady.
Badanie miŒdzywojennej przesz‡oci ko‡a nastrŒcza wiele trudnoci z powodu braku
·zrde‡. W czasie wojennej po¿ogi sp‡onŒ‡o ca‡e archiwum KHS wraz z pokaz·n„ studenck„
bibliotek„. SzczŒliwie zachowa‡ siŒ wydany w 1936 r. Rocznik Jubileuszowy XX-lecia Ko‡a
Historykw Studentw Uniwersytetu im. J. Pi‡sudskiego w Warszawie, 1916%1936. Bezcennym
·zrd‡em do odtworzenia przedwojennej historii KHS s„ te¿ fragmenty ksi„¿ki Tadeusza
Manteuffla pt.: Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16%1934/35 oraz wyniki ankiety
przeprowadzonej na prze‡omie 1965 i 1966 r. wrd by‡ych dzia‡aczy ko‡a przez wczesn„
prezes SKNH a obecn„ dyrektor Instytutu Historycznego prof. MariŒ Koczersk„.
Z powy¿szych materia‡w wynika, ¿e przed wojn„ najwa¿niejsz„ form„ dzia‡alnoci ko‡a
by‡y regularne spotkania, w trakcie ktrych dyskutowano nad nowymi pozycjami
wydawniczymi oraz prezentowano wyniki prowadzonych badaæ. DziŒki ofiarnoci
cz‡onkw ko‡a, zarz„d stworzy‡ bibliotekŒ, ze zbiorw ktrej mogli korzysta% wszyscy
studenci instytutu. Poszczeglne sekcje prowadzi‡y bardzo aktywn„ dzia‡alno%: zbierano
materia‡y do kontynuacji Bibliografii Finkla, przygotowywano do druku ksiŒgi Metryki
Mazowieckiej, wydano tak¿e broszurŒ informacyjn„ dla studentw I roku $ Studium
Historyczne na Uniwersytecie. Planowano rwnie¿ stworzy% indeks do Przegl„du Historycznego. W 1924 r. powo‡ano komisjŒ wydawnicz„, ktra publikowa‡a teksty ·zrd‡owe do
%wiczeæ proseminaryjnych. W zimie organizowano bale historykw, wiosn„ za objazdy
naukowe. Wrd przedwojennych prezesw ko‡a nale¿y wymieni% pz·niejszych
profesorw: Stanis‡awa Arnolda, Tadeusza Manteuffla, Janusza Pajewskiego, czy te¿
Mieczys‡awa ﬂywczyæskiego.
Po II wojnie wiatowej postanowiono reaktywowa% KHS. Niestety pod koniec 1947 r.
rozpocz„‡ siŒ proces centralizacji szkolnictwa wy¿szego. W‡adze paæstwowe d„¿y‡y do
uzyskania kontroli nad wszelk„ dzia‡alnoci„ studentw, doprowadzaj„c do ograniczenia
ich aktywnoci. Ko‡o dzia‡a‡o jednak nadal, dziŒki uporowi studentw i wczesnego
dyrektora IH prof. Tadeusza Manteuffla. Organizowano spotkania $ dysputy, wycieczki
historyczne, po‡„czone ze zwiedzaniem zabytkw. Wa¿n„ rolŒ, szczeglnie po zniszczeniach wojennych, odgrywa‡a biblioteka cz‡onkw KHS, licz„ca ok. 690 woluminw.
W lutym 1948 r. zorganizowano bal nawi„zuj„cy do przedwojennych tradycji. Niestety
w latach 1948%51 dzia‡alno% KHS w przedwojennym kszta‡cie zaczŒ‡a zamiera%.
Dopiero w roku akademickim 1956/1957 mo¿liwa sta‡a siŒ reaktywacja ko‡a pod nazw„
Studenckie Ko‡o Naukowe Historykw Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegln„ rolŒ
przy odnowieniu jego dzia‡alnoci odegrali wczeni studenci II roku Jan Milewski oraz
Jerzy Braun, przewodnicz„cy Rady Wydzia‡u ZSP. DziŒki pomocy wwczas jeszcze
dr. Henryka Samsonowicza i mgr. Janusza Berghausena zwo‡ano zebranie studentw,
z udzia‡em dr Izy Bie¿uæskiej-Ma‡owist i prof. Aleksandra Gieysztora, w trakcie ktrego
powo‡ano powtrnie do ¿ycia ko‡o, dokonano wyboru w‡adz i ustalono zakres dzia‡aæ.
Dzia‡o siŒ to w paz·dzierniku 1956 r., a zatem w okresie, kiedy na skutek zmian
politycznych mo¿na by‡o pozwoli% sobie na dyskusjŒ, wymianŒ myli, tworzenie nowych
form aktywnoci spo‡ecznej, w tym rwnie¿ studenckiej. Dzia‡alno% reaktywowanego
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W prawym górnym rogu budynek Instytutu Historycznego,
poniżej we˛trza gmachu, 1882 r., APW

