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Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy
– badania polsko-ukraińskie
Maria Łanczont i teresa Madeyska

(ciąg dalszy – str. 2)

Geologiczne badania lessów – jednego z najciekawszych 
osadów czwartorzędowych Zachodniej Ukrainy – mają długą 
historię, sięgającą czasów realizacji monumentalnego dzieła, 
podjętego przez Komisję Fizjograficzną Akademii Umiejętności 
i realizowanego przez polskich geologów końca XIX i począt-
ków XX wieku – „Atlasu Geologicznego Galicji”. Lessy tworzą 
w tym regionie rozległą pokrywę, wzbudziły więc zaintereso-
wanie autorów poszczególnych arkuszy „Atlasu”. W okresie 
międzywojennym były także przedmiotem zainteresowania 
wybitnych geologów i geografów, zatrudnionych na Uniwersy-
tecie Lwowskim, np. Henryka Teisseyre’a, Juliana Tokarskiego  
i J. Polańskiego.

Z kolei pozostałości pradziejowego, paleolitycznego osad-
nictwa na obszarze Zachodniej Ukrainy badane były przez 
znakomitych archeologów okresu międzywojennego: Leona 
Kozłowskiego, Stefana Krukowskiego, Ludwika Sawickiego, 
Józefa Kostrzewskiego, Tadeusza Sulimirskiego.

Oba te kierunki badawcze łączą się ze sobą, ponieważ 
większość stanowisk archeologicznych epoki kamienia Zachod-
niej Ukrainy jest związana z pokrywami lessowymi. Po długiej 
przerwie, w latach 1980., do zagadnień tych wrócili uczeni pol-
scy we współpracy z ukraińskimi. Początkowo kontakty ogra-
niczone były do seminariów terenowych. Współpraca nabrała 
znacznego dynamizmu od połowy lat 1990., kiedy to anima-
torami systematycznych badań stali się prof. Andrij Bogucki 
(Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Narodowy Uniwersytet 
im. I. Franko, Lwów; członek zagraniczny PAU) i prof. Maria 
Łanczont (UMCS, Lublin), prof. teresa Madeyska (Instytut 
Nauk Geologicznych PAN) oraz prof. oleksandr sytnyk (In-
stytut Ukrainoznawstwa NANU i Katedra Archeologii i Historii 
Starożytnej, Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Lwów)1. Od 
tego czasu podejmują oni różne wspólne interdyscyplinarne 
projekty. 

Członkami zespołu badawczego są przyrodnicy: geolodzy, 
paleogeografowie, paleobotanicy i paleozoolodzy, fizycy, geofi-
zycy oraz archeolodzy. Jest to zespół międzynarodowy; współ-
działają reprezentanci z około dziesięciu ośrodków naukowych 
z Polski i pięciu z Ukrainy. Prace prowadzone są w kluczowych 
profilach geologicznych, na szerokim tle geologiczno-geomor-
fologicznych prac kartograficznych na Wschodnim Podkarpa-
ciu, Wołyniu, Podolu i Zakarpaciu. Wykorzystywane są metody 
paleomagnetyczne, datowania termoluminescencyjne i radio-

węglowe, analizy geochemiczne, w tym badania izotopowe, 
analizy paleopedologiczne, paleobotaniczne, paleozoologicz-
ne. Podstawowe znaczenie ma fakt łącznego ich stosowania, 
co daje możliwość weryfikacji, uzupełniania i kontroli wyników.

Zachodnia Ukraina to obszar o warunkach przyrodniczych 
sprzyjających studiom historii zmian klimatu, środowiska przy-
rodniczego oraz transformacji rzeźby w plejstocenie. Jest to geo-
graficzna strefa największego przewężenia międzymorskiego 
pomiędzy Bałtykiem i Morzem Czarnym, stanowiąca swego ro-
dzaju pasaż między wschodnią i zachodnią częścią kontynentu 
europejskiego. Charakteryzuje się ona przenikaniem wpływów 
klimatu o cechach morskich na zachodzie i kontynentalnych  
na wschodzie, zarówno obecnie, jak i w plejstocenie. Ponadto, 
w ujęciu paleogeograficznym obszar ten stanowi pogranicze 
Europy objętej w plejstocenie zlodowaceniami skandynawskimi 
i zimną strefą peryglacjalną oraz terenów, na które oddziaływa-
ła łagodniejsza, południowa cyrkulacja atmosferyczna.

