
PAUza
Akademicka

Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, 9 czerwca 2011Nr 127

ISSN 1689-488X

Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Rok III

	 Zacznę	od	wyznania	wiary:	 uważam,	 że	 istotą	 i	 podsta-
wowym	zadaniem	nauki	jest	poszukiwanie	prawdy,	może	lepiej	
powiedzieć:	odkrywanie	prawdy.	Aby	uprzedzić	krytykę,	dodam,	
że	może	to	być	zarówno	tzw.	prawda	obiektywna,	z	którą	mamy	
zwykle	 do	 czynienia	w	 naukach	 przyrodniczych,	 jak	 i	 prawda	
subiektywna,	jaka	często	występuje	w	humanistyce.
	 Odkrywanie	prawdy	to	cel	bardzo	ambitny,	ale	też	niezwy-
kle	 trudny	do	osiągnięcia.	Wymagający	–	myślę,	 że	w	każdej	
dziedzinie	–	ogromnej	pracy,	koncentracji	i	uporu.	Zmuszający	
do	kolosalnego	wysiłku,	wręcz	na	granicy	możliwości	 ludzkie-
go	mózgu.	Potwierdzi	to	każdy,	kto	kiedykolwiek	próbował	coś	
naprawdę	nowego	zrozumieć.
	 Powstaje	 więc	 pytanie,	 dlaczego	 ludzie,	 i	 to	 ludzie	 wy-
bitni,	 podejmują	 ten	koszmarny	–	niemal	nadludzki	 –	wysiłek,	
w	 dodatku	 często	 nędznie	 wynagradzany.	 Motywacje	 bywają	
oczywiście	najrozmaitsze,	ale	myślę,	że	najważniejsze	 to	cie-
kawość,	a	przede	wszystkim	uczucie	szczęścia,	gdy	dostrzeże	
się	 coś,	 czego	nikt	przedtem	nie	zdołał	 zobaczyć.	Pragnienie	
zrozumienia	lub	odkrycia	czegoś	nowego	jest	właśnie	motorem,	
jest	siłą,	 jest	namiętnością,	która	przenosi	góry,	a	niemożliwe	
czyni	możliwym.	
	 Mówię	oczywiście	o	nauce	na	serio,	a	nie	o	pseudonauce,	
która	zawsze	była,	jest	i	będzie	obecna.
	 Tymczasem	w	opinii	publicznej	obraz	nauki	 jest	zupełnie	
inny.	 Zewsząd	 słyszymy,	 że	 zasadniczym	 jej	 celem	 jest	 do-
starczanie	wyników,	które	mogą	być	zastosowane	w	praktyce.	
Przynajmniej	potencjalnie,	a	najlepiej	bezpośrednio	(najczęściej	
chodzi	 o	 technologię	 lub	 o	medycynę,	 ale	 również	 o	 pokarm	 
dla	mediów).
	 W	 rezultacie,	 bez	wątpienia	 słuszne	 i	 dość	 powszechne	
apele	o	zwiększenie	nakładów	na	naukę	argumentuje	się	właśnie	
koniecznością	rozwoju	technologii	i	gospodarki.	Nie	byłoby	w	tym	
może	nic	złego,	gdyby	nie	wynikające	stąd	–	mniej	lub	bardziej	
wyraźnie	formułowane	–	żądania,	aby	uczeni	zajęli	się	badania-
mi	„pożytecznymi”,	a	nie	marnowali	czasu	w	dziedzinach	dale-
kich	od	praktycznych	zastosowań.	Kiedyś	mówiło	się,	że	nauka	
ma	 być	 „kołem	 zamachowym	 gospodarki”.	 Trudno	 o	 większe	
głupstwo.	Ostatnio	slogany	zmieniły	się;	dzisiaj	słyszymy	o	„in-
nowacyjności”.	To	brzmi	lepiej,	ale	intencje	są	te	same.	
	 Nie	 jest	 to	 tylko	 polski	 problem.	 Opinie	 takie	 słychać	 
w	całej	Europie.
	 Zabieram	więc	znowu	głos,	aby	–	któryż	to	już	raz	–	zgło-
sić	sprzeciw:	ta	teza	jest	fałszywa,	a	jej	konsekwencje	mogą	być	
groźne.	Podeprę	się	cytatem	sprzed	blisko	stu	lat,	zaczerpnię-
tym	od	Władysława	Natansona,	który	podczas	inauguracji	roku	
akademickiego	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim	mówił:	

Nauka	wówczas	przynosi	najwięcej	owoców,	gdy	ich	
nie	 szuka,	 gdy	 się	 o	 nie	 zgoła	 nie	 troszczy.	 Z	 jej	

istoty	wynika,	że	nauka	musi	mieć	wzrok	zwrócony	
ku	prawdzie;	gdy	spogląda	w	jaką	bądź	inną	stronę,	
traci	moc	i	przenikliwość	spojrzenia,	staje	się	wkrótce	
ślepą	przewodniczką	ślepych.	

