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icasso jest jeden – mawiało się dawno
temu po obejrzeniu zdeformowanych
kubistycznie postaci na obrazach
naśladowców hiszpańskiego malarza.
Ale też Polacy z radością kupowali „pikasy”
– kubki czy tkaniny ozdobione geometrycznymi
wzorami, tak różnymi od tradycyjnych, które
zdążyły się im znudzić. Dzięki nim ich otoczenie
było barwniejsze i ciekawsze.
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W sztuce, malarstwie, muzyce oryginalność
jest łatwa do odczytania. Co nie zmienia faktu,
że dzieła czy utwory, których autorom można
bez trudu udowodnić, iż ulegli wpływowi
któregoś uznanego mistrza, mogą być uznane za
intrygujące, ciekawe i w jakiś sposób nowatorskie
(o czym w tym numerze pisze dr Marcin Zgliński).

www.naukaonline.pl
www.academia.pan.pl
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Jan Strelau
honorowy redaktor
naczelny

NATALIA SIKORSKA

A jak jest w nauce? Teoretycy wręcz czyhają
na eksperymentatorów, którzy w żmudnych
powtarzanych badaniach udowodnią niebanalny
wynik. Odwrotna sytuacja, kiedy teoretycy
trzymają się swego niezależnie od niemożliwych
do uzyskania bez wielkiej (i drogiej) aparatury
potwierdzeń eksperymentalnych, jest rzadka.
Ale czasami przynosi zaskakujące efekty.
Jaskrawym przykładem jest prof. Andrzej
Trautman, który uparcie wierzył w istnienie fal
grawitacyjnych na podstawie samej teorii. I po
wielu latach okazało się, że miał rację – liczne
współpracujące zespoły badawcze udowodniły
w końcu eksperymentalnie ich istnienie. Pomysł
francuski – przyznawania grantów na badania,
które nie wyglądają obiecująco, a ostatecznie
przynoszą Nobla, jak pisze prof. Włodzimierz
Zawadzki, jest intrygujący.

„Tanagra”, Mieczysław Welter (ur. 1928)
Studiował PWSSP w Poznaniu na wydziale rzeźby. Autor wielu pomników,
m.in. Męczeństwa w Sobiborze, Mikołaja Kopernika we Fromborku
i w Meksyku, Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz rzeźb
portretowych. Te ostatnie, wykonane z terakoty, brązu, gipsu lub
sztucznego kamienia, nawiązują do tradycji antycznej.

SUŁKOWSCY:
Wyjeżdżamy z Polski,
ale tylko na chwilę
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„Związki między aktywnością Słońca a średnimi
temperaturami na Ziemi niewątpliwie istnieją,
choć dopiero zaczynamy je poznawać” – pisze
dr Tomasz Mrozek, przypominając, że to,
co działo się w przeszłości z naszą gwiazdą,
prawdopodobnie powodowało zamarzanie
Tamizy i zatoki fińskiej, a z drugiej strony
sprawiało, że Polacy mogli się zajmować uprawą
winorośli. Przyglądanie się temu, jak jedne
zjawiska wpływają na drugie, to bardzo często
podstawowy sens pracy naukowej. Przynosi
najważniejszą wartość: poznanie. A bez niego
gatunek ludzki nie mógłby istnieć.
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