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Wspólnota
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Szczepienia:
myślenie i troska
Nauka:
współpraca i wyścig
Ekologia:
unikanie zagłady

To, co Łączy i dzieli

DZIEMBOWSKI:
Możliwość pracy
w grupie to jedna
z najwspanialszych
rzeczy
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spólnota to byt kapryśny i niełatwy w obsłudze. Jak tworzący ją ludzie. Ta wielka
tworzy się bez wysiłku – ci, których łączy pochodzenie narodowe, wiara czy
język, są jej częścią niejako z automatu. Jedni nie przywiązują do tego faktu
wielkiej wagi, inni czynią z niego podstawowy element swojej tożsamości. A to
bywa groźne. Stawianie własnej grupy ponad inne nieraz już w historii wywołało mniej lub bardziej
krwawe konflikty. Żeby utrzymać wspólnotę niewielką, trzeba się napracować. Pieczołowicie
dbać o własny język, bo jego śmierć oznacza także śmierć kultury. Mądrze wtapiać się w większe
społeczności, by bez niczyjej krzywdy móc z nimi żyć na własnych zasadach. Nie dać się zastraszyć,
wmówić sobie, że być w mniejszości znaczy nie mieć takich praw, jak większość.
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Żeby wspólnota – ta wielka i ta mała – była czymś, czego elementem warto być, potrzeba przede
wszystkim jednego: szacunku. I dla tych, którzy nie są jej częścią, i dla tych, którzy ją tworzą.
Bo żadna grupa czy społeczność nie jest monolitem. W każdej zdarzają się ludzie mający nieco
inne poglądy, nieco inne cele, nieco inne motywacje. Choćby wśród naukowców – jak zauważa
prof. Andrzej Dziembowski – są tacy, których cieszy samo odkrywanie nowego, zdobywanie wiedzy,
i tacy, których do działania motywuje chęć wyprzedzenia innych. Jeśli jedni i drudzy działają etycznie
i konkurują ze sobą, a nie walczą, zmieniają świat. Dzięki nim staje się on łatwiejszy w obsłudze
i może choć trochę mniej kapryśny.

www.naukaonline.pl
www.academia.pan.pl
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r a da n au kowa

„Czarne tulipany”, 1991 r., Edward Dwurnik (1943–2018)
Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom zdobył w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa w 1970 r.
W 1966 r. stworzył najliczniejszy cykl „Podróże autostopem”. W latach 90. tworzył kontynuację „Podróży autostopem”, czyli „Błękitne miasta”,
„Diagonalne”, „Błękitne” i „Wyliczanka”. Brał udział w Documenta 7 w Kassel w 1982, Nouvelle Biennale de Paris w 1985 i w XIX Biennale Sztuki
w Sao Paulo w 1987.
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