	 Trudno	 oczywiście	 kwestionować,	 że	 badania	 naukowe	
przyczyniają	 się	do	wzrostu	gospodarczego	oraz	do	poprawy	
jakości	 życia.	Przykłady	są	 liczne	 i	 nie	ma	potrzeby	 ich	przy-
woływać.	Powtórzę	 jednak	 raz	 jeszcze:	każdy,	kto	zetknął	się	
z prawdziwą	nauką,	 rozumie,	że	nie	 to,	 lecz	POSZUKIWANIE	
PRAWDY	 jest	 celem	 badań	 naukowych.	 I	 jest	 to	 cel	 na	 tyle	
atrakcyjny,	że	zawsze	przyciągał	najwybitniejszych	przedstawi-
cieli	rodziny	ludzkiej.	Zawdzięczamy	im	wiele.	Nie	tylko	z	tego	
powodu,	że	–	 jako	produkt	uboczny	–	 ich	 rezultaty	umożliwiły	
niebywały	 rozwój	 technologii,	 lecz	 przede	wszystkim	 dlatego,	
że	ich	praca	prowadziła	do	powstania	nowych	idei,	które,	wpro-
wadzone	 w	 obieg	 społeczny,	 zmieniały	 (i	 zmieniają)	 sposób	
myślenia	milionów	ludzi.	
	 Można	oczywiście	postawić	pytanie,	dlaczego	Polska,	kraj	
w	końcu	niebogaty	i	nie	największy,	ma	angażować	się	w	tego	
rodzaju	działalność,	skoro	nie	przynosi	ona	bezpośrednich	ko-
rzyści.	Niestety,	nie	jest	to	–	jak	wiemy	–pytanie	tylko	retoryczne.
	 Odpowiadam	 więc:	 Dlatego,	 że	 Polska	 musi	 pozostać	
atrakcyjna	dla	najwybitniejszych	umysłów.	Bo	trzeba	koniecznie	
zapobiec	odpływowi	 talentów.	Bo	 to	niezbędny	warunek	unik-
nięcia	zapaści	kulturowej	i	cywilizacyjnej.	Bo	to	w	końcu	sprawa	
naszej	ambicji,	naszej	tożsamości	i	naszego	bezpieczeństwa.
	 Ponadto	 wszystkie	 badania	 naukowe,	 nawet	 najbardziej	
abstrakcyjne,	mają	 ogromne	 znaczenie	 również	 dla	 gospodarki.	 
Bo	–	jak	zauważył	kiedyś	profesor	Maciej	Grabski	–	bez	prowa-
dzenia	badań	nie	da	się	(a	w	każdym	razie	nikomu	na	świecie	
dotąd	 się	 nie	 udało)	 zorganizować	 uczelni,	 które	 mogą	 wy-
kształcić	na	odpowiednim	poziomie	elitę	państwa.	A	bez	dobrze	
wykształconej	 elity	 (i	 humanistycznej,	 i	 technicznej)	 nie	może	
być	mowy	o	rozwoju.
	 Rzecz	jest	na	tyle	poważna,	że	–	jak	sądzę	–	trzeba	o	niej	
mówić	 wszędzie,	 gdzie	 się	 da,	 pełnym	 głosem,	 w	 publicznej	
debacie,	a	nie	tylko	w	prywatnych	rozmowach.	
	 Żeby	uniknąć	nieporozumień,	chcę	zaznaczyć,	że	nie	mam	
nic	przeciwko	badaniom	–	gospodarczo	 lub	społecznie	–	uży-
tecznym.	Występuję	jedynie	przeciw	faworyzowaniu	projektów,	
które	 reklamują	 się	możliwościami	 zastosowań	 praktycznych,	
stawiając	jakość	na	drugim	miejscu.	Uważam	bowiem,	że	tylko	
poziom,	i	nic	innego,	decyduje	o	znaczeniu	badań.	Bo	wyłącznie	
nauka	 najwyższej	 próby	 zbliża	 nas	 do	właściwego	 celu,	 czyli	 
do	PRAWDY.

ANDRZEJ	BIAłAS

Tekst	wygłoszony	podczas	konferencji	„Nauka	w	sieci	wpływów”,	zorganizowanej	przez	Polską	Akademię	Nauk	w	dniu	14	kwietnia	2011	
w	Warszawie.

Istota i cel nauki 
– spojrzenie fundamentalisty
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Polska w Europie 
– łacina w szkole

	 Na	 naszych	 oczach	 łacina	 znika	 z	 polskich	 szkół,	 a	 są	
tacy,	 którzy	chcą,	aby	zniknęła	 również	z	matur.	Nasza	akcja	
ma	 na	 celu	 wykazanie	 Rządzącym,	 że	 ich	 obowiązkiem	 jest	
zapewnienie	 młodym	 Polakom	 równych	 szans	 edukacyjnych	 
w	stosunku	do	ich	europejskich	rówieśników.
	 Mamy	nadzieję	wykazać	również,	że	istnieje	wielkie	gro-
no	osób,	którym	obecność	 łaciny	w	polskich	szkołach	nie	 jest	
obojętna.

Postulujemy, aby:
Gimnazjaliści	w	Polsce	mogli	uczyć	się	 języka	 łacińskiego.1.	
Uczniowie	liceów	mogli	już	w	pierwszej	klasie	podjąć	naukę	2.	
języka	łacińskiego.
Zachowano	maturę	z	języka	łacińskiego	zarówno	na	pozio-3.	
mie	podstawowym,	jak	i	rozszerzonym.

Dlaczego?
	 Według	danych	MEN,	łaciny	w	Polsce	uczy	się	0%	gimna-
zjalistów	i	3,8%	licealistów,	co	daje	1,5%	uczniów	szkół	średnich	
ogólnokształcących1	(III	i	IV	etap	edukacyjny).	Według	naszych	
szacunków,	w	większości	szkół	nauka	łaciny	trwa	rok	 lub	5	se-
mestrów	w	wymiarze	1	lub	2	godzin	tygodniowo.	
	 Skoro	 zaś	 jesteśmy	 członkiem	 Unii	 Europejskiej,	 a	 za-
daniem	 naszych	 szkół	 jest	 wykształcenie	 młodych	 Polaków	 
i	 Europejczyków,	 spójrzmy,	 jaka	 jest	 sytuacja	 łaciny	w	 innych	
krajach	Unii	Europejskiej?

