
ŻUBR W BADANIACH NAUKOWYCH 
PROF. KAZIMIERZA KRYSIAKA | 

Jednym z zainteresowań naukowych zmarłego w 1977 r. profesora SGGW—AR 
Kazimierza Krysiaka był żubr i inne zwierzęta dzikie. Profesor jako specjalista 
z zakresu anatomii zwierząt badał przede wszystkim budowę kośćca żubra oraz 
warunki jego bytowania i ochrony w przeszłości. W wyniku swoich naukowych 
poszukiwań postawił kontrowersyjną nieco tezę, że zwierzęta wywierają ogromny 
wpływ na kulturę człowieka, a nie odwrotnie, jak się to powszechnie utrzymuje. 

ania historyczne prowadzone przez prof. K. Krysiaka zdają się potwierdzać 
ę tezę. 

„. Piękną impresją poświęconą pamięci człowieka i naukowca zamieszcza w mie- 
sięczniku „Meander” (7/79) Krystyna Kreyser. 

„Kiedyś prof. Krysiak pokazał mi fotokopię poematu Hussowskiego „O żubrze”, 
nad którym właśnie pracował, prosząc o dokonanie wiernego i dokładnego prze- 
kłądu tego poematu. Cenił on wprawdzie piękny, poetycki przekład Jana Kaspro- 
wicza, twierdził jednak, że poeta wiele miejsc oryginału pominął, w innych zbyt 
daleko odchodził od tekstu. Walory dydaktyczne „Pieśni o żubrze” budziły wiele 
zastrzeżeń Profesora, ponieważ — jak twierdził — „wierszowana forma utworu, 
nader często uprawiana lieentia poetica, chęć błyszczenia ozdobną mową nie sprzy- 
lają merytorycznie wiernym opisom. Dlatego to w treści utworu relacje obiektywne 
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mieszają się z wymysłami fantazji autora, bądź z opiniami zapożyczonych od sta- 
Iozytnych”. I wskazywał kilka frągmentów, w których opis niektórych cech żu- 
bra daleki był od rzeczywistości (...). 

„Jeśli zaś niespokojna matka prowadzi ze sobą młode, szczęk broni posłyszaw- 
szy, wpada w złość i pomrukiem straszliwym zapowiada okrutny gniew, prze- 
strzegając, by nikt nie próbował się zbliżyć. 

„Jeśli je rozbudza sprowadzając swawolny czas miłości, który trwa niewiele 
dni (..) Swiadectwem ich radości jest powabny głos. Napełniają wokół powietrze 

| że p M rykiem, dęby wysokie wstrząsa dreszcz. Znający ten ryk powiadają, 

  

ок 03 ten ponad wszelkie tony trąb, ponad dźwięki lutni. Niezliczona rozma- 
tonów jednym głosem brzmi, ponad który nie ma nic wdzięczniejszey4o”. 

. | 
| ета do przedruku otrzymałam dzięki uprzejmości prof. Franciszka Krzy- 
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We wszystkich przytoczonych fragmentach jest mowa o głosie żubra — lecz 

opisy nie odpowiadają rzeczywistości. Prozaiczna rzeczywistość — wyjaśnił profe- 

sor — wygląda zupełnie inaczej. Wbew pozorom, potężnie zbudowany żubr, jest 

zwierzęciem zdecydowanie cichym. Gdy wydobywa z siebie głos, a czyni to zazwy- 

czaj matka przywołując młode, to przypomina on niezbyt donośne, swoiście brzmią- 

ce pomrukiwanie, którego nie można nazwać rykiem (...). 

Prof. Krysiak, wielki anatom i humanista, wykazywał nie tylko dobrą znajo- 

rność łaciny, lecz znał również język grecki i stale poszerzał swoją wiedzę w tym 

kierunku (...). 
Sledził cn również z zainteresowaniem prace wykopaliskowe archeologów, m. 

"in. ekspedycję Schliemanna, która w latach 70-tych ub, stulecia prowadziła prace 

wykopaliskowe na terenach starożytnej Troi. Wśród wielu znalezionych przedmio- 
tów szczególną uwagę przyciągały zarówno wyroby ze szlachetnych kruszców jak 
i ozdoby, amulety, zabawki wykonane z kości, zębów i rogów zwierząt. | 

W miejscach pobytu człowieka, tak w stałych siedzibach jak i okresowych 
obczowiskach, gromadziły się resztki pozostałe z uczt i posiłków (...). 

„Wystęcrowanie w określonym stanowisku archeologicznym określonego zespo- 
łu zwierząt łownych nie tylko wskazuje na ich udział w pożywieniu człowieka, czy 
w dostarczaniu skór, ale pośrednio pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące warun- 

ków ekologicznych. Jak w ujęciu historycznym wyglądał obszar zasiedlenia odpo- 
wiednich gatunków, jaka była ich liczebność — a więc cenne informacje dla 
zoogeografii. Obecność np. szczątków żubra wskazuje na bliskość lasu pierwotnego, 

czyli puszczy. Szczątki łosia mają jako zaplecze tereny bagienne i rozległe mo- 

czary. Bobra interesują większe cieki w otulinie lasu itp.”. 

Uczony ten zwrócił również uwagę i udokumentował w sposób naukawy waż- 
ną rolę, jaką odgrywają zwierzęta jako źródło inspiracji artystycznej. Nawet 

mało znane, ukryte w organizmie zwierzęcym drobne kostki, dzięki swym fine- 

zyjnym kształtom, stały się dla starożytnych artystów wzorem do naśladowania". 

„W tym przypadku kość skokowa os tarsi labiale s. talus w skali nieco powięk- 

szonej posłużyła greckiemu artyście z V wieku p.n.e. do wyprodukowania piękne- 
go naczynia glinianego na oliwę. Inwencja artysty, poza zadziwiająco trafnym wy- 
borem wzoru, ograniczyła się jedynie do ulepienia misternego uszka i małej szyj- 
ki. Główny masyw naczynia jest wierną kopią kości skokowej (...) Naczyńie znaj- 
duje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie a pomiary i porówna- 

nia przeprowadzone przez prof. Krzysiaka udowodniły, że jest to wierńa kopia 

kości skokowej jelenia”. 

/ Opracowała 

Maria Szajewska-Urbaniec 
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