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P O R A D N IK

BIBLIOTEKARZA
ROK XXI S T Y C Z E Ń 1969

WANDA KOZAKIEWICZ

PROBLEMY CZYTELNICTWA
PRZY WOLNYM DOSTĘPIE DO PÓŁEK
Z doświadczeń bibliotek Wrocławia

W prowadzenie wolnego dostępu do półek w  naszych bibliotekach poprzedzone 
było ożywioną dyskusją na łam ach prasy zawodowej. Omawiano i rozważano nie 
tyle sensowność przejścia na nową formę udostępniania, ile możliwość i sposoby 
jej realizacji. Zarówno wśród bibliotekarzy jak  i czytelników, którzy również za
bierali głos w  dyskusji, nie znalazło się wielu przeciwników wolnego dostępu. 
W arto jednakże rozważyć ich argumenty, gdyż wypływały one z rzetelnej biblio
tekarskiej troski i dotyczyły głównie:

— nieprzystosowania lokali bibliotecznych do tej form y udostępniania,
— obawy o bezpieczeństwo księgozbioru,
— braku przygotowania czytelników do korzystania z wolnego dostępu,
— braku dostatecznego przygotowania bibliotekarzy do kierowania czytelnict

wem,
— wreszcie obawy o zaprzepaszczenie kierowniczej roli bibliotekarza i zwią

zane z tym  spłycenie czytelnictwa.
W yrazem tej troski były propozycje, by wolny dostęp wprowadzić tylko w p la

cówkach o odpowiedniej powierzchni i stosownym wyposażeniu. Postulowano ko
nieczność specjalnego ustawienia regałów, umożliwiającego obserwację księgo
zbioru.

Zalecono w  pewnych przypadkach wprowadzanie tylko częściowego wolnego 
dostępu, ograniczonego do pewnych partii książek. Zwracano uwagę, że rola bi
bliotekarza, jako kierującego czytelnictwem, nie tylko nie ulegnie zahamowaniu, 
lecz poradnictwo będzie miało szersze zastosowanie niż dotychczas. Ewentualne 
straty  w księgozbiorze wyrów na intensywniejszy obrót książki, wzmożenie po- 
czytności działów niedostatecznie wykorzystanych dotychczas. Przewidywano, iż 
w  w arunkach wolnego dostępu czytelnicy wykształcą w sobie samodzielność w do
borze literatury , co wpłynie na wyrobienie smaku literackiego i ogólną kulturę 
czytelniczą.

Upłynęło kilka lat od wprowadzenia wolnego dostępu w naszych bibliotekach. 
Jest to dostatecznie duży okres czasu, by sformułować pewne wnioski, podsumować 
wyniki, skonfrontować obawy i zastrzeżenia w ysunięte w  pierwszym okresie eks
perym entu. _ .

Nie znajdzie się chyba wśród nas wielu bibliotekarzy, którzy by dziś_ zechcieli 
zrezygnować z wolnego dostępu i wrócić do dawnej formy udostępniania zza



lady. Zresztą gdyby naw et bibliotekarz z pewnych przyczyn spróbował zlikwido
wać wolny dostęp, spotkałby się ze zdecydowanym sprzeciwem czytelników. Nie ma 
wątpliwości, że usunięcie bariery  pomiędzy czytelnikiem a książką, umożliwienie 
mu bezpośredniego kontak tu  z bogactwem literatury , to  dalszy ogromny krok na 
drodze upowszechnienia.

Żywiołowość, jaka cechowała proces wprowadzenia wolnego dostępu w naszych 
wrocławskich placówkach, dowodzi prężności naszego środowiska. Zarazem jednak 
zmusza do głębszego zastanowienia nad szeregiem problemów.

P r o b l e m  l o k a l i .  Bez wątpliwości stwierdzić można, że tylko nieliczne 
lokale naszych bibliotek przystosowane są do udostępniania przy wolnym dostępie 
do półek. Nigdzie nie ma warunków  na zorganizowanie szatni. Czytelnicy zbliżają 
się do półek w płaszczach, z teczkami i torbam i w  ręku. Stw arza to duże możli
wości s tra t w księgozbiorach. Ciasnota lokali uniemożliwia właściwe ustawienie 
regałów. W ąskie przejście między regałam i, korytarzyki i zakam arki u trudniają  
swobodę poruszania się czytelnikom, a bibliotekarzom  obserwację. Ciasnota lokali 
bibliotecznych nie jest tylko naszym problemem i nie jest problemem nowym. 
W raz z wprowadzeniem wolnego dostępu dotkliw iej niż dotychczas odczuwamy 
te  braki. K atastrofalną sytuację ciasnoty lokali w znacznym stopniu rozwiązałyby 
magazyny biblioteczne. Nie ma mowy o m agazynach przy każdej placówce, ale są
dzę, że za parę la t nie obejdziemy się bez centralnych magazynów dzielnicowych 
lub m iejskich. Z problem em  lokali wiąże się sprawa wyposażenia bibliotek we 
właściwy sprzęt. Regały starego typu nie są wygodne w użyciu przy wolnym dos
tępie. Czytelnicy narzekają na trudności wyboru książek z dolnych półek. Szcze
gólnie osoby starsze nie są zdolne do wysiłku wyszukiwania książek w zgiętej 
pozycji. Wiele osób skarży się na niewystarczające oświetlenie regałów. Szereg 
osób rezygnuje z samodzielnych poszukiwań na półkach w łaśnie z powodu złego 
oświetlenia.

Spraw ą w ym agającą szerszego omówienia jest u s t a w i e n i e  k s i ę g o z b i o 
r u  na regałach. Sądzę, że pod tym  względem musimy zastosować zasady zbliżo
ne do obowiązujących w handlu. Towar, który  chcemy sprzedać nabywcy, musi 
być właściwie wyeksponowany. Przy starym  systemie wypożyczeń zza lady wys
tarczało ustawienie działowo-alfabetyczne, oparte o klasyfikację dziesiętną. Tro
chę zwrotów na ladzie, kilka najpoczytniejszych pozycji spod lady i czytelnik, który 
w ystał się nieraz w  długiej kolejce, odchodził zadowolony. Z chwilą dopuszczenia 
czytelników do półek zaistniała konieczność zorientowania ich w sposób najbardziej 
kom unikatywny w zasobach i strukturze księgozbiorów, wyeksponowania n ajw ar
tościowszych pozycji, u łatw ienia dostępu do najczęściej poszukiwanych. Poszuki
wania najwłaściwszego systemu układu książek na półkach wyszły od samych 
bibliotekarzy, dyktowane przez codzienne potrzeby. Poszły one w różnych k ierun
kach: od tradycyjnego układu działowo-alfabetycznego z rozbiciem beletrystyki na 
grupy narodowe, poprzez wyłączanie d z i a ł ó w  t e m a t y c z n y c h ,  lub działów 
d l a  p e w n y c h  g r u p  u ż y t k o w n i k ó w ,  do całkowitego rozbicia rzeczowe
go beletrystyki i niektórych działów p o p u l a r n o n a u k o w y c h .

K tóry system  jest najwłaściwszy? Nie chciałabym sugerować jednoznacznego 
sądu. Niemniej wypowiedzi czytelników oraz obserwacja ich zachowania się w bi
bliotece nasuw ają pewne wnioski. Podział beletrystyki na grupy narodowe na pew 
no wystarcza bardziej oczytanym i wyrobionym  czytelnikom. Gorzej radzi sobie 
młodzież w wieku 14—17 la t oraz ludzie starsi i mniej zorientowani w dziedzinie 
literatury . W bibliotekach tych praw ie trzecia część czytelników korzysta najchęt
niej z jednego regału w  bibliotece, na którym  bibliotekarki w ciągu dnia odsta
w iają książki zwrócone przez czytelników. Na zapytanie, dlaczego nie szukają so 
bie książek na innych regałach, odpowiadają; „Tu są najlepsze książki. Tu sobie 
najszybciej coś' znajdę” .

A oto jak  czytelnicy tłum aczą niechęć do poszukiwań przy układzie wg lite
ra tu r  narodowych; „Nie wiem, jakiej narodowości jest autor, o którego mi chodzi”, 
„Nie wiem, którzy z polskich pisarzy są współcześni, a chciałbym takich właśnie 
poznać”.

Młodzież przechodząca z bibliotek dla dzieci do placówek dla dorosłych w y
kazuje b rak  przygotowania do korzystania z wolnego dostępu do półek i nieza
radność. Czytelnicy ci nie znają nazwisk pisarzy, nie orien tu ją się, jakiej narodo
wości jest dany pisarz, k ie ru ją  się brzmieniem tytułów  i stopniem zaczytania 
książki, tra fia ją  na pozycje zupełnie nieodpowiednie dla swego wieku.

A oto wypowiedzi młodocianych czytelników na zapytanie, czym się k ierują 
w ybierając sobie lite ra tu rę  przy wolnym dostępie: „Najwięcej to mi radzą kole
żanki” ; „Chciałabym coś o dziewczętach, ale Siesickiej nic nie ma, a Snopkiewi- 
czowej już wszystko czytałam ” ; „Chciałabym wojenną, ale nie wiem, jakiego p isa



rza”; „Chciałabym przeczytać »Krystynę córkę Lavransa« ale nie wiem, czy to 
napisał pisarz w łoski czy francuski”.

Szczególna troska o młodzież 14—17-letnią podyktowała potrzebę wyłączenia 
odpowiedniej dla niej lektury  i utworzenia kącików młodzieżowych w wypoży
czalniach dla dorosłych, w  jednej z dzielnic. Nie dowodzi to, że młodzieży zabrania 
się korzystania z innych działów. Czyta ona książki wojenne, historyczne, klasykę 
i książki popularnonaukowe z różnych działów Zresztą wiek nie zawsze przesądza 
o dojrzałości umysłowej. Niemniej młodzi m ają swoje problemy, swój krąg zain
teresowań, z którym i nie zawsze m ają odwagę zwrócić się do dorosłych. Jedna 
w tym  wszystkim  bolączka, że zbyt mało jest książek dla nastolatków. Zapotrze
bowanie na dobrą książkę młodzieżową szczególnie dotkliw ie daje się odczuć wśród 
dziewcząt. B rak również dobrych pozycji przygodowych.

Chcąc zaradzić trudnościom i dopomóc czytelnikom w poszukiwaniach, w y
łączono w niektórych bibliotekach lektury szkolne wraz z pomocniczymi pozycjami 
typu analiz literackich. Wciąż niesłabnące zainteresowanie drugą w ojną światową, 
szczególnie wśród młodzieży starszej, spowodowało wyłączenie wszystldch pozycji 
dotyczących tej tem atyki. W dziale drugiej w ojny światowej znalazły się obok 
powieści wojennych pozycje z zakresu polityki, dyplomacji, historii i publicystyki 
tego okresu. Również w  dziale historycznym obok beletrystyki znalazły się opra
cowania popularnonaukowe. Celem tego eksperym entu było ukazanie czytelnikom 
książek na interesujący ich tem at, lecz o poważniejszej treści i trudniejszej formie. 
Posunięcie to okazało się bardzo szczęśliwe. Na równi z beletrystyką zaczytywane 
są pozycje, które do niedawna stały niezauważane w działach o niezachęcającej 
nazwie popularnonaukowych.

Jakież są ogólne wnioski dotyczące księgozbiorów naszych wypożyczalni z w ol
nym dostępem? Przede wszystkim  p o t r z e b a  a k t u a l i z a c j i ,  nieustannego 
zasilania nowościami przy jednoczesnej systematycznej s e l e k c j i .  W arunkiem  
właściwej polityki aktualizacji księgozbiorów są magazyny książek.

Jeśli chodzi o układ na półkach, uważam, że niezbędna jest e l a s t y c z n o ś ć .  
Jeden sztywny system nie zda w praktyce egzaminu. Książka powinna stać tam, 
skąd będzie najprędzej wypożyczona. Nie oznacza to, że m a nastąpić kompletny 
chaos, ale układ księgozbioru musi odpowiadać istotnym  potrzebom czytelników. 
Mimo wąskiego stosunkowo zakresu badań i obserwacji czytelnictwa przy wolnym 
dostępie, można pokusić się o sformułowanie wniosków, dotyczących przygotowania 
czytelników do korzystania z wolnego dostępu do półek. Jak i procent czytelników 
przygotowanie to posiada w  stopniu dostatecznym, czym kieru ją się czytelnicy do
bierając sobie samodzielnie lekturę? Sądzę, że jest to ogromnie interesujący prob
lem, w art rozszerzonych badań w tym  kierunku.

Istn ieje  i stale zwiększa się liczebnie grupa czytelników o dużym wyrobieniu, 
wybrednym  guście literackim , doskonałej orientacji w  świecie książki. Trzym ają 
oni rękę na pulsie życia politycznego i kulturalnego, śledzą ruch wydawniczy, przy
chodzą do bibliotek ze sprecyzowanymi życzeniami. Żle jest, jeżeli biblioteka nie 
nadąża z dostarczeniem  im nowości wydawniczych, nie jest w  stanie zaspokoić 
am bitnych wymagań, ani umożliwić planowego czytelnictwa. Żle jest, jeżeli czy
telnik zaskakuje bibliotekarza żądaniam i przekraczającym i' jego możliwości. Obok 
tej, powiedziałabym elity czytelniczej, istnieje liczna rzesza wieloletnich użytkow
ników  naszych bibliotek, którzy m ają wyrobioną orientację w dziedzinie literatury . 
To oni w ychw ytują nowości wydawnicze, rozporządzają dużą znajomością nazwisk 
pisarzy, odróżniają serie wydawnicze, m ają określone zamiłowania i zaintere
sowania.

Odwiedzają nasze biblioteki również ludzie z m inim alnym  przygotowaniem  czy
telniczym. Ich orientacja w świecie książek rzadko przekracza granice program u 
szkolnego, znajomość nazwisk pisarzy ogranicza się do najpopularniejszych k la
syków polskiej literatury , rzadziej obcej. Z dużymi oporami sięgają do nowości 
wydawniczych, ty lko  w  wypadkach konkretnej potrzeby szukają pozycji popular
nonaukowych. Przy wolnym dostępie chętniej korzystają z tematycznych działów, 
takich jak: druga wojna światowa, historia, biografie, lite ra tu ra  rozrywkowa.

Jeżeli szukanie na regałach sprawia im trudność, korzystają chętnie ze zwro
tów, lub zw racają się do bibliotekarza.

Czasem denerw ują nas monotonnie powtarzającym i się pytaniam i: „Nie ma 
pani coś pod ręk ą”?, „Ma pani coś dla m nie”? Czasem zupełnie niezrozumiale 
proszą: „Coś, żeby popłakać” . Młoda dziewczyna zaskoczyła mnie kiedyś pytaniem: 
„Proszę Pani, czy jest taka książka, żebym ja  była dobra?”. Pomięio braku rozez
nania w lite ra tu rze  i trudności w  szukaniu odpowiedniej książki na półkach czy
telnicy ci nie zawsze zw racają się o pomoc do bibliotekarki. Na zapytanie, dla
czego nie inform ują się u pracownika, odpowiadają: ,,Pani nie m a czasu”, „K rę
puję się zawsze prosić, trzeba samej sobie radzić”.



Jak  w ykazuje obserwacja, niektórzy czytelnicy podchodzą do półek, nie zw ra
cając większej uwagi na naw et najbardziej rzucający się w  oczy napis inform a
cyjny, biorą do ręk i pierw szą z brzegu książkę bez względu na autora. Często 
w ybierają najgrubszą lub najbardziej zniszczoną. Niekiedy odgrywa rolę ty tu ł 
książki, „żeby oni byli dobrzy”, „żeby wiedzieli, jak  żyć i po co żyć”. K tóre to są 
w ek tekstu. System „podczytywania” książki, zaglądania na zakończenie jest b a r
dzo powszechnie stosowaną m etodą doboru lektury. Czego spodziewa się czytelnik 
dobierając sobie w  ten  sposób książki, dlaczego decyduje się w  końcu na tę  a  nie 
inną pozycję?

Czy biblioteki są w  pełni przygotowane do obsługi tych czytelników? Czy po
trafim y właściwie odczytać ich nieporadnie wyrażone życzenia? Czy mamy takie 
książki „żeby oni byli dobrzy”, „żeby wiedzieli jak  żyć i po  co żyć”. K tóre to są 
książki? Wolny dostęp do półek, jakkolw iek jes t niezaprzeczonym osiągnięciem na 
drodze upowszechnienia książki, sam w  sobie nie rozwiąże wszystkich problemów. 
Wobec stale zwiększającej się produkcji wydawniczej, formalnego zalewu nowoś
ci a zarazem  ograniczonego czasu, który można przeznaczyć na czytanie, właściwa 
inform acja o książce jest spraw ą niezm iernie ważną. Przeciętny czytelnik jak 
wskazuje doświadczenie, nie posiada dostatecznego rozeznania rynku wydawniczego, 
mimo iż radio, telew izja i p rasa poświęca wiele miejsca recenzjom  lite ra tu ry  i prze
glądom nowości.

Pierwszym  naszym  zadaniem to umieć o d c z y t a ć  p o t r z e b y  c z y t e l 
n i k a .  Drugie — w s k a z a ć  m u  w ł a ś c i w ą  k s i ą ż k ę .  Mówi w jelki biblio
tekarz Randganathan: „Każda książka m a swego czytelnika i każdy czytelnik ma 
swoją książkę”. Ale jak  trafić n a  tę książkę i na tego czytelnika? A przecież to 
jeszcze nie wszystko. Zadaniem  naszym  jest nie tylko zaspokoić potrzeby czytel
ników, lecz również potrzeby te  kształtować, rozbudzać je, zachęcić do planowego, 
am bitnego czytelnictwa, podnosić je nieustannie na wyższy poziom.

W łaśnie w  w arunkach wolnego dostępu do półek bibliotekarz staną ł obok czy
teln ika i obok księgozbioru. Musi zdać egzamin jako psycholog, pedagog, propaga
tor i znawca, literatury .

Nie pobieżne rozeznanie w  nazwiskach pisarzy i tytułach, lecz dogłębne, rze
telne oczytanie, umiejętność oceny dzieła, a także umiejętność przew idyw ania ew en
tualnego oddziaływania książki na poszczególnego czytelnika. Są wśród bibliote
karzy tacy, którzy to potrafią. Zdarzają się, może naw et często, ludzie o wrodzo
nych, szczególnych właściwościach psychicznych, dużej dozie intuicji. Nie można 
jednak poprzestać na  talentach wrodzonych. Jak ie jes t konkretne przygotowanie 
bibliotekarzy do tak  szeroko pojętej roli? Jak  rolę tę  pojm ują i w  jaki sposób 
w  codziennej pracy z czytelnikami realizują te zadania?

A oto parę wypowiedzi bibliotekarek: „Trzeba czytelnikowi zostawić samo
dzielność, nie w trącać się, nie narzucać” ; „Gdy m nie ktoś pyta, lub o coś prosi, to 
pomagam i naw et w yszukuję żądaną książkę, ale krępuję się sam a pytać, czego 
sobie czytelnik życzy” ; „Nie wszyscy chcą, żeby im doradzić. Czytelnicy najchę t
niej szukają sam i”.

Po tego rodzaju wypowiedziach następuje często usprawiedliw ienie: „My na
praw dę nie mamy, kiedy czytać”. Obserwacja pracy bibliotekarzy przy wolnym 
dostępie nasuw a wiele wniosków. W prawdzie b iu rka biblioteczne nie odgradzają 
czytelników od regałów  z książkam i, ale wciąż jeszcze są one dostatecznie sze
rokim  m urem  ochronnym  dla bibliotekarza. M anipulacje techniczne przy kartotece 
są w praw dzie ogromnie uproszczone. Jednak  są dostatecznie pracochłonne, by za
trudniać w  ciągu godzin otwarcia wypożyczalni aż dwie bibliotekarki w  niektó
rych placówkach. W innych, gdzie system  zapisu uległ dalszemu uproszczeniu, co- 
najm niej jedna osoba zw iązana jest p racą .przy kartotece.

Każdy, kto chociaż w  m inim alnym  stopniu obeznany jest z charakterem  pracy 
w  bibliotece, zdaje sobie sprawę, że sens te j pracy nie polega na wyjęciu kartk i 
z kopertki, włożeniu jej do książki, lub odwrotnie.

Wśród bibliotekarek powszechna jest niechęć do oderw ania się od biurka. 
P rzy karto tece czują się pewniej, jest to coś konkretnego, ściśle określonego. Nie 
wym aga ryzyka, nie w ym aga osobistego zaangażowania, znajomości literatury , 
przełam yw ania nieśmiałości i skrępowania.

Jeżeli bibliotekarki m ają w yraźne polecenie pełnienia dyżuru przy regałach, 
ich rola ogranicza się w  większości do biernej obserwacji. Czasem zajm ują się 
w łączaniem książek na  półki, by „nie tracić czasu”. W niektórych placówkach za
dziwił nanie zupełny brak  kontak tu  bibliotekarek z czytelnikami. Wypożyczanie 
odbywa się w  kom pletnej ciszy. Najwyżej czytelnicy między sobą coś sobie wza
jem nie polecają, doradzają, względnie odradzają. P raca bibliotekarek jest nieomal 
autom atyczna. Czytelnicy nie m ają naw yku naw et mówienia „dzień dobry”. Może



należy się cieszyć, że są tak  samodzielni. Ale w ystarczy kilka słów zamienionych 
z tymi, którzy w patru ją  się w grzbiety książek, w  szeregi, może nic nie mówiących 
nazw isk i tytułów, by przekonać się o ich potrzebach.

Niechęć bibliotekarek do naw iązywania rozmów z czytelnikami na tem at książ
ki i czytelnictwa wypływa głównie z braku znajomości księgozbioru. Należy chyba 
pomyśleć o szerszym uwzględnieniu tego problem u w szkoleniach bibliotekar
skich. Oprócz s z k o l e n i a  b i b l i o t e k a r z y  w arto pomyśleć o o p r a c o w a 
n i u  m a t e r i a ł ó w  m e t o d y c z n y c h  ułatw iających obsługę czytelnika. Myś
lę, że dużą pomocą są zestawienia tem atyczne książek, lub dla pewnych kręgów 
odbiorców.

Powszechnie znana jest niechęć czytelników do korzystania z katalogów od cza
su wprowadzenia wolnego dostępu. Katalogi nasze rozrastają  się do m onstrual
nych rozmiarów, poświęcamy im ogromnie dużo czasu i pracy, a zarazem  stw ier
dzamy ich praw ie całkowite niewykorzystanie.

Zdaję sobie sprawę, że ani szkolenie, an i najgenialniej opracowane pomoce 
metodyczne nie zastąpią zaangażowane) postawy bibliotekarza. Szczycimy się, że 
jesteśm y współtwórcami kultury , nie bądźmy więc tylko re jestratoram i czytel
nictwa, biernym i obserwatoram i wolnego dostępu do półek.

