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Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Powstała Fundacja „Panteon Narodowy”
 W dniu 31 maja 2010 roku w gmachu Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie został podpisany akt notarialny po-
wołujący do życia Fundację „Panteon Narodowy”. Fundację za-
łożyło 11 publicznych uczelni wyższych Krakowa (Uniwersytet 
Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Po-
litechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Państwowa 
Wyższa Szkoła Teatralna, Akademia Wychowania Fizycznego, 
Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) oraz 
Polska Akademia Umiejętności i Kuria Metropolitalna Krakow-
ska. W imieniu uczelni wyższych akt notarialny podpisali rekto-
rzy, uprawomocnieni do tego uchwałami senatów. W imieniu PAU  
akt podpisał prezes prof. Andrzej Białas, zaś w imieniu Kurii 
Metropolitalnej podpis złożył JE ks. kard. Stanisław Dziwisz.  
W ten sposób kilkumiesięczne zabiegi o powołanie do życia 
Fundacji zostały doprowadzone do pomyślnego skutku. 
 Fakt ten skłania do przypomnienia kilku podstawowych 
faktów. W Krakowie istnieje znana każdemu Polakowi a także 
milionom cudzoziemców Nekropolia Królewska. W podziemiach 
katedry wawelskiej spoczywają doczesne szczątki 14 monar-
chów polskich: od Władysława Łokietka po Augusta II Sasa.1 
W świątyni tej złożono także prochy dwóch wielkich bohate-
rów narodowych: księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza  
Kościuszki. W 1890 roku złożono tu prochy Adama Mickiewicza, 
a w 1927 – doczesne szczątki Juliusza Słowackiego. W 1935 
roku w podziemiach wawelskich pochowano marszałka Józefa 
Piłsudskiego a w 1993 roku – gen. Władysława Sikorskiego. 
W bieżącym roku decyzją ks. kardynała Stanisława Dziwisza 
złożono tu doczesne szczątki prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
oraz jego małżonki, Marii.
 W 1880 roku staraniem prof. Józefa Łepkowskiego otwarto  
w najbliższym sąsiedztwie Wzgórza Wawelskiego, na Skałce,  
Kryptę Zasłużonych, w której złożono prochy 13 wielkich synów 
polskiej kultury, nauki i sztuki. Obok Jana Długosza, fundatora 
klasztoru i kościoła na Skałce2, znaleźli tu miejsce: Wincenty 
Pol (1881), Lucjan Siemieński (1881), Józef Ignacy Kraszewski 
(1887), Teofil Lenartowicz (1893), Adam Asnyk (1897), Hen-
ryk Siemiradzki (1902), Stanisław Wyspiański (1907), Jacek 
Malczewski (1929), Karol Szymanowski (1937), Ludwik Solski 
(1954), Tadeusz Banachiewicz (1955) oraz Czesław Miłosz 
(2004). Przed kilkunastoma miesiącami ostatnie wolne miejsce 
w Krypcie oo. Paulini zajęli dla siebie: ustawili na nim sarkofag 
z doczesnymi szczątkami swych współbraci. Odrzucili przy tym 
wstępnie przyjętą inicjatywę rozbudowy Krypty Zasłużonych.
 W tej sytuacji jesienią 2009 roku pojawił się nowy projekt: 
zbudowania Panteonu Narodowego w podziemiach baroko-
wego kościoła św. św. Piotra i Pawła, stojącego przy Trakcie 
Królewskim (ul. Grodzka 52). Grono entuzjastów tego pomysłu 
zdołało skłonić do realizacji tego przedsięwzięcia Metropolitę 
Krakowskiego, ks. kardynała Stanisława Dziwisza, władze PAU 