1 Prof. O. Sytnyk współpracuje także z Instytutem Archeologii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. To on sprawia, że co roku na wykopaliska  
na Podole i na Naddniestrze przyjeżdżają polscy studenci. Ponadto zaj-
muje się historią badań archeologicznych na Uniwersytecie Lwowskim.

Kluczowe znaczenie dla rekonstrukcji paleoklimatycznych 
i paleośrodowiskowych ma fakt szerokiego rozprzestrzenienia 
osadów lessowych i ich znaczna miąższość (do 50 m w skraj-
nych przypadkach – fot. 1). Lessy omawianego obszaru cechu-
je przeważnie ciągłość stratygraficzna (ciągłość sedymentacji 
eolicznej) i bogata treść paleogeograficzna, przejawiająca się 
obecnością gleb kopalnych (fot. 2), pod-, a czasem śródles-
sowych osadów fitogenicznych, a także rozmaitych struktur 
kriogenicznych. Ma to znaczenie fundamentalne dla budowa-

fot. 1
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nia opartej na sekwencji zmian klimatycznych stratygrafii les-
sów i dalej plejstocenu na Ukrainie, dając doskonałe podstawy  
do korelacji chronostratygraficznej w skalach ponadregionalnej 
i kontynentalnej. 

Badania lessów prowadzone są w kilku obszarach proble-
mowych. Dwa najważniejsze z nich to odtworzenie długiej se-
kwencji osadów lessowych, powstałych w okresach panowania 
klimatu zimnego i suchego, rozdzielonych glebami kopalnymi, 
genetycznie związanymi z warunkami mniej lub bardziej cie-
płymi i wilgotnymi. Drugim problemem jest rozwój osadnictwa 
pradziejowego w nawiązaniu do zmian klimatu i środowiska 
przyrodniczego.

Przebadano dziesiątki odsłonięć lessowych, w których widocz-
ne są sekwencje lessowo-glebowe z glebami odpowiadającymi  
co najmniej ośmiu okresom ociepleń interglacjalnej rangi (w tym 
starszych od chronostratygraficznej granicy epok paleomagne-
tycznych Matuyama/Brunhes, wyznaczonej zmianą polarności 
Ziemi – 778 000 lat temu), ale także jedne z najstarszych, je-
śli nie najstarsze w Europie Środkowej, zespoły struktur pery-
glacjalnych. Granica M/B została zidentyfikowana w profilach  
Zahvizdja (Zagwóźdź), Skała Podolska, Korolewo. Poszczegól-
ne gleby kopalne różnią się stopniem rozwoju, przy czym więk-
szość z nich przeszła skomplikowaną historię, w której zapisane 
zostały etapy nakładania się różnych procesów glebotwórczych 
oraz faz destrukcji (erozji) pokrywy glebowej. 

lasostepowych i leśnych. Warunki te, w połączeniu z łatwym 
dostępem do złóż wysokiej jakości surowca krzemiennego, po-
chodzącego ze skał wieku kredowego, sprzyjały osadnictwu 
pradziejowemu. Pierwotni łowcy wykorzystywali doliny rzeczne 
z terasami oraz wysuniętymi w stronę rzek cyplami, stanowią-
cymi znakomite punkty obserwacyjne z rozległym widokiem 
na okolicę. Nawet w okresach zimnych okolice te obfitowały  
w dostępną dla migrującej zwierzyny paszę, o czym świadczą 
liczne stanowiska paleontologiczne (fot. 3).

Ślady bytowania człowieka paleolitu zapisane są w profi-
lach lessowych, w szczególności w dolinie Dniestru i na Podolu 
(główne stanowiska: Hluboczek Wielki k. Tarnopola oraz Jezupol  
(fot. 4) i Halicz nad Dniestrem, k. Iwano-Frankowska), a wielowar-
stwowy charakter wielu z nich mówi o zasiedleniu tego obszaru 
od co najmniej 200 000 lat. Kompleksowe badania umożliwia-
ją określenie pozycji warstw kulturowych w obrębie jednostek 
klimatostratygraficznych plejstocenu, opracowanie chronostra-
tygrafii paleolitu Zachodniej Ukrainy, przeprowadzenie analiz 
zmian zasięgu i środowiskowych uwarunkowań osadnictwa. 