JAN z . BRUDNICKI

PORADNIKI BIBLIOGRAFICZNE W PRACY Z CZYTELNIKIEM

Zainteresowania czytelników bibliotek jeszcze często są nieskonkretyzowane. 
Przychodzą do biblioteki, żeby otrzym ać książkę popularnonaukową z interesującej 
ich dziedziny wiedzy lub naw et powieść, ale nie znają ani autorów , ani tytułów  
książek, potrafią tylko w  sposób bardzo ogólny określić, co chcieliby przeczytać. 
I tu ta j przed bibliotekarzem  staje  trudne zadanie dokonania doboru takiej książ
ki, k tóra mogłaby zadowolić czytelnika. Jeśli bibliotekarz chce dobrze spełnić swoje 
zadanie doradcy w doborze książki czy czasopisma, w  rozwijaniu zainteresowań 
i wiedzy czytelnika — powinien dobrze orientować się w  zasobach księgozbioru, 
źródłach inform acyjnych, nowych wydawnictwach oraz um iejętnie planować swoją 
pracę. Czy jednak jest możliwe ogarnąć to wszystko pamięcią? Pamięć zresztą 
często zawodzi, zwłaszcza kiedy trzeba udzielić szybkiej odpowiedzi. Poszukiwanie 
w  wielkich bibliografiach i rozbudowanych karto tekach wym aga czasu, tym  bar
dziej jeśli pracę z czytelnikiem pragnie się rozwijać metodycznie. W tym  miejscu 
z pomocą przychodzi bibliografia zalecająca. Chcę tu  zasygnalizować pracę z jed
nym tylko typem  tej bibliografii — poradnikam i bibliograficznymi.

Poradniki tem atyczne dotyczą bardziej lub mniej obszernych tematów. Nie 
posiadamy jeszcze tak  wielkiej liczby poradników, aby mogły zaspokoić liczne za
interesow ania czytelnicze (hobbyści, kształcenie zawodowe, wybór zawodu). Jed
nakże jest już wiele pomocy bibliograficznych, na których opierać się może biblio
tekarz. Jedne poradniki dotyczą osób — pisarzy lub bohaterów  narodowych, inne 
całej lite ra tu ry  danego narodu (np. „Od Puszkina do Erenburga”) jeszcze inne 
wydarzeń historycznych, bądź lite ra tu rę  na tem at osiągnięć w różnych gałęziach 
nauk i i techniki. Ważną i cenną rolę powinny odegrać pomoce bibliograficzne, któ
re  poprzez lite ra tu rę  rozw ijają świadomość jednostki, kształtu ją poglądy społeczne 
i polityczne, wreszcie — wrażliwość estetyczną i językową. Wszystkie wyżej w y
mienione rodzaje poradników, a jest ich już pokaźny re jestr, choć nieraz ogólne, 
posiadają różnego rodzaju indeksy i pozwalają szybko i trafn ie  dobrać potrzebną 
literaturę.

Jednakże, żeby pomoce bibliograficzne właściwie spożytkować, musi z nimi 
pracować w pierwszej kolejności sam bibliotekarz. Po zakupieniu ich lub otrzym a
niu  wyłożyć na ladę, stół bibliotekarski, włączyć do* wystawki, udostępnić do w glą
du czytelnikom. Natom iast niedobrze jest, jeśli bibliotekarz po otrzym aniu porad
nika włączy go. do księgozbioru bez zapoznania się z jego zawartością. Jest to 
w  znacznej mierze, jeśli nie całkowicie zm arnowana okazja wykorzystania porad
nika, zmarnowany wysiłek jego autora i redakcji. Tym bardziej, że bibliografie 
zalecające nie spożytkowane szybko się starzeją, dezaktualizują i sta ją  zawali
drogami w  księgozbiorze.

Kolejność pracy z bibliotecznymi pomocami zalecającymi w ydaje się być nas



tępująca. N ajpierw  z poradnikiem  powinien się zapoznać sam bibliotekarz: dokład
nie przeczytać wstęp, słowo od redakcji, prześledzić układ m ateriału i indeksy. 
Pozwala to operatyw nie posługiwać się poradnikiem. Następnie należy poradnik, 
lub zestawienie z czasopisma, głównie ,,Poradnika B ibliotekarza”, porównać z księ
gozbiorem i na m arginesie zestawu bibliograficznego zaznaczyć książki, k tóre są 
w księgozbiorze biblioteki, zrobić notatk i na tem at innych wydań książki, wypisać 
sygnatury, żeby ułatw ić czytelnikowi poszukiwanie pozycji w  katalogu i zachęcić 
go do posługiwania się zestawieniem. Wreszcie na końcu poradnika na wolnej k a r t
ce lub w klejce wypisać uzupełnienia. Jest to moment bardzo ważny. Samodzielny 
poradnik lub zestawienie w czasopiśmie drukuje się około pół roku, w  tym  czasie, 
zwłaszcza w  okresach rocznic, wychodzi wiele interesujących pozycji, nie uwzględ
nionych w  bibliografii zalecającej. Uzupełnienia należy nanosić aż do chwili uka
zania się drugiego wydania. Praca ta  opłaca się i w  konsekwencji daje korzyści 
czasowe, gdyż odciąża bibliotekarza od prowadzenia różnego typu karto tek  i k ar- 
toteczek, a  ponadto przyucza czytelnika do samodzielności, do posługiwania się go
towymi bibliografiam i w  miejsce indywidualnych planów lek tur itp. Wreszcie po
sługiwanie się poradnikiem  może być impulsem do rozwoju międzybibliotecznej 
wymiany. Należy tylko w yraźnie to czytelnikowi zasygnalizować. Nawet poprzez 
napisy na bibliografiach. Należy tu  podkreślić z całą siłą, że niesłuszne jest stano
wisko tych bibliotekarzy, którzy ochraniają bibliografie przed zniszczeniem, boją 
się z n im i pracować na co dzień, aktualizować ich zawartość, dokonywać uzupeł
nień. Wszyscy związani zawodowo z tym rodzajem pomocy bibliograficznych tw ier
dzą, że czym więcej one zużyte ty ra lepiej świadczy to  o dobrej pracy biblioteka
rza, o rozwoju czytelnictwa i społecznej potrzebie podejm owania prac w  tym  
zakresie. Z jednym  zastrzeżeniem: nie powinny być przekształcone w kartotekę. 
Rozcinanie lub  przepisywanie poradników dla sporządzania karto teki jest sprzecz
ne z ich  funkcją i na tu rą  i reduku je w  sposób zdecydowany ich inform acyjną i — 
nie wstydźm y się tego słowa — propagandową funkcję.

Dla przykładu podam, jak  bibliografie zalecające przekształcono w  codzienne 
narzędzi© pracy z czytelnikiem  w  Centralnej M iejskiej Bibliotece w Moskwie, przy 
czym dodatkowo udało się tam  zharmonizować pracę z poradnikam i z wolnym dos
tępem  do półek. Szeroka inform acja katalogowo-kartotekowa uwzględnia zawartość 
całości biblioteki i każdej półki oddzielnie. Jednakże przy wolnym dostępie do 
półek czytelnik m a tendencje pomijać katalogi i kierować się do interesujących go 
działów księgozbioru. W omawianej bibliotece, zanim czytelnik rozpocznie sam o
dzielne poszukiwania, zgłasza się ze swoją k artą  czytelniczą do stołu bibliotekarza; 
bibliotekarz odnotowuje jego wizytę i pyta, czy przyszedł szukać konkretnych pozy
cji, czy poszperać w książkach (przy czym czytelnicy posiadają różnokolorowe 
k arty  czytelnicze symbolizujące ich wykształcenie). Uzyskawszy odpowiedź czego 
czytelnik poszukuje, bibliotekarz szybko orientuje się, czy m a odpowiednie porad
niki bibliograficzne. Na stole w odpowiednich pojem nikach posiada pomysłową 
ekspozycję poradników  bibliograficznych. Czytelnik sam sięga po nie, ale bibliote
karz dyskretnie rekom enduje mu odpowiednie pozycje. Poradniki bowiem dają in
ny przekrój lek tury  aniżeli półki i kartoteki, uwzględniają ponadto poziom czytel
nika i jego doświadczenie biblioteczne. Próbne badania przeprowadzone w  tej 
bibliotece wykazały, że czytelnicy stopniowo przyw ykają do korzystania z biblio
grafii zalecającej. Łatwo np. z poradnikam i było oswoić młodzież, następnie czy
telników z podstawowym  średnim  wykształceniem. N ajtrudniej idzie praca z czy
telnikam i z wyższym wykształceniem i specjalistami, gdyż czują się oni samodziel
ni. Ale w m oskiewskiej bibliotece okazało się już wielokrotnie, iż naw et naukow 
cy, którzy dali się namówić do wykorzystania bibliografii zalecającej, znaleźli w  niej 
interesujący, nie znany im m ateriał. Szczegółowe notatki na tem at wykorzystania 
poradników okresowo zestawiane i analizowane ( a  następnie przesyłane do cen
tru m  bibliografii zalecającej w  Bibliotece im. Lenina) służą do doskonalenia pracy 
z pomocami zalecającymi i czytelnikiem. W rezultacie tej analizy. Centralna Bi
blioteka Moskiewska osiągnęła tak i wynik, że praktycznie czytelnik nigdy nie od
chodzi bez inform acji bibliograficznej i metodycznej. Jeśli bibliotekarz nie może 
zaspokoić potrzeb czytelnika, sam powinien od razu wiedzieć, jakie pomoce biblio
graficzne i inform acyjne wykorzystać, lub do kogo skierować interesanta. Sło
wem każdy bibliotekarz musi znać szczegółowo struk tu rę  biblioteki, prace w niej 
prowadzone i cały system inform atorów. W łaśnie w tym  systemie pracy i przy ta 
kim przysposobieniu pracowników biblioteki wzrosła niepom iernie funkcja biblio
grafii zalecających. Bibliotekarze znają je, posługują się nimi, twierdzą, że oszczę
dza im  ona trudu; i czasu. Stopniowo przyw ykają do tego typu pomocy i czytelni
cy. Po prostu poradnik staje się tym  czym powinien być: podręcznym narzędziem 
w pracy bibliotekarza z czytelnikiem.



R O ZM O W Yfl

ANNA BAŃKOWSKA

WA2NE SPRAWY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

'Rozmowa z ’̂ anó.Ot, Żółkiew ską
W anda Żółkiewska, powieściopisarka i publicystka, jest autorką trzech książek 

dla dorosłych, k ilkunastu  powieści dla dzieci i młodzieży, licznych artykułów  o lite
ra turze dziecięcio-mlodzieżowej oraz autorką i w spółautorką sztuk teatralnych. Uro
dzona w  Warszawie, ukończyła w  1934 r. studia polonistyczne na Uniwersytecie 
W arszawskim i do 1939 r. uczyła języka polskiego w  Gimnazjum Zgromadzenia 
Kupców. Podczas okupacji pozostała w  stolicy biorąc czynny udział w tajnym  nau
czaniu i w  konspiracyjnej pracy społeczno-politycznej, jako członek Polskiej Partii 
Robotniczej; w  okresie 1943—1944 kierow ała ta jną  drukarnią przy ul. Grzybow
skiej 23, gdzie drukowano „Walkę Młodych” i okazjonalne ulotki. Przez cały czas 
w różnych form ach pomagała ludziom prześladowanym przez hitlerowców. Po pow
staniu warszawskim  została wywieziona do obozu pracy w  Limbach.. Tam pisała 
dziennik, w ydany w  1945 r. pt. „Kobiety -z Lim bach”. Do k ra ju  wróciła w  1945 r. 
Podjęła wówczas pracę w  dziale lite ra tu ry  dziecięcej i młodzieżowej Spółdzielni 
Wydawniczej „Książka” w  Łodzi. Po przeniesieniu się do Warszawy była w  latach 
1952—55 doradcą literackim  czasopisma harcerskiego „Świat Młodych”, w  okresie 
1955—1964 — kierownikiem  literackim  sceny dziecięcej Teatru Klasycznego w W ar
szawie. Pracę literacką W anda Żółkiewska łączy z działalnością społeczną. W ciągu 
trzech la t była członkiem Komisji K ultury  Stołecznej Rady Narodowej, od 1966 r. 
jest prezesem zarządu Oddziału W arszawskiego żw iązku L iteratów  Polskich. 
W 1948 r. wydała pierwszą książkę dla młodzieży „Pluton Wacka H utnika”. Obec
nie m a ich już w  dorobku dwanaście, nowe przygotowuje do druku. K ilkakrotnie 
została odznaczona, m.in. Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski oraz Srebrną 
Odznaką za żaslugi dla Warszawy.

Po^rządkując przed w izytą u pani Wandy Żółkiewskiej w rażenia z lek tury  jej 
książek, zastanawiałam  się, na ile prawidłowo odczytałam ideę, k tóra — wydaje 
mi się — od pierwszej do ostatniej książki jest jednolita i konsekwentna, mimo 
rozm aitych układów sytuacji, różnego czasu i m iejsca akcji. Przygotowałam sobie 
ramowy plan  rozmowy, który zgubił się zresztą szybko w  sv/obodnej pogawędce 
o wszystkim, aby jednak w  efekcie sprowadzić się do tej w łaśnie sprawy — idei 
pisarskiej autorki „Drogi przez ogień”.

Ludzie czytający, i to bez względu na wiek, interesują się nie tylko książkami 
pisarza, ale również jego osobą, i to nie tylko od strony pisarskiego warsztatu, 
ale jako człowiekiem — jakie ma gusty, sposób bycia itp. Potwierdziło się to, kiedy 
W anda Żółkiewska powiedziała: „Na spotkaniach autorskich często słyszę — niech 
nam Pani opowie coś o sobie. A mówić o sobie, szczególnie o rzeczach ważnych, 
o innych natom iast nie bardzo w arto mówić, to dosyć krępujące”. — Łatwo to 
zrozumieć, więc jeśli przem iła Gospodyni m ieszkania przy ulicy Koszykowej 1 po



zwoli, to powiem tylko od siebie, że nie często zdarza się spotkać kogoś, kto tak 
prosto, bez emfazy i patosu, szczerze i z humorem mówiłby o rzeczach bardzo 
serio i o zupełnie zwyczajnych. Z parogodzinnej rozmowy pozostał mi obraz czło
wieka, który ma w sobie dużo tolerancji i skłonność do odkrywania w łudziach

lepszych cech ich natury. Główne fakty z biografii p isarki znajdą czytelnicy 
w notce życiorysowej, wiele innych, szczególnie tyczących się dzieciństwa, można 
wyczytać w jej książkach.
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— Zaczęła Pani swoją karierę literacką od książek dla dorosłych, ale to nie 
trwało długo. Woli Pani dialog z  młodymi?

— Do pisania dla młodzieży przygotowywałam się właściwie przez całe życie. 
Dla dorosłych napisałam  trzy książki wydane wkrótce po wojnie. Najwcześniej uka
zały się „Kobiety z Lim bach”, ale to była w  ogóle sprawa, której nie bardzo moż
na omawiać na płaszczyźnie czysto literackiej. Po wywiezieniu mnie po powstaniu 
warszawskim  do obozu pracy robiłam  tam  dzień po dniu notatki dla siebie, a na
w et po powrocie do k ra ju  nie myślałam o ich publikowaniu. Kiedy zaczęłam 
pracować w wydawnictwie „Książka” w  Łodzi, ze swoim zwierzchnikiem Broni- 
nisławem Krauze jeździliśmy dość często służbowo do Warszawy. Rozmawiało się 
w drodze o różnych sprawach — o niedawnej przeszłości, o potrzebie utrw alenia 
w literaturze doświadczeń okupacyjnych, o zamierzeniach wydawnictwa na ten 
tem at. Kiedyś opowiedziałam m u o swoim dzienniku i to on zdecydował o jego 
wydaniu. A ja pracowałam wtedy w  dziale lite ra tu ry  dziecięco-młodzieżowej 
„Książki” i m iałam  wreszcie okazję i czas, żeby się zająć na dobre tym, co n u r
towało mnie od lat. Cały mój okres nauczycielski do 1939 r. w  gimnazjum Zgro
madzenia Kupców był swego rodzaju term inowaniem  do pisania. Obcowałam 
z młodzieżą, poznawałam ją, absorbowała mnie — tak  bardzo, że na refleksję ko
nieczną do ■ pisania już czasu nie stawało. Przed południem były lekcje, po po
łudniu zajęcia w świetlicy. Prowadziłam także tea tr szkolny, którym  się pasjo
nowałam.

— Do tej pasji wróciła Pani po wojnie, jako kierow nik literacki sceny dzie
cięcej Teatru Klasycznego w  Warszawie...

— Robiłam to zawsze z głębokim przekonaniem, że tea tr jest przedsięwzięciem 
wielkiej wagi w wychowaniu i pogłębianiu ku ltury  u młodzieży. Dążyłam do tego, 
żeby też poznawali historię teatru , teatralne style, żeby uczyli się tea tr rozumieć. 
Z satysfakcją wspominam wiele udanych imprez, których w alor sprawdzał się 
w  gorących nieraz dyskusjach. Doceniając w  pełni pożytek takiej placówki, tw ier
dzę, że po to, żeby spełniała ona z powodzeniem zadania, jakie się jej stawia, nie 
może być marginesem czy dodatkiem do teatru  dla dorosłych. Teatr dla młodzieży 
musi być teatrem  specjalistycznym, wokół którego skupią się dobrzy autorzy, 
który będzie miał wykrystalizow aną linię programową i zapewnione w arunki do 
jej konsekwentnego realizowania. W tedy też wychowa sobie widzów.

— Te słowa o wychowaniu sprowadzają mnie znow u w  rewiry lat dziecin
nych. Tak mocna odciskają się w  pamięci wspomnienia z najmłodszych lat. Czyż 
sama Wanda Żółkiewska nie potwierdziła tego w swoich książkach? Z „Przyjaciół 
mojego dzieciństwa”, książki w  której podobnie jak w  „Trzech kostkach cukru” 
dużo jest treści autobiograficznych, wynotowałam sobie zdanie: „Kiedy przym y
kam  oczy, by wspomnieć moje dzieciństwo, jeden i ten  sam obraz zjawia się na
tychm iast pod powiekami —  huta. Stara, zardzewiała huta, owinięta obłokiem  
dym u i pary”. — Czy to był p iękny obraz? Zależy od p unktu  patrzenia. Dla m a
łej dziew czynki było to najmilsze miejsce, bo tam  pracował je j ojciec, tam na
wiązywała pierwsze przyjaźnie, tam  się bawiła i smuciła, zawsze ze świadomością, 
że na w szystkie kłopoty znajdzie się rada u rodziców, u  najbliższych, we własnym  
domu. Chyba tak to było?

— Miałam dobre dzieciństwo i tak  je wspominam. Pyta Pani, czy współczesne 
dzieci, szczególnie dzieci miejskie, wychowujące się w zupełnie innych warunkach, 
rozumieją atm osferę tam tych lat. — Książki, o których mówimy, najchętniej czy
tane są przez dzieci starsze, nastawione bardziej refleksyjnie. Możliwe, że dla



dzisiejszego dziesięciolatka aura mojego dzieciństwa ma coś z posmaku baśnio
wego. Czy jednak na pewno? — Zmieniły się bez w’ątpienia akcesoria otaczającego 
świata, ale odczucie i reakcje dzieci chyba są zawsze po prostu dziecinne. ,.Każde 
dziecko, moim zdaniem, tworzy sobie ze strzępów doświadczeń, skrawków zapa
m iętanych obrazów, a naw et kolorów i wrażeń swój intym ny świat, w którym  
realia dopiero co zaobserwowanego świata znakomicie egzystują obok najbardziej 
wyrafinowanej fantazji, od realizm u do surrealizm u, od własnej bajki o życiu 
do życia samego przejście nie wywołuje najmniejszego naw et szoku”. A poza 
tym... wszyscy małi ludzie muszą przedzierać się przez te same etapy dojrzewania 
i dorastania, przebiegające różnie, zależnie od indywidualnych cech dziecka. Na 
przykład każde dziecko kiedyś „odkrywa” świat książek. W „Trzech kostkach 
cukru” piszę, jak  to było z moim własnym czytaniem. Ku zgryzocie rodziców dość 
długo nie miałam  w ogóle ochoty sama zasiadać do książki. Przyczynił się do tego 
m ój ojciec, k tóry  mi dużo czytywał głośno, a że czytał bardzo pięknie, sam o
dzielna lek tu ra  nie m iała tego uroku. Zmieniło się to, kiedy miałam  dziesięć lat. 
Dostałyśmy w tedy jako prezent gwiazdkowy książki Janusza Korczaka, ja — „Moś- 
ki, Jośki i S rule”, m oja siostra — „Józki, Jaśki i F ran k i”. Od tego czasu zaczęłam 
czytać, nie — chyba bez przesady, pochłaniać książki. I coś więcej. To był począ
tek  — zachowując wszystkie związane z wiekiem proporcje — przełomu w moim 
dziecinnym życiu. Dowiadywałam się, co to jest bieda, samotność, przedwczesna 
u tra ta  dziecinnej beztroski. Mieszkaliśmy w tedy w Sosnowcu. Pam iętam  do dziś 
błotniste ułice i nędzne mieszkania moich przyjaciółek z robotniczych domów. 
Przesiadywałam  w nich godzinami, lepiej mi tam  smakował talerz kartoflanki niż 
solidny obiad w  domu. Dużo w tedy do mnie dotarło. Na pewno nie um iałam  tego 
poklasyfikować w  dorosłych kategoriach, ale już wiedziałam, że kolor świata nie 
jest tylko ciepło różowy i że życie bywa okrutne. I cóż może na to wszystko pora
dzić dziecko? Wzruszać się, płakać? Nie tylko. Na m iarę swoich możliwości może 
i powinno na krzywdę reagować. W „Kwiatach ciotki Anieli” jest taka scena, 
kiedy m ała Asia w  tajem picy przed rodzicami wynosi z domu kołdrę, aby okryć 
nią osierocone dzieci, których m atkę zabito w  dem onstracji ulicznej. Jest to dro
biazg, który nie zmieni sytuacji wynikającej z nieprawidłowego układu stosunków 
społecznych, ale takie drobiazgi też się liczą. Ta m ała dziewczynka, o praktycznie 
zawężonych możliwościach działania, robi rzecz szalenie trudną — zajm uje sam o
dzielne stanowisko, zadając gwałt całej obyczajowości, w której się wychowuje.

— Do problemu kształtowania charakteru dziecka od najmłodszych lat wraca 
Pani we w szystkich  swoich książkach.