z prezesem prof. Andrzejem Białasem oraz rektorów jedenastu 
publicznych uczelni wyższych Krakowa. Pomoc zadeklarowali 
włodarze miasta Krakowa oraz Województwa Małopolskiego.
 Usilne zabiegi wokół powołania do życia Fundacji Panteon  
Narodowy, nie wolne od dramatycznych momentów, ostatecz-
nie doprowadziły do wzmiankowanego podpisania aktu nota-
rialnego. Członkowie-założyciele Fundacji podpisali nadto „List  
intencyjny”, który przewiduje, że w okresie miesiąca po wpi-
saniu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego zawarta zo-
stanie między parafią p.w. Wszystkich Świętych w Krakowie  
a Fundacją długoterminowa (na 40 lat) umowa dzierżawy zespołu 
krypt znajdujących się w podziemiach kościoła św. św. Piotra  
i Pawła wraz z niezabudowanym wirydarzem. W kryptach tych 
oraz na terenie wirydarza Fundacja planuje wykonanie prac, 
które pozwolą stworzyć Panteon Narodowy w naturalny sposób 
dopełniający Królewską Nekropolię na Wawelu i Kryptę Zasłu-
żonych na Skałce.
 Członkowie-założyciele Fundacji jednomyślnie przyjęli 
Statut, który m.in. przewiduje powołanie do życia Kapituły Pan-
teonu. To ona będzie podejmować decyzje o pochówku osób 
szczególnie zasłużonych dla Polski i polskiej kultury w Pante-
onie. Kapituła składać się będzie z przedstawicieli instytucji  
o uznanym historycznie i społecznie wysokim poziomie akcepta-
cji i zaufania. Liczyć będzie maksymalnie do dziewięciu osób. 
 Fundacja zamierza tak poprowadzić prace w podziemiach 
kościoła św. św. Piotra i Pawła oraz w wirydarzu, aby pierw-
szy etap budowy Panteonu zakończyć we wrześniu 2012 roku,  
w 400. rocznicę śmierci spoczywającego w krypcie tego ko-
ścioła ks. Piotra Skargi, jednego z najwybitniejszych pisarzy  
i hagiografów polskich z przełomu XVI i XVII wieku. 
 Członkowie-założyciele Fundacji powołali do życia 15-oso-
bową Radę Fundacji, w skład której weszli: rektorzy jedenastu 
publicznych uczelni krakowskich, Metropolita Krakowski –  
ks. kardynał Stanisław Dziwisz, prezes PAU – prof. Andrzej 
Białas, proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych – ks. prałat 
Marek Głownia oraz prof. Franciszek Ziejka. Temu ostatniemu 
Rada powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady. Na prezesa 
3-osobowego Zarządu Rada Fundacji wybrała p. Marka Wasiaka. 
 Należy wierzyć, że inicjatywa ta zakończy się sukcesem,  
i że w Krakowie w ciągu kolejnych kilkudziesięciu–kilkuset lat  
ludzie szczególnie zasłużeni dla ojczyzny znajdą wieczny spo-
czynek w Panteonie. Fakt ten sprawi, że pamięć o nich przetrwa, 
wzbogacając o prawdziwe wartości tożsamość narodową przy-
szłych pokoleń Polaków. Nadzieję tę wiązać należy z jednym  
z podstawowych celów działań Fundacji: z inicjowaniem przez 
nią i prowadzeniem pracy edukacyjnej w celu zachowania  
w pamięci dorobku i wartości tych, którzy spoczną w Panteonie.

FRANCISZEK ZIEJKA
Kraków, 31 maja 2010

1 Warto tu dodać, że groby Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela znajdują się w katedrze poznańskiej. W katedrze 
płockiej spoczywają: Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. Spośród następców Władysława Łokietka nie znaleźli w podziemiach krakowskiej 
katedry miejsca: Ludwik Węgierski (pochowany w katedrze w Székesfehérvar), Władysław Warneńczyk (miejsce nieznane; wg legendy miejsce 
spoczynku znalazł pod Warną lub na Maderze), Henryk Walezy (w Saint Denis pod Paryżem), August III Sas (w Dreźnie), Stanisław Leszczyński  
(w Luneville, Francja) oraz Stanisław August Poniatowski (w Połczynie, symbolicznie zaś – w katedrze warszawskiej).
2 Jerzy Wyrozumski, O potrzebie Panteonu Narodowego, Seminarium PAU, T. V, 2006, s. 145–161. [AMK]
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(dokończenie – str. 3)

