
Po¿egnanie Karola

Trudno siê pogodziæ z odejœciem ludzi g³êbokich i
m¹drych, a równoczeœnie ciep³ych, maj¹cych do ¿ycia
cudowny dystans, których osobowoœæ ³agodzi konflikty.
Dlatego tak trudno pogodziæ siê z odejœciem Karola Saba-
tha, który by³ takim w³aœnie cz³owiekiem.

Karol by³ naszym instytutowym koleg¹ od 1986 r., spe-
cjalist¹ od paleontologii krêgowców oraz wspó³redakto-
rem Acta Palaeontologia Polonica. Pracowa³em z Nim
przez ponad siedem lat w redakcji naszego paleontologicz-
nego kwartalnika i mog³em w pe³ni doceniæ walory Jego
umys³u i osobowoœci. Mia³ zdolnoœæ szybkiej i trafnej oce-
ny nap³ywaj¹cych do redakcji prac, wymagaj¹c¹ synte-
tycznego spojrzenia na teksty, a tak¿e zdolnoœæ ich
drobiazgowej analizy, a przy tym ¿yczliwy, pomocny sto-
sunek do autorów i raczej dobrotliw¹ ironiê ni¿ zjadliwy
krytycyzm, chyba ¿e brak logiki wyprowadza³ Go z równo-
wagi.

Spraw¹, w któr¹ Karol zaanga¿owa³ siê ca³kowicie
by³a obrona teorii ewolucji, której by³ ¿arliwym obroñc¹,
publikuj¹c artyku³y na ³amach Œwiata Nauki, Wiedzy i
¯ycia i Gazety Wyborczej. Jako ostry krytyk kreacjonizmu
i hipotezy inteligentnego projektu by³ zdecydowanym,
pe³nym erudycji dyskutantem i nie mia³ sobie równych w
kraju jeœli chodzi o zakres swego oddzia³ywania. Prowa-
dzi³ czêsto polemiki prasowe ze zwolennikami literalnego
odczytywania Biblii. By³ uczestnikiem licznych semina-
riów, konferencji, paneli dyskusyjnych czêsto na wyrafino-
wanym poziomie naukowym, ale prowadzi³ te¿ wyk³ady i
prezentacje dla m³odzie¿y w Muzeum Ewolucji i Muzeum
Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz w ramach
Festiwalu Nauki Polskiej.

Osobn¹ dziedzin¹ by³a popularyzacja wiedzy o dino-
zaurach. Karol zas³yn¹³ jako propagator osi¹gniêæ nauko-
wych i autor b³yskotliwych artyku³ów popularyzuj¹cych
wiedzê o dinozaurach. Wraz z Kasi¹ Adamal¹ stworzy³ od
podstaw niezwyk³y internetowy portal www.ewolucja.org.
By³ jednym z animatorów i g³ównych uczestników forum
dyskusyjnego Paleontologia.pl. W trakcie dyskusji w gro-
nie redakcji czy seminariów i wyk³adów w instytucie
mogliœmy siê wielokrotnie przekonaæ, ¿e Karol by³
cz³owiekiem o nieprzeciêtnej erudycji, precyzji myœlenia,
a przy tym o ogromnym poczuciu humoru i uroku osobi-
stym. Jego wszechstronna dzia³alnoœæ uœwiadomi³a nam
— szczególnie boleœnie teraz, gdy Go ju¿ nie ma — jak
wiele dla nauki mo¿na zrobiæ dzia³aj¹c niejako na jej pery-
feriach, poza jej g³ównym, tradycyjnym nurtem.

Zainteresowania Karola wykracza³y daleko poza spe-
cjalistyczn¹ dziedzinê, w której siê obraca³, a szerokie
horyzonty dawa³y Mu jasny i rozumny pogl¹d na rzeczywi-
stoœæ. Potrafi³ komentowaæ codzienne wydarzenia w spo-
sób daleki od uprzedzeñ i nietolerancji, daleki od wszelkiej
nienawiœci, jednoznaczny etycznie. By³ b³yskotliwym roz-
mówc¹, któremu nigdy nie brakowa³o tematów do rozmo-
wy, pe³nym poczucia humoru i wyj¹tkowej wra¿liwoœci na
zjawiska ¿ycia i opisuj¹ce je subtelnoœci jêzykowe. Ta
ostania cecha by³a Ÿród³em sukcesów nie tylko jako redak-

tora, ale jako t³umacza (m.in. licznych anglojêzycznych
ksi¹¿ek i artyku³ów naukowych) oraz genialnego popula-
ryzatora nauki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ On prawdziwym
t³umaczem jêzyka nauki na jêzyk potoczny, zrozumia³y dla
laików. W ten sposób przybli¿a³ istotê naukowych odkryæ,
w³¹czaj¹c wyniki badañ w potoczn¹ wiedzê o œwiecie. Co
wiêcej, Karol potrafi³ równie¿ w niezrównany sposób,
w³asnorêcznie zilustrowaæ wy³aniaj¹cy siê z naukowych
opowieœci œwiat — liczne obrazy olejne, akwarele czy two-
rzone ostatnio narzêdziami komputerowymi rekonstrukcje
dinozaurów zna chyba ka¿dy mi³oœnik paleontologii.

Dystans w stosunku do wszystkiego co nazywa siê
karier¹ tytu³ów, zaszczytów, pieniêdzy, wyp³ywaj¹cy tak z
osobistej skromnoœci, jak i z ca³kowitego zaanga¿owania
w roztrz¹sanie mechanizmów tego œwiata, szczególnie
jego biologicznej czêœci, rzutowa³y na Jego Osobowoœæ.
Nie by³ konkurentem w wyœcigu, nigdy nie obroni³ dokto-
ratu, choæ w ostatnich latach zbiera³ materia³y do rozprawy
z dziedziny historii nauki. By³ autentycznym mi³oœnikiem
nauki — gdyby nie Jego m³ody wiek, z pewnoœci¹ mo¿na
by Go nazwaæ mêdrcem w dobrym, staro¿ytnym tego
s³owa znaczeniu.

Straciliœmy Przyjaciela, bezinteresownego kolegê,
zas³u¿onego, niezast¹pionego, utalentowanego rzecznika
Nauki, szlachetnego Cz³owieka. ¯egnaj Karolu!

Jaros³aw Stolarski
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