— Bo jest to w ogóle zasadnicza sprawa w życiu — uczyć się podejmowania 
decyzji, dokonywania wyboru. A przecież i w  literaturze dziecięco-młodzieżowej, 
i w tej dla dorosłych problem y są w  istocie takie same. I człowiek dojrzały, i k il
kunastolatek przeżywają miłości, rozgoryczenia, zawody, dążą do jakichś własnych 
celów, szukają jakichś praw d. Tyle tylko, że zależnie od w ieku czytelnika inna jest 
sceneria, w  której się wydarzenia rozgrywają, inne fakty wysuwają się na p ierw 
szy plan, no i dziecku wiele rzeczy trzeba dopiero uświadomić, wytłumaczyć, bez 
m entorstw a i dydaktyzm u wprowadzić je w  złożony mechanizm świata.

— Osnową Pani książek są przeważnie wydarzenia historyczne, a ściślej m ó
wiąc trzy okresy naszej historii: rewolucja 1905 r., lata 1917/13, wreszcie okupacja 
i pierwsze powojenne lata. Czy to w ynika z Pani osobistych zainteresowań tym  
zespołem spraw.

— Na tle wydarzeń, o których mowa, istotnie węzłowych w  naszej historii n a j
nowszej, staram  się poruszać problem y szersze, które — przetworzone artystycz
nie — służyłyby kształtowaniu określonej postawy m oralnej młodzieży.
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— Jakie powinny być zasadnicze cechy tej postawy...
— Chodzi mi o wskazanie na możliwość i potrzebę czynu, k tóry  służyłby do

konywaniu zmian na lepsze, o pobudzenie aktywności do pokonywania zła. Chcia- 
łabym przekonać moich młodych czytelników, że każdy, bez względu na wiek, 
może kształtować życie własne i w  jakim ś stopniu wpływać na bieg spraw  innych 
ludzi. W jakim  stopniu, to już zależy od okoliczności, od w arunków zewnętrznych, 
ale liczy się naw et sam a chęć, samo dążenie do dobrego. Mówiłam już, że postę
pek Asi z „Kwiatów ciotki Anieli” uważam za ważny przejaw  solidarności z ludź
mi skrzywdzonymi.

W „Drodze przez ogień”, której tem atem  — że przypomnę — są dzieje dwojga 
dzieci, mieszkających we Francji i udających się po śmierci opiekunów na poszu
kiwanie ojca — górnika, walczącego w szeregach republikanów podczas wojny 
domowej w Hiszpanii (1936—39), chodziło mi o pokazanie przyjaźni dzieci różnych 
narodów, o konkretną pomoc i międzynarodową solidarność wszystkich walczą
cych w Hiszpanii. W „Siadach rysich pazurów” z kolei zależało mi m.in. bardzo 
na tym, żeby uświadomić moim czytelnikom, jak wielkie m a czasem znaczenie 
zaufanie i w iara w człowieka i jak  trzeba być oględnym w  ferowaniu sądów 
o ludziach. Na niekorzyść Stefana przem awiają w  tej książce niemal wszystkie 
obiektywne fakty, a mimo to Tomek — nazwijmy go tu  „pozytywnym bohate
rem ” — nie potrafi wierzyć w samo zło, dostrzega w postępowaniu kolegi rozterkę, 
szuka jej motywów. Wobec takich konfliktów młodzi ludzie stają  często i trzeba im 
to przypominać — zanim osądzą, niech stara ją się zrozumieć. Czy udało mi się 
ten pogląd dość jasno w  książce przedstawić? — Mogę .tylko powiedzieć, że ogrom
nie ucieszyła mnie opinia Jana Gerharda, który recenzując książkę dla wydaw
nictwa zwrócił uwagę na trafny  wybór problemu moralnego, który stał się jed
nocześnie problemem utrafiającym  w  konflikty najczęściej spotykane w  okresie 
walki z bandam i w Bieszczadach.

— A kcja  paru Pani książek rozgrywa się w  Bieszczadach, coś w  tym  musi 
być, że tyle osób tak gorąco interesuje się Bieszczadami?

— Mnie Bieszczady pociągają z przyczyn natury  historycznej, a także i z czy
sto emocjonalnej. Okres, kiedy toczyły się tam  walki przeciwko leśnym ugrupo
waniom, przede wszystkim UPA, jest wyjątkowo dramatyczny. Wielu żołnierzy, 
którym  udało się ocaleć z zawieruchy wojennej, oddało tu  życie, gdy faktycznie 
wojna już się skończyła. Skomplikowane a różnorakie dram aty przeżywali także 
mieszkańcy tam tych stron. W arto przypominać o tym młodzieży, dla której te 
czasy, stosunkowo tak  niedawne, są już historią. A swoją drogą bardzo pokocha
łam bieszczadzką ziemię, zachwyciła mnie tam tejsza przyroda, połączyły z tym 
terenem  więzy przyjaźni dawnych i nowych.

— M ówiliśmy o Pani książkach i to, co się dotąd rzekło, tak dałoby się chyba 
zreasumować: prowadzi Pani z  m łodym i ludźmi dialog o rozmaitych problemach 
moralnych, które — rozwiązywane świadomie w  w ieku lat dwunastu czy czterna
stu, nie pozwolą im zostać biernym i obserwatorami życia, kiedy będą m ieli lat 
osiemnaście i więcej. Swego czasu była Pani stałym  współpracownikiem harcer
skiego „Świata Młodych”, czy te kontakty  z młodzieżą harcerską nadal trwają?

— W ydaję teraz niektóre rzeczy w Wydawnictwie Harcerskim, ściśle mówiąc 
uczestniczę systematycznie przede wszystkim w jednej jego akcji, k tórą uważam 
za bardzo cenną. Wydawnictwo organizuje doroczny konkurs na opowiadanie, 
którego zasadniczą ideą jest dyskusja nad modelem współczesnego młodego boha
tera  i jego stosunkiem do otaczającej rzeczywistości. Opowiadania konkursowe 
publikowane są w cyklu pod ogólnym tytułem  „Ważne sprawy dziewcząt i chłop
ców”. Problem atyka opowiadań jest bardzo różna, co zresztą dostatecznie jasno 
określa nazwa cyklu. Dwa moje opowiadania „Klub Salomona” i „Pająkowy
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W ierch” ukazały się w  1966 r. w  zbiorowym tom ie „Życzę ci dobrej drogi”. 
W 1967 r. wydano opowiadania „Kibice”, w 1968 „Twarz mojego ojca”. Żeby nie 
oceniać własnego pisarstw a, wolę przytoczyć opinię M ariana Brandysa, który 
zasiadał w  ju ry  konkursowym: „U trafiła Pani w  dziesiątkę. Wina była po obu 
stronach — ojca i syna, ale też obaj „w inni” wspom agają się w zajem nie”. Tutaj 
w inna jestem  czytelnikom krótkie objaśnienie. Opowiadanie dotyczy rodziny, dla 
której nazwa rodzina stała się właściwie term inem  umownym, ponieważ każde 
z tych tro jga — m atka, ojciec i syn — wspólne m ają już tylko mieszkanie. W praw
dzie m atka robi wszystko, żeby się dom nie rozpadł, pracuje, prowadzi gospodar
stwo, naw et znajduje czas, żeby się uczyć, zmęczona, załatana, usiłuje „trzym ać 
się”. Czy długo się jej to uda? Ojciec, którego zawodem było wypróbowanie no
wych spadochronów, uległ wypadkowi i pracuje jako magazynier. Rozgoryczony, 
odsuwa się od ludzi, rozpam iętuje zawiedzione nadzieje, obojętnieje na sprawy 
bieżące. W tej uczuciowej wegetacji staje się odludkiem, najchętniej godzinami 
przesiaduje nad rzeką z wędką i swymi myślami. Jest jeszcze syn, którem u 
w  takim  układzie rodzinnym i wobec kłopotów szkolnych, pozostają koledzy. Róż
ni — od zabawy do chuligaństwa dzieci czasem jeden krok. I oto któregoś dnia 
chłopak dowiaduje się, że ci „przyjaciele” od piłki nożnej, od wagarów — to w ła
ściwie banda wykolejeńców, którzy mogą zagrozić jego ojcu — m agazynierowi 
i jem u samemu. Biegnie do ojca, żn a jd u je  go nad rzeką, ale zanim podejdzie, 
niedostrzeżony obserwuje tw arz człowieka z wędką. Więc tak  wygląda jego ojciec, 
kiedy n ik t na niego nie patrzy. Jakiż jest straszliw ie samotny. Miłość, współczucie, 
solidarność w  ciężkiej wspólnej doli zbudzone w  tej krótkiej chwili, stają się 
kładką, na k tórą ojciec i syn wchodzą razem, aby w  przyszłości wspierać się wza
jem nie. Może ich dom nabierze znowu ciepła. Teraz piszę opowiadanie na kolejny 
konkurs z tego cyklu.

— Bardzo jestem  ciekawa bezpośrednich reakcji Pani czytelników  na sprawy, 
które Pani porusza.

— Prowadzimy ożywione dyskusje, a opinie czytających byw ają niekiedy 
kontrow ersyjne. W „Swiecie Młodych” na przykład ogłoszono dyskusję nad „Sia
dami rysich pazurów”. Nadeszło dużo listów. Najbardziej sporna była ocena po
staw y Tomka Milewskiego: czy w  sytuacji, jaka panow ała w  Bieszczadach w  1946 r., 
powinien był samodzielnie angażować się w sprawę, której następstw a mogły być 
ryzykowne, a może wręcz niebezpieczne dla w ielu innych ludzi, czy też powinien 
w tym  w ypadku zdać się na sąd i decyzję starszych. Wynik? — Tylko 10% uczest
ników ankiety opowiedziało się za tym drugim  wariantem . Praw ie wszyscy nato
m iast popierali zdecydowanie stosunek solidarności między młodymi bohateram i. 
Często była też dyskutowana sprawa tragicznego rozstrzygnięcia losu niektórych 
bohaterów. Młodzieżowy vox populi tw ierdzi: „Ludzie dzielni, ofiarni, bohaterowie, 
do których przywiązaliśm y się, nie powinni ginąć”. Najwięcej takich wypowie
dzi sprowokowała akcja „Drogi przez ogień”. Na ten tem at zorganizowano dy
skusję w szkole im. Stefanii Sempołowskiej w  Warszawie. Konkluzja zasadnicza 
zgodna była chyba z prawidłowością faktów  rzeczywistych: w  książkach, szczegól
nie tych trak tu jących  o wojnie, nie sposób uniknąć tragicznych konsekwencji, 
a nie jest też tylko rzeczą przypadku, że giną w tedy często właśnie najlepsi. Na 
spotkaniach autorskich bywam zresztą dosyć często — w  szkołach, w  domach ku l
tury, w bibliotekach.

— Opinia o tych ostatnich spotkaniach interesuje mnie szczególnie i cieszę się, 
że Pani Wanda jest o imprezach przygotow yw anych przez biblioteki bardzo dobre
go zdania, są starannie przygotowane, prawie nigdy nie zawodzą, spełniają podsta
wowe warunki, bez których nie może być pełnego powodzenia —  zespół uczestni
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ków nie za w ielki, granica w ieku zbliżona. Jak żyw a — poza w szelkim i spotkania
m i — jest dyskusja m iędzy pisarką i jej czytelnikam i, o tym  najlepiej świadczą 
stosy listów nadchodzących na Koszykową z różnych stron kraju. Fragmenty paru 
z nich za zgodą adresatki, przedrukow ujem y, żeby dać próbkę autentycznych ocen 
i sądów młodzieży. A le jest to rzeczywiście ty lko  parę jragmentów, natomiast ta 
masa listów, którą widziałam, dowodzi chyba bezspornie, że Pisarka utrafiła  
w „dziesiątkę”, poruszając sprawy w  pojęciu nastolatków warte sporów i dyskusji. 
Wiele z tych listów jest zresztą rozczulającym wyrazem  sym patii dla nieznanej 
Pani W andy z W arszawy, którą bardzo polubiła mała dziewczynka czy chłopiec 
z odległego m iasteczka albo wioski. Bo ty lko  z m yślą o kimś, kogo się bardzo lubi, 
piszący zdobi kopertę rysunkiem  naiwnego bukiecika kw iatków , a czasem po pro
stu  przysyła zamiast listu jakiś rysuneczek — znak pamięci. Na dzień Święta  
Kobiet nadeszło kilkaset depesz. A  tyle się teraz mówi, że współczesne dzieci są 
mało uczuciowe, że za szybko stają się rzeczowe i trochę może zanadto egoistycz
ne. Wobec tych listów i rysuneczków już bez żenady pytam  panią Żółkiewską, co 
m yśli o tak zwanej sentym entalnej literaturze dla dzieci, o bardzo kiedyś przez 
niejedną generację ludzi obecnie dorosłych, kochanych, „Aniach z Zielonego Wzgó
rza”, „Małych kobietkach”, „Gwiazdach przewodnich” i ty lu  innych, które jakoś 
chyba w yszły obecnie z mody.

— N aturalnie że nie w arto i nie trzeba kontynuować złych tradycji literatu ry  
sentym entalnej, ale dobrych książek z tego gatunku m am y z pewnością za mało. 
Kształtować charakter, to znaczy także kształtować życie uczuciowe. Nie ma powo
du obawiać się patosu i w ielkich słów, k tóre budzą prawdziwe wzruszenie, które 
spraw iają, że się książki pochłania jednym  tchem, że się nad nimi śmieje, a często 
zalewa łzami. I ja sama do dziś bardzo dokładnie pam iętam  choćby tę „Gwiazdę 
przewodnią”.

— A  jak Pani ocenia ogólnie współczesną polską literaturę dziecięco-mło
dzieżową?

— 1 bez żadnych porównań, i w porównaniu z literatu ram i innych krajów , 
uważam ją za bardzo dobrą. Przede wszystkim dlatego, że jej autoram i jest wielu 
naszych najlepszych pisarzy, którzy poważnie i z pełną odpowiedzialnością tra k 
tu ją  książki, z których młodzi będą czerpałi idee swego późniejszego życia.

WAŻNIEJSZE PRACE WANDY ŻÓŁKIEWSKIEJ

D l a  d o r o s ł y c h
Kobiety z Limbach (W-wa 1946)
Koniec królestw a rondli (W-wa 1946)
Kapel, nowele (W-wa 1948).

D la  d z i e c i  i m ł o d z i e ż y  (dla czytelników w wieku 10—14 lat)
Pluton Wacka Hutnika. W-wa 1948, NK, s. 287, 3 nlb. ilustr.
Droga przez ogień. W -wa 1951, wyd. 5 1966, Czytelnik, s. 286, 4 nlb. zł. 14.— 
Egzamin serc. W-wa 1953, wyd. 2 1955, Czytelnik, s. 224, 4 nlb. zł 12.—
Szabla z perłą. W -wa 1958, NK, s. 232, 4 nlb., ilustr., zł 18.—
Przyjaciele mojego dzieciństwa. W-wa 1958, wyd. 2 1963, NK, s. 152, ilustr., zł 8.—
Trzy kostki cukru. W -wa 1960, NK, s. 160, 4 nlb., ilustr., zł 10.—
Las moim domem. W-wa 1962, NK, s. 157, 3 nlb., ilustr., zł 10.—
Porwał go czerwonoskóry. W-wa 1962, NK, s. 197, 2 nlb., ilustr., zł 10.—
Siady rysich pazurów. W-wa 1965, wyd. 2 1966, Czyt. s. 276, 2 nlb., zł 20.—
Dzikus czyli wyjęty spod prawa. W-wa 1967, Czyt. s. 223, 1 nlb., ilustr., zł 15.— 
Sekrety Amelki. W -wa 1967, NK, s. 122, 2 nlb., zł 20.—
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Kwiaty ciotki Anieli. W -wa 1967, Czyt., s. 148, ilustr., zł 12.—
W p r z y g o t o w a n i u  do druku znajdują się powieści:-
O statni strzał (akcja rozgrywa się w 1918 r.) i powieść o ty tu le  roboczym ,,U czarta 
na Kuliczkach”.

S z t u k i  t e a t r a l n e  d l a  d z ie c i .
Robin Hood i „K wiat jabłoni” oraz w s p ó ł a u t o r s t w o  sztuk: „Uczeń czarno
księżnika” z S. Bugajskim  i „Złote ręce” (wg „Historii żółtej ciżemki” A. Do
mańskiej) z H. Skrobiszewską.

KILKA WYPOWIEDZI O POW IEŚCI WANDY ŻÓŁKIEW SKIEJ „ŚLADY RYSICH PAZURÓW” , 
NADESŁANYCH W ZWIĄZKU Z ANKIETĄ REDAKCJI „SWIATA MŁODYCH”

(Z w yjątkiem  popraw ienia paru  błędów ortograficznych zachowaliśmy wiernie 
pisownię autorów  listów) *

Do Redakcji!
Powieść ta podobała m i się bardzo, a także m oim  rodzicom. Codziennie pytali 

się o „Świat M łodych”, a gdy go dostawali czytali zaraz tę powieść. Tom ek postę
pował słusznie, ale ja na jego m iejscu zrobiłabym inaczej. Tom ek gdy go zobaczył 
i przekonał się, że S tefan  i jego ojciec są szpiegami powinien powiedzieć w szystko  
tatusiowi. Później na wspólnej naradzie z tatusiem  ustaliliby że: jedna grupa żoł
nierzy poszłaby do domu Słojanów, zabierze Stefana i ojca i wróci z  powrotem. 
Druga grupa natomiast pójdzie do bunkru banderowców i wyłapie w szystkich. 
Ojciec i S te fan  ZTiależliby należytą opiekę i stary Słojan nie zostałby zabity. Póź
niej zrozum iałby swój błąd i przestałby w ierzyć w  to że żołnierze polscy zabili 
m u matkę. M yślę że po udowodnieniu tego zostałby w zorowym  żołnierzem, a także  
jego ojciec. Chciałabym zapytać pani W andy Żółkiew skiej, jak się ta powieść koń
czy, a jeśli tak jak  w  „Swiecie M łodych”, to rnożna jeszcze coś dopisać. Np. że 
ojciec Tom ka skończył służbę, pojechali do rodzinnego miasta, Tom ek zaczął naukę  
itp. Chciałabym zapytać czy ta powieść jest wzięta z życia czy z wyobraźni i co 
spowodowało napisanie te j powieści.

Anna K u r e k
(Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 35 

pow. Zawiercie).
*

Kochana Redakcjo!
Powieść pt. „Siady rysich pazurów” bardzo m i się spodobała, bo ja lubię takie  

powieści o wojnie. Czytając te odcinki tej powieści w  „Swiecie Młodych” zdawało 
m i się, że to ja jestem  bohaterem, że to mnie spotykają te przygody, które zdarzają  
się chłopcu —  Tomkowi.

W niektórych momentach ogarniał m nie strach jak np. kiedy Tom ek przebrał 
się za dziewczynę i poszedł do lasu zbierać jagody, ale on nie zbierał jagód, ty lko  
szukał bunkra, w  k tórym  ukryw ali się gdzieś w  tym  lesie banderowcy. I wtenczas 
Tom ek spotkał się ze S tefanem  i zaczęli się bić, i w tedy Tom ek złapał się gałęzi 
starego drzewa, i drzewo się odsunęło i S tefan pchnął Tom ka do bunkra.

W tedy się bałem co się stanie dalej z Tomkiem? Tom ek źle robił że trzym ał 
w  tajem nicy przed swoim ojcem, że S tefan  jest śpiegiem. Tom ek to m i się bar
dzo podobał, on się niczego nie bał. Jak w tedy gdy on szukał jeszcze swojego 
ojca, to w  drodze napotkał banderowców, którzy palili wieś, gdy banderowcy poje
chali Tom ek zaraz tam  pobiegł i wtenczas usłyszał jakby płakanie dziecka i w yra
tował z ognia małą dziewczynkę. Ja na m iejscu Tom ka w yjaw iłbym  tą tajemnicę 
przed swoim ojcem, że S tefan jest śpiegiem, to by tyle niew innych ludzi nie na- 
ginęło i prędzej by  się zakończyły zmagania żołnierzy polskich z bandami ban- 
derowskimi.

Boguś
(Bogusław Z a w a d a ;  Włoszczowa 

ul. Ogrodowa, 20, woj. Kielce).
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Do gazety harcerskiej „Świat Młodych”.
W powieści w szystko  było dla mnie zrozumiałe i dłatego bardzo m i się po

dobała. Mnie w ydaje się, że Tom ek słusznie postąpił trzym ając to, że S tefan  jest 
szpiegiem w tajemnicy. G dyby Tom ek zaraz opowiedział ojcu o swoim zdarzeniu  
to kapitan M ilewski zapewne zaraz zrobiłby wypad dla zdobycia bunkru. W tedy  
Stefan, ' k tóry znajdował się w  bunkrze zginąłby i nigdy nie dowiedziałby się 
prawdy, że jego m atkę zabili banderowcy, ci sami k tórym  oh służył. Ja na m iejscu  
Tom ka postąpiłbym  tak samo, gdyż w ierzyłbym , że jeżeli S tefan przetrzym a w oj
nę to dowie się prawdy. Chciałbym zapytać autorkę czy jest to zdarzenie praw 
dziwe, a jeżeli tak to czy ktoś je opowiedział autorce, czy może m ieszkała w tedy  
gdzieś w  pobliżu i była naocznym świadkiem.

Edek
(Edward K o z i k ;  Ruda Śląska 9, 

ul. Chorzowska 12).

„Świat Młodych” w  Warszawie.
Kochana pisarko! Bardzo podobała m i się twoja opowieść pod ty tu łem  „Siady 

rysich pazurów”. Twoja opowieść bardzo m i się podobała. Ja uważam, że bohate
rem tej opowieści był Tomek. T ylko  Tom ek był głupi, że nie w ydał tego bunkru. 
Dla m nie S tefan  dobrze postąpił, że podał się w ojsku. Ja się bałem, że Tomka  
zabiją, albo jego ojca. Mnie się najbardziej podobał m om ent kiedy w ojsko w al
czyło z banderowcami i jak dalsza część w ojska przyjechała i zaczęli puszczać 
rakiety. W szyscy byśm y się cieszyli jak by pani napisała jeszcze taką opowieść 
o banderowcach. Ja bardzo lubię właśnie takie opowieści. W ogóle ja bardzo lubię 
czytać książki o przygodach. Ja jestem  ciekaw y co było dalej z  Tom kiem . Ja 
jestem  ciekawy czy pani napisała również książkę o Tomku.