Andrzej M. Kobos [AMK] – Panie Profesorze, Między-
narodowa Unia Akademii jest jedną z kilku międzynarodo-
wych organizacji, zrzeszających akademie nauk z różnych 
krajów…
Janusz K. Kozłowski [JKK] – Międzynarodowa Unia 
Akademii (UAI) powstała w r. 1919 z inicjatywy francu-
skiej Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Człon-
kami-założycielami UAI były 22 akademie nauk z krajów 
Europy oraz z USA i Japonii. Inicjatywa ta nawiązywała 
do „Association Internationale des Académies” powstałej 
w r. 1899 w Wiesbaden. Wśród członków założycieli UAI  
była też Polska Akademia Umiejętności, a jej pierw-
szym delegatem na posiedzeniu w Brukseli w r. 1919 był  
prof. Kazimierz Morawski. Obecnie UAI zrzesza (łącznie 
z członkami „affiliés”) 74 Akademie z prawie 50 krajów. 
Jedynym Polakiem na stanowisku Prezydenta UAI był 
w latach 1969–1971 prof. Kazimierz Kumaniecki (filolog 
klasyczny i neoklasyczny), reprezentujący wówczas Polską 
Akademię Nauk.

AMK – Jakimi problemami zajmuje się UAI?
JKK – W ramach UAI realizowanych jest obecnie ok. 
70 projektów badawczych w różnych dziedzinach nauk 
humanistycznych i społecznych. Większość z nich ma na 
celu zachowanie i opracowanie dziedzictwa kulturowego 
ludzkości w dziedzinie archeologii, historii sztuki, historii, 
numizmatyki, a także lingwistyki. Znaczna część aktual-
nie realizowanych projektów dotyczy węzłowych proble-
mów historii filozofii, literatury i kultury, a także przekro-
jowych, często transkontynentalnych, zagadnień dziejów 
cywilizacji (np. dokumentów europejskich dotyczących 
dziejów Japonii, źródeł europejskich do historii Afryki, 
relacji pomiędzy Chinami a światem śródziemnomorskim 
i in.). Programom UAI zawdzięczamy wiele publikacji lek-
sykonograficznych (np. słowniki łaciny średniowiecznej, 
języka perskiego, sumeryjskiego i asyryjskiego i in.)  
i encyklopedycznych (np. Encyklopedia Islamu). Do waż-
nych, niedawno ukończonych projektów należy zaliczyć 
Nowy Atlas Językowy Pacyfiku.

AMK – To są obecnie na nowo badane dziedziny, w swej  
istocie wielokulturowe… Przykładowo, profesor Sir Jack 
Goody z Cambridge University zajmuje się istotnym 
wpływem kultur Wschodu na kulturę Europy. Jego głośna 
książka z 2006 r. The Theft of History („Kradzież historii”) 
ukazała się niedawno po polsku.
JKK – W projektach badawczych UAI relacje pomiędzy 
kulturami Dalekiego Wschodu i Europy zajmują wiele 
miejsca. W ramach wymienionego już projektu „Chiny  
a świat śródziemnomorski” opublikowano np. inwentarze 
monet rzymskich znajdowanych na terenie Chin, a także 
źródła pisane dotyczące relacji chińskich o krajach ba-
senu Morza Śródziemnego; podejmowane są starania,  
aby do projektu przyłączyły się kraje Azji centralnej (Turk-
menia, Kazachstan, Kirgizja), podejmując się publikacji 
źródeł archeologicznych, a przede wszystkim importów  
europejskich i dalekowschodnich na obszarach pomiędzy 
Bliskim i Dalekim Wschodem, m.in. na „jedwabnym szlaku”. 