Dla przykładu2:
W	Niemczech	co	 trzeci	gimnazjalista	uczy	się	 łaciny	przez	•	
4	lata,	a	co	piąty	przez	lat	6;	w	sumie	ponad	30%	uczniów	
szkół	 średnich	 ogólnokształcących	 (w	 wieku	 12–18	 lat)	 
ma	zajęcia	z	 łaciny	w	dużym	wymiarze	godzin,	począwszy	
od	12	roku	życia.

	 Uprzejmie	informujemy,	że	Rada	Polskiej	Akademii	Umie-
jętności	 na	 posiedzeniu	 w	 dniu	 24.	 05.	 2011	 zdecydowanie	 
poparła	 starania	 Katedry	 Filologii	 Klasycznej	 Uniwersytetu	 
Mikołaja	 Kopernika	w	 Toruniu	 o	wprowadzenie	 do	 gimnazjów	 
i	liceów	polskich	nauki	języka	łacińskiego	przynajmniej	w	zakresie,	
w	jakim	naucza	się	go	dziś	w	Europie	Zachodniej.

	 Poniżej	zamieszczamy	pismo	dra	Rafała	Toczko	oraz	bar-
dziej	szczegółowy	opis	problemu,	przygotowany	przez	Katedrę	
Filologii	Klasycznej	UMK.

prof.	dr	hab.	Jerzy	Wyrozumski
Sekretarz	Generalny	PAU

Szanowni	Państwo,

	 Ośmielam	się	pisać	do	Państwa	w	sprawie	ważnej	i	pilnej,	
a	mianowicie	szykowanej	przez	nas	akcji	zatytułowanej	„Polska	
w	Europie	–	łacina	w	szkole”.
	 Udało	się	nam	zebrać	dokładne	dane	statystyczne	z	kilku	
krajów	 europejskich	 na	 temat	 obecności	 łaciny	 w	 curriculum	
ucznia	 i	 postanowiliśmy	 rozpocząć	 starania	 o	 wprowadzenie	
nauki	języka	łacińskiego	do	gimnazjum.
	 Akcja	 rozpocznie	 się	 w	 idy	 czerwcowe	 (13	 czerwca)	 
na facebook.com,	oraz	na	portalu	petycje.pl.	Tam	każdy	będzie	
mógł	wyrazić	swoje	poparcie.	Chcemy	wykorzystać	obecność	

w	tym	czasie	w	mediach	tematyki	edukacyjnej	oraz	zbliżającą	
się	prezydencję	Polski	w	Unii	Europejskiej.
	 Będziemy	zaszczyceni,	 jeśli	ktoś	z	Państwa	zechce	włą-
czyć	się	w	naszą	akcję,	zachwyceni,	jeśli	zgodzą	się	Państwo	
być	 jednymi	 z	 sygnatariuszy	 petycji	 do	Ministerstwa	 Edukacji	
Narodowej.	Serdecznie	proszę	o	kontakt	w	tej	sprawie.

Z	wyrazami	szacunku,	
Rafał	Toczko

Katedra	Filologii	Klasycznej	UMK
Fundacja	Traditio	Europae

raftocz@umk.pl

IDEA AKCJI „POLSKA W EUROPIE – ŁACINA W SZKOLE”
W	Austrii	młodzież	uczy	się	łaciny	od	11	roku	życia,	wybie-•	
rając	6-,	4-	lub	2-letni	kurs,	i	stanowi	w	sumie	34%	uczniów	
szkół	średnich	ogólnokształcących.
We	 Włoszech	 języka	 łacińskiego	 uczy	 się	 39,8%	 wszyst-•	
kich	uczniów	(jest	to	najwyższy	wynik	na	świecie),	z	czego	
większość	w Liceo	Classico przez	5	 lat	w	wymiarze	ponad	 
4	godziny	w	tygodniu,	zaczynając	już	w	wieku	12–13	lat.
We	Francji	w	gimnazjach	(college’ach)	 łaciny	uczy	się	20%	•	
młodzieży,	w	liceach	6%.
W	 Belgii	 (Flandria)	 łacinę	 w	 różnych	 wariantach	 wybiera	 •	
w	sumie	 21%	uczniów	od	 12	 do	 17	 roku	 życia;	 najdłuższy	
cykl	trwa	5	lat,	najkrótszy	2	lata.
W	Holandii	w	2005	roku	–	ostatnie	dokładne	dane	–	do	eg-•	
zaminu	maturalnego	 z	 języka	 łacińskiego	 przystąpiło	 21%	
uczennic	 i	 19%	uczniów	 szkół	 ogólnokształcących	 (VWO).	
Należy	 zakładać,	 że	 na	 wcześniejszych	 etapach	 uczy	 się	
ich	więcej.