Aleksander S i e ń c z e w s k i
*

Droga Redakcjo!
Jestem  czytelniczką „Świata M łodych” już od dwóch lat. Każde wydanie czy

tam  z zainteresowaniem i ciekawością. „Świat Młodych” pomaga m i w  uczeniu  
się i rozplanowywaniu zajęć pozaszkolnych (...) Dzisiaj po otrzym aniu tego num eru  
z zakończeniem  powieści W andy Żółkiew skiej „Siady rysich pazurów” napisałam  
co sądzę o treści te j książki. Powieść ta bardzo m i się podoba. Czytając każdy od
cinek przeżywałam  w szystko  razem z je j bohaterami. Treść te j powieści była zro
zumiała i z je j tekstu  można się było dowiedzieć o poświęceniu żołnierzy polskich 
dla ludności tam tych terenów. W takiej walce zginął właśnie gen. Karol Św ier
czew ski i w ielu, w ielu żołnierzy i ludności. Postępowanie Tom ka było słuszne. Ta
jem nicę o znajdowaniu się bunkra i o Stefanie, k tóry wraz z ojcem był szpiegiem  
Tom ek u trzym yw ał dlatego, że wydanie bunkra doprowadziłoby do stracenia S te 
fana. Jego życie przedtem  zależało ty lko  od Stefana, który pomimo iż Tom ek  
znajdował się w  bunkrze nie w ydał go. Właśnie tu ta j jeśli chodzi o Stefana Tom ek  
postąpił dobrze, lecz jeżeli w  odniesieniu do ludzi, to gdyby wcześniej o tym  po
wiedział to na pewno nie zginęłoby ich tyle. Dużo razy Tom ek postąpił dobrze, 
np. idąc do ojca, k tóry był w  W ołkow yi ratuje z  płomieni dziew czynkę ze spalo
nej przez banderowców wsi, zawiadamiając żołnierzy o zasadzce lub też o napadzie 
banderowców na W ołkowyję, on to pierwszy z panią Emilią zaczął bić w  dzwon. 
Postępowanie Tom ka można wziąć za przykład. B ył on chłopcem bohaterskim  i w y 
trwałym , widać właśnie jak drogie m u  było życie Stefana, wiedząc już dość długo 
b istnieniu bunkra nie miał odwagi o tym  powiedzieć. Czyny te były ponad siły 
tak młodego chłopca. Ja na jego m iejscu postąpiłabym podobnie, chociaż nie w iem  
czy bym  się nie „załamała”. Teraz daję kilka  pytań odnośnie powieści: Jestem  
'bardzo ciekawa co się dalej stało ze Stefanem . Jakie losy spotkały Tom ka i czy 
ty lko  dwóch banderowców ocalało, czy reszta się gdzieś ukryli? (...)

Kazim iera M a t  a c z  (wieś Zabłocie, poczta Wysokie).
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WAŻNIEJSZE ROCZNICE KULTURALNE W 1969 R. (I)
Podajemy — jak  co roku — wybór ważniejszych rocznic kulturalnych, przy

padających w  pierwszym półroczu 1969 r. N iektóre z nich zostaną na pewno przez 
biblioteki szerzej spopularyzowane, sposób ich eksponowania (odczyty, dyskusje, 
wystawki) zależny jest, rzecz jasna, od możliwości poiszczególnych bibliotek i śro
dowiska czytelniczego.

15 stycznia — 100 rocznica urodzin (1869) Stanisław a Wyspiańskiego.
Obszerny artykuł poświęcony biografii Wyspiańskiego, omówieniu jego tw ór

czości i wydaniom dzieł zamieściliśmy w ,,Poradniku B ibliotekarza” 1968, nr 3 
(na s. 277).

22 stycznia — 120 rocznica urodzin (1849) Johana Augusta Strindberga, pisarza 
i dram aturga szwedzkiego.

Twórczość Augusta S trindberga (21 1 1849—14 V 1912), uznanego za twórcę nowo
czesnego dram atu  szwedzkiego, p rekursora ekspresjonizm u i odnowiciela języka 
literackiego swego k raju , cechuje odarta z wszelkich konwencjonalnych osłonek 
szczerość w  odsłanianiu tajników  ludzkiej natury  i najbardziej osobistych doznań. 
Na tak i typ pisarstw a i koncepcję życia w dużej m ierze musiały wpłynąć ciężkie 
osobiste doświadczenia autora (trudny s ta rt życiowy, trzy nieudane małżeństwa, 
załam ania psychiczne, nawroty manii prześladowczej), ale w  ówczesnych latach 
tak ie  koncepcje wytworzyły wokół jego osoby atm osferę o posmaku skandalu. 
Według S trindberga zasadniczą przyczyną tragicznego nieraz kom plikowania się 
ludzkich losów jest tocząca się stale w alka płci, w  której stroną niszczącą męż
czyznę jest kobieta. Z biegiem la t szokujący naturalizm  wypowiedzi i poglądów 
S trindberga stracił w iele ze swojej drastyczności i obecnie twórczość jego jest 
ważna i interesująca przede wszystkim jako zjawisko historyczno-literackie, w k tó 
rym  mieściły się próby wprowadzenia do dram aturgii pewnych elementów now a
torskich. D ram aty Strindberga w ystawiane są w  Polsce od 1908 r.; do najbardziej 
znanych należą „Ojciec”,, „Panna Ju lia”, „Taniec śm ierci”, ponadto „Inferno”, ,.So
nata w idm ” i inne. W w ydaniu książkowym „D ram aty” ukazały się w  1962 r. 
nakładem  PIW, ze wstępem  Wojciecha Natansona stanowiącym dobre źródło infor
m acji.

31 stycznia — 25 rocznica śmierci (1944) Jan a  Giraudoux, dram atopisarza francu
skiego.

Giraudoux, ur. 29X 1882 r. w  Bellac (środkowa Francja), studiował w  École 
Norrnale Supérieure w  Paryżu, po czym uzupełniał studia germanistyczne w Mo
nachium ; w 1906 r. był lektorem  języka francuskiego na uniwersytecie H arvardz- 
kim  w  USA, w  następnym  roku wrócił do F rancji, gdzie zajął się dziennikarstwem  
i pracą literacką. Jest autorem  kilku powieści, z których tylko jedna „Bella” zo
stała przełożona (w 1929 r.) na język polski przez M arię Kuncewiczową. Znane 
i grane na scęnach polskich są natom iast dram aty Giraudoux. Jego twórczość 
dram atyczna datuje się od spotkania z L. Jouvetem  w 1922 r. Pierwszym dram a
tem  był ,,Siegfried”, przerobiony z powieści pod tym  samym tytułem . Do dram a
tów  najczęściej u nas wystawianych należą: „Amfitrion 38”, „Wojny trojańskiej 
nie będzie”, „E lektra”, „W ariatka z Chaillot”, a także „Apollo z Bellac”-, „Judyta”, 
„Przyczynek do podróży Cooka”, „Improwizacja paryska”, „Ondyna”. W ybór d ra 
m atów Giraudoux, opatrzony notą biograficzną o pisarzu ukazał się w  1957 r. 
nakładem  PIW. W większości swoich sztuk dram aturg  posługując się jako tw o
rzywem w ątkam i mitologicznymi, biblijnym i lub legendarnym i, naw iązuje do pro-, 
blem ów współczesnej moralności i polityki. W czasie II w ojny światowej G irau
doux współpracował z francuskim  ruchem  oporu i był więziony, zm arł 31 stycznia 
1944 r. w  Paryżu. Zwięzłą inform ację o pisarzu znajdą czytelnicy w „Wielkiej 
Encyklopedii Powszechnej” PWN, t. IV, s. 242 oraz w  książkach: G. Lanson, 
P. Tuffrau „Historia lite ra tu ry  francuskiej w zarysie”, (PWN 1963, s. 730—734) 
i „Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prow ansalskich” (Wiedza Pow 
szechna 1964, s. 102—103).

13 lutego — 200 rocznica urodzin (1769) Iw ana Krylowa, rosyjskiego bajkopisarza, 
satyryka, poety.

Krylów urodził się 13 lutego 1769 r. w  Moskwie. Po śmierci ojca, nobilitowa
nego oficera, pracował w  kancelarii m agistratu  twerskiego. W 1782 r, przeniósł 
się do Petersburga, gdzie jako piętnastoletni chłopiec debiutował operą komiczną
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„W różka” (wyd. 1869). Po paru  nieudanych próbach pisania tragedii, zaczął pisać 
komedie obyczajowe („Szalona rodzina”, „Psotnicy” i In.), jednak żadna z nich 
nie została wystawiona, gdyż autor zajmował stanowisko bardzo radykalne i k ry 
tyczne wobec panujących stosunków społecznych. Takie same poglądy wyrażał 
w wydawanych przez siebie czasopismach satyrycznych „Poczta Duchów” (1789) 
i „Zritiel” (1792). Działalność ta  spowodowała represje ze strony władz, co spra
wiło że w 1793 r. Krylów przeniósł się na pewien czas z Petersburga na prowincję. 
Do działalności twórczej powrócił jako dram aturg, w latach 1800—1807 napisał 
m. in. „tragedię błazeńską” ,,Podszczypa”, stanowiącą pam flet na rządy Paw ła I, 
komedie ośmieszające szlacheckie snobizmy („Lekcja dla córek”, „Magazyn mód”) 
oraz baśniową operę patriotyczną „Ilia B ohater”. Utwory te w^ystawiono i zyskały 
one uznanie, ale prawdziwą sławę zdobył Krylów jako autor bajek, którym  
od 1812 r. poświęcił swój ta len t i pióro. W yrażał w  nich sądy m oralne o ludzkich 
przyw arach i zaletach, czerpał tem aty z różnych przejawów życia społecznego, 
reagował na zmiany zachodzące w  obyczajowości. Jego obserwacje i krytyczna 
ocena negatywnych przejawów życia i cech ludzkich charakterów  zdobyły mu 
ogromną popularność u współczesnych i późniejszych pokoleń czytelników. Zalicza 
się go do największych bajkopisarzy po Ezopie i L afontain’ie. Jest autorem  po
nad 200 bajek, których bohaterowie m ają wszystkie znamienne cechy charakteru 
narodowego — psychologię, gest, język. Tworząc takie m iniatury charakterologicz
ne ludzi reprezentujących różne zawody i w arstw y społeczne. Krylów wywarł 
znaczny wpływ na lite ra tu rę  i przyczynił się do wzbogacenia rosyjskiego języka. 
Jeszcze za życia autora jego bajki były tłumaczone na 10 języków. Wśród tłumaczy 
polskich znajdują się nazwiska Franciszka Salezego Dmochowskiego, Benedykta 
Hertza, Stanisław a Baczyńskiego, Tadeusza Łopałewskiego i in. Pierwszy wybór 
bajek Krylowa ukazał się w przekładzie polskim w  1860 r. w Wilnie, po wojnie 
wydano ,,B ajki” Krylowa (Ossolineum, 1961 r.) ze wstępem i kom entarzam i Bohda
na Galstera. Inform acje o pisarzu zawiera m .in . „Mały słownik pisarzy narodów 
europejskich ZSRR” (WP, W-wa 1966, s. 144—146), powieść biograficzną Iwana 
Siergiejewa pt. „Mędrzec i poeta Iwan K rylów ” wydała w 1961 r. „Nasza Księ
garn ia”.

14 lutego — 50 rocznica śmierci (1919) W iktora Gomulickiego, powieściopisarza 
i poety.

Poeta, autor powieści i nowel, krytyk literacki — był W iktor Gomulicki za
miłowanym badaczem i znawcą dziejów dawnej i współczesnej sobie Warszawy. 
Do problem atyki warszaw skiej powracał w swoich wierszach i książkach, wiele 
m iejsca poświęcał jej także w  felietonach i kronikach jako współpracownik „Ty
godnika Ilustrowanego”, „K uriera Codziennego” i „K uriera W arszawskiego”, przez 
pewien czas był też redaktorem  „Muchy” i „Kolców”. W 1918 r. otrzymał nagrodę 
literacką im. Elizy Orzeszkowej. Poezje Gomulickiego ukazały się w kilku zbio
rach, popularność zdobyły m. in. poem aty utrw alające starom iejskie tradycje w ar
szawskie („W kamienicy pod Okrętem ”, „Schadzka”), w iersze poświęcone życiu 
oraz ludności żydowskiej („El mole rachim ”). W ielką poczytność zdobyły sobie 
jego powieści historyczne „Miecz i łokieć” i „Cudna mieszczka” oraz opisujące 
warszawskie środowisko literacko-dziennikarskie końca XIX w. „Ciury”. Do k la 
syki lite ra tu ry  młodzieżowej należą — wznawiane już po wojnie kilkakrotnie — 
autobiograficzne „Wspomnienia niebieskiego m undurka”. W latach powojennych 
poza wznowieniami powieści historycznych Gomulickiego wydano: ,,Wiersze w y
b rane” (PIW, 1960) opatrzone wstępem Paw ła H ertza oraz „Poezje” („Czytelnik, 
1962), opatrzone wstępem Juliusza W iktora Gomulickiego. Ukazał się również w y
bór nowel, głównie starow arszawskich „Pod parasolem ” (PIW, 1961) w opracowa
niu Romana Taborskiego i z pietyzmem opracowany, podobnie jak  „Poezje”, przez 
J. W. Gomulickiego tom szkiców warszawskich „W arszawa wczorajsza” („Czytelnik”, 
1961 r.).

23 lutego — 110 rocznica śmierci (1859) Zygm unta Krasińskiego, poety i dram a
turga, należącego wraz z Mickiewiczem i Słowackim do największych twórców 
okresu rom antyzmu w Polsce.

Z powojennych opracowań o autorze „Nieboskiej komedii”, ,,Irydiona”, 
„Przedświtu” i in. — przypominamy przede wszystkim pracę zbiorową pt. „Zyg
m unt Krasiński. W stulecie śm ierci” (W-wa PIW, 1960), wydaną jako tom czwarty 
serii Studiów z Historii i Teorii L itera tury  Insty tutu  Badań Literackich PAN. 
P raca ta, licząca 254 strony, przygotowana została w  związku z setną rocznicą 
śmierci poety, która minęła w 1959 r. Tom zawiera sześć studiów (w tym  in tere
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sujące posłowie prof. Kazimierza Wyki), poświęconych przede wszystkim ,,Niebos- 
kiej komedii”, „Irydionowi” i młodzieńczej twórczości Krasińskiego analizowanej 
na tle  problem atyki ideowej romantyzmu. Aby zasygnalizować przynajm niej współ
czesną ocenę historyków lite ra tu ry  o twórczości Krasińskiego, w arto  zacytować 
zdanie z posłowia K. Wyki, który rozpatrując miejsce Krasińskiego w literaturze 
polskiej pisze m. in. ,,Rezygując z Krasińskiego-wieszcza — stało się to już dawno, 
obecnie kładziemy jedynie kropkę po zdaniu już zamkniętym i wypowiedzianym — 
nie rezygnujemy z Krasińskiego w ogóle. W ielki romantyzm polski krzyżuje się 
wciąż z jego problem atyką i wymaga przeto jego obecności”. — W 1959 r. wydano 
także studium  Stefanii Skwarczyńskiej „Leona Schillera trzy opracowania te a tra l
ne Nieboskiej komedii w dziejach jej inscenizacji w Polsce” (PAX, s. 616; rzecz 
o charakterze dość specjalistycznym, dla czytelników zainteresowanych historią 
stylów teatralnych), w  1962 r. — obszerną rozprawą Marii Janion ,.Zygmunt K ra
siński — debiut i dojrzałość” (Wiedza Powszechna, s. 274, tabl. 39). — W arto też 
przypomnieć, że w 1963 r. ukazały się „Listy do ojca” Zygmunta Krasińskiego 
w  znakomitym opracowaniu prof. Stanisława Pigonia, który jest również autorem  
w stępu do tej edycji. W arto tę lekturę polecić czytelnikom (bardziej wyrobionym) 
jako tom pięknej prozy romantycznej, mówiącej wiele o wszechstronności zainte
resowań autora listów, o jego zaangażowaniu w toczące się wówczas wielkie dy
skusje literackie i o stosunku poety do ojca, który — jak  wiadomo — na autora 
„Irydiona” wywierał przemożny wpływ, znaczący w wielu zasadniczych posunię
ciach życiowych.

4 m arca — 150 rocznica urodzin (1819) Narcyzy Zmichowskiej, powieściopisarki, 
poetki, pedagoga.

Narcyza Żmichowska (1819—1876), znana pod pseudonimem „G abryella”, była 
w  połowie minionego stulecia inspiratorką i przywódczynią tzw. „Entuzjastek” 
i związanych z nimi blisko „Entuzjastów” — grupy młodej, postępowej inteligen
cji twórczej, propagującej hasła demokratyczne i rewolucyjne, zaangażowanej 
w  liczne prace konspiracyjne. W wyniku tej działalności „Gabryella” była w la 
tach 1849—52 więziona w Lublinie, a do 1855 r. na podstawie wyroku przymusowo 
przebywała w  tym  mieście. Do zagadnień, którym i Żmichowska pasjonowała się 
najgoręcej, należały: problem  sytuacji kobiet i program  oświaty ogólnonarodowej. 
Do końca życia, równolegle z twórczością literacką, zajmowała się pracą pedago
giczną. Debiutowała jako poetka. Swoje wiersze ogłaszane w czasopismach w ar
szawskich w ydała w  tom iku „Wolne chwile Gabryelli”. O jej pozycji w  literaturze 
zadecydowała wszakże twórczość powieściowa, k tóra zapoczątkowała w literaturze 
polskiej prozę psychologiczną. Do najbardziej znanych należą: „Poganka”, „Książ
ka pam iątek”, „Biała róża”, „Czy to  powieść” — powieści, w których autorka b a r
dzo wnikliw ie kreśli sylwetki psychologiczne bohaterów i porusza istotne współ
czesne problemy społeczne. Osobną dziedzinę stanowi jej pisarstwo pedagogiczne. 
Żmichowska prowadziła także obfitą korespondencję, która jest cennym źródłem 
do poznania tam tej epoki. „Listy” Narcyzy Zmichowskiej ukazały się w 3-tomowej 
edycji pod redakcją Stanisława Pigonia (Wrocław, Ossolineum, 1957—67); 
w  1953 r. PIW  wydał „Wybór powieści” (t. 1—2) w opracowaniu i ze wstępem 
M. Ołszanieckiej.

7 m arca — 130 rocznica urodzin (1839) Adolfa Dygasińskiego, powieściopisarza, 
nowelisty, pedagoga i publicysty.

Książki Dygasińskiego są szerokim kołom czytelniczym dobrze znane, szereg 
jego utworów (głównie nowel) należy do lektury  szkolnej, podstawowe wiadomo
ści znaleźć można w  każdym podręczniku historii literatury . Przypominamy więc 
tylko, że po wojnie — poza wznowieniami pojedyńczych utworów i zbiorów nowel 
ukazały się Dygasińskiego „Pisma w ybrane” t. 1—24, w oprać. B. Horodyskiego 
(W-wa 1949—52, „Książka i Wiedza”), „Dzieła w ybrane” t. 1—5, pod red. J. Z. J a 
kubowskiego (W-wa 1954, „Czytelnik”) oraz „Pisma pedagogiczne” w  oprać. W. Dan
ka (Wrocław 1957). Z opracowań monograficznych polecamy dwie „opowieści 
o Adolfie Dygasińskim” autorstw a Andrzeja Górskiego: „Człowiek z rędzin” (W-wa 
1958, PAX, s. 522) i „K lerk w ędrujący” (W-wa 1960, PAX, s. 477).

1 kw ietnia — 160 rocznica urodzin (1809) M ikołaja Gogola, wybitnego pisarza 
rosyjskiego.

Mikołaj Gogol (1809—1852) zamierzał początkowo poświęcić się karierze urzęd
niczej, potem pracy naukowej. Dopiero kiedy w obu tych dziedzinach szczęście 
mu nie dopisało, zwrócił się ku łiteraturze. Czytelnikom dał się poznać jako autor
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cyklu opowiadań „Wieczory na futorze koło Dikańki”, o treści zaczerpniętej z ży
cia kozackiego. Całość opowiadań utrzym ana jest w  konwencji romantycznej, ale 
występują w nich także elementy realistyczno-satyryczne. Czysty styl romantyczny 
zachował pisarz w opowieści „Taras Bulba” i w  opowiadaniach „Newski Prospekt”, 
pierw iastek realistyczny dominuje znów w  takich opowiadaniach, jak  ,,Pam iętniki 
w aria ta”. Pracę literacką Gogol traktow ał jako swego rodzaju misję, zajmując 
pozycję m oralisty, k tóry  ośmiesza niedomagania społeczne, aby je  w ten  sposób 
leczyć. Znalazło to wyraz w jego komediach — w  „Ożenku”, a zwłaszcza w  „Re
wizorze”, który — w brew  intencjom konserwatywnego na ogół w swoich poglą
dach autora — ośmieszał gruntownie cały system biurokratyczny. Rozgoryczony 
nieprzewidzianą reakcją (konserwatyści twierdzili, iż rzuca oszczerstwa na Rosję), 
Gogol w  1836 r. wyjechał do Rzymu. Tam powstały dwa jego arcydzieła: opowia
danie „Płaszcz” i powieść satyryczna „M artwe dusze”, w  której pisarz dał charak
terystyczny dla swego światopoglądu obraz dwóch wizji Rosji — k ra ju  którego 
niedomogi i słabości musi dostrzegać i oceniać bez złudzeń realista i satyryk, i k ra 
ju  „przez Boga natchnionego” do spełnienia w świecie szczególniejszej misji. Te 
przeciwstawne stanowiska wyraziły się również w  dwóch kontrastujących stylach 
powieści: ironicznym i patetyczno-lirycznym. W 1848 r. Gogol wrócił do Rosji, 
przeżywał w tedy rozterkę wewnętrzną, podejmował próby obiektywnej oceny 
współczesności, zaczął pisać następną część „M artwych dusz”. Przed śmiercią spalił 
jednak rękopis i zachowało się przypadkowo tylko pięć pierwszych rozdziałów 
I redakcji. Oceniając twórczość Gogola, Mikołaj Czernyszewski (1826—89), pisarz 
i polityk, powiedział, iż dzięki jego utworom Rosja poznała samą siebie. Niektóre 
opowiadania Gogola były inspiracją dla kompozytorów, np. „Noc w igilijna” (opera 
pod tym  samym tytułem  Rimskiego-Korsakowa i P. Czajkowskiego „Trzewiczki”), 
„Taras Bulba” (opera N. Łysenki), „Nos” (opera D. Szostakowicza) i in. Sztuki 
Gogola weszły na stałe do repertuaru  teatru  polskiego. W 1957 r. nakładem  „Czy
teln ika” ukazały się 4-tomowe „Pisma w ybrane” Mikołaja Gogola, pod redakcją 
i ze wstępem Ziemowita Fedeckiego. Noty o pisarzu w: „Małym słowniku pisarzy 
narodów europejskich ZSRR” (WP 1966, ss. 90—92) oraz w  „Wielkiej Encyklopedii 
Powszechnej PWN” (t. IV, ss. 302—303).

3 kw ietnia — 120 rocznica śmierci (1949) Juliusza Słowackiego.
Po wojnie zbiorowe wydanie twórczości Słowackiego zapoczątkowała w 1949 r.