AMK – Jaka jest rola PAU w projektach badawczych UAI?
JKK – PAU powróciła do UAI w r. 1992 i od tego czasu 
uczestniczy w ośmiu projektach UAI: Monumenta Pala-
eographica Medii Aevi (1 tom w druku), Corpus Philoso-
phorum Medii Aevi (Aristoteles Latinus – 2 tomy), Cor-
pus Vasorum Antiquorum (10 tomów), Corpus Antiquitatis  
Americanensis (3 tomy), Tabula Imperii Romani (1 tom), 
Syllogae Nummorum Graecorum (2 tomy), Magna Moravia  
(3 tomy), Monde Scytho-sarmate et civilisation greco-ro-
maine (1 tom w druku), Corpus Vitrearum (1 tom w przygo-
towaniu). Ponadto PAU kieruje jednym projektem Corpus  
Epistolarum Ioannis Dantisci, który stanowi część kilku 
projektów dotyczących elit intelektualnych XVI–XVII wie-
ku w Europie, realizowanych przez akademie zachodnio-
europejskie. Niestety największe trudności sprawia nam 
Korpus Witraży; pragnąłbym, aby krakowscy historycy 
sztuki wreszcie doprowadzili do ukończenia choćby tyl-
ko pierwszego tomu polskiej serii tego Korpusu, doty-
czącego opracowania witraży z Kościoła Mariackiego, 
rozpoczętego przed kilkudziesięciu już chyba laty przez  
prof. Lecha Kalinowskiego.

29 maja 2010 na sesji ogólnej Międzynarodowej Unii Akademii (Union 
Académique Internationale; UAI) Profesor Janusz K. Kozłowski, przed-
stawiciel Polskiej Akademii Umiejętności, został (niemal jednogłośnie) 
wybrany Prezydentem UAI na rozpoczynającą się kadencję 2010–2013. 
W tydzień później rozmawiałem z Profesorem dla „PAUzy Akademickiej”. 
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dokończenie ze str. 2

AMK – Historycy i filologowie tego okresu mówią wręcz 
o unii europejskiej intelektualistów w tamtych czasach.  
To dobrze, że ta unia żyje i ma się dobrze, a teraz zna-
komity polski archeolog – Pan – będzie w pewien sposób  
jej przewodził. Jakie wyznacza sobie Pan cele jako pre-
zydent UAI?

JKK – Podczas mojej kadencji jako prezydenta UAI pra-
gnę skoncentrować się na następujących zagadnieniach.

1. Wzmocnienie regionalnej współpracy akademii w opar-
ciu o instytucje takie jak: (a) w Europie: ERA (European 
Research Area) i ESF (European Science Foundation), 
(b) w Afryce Académie Africaine des Langues (z sie-
dzibą w Bamako), (c) na Bliskim Wschodzie: Islamic 
Academy of Science (z siedzibą w Ammanie);

2. W dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego ludz-
kości, wzmocnienie współpracy z UNESCO. Dotych-
czasowym partnerem UAI ze strony UNESCO był 
CIPSH (Conseil International de Philosophie et des 
Science Humaines) oraz CISS (Conseil Internationale 
des Sciences Sociales). Wobec pewnej słabości tych 
instytucji należy – moim zdaniem – z jednej strony 
wzmacniać współpracę akademii krajowych ze sto-
warzyszeniami – członkami CIPSH (takimi jak unie 
poszczególnych dyscyplin) oraz bezpośrednią współ-
prace z UNESCO;

3. Położenie akcentu na projektach interdyscyplinarnych, 
łączących zarówno projekty z nauk humanistycznych 
jak i społecznych, jak również z nauk humanistycz-
nych i przyrodniczych (np. nauk o środowisku);

4. Położenie nacisku na opiniodawczą rolę UAI; na tym 
polu – wobec instytucji europejskich; tu większe znacz-
nie ma aktualnie ALLEA (All European Academies);

5. Usprawnienie dystrybucji wydawnictw powstających  
w ramach projektów badawczych i edytorskich UAI.

AMK – Te cele formułuje Pan raczej ogólnie. A bardziej 
konkretnie, w najbliższej przyszłości, zajmie się Pan…? 

JKK – Moim najbliższym celem będzie kontakt z Bułgar-
ską Akademią Nauk, która opóźnia realizację kilku pro-
gramów UAI, a która powinna także uczestniczyć w nowo  
projektowanym przedsięwzięciu dotyczącym „limesu” 
Imperium Romanum nad dolnym Dunajem. Skorzystam 
więc z mojego udziału w survey’u archeologicznym  
w Bułgarii w najbliższych dniach, w ramach kierowane-
go przeze mnie w UJ programu europejskiego. Drugim 
zadaniem będzie dyskusja w Akademii Portugalskiej 
nad publikacją źródeł portugalskich do historii Środko-
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wej Afryki w ramach projektu Fontes Historiae Africanae. 
Zamierzam także jedno z najbliższych posiedzeń biu-
ra UAI zorganizować w Ammanie dla dyskusji z Islamic 
Academy of Science kilku projektów dotyczących krajów 
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. 

