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Karolowi Sabathowi w 10. rocznicê œmierci
Karol Sabath (1963–2007) by³ uzdolnionym i znanym
paleontologiem, pasjonuj¹cym siê szczególnie dinozaurami. Wiedzia³ o nich prawie wszystko (ryc. 1). Jego osi¹gniêcia naukowe, dzia³alnoœæ w Muzeum Ewolucji i Muzeum
Geologicznym oraz wspó³praca z wieloma czasopismami
naukowymi i popularnonaukowymi sprawi³y, ¿e nie odszed³
w zapomnienie, lecz sta³ siê cz³owiekiem legend¹.
By³ sta³ym wspó³pracownikiem Wiedzy i ¿ycia oraz
Przegl¹du Geologicznego, autorem licznych publikacji
naukowych, a tak¿e wspó³autorem podrêczników i ksi¹¿ek
popularnonaukowych – z Gerardem Gierliñskim wyda³
ksi¹¿kê Œladami polskich dinozaurów (1995), a wraz z Jackiem Balerstetem napisa³ Podstawy ewolucjonizmu (2004).
Jako zdeklarowany ewolucjonista z pasj¹ zwalcza³ kreacjonizm naukowy i tzw. hipotezê inteligentnego projektu.
By³ te¿ pomys³odawc¹ i twórc¹ koncepcji ekspozycji
paleontologicznej w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Opracowa³ m.in. listê zwierz¹t, których modele nale¿y zaprezentowaæ na ekspozycji i wykona³ ich
szkice (ryc. 2).
Jak wspomina prof. Katarzyna A. Kaszycka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Karol by³ typem
dokumentalisty – zaopatrzony w aparat fotograficzny uczestniczy³ w konferencjach, spotkaniach i warsztatach, dokumentuj¹c na zdjêciach wszelkie wydarzenia naukowe. Jego
b³yskotliwy umys³, ciekawoœæ œwiata i ludzi, dociekliwoœæ
i pasja, kompetencja, otwartoœæ i charyzma, w ¿yciu zawodowym przysparza³y mu wielu sympatyków, a w ¿yciu prywatnym – przyjació³.
By³ cz³owiekiem o ogromnej wiedzy i a¿ do przesady
skromnym, nies³ychanie kole¿eñskim, kochaj¹cym pracê

i ludzi. Odszed³ tak cicho, jak ¿y³ i pracowa³. Ku ¿alowi
przyjació³ i ca³ego œrodowiska paleontologów, geologów
i ewolucjonistów zmar³ 10 paŸdziernika 2007 r. na tajemnicz¹ chorobê.
W uznaniu Jego zas³ug w maju 2004 r. na terenie Jura
Parku w Solcu Kujawskim otwarto Muzeum im. Karola
Sabatha, w 2008 r. ustanowiono Nagrodê Stowarzyszenia
Dziennikarzy Naukowych im. Karola Sabatha, w 2012 r.
na jego czeœæ eoceñski gatunek chrz¹szcza nazwano Euroleptochromus sabathi, a w 2014 r. zosta³ uhonorowany
poprzez nazwanie nowego ptasiego ootaksonu z kredy Styloolithus sabathi, tak¿e centrum edukacyjne w Ba³towie na
czeœæ Karola nosi nazwê Sabathówka, pisan¹ przez „th”.
W dziesi¹t¹ rocznicê œmierci Muzeum Geologiczne
PIG-PIB i Muzeum Ewolucji PAN zorganizowa³y wspólnie wystawê poœwiêcon¹ Karolowi Sabathowi, której jedna
czêœæ znajduje siê w Muzeum Geologicznym, a druga – w
Muzeum Ewolucji w Warszawie. Obie ekspozycje mo¿na
zwiedzaæ do koñca 2017 r.
W Muzeum Geologicznym PIG-PIB pracowa³ w latach
2001–2007 – prowadzi³ badania naukowe, opracowywa³
scenariusze i oprawy plastyczne wystaw i wydawnictw.