12-toniowa edycja „Dzieł”, przygotowana przez Towarzystwo Literackie im. Ada
m a Mickiewicza, pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego; następne — 14-tomowe 
wydanie „Dzieł”, również pod redakcją J. Krzyżanowskiego ukazało się w  1959 r.; 
w latach 1953—1963 czytelnicy otrzymali 15-tomową edycję „Dzieł wszystkich” 
zredagowaną przez prof. Juliusza Kleinera. Wszystkie trzy wydania, przygotowane 
niezwykle starannie, pozwalają szerokim kręgom czytelników obcować z dziełami 
wielkiego poety. Poza wydaniami zbiorowymi, wielokrotnie wydawano w różnych 
wydawnictwach w ybrane utwory. Do pozycji bardzo ważnych przy opracowywaniu 
jakiegokolwiek tem atu związanego z twórczością Słowackiego należy „Kalendarz 
życia i twórczości Juliusza Słowackiego” opracowany przez Eugeniusza Sawrymo- 
wicza przy współpracy St. Makowskiego i Z. Sudolskiego (Wrocław 1960, Ossoli
neum), również w  opracowaniu E. Sawrymowicza, nakładem Ossolineum ukazała 
się „Korespondencja...” Słowackiego (t. 1—2, 1962—63), po raz pierwszy w jedno
litym  chronologicznym układzie (zazwyczaj wyodrębnia się w osobnym zespole 
listy do matki); opracowana naukowo i opatrzona obfitym komentarzem „Kores- 
spondencja...” stanowi wraz z wymienionym poprzednio kalendarium  m ateriał do 
którego będą stale sięgali badacze życia i twórczości autora „Beniowskiego”. L ite
ra tu ra  o Słowackim jest ogromna — składają się na nią osobne publikacje książ
kowe, wstępy i posłowia do wydawanych utworów, liczne rozprawy w czasopis
mach. Przypomnimy tu  tylko parę pozycji: w  związku ze 150 rocznicą urodzin 
poety PIW wydał w 1959 r. księgę zbiorową „Juliusz Słowacki. W stopięćdziesię- 
ciolecie urodzin. M ateriały i szkice”, analizie młodzieńczej twórczości poety po
święcona jest książka Stefana Treugutta „Pisarska młodość Słowackiego” (Wrocław 
1958, Ossolineum), bardzo interesujące „Szkice o dram atach Słowackiego” ogłosił 
Edward Csató (PIW, 1960), dużą poczytność zdobyła lekko zbeletryzowana biografia 
pióra Paw ła Hertza pt. „Portret Słowackiego” (wyd. 1 — 1949, wyd. 5 — 1959, 
PIW), „Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826—1862)” zebrali i opra
cowali B. Zakrzewski, K. Pecold i A. Ciemnoczołowski (Wrocław 1963, Ossolineum), 
wreszcie w 1966 r. otrzymaliśmy trzecie już wydanie (zmienione i rozszerzone 
popularnej biografii „Juliusz Słowacki” autorstw a Eugeniusza Sawrymowicza 
(Wiedza Powszechna, seria „Profile”).
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16 kw ietnia — 125 rocznica urodzin (1844) Anatola France’a (właściwe nazwisko: 
François Anatole Thibault), pisarza francuskiego.

Anatol France (16 IV 1844—12 X 1924), lau reat nagrody Nobla (1921 r.), członek 
Akademii Francuskiej (od 1896), racjonalista i hum anista, rzecznik wolności i to le
rancji, zabłysnął w  pisarstw ie ogromną ku ltu rą  i erudycją, zaprawioną sceptycyzmem 
i pogodną ironią. Rozpoczął od krytyki literackiej i poezji, ale jego pozycję lite 
racką ugruntow ała twórczość prozatorska — powieści takie, jak  „Zbrodnia Sylw e
stra  Bonnard”, „Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką”, „Poglądy księdza Hieronima 
Coignarda” i in. Kryzys społeczny i polityczny we Francji, a zwłaszcza spraw a 
Dreyfusa (przełom XIX i XX w.) wywołały w nim głębokie przem iany w ew nętrz
ne, którym  dał w yraz w cyklu powieściowym „Historia współczesna” („W cieniu 
wiązów”, „Manekin trzcinowy”, „Pierścień z am etystem ”, „Pan B ergeret w  P a ry 
żu”). B ohater cyklu, daleki od polityki miłośnik ksiąg, pod naciskiem wydarzeń
1 ducha czasu angażuje się w  sprawy dotąd mu obce, podejm ując walkę o sp ra 
wiedliwy ustrój. Wielki sukces odniosła satyryczna powieść „Wyspa pingwinów”, 
ukazująca w alegorycznej formie historię Francji, ze szczególnym uwzględnieniem 
dziejów n i  republiki i sprawy Dreyfusa. W powieści z czasów rewolucji francu 
skiej „Bogowie pragną k rw i” pisarz potępiał fanatyzm  polityczny. W czasie swojej 
półwiekowej działalności twórczej France przeszedł znaczną ewolucję, stając w resz
cie na pozycjach socjalistycznych. W 1921 r. wstąpił do partii komunistycznej. 
W Polsce dzieła F rance’a były w ielokrotnie tłumaczone, w  latach 1904—1910 w y
dano wybór jego pism (t. 1—7), w  1930—35 zbiorowe wydanie powieści (t. 1—9), 
ze wstępem  Jan a  Parandowskiego. Po wojnie wydano najważniejsze powieści 
w  przekładach i z kom entarzam i m. in. S. Flukowskiego, P. Hertza, W. Natansona, 
J . Rogozińskiego, J. Stena (m.in.: w  1956 r. — „Wyspa pingwinów”, w  1958 r. — 
„Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką”, „Opowiadania”, „Poglądy księdza H ieroni
m a Coignarda”, „Tais”, „Bunt aniołów”; w 1959 r. — „Bogowie łakną k rw i”, 
„Zbrodnia Sylw estra B onnard”; w  1960 r. — „Czerwona lilia”, w 1962 r. — „Histo
ria  komiczna”; wszystkie pozycje nakładem  „Czytelnika”). Inform acje o pisarzu — 
we wstępach i posłowiach do książek oraz w: G. Lanson, P. Tuffrau „Historia li
te ra tu ry  francuskiej w zarysie” (PWN 1963, ss. 603—606), „Mały słownik pisarzy 
francuskich, belgijskich i prow ansalskich” ((Wiedza Powszechna 1964, ss. 91—93), 
„Wielka Encyklopedia Powszechna” PWN (t. 3, ss. 802—803).

23 m aja — 100 rocznica śmierci (1863) Apolla Nałęcz Korzeniowskiego, autora 
sztuk teatralnych, poety i tłumacza.

Dorobek literacki Apolla Korzeniowskiego (ur. 21II 1820) ojca Josepha Conra
da, jest niewielki, ale dzięki swojej wymowie społecznej — zaliczany do czołowych 
osiągnięć postępowej lite ra tu ry  końcowego okresu rom antyzmu polskiego. Do 
głównych utw orów  pisarza należą: dram at „Komedia” (wyd. 1856) zawierający 
krytykę obszarniczego środowiska Ukrainy i stanowiący niejako myślową konty
nuację tego samego tem atu  dram at „Dla miłego grosza” (1859), w  którym  autor 
wskazuje na błędy w  gospodarce popełniane przez szlachtę polską na ziemiach 
ukraińskich. Takie przedstawienie problem u na tle  ówczesnej lite ra tu ry  miało 
charak ter niem al rewolucyjny i spotkało się z bardzo ostrym i ocenami. Razem 
z „Komedią” Korzeniowski opublikował cykl liryków  „Strofy oderwane”. Bogatszy 
od twórczości oryginalnej (część utworów pozostała w  rękopisie) jest dorobek 
przekładowy pisarza, który tłumaczył m .in . utwory A lfreda de Vigny, W iktora 
Hugo („Hernani”), Dickensa, Szekspira („Komedia obłędów”, w późniejszym tłu 
maczeniu „Komedia omyłek”), jest on też autorem  „Studiów nad dramatycznością 
w  utw orach Szekspira” (1868). Apollo Korzeniowski jest postacią interesującą nie 
tylko jako pisarz, ale również jako działacz społeczny i polityczny; z jego in icja
tyw y powstał w 1861 r. w  W arszawie ta jn y  K om itet M iejski, zalążek powstańczego 
Centralnego Kom itetu Narodowego „czerwonych”. W tym że roku au tor „Komedii” 
został aresztowany i do 1868 r. pozostawał na zesłaniu w  Wołogdzie, a następnie 
w  Czernikowie. — Obszerną notę biograficzną Korzeniowskiego zawiera ,,Encyklo
pedia W spółczesna” (PWN 1957, ss. 548—549); w 1957 r. ukazała się książka Ro
m ana Taborskiego „Apollo Korzeniowski, ostatni dram atopisarz rom antyczny” 
(Wrocław, Ossolineum).

31 m aja — 150 rocznica urodzin (1819) W alta W hitmana, poety amerykańskiego.
W hitman, gorący zwolennik dem okracji i jedności narodu amerykańskiego, 

przeciwnik wszelkiego fanatyzm u, głosił w swoich utw orach idee równości i b ra 
terstw a, miłości dla k ra ju , w iary w  siły twórcze przyrody i człowieka, pragnął 
najpełniej i najw ierniej wypowiedzieć „siebie samego” — człowieka-Am erykanina
2 połowy XIX w. Poezja jego nacechowana bogactwem obrazowania, realizmem 
i dużą dozą liryzm u m iała swoich entuzjastów , ale również i krytyków. Głównym
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dziełem W hitm ana jest zbiór poezji „Źdźbła traw y ”, od pierwszego wydania 
w  1855 r. w ielokrotnie przepracowywany i rozszerzany. W Polsce W hitm ana tłu 
maczyli m. in. J. Tuwim, J. Czechowicz, Z. Kubiak, W. Lewik. Najnowsze i n a j
pełniejsze wydanie polskie w opracowaniu i ze wstępem Juliusza Żuławskiego 
ukazało się w 1966 r. pt. „Źdźbła traw y. Poezje w ybrane” (W-wa PIW, s. 232, 
„Biblioteka Poetów”). Obszerna inform acja o W hitm anie w  książce Romana Dy
bowskiego „Wielcy pisarze am erykańscy” (PAX 1958, ss. 155—190).

3 czerwca — 45 rocznica śmierci (1924) Franza K afki, wybitnego pisarza austriac
kiego.

Życie Franza Kafki, syna żydowskiego kupca (ur. 3 VII 1883 w  Pradze Czeskiej) 
było niedługie, a jego biografia nie obfitowała w  niezwykłe wydarzenia, niezwykłe 
natom iast bogactwo cechowało jego życie w ew nętrzne i twórczość, w  której całko
wicie odrzucił tradycyjne konwencje literackie. W szkicu o Kafce w  „Encyklo
pedii Współczesnej PWN” czytamy m. in.: „W parabolicznych obrazach K afki b rak  
epickiego tła, klasycznej fabuły, barw nej różnorodności i opisowości. Jego postacie 
nie m ają przeszłości ani przyszłości, autor nie mówi nam  nic o ich wewnętrznych 
przeżyciach, brak im wszelkich indywidualnych cech, niekiedy naw et nazwiska, 
k tóre w ,,Procesie i w „Zamku” likw iduje się do jednej litery. Świat K afki jest, 
jeśli tak  można rzec, zdezindywidualizowany, wieloznaczny, wypełniony samotno
ścią i ciszą. K afka odczuwał bowiem współczesną rzeczywistość jako chaos, w  któ
rym  zaginęło prawo m oralne zwyciężone przez fałsz i niewolę. Świat Kafki jest 
światem  w  stanie katastrofy, w iny i grzechu. Twórczość tego pisarza można po
równać do wielkiego procesu wytoczonego ludzkości, k tóra u traciła  praw dę i wol
ność”. Pierwsze swoje opowiadania „Opis w ałki” i „Przygotowanie do wesela na 
w si” ogłosił w  1909 r. w  czasopismach, w późniejszych latach ukazały się szkice 
„Rozważania” (1913), nowele „W yrok” i „Przem iana” (1916) oraz cztery nowele 
w tom iku pt. „Głodomór” (1924); wybór tych utworów wydano w  Polsce w  1957 
w  zbiorze pt. „W yrok” (PIW), autorem  przekładu jest Juliusz Kydryński. Kafka 
stosunkowo szybko zaprzestał publikowania swoich utworów, zaś przed śmiercią 
część rękopisów spalił, resztę polecił zniszczyć. Ocalił je i opublikował przyjaciel 
p isarza M ax Bród. Tak więc już po śmierci autora ukazały się jego najważniejsze 
powieści — „Proces” (przekład polski Bruno Schulza ukazał się w 1936 r., jego re 
edycja przejr2:ana i poprawiona w  PlW -owskiej serii „Powieści XX w.” w  1957 r.) 
oraz „Zam ek” (wyd. polskie w  1958 r., przekład Kazimierza Truchanowskiego 
i Krzysztofa Radziwiłła, posłowie Romana K arsta; „Czytelnik”). Odbiciem miłości 
Kafki do tłum aczki jego pisanych w języku niemieckim utw orów  na język czeski 
Mileny Jesensky jest zbiór „Listów do M ileny” (wyd. polskie w  1959 r., przekład 
Feliksa Konopki, przedm owa Zbigniewa Bieńkowskiego; Wyd. Literackie, K ra
ków). N otatki natu ry  osobistej zaw ierają „Dzienniki (1910—1923)”, wydane w 1961 r. 
w  przekładzie Jan a  W ertera z przedmową Zbigniewa Bieńkowskiego (Wyd. L ite
rackie, Kraków), w tym  samym roku PIW wydał „Nowele i m in ia tury” z przed
mową Romana K arsta, k tóry  w raz z Alfredem  Kowalkowskim dokonał przekładu. 
Twórczość Kafki za jego życia praw ie nieznana, potem tłumaczona na wiele języ
ków, w yw arła znaczny wpływ na rozwój nowszej lite ra tu ry  powieściowej. Jako 
inform acje o pisarzu i jego twórczości można wykorzystać wstępy do omówionych 
w ydań polskich, ponadto szkic w  „Encyklopedii Współczesnej PWN” (1958, 
ss. 357—359) oraz omówienia w  książkach M ariana Szyrockiego „Historia lite ra
tu ry  niemieckiej. Zarys.” (Ossolineum 1963, ss. 304—307) i W ilhelma Szewczyka 
„L iteratu ra niemiecka XX w ieku” (Wyd. „Śląsk” 1962, ss. 108—110).

0 czerwca — 20 rocznica śm ierci (1949) Sigridy Undset, powieściopisarki norw e
skiej.

Sigrida Undset (20 V 1883—10 VI 1949), lau reatka nagrody Nobla w  1928 r., 
jest — obok K nuta Hamsuna — uważana za najw ybitniejszą przedstawicielkę li
te ra tu ry  norweskiej. Andreas H. Winsnes, autor biografii pisarki ukończonej na 
parę miesięcy przed jej śmiercią, pisze m. in.: „Z trudem  znajdziemy u kogoś ze 
współczesnych równie głębokie i w nikliw e spojrzenie na życie ludzkie. Jej myśl 
i wyobraźnia poruszają się z jednakowo przekonywającą pewnością siebie i ta 
lentem  we wszystkich epokach. Jej postacie średniowieczne stają  przed nami 
rów nie żywe jak  współczesne. »Jestem kimś, kto żyje w  tym  k ra ju  dwa tysiące 
lat« — powiedziała kiedyś. Sigrida Uundset nie lubi patetycznego stylu, zwłaszcza 
gdy mówi o sobie. Lecz tu  nie mogło być żadnych zastrzeżeń. Dwa tysiące la t — 
to zupełnie oczywiste! Jest ona rzeczywiście współczesna nie tylko wobec swojej 
epoki, lecz rów:iież wobec przeszłości, historii”. — Głównym tem atem , który ją
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pasjonował, był los kobiety, sprawy miłości, małżeństwa, m acierzyństwa. Praw ie 
wszystkie jej utwory zostały wydane w  przekładach polskich („Jenny”, „Wiosna”, 
„Krzak gorejący”, „Madame Dorothea” i in.) Największy rozgłos i poczytność 
zyskały dwie trylogie powieściowe „K rystyna córka Law ransa” i „Olaf syn Audu- 
na” — obie rozgrywające się w okresie średniowiecza i obie trak tu jące  o losach 
ludzi uwikłanych w  w ewnętrzne konflikty m oralne i religijne, w ówczesnym k li
macie obyczajowym Norwegii. Źródłem rzetelnej inform acji o życiu i twórczości 
pisarki jest książka A. H. W insnesa „Sigrid Undset” (PAX 1959, s. 276, zł 35.—).

26 czerwca — 100 rocznica urodzin (1869) M artina Andersen-Nexö, powieściopisa- 
rza duńskiego.

A rtykuł omawiający szczegółowo biografię i twórczość autora „Ditty”, „Czer
wonego M ortena” i innych cieszących się u nas poczytością powieści drukowaliśm y 
w „Poradniku B ibliotekarza”.

B.

Wśród

J. GORZYCKA, Czasy i ludzie. W-wa 
1968 „Iskry” ss. 208 z ilustr.

Jadw igi Gorzyckiej „Czasy i ludzie”, 
to piękna książka. W łaśnie słowo „pięk
na” pasuje najlepiej do tego tom iku 
wspomnień. W ten  sposób określając 
książkę, m am  na myśli jej walory po
znawcze, rozumiane jednak nie w  sen
sie naukowym, lecz raczej duchowym, 
psychologicznym. Nie jest to bowiem 
praca naukow a, lecz szereg literackich 
portretów . Celem poniższych uwag bę
dzie wskazanie kilku tylko in teresu ją
cych kw estii poruszonych w  książce zło
żonej ze wspomnień o ludziach walczą
cych o Polskę niepodległą i socjalistycz
ną.

A utorka w  udany sposób przedstaw ia 
życie i niejednorodność osobowości bo
haterów  swoich wspomnień i ukazuje 
konflikt w ystępujący między praw dzi
wie rewolucyjną moralnością, k tó ra w  
swych g ł ó w n y c h  zasadach jest tak  
głęboko przeniknięta ideą człowieczeń
stwa, a wymogami normalnego życia.

KSIĄŻKA O PIĘKNYCH LUDZIACH

Bohateram i wspomnień są ludzie mło
dzi. Młodość ich jest rzeczywiście, n a 
macalna, dynamiczna, gotowa do n a j
bardziej odważnych czynów. Są niecier
pliw i i pełni zapału, św iat jest dla nich 
m ateriałem , który trzeba przetworzyć 
i oblec w  nowy kształt, zgodny z socja
listycznymi ideałami. Takim i w łaśnie 
byli Ryszard Kunicki, b ra t straconego 
proletariatczyka, Adam Próchnik, Ta
deusz W uttke i inni, którzy przewinęli 
się przez kartk i wspomnień. Cechuje 
ich ogromna ofiarność sięgająca, gdy 
zajdzie potrzeba, do poświęcenia dla do
bra ojczyzny i socjalizmu tego, co n a j
cenniejsze — własnego życia. Poświęce
nia tego nie należy utożsamiać z fana
tyzmem. W ynika ono bowiem z przesła
nek rozumowych, z przyjęcia takiego 
światopoglądu, który  w artości ludzkie 
staw ia najwyżej, k tóry  w arunki dla ich 
rozkw itu widzi tylko w  zapanowaniu 
sprawiedliwości społecznej i narodowej, 
a dla osiągnięcia tych w arunków  postu
lu je czynne działanie, walkę. Dla zwy
cięstwa takiego ładu jakże często na
leżało oddać własne życie.

Przyjęcie marksistowskiego poglądu 
na św iat pozwoliło tym ludziom głębiej 
zrozumieć tak ie  nieprzem ijające w arto 
ści, jak  miłość do ojczyzny, braterstw o 
broni, poczucie sprawiedliwości... Stąd
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tak  oczywiste stają się piękne słowa 
Tadeusza W uttke skierowane w liście do 
ojca: „Mam ambicję być po prostu czło
wiekiem. I pewne zwykłe prawdy są dla 
mnie prawdami, które muszą istnieć 
niezależnie od naszych wyrozumowanych 
schematów. Praw dy proste i oczywiste, 
dla których wierność jest obowiązująca” 
(s. 173).

Takimi właśnie ludźmi, którzy po
święcali swe życie za ideały wolnościo
we i społeczne, byli Stanisław  Kunicki, 
jeden z czterech powieszonych proleta- 
riatczyków, który nie skorzystał z moż
liwości ucieczki, i Józef Montwiłl-Mi- 
recki. Księciem Rewolucji zwany, k tó
ry odrzucił pomoc żandarm a proponują
cego mu ucieczkę w jego policyjnym 
uniformie, i Adam Próchnik, który ty l
ko dzięki rewolucyjnej burzy w m onar
chii austro-węgierskiej uniknął salwy 
plutonu egzekucyjnego, i Jan  i Tadeusz 
W uttke, żołnierze Szarych Szeregów, 
którzy oddali życie w  dniach powstania 
warszawskiego.

To byli piękni ludzie. Pełni żarliwości 
i najwyższego poświęcenia. Tak jak inni 
kochali się, posiadali rodziny, przyjaciół, 
pragnęli żyć normalnie. Nie było im 
to dane. Zwycięstwo słusznej sprawy 
przekładali nad osobiste szczęście, co 
więcej, nad własne życie. Kunicki p i
sał; „Sprawa wymaga ofiar przywód
ców ruchu i jego inspiratorów, by zrów
noważyć masowe ofiary robotników” 
(s. 20), a Montwilł, tłumacząc w ostat
nim liście, dlaczego nie podejmie przy
gotowanej ucieczki, napisał, że dlate
go, ponieważ „w społeczeństwie jest 
sporo ludzi, którzy gadają, że wydzia- 
łowcy pchają innych na kule i na szu
bienice, a sami pozostają przy życiu” 
(s. 69).

Poza subtelnie zarysowanymi sylwet
kam i potrafiła autorka odmalować k li
m at „tamtych la t”, ukazać atmosfe
rę, w  jakiej kształtowały się oblicza 
światopoglądowe rewolucyjnej młodzieży 
studenckiej w okresie tzw. apuchtinady 
i główny odcinek ówczesnych jej starć 
ideowych, którym  był problem niepod
ległości Polski. Gorzycka pisze: „[...] fe r
mentowały podówczas dwa ideowe k ie
runki, reprezentowane przez dwa ście
rające się ze sobą obozy: narodowy 
i międzynarodowy. Głównym celem na
rodowców była w alka o niepodległość, 
o wolną s o c j a l i s t y c z n ą  Polskę, 
która wyzwoli lud z jego podwójnej nie
woli: spod knuta zaborcy i kapitalisty. 
.Drudzy, międzynarodowcy, upatryw ali 
ratunek dla Polski w  jej ścisłym zwią
zaniu się z ogólnym ruchem robotni
czym i synchronizowaniu jej w alki z

bliską już może rewolucją wszystkich 
uciskanych narodów”.

Starcia tych obozów znalazły swą 
kontynuację w późniejszej działalności 
dwóch największych w Królestwie Pol
skim partii robotniczych — PPS 
i SDKPiL.