AMK – Jak Pan – bardzo czynny archeolog – wszedł 
tak głęboko w międzynarodowe kontakty PAU? Chociaż,  
z drugiej strony archeologia nie kieruje się granicami...
JKK – Współpraca międzynarodowa jest bardzo istotna 
w mojej dziedzinie, bo zajmuję się najstarszymi okresa-
mi, kiedy tych granic nie było. Tu perspektywa badań 
musi być nie tylko kontynentalna, ale transkontynentalna. 
Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego starałem się, 
aby mój Instytut Archeologii, którego byłem pierwszym 
dyrektorem, miał jak najszerszą współpracę międzyna-
rodową. W konsekwencji, swoje badania archeologiczne 
zawsze realizowałem w szerokiej współpracy międzyna-
rodowej. Gdy w 1992 r. zostałem wybrany delegatem PAU 
ds. kontaktów międzynarodowych, pierwszą rzeczą było 
odnowienie członkowstwa PAU w UAI i spowodowanie 
przystąpienia do organizacji ALLEA. Udało mi się zorga-
nizować w Krakowie zgromadzenie ogólne UAI w 1999 r.  
i posiedzenie ALLEA w 2007 r.

AMK – Nie mogę oprzeć się pewnemu skojarzeniu. To Pan 
i René Desbrosses w 1986 r. pierwsi zaproponowaliście 
model krzewiasty rozwoju sztuki jaskiniowej – ściśle mówiąc 
– kultury magdaleńskiej, o różnych liniach rozwojowych, 
reprezentujących różne grupy etnograficzne, w miejsce 
stadiów liniowych, więc dominujących. Zmierzam do tego, 
że teraz – wzmacniając udział regionalnych akademii  
w wielostronnym „spojrzeniu” na kulturę człowieka – znowu 
reprezentuje Pan ów trend „krzewiasty” naszej ludzkiej 
kultury.
JKK – W programach badawczych UAI opisywanie i utrwa-
lanie zróżnicowania dziedzictwa kulturowego ludzkości 
jest silnie akcentowane. W lutym mieliśmy spotkanie człon-
ków biura UAI z Akademią Indyjską (Sahitiyia Akademy) 
w New Delhi, gdzie przedstawiono finalizowany obec-
nie projekt „Encyclopedia of Indian Poetics”, w którym 
zarejestrowano rozwój poezji indyjskiej w 24 językach 
subkontynentu. Główny partner UAI w Afryce: Académie 
Africaine des Langues ma jako jeden z głównych celów 
zachowanie wielu zanikających dziś języków tego konty-
nentu. Przykładów takich można podać wiele. 

AMK – Dziękuję Panu. Good luck to you, Sir. 

Kraków, 7 czerwca 2010

Bardzo dziękuję Profesorowi Maciejowi Żyliczowi za obszerne informacje dotyczące programów Homing  
i Welcome („PAUza Adademicka” 84). I równocześnie biję się w piersi: z tekstu wynika, że pomyliłem dwa programy 
i po prostu ewidentnie nie bardzo wiedziałem o czym piszę. Przepraszam Profesora Żylicza i (przede wszystkim) 
Czytelników. Pocieszam się tylko, że mój błąd stworzył możliwość dokładnego wyjaśnienia sprawy, na czym (mam 
nadzieję) wszyscy skorzystają. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej życzę oczywiście dalszych sukcesów. Niemniej 
podtrzymuję, że byłoby lepiej, gdyby uczeni pracujący w Polsce byli włączeni do tych programów.