SKNH ograniczy‡a siŒ wwczas g‡wnie do dyskusji nad zagadnieniami zwi„zanymi z metodologi„ historii. ChŒtnie prowadzono te¿ dysputy na temat nowoci wydawniczych, czŒsto
zapraszaj„c na spotkania autorw recenzowanych ksi„¿ek. Wiosn„
1957 r. cz‡onkowie ko‡a zorganizowali pierwszy objazd naukowy
do Gry Kalwarii.
Zarz„d wybrany na rok akademicki 1965/1966, decyzj„
Komitetu Koordynacyjnego Studenckich K‡ Naukowych Humanistycznych, zosta‡ zobowi„zany do spisania dotychczasowych
dziejw ko‡a. Musia‡ siŒ on odwo‡a% do wspomnieæ przedwojennych dzia‡aczy KHS, ktrzy zgodzili siŒ wype‡ni% ankietŒ
przygotowan„ przez MariŒ Koczersk„. Z zachowanych do naszych
czasw odpowiedzi wynika, ¿e w okresie 1958-60 ko‡o liczy‡o
oko‡o 20-30 cz‡onkw, w latach 1960-61 ich liczba spad‡a do oko‡o
15-20 osb, ponownie wzros‡a do oko‡o 80-90 w po‡owie lat 60.
W 1962 r. uchwalono statut SKNH, wprowadzono legitymacje
ewidencyjne oraz sk‡adki. W 1963 r. utworzono tzw. sekcjŒ
pow„zkowsk„, ktrej zadaniem by‡o opracowywanie historii
cmentarza pow„zkowskiego i inwentaryzowanie nagrobkw
w najstarszej jego czŒci.
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Wraz z up‡ywem czasu poszerza‡o siŒ pole dzia‡alnoci
SKNH UW. Organizowano panele dyskusyjne, wyk‡ady,
spotkania z ludz·mi nauki, pracŒ w sekcjach, oglnopolskie
zjazdy i seminaria naukowe, pokazy filmw dokumentalnych, spacery po Warszawie, wyjazdy. W 1965 r. og‡oszono
konkurs na najlepsz„ pracŒ proseminaryjn„. Wydawano rwnie¿ studenckie pisma (jak cho%by Oglnopolski
Studencki Przegl„d Historyczny), czego jednak szybko
zakaza‡y w‡adze ZSP. Wiele z tych form dzia‡alnoci ko‡a, czŒsto jeszcze przedwojennych, praktykuje siŒ
do dzi.
Bia‡„ plam„ w dziejach ko‡a s„ lata 70. W archiwum
SKNH nie zachowa‡y siŒ ¿adne dokumenty z tego okresu,
z wyj„tkiem ofiarowanej przez dr hab. Ma‡gorzatŒ
Karpiæsk„ ulotki o organizowanych w marcu 1975 r.
Dniach historyka. W latach 80. narodzi‡ siŒ pomys‡
integracyjnych obozw zerowych dla nowo przyjmowanych studentw, ktre mia‡y s‡u¿y% nie tylko integracji, ale
tak¿e celom naukowym. Od pocz„tku lat 80. cz‡onkowie
ko‡a coraz wiŒcej uwagi powiŒcali te¿ organizowaniu
objazdw naukowych, nawi„zuj„c wsp‡pracŒ z r¿nymi
orodkami badawczymi w kraju i za granic„. Zgromadzony przy okazji objazdw materia‡ fotograficzny
wzbogaca‡ archiwum IH. Na szczegln„ uwagŒ zas‡uguje
zorganizowana w 1997 r., we wsp‡pracy ze studentami
Uniwersytetu Brzeskiego, wyprawa Brzegiem Morza Czarnego. Trudna sytuacja materialna brzeskiego Instytutu
Historycznego, ktrego nie sta% by‡o na zakup najnowszych pozycji naukowych sprawi‡a, ¿e sekcja wschd
SKNH UW zorganizowa‡a zbirkŒ ksi„¿ek dla tamtejszej
biblioteki. W ci„gu kilku lat uda‡o siŒ przekaza% kilkaset
tytu‡w.
Od 1983 r. SKNH wydaje swj periodyk naukowy $
TekŒ Historyka, w ktrej publikowane s„ referaty z
konferencji naukowych, najlepsze prace z konkursu prac
rocznych, recenzje ksi„¿ek, sprawozdania z objazdw.
Wielu pracownikw naukowych Instytutu Historycznego
w‡anie w Tece publikowa‡o swoje pierwsze artyku‡y.
Od momentu reaktywacji w 1956 r. SKNH dzia‡a
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Zdarza‡y siŒ okresy
zastoju, spowodowane wydarzeniami politycznymi, problemami ekonomicznymi, czy te¿ brakiem zaanga¿owania
studentw. Jeli jednak popatrzymy na biogramy pracownikw IH to wiŒkszo% z nich w trakcie swoich studiw,
b„dz· pz·niej, by‡a w jaki sposb zaanga¿owana w prace ko‡a.
Wrd powojennych prezesw i viceprezesw by‡o wielu by‡ych
i obecnych pracownikw instytutu, takich jak Jerzy Skowronek,
Jan Tyszkiewicz, Micha‡ Tymowski, Jacek Banaszkiewicz, S‡awomir Gawlas, Urszula Augustyniak, Wojciech Tygielski, Marek
Deszczyæski. Do grona by‡ych prezesw zaliczaj„ siŒ tak¿e
Bronis‡aw Komorowski, Andrzej Friszke oraz Jacek Sasin.
Opiekunami naukowymi SKNH byli nimi m.in. profesorowie: Kazimierz Tymieniecki, Marceli Handelsman, po wojnie za
Henryk Samsonowicz, Barbara Grochulska, Antoni M„czak,
Andrzej Garlicki, Tadeusz Cegielski oraz dr Igor K„kolewski,
dr hab. Jaros‡aw Czubaty, dr Pawe‡ ﬂmudzki, czy dr hab. Stefan
Ciara.
Obecnie Studenckie Ko‡o Naukowe Historykw UW liczy
n
oko‡o 130 cz‡onkw, dzia‡aj„cych w szesnastu sekcjach.