By³o to zaledwie i a¿ 7 lat! W tak krótkim bowiem czasie
odcisn¹³ g³êbokie piêtno na dzia³alnoœci muzeum i skierowa³ je na nowe tory. Tak dziœ wspominaj¹ go najbli¿si
wspó³pracownicy z tej placówki:
Mgr Jolanta Iwañczuk: Cieszê siê, ¿e mia³am przyjemnoœæ pracowaæ z tym niezwyk³ym cz³owiekiem w
Muzeum Geologicznym PIG-PIB. Mia³ niewymuszony
styl bycia i niepozorn¹ posturê, w której kry³ siê wielki

Ryc. 1. Karol Sabath: Ptaki to dinozaury, tyle, ¿e ptaki. Fot. M. Krzeczyñska
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umys³. By³ poliglot¹ – pamiêtam, ¿e zna³ jêzyk angielski,
niemiecki, holenderski, rosyjski, francuski czeski, s³owacki i chyba jeszcze hiszpañski i portugalski, a na pewno ³acinê, mogê byæ w b³êdzie, ale to naprawdê by³a imponuj¹ca
liczba jêzyków. Na moje s³owa podziwu Karol skromnie
odpowiedzia³, ¿e: w³aœciwie on nie zna ¿adnego jêzyka,
tyle tylko ¿eby przeczytaæ gazetê albo porozmawiaæ o rzeczach przyziemnych. A takie jêzyki, jak s³owacki czy czeski,
s¹ tak podobne do polskiego, ¿e czytanie w nich nie stanowi
dla niego ¿adnego problemu.
Dr Gerard Gierliñski, znany tropiciel dinozaurów:
Karol by³ jednym z ojców nowej dyscypliny paleontologii,
badaj¹cej jaja dinozaurów. Jego pierwsze opracowanie jaj
dinozaurów z pustyni Gobi, opublikowane na ³amach Acta
Palaeontologica Polonica w 1991 r., spotka³o siê ze œwiatowym uznaniem, gdy¿ zastosowa³ now¹ metodologiê i wysnu³ prze³omowe wnioski. Zada³ on miêdzy innymi k³am
powszechnemu wówczas mitowi o owiraptorze, który
krad³ jaja protoceratopsom i dowiód³, ¿e to owiraptory by³y
troskliwymi rodzicami. To one broni³y gniazda z jajami
przed napastnikiem, którym by³ protoceratops. Karol
uwielbia³ zadawaæ k³am mitom ze wszelkich mo¿liwych
dziedzin ¿ycia, ujawniaj¹c nam, jak bardzo nasze obiegowe pogl¹dy bywaj¹ fa³szywe. W póŸniejszych latach swój
talent poœwiêci³ tyranozaurom oraz tarbozaurom, które
uzna³ za odmienny rodzaj w obrêbie tej samej rodziny.
Wspólnie wydaliœmy trzynaœcie publikacji, traktuj¹cych
m.in. o z³o¿onych zagadnieniach dinozaurowego pochodzenia ptaków versus ptasiego rodowodu niektórych dinozaurów oraz o kontrowersyjnej kwestii tropów stegozaurów
i prawdopodobnej dwuno¿noœci stegozaurów. Ostatnia publikacja naukowa Karola zosta³a wydana rok po jego
œmierci na ³amach Oryctos (magazynu naukowego Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologii Krêgowców), którego numer w ca³oœci poœwiêcono pamiêci Karola Sabatha.
Karol by³ niezwyk³¹ postaci¹, cz³owiekiem z ogromn¹
empati¹, wra¿liwoœci¹ na drugiego cz³owieka, a tak¿e
wszystkich innych otaczaj¹cych go ¿ywych istot. Trudno
uj¹æ w kilku s³owach jego nadzwyczajn¹, serdeczn¹
osobowoœæ, ogromn¹ wiedzê, ³atwoœæ w jej przekazywaniu i osza³amiaj¹c¹ dla rozmówcy przenikliwoœæ umys³u.