	 Szacując	 ostrożnie,	 ok.	 20%	 jedenasto-/trzynastoletnich	
Europejczyków	uczących	się	w	szkołach	ponadpodstawowych	
ogólnokształcących	(III	etap	edukacyjny)	poznaje	język	łaciński	
i	kulturę	antyczną	w	dużym	wymiarze	godzin.	W	Polsce	w	gim-
nazjum	(III	etap	edukacyjny)	łaciny	uczy	się	0%	młodych	ludzi.
	 Nowa	„Podstawa	programowa”	dla	liceów	(IV	etap	eduka-
cyjny),	która	wchodzi	w	życie	za	dwa	lata,	przesuwa	na	drugą	
klasę	pierwsze	 lekcje	 łaciny	w	Polsce	 i	 daje	możliwość	nauki	
jedynie	 na	 poziomie	 rozszerzonym.	 Takie	 rozwiązanie	 usunie	
ostatecznie	 łacinę	 z	 CV	 Polaka.	 Mówimy	 o	 uczniach	 w	 wie-
ku	 16–17	 lat,	 którzy	 w	 perspektywie	 dwóch	 lat	 mają	 maturę.	 
Nie	będą	oni	chętnie	wybierali	przedmiotu	w	wymiarze	4	godzin	
w	tygodniu,	jak	zaplanowało	to	MEN,	w	momencie,	gdy	uczniów	
absorbują	przede	wszystkim	przygotowania	do	egzaminu	doj-
rzałości.
	 Prosimy	więc	Ministerstwo,	aby	doprowadziło	do	wyrów-
nania	szans	naszych	uczniów	w	zakresie	edukacji	dla	Europej-
czyków	podstawowej,	bo	język	łaciński	i	kultura	Greków	i	Rzy-
mian	stanowią	jedną	z	niewielu	płaszczyzn	łączących	systemy	
edukacyjne	w	wielu	europejskich	krajach.

1	W	statystykach	dla	Polski	i	innych	krajów	nie	bierzemy	pod	uwagę	
szkolnictwa	zawodowego,	technicznego	i	artystycznego.
2	Podajemy	 statystyki	 z	 krajów,	 których	 dane	 udało	 się	 znaleźć	 
na	stronach	odpowiednich	ministerstw	i	urzędów	statystycznych.

http://www.facebook.com
http://www.petycje.pl
mailto:raftocz@umk.pl
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Argumenty:
łacina	pomaga	w	nauce	 innych	 języków	 i	dlatego	powinna	1.	
być	wprowadzona	jak	najwcześniej.
łacina	 zapoznaje	 uczniów	 z	 kulturą	 europejską	 i	 daje	 im	2.	
płaszczyznę	porozumienia	z	rówieśnikami	z	krajów	UE.
łacina	 i	 kultura	 antyczna	 wprowadzają	 w	 język	 używany	 3.	
w	wielu	gałęziach	nauki,	pomagają	odczytywać	teksty	współ-
czesnych	 nauk	 społecznych	 i	 przyrodniczych,	 jak	 również	
teksty	literackie.
łacina,	nazywana	 „matematyką	 języków”,	uczy	 logicznego	4.	
myślenia.
Nauka	łaciny	może	stanowić	model	rozwijania	pasji	nauko-5.	
wej	młodych	ludzi,	której	podstawowym	wyznacznikiem	jest	
bezinteresowność	poznawcza.
łacina	uczy	otwartości	na	inną	kulturę	i	tolerancji.6.	
Argument	 praktyczny:	 każdego	 roku	 kilkadziesiąt	 tysięcy	7.	
absolwentów	polskich	 szkół	 ponadgimnazjalnych	podejmu-
je	 studia	 na	 uczelniach	 wyższych	 w	 krajach	 zachodnich, 
gdzie	na	wielu	kierunkach	humanistycznych	wymagane	jest	
zdanie	osobnego	egzaminu	z	łaciny.

Jak wprowadzić łacinę do gimnazjum?
Proponujemy	dwa	rozwiązania:

Język	 łaciński	wprowadzony	zostaje	we	wszystkich	gimna-1.	
zjach	jako	drugi	język	obcy	do	wyboru.
Wprowadzenie	 w	 wybranych	 gimnazjach	 języka	 łacińskie-2.	
go	 jako	 trzeciego	 języka	 obcego.	 Proponujemy,	 aby	 MEN	
ogłosiło	 konkurs	 dla	 szkół,	 chętnych	 do	 wdrożenia	 nauki	
języka	łacińskiego	jako	trzeciego	języka	obcego.	Jesteśmy	
gotowi	 pomóc	 MEN	 w	 zorganizowaniu	 takiego	 konkursu.	 
Jego	zwycięzcy	otrzymywaliby	pulę	pieniędzy	na	organiza-
cję	nauczania	języka	łacińskiego	w	swoich	szkołach.	Można	
oczywiście	ograniczyć	liczbę	beneficjentów	takiego	konkur-
su,	co	spowoduje,	że	budżet	państwa	poniesie	 jedynie	mi-
nimalne	koszty.

Przygotowali:	
Rafał	Toczko,	Barbara	Bibik,	Damian	Jasiński

09.06.2011, godz. 17.30, Mała Aula
Posiedzenie	naukowe	Komisji	Historii	Sztuki	PAU
Dr	 Wojciech	 Walanus,	 Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem  
w Muzeum Zamkowym w Malborku i zaginione retabulum z Dzie-
duszyc / Diedersdorf w Nowej Marchii. Ze studiów nad oddziały-
waniem Hansa Leinbergera

10.06.2011, godz. 13.15, Mała Aula
Posiedzenie	naukowe	Komisji	Kultury	Słowian	PAU
Dr	hab.	Aleksandra	Borowiec, Le chasteau de virginité Juraja 
Slovinca jako projekt świata wewnętrznego kobiety konsekro-
wanej