Zachodnia Ukraina to obszar o wyżynnym, urozmaiconym 
reliefie i zróżnicowanych krajobrazach, rozwiniętej sieci dolinnej 
i rzecznej, pokryty przez różne biotopy. W plejstocenie zróżni-
cowanie to było bardzo wyraźne w czasie i przestrzeni, wyra-
żało się zmianami zasięgów biotopów tundrowych, stepowych, 

W skrócie wnioski są następujące: Najstarsza, środkowo-
paleolityczna faza osadnictwa, reprezentowana przez warstwę 
kulturową III w Hluboczku Wielkim, przypada na ciepły okres, od-
powiadający przedostatniemu interglacjałowi. Krajobraz Podola 
i Naddniestrza charakteryzował się wówczas bogatą pokrywą 
roślinną ze znacznym udziałem drzew. Osadnictwo przetrwało 
do okresu ochłodzenia i zwilgotnienia klimatu, podczas którego 
szata roślinna uległa znacznemu rozrzedzeniu. Warstwa kul-
turowa III B na tym stanowisku świadczy o przetrwaniu osad-
nictwa przynajmniej do okresu słabego złagodnienia klimatu  
w czasie przedostatniego zlodowacenia (Warty). Panowała 
wówczas roślinność charakterystyczna dla krajobrazów otwar-
tych z niewielkim udziałem krzewów. Liczne ślady osadnictwa 
(Hluboczek Wielki – warstwa III A, Jezupol – warstwy II i III) zwią-
zane są z ostatnim interglacjałem i interstadiałami wczesnej  
części ostatniego zlodowacenia (Wisły). Wówczas w najcieplej-
szym okresie panowały lasy liściaste lub mieszane, w młodszym 
okresie zanikające i przekształcające się w step z luźno rosną-
cymi drzewami. Krajobrazy otwarte, o roślinności stepowej  
na suchych, wyżej położonych terenach i wilgotniejszej, tundro-
wej w dolinach, przeważały w czasie osadnictwa górnopaleoli-
tycznego (Hluboczek Wielki – warstwa II, Jezupol – warstwa I) 
i schyłkowopaleolitycznego (Halicz – warstwa I).

MARIA ŁANCZONT
Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS

TERESA MADEySKA
Instytut Nauk Geologicznych PAN

Lessy i paleolit Zachodniej Ukrainy
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Nauka o literaturze baroku 
– kontynuacje, odkrycia, przełomy…