Paweł Tyszka jest studentem V roku historii, był prezesem SKNH w roku
akademickim 2007/2008
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SKNH dawniej
o pare˛ pokoleń
MARCIN KULA
Prawie nie pamiŒtam ko‡a z czasu w‡asnych studiw $ w odr¿nieniu od licznych kolegw, ktrzy wspominaj„ je jako istotny
punkt na swojej drodze zawodowej. Raz, zapewne przez godn„
ubolewania s‡abo% woli, da‡em siŒ wybra% do zarz„du. Dos‡ownie
nic w nim nie robi‡em. Od tego czasu co pewien czas pojawia siŒ
wszak¿e domniemanie, ¿e by‡em dzia‡aczem ko‡a. By cho% trochŒ
stan„% na poziomie oczekiwaæ, postanowi‡em zatem przyczyni% siŒ
przynajmniej do uczczenia 90. rocznicy SKNH. W spuciz·nie
mego Ojca, Witolda Kuli, ktry swego czasu by‡ studentem historii
na naszym uniwersytecie, znalaz‡em wiŒc parŒ pami„tek zwi„zanych z ko‡em i poni¿ej je publikujŒ.

n

Zaproszenie na obchody XX-lecia koła

oraz Ðzajcie z Handelsmanem6 odnosz„ siŒ najprawdopodobniej do
zniewa¿enia i poturbowania prof. Handelsmana wieczorem 14 marca
1934 r. na dziedziæcu UW przez grupŒ m‡odych ludzi, z ktrych
czŒ% posiada‡a czapki Bratniej Pomocy. Epizod by‡ fragmentem
wczesnych rozrb antysemickich na uczelni; dzia‡ania napastnikw
spotka‡y siŒ z reakcj„ g‡Œbokiego potŒpienia ze strony w‡adz
uniwersyteckich oraz szerokich rodowisk studenckich (por.
M. Natkowska, Numerus clausus, getto ‡awkowe, numerus nullus,
Ðparagraf aryjski6. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim.
1931$1939, Warszawa 1999).