Bohaterowie tych wspomnień nieroz- 
dzielnie wiązali walkę o zwycięstwo so
cjalizmu z w alką o niepodległą Polskę. 
O taką Polskę walczyła w okresie re 
wolucji 1905—1907 r. Organizacja Bojo
wa PPS i jeden z jej przywódców J. 
Montwiłł-Mirecki. A gdy kilkadziesiąt 
lat później, w latach hitlerowskiego te r 
roru, myśląca młodzież ponownie, w  ślad 
za swymi poprzednikami, staw iała so
bie pytanie — o jaką walczyć Polskę?, 
odpowiada — o socjalistyczną! O socja
listyczną Polskę walczyli bracia W uttke, 
K. Rurka i inni z grupy „Płomienie”, 
grupy, k tóra w pierwszych latach po
wojennych odegrała tak  wybitną ideo
logicznie rolę w  socjalistycznym ruchu 
młodzieżowym. Właśnie o taką, a nie 
inną Polskę walczyła słynna doktor 
Anka-Helena Wolf, partyzantka oddzia
łu Gwardii Ludowej.

Na zakończenie kilka zdań o au to r
ce. Mało jest osób tak  predystynowa- 
nych do pisania o występujących we 
wspomnieniach postaciach jak  Jadwiga 
Gorzycka. Córka wybitnego socjalisty, 
jednego z twórców pierwszych socjali
stycznych organizacji w Galicji, przed
stawiciela tej — stosunkowo licznej — 
grupy ówczesnej inteligencji, k tóra nie
podległą Polskę wyobrażała sobie nie 
inaczej jak  socjalistyczną, i żona Adama 
Próchnika, chyba najwybitniejszego h i
storyka polskiego ruchu robotniczego, 
dorastała w domu przesiąkniętym  tak  
charakterystyczną atm osferą poświęcenia 
dla idei socjalistycznej i miłości do lu 
dzi, którzy ideę tę  reprezentowali. O lu 
dziach tych pisze następująco; „Idą. Wi
dzę ich jakim ś swoistym widzeniem 
i myślę: to przez nich, przez tych lu 
dzi [...] idea jakby stawała się ciałem 
na naszych oczach. To przez nich sta
w ała się nie mniej realna niż ich istnie
nie i walka. To dzięki nim nie miała 
dla nas nic z bezpłodnego m arzenia ani 
abstrakcji, lecz raczej coś z zamachu 
rewolucyjnego na abstrakcyjność i oder
wanie od ziemi takich pojęć, jak  miłość 
i wolność” (s. 73—74).

K arty tej książki przepojone są gorą
cym umiłowaniem ludzi, których przy
pomina; przewija się przez nie nuta 
serdecznej tkliwości, gdy autorka opo
wiada o postaciach znanych jej prze
ważnie osobiście. Autor wstępu, Jan  
Strzelecki, ma rację, kiedy pisze o 
wspomnieniach, że „zdarzenia w nich
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opisane [...] ukazywane są w  smudze resowaniem  i ze wzruszeniem. Przesunie
liryzm u wydobywającej chwile o szcze
gólnym klimacie, k tóre zapadły w  p a
mięć re jestru jącą  przede wszystkim 
barw ę uczuć”.

Czytelnicy, którzy sięgną po książkę 
J. Gorzyckiej, będą czytali ją  z zainte-

się przed nimi galeria postaci, bardziej 
i mniej znanych, z odległej i z tej bliż
szej przeszłości, postaci, k tóre winny 
stać się bliskie współczesnej młodzieży.

J. K.

NOWA KSIĄŻKA O BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH

WŁODZIMIERZ GORISZOWSKI: B iblio teki 
szkolne w w ojew ództw ie katow ick im  — 
w la tach  1945—1960. Wyd. ,,Ś ląsk” , K atow ice 
1964. N akład 2230 egz. s. 124 z łlu str., tab l. 
44. zł 10.—

Przem iany, jakie  nastąp iły  w  Polsce po 
w ojnie, stw orzy ły  now e w arunk i do upow 
szechniania ośw iaty  i k u ltu ry . D aje tem u 
w yraz rów nież W łodzim ierz G oriszowski 
p rzedstaw iając w  zw ięzłym  i p rzys tęp 
nym  zarysie o rganizację oraz fo rm y  1 m e
tody  p racy  w  b ib lio tekach  szkolnych na 
przestrzen i 15 la t pow ojennych. K siążka pt. 
,,B iblio teki szkolne w w ojew ództw ie ka
tow ickim  w la tach  1945—1960” przeznaczona 
została dla b ib lio tekarzy  szkolnych oraz dla 
k ierow ników  szkół i nadzoru  pedagogicz
nego. A u to r s ta ra  się nie ty lko  odpow ie
dzieć na pytan ie , jaka była sy tuac ja  w  posz
czególnych okresach w  dziedzinie b ibliotek. 
Ich bazy m ateria łow ej oraz k ad ry  b ib lio te
karzy, a le w prow adza czyte ln ika w  zagad
n ienie funkc ji, k tó re  spełn iały  b ib lio tek i 
szkolne w  la tach  przedw ojennych  1 spełn iają  
po w ojn ie  w  zw iązku z przem ianam i spo- 
łeeeno-polltycznym i. N azyw ając obecnie bi
b lio tek i szkolne ,.pracow niam i w iężącym i 
w szystk ich  uczniów  i nauczycieli” oraz s ta 
w iając czy te ln ictw u k ierow anem u k o n k re t
ne w ym agania 1 cele, a u to r w skazuje na 
pow ażną ro lę  obecnych b ib lio tek  szkolnych 
w  kształcen iu  i w ychow yw aniu  młodzieży.

Dla przygotow ania te j ro li b ib lio tekom  
szkolnym  trzeba  było — jak  mówi au to r we 
w stęp ie  — przeprow adzić genera lną  ofensy
w ę w  następu jących  etapach:

w la tach  1945—1955 — prace  o charak terze  
organizacy jnym
w la tach  1955—1956 — organizacje b ib lio
tek  w zorcow ych
w la tach  1956—1957 — porządkow anie księ
gozbiorów  i ich opracow yw anie 
w la tach  1957—1960 — organizacja  czytelni, 
w zbogacanie służby in fo rm acyjno-b ib lio - 
tecznej, dobór książek dla pogłębiania 
procesu  w ychow ania i rozw ijania zain
teresow ań m łodzieży lite ra tu rą  po p u lar
nonaukow ą.

Na ty m  tle  a u to r odpow iada w sw ej ksią
żce na py tan ie , w  jak im  stopn iu  w ym ienio
ne zadania oraz zadania kształcen ia  1 do
skonalenia kw alifikacji b ib lio tekarzy  były 
i są realizow ane.

K siążka składa się z 2 części. W p ierw 
szej — om aw ia au to r organizację b ib lio tek  
i kad rę  pracow ników  oraz ro lę nadzoru  pe
dagogicznego w  zakresie pogłębiania p roce
su czyteln ictw a i p racy  bib lio tek .

W drugiej części — przedstaw iającej do
robek w zakresie fo rm  i m ètod p racy  z książ
ką i z czy te ln ikam i w biblio tekach  szkol
nych w procesie pogłębiania czy te ln ictw a — 
znajdu jem y jak  gdyby In s trukc ję  dla b i
b lio tekarzy  i in fo rm ac ję  dla k ierow nictw a 
i nadzoru  pedagogicznego, jak  należy o r
ganizow ać pracę  w  b iblio tece szkolnej.

P onad to  książka zaw iera aneksy w  po
staci regulam inów , p lanów  i podziałów  p ra 
cy jako  czysto p rak tyczne w skazów ki i wzo
ry  dokum entacji oraz b ib liografię  w ażniej
szych w ydaw nictw  zw artych, czasopism  i a r 
tykułów  w  zakresie  bib lio tekoznaw stw a 
i czyte ln ictw a młodzieży.

Z w ażniejszych problem ów  a u to r pośw ię
ca w iele uw agi kształcen iu  i doskonaleniu  
b ib lio tekarzy  oraz przysposobieniu  czytel- 
n iczo-blbliotecznem u młodzieży. P ierw szy 
problem  stanow ił i stanow i pow ażną tro 
skę w ładz ośw iatow ych i d latego au to r 
w skazując na konieczność stałego, syst.ema- 
tycznego podnoszenia kw alifikacji p racow 
ników  b iblio tek , om aw ia rów nież zasady ich 
doboru  i m etody  ich doskonalenia w  p ie rw 
szych la tach  P o lsk i Ludow ej oraz ak tu a ln y  
system  kształcenia i doskonalehia b ib lio te 
karzy  szkolnych. M ożemy tu  z dum ą pow 
tórzyć za au to rem , że Polska ma najlep ie j 
opracow any system  kształcenia k ad r nauczy
cielskich za trudn ionych  w  biblio tekach. 
W zakresie doskonalenia dużej pom ocy 
udziela czynnym  biblio tekarzom  O kręgow y 
O środek M etodyczny w  K atow icach poprzez 
konsu ltac je , hospitacje , sem inaria oraz o r
ganizow anie kursów . A utor w skazuje rów 
nież na duże znaczenie sam okształcenia 
w  doskonalen iu  b ib lio tekarzy . W tym  za
kresie  pom oc niesie Związek N auczycielstw a 
Polskiego — Sekcja  B ib lio tekarstw a i S to 
w arzyszenie B ib lio tekarzy  Polsk ich  poprzez 
organizow anie: ak c ji odczytów, w ycieczek 
do b ib lio tek  w  k ra ju  i za granicą, przeg lą
dy li te ra tu ry  fachow ej z dyskusjam i, akcje  
w ydaw nicze, ku rsokon ferenc je  i p ro jek c je  
film ów  b ib lio tekarsk ich . N astępnym  z waż
n iejszych problem ów  u ję ty ch  w książce jest
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przysposobienie czytelniczo-blbiloteczne m ło
dzieży, k tóre  stanow i, jak  podaje au to r, 
,,podstaw ow ą form ę działania b ibliotek 
szkolnych” .

Jes t to  zadanie złożone — przede w szyst
kim  z tego względu, że w ym aga ścisłego 
w spółdziałania b ib lio tekarza z polonistą 
1 ułożenia w  tym  zakresie dla zespołów 
klasow ych oraz zaplanow ania zadań dla b i
b lio tekarza 1 ak tyw u  bibliotecznego.

A uto r tak  charak te ryzu je  możliwości uzy
skania dobrych  w yników  w zakresie p rzy 
sposobienia czytelniczego m łodzieży: ,Im  
wyższy jest poziom organizacyjny b ib lio te
ki, im lepiej jest przygotow any do te j p ra 

cy bib lio tekarz  w szkole, im  bardziej sko
ordynow ana jes t działalność w szystkich na
uczycieli, tym  lepsze są  efek ty  pogłębiane
go, kierow anego czytelnictw a 1 jego w pływ  
na w yniki nauczania 1 w ychow ania m ło
dzieży.” Z książki te j w iele skorzystać m o
gą b ib lio tekarze dla uzupełnienia sw ych w ia
domości z zakresu  h is to rii b ib lio tekarstw a 
szkolnego, jak  również dla pogłębienia w ie
dzy o jego k ierunkach  1 perspektyw ach  roz
w ojow ych.

P raca napisana przystępnie  zasługująca 
w  pełn i na rozpow szechnienie w śród kadr 
b ib lio tekarskich .

ANNA GRZYBOWSKA-KLAMUT

IZABELLA STACHELSKA

NOWE KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przegląd m iesięczny

w  „tek tu row ym ” cyklu  d la  m aluchów  
ukazała się książeczka MARII CZERKAW- 
SK IEJ W  lesie biało (W-wa 1968 „N. Ks.” , 
zł 10.—), zaw ierająca m iły  ła tw y w ierszyk 
o m ałym  zajączku  (k tóry  zobaczył pierw szy 
śnieg i nie w ie co to  takiego), barw nie ilu 
strow ana obrazkam i w  sty lu  w ycłnanek-w y- 
ryfwanek. Dobra pozycja d la najm łodszych 
dzieci, poziom I, dział N.

Panieneczka z pudełeczka JANA BRZECH- 
WY (W-wa 1968 „C zyt.” , zł 17.—) to  bajecz
ka w ierszem  o pięknej lalce, jej w ielbicie
lu  — kocie i o balu  zabaw ek. U tw ór ten. 
tak  ja k  i in n e  w ydane po raz pierw szy 
już po śm ierci au to ra , jes t słabszy niż to, 
co w ydaw ał sam za życia, a le 1 tak  zabaw 
ny  i zręczny, a ilu strac je  barw ne D anuty  
Im ielskiej-G ebethner —• bardzo ładne. O kład
ka tw arda . Dla najm łodszych dzieci, dział 
N, poziom I.

Szaraczek MIECZYSŁAWY BUCZKÔWNY 
(W-wa 1968 ,,Ruch” , zł 11.—, opr. m iękka, 
zł 17.— opr. tw arda) to  bajeczka o zajączku 
i innych  zw ierzakach leśnych, opowiedziana 
wierszem , zilustrow ana barw nie (dość n ie
w yraźnie) przez A. B oratyńskiego. Do b i
bliotek można kupić w ersję w tw ardej 
okładce; tej w m iękkiej — nie w arto. 
Poziom  I, dział N.

Nowy zbiór w ierszy TADEUSZA KUBIA
KA Tańczące kotnie (W-wa 1968 „N. Ks.” , 
zł 20.—) zaw iera 41 utw orów . N iektóre z nich 
są nowe, inne były  już publikow ane w  po
przednich  zbiorkach K ubiaka: „K aruzela” , 
„Paw ie w iersze” , „Tęczowa paraso lka” , „N i
by na  n iby” i „P iękna podróż” . Wiersze 
są ładne, nastro jow e i  n ie  za tru d n e  dla 
m ałych dzieci, a le  n iestety , zilustrow ane 
w yb itn ie  n iekom unikatyw nie dla młodszych 
przez Rechowlcza. Okładka tw arda. Poziom 
I, dział N.

Dla najm łodszych dzieci ukazało się też 
parę  utw orów  pisanych prozą. P ierw szy z 
nich to  W ypraw a nad morze LUDWIKA 
GÓRSKIEGO (W-wa 1968 „R uch” , zł 20.—), 
dosyć zabaw na h is to ry jka  o dw u m orskich 
św inkach, k tó re  w ypraw iły  się w  świat, by 
zobaczyć morze, skoro mówi się o nich, że 
są m orskie. W czasie w ędrów ki spotykały 
różne zwierzaki, k tó re  w yjaśn iały  im  (a za
razem  au to r w yjaśnia to  czytelnikom ), czym 
się różnią studnia , staw, strum yk, rzeka 
1 morze. Książeczka ilustrow ana jes t przez 
B ohdana B utenkę obrazkam i w jego znanym  
sty lu , bardzo kolorowym i. O kładka m iękka. 
Poziom I, dział N.

Na książeczce HELENY BECHLEROWEJ 
O kotku , k tó ry  szukał czarnego m leka (W-wa 
1968 „N.Ks.” zł 18.—) napisano co praw da, 
że w ydana jes t po raz pierwszy, a le  była 
już w ydana, w  1959 r., też przez „Naszą
K sięgarnię” , ty lko  w  Innej szacie graficznej 
(z ilu strac jam i W ilkonia). Obecne w ydanie 
jes t sta ran n e  w  tw ardej okładce, z barw 
nym i ładnym i ilu strac jam i H anny K rajnik . 
Książeczka zaw iera 12 bajeczek o zw ierzę
tach. P isane są dobrą prozą, łatw e, zabaw ne 
i (jak w szystkie u tw ory Bechlerowej) w ar
tościowe wychowawczo. Godna polecenia po
zycja dla najm łodszych czytelników  i do 
czytania głośnego m aluchom . Poziom  I, 
dział N.

Kopciuszek HANNY JANUSZEW SKIEJ 
(W-wa 1968 „N. Ks.” , zł 16.-^) to  jeszcze jed 
n a  w ersja  znanej baśni, napisana bardzo 
piękną prozą, w ydana w  cyklu „Moje ksią
żeczki” przeznaczonym  dla najm łodszych 
dzieci, łatw a. Jak  w szystkie z tego cyklu  — 
w ydrukow ana została dużą czcionką; kolo
rowo, ładnie zilustrow ana (przez Bożenę 
Truchanow ską). Dla czytelników  — jak  w y
żej, Poziom  I, dział N,
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K siążeczkę KAZIMIERZA DĘBNICKIEGO 
Co słychać tam  na  dole (W-wa 1968 „R uch” 
zł 10.—), w ydaną w  m iękkiej okładce, w arto  
naw et opraw ić, a to z uw agi na  w artość 
tekstu . Jes t to  przeznaczony dia młodszych 
dzieci opis lo tn iska 1 lo tu  sam olotem  pasa
żerskim , podany w fo rm ie  opow iadania 
chłopczyka o pierwszej w  jego życiu podró
ży lo tn iczej. Opowiadanie je s t bezpre tensjo 
nalne, pogodne, dow cipne, napisane łatw ą 
prozą, a  zaw iera dużo w iadom ości rze
czowych, dostępnych d la  dzieci w  w ieku 
8—10 la t. Poziom  II, dział O.

K siążka CLAUDE ROY Ł adny kw iat! 
(W-wa 1968 „N. Ks.” , zł 25.—) przełożona z 
francusk iego  przez J. H artw ig, z ilu s tra c ja 
m i A lain Le Foil (przedruk z w ydania f ra n 
cuskiego), to  pozycja oryginalna. Treścią 
książki jest h is to ry jka  o m onstrualn ie  w iel
k iej roślinie, k tó ra  w yrosła w  środku  P a ry 
ża, spraw iając  w iele kłopotów  ojcom  m iasta 
a w iele radości w szystkim  dzieciom. P ocząt
kow o dorośli, chcleli ją  zniszczyć, a le  ulegli 
prośbom  dzieci, a  roślina okazała się p rzy 
jazna i pożyteczna, biorąc na siebie obo
w iązki n iek tó rych  urządzeń kom unalnych. 
I lu strac je , o bardzo agresyw nych  barw ach, 
sty lizow ane są trochę  na um yślny  prym ityw , 
a tro ch ę  na  X IX -w ieczne g raw iury . Dla 
dzieci od la t 9. poziom II, dział O.

K siążka Z ielona p laneta  WŁADYSŁAWA 
KRAPIW INA (W-wa 1968 .,N. Ks.” , zł 9.—)
zaw iera trzy  opow iadania z życia w spół
czesnych dzieci radzieckich. Są napisane 
prosto  i zrozum iale, a  ak c ja  ich może za
interesow ać dzieci w  w ieku  9—11 lat, zali
czym y w ięc książkę do II  poziomu, n a le ż y . 
jed n ak  dodać, że dzięki dużem u talentow i 
au to ra  i jego  doskonałym  obserw acjom  psy
chologicznym  książka może być rów nie in 
te resu jącą  le k tu rą  dla starszych  dzieci, a 
naw et dla dorosłego czytelnika. Także i ta  
czw arta już w  naszych księgozbiorach książ
ka tego  au to ra , to  pozycja w artościow a l i te 
racko  i cenna wychowaw czo. Ilu strac je  
A nny W łoczewskiej barw ne, dobre. Poziom 
II, dział O.

Dla starszych dzieci, ko rzysta jących  z III 
poiziomu, ukazało się p arę  w znow ień pozycji 
należących już do kla;syki li te ra tu ry  dzie
cięcej i k ilk a  nowości. Ze w znow ień w arto  
w ym ienić T ajem niczy ogród FRANCES HOD
GSON BURNETT (W-wa 1968 „N. Ks.” ,
zł 17.—), 6-te w ydanie, po 12 la tach  (poprzed
nie w  1956 r.), powieści w ciąż poczytnej,
dzięki akcji in te resu jące j i przem aw iającej 
do uczuć dziecka. K siążka ilustrow ana b a r
dzo ładnym i, czarno-białym i rysuneczkam i 
B. Z ieleńca. Poziom  III, dział P.

P o  raz p ią ty  obecnie w ydany  Z nojny 
Chleb WŁADYSŁAWA UMIŃSKIEGO (W-wa 
1968 ,,N, Ks.” , zł 28.—) ukazał się po raz
pierw szy w  1912 roku, a poprzednio w  1957 r. 
Książka, napisana w  czasie zaborów , m iała 
podtrzym yw ać ducha Polaków  i budzić ich 
nadzie ję  na w yzw olenie, ukazyw aniem  dziel
ności bohatera , m łodego Polaka, 1 jego  zw y

cięskiej w alki z przeciw ieństw am i losu. Dzi
siejszy czy te ln ik  zapew ne odbiorze ten  
u tw ó r ty lko  jak o  powieść przygodow o-pod- 
różniczą, a le  da m u ona sporo emocji, bo 
jest in teresu jąca , a także nieco w iadom ości 
dzięki sw ym  w alorom  poznaw czym . K siążka 
opracow ana i w ydana starann ie , w  pięknej 
serii „Złotego liśc ia” z dobrym i ilu strac jam i 
M ieczysława K ościelniaka. Poziom  III, dział 
Prz.

Pierw sze po w ojnie w ydanie Ołd Surshand  
KAROLA MAYA ukazało się w  1957 r., obec
nie ukazu je  się drug ie  (W-wa 1968 ,,N. Ks.” . 
zł 65.—). Jes t to znana, k lasyczna już po
wieść indiańska, przełożona z niem ieckiego, 
akc ja  je j rozgryw a się w  XIX w ieku. Dwa 
grube tom y poświęcone są w spólnem u dzia
łan iu  Old Surehanda i W innetou, k tórzy  
w śród licznych przygód, w alk, pościgów i 
ucieczek, w raz  z innym i szlachetnym i Ind ia 
nam i i białym i w estm anam i, rozw ikłali t a 
jem nicę pochodzenia ty tułow ego Old S u re
handa i doprow adzili do odnalezienia jego 
rodziny, a  przy tym  pokonali w  w alce w ie
lu  opryszków. A kcja książki jest barw na 
i ciekaw a. Zgodnie z katalogiem  „K siążki 
dla bib lio tek . Tom. 2. L ite ra tu ra  dla dzieci 
i  m łodzieży” zaliczym y książkę do poziom u 
III, mogą ją  jednak  czytać także s ta rs i (na
w et dorośli) m iłośnicy le k tu ry  relaksow o- 
przygodow ej. W zw iązku z py tan iam i czy
teln ików , k tó re  tom y są pierw sze, „W inne
to u ” czy ,,Old S urehand” , należy nadm ienić, 
że jes t to  dosyć tru d n o  ustalić, poniew aż 
,.W innetou” kończy się śm iercią sam ego 
W innetou, na tom iast w  ,,Old S urehand” żyje 
on 1 działa, podczas gdy nie żyje już jego 
ojciec, s ta ry  wódz indiański, k tó ry  w po
wieści „W innetou” w ystępuje  jako  żyjący. 
Wobec tego dwa tom y „Old S u rehanda” n a 
leży przy jąć jako  dodatkow e przygody W in
netou, rozgryw ające się m niej więcej w  po
łowie ak c ji książki , W innetou” , k tó re  n a 
leży czytać po książce ,,W innetou” , jak o  jej 
uzupełnienie, chociaż n ie  dalszy ciąg. Poziom  
III, dział P rz.