13.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie	naukowe	Wydziału	II	Historyczno-Filozoficznego	PAU
Prof.	Andrzej	Mączyński,	200 lat austriackiego kodeksu cywilnego 
z perspektywy polskiej

14.06.2011, godz. 11.15, Mała Aula
Posiedzenie	naukowe	Komisji	Prehistorii	Karpat	PAU
Mgr	Paweł	Jarosz,	Stan źródeł archeologicznych z III tys. przed Chr.  
w prawym dorzeczu górnego Dniestru

15.06.2011, godz. 16.15, Mała Aula
Posiedzenie	naukowe	Komisji	Historii	Nauki	PAU
Prof.	 Romuald	 Schild,	 Polskie badania archeologiczne epoki  
kamienia w Afryce Północno-Wschodniej

16.06.2011, godz. 15.15, Mała Aula
Posiedzenie	naukowe	Komisji	PAU	„Fides	et	Ratio”
Ks.	prof.	Michał	Heller,	Program filozoficzny Józefa Życińskiego

16.06.2011, godz. 15.00, sala 26
Posiedzenie	naukowe	Komisji	PAU	do	Badań	Diaspory	Polskiej
Dr	Tomasz	Makowski,	Współpraca Biblioteki Narodowej z insty-
tucjami polonijnymi

17.06.2011, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie	naukowe	Wydziału	I	Filologicznego	PAU
Prof.	Stanisław	Stabryła, Horacy i rzymska kultura literacka

17.06.2011,
Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937–2010)
Otwarcie	wystawy:
godz.	14.30,	sala	wystawowa	Archiwum	Nauki	PAN	i	PAU
Sesja	naukowa:
godz.	15.30,	Duża	Aula	PAU

17–18.06.2011, sala 24
Sesja	naukowa	Komisji	Kultury	Słowian	PAU
Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata

Wydarzenia

Kolejnym gościem Kawiarni Naukowej Polskiej Akade-
mii Umiejętności i „Dziennika Polskiego” będzie prof. Roman 
Kuźniar z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Prof.	 Kuźniar	 jest	 absolwen-
tem	Wydziału	Dziennikarstwa	 i	Nauk	 
Politycznych	 Uniwersytetu	 War-
szawskiego.	W	 1981	 roku	 uzyskał	
stopień	 doktora,	 zaś	 w	 1990	 dok-
tora	 habilitowanego	 nauk	 huma-
nistycznych.	 W	 2001	 uzyskał	 ty-
tuł	 profesora.	 Jest	 pracownikiem	
naukowym	 Instytutu	 Stosunków	
Międzynarodowych	 Uniwersytetu	
Warszawskiego,	w	1992	został	kie-
rownikiem	Zakładu	Studiów	Strate-
gicznych.	W	1995	został	członkiem	
polskiej	 delegacji	 do	 Komisji	 Praw	
Człowieka	ONZ.	

W	 1990	 rozpoczął	 pracę	 w	 Ministerstwie	 Spraw	 Zagra-
nicznych.	 Był	 m.in.	 dyrektorem	 Departamentu	 Planowania	 
i	Analiz	(1992–1994),	ministrem	pełnomocnym	w	Stałym	Przed-
stawicielstwie	RP	przy	ONZ	w	Genewie	(1994–1998).	W	latach	
2003–2005	pełnił	 funkcję	dyrektora	Akademii	Dyplomatycznej	
MSZ,	a	przez	następne	dwa	lata	był	dyrektorem	Polskiego	In-
stytutu	Spraw	Międzynarodowych.	Po	utworzeniu	rządu	Donal-
da	Tuska	został	 doradcą	ministra	obrony	narodowej	Bogdana	
Klicha.	W	październiku	2010	roku	został	powołany	na	doradcę	
prezydenta	 Bronisława	 Komorowskiego	 do	 spraw	 międzyna-
rodowych.

Krakowianie	 mieli	 okazję	 poznać	 jego	 poglądy	 podczas	
m.in.	spotkań	w	PAU	i	Wydawnictwie	Literackim.	W	czasie	po-
siedzenia	Komisji	Spraw	Europejskich	PAU	przed	 trzema	 laty	
przedstawił	 wykład	 pt.	 „Polska	 wobec	 tożsamości	 międzyna-
rodowej	 Unii	 Europejskiej”,	 zaś	 w	 Sali	 Mehofferowskiej	 Wy-
dawnictwa	 Literackiego,	 wraz	 z	 prof.	 Andrzejem	Manią	 z	 UJ,	
mówił	o	konfliktach	cywilizacyjnych	–	o	erozji,	 jakiej	poddawa-
na	jest	cywilizacja	Zachodu,	oraz	zagrożeniach	zewnętrznych,	 
na	jakie	jest	narażona.	

W poniedziałek, 13 czerwca br. o godz. 18.15 w Dużej 
Auli PAU prof. Roman Kuźniar przedstawi wykład pt. „Polska 
wobec Europy i świata po kryzysie 2008”.