 Wypowiedź ta, sformułowana jako odpowiedź na pytania 
zadane przez Redaktorów „PAUzy Akademickiej”, ma charak-
ter osobisty, a zatem subiektywny; obejmuje początkowy okres 
mojej pamięci zawodowej: lata siedemdziesiąte XX wieku,  
w których tak wiele wydarzało się w polskiej humanistyce.  
Na tle radykalnych przewartościowań, środowisko badaczy 
literatury dawnej pozostawało w stanie względnego spokoju, 
gwarantowanego zarówno przez usytuowanie w dalszym sze-
regu (literaturoznawcy maszerujący w pierwszym przeważnie 
nie zauważali „staropolan”, z korzyścią dla tych ostatnich, którą 
można docenić ex post), jak i przez szczególny pracoholizm, 
skłaniający do „robienia swojego” raczej w bibliotece niż na forum 
debaty publicznej o celach, metodach, priorytetach, dążeniu 
do Europy, etc.
 Prymat pracy u podstaw, to jest szukania i wydawania 
nieznanych dotąd i nieopracowanych tekstów literackich i pi-
śmienniczych, był z pewnością utrwalany przez doświadczenie 
nieodwracalnych strat wojennych, ale też przez elementarną 
świadomość ogromnych braków wiedzy o badanym przed-
miocie. Spoglądając wstecz, trzeba przyznać, że z pilności 
edytorów staropolskich niepostrzeżenie powstał gmach nowej 
wiedzy, zmieniającej zasadniczo syntetyczny obraz utrwalony 
w syntezach Brücknera czy Krzyżanowskiego. Nie towarzy-
szyły temu wstrząsy metodologiczne; przeciwnie – praca nad 
tekstami utrwalała preponderancję filologii. Dokonywały się tu 
jednak, spokojnie, lecz konsekwentnie, zmiany. O efektywności 
tej ewolucji świadczą dziś np. wydawana od 1995 r. w Instytu-
cie Badań Literackich PAN seria edytorska „Biblioteka Pisarzy 
Staropolskich” lub stworzona i redagowana przez Romana Ma-
zurkiewicza biblioteka wirtualna Staropolska.pl, łącząca dobre 
tradycje ze współczesną erudycją i techniką, a uhonorowana 
ostatnio nagrodą literacką „Sarmatian Review” (Polish Institute 
of Houston, Texas). 
 Zarazem jednak dominacja filologii, zakorzenionej w po-
zytywistycznej formule nauki, podtrzymywała w środowisku 
staropolskim postawy tradycjonalne, nieatrakcyjne dla młodych  
w latach siedemdziesiątych badaczy. Tym bardziej nieatrakcyj-
ne, że pozbawione wyrazistości ideowej i metodologicznej, zre-
dukowane do utartego uzusu i wyblakłe w wielokrotnym użyciu. 
Wielka filologia Juliusza Kleinera i Konrada Górskiego nie zna-
lazła tu niestety pełnego zrozumienia i twórczej kontynuacji.
 Obok filologicznej codzienności snuł się wątek badań za-
barwionych (niezbyt intensywnie) strukturalizmem, były promo-
wane prace nad życiem literackim, instytucjami, retoryką etc.  
Ton poddawali badacze skupieni w Instytucie Badań Literackich.
 Na tym tle zaznaczyły się w mojej pamięci trzy silne ude-
rzenia: Jana Błońskiego, Jadwigi Sokołowskiej oraz Czesława 
Hernasa.
 W roku 1967 ukazała się rewelatorska rozprawa Jana 
Błońskiego Mikołaj Sęp Szarzyński a początki poezji polskie-
go baroku (wyd. nast. 1996). Książka ta, uderzająco wówczas 
nowoczesna i niezwykle inspirująca, włączała problematykę 
wczesnego baroku w kontekst europejski, zarówno ideowy, 
jak literacki, i kreowała sugestywnie sylwetkę autora Rytmów. 
„Uderzenie Sępem” skierowane było w stronę sztuki interpre-
tacji dzieła jako aktu twórczego i aktu ludzkiego, przypomina-
ło o autorze i jego indywidualnym doświadczeniu, złożonym  
w tekście literackim, miało pobudzić – i pobudziło – tempe-
ramenty badaczy. Nie było bez znaczenia, że krakowskiego 
badacza wspierali uczeni zagraniczni: Wiktor Weintraub (O nie-
których problemach polskiego baroku, 1960) i Claude Backvis 
(Pewne charakterystyczne cechy polskiej poezji baroku, 1977). 
Z wypowiedzią Błońskiego współbrzmiał także wielogłos utrwa-
lony w cennym tomie Liryka polska. Interpretacje, pod red. Jana 
Prokopa i Janusza Sławińskiego (1966).
 Książki Jadwigi Sokołowskiej: Spory o barok. W poszukiwa-
niu modelu epoki (1971) i Dwie nieskończoności. Szkice o litera-
turze barokowej Europy (1978) epatowały nowością spojrzenia 
na barok z perspektywy francuskiej i włoskiej. Należy się im, 
a także zarysowi syntetycznemu Alojzego Sajkowskiego Barok 
(1972, wyd. 2 popr. 1987), uznanie za zasługę otwarcia drzwi  