W śród now ości dla starszych  dzieci zn a j
dujem y książkę Ofka z K am iennej G óry 
KORNELII DOBKIEWICZOWEJ (W-wa 1968 
„N. Ks.” , zł 22.—). powieść h istoryczną, k tó 
re j akc ja  rozpoczyna się około 956 r. n.e., 
gdy bohaterkę książki znaleziono jak o  pozo
staw ione w polu niem ow lę niew iadom ego 
pochodzenia, praw dopodobnie dziecko leżącej 
w  pobliżu zm arłej kobiety . Dalszy ciąg 
ak c ji to  ju ż  rok  970, gdy nazw ana Ofką 
dziew czynka, p rzygarn ię ta  przez dobrych lu 
dzi i uw ażana za ich córkę, jes t p iękną, 
do rasta jącą  dziew czyną, k tó rą  kocha syn 
sąsiada i k tó ra  z kolei rozm lłow uje się (z 
wzajem nością) w  m łodym  rycerzu  z dale
kich stron , ze św ity M ieszka I. P rzed  m ło
dym i jest jed n ak  w iele przeszkód a w śród 
nich  n iepoślednią ro lę gra fak t, że środo
w isko Ofki to  jeszcze poganie, podczas gdy 
Ludosław , m łody woj Mieszka, był oczy
wiście chrześcijaninem . Liczne perypetie  1
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przygody bohaterów  kończą się w reszcie 
szczęśliwie, a ukazane są w barw ny, in te re 
su jący  sposób, na tle  ówczesnej obyczajo
w ości i w ydarzeń historycznych. Książka 
je s t stosunkow o łatw a, można ją  zaliczyć 
do III poziomu, chociaż zainteresow ać może 
także  czytelników  korzystających  już z IV 
poziom u. Dział H.

Książka WIKTORA ZAWADY W ielka w oj
na z czarną flagą (Lublin 1968 Wyd. L ubel
skie, zł 25.—) przynosi dalsze dzieje bohate
rów  w ydanej w  1967 r. powieści , .K aktusy 
z Z ielonej u licy” . A kcja pierwszego tom u 
rozgryw ała się w 1939 roku  tuż p rzed  w y
buchem  w ojny, a następn ie  w pierwszym  
okresie okupacji h itlerow skiej w  Zamościu, 
gdzie m ieszkali bohaterow ie powieści, k ilko
ro  dzieci z jednego podw órka. A kcja obec
nie w ydanego tom u rozgryw a się w  dalszym 
ciągu w czasie okupacji. Tom drugi jest n ie 
co lepszy od pierwszego. Jest w praw dzie 
rów nież u trzym any  w  n as tro ju  ,,d rak i” 1 
,,ubaw u” , ale jednak  już nie tak  bardzo, 
jednak  zaw iera ■ sceny, k tó re  mogą wywołać 
przejęcie i w zruszenie czytelnika. L iteracko 
książka jest dosyć słaba. Ilu strac je  karyka- 
turałno-dow cipne. T reść książki to  codzienne 
zabaw y i przeżycia dzieci na tle głodnych 
i ch łodnych okupacyjnych  dni, a  także w al
ka  dzieci z g rupą niem ieckich chłopaków  
z organizacji h itle rjugend . Poziom  III, 
dział P .

Jagoda w  m ieście LUDWIKI W O2NICKIEJ 
(W-wa 1968 „N. Ks.” , zł 14.—) to  polska po
w ieść w spółczesna o dziewczynce ze wsi. 
Jagodzie, k tó ra  p rzy jechała  do W arszawy, by 
zostać uczennicą L iceum  Medycznego. A kli
m atyzację  m ałej w  mieście u trudn ia ły  przy 
k re  stosunki w  dom u s try ja , do k tórego  ją 
p rzy ję to  na w arunkach  „k ą t w  kuchni i żad
nej op ieki” . Jagoda była dobrą, rozum ną 
pracow itą  i m iłą dziew czynką, w ięc ze 
sto ickim  spokojem  znosiła w szelkie trudy , 
aby  ty lko  móc pozostać w  mieście i uczyć 
się w ym arzonego zawodu. W szkole, dzięki 
osobistym  zaletom , zdobyła stopniow o uzna
nie i przy jaźń  koleżanek. K siążka została 
słusznie w yróżniona na konkursie  „Naszej 
K sięgarni” w 1967 r., poniew aż jest dobrze 
napisana, zajm ująca i w artościow a w ycho
wawczo. Dla dziew cząt i chłopców w w ieku 
około 12—15 la t. Poziom III, dział P.

D la dzieci w tym  w ieku przeznaczone też 
są trzy  m ałe książeczki, w ydane w cyklach 
le k tu ry  o problem atyce pobudzającej do 
przem yśleń 1 dyskusji, pom ocnych w  pracy 
nad  sobą. Pierw sza z nich. R ekordzista 
KRZYSZTOFA BLAUTHA (W-wa 1968 PZWS, 
zł 3.—), ukazała się w cyklu ,.B iblioteka 
B łękitnych T arcz” . P roblem atyka opow ia
dan ia  to stosim ek do kalek  i chorych, w ar
tość p racy  nad sobą, ocenianie sukcesów  
w edług w ysiłków  w łożonych w  ich uzyska
n ie . Poziom  III, dział P lub  ,d,ział BBT” .

U rszula KRYSTYNY SIESICKIEJ (W-wa 
1968 Wyd. H arc., zł 4.—) oraz Twarz mojego 
o jca  WANDY ŻÓŁKIEWSKIEJ (W-wa 1968

W yd. H arc., zł 4.—) to  pozycje serii ,,Ważne 
Spraw y Dziewcząt 1 Chłopców” . B ohaterka 
Siesickiej, U rszula, p rzyłapana na nieuczci
wości, u traciła  zaufanie rodziców i będzie 
m usiała cierpliw ie zasłużyć na to, by je 
odzyskać i by móc mleć znow u czyste su
m ienie. B ohater Żółkiewskiej to chłopak, 
k tó ry  był bliski chuligaństw a, ale, zagrożo
ny  traged ią  w  rodzinie przem ógł się i zbli
żył z ojcem , zgorzkniałym  po w ypadku, 
k tó ry  spowodował jego kalectw o. Oba opo
w iadania są in teresu jące  i w artościow e w y
chowawczo. Poziom III, dział P.

Książka J. J. HERLINGERA M ister Hop
kins, w nuk Sherlocka (W-wa 1968 „N. Ks.” , 
zł 23.—) to  dosyć dziwna pozycja, ni to 
powieść fantastyczno-naukow a, ni to  książka 
popularnonaukow a. B ohater książki, s ta ry  
uczony, skonstruow ał bardzo spraw nie dzia
ła jący  w ehikuł czasu, przenoszący go w ści
śle określone m iejsca i czasy. Każdy z roz
działów książki to  kolejna podróż m r Hop
kinsa tym  w ehikułem  i jego rozmowy, po 
pow rocie do Londynu, z chłopcem K aro
lem, zarazem  służącym  i asystentem , k tó re 
go chętnie pouczał. W czasie sw ych podróży 
m r H opkins spotykał się z różnym i uczo
nym i 1 sław nym i ludźm i w szelkich epok 
i zapoznaw ał się z ich dorobkiem  w  dzie
dzinie sztuk i i nauki, z w ynalazkam i itd. 
W opisach przygód H opkinsa i w  jego po
uczeniach dla K arola znajdu jem y w iadom o
ści na tem at m atem atyki, fizyki, chemii, 
astronom ii, historii s taroży tnej, m alarstw a, 
technik i ltd . N iektóre w iadom ości podane 
są  w  form ie zagadek dla K arola (przy koń
cu książki są one rozw iązane w  dodatku 
„Odpowiedzi” ) inne w iadom ości podane są 
w raz z pełnym  w yjaśnieniem  w tekście. 
K lasyfikacja te j książki to  spraw a dosyć 
dyskusyjna. Jak  na powieść fan tastyczno-na
ukow ą za m ało Jest w  niej przygody, 
akcji, a za dużo w iadom ości rzeczowych, 
w  dosyć nudny  sposób podanych, ale jak 
na książkę popularnonaukow ą za du 
żo fan taz ji i beletryzacji, a w dodatku  
żaden z sym boli k lasyfikac ji dziesiętnej nie 
odpow iada je j dość różnorodnej treści. Po
ziom III—IV, dział — chyba P lu b  F.

W śród nowości p o p u l a r n o n a u k o 
w y c h  znajdu jem y książkę WANDY MAR
KOWSKIEJ M ity G reków  i Rzym ian (W-wa 
1968 „ Isk ry ” , zł 18.—). Dawniej w ydaw ane 
(6 razy) ,,M ity greck ie” M arkow skiej były  
książką nadającą  się dla dzieci, zalecaną 
im  przez nauczycieli historii. Obecnie 
w ydana książka składa się z 2 części. Część 
I, „M ity G reków ” , to  l-m e  ale bardzo zm ie
nione w ydanie daw nych „M itów greckich” , 
część 2, ,.W ierzenia R zym ian” , opublikow ana 
została po raz pierw szy. W obecnej swej 
form ie książka n ie nadaje  się już dla dzie
ci — może być natom iast czytana przez 
starszą młodzież i dorosłych. Dział 292.

Książka JANA ŻMIHORSKIEGO Poskro
m ienie żywiołu (W-wa 1968 , N.Ks.” , zł 38.—) 
to  pozycja popularnonaukow a dobrze o p ra 
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cow ana i w ydana, z kolorow ym i ilu s trac ja 
m i R om ualda K laybora (doskonale obrazu
jącym i tekst), w  tw arde j opraw ie. Tem at 
książki to  hydrologia i hydrografia , roz
m ieszczenie i typy  wód pow ierzchniow ych 
na Ziemi (rzek, mórz, oceanów) oraz u ja rz 
m ienie ich przy pomocy jazów , tam , zapór, 
kanałów , i w reszcie w ykorzystan ie  ich  ener
gii daw niej (prym ityw ne m łyny w odne i 
folusze) i dziś (w ielkie elektrow nie wodne). 
K siążka napisana jasno  i przystępnie , jest 
jednak  na ty le  tru d n a , że n ad a je  się dla 
dzieci najs tarszych  (od 13 la t) i młodzieży. 
Może też zainteresow ać dorosłych. Poziom 
II I—IV. dział 551.48:626 627 a W Skrócie 55:62.

K siążka MATEUSZA GAWRYSIA (tekst 
i ilu stracje) W  głębinach m órz (W-wa 1968 
,,N. Ks.” , zł 14.—) to  pierw sza pozycja no 
wego, popularnonaukow ego cyklu „Nasz 
św iat” , cyklu  książeczek obrazkow ych po
św ięconych przyrodzie, technice, h istorii 
k u ltu ry  itd ., przeznaczonych (jak  w skazuje 
poziom pierw szej pozycji) dla dzieci m łod
szych (II—III poziom). Ta pozycja pośw ię
cona jes t faun ie  m orskiej. T ekstu  jes t b a r
dzo mało, natom iast ilu strac je  są  liczne, 
duże, w yraźne, barw ne, dobrze obrazujące 
tem at. Poziom  I I - I I I ,  dział 59(26).

Do bibliotek, k tó re  nie posiadają w  księ
gozbiorach książek na  tem at a rch itek tu ry  
(np. K nothego ..Sztuka budow ania” ), w arto - 
kupić m ałą książeczkę B arbary  STOP- 
CZYK Ja k i to  styl? (W-wa 1968 PZWS, zł 
3.—), w ydaną w serii „B iblioteka B łękitnych 
T arcz” , w  cyklu  „W k ra in ie  p iękna” . Jest 
to  ła tw a pogadanka o a rch itek tu rze , a głów 
n ie  o cechach w yróżniających poszczególne 
s ty le  arch itek ton iczne, ilu strow ana dobrym i 
rysuneczkam i W acława Siem iątkow skiego i 
fo tografiam i. Dla dzieci 11—15-letnich, dział 72.

JEAN FRANCO je s t au torem  książki M a
k a lu  (W-wa 1968 „N. Ks.” , zł 32.—) przeło
żonej z francuskiego przez K. Żuław ską, 
przeznaczonej dla m iłośników  lek tu ry  o w spi
naczkach w ysokogórskich. K siążka ta  to 
barw ny  repo rtaż  z francusk ie j w ypraw y, 
k tó ra  w 1955 r. zdobyła szczyt M akalu w 
H im alajach, na pograniczu Tybetu  i Nepalu. 
R eportaż poprzedzony jest przedm ow ą na 
tem at 50 la t h is to rii podbojów  him alajskich , 
uzupełniony licznym i fo tografiam i (niektóre 
z n ich są kolorowe), nap isany  in teresująco. 
Książka dla młodzieży, może być rów nież 
czytana przez dorosłych. Poziom III—IV, 
dział 910.4(231) albo 796.52 a  w  skróceniu  796, 
w zględnie 796/799, jeśli b ib lio teka stosu je  ten 
sym bol.

W ęgry w czoraj i dziś ANNY ACHMATO- 
WICZ-OTOK i STANISŁAWA OTOKA (W-wa 
1968 PZWS, zł 6.—) to  ko le jna  pozycja cyklu 
z rysunkiem  globusa n a  okładce pośw ięco
na W ęgrom. Na początku książki znajdujem y 
w iadom ości ogólne, dalej h isto rię  i w reszcie 
opis poszczególnych k ra in  1 regionów, 
z uw zględnieniem  w iadom ości z dziedziny: 
geografii, fo lk lo ru , zabytków , bogactw  n a 
tu ra ln y ch , przem ysłu i gospodarki w spół

czesnej. Książka przystępna , ilu strow ana 
fo tografiam i. N adaje się szczególnie dla 
uczniów  VII klasy, może być też czy tana 
przez starszych, naw et dorosłych. D ział 
914.391 a w skróceniu  91.

Książka S tanisław  K onarski STANISŁAWA 
WILKOWSKIEGO (W-wa 1968 „N. Ks.” , zł
16.—) zaw iera opis życia księdza K onarskie
go, czołowego p rekurso ra  polskiego oświe
cenia, pisarza politycznego, publicysty , p e 
dagoga, refo rm ato ra  szkolnictw a, poety i  
dram atu rga . Żywot K onarskiego opisuje a u 
to r sięgając do czasów wczesnego dziec iń
stw a swego bohatera  (urodził się w  1700 ro 
ku), w  form ie nieco zbeletryzow anej, na tle  
w ydarzeń h istorycznych tam ty ch  czasów. 
Książka Jest pożyteczna i stosunkow o ła tw o  
napisana, ale dość nudna. Poziom  III—TV, 
idział 92 (K onarski SI).

K siążka ANDRZEJA FELIKSA GRABSKIE
GO Bolesław K rzyw ousty  1085—1138 (W-wa 
1968 MON, Zł 8.—) to  kolejna pozycja cyklu  
„Bitwy. K am panie. Dowódcy” , u ję ta  jednak  
w  inny  sposób niż poprzednie pozycje cy
klu . A utor, sto jąc  na stanow isku  ścisłej 
praw dy h istorycznej, nie be letryzu je  akcji 
i n ie snu je  żadnych domysłów, zam iast 
p łynnej n a rrac ji da je  re lację  fak tów  zn a
nych z dokum entów , cy tu je  stare  k ron ik i, 
kom entu je  je  i w skazuje sprzeczności n ie 
k iedy w  nich spotykane.

K siążka napisana jes t jasno  1 zrozum iale. 
Może być czytana przez najs tarsze  dzieci, 
młodzież i dorosłych. T em atyka — zgodnie 
z ty tu łem , życie Bolesława K rzyw oustego, 
ukazane jednak  na szerokim  tle  w ydarzeń 
h istorycznych X I i XII w ieku. Poziom  III— 
IV, dział 943.8.

K siążka RYSZARDA ZIELIŃSKIEGO Pow 
stanie W ielkopolskie 1918—1919 (W-wa 1968 
MON zł 8.—) opisuje w ybuch pow stania n a  
te ren ie  zaboru  pruskiego, i jego przebieg . 
Pow stan ia  w  k tó rym  siły dem okratyczne n a 
rodu  przew odziły w  w alce ciężkiej i k rw aw ej, 
a le  zw ycięskiej uw ieńczonej pow rotem  W iel
kopolski do M acierzy. Książka napisana je s t 
dosyć żywo, n iek iedy  trochę  zbeletryzow ana. 
Z atw ierdzona przez M inisterstw o Oświaty do  
b ib lio tek  szkolnych dla klas VII—V III o raz  
liceów, techn ik  1 szkół zawodowych. Poziom  
III—rv , dział 943.8.

Książka JOZEFA BOLESŁAWA GARASA 
Na szlakach w alk A rm ii Ludowej (W-wa 
1968 PZWS, zł 5.—) to książka nie zaliczona 
w praw dzie do cyklu „B iblioteczka H isto
ryczna” , a le  w ydana w identycznej fo rm ie  
ja k  pozycje tego cyklu. Blisko połowa książ
k i pośw ięcona jes t sy tuac ji w  okupow anej 
przez hitlerow ców  Polsce i u tw orzeniu  AL. 
D alszy ciąg to  opis działalności 1 w alk AL, 
od 1.1944 r. do w yzwolenia i połączenia AL 
z A rm ią Polską pow stałą w  ZSRR. Książka 
napisana je s t łatw o, dostępna dla dzieci od 
11 la t. M iejscam i jest to  ścisła re lacja  fak 
tów, m iejscam i opowieść zbeletryzow ana. 
U zupełnieniem  tek s tu  są liczne fo tografie . 
Poziom  III, dział 943.8.
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zTERENU
JAN BURAKOWSKI

TO I OWO O BIBLIOTEKARZACH 
I BIBLIOTEKACH

woj. olsztyńskiego

Dnia 5 czerwca 1966 r. minęło 20 lat od zorganizowania pierwszej powszechnej 
biblioteki publicznej na W armii i Mazurach (MBP w Olsztynie). 20-lecie bibliotek 
obchodzono w  województwie bardzo uroczyście podsumowując dotychczasowy 
dorobek i wytyczając drogi dalszego rozwoju bibliotek i czytelnictwa. W związku 
z 20-leciem wydano specjalną 192-stronicową publikację „20 la t pracy publicznych 
bibliotek powszechnych woj. olsztyńskiego”, oraz zorganizowano w dn. 10 paź
dziernika 1966 r. jubileuszowy Zjazd Bibliotekarzy z udziałem I sekretarza 
KW PZPR St. Tomaszewskiego, sekretarza generalnego ZG SPB — J. Kołodziej
skiej i in. osób. Zorganizowano również wielki konkurs dla bibliotekarzy pod 
hasłem  „2O'’/o czytelników n a  20-lecie bibliotek olsztyńskich”, który trw ał 
w  latach 1963—1966. 46 bibliotekarzy, którzy się szczególnie wyróżnili w  konkursie, 
otrzym ało nagrody pieniężne, a 13 bibliotek otrzymało fundusze na wyposażenie 
bibliotek (na ogólną sumę 142,5 tys. zł., w tym  5 bibliotek gromadzkich — mo
torowery).

W ostatnich latach w ydatnie poprawiła się sytuacja lokalowa bibliotek po
wiatowych. W latach 1961—68 do nowo zbudowanych lokali przeniosły się 3 dal
sze biblioteki powiatowe (Lidzbark Warm., Mrągowo, Nowe Miasto), 3 dalsze 
otrzym ały piękne lokale w  odbudowanych i adaptowanych na potrzeby bibliotek 
zabytkowych zamkach (Kętrzyn, Nidzica) i ratuszu (Pasłęk). Przenoszeniu bibliotek 
do nowych lokali (urządzonych przy współpracy artystów-plastyków ) towarzyszy 
przeważnie zamiana dotychczasowych nieestetycznych i zniszczonych mebli 
bibliotecznych na nowe. Szczególnie pięknie i ładnie urządzone są w nętrza biblio
tek  w  Kętrzynie i Mrągowie. Obecnie już większość bibliotek powiatowych po
siada dobre w arunki lokalowe — znacznie gorsza jest w  tym  zakresie sytuacja 
większości bibliotek gromadzkich oraz Woj. i M iejskiej Biblioteki Publicznej 
pracującej w lokalu o powierzchni użytkowej 7-krotnie mniejszej od przew i
dzianej normami.

W końcu 1966 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła kon
kurs dla bibliotekarzy terenowych na opracowanie pomocy metodycznych przy
datnych w pracy z czytelnikiem. Plon konkursu okazał się nad podziw obfity: orga
nizatorzy otrzym ali ogółem 104 prace — teksty  i konspekty wieczorów literackich, 
lekcji bibliotecznych, przeglądów książek, wystaw  książkowych. Wpłynęło również 
sporo artykułów  dotyczących rozmaitych zagadnień pracy bibliotek oraz pomocy 
wizualnych (plakaty, konkursy rysunkowe i in.). Najwięcej prac nadesłali instruk
torzy, ale licznie w  konkursie wzięli udział również pracownicy bibliotek dla 
dzieci, kierownicy bibliotek powiatowych, bibliotekarze gromadzcy i in. Najwięcej 
p rac  nadesłano z bibliotek powiatów: działdowskiego, iławskiego, mrągowskiego, 
morągowskiego, ostródzkiego i szczytnieńskiego.

Posiadając duże księgozbiory i stosunkowo niezłe lokale oraz wielu czytelni
ków biblioteki w iejskie W armii i Mazur są bardzo ubogie... w  kadrę. Tylko 32,9% 
•ogółu kierowników biliotek gromadzkich i ich filii to pracownicy pełnozatrudnieni. 
I tak  np. w  pow. piskim nie ma ani jednego etatowego bibliotekarza na wsi, 
w  pow. braniewskim  istn ieją 2 biblioteki etatowe na ogólną liczbę 13, w  pow. gi
życkim 2 na ogólną liczbę 10.

Przez wiele la t biblioteki woj. olszytńskiego posiadały jeden z najgorszych 
w  k ra ju  wskaźników kw alifikacji kadry. W ostatnich latach bibliotekarze olsztyń
scy odrabiają energicznie zaległości w  tym  zakresie. I tak  np., łiczba bibliotekarzy 
ze średnim i kw alifikacjam i bibliotekarskim i w bibliotekach m iejskich wzrosła 
z 22,2% w 1959 r. (19 miejsce w  kraju) do 47,6% w  1966 r. (6 miejsce). Obecnie
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co trzeci bibliotekarz województwa dokształca się w  zakresie ogólnym lub zawo
dowym. Ale do zrobienia jest jeszcze dużo: wciąż 25,5''/o bibliotekarzy w  m iastach 
i TŜ /o na wsi nie posiada naw et pełnego średniego wykształcenia.