MARIAN	NOWY

Prof. Roman Kuźniar w Kawiarni Naukowej

Zapraszamy na posiedzenia, które odbędą się
w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
Informacje na temat posiedzeń i konferencji można
znaleźć na stronie internetowej PAU (www.pau.krakow.pl)

http://pau.krakow.pl/
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	 Felieton	ABBY	pt.	Młodym być i więcej nic...	(„PAUza	Aka-
demicka”	123)	świetnie	chwyta	byka	za	rogi.	
	 W	USA,	 od	 kiedy	 Prezydent	 Ronald	 Reagan	 urzędował	
mając	blisko	80	 lat,	zerwano	z	ograniczaniem	wieku,	przynaj-
mniej	na	uczelniach	stanowych.	Bo	jakże	wymagać	ograniczeń	
w	 pracy	 z	 uwagi	 na	 wiek	 w	 „podległych”	 placówkach,	 skoro	
„szef”	jest	w	podeszłym	wieku.	
	 Na	 moim	 uniwersytecie	 w	 tym	 roku	 dopiero	 odszedł	 
na	emeryturę	w	wieku	84	lat	prof.	Paul	Maier,	świetny	historyk,	
który	przepracował	na	uniwersytecie	51	lat.
	 Oczywiście,	 profesorowie	 w	 tym	 wieku	 unikają	 prac	 
jako	kierownicy	katedr	czy	dziekani	lub	rektorzy,	choć	i	ta	dro-
ga	 nie	 jest	 przed	 nimi	 zamknięta.	 Z	 tym,	 że	 w	 USA	 na	 ogół	 
do	administrowania	garną	się	profesorowie	o	zmyśle	organiza-
cyjnym	i	po	„zakończeniu”	kariery	naukowej.	Bowiem	nie	da	się	
jej	kontynuować	w	administracji.
	 Zresztą	 wspominanie	 wieku	 w	 tej	 czy	 innej	 formie	 jest	
w	USA	 nawet	 karane	 jako	age discrimination.	 Poszkodowany	
może	dochodzić	wysokiego	odszkodowania.	W	życiorysie	nigdy	
nie	podaje	się	daty	urodzenia,	chociaż	inne	daty,	jak	ukończe-
nia	szkoły,	łatwo	wskazują	na	prawdopodobny	wiek.	Rozmowa	 
na	temat	wieku	z	kimkolwiek	na	uczelni	należy	do	braku	taktu.

Age discrimination
	 „Młodzi”	fizycy	i	matematycy,	w	tym	polscy,	skonstruowali	
bomby	–	atomową	i	wodorową,	ale	gdy	byli	„starsi”	i	„mądrzejsi”	
protestowali	 przeciwko	 ich	 użyciu	 w	 ramach	 ruchu	 Pugwash	
i	 nawet	 dostali	 za	 to	 Pokojową	 Nagrodę	 Nobla.	 Nie	 ma	 ra-
cji	 znany	 amerykański	 futurolog	 Ray	 Kurzweil,	 gdy	 twierdzi,	 
że	człowiek	zmieni	się	w	inne	„stworzenie”	z	chwilą	gdy	kompu-
tery	będą	szybciej	myślały	od	człowieka.	Może	będą	szybsze,	
ale	czy	mądrzejsze?

	 Dobrym	 przykładem	 służy	 Jean-Jacques	 Rousseau,	 
który	 –	 gdy	 współ-wydał	 encyklopedię	 i	 trochę	 dorobił	 się	 –	
sprzedał	zegarek,	bowiem	uważał,	że	zegarek	służy	biednym,	 
a	on	przecież	 już	takim	nie	był.	Obecna	moda	na	telefony	ko-
mórkowe,	zwłaszcza	wśród	młodych	wcale	nie	oznacza,	że	są	
lepiej	 poinformowani,	 a	 przez	 to...	 mądrzejsi.	 Być	 może	 jest	
nawet	 przeciwnie,	 z	 uwagi	 na	 chaos	 informacyjny	 w	 jaki	 się	
wdali.
	 Co	 do	mnie,	 numer	mojej	 komórki	 zna	 tylko	moja	 żona.	
Myślę	bowiem	podobnie,	jak	stary	francuski	filozof...

ANDREW	TARGOWSKI
Western	Michigan	University

Życie według Adama Korpaka

Kiedy pamięć zawodzi

http://pauza.krakow.pl/
mailto:pauza@pau.krakow.pl
mailto:pauza@pau.krakow.pl
http://pauza.krakow.pl/123_5_2011.pdf
http://pauza.krakow.pl/123_5_2011.pdf
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Kraków – warto wiedzieć

1 czerwca br. w Pałacu Królewskim w Madrycie otwar-
to wystawę „Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, czyli 
złote czasy Rzeczypospolitej”. Jej głównym eksponatem  
jest obraz „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci.  
„Dama” przyleciała do Madrytu samolotem CASA. Wystawa, 
przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, jest 
elementem promocji polskiego przewodnictwa w Radzie UE.  
Polska prezydencja rozpocznie się 1 lipca. W 11 salach Pała-
cu Królewskiego pokazano 200 dzieł sztuki odzwierciedlają-
cych dzieje Polski od końca średniowiecza do rozbiorów. 

W	 wywiadzie	 opublikowanym	 w	 „PAUzie	 Akademickiej”	 
(nr	44,	25	czerwca	2009)	Zofia	Gołubiew,	dyrektor	krakowskie-
go	Muzeum	Narodowego	(odznaczona	3	maja	br.	przez	Prezy-
denta	RP	Krzyżem	Komandorskim	Orderu	Odrodzenia	Polski	
za	wkład	w	 rozwój	muzealnictwa	–	gratulujemy!),	 powiedziała	
m.in.	„Nasze	miasto	ma	już	taką	pozycję,	że	ludzie	przyjeżdża-
ją	 do	 Krakowa	 jako	 takiego,	 a	 potem	 do	muzeum.	 Dzieje	 się	
więc	 tak,	 jak	 powinno,	 promujemy	 się	 nawzajem:	 my	miasto,	 
a	miasto	nas.	Proszę	pamiętać,	że	do	Krakowa	przyjeżdżają	nie	
tylko	pijani	Anglicy,	także	miłośnicy	sztuki,	którzy	chcą	obejrzeć	
»Damę	 z	 gronostajem«	 lub	 wypić	 kawę	 w	 naszym	 oddziale	 
–	w	ogrodzie	Józefa	Mehoffera”.