ANDRZEJ BIAŁAS
Kraków, 7 czerwca 2010

Mea culpa!

http://pauza.krakow.pl/84_2010.pdf
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Znowu o kawiarniach
zaPAU

 Przyjaciele, znający mojego kawiarnianego konika 
(o czym już pisałem na tych łamach), podsunęli mi niedawno 
książkę pod dziwnym tytułem „Historia świata w sześciu 
szklankach”. Autor (Tom Standage) stawia kawę w sze-
regu sześciu trunków (piwo, wino, rum, kawa, herbata, 
coca-cola), które – jego zdaniem – w decydujący sposób 
wpłynęły na losy świata. 
 Najbardziej interesująca z naszego punktu widzenia 
(myślę o czytelnikach „PAUzy Akademickiej”) jest teza, 
że to właśnie kawiarnie zadecydowały o sukcesie re-
wolucji naukowej w XVII wieku. Czyli, że przeniesienie 
zwyczaju picia kawy z Bliskiego Wschodu do Europy było 
istotnym czynnikiem w powstaniu nowoczesnej nauki,  
a więc i nowoczesnej cywilizacji. 
 Czy wiecie Państwo, że pierwsza europejska kawiar-
nia powstała w Oxfordzie w 1650 roku? Tom Standage  
pisze, że początkowo wywołało to protesty władz uniwer-
sytetu, które uznały, że dysputy tam prowadzone odcią-
gają studentów i profesorów od poważnych studiów (skąd 
my to znamy?). Nic to nie pomogło i kawiarnie zaczęły 
pojawiać się jak grzyby po deszczu. W dwa lata później 
pierwsza kawiarnia została otwarta w Londynie. W nie-
długim czasie była ich już setka, a liczba ciągle rosła, 
pomimo pożarów i innych nieszczęść. 
 W rezultacie kawiarnie zaczęły odgrywać rolę sieci in-
formacyjnej, gdzie można było zaznajomić się ze wszystkim 
co aktualne. Wiadomości rozchodziły się błyskawicznie, 
bo bywalcy odwiedzali niejeden lokal. Nie przeszkadzało 
więc, że klientela była częściowo wyspecjalizowana: były 
kawiarnie gdzie spotykali się głównie biznesmeni, inne 
gdzie spotykali się poeci, jeszcze inne – i te interesują nas 
najbardziej – gdzie spotykali się uczeni. Skutki? Choćby 
takie, że – bagatela – z tych kawiarnianych spot kań na-
rodziła się idea założenia The Royal Society. W londyń-
skiej kawiarni powstała też większa część dzieła Adama  
Smitha. A podobno bezpośrednim bodźcem, który spro-
wokował Newtona do wyciągnięcia z szuflady i przed-
stawienia w The Royal Society swoich odkryć z teorii 
grawitacji, była pewna rozmowa (a właściwie kłótnia)  
w londyńskiej kawiarni... 
 Rola kawiarni nie ograniczała się do stymulowania 
odkryć naukowych. Bardzo istotne było również, że w ten 
sposób osiągnięcia nauki i zasady racjonalizmu dociera-
ły do szerokich warstw wykształconego społeczeństwa  
(co zdecydowało w końcu o sukcesie „rewolucji naukowej”).  
Kawiarnie były bowiem niezmiernie popularne, a rów-
nocześnie były instytucjami „demokratycznymi”, gdzie 
każdy, kogo stać było na wydatek jednego pensa (tyle 
kosztowała filiżanka kawy), mógł wejść i spędzić kilka 
godzin. Przysłuchując się więc dysputom elit, szeroka 
publiczność zaznajamiała się z najnowszymi odkryciami. 
Powstały nawet kawiarnie „naukowe”, gdzie prowadzono 
regularne wykłady z różnych dziedzin. Nazywano je – 
całkiem słusznie – jednopensowymi uniwersytetami.