Jak  w ykazują dane porównawcze M inisterstw a K ultury  i Sztuki, woj. olsztyń
skie od w ielu la t zajm uje jedno z pierwszych miejsc w k ra ju  w zakresie fundu
szów w ydatkow anych na zakup książek (w latach 1963—1966 piąte — szóste miejsce 
w kraju) i na prenum eratę czasopism do bibliotek (w tych samych latach trze 
cie — piąte miejsce). W związku z tym pod względem ilości woluminów przypa
dających na 1 mieszkańca woj. olsztyńskie zajm uje — w raz z woj. koszaliń
skim — ex aequo drugie — trzecie miejsce w  k ra ju  (1,83 wol. na 1 mieszkańca 
przy przeciętnej krajow ej 1,40 wol.).

W ielu bibliotekarzy i bibliotek olsztyńskich otrzymało nagrody centralne 
w ogólnopolskich współzawodnictwach i konkursach. Największy sukces zanoto
wały nasze biblioteki we współzawodnictwie na 20-lecie Polski Ludowej (1965 r.) — 
nagrody ogólnopolskie otrzym ały w  tym  współzawodnictwie: WiMBP, 2 biblioteki 
powiatowe (Biskupiec i Działdowo), 2 małom iejskie (Lidzbark Welski i Reszel) 
i 2 gromadzkie (Frankowo i Miłakowo). W szystkie placówki zgłoszono do tych 
nagród z województwa.

We współzawodnictwie na 50-lecie Rewolucji Październikowej („Książka 
w służbie pokoju i socjalizmu” 1967 r.) nagrodzeni zostali PiMBP w Nowym 
Mieście oraz M arian Filipkowski — kier. PiMBP w Braniewie, Leokadia Turko- 
w a — kier. GBP w  Henrykowie i J. Czaplińska z GBP w Miłomłynie. K ierow 
niczki bibliotek gromadzkich z Braniew a i Miłomłyna — Helena Tyszkiewicz 
i Józefa Czaplińska — zdobyły nagrody w ogólnopolskim konkursie narratorów  
(1966 r.) a W acław Gołowicz, kierow nik PiMBP z Mrągowa, w konkursie p a 
m iętnikarskim  „Życia Literackiego” („Ludzie książki — wspomnienia, życiorysy, 
doświadczenia”, 1966 r.).

Wielu bibliotekarzy nie ogranicza się do popularyzacji książek, lecz m a 
również własne am bicje literackie. Nakładem wydawnictwa „Pojezierze” ukazały 
się tom iki poezji H enryka Jakubca — instruk tora WiMBP i Józefa J. Rojka — kie
rownika działu Gromadzenia Zbiorów PiM BP w  Bartoszycach. A utorka wielu 
artykułów  w prasie regionalnej i bibliotekarskiej — Zofia Hansowa (instruktor 
PiM BP w Biskupcu) pisze baśnie dla dzieci, drukowane m.in. w  popularnym  
„Kiermaszu bajek”. W literaturze pięknej próbuje swoich sił również m.in. Wac
ław  Gołowicz — kier. PiM BP w  Mrągowie i Izydor Hołub — kier. PiM BP 
w  Pasłęku. W skład Zarządu K lubu Literackiego przy ZW ZMS w  Olsztynie 
wchodzi 3 bibliotekarzy (przewodniczącym Zarządu jest Zenon Złakowski, in stru k 
to r WiMPB).

Częstymi gośćmi bibliotek olsztyńskich są literaci: prozaicy, poeci, krytycy 
literaccy. Biblioteki u trzym ują ścisły kontakt z miejscowym Oddziałem Związku 
L iteratów  Polskich (17 członków), sprow adzają również pisarzy z innych ośrod
ków — Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Katowic itd. Do częstych i u lu 
bionych gości olsztyńskich bibliotekarzy i czytelników należą m.in. M arian B ran
dys, Jan  Gerhard, Tadeusz Drewnowski, Eugeniusz Paukszta i W acław Sadkowski 
a z pisarzy miejscowych M aria Zientarowa-M alewska, W ładysław Gębik i K le
mens Oleksik.

Dowodem uznania władz wojewódzkich i centralnych dla pracy bibliotekarzy 
województwa są liczne odznaczenia państwowe i wojewódzkie dla przodujących 
bibliotekarzy. Dotychczas odznaczono nimi 52 osoby, w  tym  m.in. 3 osoby K rzy
żem Kaw alerskim  Orderu Odrodzenia Polski, 7 osób Złotym Krzyżem Zasługi, 
15 — Srebrnym  Krzyżem Zasługi, 17 — odznaką „Zasłużonego Działacza K ultu ry”. 
Trzech bibliotekarzy (Teresa Pepłowska — dyrektor WiMBP, W. Gołowicz — kier. 
PiM BP w  Mrągowie i B. Pszenna — kier. PiMBP w Działdowie) otrzym ało 
w  latach 1965/67 wojewódzkie nagrody za zasługi w  dziedzinie upowszechniania 
kultury.
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STANISŁAW POLAKOWSKI 
PIMBP L ubin

W TROSCE O POZIOM INSTRUKTAŻU

Powołany przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubinie Dział 
Instrukcyjno-M etodyczny wkracza w trzeci rok działalności z nowymi koncep
cjami i projektam i unowocześniania działalności bibliotek w powiecie. Jednym  
z głównych zainteresowań Działu będzie stałe doskonalenie kadry bibliotecznej. 
Na studium  w POKKB podejm uje naukę 5 osób, wykształcenie ogólnokształcące 
będą uzupełniały 2 osoby. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia comiesięczne 
sem inaria prowadzone będą metodą dyskusyjną i poświęcone zostaną trzem  
cyklom; służbie inform acyjno-bibliograficznej, metodyce pracy z czytelnikiem, 
oraz wiedzy społeczno-politycznej. Dział Instrukcyjno-M etodyczny przygotowuje 
analizę i ocenę kadry bibliotecznej, w której będzie uwzględniona zarówno praca 
zawodowa jak  i aktywność społeczno-polityczna bibliotekarza w  środowisku. 
W większym stopniu będzie zwrócona uwaga na samokształcenie bibliotekarzy, 
czytelnictwo lite ra tu ry  fachowej oraz czasopism fachowych. Sprawdzianem wiedzy 
zdobytej na sem inariach i drogą samokształcenia będzie quiz obejmujący pytania 
z zakresu bibliotekarstwa. Kilku bibliotekarzy weźmie udział w krótkoterm ino
wych kursach organizowanych przez POBK w  Jarocinie, oraz WiMBP we Wro
cławiu.

Program  Działu nie zamyka się wyłącznie rubryką doskonalenia kadry. Dal
szym punktem  działania będzie systematyczne uzupełnianie pomocy naukowych, 
metodycznych i lite ra tu ry  fachowej, oraz doskonalenie specjalizacji instruktorów . 
Biblioteczka Działu będzie uzupełniona kom pletami pism fachowych. Instruktorzy 
w  dalszym ciągu będą specjalizowali się w następujących kierunkach pracy: 
1) praca w arsztatow a i działalność punktów  bibliotecznych, 2) praca z dziećmi 
i młodzieżą, 3) praca bibliotek w środowisku i aktyw  biblioteczny. Niektóre 
aspekty specjalizacji będą omawiane na szkoleniu wewnątrzzakładowym.

Dział Instrukcyjno-M etodyczny podejmie także prace związane z analizą dzia
łalności bibliotek, starania o wydanie odpowiednich druków i dokumentów, a także 
popularyzację dorobku bibliotek w pismach codziennych i czasopismach. Jeszcze 
w IV kw artale 1968 r. zostaną przeprowadzone analizy: sieci bibliotek publicznych 
i jej perspektyw  rozwojowych w związku z rozwojem Zagłębia Miedziowego, 
sieci bibliotek związkowych, szkolnych, PGR-owskich i innych. Dział będzie 
czuwał nad przygotowaniem kalendarium  w  każdej bibliotece od chwili jej za
łożenia, wyprowadzeniem kroniki, gromadzeniem dokum entacji prasowej i foto
graficznej, opracowaniem dla wszystkich placówek regulaminów w oparciu o nową 
ustawę biblioteczną. Bieżące poczynania bibliotek będą popularyzowane w prasie 
codziennej, oraz w  takich pismach jak: M ateriały Metodyczne WiMBP, Bibliote
karz, Poradnik Bibliotekarza, Zycie Partii, Wychowanie, K ultura i Ty i innych. 
W następnych num erach rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy — Szki
ce Legnickie — drukowane będą analityczne artykuły pt.: Dwadzieścia lat biblio
tekarstw a w  pow. Lubin, oraz Badania procesów czytelnictwa na przykładzie 
Lubina. Z okazji 25-lecia PRL wydane zostaną specjalne koperty z nadrukiem , 
hasła propagandowe oraz tablice sieci bibliotek w powiecie.

Stałą pracą Działu będzie poradnictwo metodyczne w zakresie organizowania 
w poszczególnych środowiskach powiatu nąrad rejonowych poświęconych roli 
biblioteki w  koordynacji pracy k-o, przeprowadzania ąuizów i konkursów, spot
kań autorskich i innych imprez. Imprezy biblioteczne, zjazdy powiatowe aktywu 
czytelniczego i inne poczynania będą określone treściam i ideowo-wychowawczymi 
związanymi z takim i wydarzeniami i rocznicami jak: 25-lecie Ludowego Wojska 
Polskiego, V Zjazd PZPR, 20-lecie zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego, 
50 rocznica powstania KPP, kam panii sprawozdawczo-wyborczej do Sejmu i rad 
narodowych, 25-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 30 rocznicy napaści Nie
miec hitlerowskich na Polskę. Treściom tym będą podporządkowane dalsze uroczys
tości dwudziestolecia GBP.

Zasadniczym miernikiem  powodzenia w realizacji ambitnych planów będzie 
nie tylko szeroko zakrojone zaangażowanie kadry bibliotecznej i pomoc ze strony 
Kół Przyjaciół Bibliotek, ale także współpraca organizacyjna i m erytoryczna 
z innymi placówkami, organizacjami i zakładami pracy. Przygotowany został plan
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współpracy z zarządami ZMS i ZMW, TWP, DTO, ZNP, Wydziałem Oświaty P re 
zydium PRN, PZSS, PZKR, Inspektorem  PGR, TSS, SAiW, Poradnią Pracy K-O 
i innymi w zakresie realizacji treści wychowawczych poprzez rozmaite formy 
działania.

W dalszym ciągu utrzym any będzie stały kontakt z Biblioteką Narodową 
w W arszawie w zakresie badań procesu czytelnictwa. Pogłębiona zostanie współ
praca z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy, Powiatowym Ośrodkiem Rek
torskim  KP PZPR, oraz Komitetem Badań nad K ulturą Współczesną Polskiej 
Akademi Nauk w Warszawie. Współpraca ta  dotyczy zarówno publikacji popu
laryzujących doświadczenia lubińskich bibliotek, jak  również wymiany doświadczeń 
w unaukowieniu działalności kulturalnej środowiska, w którym  biblioteki w  dal
szym ciągu odgrywają główną rolę na odcinku świadomie kierowanego procesu 
adaptacji i integracji społeczno-kulturalnej budującego się Zagłębia Miedziowego.

OD NIEDAWNA NA PÓŁKACH KSIĘGARSKICH

KAZIMIERZ WYKA. Modernizm polski. Wyd. II zmienione i powiększone. Kraków 
1968 WL, s. 527, - nlb. zł 60.— (Biblioteka Studiów Literackich pod redakcją H en
ryka Markiewicza).

„Celem tej pracy jest opis struk tu ralny  polskiego modernizmu. Przez m oder
nizm rozumiem wcześniejszą, przygotowawczą fazę twórczości pokolenia Młodej 
Polski, fazę związaną przede wszystkim z powstaniem indywidualizmu, z odrodze
niem metafizyki, z przesyceniem rodzajów literackich liryzmem i symboliką. (...) 
Opis nie jest historyczny, ale strukturalny. Ma jako  zadanie ukazać sens, pow ią
zanie wzajemne objawów charakterystycznych dla modernizmu, uszeregować je 
w  porządku ważności, stwierdzić, że tworzyły spójnię nierozerwalną, której części 
w  oddzielnym traktow aniu zatracają swój właściwy charakter...” — pisze w uw a
gach wstępnych Kazimierz Wyka.

Pierwsze w ydanie „Modernizmu” ukazało się w r. 1959. Zasadnicza konstrukcja 
w ydania obecnego nie uległa zmianie. Zmiany dotyczą głównie kompozycji oraz 
objętości (aneksy). Książka jest uzupełniona szkicem H. M arkiewicza „Młoda Polska 
i »izmy«” traktującym  o pojęciach i term inach oznaczających prądy okresu 
1890—1914.

JOSEPH CONRAD. Listy. Wybór i oprać. Zdzisław Najder. Przeł. H alina Caroll- 
Najderowa. W -wa 1968 PIW, s. 528, z ilustr., zł 60.—

Bogaty wybór listów Conrada do rodziny, przyjaciół, wydawców dzięki dużej 
różnorodności korespondentów (John Galsworthy, H. G. Wells, Jack London, 
B ertrand Russell, M argueritte Poradowska, rodzina Zagórskich) pozwala poznać 
poglądy pisarza zarówno filozoficzne, społeczne, polityczne, jak też jego powiązania 
czysto prywatne. Książkę uzupełniają liczne ilustracje oraz indeks nazwisk.

STANISŁAW LAM. Życie wśród wielu. W -wa 1968 PIW, s. 447, 5 nlb., zł 35.—
Niezwykle interesujące wspomnienia znanego k ry tyka literackiego, długolet

niego redaktora naczelnego wydawnictw  Trzaski, E verta i Michalskiego obejmują 
la ta  1900—1939, spisywane zaś były przez Lam a w  latach okupacji, kiedy ukryw ał 
się w raz z żoną przed Niemcami w  Alpach francuskich. Przez karty  barwnie i żywo 
napisanej książki przew ijają się najznakom itsi ludzie nauki, literatury , sztuki, 
z którym i Lam zetknął się w  czasie swego czynnego życia.

Z rękopisu przygotował wspomnienia do druku bratanek autora — Andrzej 
Lam. Książka opatrzona jest posłowiem oraz indeksem nazwisk.
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STANISŁAW LEM. Filozofia przypadku. L ite ra tu ra  w świetle empirii. Kraków 
1968 WL, s. 608, zł 80.—

Dzieło wybitnego współczesnego autora książek fantastycznonaukowycłi, podej
m ujące rozważania na  tem aty teorii lite ra tu ry  i ku ltury  w  ogólności. Przeprow a
dzając spekulacje myślowe dotyczące d z i^ a  literackiego, jego formy i treści, po
dejm ując kwestie stylu, narracji, estetyki, leksyki Lem posługuje się zasadami 
wypracowanymi przez nauki ściśłe i przy ich zastosowaniu tworzy swego rodzaju 
filozofię literatury . Poglądy swoje autor prezentuje poprzez szczegółową analizę 
konkretnych utworów literackich. Dzieło wym agające przygotowania w zakresie 
wielu dziedzin (nauki ścisłe, literaturoznaw stw o, filozofia).

ADOLF GAWALEWICZ. Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana. 
K raków  1968 WL, s. 165, 3 nlb., z ilustr., zł 20.—

Autor książki — doktor praw, aresztowany był we wrześniu 1944 r., następnie 
po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu na Montelupich w  Krakowie wywieziony 
został w styczniu 1941 r. do obozu w Oświęcimiu, gdzie przebywał trzy i pół roku. 
W czerwcu 1944 został ev/akuowany kolejno do Buchenwaldu, Dory, Ellrichu, w resz
cie w  kw ietniu 1945 przebył osiem dni w  zaplombowanym wagonie bez jedzenia 
i bez wody w  drodze do obozu w  Bergen-Belsen. Ze 100 osób załadowanych do 
wagonu w Ellrich do Bergen-Belsen dotarło żywych 36 zaledwie. Obóz zostaje w  n ie
długim czasie wyzwolony przez Anglików, a więźniowie przewiezieni na kurację 
do Szwecji. Poza znaczeniem dokum entalnym  szczególną w artość tej książki s ta 
nowią refleksje autora na tem at problem atyki moralnej dotyczącej czynów i postaw 
ludzkich w  w arunkach specjalnych, postaw które nie mogą podlegać ocenie na pod
stawie norm  etycznych wypracowanych przez ludzi i obowiązujących w  „norm al
nych” czasach.

EDWARD CIESIELSKI. Wspomnienia oświęcimskie. W stęp Mieczysław Kieta. K ra
ków 1968 WL, s. 178, 2 nlb., zł 17.—

Wspomnienia dziewiętnastoletniego chłopca aresztowanego w  Radomiu przez 
Gestapo, a  następnie w kwietniu 1941 r. wywiezionego do Oświęcimia. W obozie 
Ciesielski zostaje wciągnięty do organizacji obozowej — Związku Organizacji W oj
skowej. W kwietniu 1943 r. Ciesielski wraz z dwoma innym i współwięźniami na  
rozkaz organizacji ucieka z Oświęcimia z zadaniem dotarcia do Warszawy i prze- 

"kazania KG AK inform acji o sytuacji w  Oświęcimiu celem zaalarm owania świata, 
jak  również z projektam i rozbicia obozu z zewnątrz i uwolnienia więźniów. Oczy
wiście projekty uwolnienia tak  wielkiej liczby więźniów były w  ówczesnych w a
runkach nierealne, a więc główny cel ucieczki nie został osiągnięty. Dalsze losy 
Ciesielskiego to udział w  AK, w alka w powstaniu warszawskim , ucieczka po kapi
tu lacji i wreszcie w alka w  Batalionach Chłopskich na Kielecczyźnie.

Wspomnienia Ciesielskiego są pięknym  dokumentem szczerego patriotyzm u i bo
haterstw a.

KRYSTYNA WITUSKA. Na granicy życia i śmierci. Listy więzienne. Oprać, 
i wstęp Wandy Kiedrzyńskiej. W -wa 1968 PIW, s. 148, z ilustr. zł 12.—

K rystyna W ituska to m łoda dziewczyna aresztowana przez Gestapo pod zarzu
tem  pracy w  wywiadzie ZWZ AK i następnie skazana na śmierć. K rystyna przeby
w ała w  więzieniu w  Niemczech przeszło półtora roku. Z tego okresu zachowały się 
jej łisty pisane do rodziny. Listy pisane z wielką prostotą i autentyzmem  ukazują 
proces dojrzewania młodej dziewczyny w okresie śledztwa, a następnie oczekiwania 
n a  wykonanie v/yroku i stanowią w strząsającą opowieść z pogranicza życia i śmierci.

O okolicznościach aresztowania K rystyny i jej losach w  więzieniach hitlerow 
skich inform uje w stęp pióra Wandy Kiedrzyńskiej.



Ą

JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI. Polska jesień. Wyd. III. K raków 1968 WB, s. 279, 
1 nlb zł 20.—

Trzecie już w ydanie poczytnej książki znanego pisarza, napisanej w  farm ie 
wspomnień głównego bohatera z kam panii wrześniowej w  1939 r. Jes t to  obraz prze
żyć i odczuć ludzi uczestniczących w  wydarzeniach tych tragicznych dni, w ydarze
niach, które były próbą charakterów , k tóre ukazały prawdziwy patriotyzm  ludzi nie 
zastanawiających się nad przyczynami klęski, lecz chcących bronić ojczyzny.

KORNEL FILIPOWICZ. Dziewczyna z lalką, czyli o potrzebie sm utku i sam ot
ności. K raków 1968 WL, s. 197, 2 nlb., zł 10.—.

Nowy zbiór opowiadań Filipowicza o charakterze osobistym, w  których autor 
rozważa skomplikowane procesy i problem y psychologiczne, związek człowieka z n a 
turą, w  którym  to związku człowiek i natu ra  występują na równych prawach, 
praw ach partnerstw a. Rozważania dotyczą również skomplikowanej istoty procesu 
twórczego, wyrażającej się m. in. w  trudności uchwycenia pewnych zjawisk życia 
naw et w  przypadku dysponowania przez pisarza bardzo doskonałymi środkam i fo r
malnymi.

ANDRZEJ BANACH. O kiczu. Kraków 1968 WL, s. 354, 2 nlb., z ilustr. zJ 60.—
Książka Banacha zaw iera rozważania na tem aty co to jest kicz, skąd pochodzi 

nazwa, jakie są istotne cechy i rodzaje kiczu (religijny, aktorski, narodowy, muze
alny, filmowy itp.). Stwierdza, że kicz jest w każdym dziele, każdym słowie, które 
podoba się zbyt łatwo, w skazuje na jego niebezpieczeństwo dla ludzi nie umiejących 
myśleć samodzielnie. Banach stwierdza: „prawo do kiczu jets praw em  do tanich 
ideałów”, ale według nowoczesnych poglądów kicz nie jest tylko cechą sztuki złej, 
może być elementem sztuki dobrej.

TADEUSZ CHRÓSCIELEWSKI. Szkarłatna godzina. Kraków 1968 WL, s. 430, 
2 nlb., zł 23.—.

„Szkarłatna godzina” jest powieścią historyczną o młodzieży polskiej la t 1858— 
1863. A utor ukazuje kształtow anie się postaw patriotycznych, a także późniejszy 
udział tej młodzieży w  powstaniu styczniowym.

Ruch ludowy w województwie łódzkim. Sesja popularno-naukowa. Łódź 
14—15 X 1965 oprać, zbiorowe pod red. Eugenii Podgórskiej. Łódź 1968 WŁ, s. 376, 
2 nlb., zł 80.—.

Publikacja przygotowana przez Komisję Historyczną Wojewódzkiego Komitetu 
Zjednoczonego Stronnictw a Ludowego w Łodzi. Zawiera m ateriały zgromadzone 
na sesję popularno-naukow ą zorganizowaną z okazji siedemdziesięciolecia ruchu 
ludowego w  Polsce. Wygłoszone na Sesji referaty  i kom unikaty zostały opracowa
ne na podstawie m ateriałów  źródłowych gromadzonych od kilku la t pod kierun
kiem tejże Komisji Historycznej i stanowią próbę zarysowania głównych proble
mów ruchu ludowego od roku  1905, poprzez okres międzywojenny, la ta  okupacji, 
do 1949 r., a także wskazanie na potrzebę dalszych badań.

JAN GWALBERT HENRYK PAWLIKOWSKI. B ajda o Niemrawcu. Kraków 1968 
WL, s. 173, 3 nlb. zł 15.—

Książka Jana G walberta Pawlikowskiego (1891—1962) jednego ze znakomitych 
przedstawicieli lite ra tu ry  tatrzańskiej jest mitologizującą opowieścią o dziejach 
nieudanego potom stwa W iatru Halnego i m ieszkanek gór. Jest to baśń z ambicjami 
poetyckimi i morałem filozoficznym.