Komunikat o zebraniu SHSK

Pierwszy dokument to komunikat o zebraniu Sekcji Historii
Staro¿ytnej Ko‡a 23 maja 1935 r., podczas ktrego mieli wystŒpowa%
docent Zdzis‡aw Zmigryder-Konopka oraz dwoje studentw, wrd
nich Ojciec. Nawiasem mwi„c, tekst ÐPortret psychiczny Trymalchiona6, ktry Ojciec mia‡ referowa%, zachowa‡ siŒ.
Drugi dokument to zaproszenie na obchody dwudziestolecia
ko‡a, zaplanowane na 16 lutego 1936 r. Na tym druku, wrd
protektorw oraz cz‡onkw Komitetu Honorowego, Ojciec przekreli‡ kilka nazwisk i obok napisa‡: ÐPrzekreleni nie przyszli
z powodu obra¿enia Handelsmana6. Podobnie w programie
obchodw Ojciec przekreli‡ dwa nazwiska i obok dopisa‡: ÐArnold
i Pomaraæski nie przemawiali z powodu zajcia z Handelsmanem6.
Skrelenia i dopiski zosta‡y zrobione s‡abym o‡wkiem, st„d w reprodukcji s„ s‡abo widoczne. Okrelenia Ðobra¿enie Handelsmana6