na naukę europejską, zafascynowaną wówczas barokiem, a rów-
nież – co jest smutną konstatacją – na stłumioną w okresie 
reżimowym przedwojenną naukę polską, pozostającą w tym 
zakresie pod wpływem koncepcji Wöllflina. Widać wyraźnie,  
że książki Sajkowskiego i Sokołowskiej, inspirowane podróżami 
naukowymi, nawiązują do myślenia Edwarda Porębowicza, Ro-
mana Pollaka, Mieczysława Hartleba, Ludwika Kamykowskiego.
 Cechą wspólną książek Sajkowskiego i Sokołowskiej jest 
interesująca, pobudzająca wyobraźnię historyczną narracja, 
odwołująca się do historii idei, filozofii, sztuki. Dziś nie byłaby 
szczególnym atutem, lecz w czasie ich publikacji stanowiła zde-
cydowaną nowość, która przez kontrast objawiła nudę i marazm 
– potomstwo wyobraźni zniewolonej i milczącej rezygnacji. Do-
niosłym faktem było zignorowanie w tych rozprawach czynni-
ków społeczno-politycznych „procesu literackiego”. Ośmielę się  
zauważyć, że wszechobecność kontekstów socjologicznych  
i politycznych była w polskiej humanistyce nie tylko skutkiem 
przymusów powojennych, ale też potrzebą serca i umysłu ba-
daczy hołdujących koncepcjom deterministycznym i procesu-
alnym. Zderzenie nowego ze starym nie miało więc wówczas 
na omawianym obszarze charakteru starcia marksizmu (w tej 
dziedzinie w zasadzie nieobecnego) z tendencjami mu przeciw-
nymi, lecz było konfrontacją przedziwnie uformowanego, stare-
go scjentyzmu (promowanego oficjalnie jako możliwa do uzy-
skania w Polsce namiastka „naukowego literaturoznawstwa”) 
z humanistyką, która chciała odzyskać wolność i powrócić  
do człowieka. W miejscu owego „procesu” Sokołowska i Sajkowski 
stawiali zasadę estetyczną, organizującą formację kulturową 
Seicenta. Oboje starali się dowieść związków nauki, literatury  
i sztuki ma gruncie idei, która przenika kulturę wieku XVII, scala 
ją i nadaje jej swoisty kształt.
 Najważniejszym wydarzeniem dwudziestolecia ‘60–‘80 
była synteza Czesława Hernasa Barok, wydana w serii „Wielka 
Historia Literatury Polskiej” pod red. Kazimierza Wyki w r. 1973 
i wielokrotnie wznawiana. Innowacyjność Baroku wynikała nie 
tylko z wprowadzenia autorów i dzieł dotychczas marginalizo-
wanych, nie tylko z radykalnej zmiany proporcji i konfiguracji 
zjawisk, ale przede wszystkim z konceptu całości, łączącego 
problematykę egzystencjalną, historyczną, estetyczną i lite-
racką. Bogactwo i różnorodność zgromadzonego materiału, 
odkrywczość interpretacji poszczególnych utworów i charak-
terystyki twórców, przejrzystość uogólnień sprawiły, że dzie-
ło wrocławskiego uczonego dało początek nowemu etapowi 
badań nad polskim barokiem. Nie jest przypadkiem, że twór-
ca oryginalnej wizji sarmackiego Seicenta był zaangażowany  
w ruch „Solidarności”. Nie jest też przypadkiem, że w czasie, gdy 
nasi uczeni zmagali się z mitem wstecznego, bo szlacheckiego 
i pobożnego, baroku, za granicą powstawała monumentalna 
synteza Claude’a Backvisa, Panorama de la poésie polonaise 
à l’âge baroque (1993)1 – dzieło w istocie swej romantyczne, 
ukazujące polski barok jako kulturę skupioną wokół charakte-
rystycznych dla Polski idei, szczególnie wolności; wszczepioną  
w europejską wspólnotę i zakorzenioną w jej śródziemnomor-
skiej tradycji, a zarazem oryginalną i swoistą; kształtującą toż-
samość narodową, a dla Zachodu fascynującą i tajemniczą. 
 Czy z tego wspomnienia wynika jakaś konkluzja pro memoria 
współczesnego badacza? Ramy i cel tej wypowiedzi nie pozwa-
lają dywagować na ten temat. Dziś nikt nie pyta o proces histo-
ryczno-kulturowy, zdeterminowany walką klas; przebrzmiała też 
obserwancja strukturalizmu, jednak pytania o humanistykę jako 
kontemplację idei i wartości, poszukiwanie w historii człowieka, 
a w jego dziełach godności i piękna pozostają otwarte.