Podróże kształcą?
To	miłe,	gdy	się	ma	świadomość,	że	obcokrajowcy	przy-

jeżdżają	 do	 Krakowa,	 aby	 obejrzeć	 „Damę	 z	 gronostajem”.	
Tymczasem	 okazuje	 się,	 że	 „Dama”	 zamiast	 przyjmować	 go-
ści,	sama	podróżuje.	Od	momentu	założenia	Fundacji	książąt	
Czartoryskich	„Dama”	przebywała	kolejno	w	USA:	12.10.1991–
–12.01.1992,	 Szwecji:	 29.10.1993–31.05.1994,	 Włoszech:	
15.10.1998–24.01.1999,	 Japonii:	 01.09.2001–07.04.2002,	
ponownie	 w	 USA:	 13.09.2002–18.05.2003,	 na	 Węgrzech:	
28.10.2009–14.02.2010.	 Pomimo	 protestów	 historyków	 sztuki	 
i	 konserwatorów,	 zatroskanych	 o	 stan	 obrazu,	 „Dama”	 gościła	 
na	Zamku	Królewskim	w	Warszawie,	teraz	jest	w	Madrycie,	skąd	
uda	się	do	Berlina,	a	potem	do	Londynu.	Z	Londynu	wróci	do	Kra-
kowa	w	lutym	2012	roku.	Trochę	to	dużo	jak	na	leciwą	„Damę”.

W	 tej	 sytuacji	 Piotr	 Żuchowski,	 Sekretarz	Stanu	w	Mini-
sterstwie	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego,	 zaprosił	 zainte-
resowanych	 20	 kwietnia	 br.	 na	 ogłoszenie	 decyzji	 w	 sprawie	
wypożyczeń	 zagranicznych	 „Damy	 z	 gronostajem”	 Leonarda	 
da	Vinci.	W	czasie	spotkania	odczytano	Memorandum	podpi-
sane	przez	Adama	Karola	Czartoryskiego	–	fundatora	Fundacji	
Książąt	Czartoryskich,	Zofię	Gołubiew	–	dyrektora	Muzeum	Na-
rodowego	w	Krakowie,	Jana	Janczykowskiego	–	Małopolskiego	
Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków	i	Piotra	Żuchowskiego.

„Mając	na	względzie	–	czytamy	w	Memorandum	–	że	ob-
raz	Leonarda	da	Vinci	»Dama	z	gronostajem«	jest	najcenniej-
szym	dziełem	sztuki	w	polskich	kolekcjach	muzealnych,	strony	
niniejszego	Memorandum	wyrażają	wspólną	wolę	zabezpiecze-
nia	na	przyszłość	losów	tego	dzieła	i	wieczystego	zachowania	
go	dla	społeczeństwa	polskiego	oraz	świata	sztuki”.	Ustalono,	 
iż	po	powrocie	z	Londynu	obraz	powróci	do	Krakowa	i	umiesz-
czony	zostanie	w	Muzeum	Narodowym,	gdzie	będzie	ekspono-
wany	 aż	 do	 zakończenia	 remontu	 Pałacu	 Książąt	 Czartorys-
kich,	dokąd	powróci	po	 jego	zakończeniu.	Zostanie	 też	obraz	
objęty	co	najmniej	10-letnim	okresem	ochronnym,	w	czasie	któ-
rego	nie	będzie	przedmiotem	jakichkolwiek	wypożyczeń,	chyba	 
że	 z	 przyczyn	 uzasadnionych	 szczególnymi	 okolicznościami	
wszystkie	 strony	 Memorandum	 zgodnie	 postanowią	 inaczej.	
Będzie	też	dzieło	Leonarda	da	Vinci	przedmiotem	projektu	na-
ukowego,	którego	celem	jest	pozyskanie	 i	usystematyzowanie	
pełnej	wiedzy	o	obrazie,	o	jego	stanie.

Po 60 latach
Przejęcie	 przez	 Fundację	 książąt	 Czartoryskich	 budyn-

ku	 i	 zbiorów	Czartoryskich	 oznacza	w	 rzeczywistości	 zmianę	
ekspozycji	(rozdział	zbiorów	Czartoryskich	od	zbiorów	Muzeum	
Narodowego)	i	remont	budynku	przy	ul.	św.	Jana.	Muzeum	Na-
rodowe	zorganizowało	zatem	na	początku	ubiegłego	roku	cykl	
spotkań	 zatytułowanych	 „Pożegnanie	 z	 galeriami	 w	 Muzeum	
Książąt	Czartoryskich”.