Uniwersytet Warszawski Kwiecieæ 2009

Zawiadomienie o referacie W. Kuli

Trzeci dokument pochodzi z 1937 r. Jest to rŒcznie pisane
zawiadomienie ko‡a o referacie Ojca.
Publikuj„c powy¿sze materia‡y, korzystam z okazji, by z‡o¿y%
Ko‡u najlepsze ¿yczenia na nieodleg‡e ju¿ stulecie. W koæcu,
piŒ%dziesi„t lat wstecz, czy 10 lat do przodu, to naprawdŒ drobiazg
n
w perspektywie historii.
Prof. dr hab. Marcin Kula jest pracownikiem Instytutu Historycznego
UW.
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Poczet rektorów UW
Józef Brudziński – pierwszy rektor odrodzonej uczelni
ROBERT GAWKOWSKI, MUZEUM UW
W sierpniu 1915 r. do Warszawy wkroczyli
i angielskich. Pewien zesp‡ objaww przy
Niemcy, a trzy miesi„ce pz·niej, uruchomiono
zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych u dzieci,
dzia‡alno ! polskiego Uniwersytetu Warszawzdiagnozowany przez naszego bohatera, do dzi
skiego w Warszawie. To podkre lenie miejsca
nazywany jest Ðobjawem Brudziæskiego9.
dzia‡ania wcale nie jest bezsensowne, bo w tym
Zas‡ugi Brudziæskiego dla polskiej pediatrii
czasie w dalekim Rostowie nad Donem istnia‡
s„ trudne do przecenienia, ale rwnie wa¿na by‡a
inny Uniwersytet Warszawski ) ten rosyjski.
jego dzia‡alno ! polityczna. W 1915 r. uczestniDwa Uniwersytety Warszawskie dzia‡a‡y do
czy‡ w pertraktacjach z Niemcami i Austri„,
1917 r. Oczywi cie, na ziemiach polskich nikt
opowiadaj„c siŒ za niezale¿no ci„ Krlestwa
nie zwraca‡ uwagi na los ewakuowanej rosyjskiej
Polskiego. W tym samym roku, w listopadzie,
uczelni i na poczynania jej rosyjskiego rektora )
zosta‡ mianowany przez gubernatora Beselera,
Siergieja Iwanowicza Wiechowa. W Warszawie
rektorem odrodzonego, polskiego Uniwersytetu
znany by‡ tylko jeden rektor ) Jzef Brudziæski.
Warszawskiego. Rok pz·niej wybrano go prezeJzef Brudziæski urodzi‡ siŒ w okolicach
sem Rady Miejskiej Warszawy i wwczas to
P‡ocka w rodzinie ziemiaæskiej w 1874 r. Po
Brudziæski sta‡ siŒ jedn„ z centralnych postaci
ukoæczeniu warszawskiego gimnazjum w
polskiej sceny politycznej. Odgrywa‡ g‡wn„
1891 r., wst„pi‡ na wydzia‡ medyczny UniwerrolŒ, podczas uroczysto ci og‡oszenia Aktu 5
Rektor Józef Brudziński, fotografia
sytetu Dorpackiego. W 1894 r. przenis‡ siŒ do
Listopada. By‡ wietnym mwc„ i sta‡ siŒ
z 1916 r., Muzeum UW
Moskwy i tu ostatecznie zdoby‡ wykszta‡cenie
bo¿yszczem m‡odzie¿y akademickiej. W s‡awmedyczne. Podczas moskiewskich studiw da‡
nym pochodzie z okazji 3 Maja w 1916 r. kroczy‡
siŒ pozna! jako spo‡ecznik i dzia‡acz Ko‡a Polskiego.
na czele ogromnej rzeszy akademikw Warszawy. Tak zosta‡
Po powrocie do ÐKraju Priwi laæskiego9 pracowa‡ w klinikach
zapamiŒtany przez wczesnego wiadka wydarzeæ: ÐGdy rektor
Warszawy i £odzi, zdobywaj„c sobie ogromne uznanie pacjentw.
otoczony zastŒpem m‡odzie¿y, ze sztandarem dawnej polskiej
W 1905 r. uzyska‡ doktorat na Uniwersytecie Jagielloæskim, a piŒ!
uczelni, przez siŒ odnalezionym, kroczy‡ przez ulice miasta
lat pz·niej zosta‡ cz‡onkiem Towarzystwa Naukowego Warszaww pochodzie uroczystym, zdawa‡o siŒ, ¿e to hetman starodawny
skiego. Jego naukowe zainteresowania dotyczy‡y chorb dzieciŒna czele wojsk narodowych9.
cych i w tej dziedzinie dokona‡ kilku odkry!. Badania BrudziæCzasy by‡y to niespokojne i zmienne, a wraz z pora¿kami
skiego sta‡y siŒ znane i komentowane na uczelniach francuskich
zaborcw ros‡a nadzieja na pe‡n„ niepodleg‡o !. Nastrj m‡odzie¿y
radykalizowa‡ siŒ szybko i po strajku studenckim w maju 1917 r.
dzia‡alno ! Uniwersytetu Warszawskiego zawieszono. Brudziæski
) dotychczasowy idol studentw, teraz sta‡ siŒ obiektem krytyki, za
zbyt ugodow„ postawŒ. CiŒ¿ko to prze¿y‡. Uniwersytet wkrtce
znw uruchomiono, ale Brudziæski nie chcia‡ by! ju¿ rektorem.
Podupad‡ na zdrowiu.
Niepodleg‡o ci Polski nie do¿y‡. Zmar‡ 18 grudnia 1917 r.
Na jego pogrzebie zjawi‡y siŒ t‡umy. Wzruszony przedstawiciel
studentw Jan Lechoæ (pz·niejszy Skamandryta), zabra‡ g‡os,
krtko podsumowuj„c ¿ycie zmar‡ego rektora: ÐChory by‡e na
ojczyznŒ9. Po mierci Brudziæskiego jego imieniem nazwano ulicŒ
w £odzi i jedn„ z sal Pa‡acu Kazimierzowskiego. Gipsowa
p‡askorzez·ba pierwszego rektora odrodzonego Uniwersytetu
Warszawskiego (wed‡ug projektu Czes‡awa Makowskiego) do
n
dzi zdobi tŒ salŒ.
n

Umieszczenie Orła Białego nad Brama˛Główna˛UW,
7 października 1916 r., Muzeum UW
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Tekst o Jzefie Brudziæskim jest piŒtnastym z serii artyku‡w,
prezentuj„cych sylwetki rektorw Uniwersytetu Warszawskiego.
W nastŒpnym numerze dr Robert Gawkowski przybli¿y posta' Antoniego
Kostaneckiego.
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Résumé