Mgr Lidia Adach: Karol pozostawi³ w mej pamiêci
wiele wspomnieñ – samych pozytywnych. Pocz¹tkowo
wydawa³o mi siê, ¿e trzyma pewien dystans do osób, których nie zna zbyt dobrze. Przy bli¿szym poznaniu okaza³
siê byæ ciep³ym, serdecznym cz³owiekiem, a przede
wszystkim bardzo pomocnym. O cokolwiek Karola poprosi³am, nigdy nie spotka³am siê z odmow¹. Karol by³
chodz¹c¹ encyklopedi¹, cz³owiekiem o szerokich horyzontach i wielu zainteresowaniach. Oczywiœcie jego „konikiem” by³y bezsprzecznie dinozaury i ewolucja, a Karol
Darwin jego guru, jednak œwietnie odnajdywa³ siê w
innych dziedzinach nauki i mia³ zawsze coœ do powiedzenia od siebie. Uwielbia³ dyskutowaæ, zw³aszcza jeœli temat
nawi¹zywa³ do ewolucji i wiary. Robi³ to w sposób profesjonalny, typowy dla prawdziwego naukowca – podchodzi³
do tematu filozoficznie, bez emocji. Karol mia³ du¿e
poczucie humoru, a jego ¿arty by³y zawsze b³yskotliwe.
Nigdy na nic siê nie skar¿y³, nie narzeka³. Do wszystkiego
podchodzi³ ochoczo. Nic nie stanowi³o dla niego problemu. By³ bardzo pozytywnym cz³owiekiem o stoickim
podejœciu do ¿ycia. Przebywanie w jego obecnoœci sprawia³o przyjemnoœæ.
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Ryc. 2. Szkice Karola Sabatha rysowane w zwi¹zku z ekspozycj¹
kolekcji paleontologicznej w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Jego pasj¹ by³a popularyzacja wiedzy o paleontologii
i ewolucji. W tej dziedzinie by³ mistrzem rozchwytywanym przez dziennikarzy. Wzi¹³ udzia³ w dziesi¹tkach
audycji radiowych i telewizyjnych. Potrafi³ niezwykle zajmuj¹co mówiæ o trudnych problemach ewolucjonizmu.
Jego wyk³ady cieszy³y siê ogromn¹ popularnoœci¹. Przez
wiele lat wspó³pracowa³ z Krajowym Funduszem na Rzecz
Dzieci, prowadz¹c zajêcia i warsztaty na obozach naukowych. Wiele sukcesów edytorskich zawdziêcza Mu dzia³
nauki w Gazecie Wyborczej.
Mgr Agata Olszyñska, artysta plastyk: Z mojego,
artystycznego punktu widzenia, Karol by³ przede wszystkim bardzo utalentowanym twórc¹ grafik przedstawiaj¹cych zwierzêta i krajobrazy minionych epok (ryc. 2).
Rzadko siê zdarza, ¿eby rysunek ³¹czy³ finezjê artystyczn¹
i lekkoœæ kreski z autentyczn¹, rozleg³¹ wiedz¹. W pracach
tych wyczuwa³o siê ogromn¹ sympatiê do wszelkich portretowanych przez Niego ¿ywych istot i szczer¹ przyjemnoœæ tworzenia. Patrz¹c na Jego rysunki pradawnych
zwierz¹t, ma siê pewnoœæ, ¿e gdyby nagle zosta³y o¿ywione, przetrwa³yby, gdy¿ wci¹gane przez nie powietrze trafia³oby do p³uc, a po¿ywienie do ¿o³¹dka, mia³yby zdrowe
szkielety i prawid³owo funkcjonuj¹ce miêœnie. Widaæ, ¿e
zosta³y stworzone przez kogoœ, kto mia³ kompleksow¹
wiedzê o budowie szkieletu i organów wewnêtrznych i na
podstawie zachowanych szcz¹tków umia³ sobie wyobraziæ, jak nieistniej¹ce ju¿ zwierzê powinno wygl¹daæ. Jego
prace stanowi¹ niedoœcigniony wzór tak niezwykle trudnej umiejêtnoœci ³¹czenia sztuki i nauki w jednym, prostym
i pozornie zwyk³ym, ma³ym obrazku.
W³odzimierz Mizerski