„Nadeszła	pora	zamknięcia	na	pewien	czas	–	z	powodu	
remontu	–	Muzeum	Książąt	Czartoryskich.	Po	zakończeniu	re-
montu	wejdziemy	 już	 do	 zupełnie	 innego,	 zmodernizowanego	
muzeum	–	napisano	w	zaproszeniach.	Zanim	jednak	to	nastą-
pi,	warto	spojrzeć	wstecz,	na	ostatnie	sześćdziesiąt	 lat,	kiedy	
to	 zbiory	Czartoryskich	 powiązane	 były	 ściśle,	 od	 roku	 1950,	
z	 krakowskim	Muzeum	Narodowym”.	Przypomniano,	 iż	w	 tym	
okresie,	po	generalnym	odrestaurowaniu	wszystkich	budynków	
(w	latach	siedemdziesiątych	XX	wieku)	urządzono	w	nich	–	pod	
kierunkiem	 Marka	 Rostworowskiego	 i	 Zdzisława	 Żygulskiego	
jun.	 –	 obecną	 ekspozycję,	 która	 z	 pełnym	 respektem	dla	 idei	
księżnej	 Izabeli	 Czartoryskiej,	 założycielki	 muzeum	 (w	 roku	
1801)	 i	 jej	 wnuka	Władysława,	 twórcy	muzeum	 krakowskiego	 
(w	roku	1876),	ułożyła	się	w	dwa	zasadnicze	nurty:	historycz-
no-patriotyczny	 (rzeczy	 i	pamiątki	polskie)	 i	artystyczny	 (gale-
rie	sztuki	starożytnej	i	malarstwa	europejskiego	z	arcydziełami	 
Leonarda	 da	 Vinci	 i	 Rembrandta).	 Setki	 obiektów	 poddano	 
w	tym	czasie	konserwacji,	urządzono	dziesiątki	wystaw	w	kraju	
(m.in.	w	Puławach,	miejscu	 powstania	muzeum)	 i	 za	 granicą,	
zorganizowano	wiele	wykładów	i	imprez	promujących	zbiory.

„Zanim	 nieco	 mroczne	 dzisiaj	 sale	 muzeum	 zapełnią	
nowoczesne	 gabloty,	 warto	 odbyć	 ostatnią	 już	 wędrówkę	
przez	 te	wnętrza	 –	 zachęcano	w	 zaproszeniach	 –	 naznaczo-
ne	 romantycznym	 piętnem	 minionych	 wieków,	 pełne	 złoto-
srebrnych	 lśnień	 na	 starych	 tkaninach	 i	 pancerzach,	 szkłach	
i	 emaliach,	 pachnące	 skórą	 i	 dębowym	 drewnem,	 przez	 uro-
kliwe	miejsca,	 w	 których	 wydaje	 się,	 że	 czas	 się	 zatrzymał”.	 
I	rzeczywiście,	wiele	osób	odwiedzało	w	tych	dniach	muzeum,	
by	po	raz	ostatni	obejrzeć	zbiory	w	takiej	postaci.

Kłopoty z „Damą”

Gronostaj, czy łasiczka?
Osobną	 sprawą	 jest	 nazwa	 obrazu.	 Oficjalna	 to	 „Dama	 

z	gronostajem”,	zaś	często	używaną	 i	mającą	wielu	zwolenni-
ków	jest	nazwa	„Dama	z	łasiczką”.	Która	jest	właściwa?	Skorzy-
stajmy	z	wyjaśnienia	przekazanego	przez	Muzeum	Narodowe.		

Namalowanie	 przez	 Leonarda	 da	 Vinci	 portretu	 Cecylii	
Gallerani	(około	1473–1536),	dwórki	i	kochanki	mediolańskiego	
księcia	Ludovica	Sforzy,	zwanego	il	Moro	(czyli	Maur,	ze	wzglę-
du	na	ciemną	karnację),	potwierdzone	jest	sonetem	dworskiego	
poety	Bernarda	Bellincioniego,	poświęconym	temu	portretowi,	
oraz	korespondencją	pomiędzy	księżną	Izabelą	d’Este	a	Cecylią	
Gallerani	w	sprawie	jego	wypożyczenia.	Długo	jednak	znajdu-
jący	 się	 w	 zbiorach	 Czartoryskich	 obraz	 nie	 był	 utożsamiany	 
z	owym	portretem	 i	uchodził	za	wizerunek	anonimowej	kobie-
ty.	Pierwsze	hipotezy,	że	obraz	przedstawia	Cecylię	Gallerani,	
pojawiły	się	dopiero	około	1900	roku	i	wiązały	się	z	trzymanym	
przez	 nią	 zwierzątkiem.	 Zwrócono	 uwagę,	 że	 jeśli	 to	 grono-
staj,	to	ze	względu	na	jego	grecką	nazwę	gale można	przyjąć,	 
że	stanowi	on	aluzję	do	nazwiska	Gallerani,	a	więc	obraz	może	
być	 jej	 portretem.	Hipoteza	 ta	nie	 została	 jednak	natychmiast	
przyjęta,	 przede	 wszystkim	 dlatego,	 że	 gronostaj	 tradycyjnie	
był	uznawany	za	symbol	czystości,	co	–	 jak	uważali	ówcześni	 
–	nie	mogło	dotyczyć	 kochanki	 księcia.	Dopiero	gdy	wiele	 lat	
później	 odkryto,	 że	 Ludovico	 il	 Moro	 otrzymał	 w	 1488	 roku	 
od	króla	Neapolu	Ferdynanda	 I	 „Order	Gronostaja”	 i	 że	nazy-
wano	go	w	związku	z	tym	ermellino bianco	(białym	gronostajem),	
stało	się	oczywiste,	że	obraz	Leonarda	da	Vinci	jest	portretem	
Cecylii	Gallerani.	A	zatem	„Dama	z	gronostajem”.

MARIAN	NOWY

Ogłoszenie	Memorandum.	 20	 kwietnia	 br.	Galeria	 Sztuki	 Polskiej	
XIX	wieku,	Sukiennice
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