Flash

What does Darwin have to do
with the University of Warsaw?
Jerzy Dzik
n On the initiative of the Faculty of
Biology, 2009 has been declared  by
means of a resolution passed by the
Senate of the University  the Year of
Charles Darwin at the University of
Warsaw, as it marks the 200th anniversary of Darwins birthday and the 150th
anniversary of the release of the printed
version of ÐThe Origin of Species.+
The modern science does not exist
without the theory of evolution,
according to which evolutionary
changes in the living world result
from the selection of organisms with
the most favorable hereditary properties, which the natural environment
makes from among all living beings.
Charles Darwin, 1869,
We know today that inheritance of
source: Harvard University
features takes place thanks to proteincatalyzed multiplication of nucleic
acids contained in the sex cells. The
amino acid sequence by which protein properties are determined is encrypted in a
nucleic acid particle by means of a tertial genetic code. Accidental errors made during
sequence copying are the source of inherited diversity, which is subject to selection.
Such an understanding of the evolution phenomenon mechanism whose idea was
presented by Charles Darwin 150 years ago is one of the more important tools used for
perceiving the world  not only in biology, but also medicine, sociology, psychology, or
ever more expanding areas of knowledge about the human being and his culture. The
Darwinian approach allowed us to grasp the previously mysterious nature of organisms
immunity, and there is hope that one day it will also help us understand the mystery of
human brain functioning principles. It is so, because the mechanism identified by
Darwin may be applied also outside the sphere of genes and proteins, or even outside
the living world. The only prerequisite is that selection of diversity is made with regard
to strictly inherited features. Such situations are easy to identify in the transformations
taking place in numerous aspects of the human civilization. Free market or technical
advances are particularly spectacular instances of the Darwinian mechanism.