 Z Anglii zwyczaj picia kawy przeniósł się do Francji  
(pierwsza kawiarnia w Marsylii 1671), gdzie rozprze-
strzenił się bardzo szybko i pod koniec stulecia kawiarni  
w Paryżu było tyle, co w Londynie. 
 Oczywiście, kawiarnie odgrywały też wielką rolę po-
lityczną, pozwalając na ukształtowanie i zorganizowanie  
opozycji, co mogło prowadzić (i prowadziło) do przewro-
tów i rewolucji. Karol II został wprowadzony na tron dzięki 
spiskom kawiarnianym (próbował potem kawiarni zaka-
zać, ale nic nie pomogło i z kolei sam został obalony). 
W kawiarniach debatowali encyklopedyści, a pierwszym  
impulsem, który rozpoczął rozruchy zakończone szturmem  
tłumu na Bastylię, było przemówienie Kamila Desmoulins 
przed Café le Procope (zał. 1686). 
 To wszystko historia. Dziś mamy wiele innych możli-
wości komunikacji. Ale nic nie zastąpi filiżanki dobrej, moc-
nej kawy i grona inteligentnych, przyjaznych rozmówców.

ABBA
4 czerwca 2010

Ostra debata przy kawie wylewa się...      Oxford lub Londyn (II poł. XVII w.)
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Kraków – warto wiedzieć

– Termin patriotyzm jest obecnie używany bardzo 
często, czasami nawet jest nadużywany. Czy nie popełniam 
teraz także nadużycia, wyróżniając patriotyzm kobiety pol-
skiej jako inną jakość, różną od patriotyzmu męskiego? 
– pytała prof. Bożena Wyrozumska w swym wykładzie  
„Refleksje na temat patriotyzmu kobiety polskiej” w cza-
sie Seminarium PAU, prowadzonego przez prof. Andrzeja 
Białasa.

Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności

Patriotyzm kobiety polskiej

Relacje: MARIAN NOWy

I odpowiedziała: – Zapewne, do pewnego stopnia – tak. 
Jeśli jednak, między kobietą a mężczyzną, jak mówią Francuzi, 
„jest mała różnica”, to niech to będzie usprawiedliwieniem dla 
kilku moich refleksji.

Swoje uwagi rozpoczęła od stwierdzenia, iż jest wiele 
definicji patriotyzmu. Od bardzo prostych, że jest to umiłowa-
nie ojczyzny, aż do bardzo rozbudowanych. Prof. Wyrozumska 
przypomniała odpowiedź Karoliny Lanckorońskiej na ankietę 
Znaku „Czym jest polskość”. Prof. Lanckorońska odpowiedziała 
wówczas: „Polskością jest dla mnie świadomość przynależności 
do narodu polskiego. Uważam, że należy dać konkretne dowody 
tej świadomości, natomiast nie rozumiem potrzeby jej analizy.”

W jakich sytuacjach przejawiał się patriotyzm polskich 
kobiet? – pytała prof. Wyrozumska. Gdyby zapytać w jakiejś 
ankiecie o kobietę patriotkę, to zapewne na pierwszym miejscu 
padłoby nazwisko Emilii Plater. Rozsławiona przez Mickiewicza, 
jest wzorem bohaterki walczącej o wolność Polski. A przecież 
nie brała udziału w żadnej bitwie, bywały z nią kłopoty w party-
zantce, spadła z konia, zemdlała... Zmarła śmiercią naturalną, 
a nie od ran odniesionych w walce. Mit pozostał.

Niejedna kobieta walczyła z bronią w ręku, jednak  
prof. Wyrozumska zatrzymała się dłużej na innych postaciach. 
Przypomniała, że rolę kobiety określano przez dłuższy czas 
jako bycie dobrą żoną i matką. Ruchy emancypacyjne nie go-
dziły się z takim ograniczeniem.

Trudna sytuacja społeczna i gospodarcza w połowie XIX 
wieku, zwłaszcza warstwy ziemiańskiej, paradoksalne sprzyjała 
wyzwoleniu się kobiet z dawnej roli. To właśnie kobiety musiały 
nie raz przejąć zarządzanie majątkiem lub imać się innych zajęć, 
aby utrzymać rodzinę.

Przede wszystkim kobiety zaczęły szukać rożnych możliwo-
ści kształcenia się. Powstawały szkoły, pensje i kursy, zakłada-
ne i prowadzone przez kobiety dla kobiet. W zaborze rosyjskim 
uczono kobiety także języka polskiego, co było wówczas prze-
stępstwem (tak, na przykład, kształciła się Maria Skłodowska). 
Zdobytą w ten sposób „zakazaną wiedzę” wychowanki pensji 
przekazywały swoim dzieciom.