ALINA NOWICKA-JEżOWA

1 Przekład polski: Panorama poezji polskiej okresu baroku, pod red. 
naukową A. Nowickiej-Jeżowej i R. Krzywego, t. 1–2, Warszawa 2003). 
Polska edycja Panoramy… poprzedzona była zbiorami studiów belgij-
skiego uczonego: Szkice o kulturze staropolskiej (oprac. A. Biernacki, 
Warszawa 1975) i Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze (wybór 
i oprac. H. Dziechcińska i E. J. Głębicka, Warszawa 1993).

Przełomowe odkrycia ...
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 W 111. numerze „PAUzy Akademickiej” ukazał się głos  
Jerzego Kuczyńskiego na temat reformowania edukacji. Na margi-
nesie jego interesujących rozważań zauważyłem jednak zdanie 
w którym przeprowadzane obecnie, z niemałym trudem, przy-
spieszenie momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej jest nazwane 
„absurdalnie kosztownym, a rokującym bardzo umiarkowane na-
dzieje na poprawę kształcenia pomysłem”. Chcę zaprotestować.
 Nie wiem jak przeprowadzana w tej chwili zmiana wpły-
nie na wyniki kształcenia, ale od dawna uważam, że jest ona  
KONIECZNA i powinna być zrobiona już wiele lat temu. W tej 
akcji nie chodzi bowiem tylko o poziom kształcenia. Chodzi 
przede wszystkim o obniżenie wieku, w którym młodzi ludzie 
uzyskują świadectwo dojrzałości. Dlatego gorąco popieram ini-
cjatywę p. minister Hall, która konsekwentnie wprowadza tę 
fundamentalną korektę. Chwała jej za to, że nie poddała się 
różnym protestom.
 Pamiętajmy, że egzamin maturalny w Polsce zdaje się  
w wieku 19 lat. W imię niejasnych, abstrakcyjnych zasad (oraz 
– jak słyszę – wygody rodziców), wyrządzamy w ten sposób 
straszną krzywdę młodemu pokoleniu. Dlaczego tak uważam? 
Pisałem o tym wielokrotnie, więc tutaj tylko powtórzę fragmenty 
wcześniejszych tekstów.
 Dzisiaj maturzyści w większości przychodzą na studia.  
A rozpoczynanie (pięcioletnich!) studiów w wieku 19 lat jest już 
mocno spóźnione: początkowy entuzjazm wygasa, pojawiają 
się inne problemy, a i chłonność umysłu zaczyna się zmniejszać 
(nie mówiąc już o tym, że w wielu dziedzinach dopiero doktorat 

oznacza zakończenie edukacji). W rezultacie uczelnie opusz-
czają ludzie zbyt starzy i zbyt często zniechęceni, a kolosalny 
potencjał młodości jest bezsensownie marnowany. Szczególnie 
dramatyczne wygląda to w matematyce i naukach przyrodni-
czych, gdzie zazwyczaj rezultaty uzyskuje się w młodym wieku. 
Mogę dodać, że znaczna liczba znanych mi wybitnych ludzi 
nauki zdawała maturę mając 17 lat lub nawet mniej. Było to 
możliwe, bo nauka w szkole trwała krócej co – jak sądzę – było 
z pożytkiem i dla szkoły i dla uczniów.
 Jest już wiedzą powszechną, że mamy przed sobą ponury 
obraz wyludniającej się Polski. Jedną z ważnych przyczyn jest 
późny wiek zakładania rodziny. Z pewnością późny wiek koń-
czenia szkoły też się do tego przyczynia.
 I najważniejsze: sądzę, że trzymanie dziewiętnastoletnich 
kobiet i mężczyzn w szkolnych ławach jest po prostu niehuma-
nitarne i aż dziw, że nie zajął się tym dotąd żaden z rzeczników 
spraw obywatelskich. W końcu są to ludzie dorośli: mają pełne  
prawa obywatelskie, mogą głosować, mogą (choć już nie muszą) 
służyć w armii, mogą zawierać związki małżeńskie, odpowiada-
ją przed sądem jak dorośli. A poddawani są infantylnej szkolnej 
dyscyplinie. To oczywiście powoduje, że sami nie traktują się 
jak poważni, dojrzali ludzie. W rezultacie otrzymujemy pokolenie 
dziewiętnastoletnich, nieodpowiedzialnych dzieci. Dzieciństwo 
to wspaniała rzecz. Ale nie w wieku dziewiętnastu lat.