n

Fish, markets and global flows Jerzy S. Wasilewski
Developments of the past months  the worldwide financial crisis and the resulting
economic depression, along with their unavoidable social consequences  have once
again made us aware how little exaggeration there is in the claims of globalization
researchers stating that what happened in New York yesterday will impact the situation
of Nowa Huta today and will influence the life in New Guinea tomorrow. Quite
naturally, such dangerous situations make us reflect on the proportion between positive
and negative aspects of this dominating trend of the contemporary era. Representatives
of social and cultural anthropology, as well as of other social sciences, debate the
mechanisms and results of global flows that cause both homogenization and
diversification, trying to come up with the summary of profits and losses the process
brings about to local cultures.
At first glance Tsukiji  the Tokyo fish market  seems to be an enclave isolated from the
rest of the world. An anthropologist looking at that market becomes aware that he is
dealing with a needles eye, through which the worlds globalization stream is flowing.
Tsukiji  more than a product of the Japanese tradition  is a result of an administrative,
controlled distribution project that is based on European solutions. The above applies
also to the architecture of its buildings and to the very idea of bidding. At the same time,
n
the market determines prices for the worlds fish markets.
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On 16 February professor Danuta Stasik
received, from Pratibha Devisingh Patil, the
president of India, the Doctor George Grieson
award for outstanding achievements in promoting the Hindi language. The award was
established by the Central Hindi Institute
(Kendriya Hindi Sansthan) in 1994. In 1995 it
was presented to professor Maria Krzysztof
Byrski  a tutor of this years winner. The
university professors are the only Polish
scientists recognized with this award, and also
the only ones from this part of Europe who
have been awarded on numerous occasions.
Professor Stasik was previously recognized,
inter alia, by Polish-Indian Cultural Association, the 6th World Hindi Congress in London,
and the 7th World Hindi Congress in Surinam.
ÐNational Geographic TRAVELER+ and +National Geographic Polska+ have presented this
years ÐTRAVELER+ awards. In the Ðscientific
discovery of the year+ category, the award was
granted to scientists from the Faculty of Biology of the University of Warsaw - professor
Jerzy Dzik and Grzegorz Niedz·wiedzki, MSc,
who discovered, in May 2006, along with
Tomasz Sulej, PhD, of the Polish Academy of
Sciences, Polands first skeleton of a predatory
dinosaur.
At the end of last year the University of
Warsaw hosted Shirin Ebadi, 2003 Nobel peace
prize winner. The Iranian lawyer took part in
the opening of the ÐInternational Conference
of Oriental Studies. 55 years of the Committee
of Oriental Studies of the Polish Academy of
Sciences (1952-2007)+, organized by the Faculty of Oriental Studies of the University of
Warsaw and the Committee of Oriental Studies
of the Polish Academy of Sciences. The Nobel
prize winner praised the achievements that the
Universitys Iranian Department has in conducting research on, as well as in teaching the
Persian language and culture. She also admitted
that this is one of the best oriental studies
centers she has visited during her numerous
travels.
On March 2nd the annual meeting of Oriental
Studies Faculty first year students and representatives of Asian and African diplomatic
missions took place. The meeting was attended
by representatives of embassies of more than a
dozen countries, including Japan, Indonesia,
Angola or Sri Lanka. The diplomats talked
about the relations that their countries have
with Poland, and about educational and
scientific cooperation in which the University
n
of Warsaw is involved as well.
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STEPHAN NAPIÓRKOWSKI
3 marca na Powa˛zkach pożegnaliśmy śp. Stephana Napiórkowskiego, studenta UW, który odszedł
nagle 22 lutego. Tragiczna śmierć w Tatrach pogra˛żyła w smutku wszystkich, którzy znali
dziewie˛tnastolatka. Studia w Instytucie Germanistyki rozpocza˛ł w roku 2007, gdzie dał sie˛ poznać
jako człowiek ambitny, obdarzony wysoka˛ kultura˛ osobista˛. Da˛żenie do jasno wytyczonych celów
zaprowadziło go na kolejny kierunek studiów. W 2008 r. został przyje˛ty na Wydział Prawa
i Administracji. Studenci i pracownicy obu wydziałów przyje˛li wiadomość o jego śmierci z głe˛bokim
żalem. Na stronie internetowej Samorza˛du Studentów WPiA czytamy: „Pamie˛ć o Nim na zawsze
pozostanie w naszych sercach”. Natomiast studenci IG apelowali, by jak najliczniej spotkać sie˛ na
mszy w intencji zmarłego. Kościół Matki Boskiej Anielskiej w Warszawie wypełniło liczne grono
niepogodzonych z losem bliskich oraz znajomych Stephana. Jego przyjaciele umieścili ponadto
wspomnienie w „Życiu Warszawy”, ska˛d dowiadujemy sie˛, że ten niezwykły człowiek nie tylko sam
żył pie˛knie, lecz także zarażał innych optymizmem i radościa˛życia. Jedna˛z jego pasji była piłka nożna.
Reprezentował barwy klubu PKS Radość. Strona klubu podaje: „Na boisku był typem wojownika, nigdy
nie odpuszczał. Taki zostanie na zawsze w naszej pamie˛ci.” Podczas jazdy na nartach stracił życie
młody sportowiec. W szczerym i głe˛bokim żalu przeżywamy ziemskie rozstanie z serdecznym
Przyjacielem.
Przyjaciele z Uniwersytetu Warszawskiego
27 stycznia 2009 r.

URSZULA SZERSZENIEWSKA
– pracownik Zakładu Ekologii Wydziału Biologii
6 lutego 2009 r.

prof. dr hab. JERZY GRONKOWSKI

– wieloletni kierownik Zakładu Badań Strukturalnych Instytutu Fizyki Doświadczalnej, specjalista w dziedzinie zastosowań
promieniowania rentgenowskiego do badań struktury kryształów, znakomity naukowiec i pedagog
6 lutego 2009 r.

ŁUKASZ JARCZEWSKI
– student III roku japonistyki na Wydziale Orientalistycznym
27 lutego 2009 r.

prof. dr hab. JAN KRZYSZTOF WINNICKI

– długoletni kierownik Zakładu Papirologii Instytutu Archeologii, wybitny egiptolog i papirolog, wieloletni konsultant misji
restauracyjnej świa˛tyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, znawca je˛zyka koptyjskiego i pisma demotycznego, wychowawca
wielu egiptologów
28 lutego 2009 r.

prof. dr hab. EUGENIUSZ PIONTEK

– jeden z założycieli Instytutu Prawa Mie˛dzynarodowego WPiA, jego późniejszy dyrektor oraz Przewodnicza˛cy Rady Naukowej,
specjalista w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa handlu mie˛dzynarodowego oraz prawa konkurencji, znakomity badacz
i nauczyciel akademicki
4 marca 2009 r.

BARBARA OSIŃSKA
– długoletni pracownik Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego
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