To przecież matka uczyła dziecko pacierza, i to matka 
pierwsza rozmawiała z nim w rodzimym języku – przypomniała 
prof. Wyrozumska.

Pełny tekst wykładu będzie można przeczytać w kolejnym 
tomie Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Bożena Wyrozumska w czasie wykładu w PAU

Muzeum Narodowe w Krakowie – Pałac Biskupa Erazma 
Ciołka, przy ul. Kanoniczej 17 prezentuje wystawę „Kraków 
na wyciągnięcie ręki. Rzeźba architektoniczna ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie”.

W piwnicach Pałacu Biskupa Erazma Ciołka można zoba-
czyć 800 fragmentów najcenniejszych rzeźb architektonicznych 
z całej Polski, pochodzących m.in. z kościoła Mariackiego, katedry 
wawelskiej czy katedry gnieźnieńskiej. Eksponaty prezentowa-
ne na wystawie – jak informowała w czasie otwarcia wystawy 
dyr. Zofia Gołubiew – to elementy oryginalne, wykonane z kamie-
nia, lub gipsowe odlewy rzeźb z portali, zworników, nagrobków 
królewskich. Na co dzień rzeźby te – świadectwo blisko tysiąc-
letniej historii architektury w Polsce – trudno oglądać z bliska 
ze względu na ich położenie.

Osobliwością wystawy jest muzyka. I to muzyka niezwykła 
– muzyka kamieni! Skomponowana specjalnie przez Dominika 
Dołęgę wykonana na rzadkim instrumencie litofonie, który zo-
stał specjalnie na tę okazję sprowadzony do Polski z Zurichu.  
Litofon zbudowany został w szkole przemysłowej ETH w Zurichu 
z bardzo twardego alpejskiego marmuru. Jest to jedyny taki eks-
perymentalny egzemplarz na świecie. Materiał muzyczny sta-
nowią z jednej strony fragmenty przetworzonej i zniekształconej 
muzyki renesansu i baroku, z drugiej zaś, naturalne brzmienia 
łupków i otoczaków rzecznych, których użycie wynika z po-
szukiwania „pradźwięku” kamienia jako tworzywa ekspozycji. 
Warto posłuchać – niezwykłe wrażenie!

Wracając zaś do samych eksponatów... Do Muzeum Naro-
dowego w Krakowie od początku jego powstania w 1879 roku 
trafiały oryginalne fragmenty głównie krakowskich budowli 
świeckich i sakralnych, które z powodu zniszczenia wymieniano 
na kopie. Muzeum kolekcjonowało też odlewy gipsowe elemen-
tów rzeźby architektonicznej, których nie można było pozyskać 
do zbioru muzealnego, a które uważano za ważne w opowieści 
o dziejach sztuki polskiej. Dla tych kolekcji w latach 20. XX wie-
ku Muzeum urządziło osobną ekspozycję w Wieży Ratuszowej. 
Jednak po jej zamknięciu na początku lat 60. minionego stulecia 
prawie cały zbiór rzeźby architektonicznej i odlewów gipsowych 
został zmagazynowany i stopniowo o nim zapomniano. Teraz 
można je oglądać.

W Muzeum Narodowym w Krakowie

Muzyka kamieni

„Na wyciągnięcie ręki” oznacza, że można eksponaty 
oglądać z bliska. Ale nie tylko. W sześciu salach znajdują się 
eksponaty przygotowane z uwzględnieniem potrzeb osób słabo 
widzących i niewidomych. Zwiedzanie umożliwiają im specjalne 
maty ułatwiające orientację oraz audioprzewodniki.

A poza tym można obejrzeć prezentacje na temat kolekcji  
w specjalnych multimedialnych kioskach, z wykorzystaniem 
ekranów plazmowych i rzutników holograficznych. Zaś dla osób 
pragnących pogłębić swą wiedze na temat „kamiennego miasta” 
przygotowano cykl wykładów „Architektura średniowiecznego 
Krakowa”. 

Na wystawie „Kraków na wyciągnięcie ręki. Rzeźba architektoniczna  
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” fot. Marian Nowy

fot. Bogdan Zimowski