ANDRZEJ BIAŁAS
7 marca 2011
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Wydarzenia

Zapraszamy na posiedzenia, które odbędą się
w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 Temat nawiązuje do zespołowych badań prowadzonych  
w Katedrze Języków Zachodniosłowiańskich Instytutu Slawistyki 
Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie: „Sacrum i profanum – 
słownictwo religijne w języku ogólnym (niemiecki, polski, sło-
wacki, czeski)”. W polu zainteresowania znajduje się zjawisko 
j ę z y k o w e j  s e k u l a r y z a c j i, desakralizacji leksyki. (W isto-
cie bombarduje nas przekaz synkretyczny – językowi towarzy-
szą obraz, gesty, mowa ciała, różne artefakty). Śledzenie tego 
procesu wymaga choćby wstępnego zdefiniowania słownictwa 
sakralnego. W referacie zostaną poddane dyskusji aporie języ-
ka religijnego (pierwotność leksyki, paradoks wiary); problem 
sekularyzacji uzualnej, poświadczonej w słownikach, jak i se-
kularyzacji okazjonalnej; ocena zjawisk systemowych (religijna 
intensja słowa w ujęciach leksykograficznych), jak i tekstowych 
(jednostkowa referencja, illokucja, typ dyskursu).
 Badaniom poddany został nie jeden partykularny język, 
lecz cały areał językowo-kulturowy na pograniczu germańsko-
-słowiańskim. Istotny jest tu więc aspekt porównawczy: różnice 
kultur etnicznych, związane jednak z historycznie ukształtowa-
nymi różnicami konfesyjnymi, np. silna tradycja protestancka 
w Niemczech i Czechach, ale także na Słowacji (bibličtina), 
polski katolicyzm, czeski i wschodnioniemiecki ateizm. Drugim 
dnem sekularyzacji jest sakralizacja, użycia quasi-religijne, np. 
kult sportu i metafory religijne w niemieckim futbolu i czeskim 
hokeju; ideologie jako „Ersatzreligion” (leksyka III. Rzeszy, reli-
giopodobny komunizm). W przypadku wielu internacjonalizmów 
na pochodzące z łaciny tradycyjne znaczenie religijne nakłada 
się nowy świecki sens przejęty współcześnie za pośrednictwem 
mediów z języka angielskiego (ikona, idol, Mesjasz).
 Profanizacji leksyki mogą sprzyjać specyficzne dla danego 
języka różnice kodowe, np. łatwość tworzenia zdrobnień w języ-
kach słowiańskich, nieznana raczej w takim stopniu niemczyźnie, 
por. Bozia, piekiełko, słow. modlitbička, czes. nebičko. Z kolei 
w niem. uderza produktywność złożeń, por.: Lichtsünder, Maut-
sünder, Parksünder, Promillesünder, Temposünder, Vignettensün-
der; Abfallsünder, Biomüllsünder, Ökosünder, Umweltsünder; 
Alkoholsünder, Drogensünder, Nikotinsünder. Na przykładzie 
wybranych słów-kluczy można obserwować różnice w koncep-
tualizacji (por. niem. Keuschheit i słow. czystość / čistota).

ALICJA NAGÓRKO

18.03.2011, godz. 12.00, sala 24
Posiedzenie naukowe
komisji Paleogeografii czwartorzędu PaU
Dr hab. Mariusz Pełechaty, Dr Andrzej Pukacz, Dr Karina 
Apolinarska, Dr Joanna Krupska, Dr Marcin Siepak,
Inkrustacje węglanowe wybranych gatunków ramienic  
na tle warunków środowiskowych

21.03.2011, godz. 17.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe komisji Prawniczej PaU
Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Od cytatu do plagiatu

22.03.2011, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe
komisji do oceny Podręczników szkolnych PaU
Dr Joanna Bielska przedstawi recenzje serii podręczników  
do nauki języka angielskiego w gimnazjum pt.: Upbeat

23.03.2011, godz. 16.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe komisji Historii nauki PaU
Prof. Antoni Jackowski, Kraków kolebką polskiej geografii

18.03.2011, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe Wydziału i Filologicznego PaU
Prof. Alicja Nagórko,
Czy grozi nam zanik pojęcia sacrum?
Polszczyzna na tle języka sąsiadów

21.03.2011, godz. 18.15, Duża Aula
kawiarnia naukowa PaU i „dziennika Polskiego”
Prof. Ryszard Tadeusiewicz,
Części zamienne dla człowieka? 
– Zwodnicze uroki cyborgizacji

– Dlaczego interesuje się tą tematyką i o czym będzie mówił 
podczas spotkania w Kawiarni Naukowej? – zapytaliśmy profesora.

– Medycyna XX wieku była zdecydowanie zdominowana 
przez biochemię. Oczywiście nie cała, bo na przykład chirurgia 
rozwijała się niezależnie, ale na przykład interna była bardzo 
ukierunkowana na biochemię. Na organizm człowieka patrzo-
no jak na swoisty reaktor chemiczny, w którym przebiegają 
różne reakcje, będące istotą procesów życiowych. W związku 
z tym choroby starano się wykrywać i klasyfikować na podsta-
wie różnych analiz procesów chemicznych, które do dziś od-
grywają bardzo ważną rolę w diagnostyce. Jeśli dochodziło  
do choroby, to traktowano ją jako zaburzenie tych toczących się 
w orga nizmie procesów i wspomagano siły obronne organizmu 
poprzez dostarczanie różnych leków – czyli znowu związków 
chemicznych. Tak wygląda leczenie do dziś.

Koniec XX wieku i początek naszego stulecia doprowadził 
jednak do tego, że zaczęto badać naukowo rozmaite procesy 
fizyczne toczące się wewnątrz organizmu. Dzięki tym badaniom 
ciało człowieka – do tej pory rozważane jako reaktor chemiczny 
– zaczęto postrzegać także jako maszynę. Oczywiście niesły-
chanie skomplikowaną maszynę, będącą równocześnie także 
tym tradycyjnie postrzeganym reaktorem chemicznym, bo nowe 
podejście bynajmniej nie rezygnuje z pozytywnego dorobku me-
dycyny klasycznej.

Skoro jednak przyzwyczajamy się myśleć o naszym ciele 
jako o maszynie, to w naturalny sposób nasuwają się techniczne 
sposoby badania i obserwacji jako metody pozyskiwania infor-
macji diagnostycznych, a także pojawia się pokusa, by maszynę 
naszego ciała naprawiać (gdy choruje) za pomocą maszyn mo-
gących ją wspomagać. Mało tego: skoro w innych maszynach 
skutecznie przywracamy sprawność ich działania poprzez wy-
mianę zużytych czy uszkodzonych elementów – poprzez części 
zamienne – to czemuż by tej metody nie zastosować także w od-
niesieniu do ciała człowieka?

W referacie scharakteryzowany będzie w sposób ogólny 
rozwój inżynierii biomedycznej jako techniki, z pomocą której 
tworzone są nowe narzędzia diagnostyczne, nowe urządzenia 
wspomagające leczenie oraz te najbardziej fascynujące: sztucz-
ne narządy. Postawione będzie także pytanie, czy ten rozwój 
inżynierii biomedycznej jest dla nas szansą na dłuższe życie  
w zdrowiu, czy wiąże się z groźbą cyborgizacji, czyli tak dalekie-
go ingerowania techniki w ciało człowieka, że w końcu staje się 
on wyłącznie robotem? Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak 
dużo sztucznych elementów można umieścić w ciele człowieka, 
żeby to ciągle jeszcze był człowiek, a nie maszyna?

MARIAN NOWy

BIBLIOTEKA  NAUKOWA  PAU  I  PAN
ARCHIWUM  NAUKI  PAN  I  PAU

uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy ekslibrisów

Secesja
Młoda Polska

Art Déco
które nastąpi w piątek 18 marca o godzinie 13.00

w sali wystawowej przy ul. Św. Jana 26

21 marca w Kawiarni 
naukowej PaU i „dziennika 
Polskiego” wystąpi prof. ry-
szard tadeusiewicz, członek 
korespondent PaU i Pan, 
były rektor aGH, członek 
tytularny europejskiej aka-
demii nauki, sztuki i Lite-
ratury, od lat zajmujący się 
biocybernetyką, automatyką 
i informatyką.


